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ΡΑΤΚΟΙΟΟΙτΕ

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, I Ρα*το (£>?/«]]

ΒΙΒΕΙΟΤΗΕΟΑ ϋΝίνΕΚδΑΕΙδ, ΙΝΤΕΟΚΛ , ϋΝΙΡΟΒΜΙδ, ΟΟΜΜΟϋΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ

ΟΙΝΙΙΪ 88. ΡΑΤΜΙ, 00€ΤΟΗΙΙΜ9 8€ΚΙΡΤ0ΗΙΙΝ01ΐε Ε€€ΙΕ81Α8ΤΙ€0ΚΙΜ,

8ΙΤΒ ίΑΤΙΝΟΚΕΜ, 8ΙΤΒ ΟΚΛΟΟΚΕΜ,

ΟϋΙ ΑΒ ΜΥΟ ΛΡ08Τ01ΐεη ΑΟ ΜΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΙ III {ΑΝΝ. 1216) ΡΚΟ ΙΑΤΙΝΙ8

ΕΤ ΑΌ ΡΗΟΤΙ. ΤΕΜΡΟΒΑ {ΑΝΝ. 863) ΡΚΟ ΠΟΚυΕΚυΗΤ :

ΠΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΕΟΟΙΟΑ

ΟΜΝΙΙΙΜ ΟϋΛ: ΕΧδΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΒΙΙΜ ΟΑΤΗΟΕΙΟΛ: ΤΚΑϋΙΤΙΟΝΙδ ΡΕΚ ΟϋΟϋΕΟΙΜ ΡΚΙΟΚΛ

ΕβϋΕΕδΙ,Ε δ^ΕΟυΐΑ ΕΤ ΑΜΡίΙϋδ,

ΙϋΧΤΑ ΕΒΙΤΙΟΝΕδ ΑΕεΕΒΑΤΙδδΙΗΑδ, ΙΝΤΕΒ 8Ε ΟΕΜΟ.ΕΈ Ν0ΝΝΕΧΕΙ8 001)1010115 ΜΑ.ΝΕ50ΒΙΡΤ18 Ε0ΕΕΑΤΑ8,

ΡΕηςυΑΗ οίΕίεεΝτεκ οα8τιοατα ;

βι88εβτατιονιβε·8, οομμενταβιι3, νΑκιΐδουυ οεοτιομοι'5 οοντινεντεκ ιίΛυβΤΒΛΤΛ;

0ΜΝ1ΒΕ8 0ΡΕΒ1ΒΕ8 ΡΟδΤ ΛΜΡΕΙδδΙΜΑδ ΕϋΙΤΙΟΝΕδ ()υ£ ΤΒ1ΒΕ8 Ν0νΐ381ΗΙ8 8.Ϊ0ΕΕΙ8 ΟΕΒΕΝΤΕΒ ΑΒδΟΕΙΙΤΑδ

ϋΕΤΕΟτίδ αεοτα ;

1Ν010ΙΒΕ8 ΡΑΒΤΙ0ΕΕΑΒ1ΒΕΒ ΑΝΑΕΥΤΙ015, δΙΝΟΕ'ΕΟδ 8ΐνΕ Τ0Μ08 8ΙΤΕ ΑΕΤΤΟΒΕδ ΑΕΙΟΕ^δ ΗΟΜΕΝΤΙ

δυβδΕςυΕΝτίΒυδ, βονατα ;

0ΑΡ1ΤΕΕΙ8 1ΝΤΚΑ ΙΡδϋΜ ΤΕΧΤΕΜ ΒΙΤΕ 018Ρ081Τ18, ΝΕΟΝΟΝ ΕΤ ΤΙΤΕΧΙδ δΙΝεΕΈΑΒΕΊΙ ΓΑΟΝΑΒΕΜ ΜΑΒΟΙΝΕΜ 81)ΡΕΒΙ0ΒΕΜ

Β18ΤΙΝ6υΕΝΤΙΒΙ!8 δΙ^ΕΟΤΑΜΟΕΡ. ΜΑΤΕΚΙΑΜ δΙΟΝΙΠΕΑΝΤΙΒΕδ, ΑΒΟΒΝΑΤΑ ;

ΟΡΕΒΙΒΕδ ΟυίΙ ΒΕΒΠδ, ΤΕΜ ΑΡΟΟΒΥΡΙΙΙδ, ΑΕΙΟΛ'λ ΥΕΠΟ ΑΙΙΟΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ 0ΒΒ1ΝΕ ΑΒ ΤΒΑΒ1Τ10ΝΕΗ

Ε00Ι.Ε81Α8ΤΙ0ΑΗ Ρ0ΕΕΕΝΤΙΒΒ8, ΑΜΡΙ.ΙΓΙΟΑΤΑ ;

ΜΙ0ΕΝΤ15 ΕΤ ΑΜΡίΐυδ ΙΝΌ10ΙΒ118 ΕΟΟΟΡΕΕΤΑΤΑ ; 8Ε0 ΡΒΛδΕΒΤΙΜ ΒΦΟΒΟΒ 1ΜΗΕΝ8Ι8 ΕΤ 0ΕΝΕΚΑΕ1ΒΕ8, ΑΕΤΕΒΟ

5ΟΙΕΙ0ΕΤ ΚΕΚΙίΜ, ΟϋΟ ΟΟΝδΕΕΤΟ, ΟυίΟΟϋΙΟ ΝΟΝ 80ΕΕΜ ΤΑΕΙδ ΤΑΕΙβνΕ ΡΑΤΕΒ, ΥΕΒυΜ ΕΤΙΑΜ ΕΝΕ80.ΕΊ50.ΕΚ

ΡΑΤΒΙΙΜ, ΑΒδΟυΕ ΙΙΕΕΑ Ρ.ΧΟΕΓΤΙΟΝΕ, ΙΝ βΐΟΒΕΙΒΕΤ ΤΙΙΕΜΑ 80Β1ΡδΕΒΙΤ, ΕΝΟ ΙΝΤϋΙΤΙΙ ΟΟΝδΡΙΟΙΑΤϋΚ ;

αετεβο δΟηίΡΤυΠ^Ε δΑΟϋ/Ε, εχ ο,υο εεοτοβι οομρεκικε βιτ οβυίεμ οιπναμ ΡΑΤΒΕδ ετ

ΙΝ 0Ε1ΒΕ8 ΟΡΕΒΕΜ 5Ε0ΒΙΙΜ Ε0ΕΙ8 8ΕΝ0ΕΕ09 81>ΌΕΕ0Τ111(ί ΕΙΒΒΟΒΙΙΜ 80Β1ΡΤΕΒΛ; ΥΈΚδΕδ,

Α ΡΒ1Μ0 ΟΕΜΕδΕΟδ ΕδΟ.ΕΕ ΑΟ ΝΟΥΙδβΙΗΕΗ ΑΡ0ΕΑΕΥΡ8Ι8, ΟΟΜΗΕΝΤΑΤΙ 81ΝΤ.

ΕΒΙΤΙΟ ΑΟΟϋΒΑΤΙδδΙΜΑ, 0/ΕΤΕΒΡ50.ΕΕ ΟΜ.ΜΒΙΙδ ΓΑΟΙΕΕ ΑΝΤεΡΟΝΕΝΒΑ, 81 ΡΕΚΡΕΚΒΑΝΤϋΒ αίΑΒΑΟΤΕΒΙΙΜ ΝΙΤΙΟΙΤΛβ,

εΗΑΠΤ/Ε ςυΑΕΙΤΑδ, 1ΝΤΕ0ΒΙΤΑ8 ΤΕΧΤΙΙδ, Ι'ΕΒΓΕΟΤΙΟ ΟΟΒΒΕΟΤΙΟΝΙδ, ΟΡΕΒΕΜ ΒΕ01!80ΚυΐΙ ΤΙΙΜ ΥΑΒΙΕΤΑ8

ΤΕΜ ΝΐηΐΕΒΙ'8, ΓΟΒΜΑ νΟΕΕΜΙΝυΜ ΡΕΒΟ.ΕΆΜ (ΏΗΜΟΒΑ 51ΒΙ0.ΕΈ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΕΟΟΙ* ΟΕΟΕΚδΙΙ εΟΝδΤΑΜΤΕΚ

8ΙΜ1ΕΙ8, ΡΚΕΤ1Ι ΕΧΙΟΕΙΤΛδ, ΡΒ/Ε8ΕΒΤ1Η0ΕΈ 18ΤΑ ΟΟΕΕΕΟΤΙΟ, ΒΝΑ, ΜΕΤΙΙ0010Α ΕΤ ΟΗΒΟΝΟΕΟΟΙΟΑ,

δΡ.ΧΟΕΝΤΟΒΙΜ ΡΒΑΟΗΕΜΟΒΙ'Μ ΟΡΕ80ΕΕΟΚΕΜ0ΕΕ ΗΑ0ΤΕΝΈ5 1110 ΙΕΕ10 8ΡΑΒ80ΒΙΙΗ ,

ΡΒΙΗΕΜ ΛΕΤΕΜ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒΕΙΟΤΙίεΕΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΒυδ ΕΤ Η88. ΑΟ 0ΜΝΕ8 ΛΤΑΤΕδ,

ΕΟΟΟδ, ΕΙΝΟΕΑδ ΡΟΚΗΑδΟ,ΕΕ ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυδ, ΟΟΑΒΕΝΑΤΟΒΕΜ.

8ΕΚΙΕ8 ΟΒ^ΕΟΑ

ΙΝΟΙίΑ ΡΒΟϋΕυΝΤ ΡΑΤΚΕ8, ϋΟΟΤΟΚΕδ 80ΒΙΡΤΟΚΕ8011Ε Ε001Ε8ΙΛ: ΕΒΛΙϋ/Ε

Λ 8. ΒΛΙΙΝΛΒΛ Αϋ ΡΗΟΤΙ I Μ,

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ Λ.-Ρ. ΜΙΟΝΕ,

Β1ΜΙο4ΐΜ€Μ €ΙβρΙ —Ιτβμμ,

5ΙΥΕ

ΟΓΒδϋΟΜ ΟΟΜΡΙ.ΕΤΟΚΟΗ ΙΝ 51Ν0υΐ.Ο8 80ΙΕΝΤ1* ΕεΓΧΕ8ΙΑ8ΤΙΟ;Ε ΚΑΜ05 ΕΠΙΤΟΒΕ.

ΡΑΤΒΟΕ001Α, ΑΒ ΙΝ8ΤΑΒ ΙΡδίυβ Ε00ΕΕ81Λ;, ΙΝ ΒυΑδ ΡΑΒΤΕδ ΒίνίΒΙΤΕΒ, ΑΕΙΑ ΝΕΜΡΕ ΕΑΤ1ΝΑ, ΑΕΙΑ ΟΒ.ϊεΟ-ΕΑΤΙΝΑ ; ΕΑΤΙΝΑ,

ΙΑ* ΙΝΤΕΟΒΕ ΕΧΑΒΑΤΑ, νίΟΙΝΤΙ ΕΤ ΒΕΕΕΝΤ18 νΟΕυΜΙΜΒΕ'8 ΜΟΕΕ 8ΕΑ 8ΤΑΤ, ΟΕΝΤυΜΟϋΕ ΕΤ ΙΜΕΕΕ ΡΚΑΝΕ18 ΥΕΜΤ. ΟΙ\.€ΟΑ

ηυρΕίει εβιτιονε τϊριβ ηανβατα Εδτ. ρβιοβ οβ.ϊοιμ τεχτβμ εϋΜ νεκδίΟΝΕ εατινα εατεβαειβ εοΜΡΕεετιτυΒ, ετ

Γ0Β8ΑΝ ΟεΝΤΕΧ ΥΟΕΕ'ΜΙΝΙ'Μ ΕΧΕΕΒΕΤ ΝΟΜΕΒΕΜ. ΡΟδΤΕΒΙΟΒ ΑΙΙΤΕΜ νΕΒβΙΟΝΕΗ ΕΑΤΙΝΑΜ ΤΑΝΤΕΜ ΕΧΙΙΙΒΕΤ 10ΕΟ0ΟΕ ΙΒ-

ΤΚΑ ΟυίΝΟυΑβΙΝΤΑ είΒείΤΕΒ ΥΟΕΕΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΕΒΙΤΕΒ. ΕΝΕΜΟΕΟΟΟυΕ νΟΕΕΜΕΝ ΟΒΛΟΟ-ΕΑΤΙΝΕΜ ΟΕΤΟ, Ε.ΝΕΙΙ0ΕΟΙ>Ο.υΕ

ΗΕΒΕ ΕΑΤΙΝΕΙΙ ΟΕΊΝΟΙΈ ΡΒΑΝ018 δΟΕΕΜΜΟϋΟ ΕΜΙΤΕ'Β : ΕΤΒΟΒΙΟΕΕ ΥΡ,ΒΟ, ΕΤ ΡΒΕΤΙΙ ΗυΐΙ18 ΒΕΝΕΠΕΙΟ ΡΛΕΑΤΕΚ ΕΗΡΤΟΒ,

εΟΕΕΕΕΤΙΟΝΕΜ ΙΝΤΕβΒΑΜ δίνε ΟΒ.€ΟΑΜ 81ΥΈ ΕΑΤΙΝΑΜ ΕΟΜΡΑΒΕΤ ΝΕΟΕδδΕ ΕΒ1Τ ; 8εθΕ8 ΕΝΙΗ, ευΐ!]8Ι]ΕΕ νΟΕΕΜΕΜδ Α.Μ·

ΡΙΙΤυΟΙΝΕΗ ΝΕ€ΝΟΝ ΕΤ Ο1ΡΠ0ΕΕΤΑΤΕ5 ΥΑΒΙΑ ΡΒΕΤΙΑ ^ΟΕΑΒΕΝΤ.

ΡΑΤΚ01061& ΟΚΜΟΕ Τ0Μϋ8 ΧΙΙΥ.

8. ΟΒΕΟΟΒΙϋδ ΝΥ88ΕΜ5.

ΕΧΟϋΟΕΒΑΤϋΚ ΕΤ νΕΝΙΤ ΑΡϋϋ Ι.-Ρ. Μ1Γ.ΝΕ ΕϋΙΤΟΒΕΜ,

ΙΝ νΐΑ ϋΙΟΤΑ ΡΑΜΒ018Ε, ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ ΕυίΕΤΙ/Ε ΡΑΚΙδΙΟΚυΜ λΤΕΟΟ ΰΈΝΡΕΆ ΝΟΜΙΝΛΤΑΜ

8Ευ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΚΟϋΟΒ.

1858
 





ΤΟΥ ΕΝ ΑΠΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΓΣΣΗΣ

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ

8. Ρ. Ν. ΟΒΕΟΟΚΙΙ

ΕΡΚΟΟΡΙ ΝΥ85ΕΝΙ
ι

ΟΡΕΚΑ Ου^Ε ΚΕΡΕΚΙΚΙ ΡΟΤϋΕΚϋΝΤ ΟΜΝΙΑ

( Εύ. ΜοΓβΙΙ. 1638 )

ΝυΚΟ Ι>ΕΝυθ εΟΚΚΕΟΤίϋδ ΕΤ ΑΟΟϋΚΑΤίυδ ΚΟΙΤΑ ΕΤ ΜϋΙ,ΤΙδ ΑϋΟΤΑ.

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ α.-Ρ. ΜΙΟΝΕ,

ΒΙΒΙΙΟΤΗΕ€/Ε €ΙΕΗΙ ΙΓΝΙΥΕΒβ^,

δίνε

ΟυηβυΠΜ εΟΜΡίΕΤΟΒυΜ ΙΝ δΙΝΟυΐΟδ 8αΕΝΤΙ/Ε ΕΟΟΙ.Ε8ΙΑ3ΤΙΟΑί ΒΑΜ08 ΚΙΗΤΟηΒ.

ΤΟΜϋδ ΡΚΙΜϋδ

ΟοηιρΙεεΙεη» «πΊ'ρία εχΐββίϊΰα.

ΥΕΝΕϋΝΤ ΤΗΙΑ ΥΟΙ.υΜΙΝΑ 33 ΚΚΑ.Ν0Ι5

ΕΧΟϋϋΕΒΑΤϋΙΙ ΕΤ νΕΝΙΤ ΑΡϋϋ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕϋΙΤΟΚΕΜ,

ΙΝ νΐΑΰΐαΤΑΟΆΙίΰΟ/δΒ,ΡΚΟΡΕΡΟΙΙΤΑΜΙ,υΤΕΤΙΛ; ΡΑΚΙδΙΟΚϋΜ νυΜΪΟ Ω'ΕΝΡΕΚ ΝΟΜΙΝΑΤΑΗ,

8Εϋ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΚΟΙΌΕ.

1858



ΕΕΕΝ0ΗΙΙ8

ΟΡΕΗΙΤΜ Οϋ;Ε ΙΝ ΗΟΟ ΤΟΜΟ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤυΒ.

δ. ΟΚΕΟΟΚΙϋδ , ΝΥδδΕΝϋδ ΕΡΙδΟΟΡϋ».

Ιη ΗβχβθωβΓΟη βχρΠοδΙϊο βροΐοβθΐϊοβ. ϋοΐ. 62

ϋβ ηοοαίηίβ ορίβείο. 123

Ιη υργοβ : ΓαβίαπίΜ, βίο. 258

ϋθ νίΐβ Μ078Ϊ5. 298

1η ΡίβΙιτίΟδ. 4.34

Ια Εοοίβχϊβδίβη. 615

Ιη ΟβηΙίοβ οβηΐϊοοπιηα. , . . 755

Ββ θΓ8ΐίοηθ ϋοιηϊηίοβ. 1119

1)6 ΒββΙίΙυιϋηΐηιΐδ. 1194·

Ιη ϋίικί : (^ηαπάο «ίδι' «ιιδ/βίβπϊ, Βίο. 1303

Ουίά 81 1, Αά ϊηιαρϊηοη Ώΐ\, βίο. 1327

νβΓΪοηιω ΝοΙβ. 1346

Εχ Τ^ρϊδ Μ10ΝΕ. αυ ΡβΙϊΙ-ΜοηΐΓθΐι«β.



ΝΟΤΙΪΙΑ ΕΧ Β1ΒΙΛΟΤΗΕ0Α ΡΑΒΒΙΟΙΙ.

(ΒΑ. Η>Ηβ3, Ιοιη. IX, ρ. 98.)

I ΰτΐί/Οτΰ Η^αεηΐ αίαι ει ιήΐα. II. ΟαίαΙοφα ί;ιι« ίεηρίοηιτη αιιη νατϋ» οΙηετναΐίοηιΜα, βί εοάά. μιμ. Χίπ'ρία, ηιΐ(Β

εοηΐιηεπίητ Ιοτηο I ίάίΐϊοηί$0τ&ο-1α1ϊηοε Ρατϊ*. α. 1615. III. 8εήρία. φκε ίη (οηιο 11. IV. 8εήρία, φιαιΐηαρρεη-

ϋεε αηηί 1618. V. 8ετίρΙα, φκε ϊηηίΜτα εάϊίίοηε Οτοίω-ΙιιΙίηατερεήιιηΙητ. VI. Όε ΙταηαιώίΙαηΙΙαΙΐοηε, ιι/ηιοοίιιιη

βάει, ρΜΙοχορΜα άε Ηοηιϊηε. VII. 8οήρΐα άερετύίΐα. VIII. ΕιΙϊΙϊοηε& οραηιη Νιρίεηί.

I. (ίπ^οΓΪιΐδ, Β»ΠπΜ.ΓΓ3(βΓ,πΓιηοΓΧΐ3ΐ(:,3Γιη{;6- Α

ηίο. ΙίΙΙβΠδ 61 ιΙοείπηίΐ ρΐ'ορίΜΐιοιΙιιιιι ρατ ε( Χ(]υα-

Ιίδ, υηύε η!) οπιιΐίΐ'ιοηεπι (α) έλλογιμώτατο< χα\

τάτΓ.; ·Λαιδε!α; άνάπλεως, οϋ δίνΐί βπιαεηίΐηΐεπι

ρεΓδρίουίΐαΐεηιςηε (6) γλυχϋτατος («) , λαμπρδς χα'ι

ήδονης ώσ\ν άηοστάζων, οο 3υεΐοηΐ3ΐ6Πΐ βηΐεπι

ςηβιη ίη Εοοίεβίβ πκτϊιϊβ 8 ι ι ι κ οϋΐίηυίΐ (ά), δ των

■πατέρων πατ})ρ εΐ δ τών Νυσσαέων φωυτήρ, άνήρ

μετά τδν άδελψδν δεύτερο; Εν τε λόγοις και τρδ.

•Λοις Λ ίηιίςιιίδ αρρβΠβΐυτ. Εχ ΙεεΙΟΓε, ιΊιείοπδ

ΓυηοΙαδ ιηιιηεΓε , αδοξον ΐΙΙυπι υ( 3ρρε1ΐ3ΐ (β) Να-

/.Ίβηζεηυβ, βύδοξίαν κοείβπ άείηεερδ άεβϋΐ, εΐ 3ηηο$

η3ΐυβ ϋίΓοϊΙβΓ ςυ3(ΐΓ3§ίηΙα η ΒββϊΙϊο, Γγ;ιιγο (/"),

ΟΓοΊηβΐυδ εδί Ννβ*3· (ς) ίη Οβρρβιΐοεία ερίδεορυβ

οϊγο3 εχοπίίηπι 3ηηί ϋήπδΐί 572. Βείιιιΐο οβ ζεΙυπι

ρΓΟ οαιηοϋοο ϋθ£ΐη3ΐβ οιϋϋηη εχρει-1ιΐ8 Απβηοπιπι, ^

δεόΌ $υβ (Α) ηιοΐιΐδ, ηεα,αε πϊβϊ ίπιρ. Υαΐεηΐε 3.

578 ιηοηυο Γε$1ί1ιι1υ8 εδί αΙ> Οταΐίακο. ΙηΙοιΊυίΙ

οοηοίΐίο οεευηιεηίοο βεουηϋο ϋοηδΐ3ηΐίηοροΙίΐ3ηο (ί)

«. 381, βίςυβ άεϊηιΐε βΐΐεπ ίΐιίάεηι ^) οε!εΙ)Γ3(ο

3. 391. Βε υχΟΓϊβ , ΤΗεοδοϋίχ, ηιοΓίε ευηι ]3π»

Ιερέα βοΙβίΗΓ Ναζίιηζβηυδ ερίδΐ. 95, αυί ει ηϋηβ

»1 ευπι ερίδίοΐαδ άβάϊΐ, ει ΟΓ31. νι, ά\ςηο εαηι

ηιβοΐβΐ βΙοβίο [εχ ςιι'ώυδ άβ νίΐα €1 ίηββηίο Ογο-

βοπϊ Νγ$8. Γβείΐί ηε^οΐίο ](κ1ίε3π ροΐβ&ι.]. (}ιΐ3π<Ιίιι

ρο$ι 3ηη. 394 δυροΓνίχοτί), ηυΐΐο οεΠο Ιβδίίπιοηίο

εοηε(3ΐ (ϋ). Ι,αΙίηί ε]υ8 η)βπΐ0ΓΪ3πι ΐιιΐβΓ εαηείοδ

εε1ε1)Γ3ηΐ άίβ ιχ Μβι-ιϋ, 0ι·3εεί χ ^ηυβπί, ΟορίΙ

χιν ΟεΙοΙ». ει χχπ Νον.

Ουχ ΙιοοΊε ρ3$$ίπι ίη Ννδδεηί δοπρίίδ πρρίΓβηΙ

0ΓΪ^εηΪ3ΐΐ0Γυηι (Ιοβίηαΐυπι νεδίίβίβ, ϋΙ» ]3ηι οΐίπι

0εητΐ3ΐιυ8 ραΐΓΪβΓ€ΐια Οοηεοηΐίηοροΐϊΐαηυί (ςυΐ 3.

Οιγ. 730 οϋϋΐ), εϊ 3ΐ> Η%ΓεΙϊεί8 ίη8εΓΐ3 εβϊε εοηΐεη-

ά\1 \Λτο δϊηβΐιΙπΓϊ . ςυεω ίΐΜΟΓϊρβϊΙ Άτταχοδο-

τιχύν δίνβ Άνόθευτοτ, <1ε ςυο νίϋβηιΐιιβ Ι'ΙιοΙίυ»

εοϋ. 00ΧΧΧΙ1Ι. 0οηΓβΓ6η(ΐ3 εΐίβηι, ςυβε βάτεΓευχ

ΒβΓίίβπιαπι, ςαί Νγββεηυηι 0ΓΪ(;εηΪ3ΐιοΓαηι β'ΓοΗια

βυάβοΐβΓ ΐη$ίιηυΐ3ΐ, ιΉβρυΙαηΐυΓ 3 Ιιεοηε ΑΙΙβΓιο, Γι-

1)γο Όε ρητ^αΐοήο ρβ^. [166. 8<]ς. § 23] 173,

»εη. 177, 945 (I). ΡΓΚΙεΓ 3ΐίθ9 (1ε Ννβδεηο εϊ ε]υβ

(α) 8ιιΊΛ. ϊη Γρηγδρίος.

(&) νϊϋε Οίδβυΐ). ρ. 58, *ό ερίαΐ ΝνΒδεηϊ.

ίο\ ΡΙιοΐϊιιί εοά. VI.

[ά) Οοηοΐΐϊϋΐη Νϊεχηιιπι ι·., ηοΐίοηβ νι, Ιοπι. VII.

εόΐι. Ιι3ΐ)Ι)εΊ ρ. 477; ΝίεερΙιοι-ιι$ χι, 19, 44, ΒϊιΙ.

(β) Ν3ζ. βρίβΐ. 43 [34]. Α(1<1ε Μαίιίΐΐοηίιιηι, ϋε

$1αάϋ$ χηοηααΜ» ρ. 9. [Κΐιείοποεδ εηίηι δίαιίίο αϊ)

βηηϊδ ]υηΐοΓϊ1>υ8 ΐεηεοηΐιιι*.]

φ νί(1ε 8. Β38'ιΙϋ ερίδΐ. 385.

[β) Τ1ιεο(1θΓϋβ ΡΓθ(ΐΓθηΐϋ8 : Γρηγδρ·.ον μετέ-

«ειτα χαυίγνητον Βασώείω ποιμένι (ίΙ« Ιβ^'., ιιοη

ποιμένα Καισαρέων ποιμένα ΙΝυοσαέων [V. Βα-

γοπ. ΑηηαΙ. β. €. 369, πγ. 17, ΙΟΠ). V. ρ. '277.]

(Λ) Υί(1β ΤίΙΙεπιοηΙ. ιοπι. IX, ρ. 567 βες.

ίϊ) 8οοτ3ΐεβ ν, 8. Ηηΐ. ; ΤηευάΌπΐιι* ν, 8.

;)€οηϋίΙ. ιοπι. II εόίΐ. 1.3ΐ)Ι)βΐ ρ. 1151 ;Τί11ειηοηΙ.

Ιοπι. IX, ρββ. 591 βς.

(λ) Οααίη. Ιοεο ιηοχ εΐίβηάο, οοΙ. 586, οΐιϋδδε

βυιιι δεη1>ίι ά. 9 ΜβιΓιί 3. 395, νεΙ 396. Ρα^ίιΐδ

νετο (ιιοΐβπιε δβχίο 1η Οηοηι. ι ρ3{. 455), ίη ΙΜΙ.

Β3Γ0Π. 3. 0. 394, πγ. 6, ιοιη. V), ρ^. 15-2, ]ιΐ(Ιίε3ΐ

ευπι νϊιβ α'εοεδδϊδδε ροδί. 3. 0. 394. ΙΙακε..

(I) ΒαΙΙχυδ Ι3ΐτιβη ίη ΙίΙ>Γ0 ιν ϋε ραηίι εϊ εαίίί-

(αεηοηϊΙινΛ /ιυηιαηΐ* εβρ. 7, ρ. 368 δη((. , ΑηικΙιΊ.

1649, 4, εχ Γ.τβ^ΟΓϋ Ννδδεηί ΙίΙ)Γί8, 3ΐ({υε εχ Νίϋ,

ΟεΓπιβηϊ εϊ Ρηοιϋ ιεδίίπιοηϋδ ενϊηεεΓε βΙΙβυοκνιΐ,

Οτε^οΓίυπι Ννδδβηυπι α<1 Οΐ'ί(;ειιίδ (ΙεΙίπ3 βοοεβκΐδββ,

ε]υδηυε ορεηουβ ηοη ρβυείβ ΟΓίκεηϊεΗΐη ίδίαπι

1 3 Ηειη ]3πιρη(1εηι ϊιΐ8ε(1ίδδε; ηβο ϋίδδεηΐΪΓβ νϊιΙείιΐΓ

ΟυαΊιιυβ ίη ϋοπιηιεηΐ. άε εετϊρΐ. εεεΙε$. ιονη. I,

•Ιϊδί. 4 (ίη φ<3 3 ρ3}5· 584, νίίαπι ει 8ειΊρΐ3 Ρτε^.

Νγδ8εηί, ερίδεορί, υΙιεΓΓίιιιβ εχροδυίΐ, 31 ροηβ

υπιη'ια εχ ΒαΙΙχο, Κίνκιο, Ζαο3£;ιιίο βΐϋδηυε εοη-

Ρατιοιν ϋκ. ΧΙΙΥ.

εεδδίΐ), ίη <·:\ρ. δεοιιηαΌ ίηδεΓίρΙο, εχ Οή^εηΙαηα

ηοετειϊ, ιαΐαίειη οηιηίκηι, ειίαιη άαηιηαίοταηι, ϊιηο ει

άίειηοηηηι, άοεχιχαε Οτεί}. Λ'ι/5β. εψηε. άίάΐιιτ.

Νμιιι ίη εο ε.ιρ. 1>3ΐ1χί εαριιΐ, ςυοα* βυΓευηι ρΐαηβ

νοεβΐ, εοιμιβ ηίιία'ίυδ η'ιΙιίΙ δοπίιί ροϊδι: ]ικΙκ;ιΐ, ΐη-

Ιε^Γαιη, ηε ηιυΐβίο αυίϋεη) νοεβίιυΐο, ϋεδΟΓίρβίΐ.

Νεε (ΙίδδειιΙίΙ εϊ. ΚεΙιηιχΜι ίη ΟΗτηύ. ΚίτεΙιεη-

</ε$εΙιϊεΙιΐε ιοιη. XIV (υυί η ρας. 1-147, άϋί^εηΐεΓ

εη3ΓΓ3ΐ νίΐβιη Γ3ΐ3(]υε6ΐ'6£0Γίι, ίιηριίιηίδ ε]υβ ορεΓ3

ΗοΓυπκιιιε 3Γ^υιηειι13 131ε εχρΓιεβΐ, αβ ίΐΐίδϋ,υε ίη-

ΙεΙΙί^ειιίεΓ ]υϋίε3ΐ), ρ»£. 140 βςη., υυί δοΙ)Γίυιη

ΙΊτΐ ]ιιι!ί( ίιιιιι ϋβ ίιι^ειιίο ε3ιΐ8 ο'ίεεηαϋςυε ΓβευΙΐβιε,

ηο νίιΐιιΐίυιΐδ χηιιε 30 αηίιηί ίηΠπηίιβΙίϋυδ. Νοη

ίμίΐιΐΓ ηε£3ΐ, ίΙΙυιη ηοηηιιΙΙβ ΟΓΪ^εηΊδ ρΐβοίΐβ ηϋο-

ρΐαδδε, δεϋ ηο83ΐ, ευηιΟηςεηίδ ΙΊιίδδε εχουπι 388ε-

εΐβιη; ςυίρρε ςιιί αΐϊα» ΟΓί^εηίδ δεηΐεηΐϊβδ 3ΐςυ«

1ΐ)-ροιΙιε868 Γε]εοίδ86(. — Ι».ιΙΐ;οί δεηιεηιίχ οβΙουΙυπι

βΙΙιιιηι κΐίβοίΐ ηυοςαβ Β. ίοβη. δβΙοηι. δεηιΙβΓ, ει

ΝαΐβΙειη ΑΙοχβικΙγ. (ΐ|ΐιί ίιι δείεοΐ. Η. Ε. ι :ιρρ. β»>ο.

νι, ρ3Π. ι, ρββ. 571 χιρ|. (1ε ΟτεςοΓίο ηοδίπι 3£ίΐ),

ίη ο. 4, απ. 20, Οΐ'ί^ειιί8ΐ38 30εαδ3ΐιΐειη οοηΐεχίηδ

0ι·0(!<ιπ3ΐιί εοΓΓυριοΓεδ, ΓεΓιι(3ΐ ίη Ηίιιοηα <Ιο-

οηηα' Οιταύαηα, ρΓχηιίδδ3 Ββυηι^Γίεηίί ΊΙιεοΙο-

φοε ροίειηϊεα!, ςοπιιβηίοε 80ΓΪρ13, Ιοιη. III, ρ. 2311 δι(.

ίιι ιιηΐ. ει ίιι ίΠίυδρίΌίεβοπιεηίδ ρ3£. 186-240, εχ

ορεί'ίοιίδ Οπ'βοΓϋ \ν*δ. ρηΒοίρυα ΐ'ίΐΐΝ ρΙαοϊΐα ]ιι-

οΊεί3ςυε (1ο^ηΐ3ΐίοο- Ιΐιεο1θ{;ιο3 ϋοείε οοΙΙε^ίΙ,

Ικίκ' ύίδροδηίΐ, ('πκΙΚυιμιε ίΙΙυβΙΐίνίΙ, ιιιυΐΐο βοίΐίυδ

Ιιοο ίη ςεηεΓε νεΓ83ΐυδ, ηιιαπι 8ΐοΙΙίυ8 ρ. 397 ϊ-η.

ίη Λι/ι'/ι; ιι'Λί νοη άειη Ι,εΰεη άοτ ΚίτεΙιεηνοεΙετ άετ

εηΐεη 4 ^αΜιηηάε^ιε, υ5ί 3 ρ»·;. 576-399, νίΐΜ,

1ίΙ)Γ08, ΗοΓυπκ]υε 3Γ^υηιεηΐ3 3ΐ(]υε εηΊΐίοηεδ βιι·Γ-

Γ3νίΐ. Παιιι..

ί
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νίΐβ ν'ιϋβηϋυδ ΡβρβΙίΓοεΙΓιιΐδ βϋ ιχ Μαπϋ, ΐοηι. II Α Νοίιίδ 8:ιΐίδ Γιιεπί κοπριά οΙαΓΪδδΊπιί ϋοοίοπβ οοογ-

λ6». Βαηείοτ. ρ»8. 44 δεπ;., 30 ς»' ϋίΐίβεηΐίβδίηιβ βΐ ϋίηβ, ςυο ίο Οιχεο-Ι,βΓιηίδ εϋίιίοηίΐιυδ βιΙιίηβιιΐυΓ,

βεευΜίίδδίπιβ ϊΙΙϊηι 681 ρβΓβεειιΐυδ, ΤίΠβπιοηΙίιΐδ, ηοο Ιοεο ρβΓββςυί (*).

Ιοπιο IX. Μειηυτ. ΗίίΙ. εεείει. ρ. 501 δβα;. (ο).

(α) ΡΓΧΙβΓ Ι3|ΐϋ3ΐ0δ νΪΓ08 ρΟδδΙΙΠί ϋβ 0γ6£0ΓΪΪ

Νγδδβηί τίΚ δπηρίίβψιβ εοηδυΐί ΗίβΓοηγηιυδ . Βε

μγμ ΐίίαιίτίΐια», 63 ρ. 108, ευηι ηοΐϊβ τίΓΪΟΓ. ίη Βϊ-

ϋίίοίΗ. κοίβηωΐ. 1. Α. Ραοηεϋ, Λογ. δευΐιείυδ ίη

ΜεάαΙΙα Ιΐιεοΐ. Ραιτιιιη ρ»£. 885 8(](]. , ςυί ϋβ

κπρίίι (χΓββοηΊ Νγββ. βοηιηια,υβ Γιϋβ ει ρΓβΙιο ]ιι-

ϋίεαΐ; Ο. 0:ινβ ίη Η\ιΙ. ίίιίετατ. ιετίρίοταη εεείε-

ιία<(. ρ3£. 217 »ςα. βΐ ίη Αηύαυ.%11. ΡαΙτηπι ει

Εεείε$„ Ιητη. II. ρ. 1156 βοη. — ί. ΕΙΙίββ Ρα Ρίη

ΛΓοηι ΰ'ώΐίοΐΐι. αυ,αοτ. εεείει. ιοιη. II, ρ. 590 βαα.

— ίϊ3ΐιι. Β3>ιΐ3§. ίη ΛηηαΙ. ροΐϊΐϊεο-εεείεί. Ιοη>. III,

ρ. 58 εΐ 72. — ίαα. Β*3η«{. ίη ΗΗίοχτεάε Ι'ΕαΚ&ε

Ρ3&. 654, 1082, 1084, 1157 βπ.εΐ 1550 ; Η. ϋβίΙΙΐβΓ

(ευίυδ 8θΙβΓΐί3 ϋί1ί£6ηΐί3φιε ιηυΐιυηι 8ημβΓ3νίΐ Οιι-

αίηι ίηϋυδΙί'ίβπΊ), ίη Ηηΐ. φέηέτ. άε$ ανίεηη εεε',έχ.

Ιοηι. VII, ρ. 520. — ΗΊζΙοϊτε ΙίΙΙ. άε Ια Ριαηεε,

ιοηι. I, ρ3({. 266. — 1. Ο. νν»1εΙι. ίη ΙΙΐ»ι. εεείεε.

Λ. Τ. ρββ. 1515 Μ|(|. , βΐ ρ38βίιιι ίη Β'ώΙ. ραΙτί$ιϊεα.

— ΝβΐΙι. ϊ,ατϋηεΓ ίη : ϋηάίΰίΐίΐΐ) ο( Ιΐιε Ο. Η. ρβπ.

ιι, νοΙ. IX, ρββ. 155. — ΚϋδδΙβΓ ίη ΒΜχοίΗεΙ άετ

ΚΐτεΙιεηνάίετ ρβΠ. νιι, ρ*£. 158-216, υΐ ηι'ιΐιαιη

ιΐίοβ ηίδίοήχ εεείβδίβδίίεχ εοηϋίιοΓβδ. Αϋϋβ, βί

νίβ, ςυχ βεπρδί ίη Ιηΐτοά. ίη Ηί$ί. 1>. Οτ. 11, 2,

ρακ· 252 βο,α. Αη<ΐΓβ38 Κίνεΐυδ ίη Μιίοί ιοίπ Ιί-

Ιίΐίβ ιν, βιί. 5. Ι/ιρβ. ει ΪΥβηεοΓ. 1630, 8, ρ. 546

Μ|ς. ϋβ βΓβ^οΓίί Νγ»8. ορρ. Ρ3ΓΪ8. β(Ιίι. εβρρ. 25 βΐ

24, εηιιπιειαι δΐιρροβίιϊΐϊα ιοηι. I οι II ει 3ΙΪ3 δεοΓ-

βίπο β(Ι ίΐβ, βί οβρ. 25, ΓβΓβπ ς ιΐ36(1 3ΐη α Ροδδβνίηο

οοββΓναΙα. 0οηΐΓ3 Κίνβΐ. ΕΓβνίΐβΓ (1ί8ραΐ3( ίβηιϋεε.

ίη Οοπιιη. νοΙ. IV, ρ3£. 71 ΙΙλβι..

(ί>) Αϋ]αη^3ΐη ΙΐΓβνίΐ3ΐί8 δΐιιϋίο οοΓηηι οοιίιΐ.

ΠΊ88. ίη ((αιΐΗΐβ ρΙιΐΓΛ Οιββοπί Νγδβεηί ορβΓ3 ]ιιη-

εΐίιιι, 3αΙ ΓΓβςιιιβηΐβ οοηΙίηβηΙιΐΓ, ποίϊΐϊαιη : ίη

ςυίΐιηβ ηηυιη ιβηΐυηα αυΐ ρ>υο βιιηΐ 86Γν3ΐ3, βοβ,

83ΐΐ6ΐη ηοηηυ1Ιθ8, βυί8 Ιοείβ πιβιιιοΓαοο. ναΓί;\ί|ίίΙιΐΓ

6Χ8ΐ3ΐιΐ ΗοηηεΙιϋ ίη ΒΗ)Ι. εΐεεί. οο(1(Ι. XXXII,

XXXVIII, ίΧΙΧ, ίΧΧ, ΰϋΧΐν βι (ΧΧΙΛΙ. νίϋ.

ϊηάίεειη βοηιοι ίη 0»1. όοάά. 6γ. Β;ι\3γ. ει ρ. 8, 9,

βι 78, βΐ 85. — Αυ^ϋδΙίΕ Υίηιίεΐ. ιη οίϋΙ.

ΡυΙ)Ι. ίικΙίεβ ΚβίββΓΟ ίη ϋβΐ. οοάά. Ογ. Αιι^υκΙ. ρα^.

15, ιιγ. 55; (ΪΓ6β. Νγβ8. Ιιοπιίΐίχ XXVII. — ρ. 21,

ΒΓ. 40, Βε άοηηίεηΐίύιη ΟΓβΐ. — βΐ ίη 8υΙ)8β11ίο 86-

ειιιΐίΐο ιιγ. 5, εχροδίΐίο εβηΐίεί Μοδ'ιβ (ΙίνβηοΓυηι

■υοίοπιιη, βτεςοτη Νγδ&βηί, ΡηίΙοηίβ, Ρτοεο-

ρϋ, βίο. — ρββ. 22. πγ. 10 ; Οτβ%οτ'ή Νγδδβηί, Ογ-

ΓίΙΙί ΑΙβχ., υΙίΓγδοδίοηιί βΐ αϋοΓυηι ββηίβηΐϊχ οοηΐΓ»

Αγϊ3ιιο8. — ρ»έ· 59, ΓΓ3§πιεηΐ3 ε ΒβιΚΙο, Νγδβεηο,

Νβζίβηζβηο, «ι ίΐϋβ. — ίοίϋ. ϋηιηακεεηί ει Οτε%.

Ννβδβηί Ιοευδ άα 8. ΕυεΙΐ3ΓΪ8ΐί>. — νΐηϋο1>οηχ

(ιί'ϋΙ. 0χδ3Γβ3 ΒουηάαΙ οοάά. ίη ηαϊουβ ορβηι βΓ6·

ξΟΓϋ Νγδβ. νβΐ ρΙϋΓα νεΙ ρ3υείοΓ3 6Χ8ΐ3ΐιΐ : ίΙΙοπιιιι

νβΓΟ εορίβιιι υηο ααβδί οοΐυΐα νΐ<1β1>Ίδ ίη Νγδββηϊ

Οηΐ. κοάά. €χ»λτ. ίη ίη<1. νοε. ΟεςοΓίί Νγδδβηί.

ϋίο ν3ΓΪ3 ορ6Γ3 οοΐι]ιιιιεΐ3 δϋηΐ, υΐ ρ»υεοδ β ιιιυΐΐίδ

οίίειη, αρυιΐ ΝββίβΙ ρ»Π. ι, ρ. 104 δη. ίη εοϋ.

XXXV. — ρ. 119, ρ εοϋ. Χι, πγ. 76, εχΙΓώεΙ Γγβ-

Κΐηειιΐυιη βχ 0τ6%. Νγδβ. ΟΓ31. εοη(Γ3 ΑροΙΙίηαΓεηι.

(ΙιΙειη ειΐίόίι Ι,βπιηβε. εοιηηι. III. ρ. 417, υ5ΐ ίΙΙυιη

εο(Ι. ηυηΐ6Γ3ΐ XXXVII ; βδΐ νεΓΟ εχ βηΐίιτίιβίίοο

3(Ιν. ΑροΙΙίη3Γειη 3Ζ3εε3^ηίο εϋίΐο, τ. ηοΐ. ΚοΙΙ»γ.)

Ρη£. 125 8ΐ|ς. ίη εοϋ. ΧίΙΙ δυιιΐ 28 ορυβε. Ογο^·

ει ΝεδδβΙ. (ΙΊςηίδδίηιυιη 6886 ]υάίε3ΐ βυιη, (μιβιιι

εοηΙεΓ3ΐ Γυΐυπίϋ εϋίΐοΓ, β]α8αυβ ορβ ηιηΐΐα εηιεηϋεΐ

βι δυρρίβαΐ. — ρβ^. 256, πγ. 2-4. ρΙϋΓβ υρυκε.

ϊη εοϋ. (XX, εΐε. Α0α\ ΙαπΑ&κ. εοπαηι. I, ρ. 91 βς.

ςιιί δβ Ι68ΐ3ΐιιι , ίηνεηίδδβ ίη οίΜ. 0X331*. νίςίηΐί

ευϋι). ςυίΙιυδΰΓε^. ΙΝνδδ. εοηΐίιιεαΙιΐΓ ; η. ινΙογ ΙΙιβο-

Ιο^Ίευδ Ογ. δεϋεείηι (ιμιοβ ηυηΐ6Γ3ΐ). ΙηΐβΓ ρΐιίΐαβο-

ρηίε<*8 βΐ ρΐιίΐοΐο^. Οι·:!;εο5 ιΐυο; ΊηΐβΓ Ιΐιεοΐυ^ίεοβ

Ιαΐ. ηηυιη, βι ίηΐεΓηΊδίοΐ'ίεοβ ίαΐίηυδ υηυιη. ({υυΐίε;

ηοηιεη εΐ Ιοε3 Οτε^. ίη εβίβηίδ οεεηΓΓβηΙ,ρίΓΐίπι ίη

βυρβΓίΟΓβ εαρ. ]απι νίάίπιηδ, ραπίιιι ^οάά. ϋχδϋΐ*.

Ιιυε ρβΓίίηβιιΐβδ τεεβηδβΐ Ι,ΛΐηΙϊβε. ίη νοΙ. III ει IV,

ν. ίηϋ. ν, Οτβξ. Νγβδ. — Νοΐ3ΐ)ΊΙίβ Ιοειιβ ϋβ δ. ΊΥι-

ηίΐβΐβ 681 ίη κ)(Ι. ίΧΧΧΙΙ, πγ. 5, 61 3ΐίικΙ ΓΓ3£ηιβη-

Ιυπι ίη εοιί. ΟΟΙ,νΐΙ. πγ. 10, ΙεβΙβ 1·3ηι»βε. ν. ρ3{τ.

142 βι 568. — ΡΓβ^πιβηΙιιηι άβ εχεοιιιηκιηίεβίίοηβ ,

εχ Οταί. «π εοι ααί <τατε (εηιηΐ τερτεΙιεηίίοηε$, ίη

εοΛ. VI, πγ. 10, ν. 1.3ηιΙ)οε. VI. ρβΠ. ι, ρ. 58. —

ΥβηεΙϋδ ίη Ιιίύΐ. ϋ. Μβγοϊ βηηΐ ίη ςιιβίυοηίεείηι

00(1(1. »»πι Ογο^ογ. ορυβε. 61 ίη αυίουυβ εβίεηβπιιη

εοϋϋ. εχεβΓρΙ». νίιΐβ εβί. εοάΰ. Ογ. Μβτε. ίη<1. νοε.

Ογκκ. Νγδδ. ηιυΐΐα ρΓχείρυβ ίη εο(1<1. ΙΛνΐΙ.

Ι.ΧΥΙΙΙ 3ΐςυεΙιΧ1Χ, ίη ςυο εΙί»πι βδΐ Μγβδβηί V ίι»

Β βίηβ βυείΟΓΪδηοηιίηβ. — ϊΊοΓεηΐίχ ίη υίΐιί. ΙλλκϊΛ.

αιιοί δίηΐ εοάϋ. οριι&εαία ΟΓες. Νγ»β. εοηΐίηεηΐεδ,

αϊβεββ βχ ίη(1. Ββηϋίηί, Οβι. οοάά. Ογ. Ιαυτ. Ιοηι.

111. Ηίε ιηεηιθΓ3ΐ>ο εοιί. IV, ρΐυΐ. 7, ιιγ. 1, Βε

Ιιοηιίηίε ορ'φάο ΙίΙιεΓ υηυδ, ςηβη» δεςυίΙυΓ πγ. 2,

ΟεηιοιίδίΓαΙίοΓΐΙίοηβΙίδηΒΙυΓΧ ΙΓ68 βδδβ Γβςυίεδ, πγ.

5, Οιιοϋ 3ηίιιΐ96 ρυΐεηΐίχ δίηΐ ςιιίηςυβ, ιηβιΐδ, ίηίεΙ

ΙβεΙυί, ο'ρίηίο, ρΙΐ3ηΐ38Ϊ3, 8βη8ΐΐ8 , ιιγ. 4, (^ιιοί!

ΠΊβηδ 830Γ3ΐίδδίΐΙ13 ΙΠίβΓ (]υ3ΐ(10Γ νΪΓΐυΙβδ, νβίϋΐ II»

ιΙίΓοηο εοΐΐοολίβ βί! ; πγ. 5, ΕΙβπαβηΙα 6886 ςηαΐηοΓ,

ίρίβΟ), 36Γ6ΙΙΙ, 16ΓΓ3ΗΙ 61 3(|ΙΙ3ΠΊ ; ΠΓ. 6, ΤπρΙΐ'Χ

Ιβχ ; πγ. 7, ϋβ εειιΐιιπι άβηβηίδ ; ηΓ. 8, νβΓ8ϋ8 ί»ηι-

ΙιΊει, 8. ϋοάβεβδίίεΐιοη ίβηιΐιίε. ρΓχείρυοδ εοηΐί-

ηβηι Γββίοδ άίββ, ςιιί ηρϋ(1 0τχεο8 εβίευι-βΐιβη-

Ιιιγ : ςηχ ςυίϋειη οηαιιία 3 πγ. 2-8, Γιεβΐ ίη εοϋ.

ηοπαεη ΟΓβ^οΓϋ Νγβδ. 31 ρεΓρβΓϊηι, ρπβ δβ Γβ-

Γ3ηΐ, ηηϊ3 ΙΐΓβνία βυιιΐ, Ββηιΐίη. ίη 631. I, ρβ^,

205 δη. ηβεϋυπι βϋίΐβ Ιγρϊβ βχειιϋεηϋβ ευηνίΐ. —

ιιγ. 9, 0γ68· Νγδδ. ΕχρΙϊεαΙιο αροίορείϊεα ίη ΙΙει-

0 αειηετοη ; πγ. 10, ε]ιΐδ(1. ΑηΙητΙιεΙίεΗΐ αάνεπηχ

Κροίϋηαήηη ; εοϋεχ (ΙίΙΊ^εηΙβΓ ει ρεΓδρίευβ κεΓίρΚίδ

βδΐ ιηβηη ^οη. ΚΙιοδί, δβεεΓϋοΙίδ ΟΓείεηδίδ, δΐιπιρίϊ Ι·.

Ι.ΙΟΓ. (1ε Μβϋίείδ 3. Οπγ. 1489, ςιιοϋ ηοΐβνιΐ Ιί;ιηιΙ.

»(1 ηυ^ΰΐκίοιη ΜοιιΐΓβιιε. ΡαΙσ·οατ. 6τ. ΙίΙι. ι. εβρ. 7.

— Ιη εοϋ. VI, πγ. 8, ρΐιιΐ. 8ίί, βυηΐ 85 ΙεδΙίιηοηί»

(1β ρΓΧδείεηΙΪ3 ει ρΓχϋεΙβηιιίιιβίίοιιβ 1)βί εχ δ. 8οπ-

ρΐυη εΐ άοοίΟΓ. εεεΙ. (1ε8υιιιρΐ3 ; ίη ηίδ «χ Οτες.

ΝγδβεηίορβΓβ ϋεορίβεϊο Λοιηίηι'κ.εηρ. 18, ν. Βαιιϋίη.

111,295. — Εχεετρία ίΐαοΐοαίεα άε 8ρϊήΐα 8. εχ νβ-

ΓΪίβ Νγδδειιί Ιίυι-ίδ εΐ βχ νβπίβ ΡβίΓίίιυδ, ίη ευ«1. VIII,

πγ. 20, ρΐιιΐ. 86, ν. Ββηϋ. III, ρ. 524. 4η ιοηι. 1,

ρΙιιι·3 Νγβδβηί Ιοεβ ίη εβίεηίδ, ίη βχροδίΐίοηβ 83€Γ0-

γ ιι πι ρΓχεερΙοΓ. βΐϋδηηβ ορεΓϋηΐδ (ςυχ ίη ίηϋίιε

κυί) ε] ιι» ιιοιιιίηε είΙβηΐυΓ) οοοηιτιιιιΐ. — 1η ΙιίϋΙ.

ΙΙε^· Τβιιπη. ίη ρΐυπουϋ εοϋιΙ. βηηΐ Νγδδειιί ορρ.

ρΓίβείρυε ρβπουΐΐβ ίη εοϋ. Ι.ΧΧΙ, ηυΟΓηιη ίηϋίεειιι

ϋ^ώ'ιΐ βιιείοΓ 03θΙ. εοϋϋ. Ογ. Τ>αΓ. ρ3(. 166 βςη.

— Μοβηυχ ίη Βίϋΐ. δγηοϋβΐί, εοϋ. XXV. ίη ε3ΐεη3

Ο ΡϊίΓυηα ίη Ιιαίαιη εχ ςυβΙιιοΓ 6τβ%. Νγδδ. ορυβε.

ηοΐ.ιιιΐβ ΜβκΗβϊ ίη ηοΐίι. εοϋϋ. Μοβη. ρ. 36. — V»-

ΓΪ38 Νγδδβηί 0Γ3ΐίυηεδ βχ»ΐ»Γβ ίη εοϋ. ΗοβςυβηιΙ

δχε. χιι, ΐεβίαΐοΓ Αΐηβη. δείιίβϋ» ίη Οαιβί. εοϋϋ. Ογ.

Μοδςυβιΐδ. ρ. 40. — 1η Ιιίόΐ. ΒοϋΙείαηα, Οβηίβυπ-

^ίβηδίουδ 61 βΐίίδ Αη^Ιίχ ΙιίϋΙ. ηυπιβηιβ εοϋϋ. ίη

αυϊουβ Οτβ%. Μγδβ. ορρ. «πί (βηβΓΪ8 εοιιιρΓβΙιβιι-

ϋυηΙαΓ, Ιιηΐυβ 681, ιι( νβΓβΛΓ, ΐιβ βοπιπι εοηιιηειιιο-

ηΐΐοηβ ιηοΐβδίυδ Γιαπί ; ηιιβΓβ ΙβοιοΓββ ευρίϋοβ 3(1

ίηϋϊεεδ ΟϊΙ. εοϋϋ. Αη^Ιίχ, εΐε., 3ΐ)1ε§ο. Ιϋβιη ηιίΐιί

ϋίεβηϋυηι βδΐ ϋβ ηιυΐΐίΐυϋίηβ εοϋϋ. ιη Ι)ί1)1. ρυΟΙ.

ΡαΓΪδ. ιβΓνβΙΟΓαη), βί ηυοηιηι ιιοΐϊιϊ3 ρβίεηϋι 681

βχ ίιιϋίεβ 3ϋ νοί. II 031β1οςί Ραηβ. εοϋϋ. ΡεπηυΙΙ»

νβΓΟ ΟΓββ. Νγβδ. ορρ. δΐιηΐ ίηιρΓίιηίδ ίηεοϋϋ. 1)111,

— ϋυίΧΧΐν,— ΟΙ,ΧΧΧν, εχ 3ηΐί.|υο οίύΐ. Οπηιβ-

ΐ)36 εχειιιρΐ3Γί ηΐ3ΐιιι Ζ3εΙΐ3Γίχ 83εεΓϋοΐίδ ϋεδεΓίριη;

— ίη εοϋϋ. ΒίΧΧΧνί.— υίΧΧΧΥΙΙΙ. — Μ. — »1Χ,

βίε. — ΜοηΐΓβυεοη.ίη Ιιίοΐ. Ο'ΐίδΙίη. ει ίη ΒΊΜ. Η-

ύϋοίη. »ΐ55. ηυο( ναιίϋΐυιη ΒίύΙ. εοϋϋ. θΓβς. Νγδβ,
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Ιΐ. Ιή Ιοχηο ρτίηιο εοηΐιηεηΐητ (α) : /

1. Απολογητική Περί τί)ς Εξαημέρου. ΕχρΙίέαΙίο

3ροΙθ£εΐίε3 ίη Ηΰχαειηετοη, αά Ρείινιη, 8εΙ>αιΙεηιιηι

ερϊιεορηηι, [ταίτεηχ, ρ. 1-43. ΙηείρίΙ : Ταΰτα ποιεί;,

ω άνθρωπε θεοΰ. Αρο1θ£εΓιε3 βρρεΙΙβΙιΐΓ, ηυοηίβιη

εοηΐίηεΐ 8Ϊη.·υ1 άεΓεηδίοηεηι Μονδίδ, βΐ βΟΓυπι, ηυ«

1η Γγ31γϊ$ ΒαβίΙίί Ηεχαετηεϊο ηοηηιιΙΙί νεί ΓερΓεηεηάβ-

Τ»η1, νεί άεβίάεΓ3νεΓ3ηΐ. Ιιβιίηβ νβπίΐ ίίυΓβηΐϊυβ

δϊΓΐίιυβ ίη Ι,αΙίη» εάίΐ. ορεΓυηιΝνδδεηί ΒβδίΙ. 1562,

ΓοΙ., ρά£. 283, 3ΐ(]ϋβ ΡεΙπίβ ΓΓαηείβευδ Ζίηυβ, Υε-

Γοηεηδίβ, Υβη6ΐ. 1553. 1574, 8, ευ]υβ ΊηΙβΓρΓβιαιΐο

5ογυ;ιΙλ ίη Οηβεο-Ι,ίΙίηίδ βάίΐίοηίυυδ. Ουχ ΟοηιοβΓι-

5ΐιΐ5 ϊη Β3βΊ!Ίο δυο Γοεεηδίΐο Ιοω. Ι,ρ. 543-557, άεάίΐ

βΓίβιβ ει ίαΐίηο βχ Νγ$δεηί βροίοςία ρΓο οΠΊείο

δβχ άίεπιηι, ερίΐοηιεη ΓβΓε ρΓχείρυοηιπ) εβρίΐϋΐη, ]

ςυ« ϊη ηοε 1ϊΙ>γο ρβΠΓαοΐϊηίαΓ, εοηΐϊηεηΐ β εοά. Γεβίδ

ΟΙιπδΙίαη'ιδδ. ΜΟΟΙΛΧΙΙ. Ια εαΐεε ηυΐυβ 1ί1)Γί ρ. 43,

ΙοδΙϋΙυΓ Νγβ8., $β 1ΐ0Γ. Ώε ορϊβείο /ιοηιίηίχ ]3η) 3(1

(Γ3ΐΓβηι ρπεηι'ΐδ'ΐδδβ. Πλήντ^ς άνθρωπου κατασκευής,

ήν ήμεϊς έν ϊδιάζοντι βι6λίω προ τούτων πονήσαντες

άπεστεϊλαμέν σου τη1 τελειότητι. Ραβκ. Ουάίηυβ ρ.

597, άιιυίίαΐ, ηυιη Ιιοε ορυ$ δίΐ ΟΓεβοπί Λγδδεη"ι,

Μϋ Ιενεβ ε]υ$ άυοίϋΐϊοηίβ ΓβΙίοηβδ οδίεηάεηιιιΐ

δεηιίετ ρ. 188, ηοι.,εΐ δεηΓοβεΙίη. ρ. 28. — 1»1 ορυβ

«$1 ίη IX εοιίιΐ. ΡατΊδ. — Ιη εο«Ι. ΟοίδΙίη. (XXXIX,

ηιειη1>Γ. ΓοΙ. 83, νεΓβο Οτεα. ΡβίΓΟ, ερίδεορο,

Γγ31γϊ : ίηίΐ. Εί (6) ταϊς διά των χρημάτων τιμαϊς· ΓοΙ.

85, ίηάεχ εβρρ. 31, οΐιί βΜίταΙΙο άε κιιιηάο, ει άε

ϋι, ςυκ βηιε ηοηιίηεπι εοηάιία $υη(, ε]υδάειη Ογο-

^ΟΓϋ : ίηο. Αδτη ή βίβλος γενέσεως οϋρανοΰ κα\ γης ■ (

ΓοΙ. 154, β]ιι&<1. αά Ρείτηηι (ταΐτεηι, νιΙΙεχαειηετοη:

ϊπϊΐ. Τί (ο,υοά νοε. ίη εάίΐ. ΡάτΊβ. α. 1638, δίαιίπι

>ο ίηίΐίοευίρα, εΓβοΌι ορεΓ.ιπιπι εδί οηιίδδίπτι) ταΰ

τα ποιείς, ώ άνθρωπε («); — Ιη εθ(1. 001,111. β]υδά.

ϊη Ηεχαετη. Ιοηι. XII, τρόποι συλλογιστικοί ΑιίιιβΓ*.

ΜαηϊεΗαο», ει ΰε αηϊηια Ηοηχχηϊί ε3ρ. 96 (ρ. 304.

Ιι'ιϋΐ). —Ιη Ηεχαετη.'ιη εοά. ΒβνβΓ. XXXVI, ϊη εοά.

1.ΧΙΧ, ειιηι βΐϋδ ορυβε. Νγδδεη'ι βΚμιε ευηι Βακίΐίο

ίη ίϋβιη, ει Νν$8βη. ίη 83ηεΙυπι 58ϋ1)3'.υηι, ίη εοά.

ΟΟΧΙΛΙ. — Ιη εοά. 0%83Γ. XIII, πγ. 12, εχεβΓρΙ»

βχ ϊ 11ο ομβΓβ; ν. 1·αχη.\>εε. VII, ρ. 177.—ΡΙοτεηΙίαί

ίη εοιίι]. Ιι3αΓεηΙ. εοά. XVII, πγ. 17, ρΐιιΐ. 6.—XII,

πγ. 5, ρΐυΐ. 10. — IV (ίη ηυο ρ1υΓ3 βιιηΐ ορρ. Ν^8-

βεηί, ιιΐ δυρΓ3 ]»ηι ηιοηυίηιυβ) ; ηΓ. 9, ρΐιιΐ. 7. —

XVIII, πγ. 6, ίη Ηεχαεηι. εί ηΓ. 5. Οε ορίβοΐο Αοπιϊ-

3υΐ 0316038, 3ηΙ βΙίοΓοπι εοΙΙβοιίοηοδ ίη ηηιοαϊ οε-

ευΓΓυηΙ ρϊΓΐίευΙ», ηοηιίηβτβηΐ, εο^ηοδεβδ εχ Ιηά.

ΊΙΙβηι.— Ιη εο(Ι. ('οίβΙ. ΙΛΙ1Ι, ίΐιηΐ ν3Γΐ3 Ν^δδβηί

ορεΓ3. — ίη ϋοά. ίηΐεΓ όίνεΓ838 νβηοΓυιη Ιιο-

ιιιίΐίϊβ Οη%. Ννδδ. $εχ ΙιηοβηΙ «υείοτεπι (ν. ρΛβ.

182). Ιη εο(Ι. 00X0, ΓοΙ. 59, Νχίββηί, ςαοα ρ·ηι<

83ΐιεΙίΓιε3ΐιΐδ ιηυιείιΐΓ, εί <\οοά Ιιυηιβηχ ηβΙηΓΧ ιιβ-

εεδβ3ΓΪ3 δίΐ ε]ϋ3 ρβηίείρβίίο (ρ. 406). βοιηχ ηιο-

ηβδίεπυιη δ. ΒΐβιΙ'ιί νιπα Νν»». ορρ. ηΐδία δβΓναΙ

«3ΐ|υε ίηάίεβΐ ΜοηίΓαυε. ίη Οίατ. Ιιαί. ρ3£. 213, εί

215.— Ιάβη 'Μά. ρ. 362, οοδεΓνβΙ, ΓΙοΓειιΐίχ ΙηΐβΓ

εο<Ι(1. ηιοηββί. Αάιιυια. ΙιβοβΓΪ (1ιΐ38 Ν^88. ηο-

ιηίΐίϊβ, ΒβδίΙίο »8εΓΐρΐ38, εί ρ. 434, ιιιεηιοηΐ ύιιο

οοάϋ. ίη 1)ί1)Ι. ,ΙιιΙίί ϋυβίϊιιϊαιιϊ. νεηεί. Νγδ8. Ωε ουί-

αια εί Ιηοταΐ. ϋοηιίηίααηι εοηΐίιιειιίεδ.— ϋε 00(1(1.

Ιιιοΐ. Κε£. Νεαροί, ν. ΟλιΑ. ίΙΙοΓυηι, $ιιρΓ3 ίη νοί.

ηϊ(, εηρ. 30, ν. Βαηάχη. , έ3ΐ. εοιίιΐ. Ογ. Ι.λιιγ. 1.

ρρ. 128, 482, 205, εί 541. Ηαηι.

2. Περί χαζασχενΐ\ς άνθρώπον, ϋε ορϊβείο Ηο-

τηϊηϊι ΙίΙιΐΊ- 3(1 ευηιϋειη ΡείΓοιη, Γΐ'3ΐΓειη, 3ΐςοε, ιιΐ

Ι.ηιηΙιεεΊιΐΗ III, ρ. 110, δεη. ει 122, οϋδεΓναΙ, {»αι

ερίδεορυηι, ηιίδδυδ 3. €. 379, είτεβ Ρ3δεΙ)3ΐ05 ίβ-

δΐυιη ρ. 44-138. Τεΰχο; θαυμάσιον αρρβΙΙαΙ διιί(ΐ35,

(Όΐηροδίΐιιιη δΐιρρίεηιΐο Βαδίΐίί Ηεχαεηιετο, αϊ ρΓΧΙεΓ

ΝίεερΗοΓυηι XI, 19, Ηϊίί., Νίεειββ ίη ρΓχηιίδδο ϋε-

εαβίίεΐιο εί Ν)'δδεηυδ ίρβε ίη Ιίηιίηβ δεπρίί 1ε$ΐ3η-

Ιογ. Ιηείρίΐ : ΕΙ ταίς διά των χρημάτων τιμαίς. ΓΑ-

1310Γ 3 ΟαίΠϊδΟεηΟ 1 ϋβ ίηια(/ιηΊΙ<η$. ΥοιΊΊΐ ];ιιιι οΐίιιι

Οίοηγδίιΐ8 Εχί([υυ8, Βοιηβιιυδ, βηΐε 3. ϋ. 556 (Ιειιβ-

103, αϊ] υ δ ίηΐεΓρΓείαΐίο εχδίαΐ ίη ίηΐίηα ορεπιηι

, Ν)·5δεπί ειΐίιϊοηε ΒβδίΙ. 1552, ΓοΙ. ρ. 417. ΡγοοΤιΙ

ίΙΙ» ρι-ίηηιηι ΟοΙοηίχ 3. 1537; ίηϋε 1551, 1573.

δε<1 ίη οιηηίυυδ ηίδ ειΐίΐίοηίουδ ϋεεδί νεΓδίο ρΓβεΓ» -

ΐίοηίδΜγδδεηίεΙ Οίοιινδίί ίρδ'ιιΐδ ΕρΊιΙοΙα άεάϊοαίοήα

αά Εηψρμϊηιη, ρτειΙ>\)ΙετνΐΜ, ειπηϋειη Ιιαυι) άυ1)ίε,

ςυεηι υηβ ειιαι Οίοηγδίο εε1οθΓ3ΐ εβδδίοαΌΓυδ Ώη ί-

ικΐΓ. Ιεεί. οαρ. 23. ΙΙΐΓ3ηκ|αε β ηι$. ΟοΓΟβϊεηδί ϋε(Ιίι

^3ο.:Μ3ΐ>ί1Ιοηίυδ ίη Ιϊιηΐηβ Ιοπιΐ II ΑηαΙεείοτηηι, Ρα-

τίδ. 1677, 8, εί 1723. Αι ίη βηκο-Ι<*Ιίη!ι βΟίΙίοιιί-

Ιιιΐδ εχδΐ3ΐ εχ νεΓδϊοηε 3εειΐΓ3ΐίοΓε ΐοβηηίδ Εευηείβ-

νϋ, ςιιί, Γ,ΠΕοαηι Υεηείβιη αηιιϊ 1536, 8, ίη Ι)ίΙ>Ιίο-

Ιηεεβ Ιο. Ιαο. Οτγαχϊ ηβεΐυδ, ί 1 Ιο ΙιοΓίηηΐο ΐΓβηδία-

ΙίΙ, εί ϋη^υη υΐΓβςαβ ευη ηοΐίδ Βαδίΐ. 1567, 8, εχ ίο.

Οροηηϊ οΟΙείηβ νυΙ^βνίΐ. Εευηείβτϋ ηοΐχ η<1 εβίεειιι

ιοηι. I ορεπιηι Νγδδεηι δυΙ^υηείχ 1ε§;υηΙυΓ, αϋΐΐϊΐίβ

■ εΐίβπι 3ηίηΐ3άνεΓδίοηίΙ)υ8 ηονίβ ΡΓοηΐοηί$ Βιιεκί,

ςυί,οο1ΐ3ΐ3 βηιίςυβ ϋίοηνδίί νεΓδϊοηε, ηοηηυΙΙβ Ιοεα

ίηδίβηίΐβΓ ίΙΙυδίΓανίι. ΟοηΓεΓΓε εΐίβηι ορεΓχ ρΓειίυηι

631 ε33ΐί^3ΐίοηεδ ίη ηυηε Γιογοπι ε]υδ(]υ6 ίηΐεΓρΓΟ-

Ιβπα Ιιευηεΐ3τίυπΊ, ΟοηιοβΟδίβηβδ ίη Εγαπο. ΟοιμΙκ··

ΙΙδϋ, Βε^ϋβ Ρ3Γί3ϊεηδίουδ γοιΚΙ. υβί, Ββδίΐίο Γεεεη-

βίΐο ιοηι. I. ρ. 566-597. δερίεηι ε^Γβ^ϋ Ιιοϊυβ Π1>π

Νγ$$εηί3ηί εοάίεεδ ηΐδΐί εχδίβηΐ ίη Μόΐ. 0»?δ3Γε3 ,

(1β ςυί1ηΐ3 1<3Π)1)βείυ8 1, ρ. 97 [ρ. 91, 92, 93, 212 ει

ρ. 262 ; ηκμιε νοί. III, ρ. 286, ηοίβηιαυε 5. ΚοΙΙβηί

ρ. 287; άε εοά. ΙΛΙΙ, ρη^'. 289; άε εοά. ΕΧΙΙΙ, ρ.

294; (Ιβοοά. ΙΛίν, ρ. 515, άβ εοά*. ΙΑΥ], δ8(|.

III, ρα%. 109, 5οη., 112 δεη„ 114. δεη., ίηΙβΓ βϋα

οΐΐδοι νηηδ ςιιοά ίππιείανίπηι, ΟυεχυηΊ εί ΟοιηυεΠ-

δίυηι Γυμίι, ίη ΙειηηοΙβ εβρίιίδ 11 Ιεςεπάοπι δτι

) αθεώρητος ή τοΰ νοϋ φύσις, ηοιι υΐ εάίΐί, ή τοΰ άν-

V, ρ. 777 ει 786, πγ. 35, ει 181. 5βο" Ιιχο βιιίΠείβηΙ.

Ηα*ι>.

(ο) Οιιάίη. I. ε. εβρ. 3-6, τεεεηβεΐ εχ3ΓηΊη»ι-

ςυε υυεΓίυβ ορηΐ'3, δεευηάυπι ΟΓοΊιιεηι εοπιιιι, ίη

ειΐ. δεΓναΐυπι, εί \ ϊιοηιιη ϋοείοΓυιη (1ε 8ίη(;υΙίκ ]ο -

άίεία, ηϊίί οροδ εδβεΐ, 3ΐί3ςιιε ηοΐαΐυ άί|;ιιϊθΓ3 εοΙΙε-

£ΪΙ. 0υ3Γε ΟΓενίοΓίυυδ ηοϋίδ εκδε Ιίεεϋίκ δεηιίει ϊ

εί δεηΓΟΕεΙηίί ΒίΒδδΙεπςϋε άίΐίβεηΐίϊηι ίη Γεεβιι-

βεηάίβ Κνδδεηί ορεποιίδ ϊ»ηι Ιβυϋβνίιηυδ. Ιη.

(Ι>) Ιη εοϋ. Οοΐδί. ΟΟΧΧΧν, ρί?. 296, Μ6Ι. ΟοίδΙ.

ίιίειη ορυβ εδί, δεά ίηοίρίΐ Άεί ταϊς, ειε., ει ΓοΙ. 210,

ϋπ'^'. ίπ ίΙΙυά : Οαιη %αί>)εαα εί (αεήηΐ οηχη'ια, βΙ(·.

ιο δεά τί άεεδί ({υοιριε ίη εθ(Ι. Βε$. Ταιιηη.

ίΧΧΙ, δεε. ϋϊΐ. εοάά. Ογ. ΤβϋΓ. ρ. 166; »ι Ιε^'Γ

ίπ εοά. ΜβΙΓίΙ. Γβ?. ΟΧΧΐν, ρ. 98, V. (τί»Π. ΪΑ.

εοάά. Ογ. ΜαΐΓ. ρ. 502.
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θρώπου. Καββ. Αύϋ. εοϋ. 0Χ83Γ. ΟΟΧΥ, ΟΤ. 7, βρ. .

Ι,αιιιΙ». V, ρ. 540. — Αιΐβιΐδΐχ ΥίηάεΙ. Περί κατα

σκευής τοϋ ανθρώπου, ΙβδΙε ΒοίδεΓΟ ρ. 50 0ι>1α1., ηυί

ρΓΚίοΓβα ιιιοιιβΙ ίη εοάεηι οοά. εχδίΒΓβ Β3δίΓιί ηοηιί-

Ιίαδ 11, ίη ρππιυπι οβρυΐ Οβηβδ. 8. ΗεχαεηιοΓοη, βΐ

ιΐιιαβ βαπιιιι ροδίεποι-εδ 3δεπ1)ί θΓβ§οπο Νγδβοηο,

βεά. ϊιιάίεε ΗοεδοηεΓιο, ρεΓρβΓ3ηιρ ε]υδ(1βιη ηιιίάειη

3η;υηιεηΓι, ηεε νεΓΟ ε,ίυδάειη ιΐίεΐΐιοϋί.— Ιη εοά.

ΰοίδϋη. (XXXVIII, ΓοΙ. 65. ν. ΜοηίΓαυο. ΜΙ. Οοί&Ι.

ρ3β. 280.—Τβηπηί ίη ΜΜ. Βεβ. οοά. ΙΛΧΙ, δ(ΐρΓ3

]3ΐη ΙβιιάβΙο, βΐ οοά. ΙΧΟϋΧν'ΙΙΙ, ρι·3ειη'ΐδδ3 αά Ρε-

ίηη» ερηίοΐα. V. 0»1. οοάά. Τβικ. ρ. 168 ει 486.

ϋε βΐίίδ οοάά. τ. 3(1 ηοΐ. ρποι-οιη, ει § ρι-χοεά. ίη

ηοΐίΐ. εοάά. ΙίΑΚί. — V. ΓαΙίΓΪο. Οβ υετίιαίε τεϋα.

Οιτύιϊαηα: εβρ. 2. § 20, ρ. 86. Ηειιμ.

3. Ιη νεΓΐ>3 Οβηεδ. ι, 26 : Ραείαηιη» Ιιοηιϊηιιη αά

ΐιηαανιεηι εί ιίηιϊΐίΐιιάίηεηι ηοζίταηι, Ιιοιοϊΐϊχ (Ιη.ΐ'.

ΡπΟΓΪηείρίΙ ρ. 139, Παλα·.οΰ χρέους Ικτισιν άποπλη-

ρώσων ήκω. ΡοδΙεποΓ ρ. 153, Ό μεν σοφδς Σολο

μών. ΕχΙιίυεηΐϋΓ ίη ΟΓΧοο-ΕηΙίηίδ Νγδδεηί εάίΐίοιιί-

1ηΐ8 εηιη Ι,ηΓιη» ίηΙεΓρι·εΙ;>Γιοηβ ΡεΙπ Γηηεϊδοί

Ζίηΐ, νεηεί. 1333 ει 1574, 8, εϋί(3. 5υηΐ αιιίβηι

βχάεηι εηιη ϋβ, ΐ|ΐι;ε Ι3η(|υ3)η Ιιοπήΐί.ι Χ ει XI

δπΙ)]κ ί δοΐβηΐ Ηεχαεηετο ΒαδίΙη ίιιβηΐίηυίδ εμίδάείΜ

Ιβηι βΓχείδ (|ΐ)3ΐη 1.3ΐίηίδ εάίΐίοηίϋυδ, υΐ ίη Ιΐηδϋίο

ρ. 70 δες. [νεί. ειΙ. | (Ιίεεηιυδ, υοί εΐίβιη (1ε αΐίίδ

Ιΐ3ηιιηεε Ιιοιηίΐίβπιιη ίηΙεΓρι-οΙίΙιυδ.

4. Περί τοϋ βίου Μωϋσέως τοϋ νομοθέτου , ^

περί τϊ\ς χατ' άρετήν τεΛειότητος, Υϊΐα Μοι/ίίβ

ιηγδίΐοβ 8Π3ΓΓ313, ρεΓΓεοΙβηιςιιε ίοπηαΐαοί νίνειιάί

οιίΐίοβΐ ϋΙΐΓΪδίίβηο ρΓΧδοποεηδ. Ιηείρίΐ: ΟΤαν τι

πάσχουσιν οι των ιππικών αγώνων φιλοθεάμονες, ρ.

167.ν6ΓΐίΐΟεθΓ8ίϋδΤΓ3ρβ7.υηΐίηδ,δερ3Γ3ΐίιη Υίεηηχ

1527(α)3ριιά .Ιολιι. Οιειηρεπυηι, εΐ Βββ'ιΐ. 1521, 4,

3ρυά Απ(1γ. ΟηΐηηιΙιιιηι. Βείηάε ίη 1.3(ϊηίδ ΪΝνκκο-

ΐ)ί 6«1ίΐίοηί1)υ83ηΐίςυίθΓίΙ)ϋδ. Οεηίηυβ 3 Ρι-οηιοηε 1 > υ —

οχο ΓεοοβηίΐΛ εί 8υρρ1εΐ3 ίη ειΐίΐίοηε Ι.;ιΐίη;ι 3ηηί

1693, <·1 ίη(ίπεεο-1.3ΐίη3 υΐι-αφιο 3ηηί 1615 ει 1658.

Οηεοε ρπχΐϋι Ιιίε 1ί1>εΓ υη.Ί εαιη βΐίίδ ςηαΙυοΓ Νν8-

ιβηί ορηδεηΐίδ εΐ ηοΐίβ ΗοοδοΙιοΙίί, 1,ιΐ£άυηί Β.Ήκνοΐ'.

1593, δ. Εχ8ΐ3ηΐ εΐ ίη βηπι ηοΐχ ε]ιΐδάειη Οηοχί.

€ϊΐ3ΐαΓ 3 Τηεοάοπίο ΰϊαΐοαο 1, ει ϋβιηβδοοηο ίη

ΡαταΙΙεΙί» βυΐ) Ιίΐιιΐο ΠερΊ τελειότητος βίου. 1&δ3ΓΪιιηι,

ίυ ευ])» {Γβιίβηι Ιιιιηε ΙίΙιππη Ννδδοηυδ εοιηροδηίΐ,

(α) Ρ3ΐ)ΐ'ίε. ει Ουάίηυδ ρ. 598 (ηοί (Ιε 1>οε οριι-

βευΐη ε^ίΐ) επ'απιηΐ ίη 3ηηϊ ηοΐ3. ΕχεπηρΙβΓ 881 ίιι

1)11)1. Ει·ΐ3η(ΐ;. ει ίηβεπρίϋίη: βΓεβοπί Ννβββηί — Οβ

νηχ ρεΓ(εαίοηε, &. Υϊΐα Μοι/ή, ΙίυεΓ υΐίίίδδϊιηυδ ρεΓ

βΓε^ΟΓίηπ) ΤΓβρεζιιηΙίυηι ε Ον.ννο ίη Ι,.ιΐίηηηι εοη·

νεΓδυδ, ε( ]αηι ριΊιηηη) ίη δοΙίϋίοΓίδ (ΙοείΓΪηα: δίπ-

(ΙίοδηΓυιη εη)θΙηη)εηΐηηι, ςυβπι ΓιεΓΪ ροΐυίΐ, εα«ΐί-

§3ΐί88Ϊπΐ3 ίιηρΓεδδίοηε νηΙ^3ΐυ8.Αϋ 1εε1θΓε>η Χαιίϊα-

11115. 0ϋΟ(1 8113 ΟΟΓΙΐίββΓΟ ΙιιΙιιιιιπιιιΙ κιΌηΙ» Μο-

8ί, εΐε. (ϋιηιΐ ει ιΐίδΐίεΐιβ). Ιη εβίεε : Ιιηριεδδυηι

Υίεηηχ Ραηηοηί* ρεΓ ΗίεΓοη. ΥίεΐϋΓειη. Εχρειίδίδ

1>εηη3Γ(1ί εΐ ίυείβ ΛΙ»ηΐ8;ι·, Γπιίπιιη. Μεηδε όεε.

ΜΟΧνίΙ (1517), 4. 0ε(1ίε3ΐ. δοιϊρΐβ εδί 3 ^ο^η.

ΟΓειηρεΓΟ (ςηί εάίΐΟΓ ίϋίΐ, ηοη ινροςΓ^ρΙιυδ), »ά

ΟεηΓ£. ερίδεορυιη νίηιΐοΐ). Πίπ α (Ιβ' Ιι»ε «<1ίΙ. ιηίΐϋ-

ηιΙνεΓίίΙ ϋεηνδ ίη : ίνίϊΐι* ΒαεΙιάτηνΙί. (ϊείοίικίιΐε ρα%.

176 δης. ηιιί 8ΐΐδρίε3ΐυι- Οειηρεπιιιι ιΐδηηι Ιιιίβδε

μμΙ. 6γ. ϋοΓνίη. Αηηί ηοΐαηι ];πη τεείε ϊηάϊοανϊΐ

. ηηεηιηυε δη!) βχίΓει.ιϋηι ορεπδ ηοη)Ίη3ΐ, ΐεηιροιΜ*

ΐ'3ΐίο ίηιρειίίΐ Ν3ζίαηζεηί ίΓαΐτβιη ίηΐείΐίςί. Ραβκ.

ϋε 8)1. νίηϋοΐ). 1517, ν. ςυοςυβ Ιοδ. άε 83τΙογϊ Οι.

1ί1)Γ0Γ.ίη 1)11)1. 303(1. ΤΙιβΓοβ. ΥΊεηη* 1801, 4, ρ. 135,

πγ. 261. — Εδί Ιίΐ). ίη ΐΓίυυδ οο4(1. ΡβΓίδ. 1)ίΙ)Ι.

ΡαΜ. ίη οοιί. ΤβυΓίη. ίΧΧΙ, εΐε. Ηακι..

5. Εις την έχιγραρϊχν των ΨαΛμωτ, βιΰ.ΙΙα β'.

Ώε ΡίαΙιηοηιηι ίηίΟΊριϊοηώα! ΙϊΜΙϊ άηο. Ιηείρίΐ :

Έοεξαμην σου τδ έπίταγμα μετά προθυμίας, ώ άν

θρωπε τοϋ Θεοΰ, ρ. 257 . Εί1)βΓ ΚϋΐιικΙΐΜ: Τούτων

οΰτως ήμϊν διευχρινηθέντων, ρ. 291. ΥεΓίίΙ 1·3ΐίηβ

Ιβεοοιίδ ΰΓβΐ8βπΐδ, οιιπι ε^υδ ϊηΙβΓρΓβΐηΐϊοηβ, ςυχ

01Ϊ3Μ 3 ΡβΓϊδΐεηδίηυδ 80Γν3ΐ3 εβι, ρΓ0(ΙίεΓ»ηΙ, 3ά-

άίΐίδ ηονεη) ίεοηίδ ίπ>ρ. ΙιηπιίΙίίδ, 6 1)ίΙ)Ι. ΒΛνβΓίεβ,

Ιη$οΐ8ΐ3α\ 1600, 1617, 4. 8ίχΐιΐ8 δεηεηβίδ, Νχββίηϊ

' ϊη Ρίβ/ίβπΉ»» εοπηηεηΐ3πο8 ίη Υίΐίοβηβ Οιββοε εοη-

δοηϊρίοδ ΐεδίβΐυδ, ηοη ΐϋοδ ΓοΓίβδβε, β-υηιη 1>ο8 (Ιιιοβ

1'ιυοΙΙθδ ίηηα'Κ. Ραβκ. 1η οούο". ΕδεοΓΪαΙ. ρΙιΐΓίοιι»

δοηΐ ΙΓι ιι ΙίοοΙΙί εΐ ρΙιΐΓβ 3ΐί» Ν)'58βηί ορρ. ηυοηιιη

ίηϋίοειη άεάίΐ ΡΙυεΓ, ίη Ιιίηετ. ρεΓ Ηίιρ., ρ. 171.

— 1η οοΰ. Μοηβεΐ». Β3ν3Γ. οοά. ΕΧΙΧ ει 1.ΧΧ. —

Υίηιΐοΐ). ίη οοϋ. ϋχδ3Γ. XIII, πγ. 14, ευιη 8ΐιί)]ιιηεΐ3

3ρρειχΙ. ΰΐ άίαριαίηιαίί, ν. ί3Π)Ι>εε. VI, ραια. ι,

ρ38. 107. — ίη οοά". XVIII, πγ. 2, ίηδοηρί. Ερμη

νεία έπίτομος εις τήν έπιγραφήν τών ψαλμών φΐο-

ηιθ()ο Ιιοο δοηρίυιη εχεηιρΙβΓ ιΜει-Βΐ αο βϋίιο,

άοεεί ΚοΙΙβΓίϋβ ίη δηρρίεη). ρ3§. 165. 8η. — ΡΙο-

ΓβηΙίΗ! ίη οοο". ΙιβυτεηΙ. οο(1. III, πγ. 19, ρΐυΐ. 6,

ΓΓ3^ηιειιΐ3 ίη ίη&εήρΐίοηει Ρ$αΙηιοηιηι,— πγ. 20, εχ

, ίΐ)ΐβΓρΓεΐ3ΐίοηε &υρετ Ρ&αΙιηοτιιηι ϊηιοτϊρΐϊοιια, ιΐηο

οβρρ. — «Γ. 22, ϊη άιαρ$αΙιηα, ει γ>γ. 18, ιίίδρ. 0ηο»1

Γ88 £0δΙΧ 81 νίΐ3 03νί(1ίδ 1)011 ΓυΟΓΟΠΐ 00 0)'(1ΪΙΙβ

Ρ8Γ30Ι8Β, ςυο Ρδαίπαϊ οηΙίηβΜ βυηΐ. — Ιη οοϋ. I,

ογ. 1, ρΐυΐ. 7, ίηΐβΓρΓ6ΐ3ΐίο Ιιι-ενίδ ίη ίιηοτίρύοηειη

ΡιαΙηιυτηηι. V. Βπηϋίη. €αΐ. βίε. I. ρ. 89, βο,α,. εΙ

165. — ΡβΓίδ. ίη δβρίεηι εοιίϋ. 1>1Ι)1. Ρα6Ι. άβ ίΙΙο βΐ

ΐΓΐηυδ δςα.. ορυβο. V. 8οΙΐΓθ3ε1ϊ1ι. I. ε. ρ3$. 64. δςα..

Βαη»

6. Ηοπίίΐία ίη Ριαίιηηηι εεχίηιη, Περ\ τ?,ς 6γδ<5ης,

' ΰε οοΐανα, δίνε Γβδίο ΟΪΓουπιείδίοηίδ. Ιηε. 01 έχ

δυνάμεως εις δϋναμιν πορευόμενοι, ρη^· 567, εηηι

τβΓβίοηβ ίαυΓεηΐϋ 5'ιΓαηί, ηυχ ρΓοϋίβΓβΐ ίη Ι,αιίη»

ΝνββείΜ ειΐίιίοηε ΒββίΐΓ 1562 ~ΓοΙ.~ρ3βΓ*106Γ Υβη»!

βΐ Μβχίιηιΐδ Η3Γ^υη)Η8, €νΙΙ)0ΓΘΠ)ηι ερίδεορβδ.

) Αροδί. Ζεηιιβ ίη Οη&εΠαιίοηϊ Υο&ι'ιαηε Ιοπι. II,

ρ. 8, άε 0γ8£οιίο ΤΓ»ρεζυιι(ίο. ΰΓβίβηόΓΪ βαΊι.

ιηδεπρΐ3 εδί; ΟΓε^· Ννβδβηί — Μ^ίΐίεα Μοιαίοω

νίΐΐΐ εηατταΐϊο, ρβΓΓεεΐ3η) Ι'οηιιυΚιηι νίνε»<1ί ευ)1ί1)εΐ

ΟΙΐΓίδΐίαιιο ρΓΧδεΓίϋεηδ, 6εθΓ£. Τηρεζ. ίηΙβΓρΓεΙβ.

Β3«ί1. ίη Χΐΐ. ΑαΊγ. 0Γ3ΐ3ηα,η. 1521, 4, 11). 1562ν

4; 0Γ3ΐ3ηά. ίη ρΓ*Γ. ρΓοΙίΐεΐυΓ, 8ε Υίβηυεηδειη ειΙ.

ηοη Χ(|ΐ)3Γ8 πιοοΌ βΐιηΐυίδδε, 88(1 εΐ δηρεΓίΓβ, η:ι-

εΐηηβ οοά. πΐ3ηυ Β. Βηεηβηί πιυΐΐίβ ηιοάίδ ηοΐ3ΐιιι»

οαδίί^αΐυιηςυβ. — δριιπβ εάίΐίο εββε νϊιΐοΐιιτ Οτββο-

Γίί Ννδ$βηί Υχία Μο&ί», Αιΐ£υδΙ. ΥίηάβΙ. 1521, ΐ|υ3πι

ΥβΙειιΐίη. Επί. ΕοβδεηβΓ ίη 8ΐτοτηαΐ. ρ. 281, ει,

1ΐ3!8ίΐ3η8 ςηίάεηι ίΙΙο άιιοβ παβίβ εεηο, Ζαρί ίιι :

Ανριΰατςε ΒικΙιάηοΙί. Οΐ&εΗ. Ιοη). 1, ρ. 149, 811»-

Ιεηιηΐ; ηεο ββπι ηιεηιοΓΒΐ Ο. ΡαηζβΓ. ίη Α. ι. ΥΙ^

ρ. 160 δη., ΙίυΓΟδ ίυίάεηι ίΙΙο βιιιιο βχοϋδΟδ εηυιιιε-

ι·3Π8. Ηακι..
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Υεηεί. 1585, 8. Ραββ. Ταιιτίηϊ ίη 1)ί1>1. Ββ£. οαά. Α

ΙΛΧΙ, Γοΐ. 166, Ωβ ΡιαΙηιοτ*ιη ϊηιετίρΐίβηϋιιι, εΐ

ίυΐ. 195. ηοιηίΙία ίη ρ»αΙιηιιηι νι, Ωε οεΐανα. Ηαβι.

7. Έξήγησις άκριβιχς, ΑεενταΙα ίχροάίίο ΕεεΙε-

ιϊα$ΐ(Β 5αΙοηιοηί$, ηοηιίΐϋδ VIII, ςυβπιηι υΐΐίηια ιΐε-

6Ϊηϊΐ ίη βχρίκαΐϊοοβ εοηιηυιίδ 15 οαρϊΐϊδ ιιι, ρ.

575-467. Ιηείρίΐ: Πρόκειται ήμϊν 6 Εκκλησιαστής εις

έξήγησιν. Μεηιίηίΐ 8υΐϋ35 ίη Γρηγόριος. νβΓίίΐΟβη-

Ιίαηυδ ΗβΓνβΙϋί, ευ]ϋδ ίηΙβΓρΓβίοΐϊοηβιη δΐιυίηϋε

035ΐί^3ΐ ϋυοχιΐδ ίη ηοΐίδ. Ιηιεβπυδ Ιιοο ορυ* ΓηίΙ

βρύα" ΡβίΓϋηι Ροδδίηυη), (|υΐ ίη ΡτοΙοαο αά ΤΙιειαιι-

πηη «Μΐϊαιη, ΡαΓίδ. 1684, 4, νυΐ£3ΐυη), αίΐ, βο

ηϋ ειΐίιίηηειιι ριιταίιιπι ΙιαΙιβΓβ ίηΙβ^πιΐΒ Ννδδεηϊ

ϋοηιιηίηίαήαιη ίη ΕεεΙειίαιίεη, ΰεδεηρίυηι ε ηι$.

Κοιηαηο, ο,ιιεπι ΙιαεΙεηαβ πιιιΐίΐιιιη εϋίΐίοηβδ βχηί-

ΙιυεπηΙ. δεό" ευπι ίΙ1υ<) 3 Ροδδίηο ρΓοηιίδδυιη οραδ ^

ιιεηιο βόΊιηε ίη Ιυοειη ρΓοίυΙβΓΪΐ, ποιβγο ίυνβΐ, ίη

1)ί1)Ιίοι1ιεο3 δββυίβΓίβηβ δίνε ΟοίδΙίη'ιαηα εχδΐ3Γε ίΐιΐ)

Γ»Ιβο(χΠφ. Νγ*δεηί ηοηιίηε ηΐδ. Οταααη ϋοηηκηία·

ιίββι ίη ΕεεΙε»ία»ίεη, ηίηίΐ ευιη ειΐίΐο 1ΐ3ΐ>εη1ειη

εοιηιηυηε, ε! ίη αυο >\85£ηί εχροβίιίο ηυβηϋοαυε

οοηίιι(3ΐυΓ.Πίτί(1ίΐυΓίηβεπηοηε3(1εε6η),ηυοηιηι ρπ-

ιηιΐΐ ίηειρίΐ: "Αμελγε γάλα, και ίσται σοι βούτυρον.

V. ΜοιιίΓαυεοηί ϋαιηίοβίιιη Ιιίυΐ. ϋοίδΓιηίβηχ ρ. 120,

βες. Γαβκ. Αυςιΐδΐχ Υίηίΐεΐ. ΟΓββ. Ννδδ. ίη ΕεεΙεχϊα-

ιΐεη, ΙεβΙβ Βείβεπ) ΟάΙ. ρ»%. 56. — 1η (|ΐΐ3ΐαοτ εοοΜ.

1>ί1)Ι. ρυ1)1. Ρβι ίϋ. Εχροίίίίο «η ΕεοΙεύαζιεη. Ηαβι,.

8. Έζτί^ησίς <ΐ£ρί<ί))ς, ΑτίΐίΓαία εχροίίίίο Οαηΐίεί

εαηΐκοτηηι, αά ΟΙψηρίαάεηι, ΙιοηιίΙϋδ XV, ιμιατυπι

ιιΙΓπηα άεδίηίι ίη ίΙΙυδίΓαικΙο νεΓβα 9 εαρίΐίβ νι, ρ. -

468-711. ΡΓΟΟβηιίιιιη ίηείρίΐ : Άπεδεξάμην ώς πρέ-

πουσαν τώ σεμνώ σου βίψ. ΟίΙβΙ 03Π)3$εεηιΐδ ίη

Ι'αΓαΙΙεΚ*. ΜειιιίηίΙεί 8αίϋ3$ ίη Γρηγόριος, εΐΑύτία-

ιιιΐδ I ρ:ιρ3, ίη Ιοεο ςυί ΛΒβΓίϋΓ ίη βεΐίδ εοηείΐ. VII,

Ιοιη. VII β(1ίι. 1.3ΐ)1)εί, ρ. 109. Υεπίι ΐάβιη Οεηΐϊβ-

ηιι$ ΜεΓνεΐυδ, εα]υβ νείδίοηβηι 5ΐι1>ϊη ^^ οα&ιί^3ΐ

ΡγοιιΙο Βυοκιΐδ ίη ηοιίβ, »άΊι11)ίια βιίαηι ίηΐεΓρί'βιβ-

Ιίοηε 1ο»ηηίδ ΙιευηοΙβνίί, ςυχ Ιιιεεηι νίιΐίΐ Βββίΐ.

1570. Ραββ. Αυ£Η$Ιχ ΥίηάβΙ. ίη Ρτοοορίί Εριίοηιε

ΐχροίΐιΐοηητη ίη ϋαηιίειιηι εαηιίεοτηηι ε (!γ6£Ογϊο

Μνδδ. εΐ βΐϋδ. — Ιη βΐίο εοϋ. ΰΓε£θηιΐδ Ννββ. εΐ

ΤοευιΙΟΓεΙιΐδ ίη &ιη(Ίοηηι εβηΐίεοΓηηι. V. ΚείβεΓ.

€3ΐ. ρ. 56 ει 58. — νεηειίίδ ίη 1>ί1>1. Μβγο. εοιί.

XXII, Ν}'$δεηί ει ΝίΙί, πιοη., ΙηΙετρτείαΙΊο ϊη ϋαηΐ.

εάηΐΉοτ. 3(1 νι ρηοΓ3 οηρρ. V. εβί. νοΑΑ. Ηϊγο. 0

Ογ. ρα8- 21. — Τβυπηί ίη ΜΜ. Βε^. οο(1. βΧΥΙΙΙ.

ϋοχηηι. ίη ϋαηΙ. εαηΐϊεοτ., οριΐδ ηιυΐϊΐυηι ; η 3 πι νίχ

δερίειη δΐιηΐ βεπηοηεβ. V. εβί. εο(1(1. Ογ. Τβυτ. ρ.

227. — ΡαΓΪβ. ίη ςιιίηηυε οοάϋ. 1)11)1. ΡαΙιΙ. — ΡΙο-

ΓβηΙκβ ίηηίΙ)1. ίβυΓβηΐ. οοά. XXX, ρΐυΐ. 7, ρτκοο-

ά\1 ρΓοΙο^υβ $. ΕρηίοΙα αά Οΐι/ιηρίαάεηι : Ιιι πι ίηεί-

ρίιιηΐ ίρδί ϋοηίΛβηίαηΙ ίη ϋαηΐ. εαηΐϊεοτ. ίη XV βεΓ-

ιηοιιεδ (ΙίδΐπΙ)ΐιιί, ηυοβ τεεεη$εΐ Βαη·1ίιι. ίη ΠαΙ.

«οιΐιΐ. Ογ. Ι.Ά\ιτ. I. ρ. 290 δ((. Ηαβι..

9. ΕΊς ζην προσευχήν, Ιη οταΐίοηετη Οοηιΐηϊεαιιι

ΗοιηίΙίχ V, Ιεεια (Ιί^ιιϊδδίιη*, ρ3§. 712-761, ιμιαπιπι

ρπιηα ΐηείρίΐ : Προσευχής ήμϊν διοασχαλίαν. ΤΓ3Πδ·

ΐιιΐιΐ ίβυτεηΐίιΐδ δίΓ3ηυ$, ευ]υ$ νεΓβίο βείνηΟ ίη

ϋΓχεο-ίΐΐίιιϊδ εϋίΐίοηίϋυδ. ΚχδΙηι εΐ ΡεΙη ϋβίεδίηϋ

ϊιιίεΓρΓείΛΐίο Βοι». 1565, 4. ΟΊΐαΐ δχρε 1)3πΐ3δοεηιιβ

ίη ΡαταΙίεΙίί, ει Αιΐ3δΐ38°ιυδ ςυχδΐ. ι εΐ ιι. 1.οευιη

α Οχείβ ίη Ιιοο ορετε εοΓΓυρίαηι 3Γ^υίΙ Α1ΐ3ΐίιι$

ε. 12, Οε ρτοεεαϊοηε 8ρίηΐη»8. ρης. 65 5βς. ίίΐιπιιη

(εΓΐίυηι Ννδδβηί Περ\ προσευχής οίΐ3ΐ ΕυΙΙινηιίιΐδ ίη

ΡαηορΙία. Ραββ. Ιη εοά. Βες. ΜαΐΓΪΙ. I·. ςυίηςιιο

ηοιηίΐ. Ιη οταΐ. ΰοηηηϊε., αυβπιηι ρηηΐ3 ίηε. Εύχής

ήμών * εΐ ποιιιίΐίχ οείο ίη Ιοί Ιιε.ιΓιΙιι ϋίιιεδ. V. 1γΪ3ΓΙ.

αοάά. Ογ. ΜαΙτΚ. ρ. 168 βς. — νίπάουοηχ

ίη 1)ίΙ)Ι. 0;Γδ3Γ. εο4. Ονΐ (ίη ςυο, 3 1.3ηι1)εε. εοιηιιι.

νι, ρ. 51. δφΐ· νβΐιΐε ΐ3ϋ(]3ΐο, 28 ΟΓ311. εΐ ερρ. ΟΓΟβ.

Ν)-δδ. εοηΐίηεη(υρ), πγ. 2. Αιΐϋε ηοΐ. ΚοΙΙ»γ. ρ. 59.

— Ει Ίη 'εοά. XIII, πγ. 12, εΐ πγ. 15, βυηΐ Ννβδεηί

ηοιηίϋχ VIII, ίη Ιοίίϋεηι 1>ε3ΐίΐιι<1ίηεδ Εν3η^ε1. βρ.

8.Μ3ΐιΙι;ευηι εβρ. ν. V. ί3ΐη1)εε. VI, ρηη. ι, ρ. 106,

δς. — Ιη «οχ νοάά. Ρ3ΓΪβ. 1)ί1)1. ΡιιΙιΙ. — Τ.ιιΐΓίηί ίη

εοϋ. ΙΛΧΙ, Β8§. V. ΟβΙβΙ., εΐο., ρ. 169. Οοηί.

δβιηΙβΓ I. ε. ρ. 191, εΐ δεηΓΟΒοΙι.1). ρ. 71 βςς. Ηαβι..

10. Είς τούς μαχαρισμούς, Ιη οείο Ϊ>εαΐΐ1\ιάίηε$,

ΜαΙϋι. ν, ΙιοηιίΙί* VIII, ρ. 762-857. Ρπηΐ3 ίηείρίΐ:

Τις αρα τοιοϋτός έστιν; Υεηίΐ ίιΙεπι 1.3ΐΐΓεηΙίυ$ δϊΓη-

ηηβ, ειι]υδ ίηΐβΓρΓοίαΐίοηοηι Ρβηδίεηβεδ δετνίτυπί,

ει ΡείΓϋδ 03ΐεδίηίυδ. βίΐηΐυτ ίη βεΐίδ εοηείΐίί ΕρΙιβ-

δίηί, ηεεηοη 3 ΤηββήοπΙο ίη ΌίαΙοα. εΐ ϋαιηαδοεηο

ίη ΡαταΙΙεΙπ, Ιιί1>εΓ3ΐο ίη Βτευίατ., οίε. Ιη Ιιοο ορβΓβ

άεδίηίι ΐοηπίδ ρΓΪηιυβ ειΐίΐίοηίδ ορβηιη Ν^βΒβηϊ

ΟΓχεο-ΙιβΙίηχ 3. 1038, ςυχ ΙιαοΙβηιΐδ ρηοΓίδ 3. 1615

ρ3(ξίη3δ δβΓναΙ. Ραββ. Ιιίϋβηϋ Βτενχαήικη οαυδ;ε

ΝβδΙοΓίαηοπιπι εΐ ΕυΙ)χήί3ηοηιιη, εΐε., ε<1ίΐυπι 65(

ευιη ηοΐίδ ^3ηη. ΟβΓηεΓΪί, ΡβΓΪδ. 1675, 8, ηίης

οηιίδδυηι »1) ΗαηΙιιίηο ίη ΟοΙΙεείϊοηε εοηάίίοηιτη

Υί(3β νοί. XI, ρ. 443, Ώε εοΙΙεαΐοηε εοηάίίοταη.

— ϋε εοϋ. €;βδ3Γ. ν. 3(1 πγ. 9. — 111» ηοιη. ίη ύεα-

ι'ιΐηά. 911 η I ίη ςιιίηηυε ίοάΑ. 1)11)1. ΡϋΜ. Ραπδ. εΐ ίη

ΐΓΐΙ)ϋδ 00(1(1. ϋί!)Ι. Βε^ίχ Τβυπηί. Μαβί..

1 1. Ιη Η1υ<1 I ΟοΓΪηΐη. χν, 28 : (ίιιαηάο 5»4ί >νΙ>]ε-

εετΐΐ οηιηϊα, Ιιιηε ίρ$ε φιοηηε ΕίΙίίΐι, οίο. (β), ψ3ξ.

838-855, ευηι νεΓβίοηβ ΟεηΙίβηί ΗεΓνεΙί : ίηείρίΐ:

Πάντα μεν τά λόγια Κυρίου. Ραββ. Ιη οοά. ΤαιίΓΪη.

ΙιΧΧΙ. III» ΙιοηιίΙίί ςιιυιΐ Π'ρΐεΐ3 βδΐ βΓΓΟΓίηυβ Ογϊ ■

^οη'ιβηίδ «ι ίρδί (*Γβ£θΓΐο Ννδδβηο ίη ε]υδ ίηιΐυυίίδ

υρυβευΐίδ Γεριι^ηαΐ, ΟιιιΙήι. I, ρ. 599 βς., ]υ(1ίθ3ΐ.

νιΊ ίΙΙαπι βΓβ^οΓ. Νγδ8. ηοη Ι)3ΐ)υ1δδε ρβΓεηΙεηι,

νεί ρΓοΙ>»1)ί1ίιΐδ, οηιπίβ ππίταη) ίη ωοοΊιω βο βΐίίδ

βδδβ ίιιΙει ροΐ3ΐ3. Ηαβι..

12. Ιη ίΙΙυϋ Οεηβδ. ι, 16: Αά νηααϊηειη Οή ιΐ αά

ιϊιηίΐίΐιιάϊηειη (6), ρ. 854-866, ευηι νεΓδίοηε Ργοπ-

Ιοηίδ Ουεχί, (μιί βΐίβαι ηοΐβδ αφαηχίΐ. ΡΓΟά'ιβΓ»!

(ϊιχεβ ευιη Πυεχί νεΓδίοηε Ιιι^υΙίΙαιΙΙ. 1596, 8.

ΙηείρίΙ : Οί τήν εαυτών άπλανώς τοϋ προσώπου. Αΐίίβ

αυεΙΟΓ Ιιυ]υδ βεηρίί ηοη Ννδδεηυδ νίϋεΙϋΓ, 8β<1

Αη3δΐ3βίυδ 8ίηαίΐ3 (ε). ΥίιΙε Τίΐΐεηιοηΐίυηι Ιοιη. IX,

ρ. 741, (}ΐιί ρ3£. 603, Ί11υ(1 ριιΐβΐ εδδβ ίιββίηεηΐιιιιι

(β) Ιη β(1ϊι. 3. 1638, ιοιη. Η, ρ3ΐ. Ιί.

('') Ιόίά. ρΛ{. 22.

(ι·) ΥίιΙε ίη νοί. IX, ρης. 351, ιιγ. 7, <1ο ΑηβδΟδίί

ί?ϊιιαιΙ« διτίριί-ί. Ηλία.
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ΙΙΙ8ΪΟΓΪ5 ορεπδ, ίη ςυο ϋί(Γιεί1Ϊ3 δει-ίρΙιΐΓχ Ιοεβ βυ-

εΐοΓ ΐΙΙηβίΓίτίΙ. Γαββ. ΰοηί. δβιηΐβτ 1. ε. ρας. 184

8<ις., 192 δςς. δοΐιτίκοΐίΐι ρ. 74 δο,η. εΐίαιη άε Βε<\.

«ριΐδϋ. Ι,βηιυεε. βΐ ΚοΙΙβγ. ϋοηιπι. III, ρα·;. 314δεα,.

ιΐβ οο(Ι. ίχν. Ηακι..

13. Αο" ΤΙιβοάοδίιιπι ερίδεορυηι, ΕρϊιίοΙα άε εη-

(/α&ΐήηχχ/ΐίχο (α), ρ3£. 867-871, ευπι β]ιΐ5(1οηι ϋιιεχί

νεΓδίοηε εΐ ιιοΐϊδ. ΙηείρίΙ: Ό ειπών τοις έαυτοΰ

μαΟηταϊς. Ιη Γιηβ 1β8ΐ»1αι·, 8β ίδίψ λόγω Γυβίυδ εχ-

ρΐίεβδδε πώς παραγίνεται τδ πνεύμα πρδ βαπτί

σματος.* Αι δεηΐεηΐίβ, ςιιβ ηοη νεπιηι 83ΐηυε1εο),

δειΐ άκχαοηαα 6\& δαηιυοίίδ βρεείε δαυϋ ιρραπιΐδβε

(ΙΊδριιίαΐ, εοηιηιιιιιϊδ ΐρβϊ εδί ευηι ρΐυπΐιυ.5 ηηιίςυίδ

ΕοεΙεβίδΒ οΌεΙΟΓίουδ, υΐ αΌηιοηδίΓβνίΐ ΑΙΙαΙίιΐδ Ώχα.

άε εηαα»ΐΓχηχΐ)ΐΗο [αά ΕιΐίΙαίΙι. ΑηίχοεΙχ. Ηεχαίτηετοη

ν. εβρ. δεη. § I, πγ. 2]. Ρι·ο<ΙίεΓ3ΐ Ιιοε δεηρίυιη

Ννδδβηϊ ευιη Οιιεαεί νεΓδίοηε, Ιηβθΐ8ΐ3(1. 1596, 8.

14. ΕΙς τήν έαντον χειροτοτίαν , εχιχη ερηεορη»

υτάϊηαίχι» ε$»εΐ (1>) , ρ. 872-879, ευιη ΡΊτοιιΙοιΓίί

1)αε«;ϊ νεΓδίοηε 3ε ηυΐϊδ. Ιηεϊρίΐ : τΗλθβ και έφ'

ήμας ή της πνευματικής εστιάσεως λειτουργία.

ϋί(3Ι .Ιοηηηοβ Π3ΐΏ33εεηη$ ίη ΡαταΙΙεΗι, ρας. 773,

δ»Ι) ΓιΙυΙο Περί της έν Κωνσταντίνου πόλει κατα

στάσεως του αγίου Γρηγορίου. 1ΐ3ηιιε Π3Β0 ΟΓαΙίο

(Ιίεΐ3 3. 0. 391, ιη εοηείΐίο ΟοηδΙβηΙίηοροΙίΙβηη,

ηοη ηιιίεηι 372, ο,υο ερίδεορυβ οηΐίηαΐυδ εβί. Οοη-

ίβΓ ΤίΙΙειηοηΐίυηι ιοηι. IX, ρ. 773, 774. ΡΓοάϊβηΐ

ειιη Ουεχί νεΓδίοηε Ιη^οΙδΟϋ. 1596, 8.

15. Οοηΐτα ΑροΙΙίηατϊιιιη ΙΥβξΐηεηΙυπ] (ε), ρ. 879,

880, ευιη β]υδάεσι ϋυεχί ίηΙβτρΓβΙβΙίοηε ευηι ςυα

]3ηι Ιυεεηι νίιΙεΓβΙ Ιη^οΙδίαϋ. 1596, 8. ΙηείρίΙ : "Ωστε

χίνδυνός έστιν ήμϊν ουδείς. ΑΓιυ(1 Ννδδεηί Γι·38πιεη-

Ιιιηι αάνεηχι» ΑροΙΙχηαήιιχη ε ηΐδίο 03?9«Γβο Οχεε

ρΐιΙ)Ιίε3νί( Ιαπιυεείυδ III, ρ. 167 [ρ. 416, δη. εά\

ΚοΙΙπγ. ευ]υδ ηοιί. νίΰε Η.].

16. Περί ριΛοπτωχίας, 1)ε ραηρεήοη» εΐιατίΐαίε

ΓοηχρΙεεΐειιάϊ$, λόγος β' (ργϊογ Ι^βΐΐηβ ίηΓΓ3, πγ. 24,

ει ΟΓκεε βγ. 72), ίη ίΐΐυιΐ Μααίι. χχν, 40, ΰααΐεηχι»

μι εχΙιί» [εα*ΐχι, ιηχΐιχ [εεχιΐχι (ά), ρ. 881-893, ευιη

ΡείΓΪ ΡΓβηείδεί Ζίιιί νεΓδίοηε, αυβϊ ρΓοάίοΓαΙ Υε-

ιιβί. 1574, 8, εΐ (]ΐΐ3π> Ιυείδ ηοηηυΙΙίδ ε38(Ϊ£3ΐ ίη

ιιοΐίδ ϋυεχυδ. Ιηείρϊΐ : "Ετι προς τψ θεάματι της

φοβέρας τοϋ βασιλέως επιφανείας ειμί. Οτκεβ νία"ε-

Γ31 Ιυεειη ΑυχυβϋΒ βρύα" Μ&ηφβηιιη 1587, 8, εάεηΐε

ΙΙοδδεηεΙία, ηοη 1527, υΐ ίη ϋυεβεί ιιοΐϊδ εχευδυηι

ΡδΙ. Ρλβκ. ϋΓεςοΓ. Ν3ζί3ηζ. Ώε ραχιρεήΙ>ΐΐ$ αιηαη-

άϊ$, οτάΙ. 1.31., ΡείΓΟ ΓΓβηο. Ζίηο , ΥεΓοηεηδί ,

ίηΐεΓρΓείη: Ογο^ογϊι Ννδδεηί ίη ίάεηι 3Γ^υηιεηΐυηι

0Γ311. (Ιιΐίκ 1,31'ιιιε, ηυηηυβιη αηΐεΗβε ηεηυε Ι.βιιΊιε

(π) I ιι ε(ΙΊι. 3. 1038, Ιοηι. II, ρ. 3ο.

(6) Ι'λε;. 40.

(ε) Ρπκ. 47.

\Λ) Ρ«8- *9.

(Ο Ρ-Η5. 6-2.

(Π Ι·3ΐ?. Κ·2·

[φ Ρ»β- 90.

(Λ) Ιη .Ιιι;ιη. Ζοιι3γ;ϊ ει ΤΙιβοιΙηΓΪ ΒβΙδβηιοηίδ

}ϊι\ηΐηηηιαΐε εαηοιιηηι, ευηι εοπικι εριηηιρηΐ3πίδ

δν*<:ΐδ, ίυΐβΐ. ΡϊΓΪδ. 1618 ίΊ 1020, Ιοηι. II, ρ:ΐ);.

Ι036-10ό9. — Ιη Βενιτφ'ι ί>^«ο<ίίΓο ιοηι. Η, \>»%.

εχειίδκ , εοϋεηι ίηΐεΓρΓεΙε ίυΐβΐ. ηρ. Υβδεοτ

83ΐι. 1550, 4. V. ΜαϊααΪΓβ Α. ι. II, ρ. 586

νεηείϋδ βρυιΐ ΑΜΊ ίίΐίοβ. 1550, 8. V. 5ίΓίβ άεΙΓ

Εάχζ.ΑΙάϊηε, ρ. 90. ΙΙΙυϋ ορυβε. 8δΙ ίη ΐΓΪΙ)ΐΐδ εοοΌ".

1)11)1. Ρ3ΓΪ3. ρυΙ)Ι. ΙΙαβι..

1 7. Κατά ειμαρμένης , €οηΙτα [αίηηι άύριιία-

ιίο ειιηι εΐΐιηϊεο ρΗϋοιορΗο, 3(Ι]ιιηεΐ3 ε]υδάεπι Ζίηί

νεΓίϊοηο (β), ρ3«. 894-913. ΙηείρίΙ : Μέμνησαι

πάντως ότι μοι γέγονεν. 0ίΐ3ΐ Αη3δΐ3δίυδ ο,υ;ρ.«ΐ. 19.

ΤίΙΙεηιοηΙίο νίάεΙυΓ βεπρΐ3 ΟοηδίβηΐίηοροΙί 3.

Γ.. 381. Υίάε ε]υδ Μεηιοπβδ Ιοηι. IX, ρ3($. 586 δα.

Γαββ. Ογο^. Ννδδ. ΙίοεΙΙί οεΙο Οβ Ιιοιηΐηε, Οεαη'ιηα,

Ώε είειηεηΐίί, Ωε νιπ6ΐ(« πηίιηιν, Ώε νοίαηίατϊο, Ώε

ϊηνοΐιιηίαηο, Ώε [αίο, Ώε ΙΟιετο ατΚιτίο, Ώε Ρτονϊ-

άαιίϊα, οίο., ίηΐίικ·, Λγ^ιιΙπιχ·, ΙνρΊδ Μ:ιΙ11ιί;« ?;1ιίΊ-

γργ., 1512, Γοΐ. Υ. ίβηιοβεηεΓ ίη Βί1>1. βηΐίςαη

είνίεβ ΥίηοΙοη. ρ. 90, ει εεΐ. ΡβηζεΓ. Α. (. VI,

ρ»8. 55, πγ. 219. — Οοά. ΟΓϋΙΧ, (η ΜΜ. Υβηείη

ΜϊΓε. ρβ8· 295, ββΐ. οοάά. Ογ. — ΡβΓΪδ. ίη

εο(Ι. 1)111, ύϋ.1. ΡυΜ. Ηαβι..

18. Πρύς "ΕΧΛητας έχ τών χοι?ώτ έννοιών, Αά~

νετιιι» ειΐιηϊεοί ιΐε ϋεο ΐΓίηο εχ εοτητηηηϊΐιηχ ηοΐίοηϊ-

Ι)ΐι» (/■), ρ. 914-9-21, ευηι νεΓδίοηε Ρεϋεπεί Μο-

ΓεΙΠ. ΙηείοίΙ : Εί τδ θεδς δνομα προσώπων δηλω-

τιχίν.

19. Περϊ ψνγϊ\ς, Ώε αηχηχα, ειιπι ε]ιΐδάεπι Μο-

ΓεΙΓι νεΓδίοηε ρ3^. 922-945. ΙηείρίΙ : Διαπεφώ-

νηται σχεδδν άπασι τοις παλαιοϊς. Νοη εβί ΙΝ\'8-

$εηί, 86(1 εηριιΐ δβειιηιΐιιηι ει (εΠίυηι Νεηιεδίί Ώε

ηαίητα ΛθΜ·'η·*. Γαββ. 8υ1) ηοιηίηε Ογρ^· Ν^δδ. ίη

εοϋ. Μοηβεη. ίΧΧΙ. V. 031. εοοΌ". Ογ. Β3ν. ρ. 24.

— Ιη εοϋ. Αυ§υδΐ. ΥϊηϋβΙ. ΐεβίε ΠείδεΓΟ ίη ΟαΙ,

ρ. 21. (]οηΓ. εί. Μ:αι1κεί 3ΐΙ Νεηιειίυιη εβρ. 2 ει 5,

ρ. 67 ϊ(π· ΙΙαβι..

20. ΕρΊαοΙα εαηοηιεα αά Ιβίαίηιη, ηυί ίη ερίδεο-

ρβΐυ Μεΐίΐίηεδ Οηρρηιΐοείχ (ηοη ΜνίΠεηεδ, υΐ Ροδ-

δενίηιΐδ), ροδί 3. Ο. 381, ΟίΓείο δΐιεεεδδίι, ευηι

Οεηΐίβηί ΗεΓνεΙί νεΓδίοηε, π,υχ ρΐιΐδ δειηεΐ ρΐ'οιίϋΐ

ίηΙβΓ ερίδίοΐβδ 5δ. ΡβίΓυιη εβηοηίεβδ, βεΐιοΐϋβ

ΤΙιεοιΙ. Ββίδαπιοηίδ, .ΐο:ιη. Ζοηβπε, βίςυε Αΐεχίί

Ατίδίεπί ί11υ6ΐΓ3ΐ3δ (Λ). ΙηείρίΙ : "Εν χαΊ τοϋτο

των ε!ς τήν άγίαν Ιορτήν (ί), ρ. 946-955. Υίιΐίΐ εΐίβιι»

Ιυεεηι νεηειίίδ 1581, 4, ευιη ΡοεηίΐεηΙίιΙί Βοηΐ3ηο

ε( ν>ΓΪΪ8 ε3ηοηίΙ>υ& ροδηί(εηΐί3ΐίου8 ει Βεαχ 3ε

Β3ΐ)3ηί Η1)γο ΡοεηίΙεηΐίυιη , ευηι ηοΐίδ Αηίοηίί

Αυ^υδίίηί, ηεεηοη ίΙ)ί(1. 1585, 8, ηηα ευηι αΐίίδ

οαίϋϋδϋΗΐη Ννδδεηί, ίηΙεΓρΓείε Μβχίηιο Μηγ^ιι-

ηίο, ερίδεορο ΟνΐηβΓεηβί. ΟοηίεΓ Ι,βηιοεείυπι, III,

ραβ. ΙΟΙ, 133, 149 (;'). ΚεβρίείΙ εοηείΐίυιη ίη 'ΓγμΙΙο

381, νιπ εβηοηεδ. — Ιη ϋυΙΙεείϊοηε οοηεΗχοτ. ε<1.

Ι,ΗΐιΙιεί ρ«8. 177?> δ'ΐη. Υ. νοΙ. XI ρ;«8· 56 ει

590; »«1ι1. ρ»!;. 457. Ηαβι.

(ί| Ρη^. 111.
(;') ν'κΙε εοά. ΜΧ, πγ. 16. 1»ηιο. εοιιιηι. III,

ηηΗ. 206 6(1. ΚοΙΙλγ. — ίη εοϋ. ίΧνίΙ , ϊηΙβΓ ορεΐ3

Β3δίΙίί, <·υί ίΙΙιιιΙ εηεοηιίυιη ίιι εο εοιί. ρβΓρεηή

3ΗγϊΙνιϊ1ιιγ , ηοΐαηΐβ 1·3ΐηοεε. Η>1<1. ρ. 331. — ίη

ροιΙ. ΙΛλνΐ, πγ. 3, ίιιβεΓ. αιιοη^πιϊ ειεεΓρίβ ρχ

(>■'(<<·. Ν>·5Λ. ερίδΙθΐ3 (|ΙΙΠ(Ι»1ΙΙ ρ38θΙΐ3ΐί ; 88ιΙ Ιιαιιιυ. III ,

ρ33. 374, ϋοεεί, ΊηΙεΙΠί;ί ε]ηδ Ννδδ. ΕρχχΙ. αά $.
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οϊηοιιββ Ννδβεηϊ Ι3υ(ΐ3ηδ, ΙίοβΙ ηοη ίηΐβςπιπι ηοο Α Ζ3003|;ηίιΐδ ϊη ϋοίΐεείαηεη ηιοηηηιεηίοτηηι νείεηιτη

>απι ΐ3ΐιιΐ3Γΐ9, ρ. 288. ΝοΙβηάυηι βυίειη βίΐ ροβίΓε-

ιιιβηι ραπβηι, ρ. 993 βς., δίνε εχρίίοβίϊοηβηι «ΙΐοΙΐ

50ΓΐρΙΐΐηΐ \'ί<]03ΐ1ΙΓ 3(1 Π08 ρβΓνβηϊδββ.

41. Λάί'ΐη>ν$ εοιφιί άϊββηιηΐ Ιιαρίϊαηηιη, ρ. 956-

960 (α). ΙκιΙίηβ, βούβιη ΗβΓνβίο ϊηΐβΓρι-βΙβ. ΙηοϊρϊΙ :

Ι1α}α$ ηαηάϊ τεΐ]ε$ έκτη Ιερε$ «ίπ'ρίβπηί. Ογχοθ

ΟΟΟΙΙΓΓβΙ ϊιιΓγ3, πγ. 70.

22. Ιη ϊΗικΙ ΑροβίοΙί, I Οοπηίΐι. νι, 18: Οηιηε

ρεεεαίιιηι, ηιιοά [εεετίΐ Αο»ηο, ει( βχίτα εοτρν»; φιχ

αιιίαη [οτηΐεαΙιΐΓ, εΐο. ρ. 961-963(6). ΙιΜίηβ, ίηΙβΓ-

ρΓβΐβ ΟεηΙίαηο ΗβΓτβίο. ΙηοϊρϊΙ : ΊετήΜ'κ ίιιία αρο-

ϋΐοΐϊεϊ ρταΰβρίί. 0Γ3Β06 ΟΟΟΙΙΓΓΘΙ ιιιΓγβ, πγ. 74.

23. Ιη ηιηΐϊετεηι ρεεεαίηεεηι, δϊνβ αά εο» φιϊ

άιιτίιι» αϋο»}ΗάΊεαηΙ, ει εοηνετύοηε ϊηάΐ^εηί, ρ. 964-

970 (ε). Ιι3ΐίηβ, ΡκΙγο ΐΊβηοίδΟΟ Ζίηο ίηΙβΓρΓβΙβ.

ΙηοϊρϊΙ : Ηοτηο Ρηαή»εεη», ιιΐ βχ Ενβη^βΐϊο Ειΐ03?.

(ίηεοβ οοοιιπ-βΐ ϊπΓγβ, ι»Γ. 67; ιΐυϊ ηοΐαϋο ΑδΙβπί "

οδδβ, ηοη Ννδδβηί.

24. ΰε ραηρεήον» εΗαήΐαίε εοηρίεείεηάϊ» Ιιο-

ηιίΐίβ I (<ί), ρ3£. 970-975; βοάβπι Ζίηο ίηιβΓρΓβιβ,

ίηΐϊηβ. ΙηοϊρϊΙ : φια /ικϊε ΕεεΙβ»ϊ<Β ρτεεήάεΐ ; αΐηηε

αάεο οηιηε». (ϊΓ33οβ οοοιίΓΓβΙ ϊιιΓΓα, ιιγ. 72; Ιιοηιϊ-

Ικι II ηυ]υβ 3Γ£ΐιιηεη(ί ϋτχεο εΐϊβηι ρΐΌϋϋίΙ, υΐ αΐχΐ·

ΜψΓ3, ιιγ. 16· υΐΓβςαβ ΕβΙίηε βχ ΖΊηί νβΓδϊοηβ βχδίαΐ

«ι ιη ϋηΙιοάοχο§Γ3ρΙιίδ ρ. 1780, Ββδϊΐ. 1569, ΓοΙ.

ΙΆηκ. ΗβίΙ. ζιναυετ Ρτϊε*ΐετ ΟΓββοπϊ Ναζϊαηζβιιί

ηιι() ϋΓβςοπϊ Νγδββιιί άτεν Ιτεβκηνηά ηϋΐζΐϊείι Ρτε-

<%, άα»» υεάετηιαηη ά\ε αττηεη Ι,εηί Ιίεο ΙιαΙίεη εοΙΙ,

—β£€ΐηΐ$εΙιΐ άητεΐι ΟιηδΙορΙι ΡΙΐΓβγδΙβυβη, άετ Εεείι-

ιαι ϋοείοτ — ΟβιΙηιοκ,Ι ζιι \νίβηη ϊη ΟΕδίβΓΓβίοη

1ο»η. χιχ, 34, 8ΐαίνη εχΜΐ »αηααπ ει αηαα, ϊη φια

ΤΙιεοΙο^υδ (Νβζϊβηζεηυδ), εΐ ΟίΓγδαδΙοπιυδ οίΐαη-

Ιιιγ, 3ϋ ϊ 1 Ιο βοπρίο 3Γιειΐ3ηι, ίη Οχεο τεοίε βοβδδε.

ϊΆβκ. 1η Ιπΐΐϋδ οοαΊΙ. Ρβπδ. ΝΜ. Ρα»1. — δουΐΐβ-

(υδ,Κινίηιΐδ, ιΐα Ρίη, ΟδνβιΐδβΙ ΟιιάΊιιυδ ιοί ομιιβου-

Ιυπι, φιϊ* ΟΓεςοηιΐδ Νβζίβηζ. ϊη εο οϊΐεΐυχ, βαΊιΙΙε-

Ηηιιη εβββ οοηδεηΐ. Αοοβάϊΐ δβηιΙβΓ I. ε. ρ. 200,

ηοΐ. 354. Ηακχ.

III. Ιη Ιοηιο II εάϊΐ. α. 1615 εοηΐϊηεηίητ :

28. Κατά. ΕύνομΙον Λόγοι άττψβιχτιχοί, Αάυεην»

Εαηστηϊιιη, 1ίΙ)8Γ ιι, πι, ιν, ν, νι, νιι, νιιι, ιχ, χ,

χι, χιι εΐ χιιι, ειιιη νβΓδίοηε ΝϊβοΙβϊ ϋυΐοηϋ [(/), ρ.

1-437. ΙηοϊρϊΙ : Ή τών Χριστιανών πίστις ή εις

πάντα τά ϊθνη. ΟαεΙίβοΐΊοιιοδ ϊιι οαΐεε νοίιιπιϊηϊδ

3<]]εοϊΐ ΟυΙοΐιϋ Γιΐϊυβ, ίοηηποδ 3 8. ΡΓβηεϊβοο, ιηβ-

ηβεηυδ ίΉΙϊβηδϊδ, ΙββΟΙυδ, Ιίϋπιπι ρηηιυηι, ςυ{

άβϊηάβ Ιυεεηο νίάίΐ (εοηΓβΓ ίηΓη, πγ. 66), εχδίβΓβ

ηΐ8. ίη Ι)ί1)1. ναΐϊεαηα, ει ίηεϊρβΓβ ηΐβ τεΛίβ : ϋύχ

?;ν ώς Ιοιχεν τω πάντα σε θέλειν εϋεργετεΐν. ΟοηΓεΓ

ο*8 ηοεορβτε ΤίΙΙεηιοηΙίαηι Ιοη. IX, ρ»§. 577 δβς.,

ει ιΐε Ευιιοιηίϊ Ι'ώΓίδ, ςαοδ Ννβββηυβ εοηίυΟνίΙ,

Ιάο. 6θ(1οΓΓεα'υηι, 3<1 ΡηίΙοδΙΟΓ^ϋ VIII, 12. 8ΪΓ-

ηοηάϋδ 3(1 Ιίηηιιη νι Γηουηάί Ηβηηίαηβηβίι Ιοιη.

II Ορρ. ρ. 763, ηοΐανίΐ, Η1)γο8 ήοβ Ννδδβηί, ςαί{>α)

Γιο'εηι οπίποΐίεαπα ΐηβΓΪ, ει ΒϊδίΙϋ, ]3ηι ϋβΓιιιιοί;,

ορυδ αάνεΓδίΐδ Ευηοωίυιη ο'εΓεηϋεΓβ ίηκΙί(ιιί(, ηοη

«ΙιιγοΙι ΚίρΙιαοΙ ΗοΟΊιβΙίεΓ, δίηε βηηϊ ηοΐ» (ΐηίΓα 3. ρ ιμιο ηιοίΐο είΐβΓΪ »ραά νβίβτεδ δοΐβΓε. $\ιαι βηίπι Γβ-

I ^' ι' ι ν,·α ι ι Λ7 ΪΛ 1- τι;: η ι.^ ι- η 1 · ΕΓ „ / λ -ι — '. : ι> : 1. 1 Γ ■ — ι„.ι:Λ
1556 ει 1562), 4. V. ϋβηίδ \ν%εη» ΒιιεηάτιιεΙί. 6ε

ίίΐιϊεηιε, ρ. 685. Ηαηι..

25. Ιη Ρεηΐεοο»ΐεη, Ωε 8ρίήΐη 8. (β), ρ. 976, 977,

Κ:ιΐίηε εχ (']ιΐ8ΐΙ(;ιιι Ζϊηί νεΓδίοηε. Ιιιείρίΐ : ΜιιΙΙιαη

ΜΙ («ϊιι ι ΐιιηπη εεΙεΜίαΜ ατψιηιεηΐηηι. ('.ι·;γ(·« |>γϊ-

ιηιιβ εχ ΐΓΪΙιυδ εοιίιΐ. Υϊΐίοβη. οιιπι ηον.-ι νεΓδίοηε

δΐ<3 ε<1ί(ΙίΙ Ι.βιιγ Ζ3003ςιιϊυδ ϊη Γ,οΙΙεεΙαηεϊί νιοηη-

ικεηίοτηιη νείετηηι. Κοιτι. 1699, 4, ρ. 346 . Ιηεϊρίΐ:

ΙΙαΐαν έορ-ης ΰπόθεσιν φαιδροτέραν ό Δα6\δ δι'έαυ-

τοϋ απεργάζεται.

26. Οοηΐτα (εηεταΐοτε$, ρ. 978-982, Ι-.3ΐϊιιε,

ΟΓεΙδβΓΟ ϊιιίεΓρΓείε. ΙηείρίΙ : ΙΙοηιΐηηηχ, νϊηηΐύ

3ΐιιάίο$υτΗΐιι, ει ηυί ηιοτε». βηβεε οοευΓΓεί ϊιιΓγ3,

β". 71.

ειιηϋυδ ει ΕεΙο^β Αη3δΐ3δϋ Βϊοΐ. ρτοΓβΓΐ εχ Ιεηίο

β]«δ ορβΓίδ ΥΛτο, ίεοηΐίυδ δβοιιηιΐο ΙίϋΓΟ βΐίπουίΐ;

Γείρδβ αυΐοηι βχδίαηι ϊη ςυβΓίο εάίΐ. βΓχεο-ίβΐϊηχ.

Εοάεηιηυβ ηιοάο ϊη ςυϊηΐο εχδίαηΐ τείί^α» οιηηίβ,

ηυ% Γαοιιηιΐϋδ είΐ3( βχ ςιιβΓίο. Ρΐιοΐϊυδ εοά. VI

ΒϋϋοΙηεοα βυκ ορυδ ΟΓε^οπϊ Ννδδβηί 'Τπέρ Βασι

λείου χατ' Εύνομίου ηιεηιοΓβΙ, εΐ ηιοχ εοάΊεβ VII

α1ΐθΓ3ΐη ϊΐΐϊϋδ πραγματείαν β]υδ(1εηι ατςαπιβιιΐϊ, έν

^ λογιχώτερον Εΰνομίω συμπλαχείς κατά χράτος αί-

ρεΐ, πάντα σαθρώσαςτής δυσσεβείας αύτοΰ τάόχυρώ-

ματα. Νεηυβ οΊι1)ίυιη βδΐ, ρεΓ εαιπάειο ΙίϋΓυιιι υΐΐί-

ηιυηι αϋ εο ίπίεΠί^ί, ηπί εχίεηδ οπιηίΐιιΐδ εβί Ιοη-

βίοΓ, ει ίη αυο ηονυιη ευιη Ειιηοηιίο εειΊαηιεη ϊη-

^Γβάί δε ρΓθΓι(εΐιΐΓ Ννδδεηιΐδ ίη ίρβο 1ί1)π Ιίηιίηε : Τά

27. Τε&Ιΐηιοηΐα άε 85. ΤήηϊίαΙε εχ ΥεΙεη Τε$ΐα- ρ μέν δή πρώτα τών προς Εύνόμιον άγώνων ίχανώς ήδη

υιεηΐο αύνεπια Ιιιάαιοί (/"), ρ. 983, 984. 1<3ΐίηε, ίη-

ΐβΓρΓΟΙε ΕβϋΓ. 8ίΓ3ΐιο. ΙιιοίρίΙ : ΙΗήί ΰανχά ίη ΡιαΙ-

υιο χχχιι. Ιίπϋοβ ρπηιυδ εχ <1υο1)ΐΐδ οοιίίεϊϋΐΐδ νβΓι-

οιιίδ ευηι ηο να νεΓδϊοηβ 8Π3 εάκΐίΐ ΕαυΓεηΙϊυδ

ΐΑίοχηηχ. — Ιη εοιί. XVIII , πγ. 4; ΕχοβΓρίΒ ϊιιΙογ

νείβΓυηι ΡβίΓϋηι ΙΥ3£πιβηΐ3 οβηοηίοα. V. Εβιη-

Ιιοε. VI , ρ3Γΐ. ι , ρββ. 130. — ΙηΐεςΓα ερίδίοΙα

< ιιιοηίθ3, ίη εοιί. ΧΕίν, πγ. $7. V. Ε3ηι1)βε. VIII,

ρ3β. 895. — Ιη εοιί. ΧΙΛ, πγ. 9, ϊη ςιιο δοΐιοΙία,

ιρίίβ ίη δ)ηοι1ίοο Βαΐδηιιιοηίδ βδδβ ΓβΓηηΐυΓ, Ζοπβγχ

ΐΓίουιιηΐυΓ, 3υοΐθΓ6 ΚοΙΙηΓ. ίη δΐιρρίβηι. 3(1 ΕβιτιΙ).

Γοιηπι. ρ»^. 319. — Ιη οοιΙ. Οοίδΐίη. ΟΟΟΕΧίν,

ΓοΙ. 264, Ιβδίβ ΜοηΐΓ3ΐιο. ίη ϋίϋΐ. ϋοίδΐίη. ρ. 564.—

1>ιι1·1ϊιιί ίη οο(Ι. ϋΧΧΧν, οοΙΙοβϊί 8. Τι ίηίΐϋΐ. ίη

ϋ3ΐ. 00(1(1. ΑηςΙΊοα, βίο-, νοΙ. II, ρβη. π, ρης. 24,

ΟΓ. 277, 23, οοιιΓ. Οαϋίη. 1. ο. ρ. 600, ααι οοηΐΓ3

χατά θείαν συμμαχίαν έν τοϊς ^Βάσασι διήνυσται

7η5νοις. δυίάαδ (1β Ογ6^ογϊο Ννδδβηο : Ούτος συνέταξε

χατ' Εύνομίου λδγον έξαίρετον. ΟίΙβΙυΓ 3 ΤηβοαοπΙο

ίη ΟίαΙορ. [α ϋβιηβδοβηο. V. νοΙ. VIII, ρ.

δουΐΐβΐηπι , ϊη Μεάν,ΙΙα Ραίτηιη β»ηι «υρροδίιίΐίβπι

βδδε 3ΠΪΓηΐ3ηΐ8ΐιι, ϋοοεί, ναη«8 εβδβ δοαίΐεΐί 3Γ^η-

ηιεηΐ3ΐίοηβδ : ρΓβϊΙβΓββ ιηειηοΓ3ΐ 6(1 ίι. Αυ^ηβΐχ

νίηϋβΐ. βχ νβΓβίοηβ Οεηΐϊβηί ΗεΓνεΙί, ουιιι ΟΓβΙίοιιβ

Ώε άϊνϊηϊΐαίε ΡίΙη ει 8ρΜΐηι $αηεΐϊ, 1591. Ηλία.

(α) Ειΐίΐ. α. 1658, (οπι. II, ρ3§. 124.

(ί>) Ρακ· 129.

(ε) Ρ«8. 152.

(ίί) Ρ«8· 158.

(ε, Ρηβ. 143.

(Γ) Ρ»6. 153.

(9) Ρ38. 265.
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'ΟΟ, ηΓ. 11, ρ3£· 796 νβΐ. 6(1.1 ιηυΐΐίδςιιε α1ϋ$ νείβ-

πυι», ςυοΓυαι 1οε3 ηοιβνίΐ Τίΐΐεαιοηΐ'ιιΐδ Ιοιη. IX,

ρ. £79 3β(ΐ., ςυί ρ. 985 εοη]ίείΙ, ςικκΐ Ηίετοηχιηυδ

Γ3ρ. 128, ύι 8εήρΐοτ. εεείε». τείεΠ, Ιοοίοβ Ναζϊΐη-

ζεηο 81 δίυί 3 Νγββεηο ί11θ8 εοηίγα ΕηηοχηχΗηχ 1ί-

1>γο8, ϊ(1 Γίΐεΐιιιη ΕοηβΙβηΐίηοροΙί , ιι1>ί οεεββίοηβ

οοηείΐίί 3. Ο. 581, ίη Ηΐα ιΐΓϋβ εε1εΙ>Γ3ΐί εοηνεηε-

πηΐ. δοπρδίΐ Ννϋδεηυβ ροδί Ββδίΐίί οΐιϊιυπι, υΐ Νί-

εερηΟΓΟ βΐίιιηι χι, 19, ΗϊβΙ., ηϋιιοίαιιπιι, οίτοα 3. 581.

Γαϊκ. Ηοε οραβ, ςυού ρΓΧ$ΐ3ΐιΓι$8ίιηυιη Νγβδ. ορε-

ι ιιιιι Ιιαυρίυτ, ύοείε εΐ εορίοδβ ΓεεεηβειιΙ δεπηΙβΓ 1.

ε. § 99, ρ3β. 201-219, εΐ δεητοκεκη. ραξ. 28-54.—

Εβι ΡΙοΓεηΙίχ ίη εο<1· ΕαυτεπΙ. XVII, ρΐιιΐ. 6. V.

ΒβηαΊη. μι. οοιΚΙ. Ογ, Εβιιγ. I, ρ. 127 βς. ει ίη

ΓΟϋ. Τβαπη. ΕΧΧ1, Γοΐ. 216. V. εαΐ. εοοΜ. Ογ.

Τβιιι-. ρ. 169. Ηαβι.

29. Αά ΕιιιΙαΜητη (βΐοααεηιιχη), Όβ 88. Ίήηϊ-

ίαίε ει εοηΐτα ΡηΐΐιιηαΙοηιαεηοι, φιοά 8ρπίίιι$ 8.

*ι'ί Όεη» (α), ρ 459-447, ευπι νβΓβίοηε ΕαιίΓβιΗϋ δί -

Γαηί, 3 Ρβϋ. ΜοΓεΙΙο Γεεο£ηίΐ3. Ηοε δεηρίιιιη

ϊηΐί^πιιη ΓεΓε ϊϊ8(1εηι λόγΙμβ ίηιεΓ δ. Ββδίΐίί ερίδίο-

138 οι-ιοβρδίηκι [ερ. 189, Ιοπι. III, ρ. 276, ειΐ. Οβγ-

ηϊετ.] ΙεςίΐιΐΓ, Νγδδεηο ΓβεΙίυβ νίηϋίεαηϋιιηι, 8υΙ)

ευ]υ8 ηοιτιϊηε είΙβίυΓ 31) Ευΐΐιγηιίο ίη ΡσηορΙία.

Οοαιροβίΐυηι οπα 3. 0. 580. [ϋε εο, εΐ 11 βεα,ψ

V. δειηΙοΓ I. ε. 220 $<]. Αίαυε ίη ηοΐ. 3(1 Ολτλ. εϋ.

1. ε. α βεηοΐίβιΐε Ογ. Νγδβεηο βϋδεηυίΐυΓ ρΓορίεΓ

βεΓίοεηάί Γ3ΐίοηεηι.Η*κί.].

50. ΠερΙτονμτ\ οίεσθαι Λέγειν τρεις θεούς. Οηοά

ηοη ριιίαηάητη ιΐι ιτα Ι)εο» άϊεί οροτίετε, 3(1 Α1>13-

οίυιη (6), ρ. 447-460, ευηι εμίδΰεηι δίΓβηί νεΓβίοηε.

Ιηεϊρίΐ : Ύμας μεν δίκαιον εστί τοΰς ακμάζοντας.

ΟϊΙβΙιιγ 3 ϋοαηιιβ II, ραρβ, ίη Ερ'αΙοία αά Ανϊβηνηι,

βεηρία 3. 0. 532. 8ει1 είίβηΐυτ εΐίβηι ;ι1) Ευΐηγ-

ιηίο ίη ΡαηορΙϊα εχ Νγδβεηο αά ΑοΙαοϊιιη, (\ηχ ίη

ηοε βεηρίο ηοη ι·ερεπ;ΐδ. Ραββ. Ειβίιΐ Υεηείίίβ ίη

εοά. Μ3Γε. ΒΙΥ. V. Οβίβΐ. εοΜ. Ογ. ΜβΓε. ρ. 267.

Ρβπ8., ίη Ι)ίω. ΡηΜ. εοά(1. ϋΕΧΧΧν ει ϋΕΧΧΧΥΙ,

ίη αυί1>α8 ρ1υΓ3 Νγ/δδεηί ορϋδουΐα εοηΙίηεηΙυΓ. Ηλία.

51. Περί διαροράς οϋσίας χαϊ ύχοστάσεως, Οε

άϊ([ετεηΙϊα εαεηΐϊχ εΐ Ιιι/ρο$ΐα$εο$, 3(1 ΡβίΓυηι, Γγ3-

ΐΓβιη (ε), ρ. 460-469, ευηι τβΓΜΟοε ε]υβ(ΐ8πι 5ίί3ηί.

ΙηείρίΙ : Επειδή ιτολλρ\ τόν τε της ουσίας λίγον. Εε-

{ίΙιΐΓ ηχε, νείιιΐ 3 δ. Βββίΐίο 3(1 Ν]ΤΒδεηιιπι «ιιτίρΐπ,

ίηΐεΓ ΒββίΓιί ερί8ΐοΐ38 ΐΓίεεβίπο ηυβΓίβ. Υεηίΐ 3ηΐε

δίΓ3ηυπι )ο·ηηβδ Γ.;ιηο, ΟοΙοη. 1557, Ιοί., ίηΙεΓ >'\'β-

ββηί ορεΓ3 Εβιίηβ βάϊια. Ραββ. ΒερεΓίΐυΓ ίη Ιπίκιβ

α>άά. \>Μ. ρυ1>Ι.Ρ3ΓΪ5. ;ίη εο(Ι. Υεηείο Μπγο. XXII,

$(ώ ΒαβίΙίί ιιοηιίηβ; ηεεηοη Υίιιύουοη. ίη εο(1.

Ε9Ε83Γ. ΕΧ, πγ. 10, υΐή ϊη80ΓίΙ)ίΐυΓ ΕρηίοΙα 8. Βα-

ίίΐίί Μ. αά Ιταΐτεχη ιηβπι, 5. Οτεα. Ν\)α. V. Εβηι-

1>εε. Ο ιηΐΜΐ., III, ρβξ. 275, ίιηρηηιίβ ΚοΙΙπγ. ίη ηοΐ»

Α. Ε\8131 ίη εϋίΐ. ΒμϊΙη Η. ϋβπιίβΓίβηβ, Ιοηι. III,

ρ. 115, ερΪ8ΐ. 58, 3ΐ(]ΐιε εϋίΐΟΓ ίη ηοΐ3 0 338εηΐ II-

Ιβιη ΒαβΗίο, ηυο(1 Ικιίε οιηηεβ, (|ιιοβ εοηΐυΐίΐ εύίΐΟΓ,

. εθ(1ϋ. ΐΓίηιοηΙ, 8ΐ}1υ8 Β»8Ϊ1ϋ Γείυιη β8βε είβηιίΐβΐ,

ει ίρβι εΐί3ΐη ϋνηοϋυβ Οιβίεεύοηεηδίβ («οηείΙ.

Οηιίεβά. ρ»Γΐ. πι, ορ. 1, 825), Βαδίϋπιη

η^ηοδοβΐ ερίδίοΐχ ρ3Γεηΐεηι. Ηαβι .

52. Πρύς ΣιμχΛίχιον, *βρ% πίστεως, Αά 8ϊηψΙϊ-

εϊατη, ΐΓίουηυηι, άε βάε, βίνε Ρ31Γ8, Εϋίο ει

δρίΓΪΙα 8. (ά), ρ. 470-474, εηηι νεΓβίοηε ΕβυΓβηΙϋ

δίΓβηί. ΙηείρίΙ : Κελεύει 6 θεός διά τοΰ προφήτου.

Νοΐ3$ ΡγοπΙο ΟυεχΉβ Β(Μί(1ίΙ. ΡΓοϋίβΓαΐ ευιη βΐϊίι

ςυβΙυοΓ Νγ8δειιί ορυδευΐίδ, Οτχεε, Ευ^(1. Ββΐ. 1595,

8. Μ3£η3ΐη ρ3Γΐειη αΙΓβΓΐ ΕυΙΙινιηίιΐδ ίη ΡαηορΙϊα,

είΐοηδ Νγδδβηυηι ϊκ τοΰ β' λόγου τοΰ προς Σιμ,πλίχιον

περί υΐοΰ. Γαββ. ΙηΙεΓ εοίΐιΐ. Αηΐ. Εραη'ΙιΊ. Υ. (

νοΙ. Χ, ρ. 482. — ϋε εοη(ε$ίίοηβ ίη εο<1. Ρβηβ.

Ι)ίΙ)1. ρυΙ>1. ΜΟΟΧΧΧ, πγ.- 57. Ηαβι..

55. Λόγος χατηχτ\τιχός ό μέγας, 5β)"ηιο τηααηνι»

εαΙεεΗεΙίε** ρπ> ίί», ςυϊ εβίεεηυηιεηοδ ίηδίίίυβΓβ

άεΐιεηΐ, άίτήιη ίη ΕΧ εαρίΐϊ (β), ρ»β. 474-542,

ευηι νετδίυηε 0εηΐί3ηί ΗβΓνεΐΐ, ηοΐίβςυε ΡΓοηίοηί»

Ουεχί. νεΓίίΐ εΐί3(η Ρείπιβ ΜοΓεΙΙυδ, Ρβπδ. 1568,

8, ει ΡβίΓϋδ ΓΓβηείδευβ Ζίηυδ, ίη Ευΐή>·πιϋ Ραηο

ρΙϊα, εαί η>3£ΐια Ιιυ]υ8 1ί1)ΓΪ ραΓβ ίηβεπ» Ιε^ϊΐιιΐ'.

ΙηείρίΙ : Ό τής κατηχήσεως λόγος αναγκαίος μέν

έστι. ΟίΐίΙιΐΓ ει α Τηεοϋοπίο ίη ϋϊαΐυα. 2 εΐ 5, εΐ

ΟΓε^οπο Μ. αίςυβ ϋαηιαδοοηο ορνα ρΐαηε εχΐηιάιιη,

ιί ρααεαι ηαναι εχείρίαι, αηοι εχ Ιεειίοηε Οτϊαεηϊ»

εοηΐταχίΐ, υ( ηιοηεΐ Ιδ. Οίδαυίκιηυδ ρ. 116, 3(1

ερίβίοίΒηι Ν^Ββεηί. δβά ίΐΐβ ΟηβεηίαηΒ £ώ 1ι«Γ0ΐίεϊ8

ίηδβΓίβ οϋιη 3Γ@υίΐ 8. Οεπιιαηυδ, ΟΡοΙ. 3ρυ(1 Ρηο-

Ιίυω εοά. ΟϋΧΧΧΙΙΙ. ϋβΓίβ δυο βηεω αϋδυΐο εΐβιι-

δΐιΐ3, ίη ςαα δενεη ηχΓβΙΐεί Αεερηαΐί ηιεηΐίο, εχ

Τηεοιίοπ ΒΒίΙηυεηδί: Ηογο ϋε ίηεβΓηβιίοηε ϋοιηί-

ηί, (]υ3ΐεήι ηοη Βεζα, δβ(1 Βυο. ΒαΙίοΓβυδ Ραι-ίδ.

1599, 8, έΐ ϋυοχυδ ε(ϋ(1ίι. Υίάο ΑΙοεηίηαπι, άε 8.

Εηεηατί&ιία ρ. 486. Γαββ. Υ. Οιιιΐίη. Ι. ε. ρΐ{. 602

δΐ|. (]υί Γερειίΐ Ιοειιω Ιοηςυιη Ε(1αη. Αιιηεηίηί, 3

Ραυι-ίείο οίιαίυιιι : αάά. δεηΓΟΒεΙώ. 1. ε. ρ. 79δς([.;

δοιτιΐβΐ'. 1. ηιεηι. ρ. 220 δης. — ΟΓε^οΓίυδ νοη Ν)·8-

83, υηά Αυςηδίίηιΐδ £/«6βΓ άεη εηίεη εηήαΐκΐιεη

ΕεΙ\αϊοη$ηηίετήεΗΐ. Αα$ άεηι ϋήεεηχίοΐιεη ιιηά Λα/«ί-

ηύεΐιεη ϋύετ$εΐζΐ (νοη ΟβυοεΓ.) Μίι ΑιιηιεΓίί. Είρδ,

1781, αΐ3}. 8. — ΕχδίβΙ ίΙΙυά οραβ ηοΐ3ΐα (Ιί^ιιυιιι

Μοηαεηϋ ίη εοά. XXXIX οίΙ)1. εΐεεί. Υ. Οιΐ. οοάά.

ΒβνπΓ. ρ. 11. — Αυ^υΜχ Υίηόεΐ. ΐεβίε ΚείΒεΓΟ ίη

Εβι. ΐοάά. ρ. 41. — Υίικίυϋοηχ ίη εοά. XVIII, πγ.

3, ιιιυΐιβ (1ε εο βάηοΐβνίΐ ΚοΙΙβΓ. ίη βυρρίειη. ρβ^.

166 βς. — ΡΙοΓεηΐίχ ίη εοα". ΕβυΓεηΐ. XIII, πγ. 6.

Υ. Β.ιηαίη. III, ρ. 555. — Ρβιϊβ. ίη 1>ί1>1. ριιοΐ. εοϋ,

ΜΧ, πγ. 4. — Τίυπηί ίη οίηΐ. ιες. εοά. ΕΧΧΙ, ίο).

62, ει (ΧΕΧ1Χ. V. εβι. οοΛά. Ογ. Τβυπη. ρ. 168

ει 573. ΡβΓίίευΙβ εχ ίΙΙο εβι ίη ΕίΐϋΓβίίβ δδ. Ρα-

ΐΓαηι, ΡβΓίδ. 3ρυϋ ΟιιίΙ. ΜοΓεΙΙυηι. ΓοΙ. Υίιΐ. νοΙ.

XIII, ρ. 814 δη. Ηαβι..

54. Περί παρθενίας, Ώε νΊταίηίΙαΙε 1ίΙ>εΓ , ειιιη

ρΓχηιίδδ3 ερίδΙοΐΒ εχηοπαΐοπ» 3ΐ1 νίπαΐβιιι (/'), ρ.

(α) ΚΛ\ι. 3. 1638. Ιοιη. III, ρ. 6.

(») Γ·«8· 15-

(ε) ΡϊΒ. 28.

(ά) ΡαΚ. 58.

(ί) Ρ:·β- 45.

(Ι) Ρ»β. 111
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54£61Ι, ειιω ηοΐίβ ϋηνεϊ, ει νεΓδίοηε Ρείπ ΟβΙε- Α Ιιοη* ηοΐ», εΐ υΐ ρΐυηπιυπ) !η ϋβ, ςυ» &1ϊειι]Μ

δίιιϋ, φκε Ιυεβηι νϊιΐίι Ηοπι. 1562, 4, 3ρ. Ρ. ΜίΗυΙ.

ΡτχίεΓβα Ιιυηο Κοηιιη ειιηι νβΓδϊοηβ 8ΐι» ηοΐίβιιυβ

τιιΐ^ανίΐ Ιοβηηεδ ίίνεηείιι* ΛηΙννεερ. εχ ο£Γ. ΙΊαη-

Ιίη.1574, 4. Ιη«ϊρίΙ: Ό μέν σκοπός τοΰ λόγου έυτίν...

ιπιθυμίαν τη; κατ' άρετήν ζωής. δοΓίρΙιιβ είτε»

>. (ί. 371. Ιη Είνίηείί νεΓδίοηε ηοηηιιΙΙ» ΓερΓεηεηάίΙ

Βίΐϋυβ βρυά Ρο&δενίηυηι. Γλββ. δίΓβηυβ β( ίηεοηδί-

άεηηΐβΓ εοιηιηβη ϋ.ιΐ, ηΙίΓορΙυε εοηδυείυάίηβ εΐ ]υ-

άίείο .ιΐίοππη, ιηυΐαΐ» ρηδίίηβ δβηίβηΐίβ, εαβίίηη-

ΐυπι. V. 8εηπΒεΙιη. Ηΐιΐ. Εκ/β». ρ»η. νιιι, ρ. 252

δςη. ρ3Γΐ. χιν, ρ. 6 εΐ 431 δη. Μ οροδευΙυπι 3ΐ>]ιι-

άίεανίΐ Ννδδβηο 5ειιΙΙεΙυ$ ; βεά εοηΐΓ3ΓΪυπι άοεβηΐ

Ι)υ ΡΊη εΐ Ουάίηυδ. Απυΐοτ ηονχ εάίΐ. ίη ρΓ»Γ. Γεω

ίη ιΐυίιίο ΓεΙίηυίΐ, ηεε Βίνείο, ρ. 347 8η. άε Γβ Ιενίδ

$υηΙ ηιοαιβηΓι, εοηδρίΓβηΙίΙιιΐδ ; 3ΐΐεΐΌ, ηυοηϋϋηι

υΟβηοβεοίβηο, ειιω ν»Γ. ΙεεΙίοη. ρβηίιη ίη ηι*Γ-

β'ιηε, ραηίηι »<] εβίεεπι δεηρίίδ, εΐ ηαεπι ειΐΜΐβάε-

εοΓΪρδϊΐ I. II. Μαίυ$ ίη οίϋΐίοίη. υββηηβεη. ΒΟδία,

ρϊΠ. π, ρ. 425, ιςς.; βΙιεΓΟ Ηβδδείηιαιιηίβηο (3

ρθδ8β650ΓΘ ίΙΙίυδ, ΖιοΙιϊγ. Ηαδδείπιβηηο, νβΓϋί άί-

νίηί 3ρυά ΟΙάεηυυΓ£εηδεδίη Υνα$;η3 ηιίηίδίΓΟ,ηυη-

οιιραιο), ίη ηυο εοΙΙοηυεηΙίυπι εεπηοηββ, ύββεπρίίβ

τυοΓΟ εοΙοΓβ άίβρυΐβηΐίυπι ΟΓε^οτϋ βΐ Μ;ιεπη:β

ηοπηηίΐηΐδ, 3 8β ίηνίεεαι άί8ΐίη£υυηΙατ. ϋβ Ιιοεάί3-

1ο§ο, βΙ όβ ορυδε. Ώ» αη'χηχα 3(1 1ιί3ΐοπ»ηι βιιΐίςιιχ

ρηίίοδορίιί* ει νείβϊαηι ρΙιϋοδορηοΓ. »ε Ραίτυηι

άβ βηίηιο ορ'ιηίοηββ ηοβεεηά»» ν»1άε υΐίΐί, νΐ«1β

δεηιΙοΓ I. ε. ρ. 233 βηη. ει 8εΙΐΓθεεΙί1ι. ρ. 97 8ης.
. , Γ - --, - » „

πιοηιεηΐί ΙίΙιιιίι αΙίεΓοητΊ. — Ε«ι ορυδε. ίη οο(1. τε^ίο ει 102 $ες. — Εχβίαΐ νεΓΟ ίη ρΐυηοιίδ εοάά. εχ

ΜαΐΓίΙ. ΕΧΧΧΥΙΙ, ιιηα ευπ» Ννδδεηί βχρίίεαιίοηβ

3ροΙθ£. ϊη Ηεχαιιηίτοη, ει Ζ)« ορϊβαο Αοηι.Υ. ΙγϊβγΙ.

εοάά. Μβΐπΐ. ρ. 356. — II. ίη εοά. ΕΧΧΙΥ,

«Β* ευ πι Ννββ, 3ρο1θ£ίβ »η ΙΙβχαεηκτοη, εΐ κβπηοΒΟ

/η άοηηίίηία. V. ΙγϊβγΙ. ρΐ^. 501 βη. ίη εχχΐ. Τβυ-

Η·. ΕΧΧΙ. V. ε*(. εοαΜ. Τ·ηι. βτ. ρ. 168, ει ίη

ΙπΙμμ εοϋιΐ. 1οϋ>Ι. ρυΙιΙ. ΡλγΪ5. Ηακι..

35. ϋκΐηχ »ΐ)(Ιο(ΐηηύ αάνεηιΐΒ ΜαηίεΗαο! (α), ρ.

£12, ειιηι νεΓδίοηε ΓΓοηίοιιίβ ϋυεχί, ειι]υ$ εΐίβπΐ

ηοΐ3β νίιίεηείίε ρ. 1 7. ΙηείρίΙ : ΕΓ τι δν χαχ6ν χολα-

στέον. Γαβκ. Ιη Ιιοε ΙίϋεΙΙο ρβπιιη ^Γβνί ρΓθΙ>3ΐιΐΓΐΐ8

βΓ3ΐ Νν85εηιΐ8, τδ χακϊιν ηεε ε?5ε άγέννητον, ηεε

ούαιαν δίνε δν, ςηίβ ί(1 δίΐ ηοϊον, ηυαϋΐα$. Ηακι,.

56. Τά ΜαχρΙνια ιαρί ψυχής καϊ άταστά- £

σεως, Ναοτίηία, δίνε άβ αηϊιηα εΐ τΐ$ατΓΜΐ'ιοηβ, ά\Λ-

Ιο$υ& ειιηι λογογ8 Μαετίη», ευπι Βαδίΐίυηι ΓΓηΐΓβηι,

·. 0. 379 εχδΐίηείϋηι, ΙυβεΓεηΙ (6), ρ. 613-692,

Γηπα νβτδίοιιβ ΕϊΠΓεοΙϋ δίΓαηί. ΙηείρίΙ : Επειδή

τοΰ άνθρωπίνου βίου τολϋς. ΜβπαίηίΙ ΡηοΙίιι» εοϋ.

(ΧΧΧΧΙΙΙ, οι ϋυίάβ*, Ιβδίαΐυδ, 6Γβ(;οηαηι Νϊβββ-

ηυπι βεπριΗΙββ μακρόν τινά κα\ περικαλλή πρ&ς τήν

άδελφήν Μακρίναν περ\ ψυχής λόγον. Ηίε βδΐ Νγ8-

δβηί Οι ίιηηιοΠαΙίΙαΙε αηιηιω 1ίΙ>βΓ, ηυί ϋαηίβΙβ

Αυςεηΐίό (ηΙβτρΓβΙβ ρπκΙϋΙ ί&ΐΐηβ, Ραηδ. 1557, 8.

Ραβκ. ΟίνβΓββ νβποΓυηι <1β ί 11ο (Ιίαΐο^ο ]ικ1ΐεί3 εοΙ-

Ιεβίΐ ΟαιΙΊηυβ I. ε. ρ. 604.— ίοβη. €1ΐΓίδΐορΙι. ΛΥοΙΓ.

ίη Αηβοάοΐη Οταοχι, Ιοιη. II, ρ. 28 βηη., ρΓίπιυπι

Λ%Α\1 ιιΐ3^η3ίη ρ»πίευΐ3Π) Ογ. «ε ΕβΙ. ευω ηοΐίβ

ιιΙ ρΐιιπηιοηι βΓίΙίείδ, Ιο πι, ηε Ιοη^ίοΓ εδββΐ, ρ. 319, Β

υβςιιε βα" ρ. 350, εΐ ίη Ιοιοο III, ρ. 1-47, ίη εοΓοηι

εοπιιποϋυπι εΐ υδΐιηι, ηοίϋιΐδ, ιιΙ αίΐ, εοηβυΙΙυηι

κκΙβϋίΐιΐΓ, ε^Γβ§ί3ηι ίΐΐίοι εοπιηιεηΐβΐ. 3ΐίηιΐ3η(Ιο

ηοτ3 Ιιιεε ΟΓηαΐϊΐιι ρυΐιΐίεο βΙβίβκ, ναΓΪαδ άυοηιαι

εοαΊΙ. Ιεειίοηεδ. Ιη ρΓχΓβΐ. 3(1 Ιοηι. II, νβΐάε Ιβιι-

ο"3νίΙ εοηιαιεηίαΐίοιιεηι, εΐ, φιοιΐ ροΓδρβχίΙ, ΙοΙβιη

Ϊ1ΐ3ηι ρίοηοοδ Ιοείβ ίιι οίΓαηαβ βϋίΐ. Ρ3ΓΪ8., ίηιρΓΪ-

πιϊ8 νετο ίη ρΓΪΟΓε, ρεδδίηιβ βεεερίοπι εδδε εΐ ηβ-

ΙιίΙαιη : ρ^Γίεηι ίΙΙίιΐδ Ιοίβπι εοηι νεΓδίοηε Εβίίηα

ρΓΪδίίηα δΐιίδηυε ηοΐίδ βχηί5υίΙ. Ηβδ ν3Γίεΐ3(βδ 1ε-

εΐίοηίβ δυιιιρκίι εχ (1υο1>υ8 άίνεΓδίδ εοιίϋ. ϋδηιιβ

6γ. ΜηηβεΙιϋ ίηεοά. XXXII Ββν3Γ. — Αιιιςιΐδΐ. Ύίη-

άβΐ. 1»ίδ, ιεβίβ ΚείβεΓΟ ίη Οβί. ρ. 22 εΐ 54. — νίη-

(Ιοη. ίη εοιΙ. ('.χ5:»γ. XVIII. πγ. 1. V. ΚοΙΙβγ. ίη δΐιρ-

ρΐεηι. α(1 Εβιηοεείί Οοπιιη. ρ. 165. — νεηειίίδ ίη

οίο). Μαιε. ΒΌΙ1. Λνίϊ,εηί 3(1 Μαει ίηιιιιι Οι αηϊιηα

ίΐ ταντηαίοηβ, εΐ 0« αηϊηχα δβΓπιο. — Ταιιτίπί ίη

Ιιίοΐ. Κεβ· εοιίο". XXXIV, ΕΧΙΧ, βΐ 0ΟΛΧΧ1Χ.

V. 031. εοιίϋ. Τηυτ. ρα§. 140, 159 εΐ 586. - ΕΙοτεη-

ΙΪ8Β ίη ΙιίυΙ. Ε3ΐΐΓεηΐ. εοϋ. I, πγ. 2, ρΐυΐ. 7. — Ιη

εοά. XXXV, πγ. 26 ε]ϋϋΐΙ. ρΐυΐ. — βΐ ίη εοϋ. XIII,

πγ. 5, ρΐυΐ. 86. \'ίϋ. Ββιιάία. ε;ιΐ., εΐε., I, ρ. 165,

298 ει III, ρ. 335. — Ιη δερίεπα εοάΜ., εΐ νίιχ Μ»-

εΓίηχ ίη ΐΓίοιιβ εοϋιΐ. Ιιίϋΐ. ΡυΙιΙ. Ρ.ίπϊ. Ηλπι,.

37. Κατά ΆαοΛΛιναρΙον, ϋοηΐι-α Αροίίίηαήηιη, Ιί-

Ιιετ αά ΊΗεορΗΊΙηηι, 3υ 3. 0. 385 ερίδεορυηι ΑΙε-

χαηϋηηυιη (ε), ρ. 693-698, ειιαι ΡΓοηΙοηίδ Ι»ιιε;εί

νβΓδίοηε ει ηοΐίδ. ΙηείρίΙ : Οϋ μόνης έστΊ της χο-

βμιχηςΐοφίας εύφορος. ΟΐΙαΙυΓ 30 ΕιιΙηγΗΐίθ ίη Ρα-

ηορίία. ΡγοοΊιΙ βΓ»εε, ευΓ3ηΐε ΙΙοΐδεΙιεΙίο, Ειι^ϋ.

Β3Ι. 1593, 8, ευπι βΐϋβ Ν)δδεηί ορυδευΐίδ. Ει εχ

Ουεχί ίηΐεΓρΓεΐ3ΐίοηε Είαίιιε. Ιη^οΙδί.κΙ. 1596, 8.

Εχ ΤυΓΓΪ3ηί ηυίειη νεΓδίοηε ίη ιοιη. V ί,βαΐοη. αη-

ίϊηαατΗΐη ΗβηΓΪεί Οβηίδίί, Ιιΐ£θΙδΐα(1. 1604, 4, ρϊ£-

191. ϊ'αβκ. Ιη Β3δη3£ϋ Τ/ι«:ακΓ0 ηιοηιιηι. εεε/εί.

ΛηΐδίεΙ. 1725, ΓοΙ. Ιοιη. V. ρ. 161 , Β3δη3(;ίιΐ3 Οπεεη

.κΐιΐϊιΐίΐ εχ ειΐίΐ. ΡγοιιΙοπ. Ι)ιιε;ι:ί Ιοιη. II, ρ. 677.

ΟοηΓ. δεηιΙεΓ 1. ε. ρ. 236. — Εχδ(3ΐ ίη εοά. ΠΙΠ

1)ίΙ)1. ΡυοΙ. Ρ3ΓΪ8. ΗλΑί.

38. Περί τοΰ, ΤΙ τύ Χριστιανών δτομα έπάγ-

γεΛμα, 0_ιύά ηοηιβη ρτο(αιΊονί ϋηήιιίαηοταηι $ίϋ

νείίί, αά Ηαηηοηϊνηι (ά), ρββ. 699-707, ειιηι νεΓ

δίοηε ΙιΒϋΓεηΙϋ 5ίΓ»ηί. ΙηείρίΙ : "Οπερ ποιώιι προς

τους χρατοΰντας. Υει ίεειιΐ εΐ Μβχίιηυδ ΜβΓ^υιιίιΐδ,

<: νΐΙι·Ί·οι Ίΐιη ερίδεορυδ, νεηβΐ. 1585, 8. θΓ820β ρη>·

άϋΐ Ι-μ^ιΙ. ΒβΙ. 1593, 8. Ραββ. ΒερεηΙυΓ ίη ηιΐ9-

ΙυοΓ εοϋά. 1>ίϋΙ. ΡυΙ)Ι.Ρ3Γί$. ει ίη εοά. ΤβυΓ. ΕΧΧΙ,

ίοΐ. 164. Ηαβι..

59. Περί τεΛειότητος, καϊ όποιον χρή ε7>·αι

τον Χριστιανόν. ΕίϋεΓ Λβ ρ6τ[εαϊοηε, βί ηααίαιι

οροΓίβαΐ α$β ϋηήϋίαιιαηι, αά ΟΙψηρίαηι, τηοηα-

Ια) ΨΛ. ά. 1638, Ιοηι. III, ρ. 180.

(6) Ρ38· 181.

(ο) Ρ3β. 216.

((/) Ρ»ρ. 267.
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ο'ι*ιη (α), ρ. 706-730, ευηι νβΓίϊοηβ ΡείΓΪ Γηπείδοί

7.ίηϊ, βί ΚΓοηίοηϊβ Οιιεχί ηοΐίδ βά νοίηπιίηίδ εβί-

οειη. Ιηεϊρίι : Πρέπουσα τη" προαιρέσει ή σπουδή. νβΓ-

Ιίΐ εΐ ΜίχίηιυΒ ,Μ.ΐΓξΐιηΊυ$, ΥβηβΙ. 4585. Ογ3βγο

ρι·οάίβΓ3ΐ ρΓΪιηιιιτι Υεηεί. 1574, 8, εΐ άβϊπάβ Ευ§ά.

ΒαΙ. 1593, 8. ΟοΐιΐΓ :ιυ Αηβδίββίο δϊηαίΐι, (μΐίβδί.

I. Νγδδεηυβ αά Ο/ι/ηφίκη» άσκητήν. ΡΙιοΙϊο εοά.

ΙΧΧΧΧΙΗ, λόγος περ\ τοΰ τελείου βίου. Ραβκ. 1η

βοά. Ταιιπη.Γεκ. ΕΧΧΙ, Γοΐ. 159. V. ε3ΐ. εοάά.βι·.

Ίλιιτ. ρ. 169. — 1η ςιΐΐΐιιΟΓ εοάά. Ρβπδ. ϋίοΐ.

Ρ«Μ. Ηαηι..

40. Ύχοτύπωσις δίνβ 8αηιιηατϊα άαοτιρίϊο

νετϊ κορϊ νϊΐ(Β αιεείϊεαι, ευηι νεΓβίοηβ Ρεά. Μο-

Γείϋ, ρ. 739-743. ΙηείρίΙ : Ε?τις σμικρδν άποστήσας

τοΰ σώματος. ΡΓοάίεΓϊΙ 8ερ3Γ3ΐϊπ) ευηι ΜοΓεΙΙί νει·-

ΒΪοηβ Ρ3ΓΪ8. 1606, 8.

41. Προς τους άγθομένονς τάϊς έχιτιμήσεσιγ'

Αά εοι ααί εαίΐ'ιααύοηε» αίςτείεταηΐ (ί>),ρ. 733-749,

ευηι νεΓβίοηβ ΟβηΙίβηί ΗβΓνεΐΐ. Ιηεϊρίι : Θείον άλη-

θώς κα\ ίερδν χρήμα ο λόγος Θεού. ΡΐΌάίεΓ3ΐ ΟΓΚεε

Ρϊγϊ8. 1570, 8. Ραββ. Εΐ8θΐ ίη αυβιυοΓ εοάά. Ρη-

Π8. εΐ ίη εο(1. Ταυιϊη. ΕΧΧΙ. Ηακι..

42. Περϊ τών προ ώρας άφαρχαζομένων ντ\-

πΐωτ, Ώε ίη[αηΙϊΙ>Η$ ηιιϊ ρτχηιαίατε αΜρϊαηΙητ,

αά Ηίίήνϊη (ε), Οαρραάοάα: ρτιεβείπηι, ρ. 748-770,

ευιη νεΓδϊοηε Εβυιεηΐϋ δϊΓαπϊ. Ιηεϊρίι : ΣοΊ μέν,

ω Αριστε, πάντες σοφισταί τε κα\ λογογράφοι. ΟίΐβΙαχ

3ΰ Αη38ΐ38ίο, αυχδΐ. 16. Α Ν]ί8βεηο ]αιη βοηε ηβεε

ερίδίοΐϊ δοπρία εδί. Ραβκ. ΚερεηΙυΓ ίη ΐΓΪΙ>υ5 εοάά.

Ρβήβ. εΐ ίη εθ(1. Τβιιπη. ΕΧΧΙ, ΓοΙ. 331. Ιη ηοο

ορυβε. ρ. 322 εβί α ϋαΰχο Ιοευδ άβ \%ηβ ριιη»αΐο-

γιο ίιΐδβΓίιιβ : ςιια άβ Γβ 3ΐίί ίά νβΐ δρυΓϊυπι νβΐ ίη-

ιεΓροΙοίηιη ηβουβπιηΐ. V. Ουάίη. ρ. 605 ε( ΒίνβΙυπι

ίη Γ.τϊΐϊεο ιαετο, εβρ. 23, ς. 343 8ης. δεά εοηιρ3Γ3

ΤίΙΙεηιοηΐ. ρ.612εΐ 615, δεηιίει·, 1. ε. ρ. 237, ίηιρηηιίβ

διΊιτοΒοΙιη. <1ε ιΐΐο ορυβε. Ιοεοηυβρ3£.133δηη.ΗΑΗΐ..

43. Ε/ς την γέτνησιν. Ιη ηαΐαίειη Οοηιίηί ηο&Ιή

Ιειιι ϋΜίΐΐ, βί ίη ίη[αηιε$ ΒεΙηΙεΙιεπιϊιϊεοι (ά), ρβ^.

771-786, ευηι νεΓδίοηβ ΡείΓΪ ΡΓβηείβεί Ζίηί, ει Οιι-

Οίβί ηοΐίβ νοίυηιίηίδ εαΐοβπι. ΙηείρίΙ : Σαλπίσατε

εν νεομηνία σάλπιγγι. Οηβεβ εάίάεηα Ώαη. ΗοβδεΙιβ-

Ιίαί, Αϋ8"8ΐ33 νίηιίεΐ. 1587, 8, ίηΐεΓ τ3γϊ38 ΡβίΓυιη

Ιιοιηί1ί33 ρ. 103, ει υηα ευιη Ν)$8. ογβι. Οβ 5. 5ίβ-

ρΗαηο, ρήτηο ηχαη^η, ευιη τεΓβίοηε &υ3 .ΙοαοΙι. 03-

ιηβΓ3Γίυ8, Είρβ. 1564, 8. Ιη ηοε βεηηοηβ βαηΐ ηυβΒ-

(Ιβιη εχ βροοΓνρηίβ ει ίηεβΓίίδ Ιιαιίδία η3ΓΓ3ΐίοηί-

1)ϋ8. δυηΐ ε( ηυχάβηι ρ(ϋίΐ3 εχ ιιια^ηο Νγδ8εη.

βεηηοηβ εβίεείιβίίεο. Ουκιίαηι ϋδθβηι ρΓορεηιοάυηι

νεΓϋίβ ΙεςυηΐυΓ βρυά 0γΓί11υηι οοηΐτα ΑηίΙηοροηοτ-

ρΜία$. νί(Ιβ ΤίΙΙβπιοηΙίυπι Ιοηι. IX Μειηοτ. ρ»^·

612. Ραβκ. Ει δοηΓοβεΙνη. 1. ε. ρ. 125 δη.— Εχ8ΐ3ΐ

ίη IX εοά(1. 1>ί1>1_ ΡυοΙ. Ρ3ΓΪ8. — ίη εο.1. Τβυηη.

Ι.ΧΧΙ. — ΡΙοΓβηΙί» ίη 1)ί1)1. ΕααΓβηΐ. εοϋ. IV, ιιγ.

'29. V. Ββηίΐίη. ΟάΙ. εοάϋ. Ογ. ΕβυΓ. I, ρ. 522.

Ηακι..

(π) ΕαΊι. η. 1638 .

(6) Ρ38. 311.

Μ Ρ3«. 317.

(</) Ρ38- 339.

(οηι. III, ψΛ$. 298.

Α 44. Ιη 5. ΞίβρΙιαηηηι ρτοίοηχατίιιηχη («), {·3£.

786-798, · ευιη νεΓδίοηε ΕαυΓεηΐίί δίίβηί ει ϋυεχί

ηοΐίδ. ΙηείρίΙ : Ώς καλή των αγαθών ή ακολουθία.

ί*0<1*( 8αϊ(1·8 εΐ πολυ#αΰμαστον 3ρρεΙΐ3ΐ. ΐΑ\-

ΛβΓ3ΐ ΗοεδοηβΠυβ 6πΜβ 1. είΐ. 3. 1587, 8, ρ. 131,

Αυ^ιΐδΐχ νίηαεί. Εβίίηε εχ Ζϊηϊ νεΓδίοηβ οοειίΓΓϊΐ

βρύο" δυΓίιΐΓΠ 3(1 26 ϋβεειηΐ). ΡβΙΙίΐυΓ ροδί ΕβοοεΗπι

Ουάϊηυδ ρ. 60ο βς., ςυί 1ΐ3ηε1ιοηιί1ί3ΐη ΑδΙβηί εβδβ

ηΙΓιπηαΙ. ΑΓΐ3 εηϊηι ηυ]υδ ίη δίερίιαηυηι Ιιοηιίΐία

βδΐ, (\υχ ίΐϊάβηι εχδΐ3ΐ, βί εύίΐα εβί α ϋπηιοεΟδίο

Ιοηι. I ΑηεΙαήΊ ηονί, ρ3§. 283. ΙηείρίΙ : Ώς ίερδς

αληθώς. Ραβκ. 0!οηΓ. δεΙίΓοεεΚΙ). ρ. 131; άΜ. ϊπΓμ,

πγ. 79. — δεΓνβΐυΓ ίη XVI εο(1(1. οίΜ. ΡυυΙ. Ρβ-

ΓΪβ. — ϊη εοϋ. ΟοίδΙίη. 000ΥΙ, 3ϋ ϋ. 27 ϋεεειηυΐ·.

ίη ραπβ ι ηοηιίϋΐΓ. V. ΜοηίΓαυε. ΜΙιΙ. ΟοίδΙίη.

Β ρ. 423 εΐ 3(1 ειιηκίεηι (ϋεηι ίηΐβτ ήοηιΊΙίκδ ίη ΓββΙοβ

• άίεδ ΡΙοΓβηΙ. ϊη οοά. Εβυτεηΐ. IV, πγ. 58. — ίη

οου\ XXVI πγ. 2. V. Ββηαίη. εβί. εοάϋ. Οτ. 1, ρ.

477 οι 522 εΐ Π β^ιη. ϊη εοϋ. XXVII, πγ. ϊ. Ιαοτ.

(Ββηάίη. I, ρ. 494). — ίη εοά. Τβυπη. ΕΧΧ1. ΓοΙ.

106- Ηακι..

45. Ης ττχτ ήμέρατ των φώτων, Ιη άϊβτη Ιιιιηΐ-

πιιηι, <7«α ΟΙιΗεία» ΙιαρίΊζαιη» ε$ί ([), ρας. 798-815,

ευηι β]υδάειη δίίβηί νεΓδίοηεεί 1)υε»:ϊ ηοιίδ. Ιηεϊρίι :

Νϋν γνωρίζω τήν έμήν άγέλην. Ιη εάίΐίοηβ Οπεε3,

<5ϋ3ΐη Ι)3ν. ΗεβδεΙιεΙίυβ ειΐΓβνίΙ Αυςυδίχ Υϊηάβΐ.

1587, 8, ίιχε Ιιοηιίΐία ϊηδηπΙιϊΙυΓ Είς τδ αγιον

βάπτισμα. ΟβΙΙίεε 3 Ρεά. ΜοΓεΙΙο νεΓ83 ρΓοάϋι Ρα-

ήδ. 1606, 12. Ραβκ. ΟοηΓ. δεΙίΓοεκϊι. 1. ε. ρ. 128

δή. βί δεηιΙβΓ. ρ. 237, δς. άβ ηβο ει βηΐεεεάεηΐί

ΙιοηιίΙϋδ. — ΕδΙ ίη Ιηϋυδ εοάά. Ρ3ΓΪ8. 1)ίϋ1. ΡυυΙ.

— Ιη εοά. ΤβυΓ. ΕΧΧ1. V. Οζίβΐ. εοϋά. 6γ. Τβιιγ.

ρ. 169. Ηακι.

46. ΕΙς τύ αγιον Πάσχα, καϊ περί της τριημέ

ρου προθεσμίας της τοΰ Χρίστου άναστάσεως,

Ιη 8. Ρα»οΙια εΐάε Ιήάηαηο (ε»ΐο τείηττεϋϋοηύ ϋΐιη-

$ΐϊ(α), ρ3§. 814-831, ευηι ϋ(ΐεα;ί ηοιίβ 3ά νοίιιαιϊηΐδ

εαΐεεηι, ει τβΓδίοηβ δίΓαηί, ηυβε εχδίαΐ ίη ίαΐίιιΐδ

Νγδδεηί ορεΓυηι βάίιίοηίουδ. ΙηείρίΙ : ΕΓ τις πατριαρ

χών ευλογία. Ραβκ. Ιη εοά. Μοηαοΐι. ϋΧίν. V. ΟβΙ.

εοάά. Ογ. ΒβνβΓ. ρ. 44. — νίηάο!>οηχ ίη εοά.

0%8·Γ. ΟΟΧΕίν, ι, εχεεΓρΐ3 εχ ηβε ορ»1. V. Εβηι-

1»εε. εοιηιη. V. ρ. 235. — 1η Ιηουβεοάά. οίΐά. ΡυυΙ.

Ρ3ΙΪ8. — Ιη εοά. Τβυπη. ΕΧΧΙ, ΓοΙ. 102. — Ννδ?.

ϋ οΓαΐίοηεδ II, «η» ΰε ΡΗϋ ει 8ρΊτϊι*$ 8.άεϊΐαίε; »1-

ΙβΓ3 άίεΐ3 άίβ Ρ3δθ1ΐ3ΐθ8, Ογ. εΐ Ε»1. βχ νεΓδ. ΙοαοΙι.

ϋ3ηιεΓ3ΐϋ, Εϊρδ. 1564, 8. Ηαηι.

47. ΝοιιιίΙία II, Όε τεηιττεείϊοηβ ΟιτχΜ, εΐ ότι

κατά μηδέν άλλήλοις έναντιωΟέντες οί Εΰαγγελισταί,

^^ιοά ηνΙΙο τηοάο εοηΐτατϊϊ ίηίεηε $ίηΙΕναηρεΙίεΙα; (Λ),

ρ. 832-848, ευπι 1*υτ. δϊΓβηϊ ΛβΓδίοηε. Ιηεϊρίι :

Πάντες μεν, αγαπητοί, ώς ειπείν άναδέχονται. Ηαηο

βυο 11ι:5)χ1ιίί ΗίβΓΟβοΙ. ποηιίηε βάίάίΐ Οηκι ει Ε»·

Ιίηε Ργβπο. Οοηιοεΰδίυβ Ιοπ». I Αηείαήί ηονί ρ. 743.

Ραβκ. Οοπιϋβί. ρ. 775 εΐ 777, Ηεδγεηίο Ιοηβ Ιιοπιί-

(ε) ν»ξ. 354.

Ιί) Ρ38. 866.

(9) Ρ38. 382.

(Λ) Ρ;ιβ. 400.
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Μ,™ .«ΗρβΗ, ίηοο. ««οα»™ «Α απαντην «ηο-Μ. £ ^^ϊίίΓ'"

. .. .· ..Γι., ι :ι:„ „.!...„·.„ «ηΠ«»Γιοηβ I πυ ΟΓϋΠ) ΡαίΓυπι, Μβΐΐιοϋιι, ΟγπΙΙι ΗΐβΓΟβοι.,
113111 .!>' 11^11, <|ΐχτ.ι... (

«ιι ΙΙεδγεΙιίο, βΐ ίΙΙη ΙιοιιιίΙί.ΐ' ρπηιοε ίη εχρΓιεβϋοηβ

Ιοί'Ί Γΐι]ιΐΛΐΙ:αη ίη ΜαΙΙΙκεί Ενηιις. Γβριΐ£ηεΙ, προ.

οιιιηάΊ-ιη οι 3ΐίοηί5 3ΐ<}υβ βίοηυειιΐίεε εοΙοΓβιη, ςυί ίη

ΓβΚαιηβ Νγ$8βηϊ οΓαΐΐ. εβπιαίυτ. ρι·* δο Γεπιΐ :

ί.Ιπιι ι!υυίΐ3ΐ, ηυιη ρππΜ βίιηίΐίδ 3Γ§ιιπιεηΐί ογ.ίΙϊο

βίΐ χεηιΓπΐ3. δ<·<1 ηοη δαΙίδΓεείΙ δεηπκεΐίΐιίο ρ. 128,

φΓι ΠΙαιη εηΐϊοιη <]υα?$Ιίοηεηι ειιπιΐίιΐδ ε$$β ϊηνβ-

8ΐίς3ΐκΐ3ΐη βίςιίβ εχβιηίηβηϋβιη ]ιιι1ίε3ΐ : βε ρ. 126

κΐ|(]. Ιβΐίυδ (Π$ριιΐ3ΐ ιΐε V ΙιοηιΊΓιίδ ϋο ταηττεοίχοηβ

ΓληΊΗ. — Πε τειηηεείϊοηε ίη ηονεηι εοάΊΙ. ΜοΙ.

ΡιΐΜ. Ρ3ΓΪ8. — ΰε τεκιττεΠίοηε ϋΗτϊιΐί εΐ ηποά

ηηΙΙο ηοάο εοηΐτατη ίηίετ ιε $ϊηΐ ΕναηρεΙϊίΐα:, ίη

εοιί. Τβυι-ίη. ΕΧΧΙ, Γοΐ. 114. — Εβύειη ίη «κΙ.

Μοδαυβιΐδί Υ ηοΐ3ηΐε Μ:ιΐι1ιχί ίη ηοΐ. εοιίιΐ. Μοβ

Ιϊηυίοπιπι ΡμΙππιι, ΜεΙΙιοάΊί, ϋγπΙΙί ΗίβΓΟβοΙ., Ν;ι-

ζίηηζβιιί, Ννδδβηί, ΑπώΓΟδίί, ΟΙίΓγδΟδΙοαιϊ βΐ Ρυΐ-

ί,'οιιΐϋ : οπ πι ΓβδΙυιη ί11ϋ(1 εοηδίεΐ υΥπιυηι εε1ε1)Γ3Γί

εοβρίδδβ ίη ΕεεΙεδίβ βηηο χν .ΙιΐδΙίηίβηί, ίπιρ. Υίιΐβ

ΤΙιοηιαδδίηυηι ίη δεπρίο Οιιΐϋεβ ειΐίΐο Ώε [ειΐϊι ,

ΠΙ), ιι, εΐ \νϋη. Ει·ηβδΐυηι ΤβηΙζβΙίιιιη άΪ88. ϋε πΊκ

ΙεείΊοηχιιη »αετατ. § 6. Ραββ. Αεε. δεηΓΟβεΙιΙι . ρββ.

130. 8ϋΙ> ηοιηίηβ ΐηηιεη Νγδβεηί ε$1 ίη εοό\ Μο-

ηβεη. "VIII. V. 031. εο<Μ. 6γ. Ββνβι·. ρ3§. 5. — ίη

εοο*. Υ ικίοΐιοη. ϋχ$3Γ. XI, ηΓ. 5. Υίϋ. 1.3πι1)βε.

VIII, ρ. 155. — ΡΙοΓβηΐίίβ ίη βοά. Εβϋΐ-εηΐ. XVII,

ιιγ. 31 ; δει! ίυί ιετταο ίη οεεηηντη ΐΗπιιίηί εΐ Ώεί 61

.1. ΟΙιγ. ιΙίνοΓδϋδ βδΐ 3ϋ) βύϊΐυ, βΐ ίηείρίΐ : Είχε μέν ή

των γενεθλίων πανήγυρις, βίε. Υ. ρΐυιβ ίιι Βαικϋηί
Μο.α.βη« V ηοΚηΐβ Μ8ΐΐο*ί ίη ηοΐ. οοαά. Μοβ- τών γενέθλιων «νι,γυρκ, - -

α,ιεηδ ο 7 »γ. 25. - 1η οοά. Οοίβΐίη. ΟΥ», ΒΐιηΙ Β ϋΛι. εοιία. Ογ· ^«γ· ». Ρ· *19· ~ Ιη ,671

ηΓ. 6-9 (ΐηαΐυοΓ Ν>·«8εηί ηοη». ίη δ. Ρ»8εΙΐ3 η. 1

ιιιιηιει·3ΐ3! 46-49. V. ΜοηΐΓίυε. ΚΜ. ΟοίδΙίη. ρβ».

182. Ηακι..!

48. Ιη ιηαρηα ΩοιηΜεα , ΙιοιηϊΓια III, Ωε (εϋο

ΡακΗαίοιΜ τε$ηττεεΐίοηε (α), 848-866, εηη.φβάεηι

δίίβηί νεΓδίοιιε. ΙηείρίΙ : 01 πένητες τών άνθρώκων

φιλέορτοι.

49. Ηοωίΐίβ 1Υ, Ε1ςτ6 3ιγιονκα\ σωτήριον Πάσχα,

ΰε βαππο ει »αίηΐί[ετο ΡακΗαΙβ (6), ρ. 866-869, ειιιη

Ι,βιίΓεηΐίί δίίβηί νεΓδίοηβ. ΙηείρίΙ : Ή οληθινή του

σα66άτουχατάπαυσις. ΕχβΙίΙ εΐ εηηι «Γβϊοηβ ^βεΐι.

ϋ3.ιΐ8Γ3Γίί, Ι,ίρδί* 1565, 8, εΐ εϋηι ίηΐεΓΡΓεΐ3ΐίοηε

β]08(1εηι Γ^ηιβΓβΓίί, 3ΐφΐβ »ίΐ8Γ3 Ηεηπεί Οείδεηΐβ-

ΕΧΧ. Γοΐ. 545 (οαΐ. οοιΙίΙ. Ογ. Ταυί'. ρ»^. 167).

55. Περί ϋεόζητος, Ώε άεχίαίε ΡιΙϋ εΐ 5ρίπ'ί««

ιαηείί ει άε (Με ΑίιταΙιαηιϊ (ϋεπιιο ύίε(υ8 ίη εοη-

οίΐίο ΟΡοΙ. β.ΟίΐΓ. 385, υΐηοΐβΐυιη ΤίΙΙεηιοηΐίο (οηι.

IX, ρ3^. Γ>80 [ΐΆ%. 896-910, ευη) ε]υ$άεπι δίΓβηί

\ει-$ίοηε, ηυί Οτχεεεί 1<8ΐ. ε.1ί«1οΓ3ΐΟοΙοη. 1586 ,8.

Ν)·85εηυηι Εις τον Αβραάμ ΙαιιϋαηΙ ΤΙιεοϋοηΙυβ ίη

ΩιαΙ. ,ίοζη. ϋ3ηΐ35εεηα>, ι, ΰε Ι/η&ρρ., Α4ιϊ>πυ9 1,

ρ·.ψ3 , ίη ερίδΐ., 61 εοιιείΐίυιη ιι Νίεχη. 3εΙ. 4, Ιοηι.

III, Βίηϋ ρ3^. 542, ει ΕιιΙΙιγιηίιΐ3 ίη ΡαηορΙια. 11ο—

ηιίΐίβ ίη ΑΙιταΙιατη εΐ Ιίααε Ε3ΐίηεεχ ΑεΗίΙΙίδ Λίΐίί

νβΓδίοηβ ρκκίϋΐ ΙιΟνβηϋ 1551, ιιη3 ευιη δ. ΟΐΓγ-
είαδαεη» (:»η,βΓ3Γίί, αΗβΓ3 Ηβαποί Οε δοη.ε- νεπδ,ο. ,ρπ»™- ■ ^ ^

βί,ί·„ ,,^δοοε ηο,8 ρ,,ί,οΐο,ίείδ 30 ,«80.0^,8, » 0 1η Γ**-.**

ιϊΓοιιυηι ιιβιιβ βαΌΓηβΙίί. ϋΓεβο"* 1628, 8.

50. 1Ιοπ>ί1Ί»ν, Εις την φω-οφόρον χα\ άγ!αν άνά-

στασιν Ιη ΙαηιΜ(εταιη εΐ »αηεΙαηι τειιιττεείϊοηετη

Οο,ηΜ ει Ώεϊ ηο,ιη (ε), ΐΗ· Ζ™-™, ««» νβΓ8ίοηβ

ΡβίΙβΓίεί ΜοΓβΠί. ΙηείρίΙ : Εύλογητ6ς όβε<5«. Εύφη-

μ*βωμεν. ΡΓ0(1ίβΓ3ΐ 8βρ3Γ3ΐίπι «Γ. ευπι ΜοΓβΙΙι

νε'ρδίοηβ Ρ3ΓΪ8. 1600, 8, βΐ Τίΐΐβιηοηΐίο «ι τοπυ.η

ίιΐϊ.,ίδ, Ϊ13 Γβεβηΐίβ 0Γ3ΒευΙΐ β88β ^ϊ«1βΙαΓ ιοηι. IX

Μεηιοτ. εεείε». ρ. 615.

51 ΕΙς ζ> ά,γάΧηΨ*, 1η οίίβηίΐοηβιη Βοιηιηι

„05ιπ Ιε*η ΟΑΗιίί, ςυ»3 ύίβδ Γβδί» Οβρραάοοίοϋϊ

ά\<Λ» 081 ή έπισωζομένη (ά), ρ. 873-876, εαπι νβΓ

δίοηβ ΡβΙΓί ΓΓβηοίδοί Ζίηΐ. ΙηείρίΙ : Ώς γλυχίις »«ν-

έμποοο; τοΰ άνθρωπίνου βίου δ προφήτης Δαυίδ.

80810ΙΠ1 6Χρΐ8Π»ιυιιυ ι^ι»..

I π 1)ΐΐ5 Ιη ηαΐαΐεηιΰοηιίηΐ, Ιη ιαηεία ΊΊιωρΗαηια ει Ι)β

βανΐάερτορήεΐα, ει ΑΐΙι.τιιαδϋ Ιη ιηαυ>κηη ραταίεενεη,

ΑηιρΙιίΙοεΙιίί Ιη ιαϋΰαΐνηι $αηεΐιιηι, Οτεβοι-ϋ Ληΐίο-

εΐιβηί 1η $ερηΙΐιιταηι ει τε&ηττεείϊοηειη ϋοηιΐηί :

δορΙίΓοηίί Ιη εχαΐίαιίοηειη ιαηεία: α ηά& εΐ τε»ηττεε-

ιίυηαη ; Γνΐ'ίΙΙί ΑΙβχ. 1η ραναύοΐαηι νΐηειε ; Λη35ΐ3δίί

δίιΐ3ίΐχ ΰε »αοτα ιριαχϊ, ει ϋε ϊη/κπι< τετηϊΐΐεηάη;

ΜβΓείβηί Ββΐΐιίεΐιεπιίΐχ ΓΓ3^ηιεηΙο, ΝίΙί, 3ΐ>1)3ΐίδ,

βρίδίοίίδ III, εΐ ΐνρ'ΐ5 ερίδίοΐίείβ ηηοηνηπ βΐ ίίΙ)3ηϋ,

ηβεηοη Ιοεο ϋβ ερί$ΐοΙίε3 ϋίεΐίοηβ εχ ϋειηείπί 1ί-

ογο Περί έρμηνείας. Εχδΐ3ΐ εΐ ευπι ϊηΐβΓρΓβΐ3ΐίοηβ

3ο:κΊι. ^;ιιιιει·Ηΐ·ϋ, Είρδίχ 1564, 8, εΐ βιίβηΐβ Ηοε-

δΐΊιεϋο Γ.ι',ιί ρ, Αη^υδίχ ΥίιιϋεΙ. 1591, 8. ΙηείρίΙ :

ΟΓδν τι πασχουσι πρδς τοϋς πολυανθεΤς τών λει-

. |ι;1)|_ ρη1)|
έμπορο; τοΰ ανθρωπίνου βίου δ προφήτης Δαυίδ. υ ον τι - ^ ^ ' „,„,_ ρηΜ.

νίπ^ β1Ε3ϋΓ. δίΓ3ηα8. Μ Κ™ νε.δίο «I» .η 0 μωνων.^^"^,^χ,. Υ. 0,1. οίΐ. Ρ36.

_ ·. . „ . _._<·.. ρ,»α«ρνΐιιη ιιοί»- Ρ3Πδ. ει ιη εοα. Ι3ϋπη. ι^λλ..
Κγιλκιιίο Κυιηβηο ρηοΓοπητ, υΐ Ροδβενίηο ιιο(3

Ιυιη. Ραβκ. ΕβΙ ίη II πκΐιΐ. Ρβηβ. ει ίη εοά. 1·ΧΧΙ

ΤαιίΓΪη. Παπι.

52. Εις την ύχαχαντή*·, Ωα οεεαπη Ωοηιΐ-

ηί, ΙΜρατα εΐ ΐ*$Ιο 8ϊτηεοηε (ε), ρββ. 876-896, ειιιη

νεΓδίοηε 1.3ϋΓ. δίΓβηί. ΙηείρίΙ : φρονήσει τών

ουρανίων μετέωρος. ΕχδΙβΙ εΐ ί.Ίΐίιιε ηριιιΐ δυπαιη

2 Ι'ΊΊιγ. Μεΐ3ρΙΐΓ3δΐ% ίιιΙει-ροΙηίοΐΊδ νεδίί^ίβ ίη Ιιηε

ΙιηιιιϊΙϊα ηοίαιιΐ νίΐ'ί (Ιοειί. Ει 3 ΕιιιΙ. ΤΙιοιη38δίηο

ρπι δΐιρροδίΐίΐίίδ Ιΐ3ΐ>εηΙιΐΓ οηιηεδ ίΙΙί ίη τήν ϋπ-

(π) ΕιΙϊί. 3. 1658, III, ρβχ. 416.

(*) Ι·:·);. Ί25. -

<ί·1 47)7.

(4) Ρ»«. 441.

Ρϊγϊβ. εΐ ίη εοιΙ. Ταυτίη. ΕΧΧΙ.

169.!Ηαβι..
54. Επιτάφιος, Οταίχο (ηηεΜ* ϊη (ταΐτεηχ, Β3$ί-

Ιίυηι ιηβςιΐϋΐη, (ΙεΓιιηείιιηι 3. ( Ιιγ. 379, <1ίε(3 Οδη-

Γ833 ίη ιΐίε ε]ιΐδ ΓπβιηοΓίαϋ ρη^. 911-950, ευιη

νεΓδίοιιε Ι.;ιιιη·ηΐϋ δϊΓαιιΐ . ΙηείρίΙ : Καλήν έπέΟηχεν

ό Θε6ς την τάξιν. ΜειηοΓβΐ ΑιιιρΙιίΙοεΙιίιΐδ ίη 5. ΒιαίΙΗ

[ΕδΙ ίη ΙΙΙεοά,Ι. ΡβΠδ.]

Έγχώμιοΐ, ί,αια ίαηείοηιιη Α'£, ηιατίι/ηιιη
ν»*

5500. Β-γκ*>μ*Λ" 1 — , .
ϋί&ο.ΙίηοηΗη, ΙιοηΓιΙϋδ Π, ϋϋϊΓϋΐη Ρπογ ιηοριΐ :

(«ι Ρ«β. 4».

(/ ) Ρ«8. 461.

(3) 1*α6· *79.
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ϋΐς άνιααθαι τοΰς πολλού; στοχάζομαι (α), ραξ. 95!-

955 ; ροδΙβποΓ, Χθές οΐ μάρτυρες πρδς έαυτοϋς τδν

λαδν έχάλουν, ρ3§[. 956-946, εική νεΓδίοηε Ι,βητ.

δίΓαηί, εΐ Γ)ιιι χι ηοΙϊ$. ΤεΓίία ΙιοπιίΙΪ3 Ιιυ]ιΐδ »ι-ςιι-

ιηεηΐί οοοιίΓΓβΙ ίηίτβ, πγ. ΙΛΙΧ. Ραβκ. ΚβρβπΙυτ ϊη

II εοϋϋ. ΜΜ. ΡαϋΙ. Ρβπδ. — [η εοϋ. ΤαιίΓΐη. ΙΛΧΙ,

86(1 ίη οο(Ι. (ΐΙΛΙΧ. ΓοΙ. 51, εδί δεΓηιο ίη ιηατίψει

αάκηαι Αηαηοι. V. εβίβΐ. εοϋϋ. Ογ. Τ.μπ'. ρ3|$.

168 6( 373, (Λ ίη εοϋ. ΜοιιαοΚ. XXXII, ογλΙϊο

Ωΐ άε[ηηεϋι. V. Οβί. εοϋϋ. Ογ. Β»\·λγ. ρ. 8. ΙΙακι.

56. £/ς· ΪΙουΧχερΙαν, Ιη [νηενε (/>) ΡηΙεΗεηιε,

ςιΐΒΒ ΤΙιεοίΙοδϋ Μΐ^ηί ει ΡΙβεείΙΙα; Γιΐία α. ΟΙιγ. 381,

νεΙ 385, ηοη άϊυ 3ηΐε πιβίΓειη ΟΡοΙί οΐϋι(ί), ρ. 946-

955, εαιη ε]υδϋεπι 8ίΠιη! νεΓδίοηε. Ιιιείρίι : Ούχ

οΐδα όπως τφ λόγωχρήσομαι. Ραββ. Ηαηε εΐ βεςιιεη-

Ιειη ογ. εοηιίηεηΐ ΐΓεβ ϋϋειηπ,υε εοϋϋ. Ι)ΊΙ>Ι. ρυΐϋ.

ΡβΓίδ. εΐ 5«([ΐιειΐ8 ΟΓαΐϊο ο ν ι ίη εοϋ. Ταυηη. ΙΛΧΙ.

Ηλιο.,

57. Επιτάφιος είς ΠΛάκϋ.ΙανβασΙΛισσαν, 0ι·α-

ιίο {ηη(Μ$ ίη ΡΙαηΙΙατη δίνε ΡΙαεοίΙίαηι Αυ{;ιΐ6ΐ3ηι,

ΤΙιοοϋοδίί Μα^ηί εοη]υ£εηι, εχδΐίηείαπι ίη ΤΙΐΓβείβ

δΐιΐ) Πηοπι ηιιηί 385 (ά), ρ,ις. 940-965, ευηι δίΓβηί

νεΓδίοηε εΐ ϋιιείεί ηοΐίδ. ΙηείρίΙ : Ό πιστδς και

φρόνιμος οικονόμος. [V. ηϋ ιιγ. 3ΐιΙεεεϋεηΐειι<.]

58. Οε νίΐα 8. ΟτεαοήΊ ΤΙιαχιηιαΙηταί (ε), ρββ.

966-1009, ευιη Ιαοτ. δ'ιΓαηϊ νεΓδίοηε. Ιηε. : Ό μεν

σκοπδς εΤς έστι. Μεηιίηίΐ εΐ πολυΟαόμαστον Ιπαινον

«ρρείΐϊΐ δυίϋββ ίη Γρηγόριος. ίβυύαΐ ει Νίεερίιοπιβ

XI, 19, Ηϊ$ί. ει Ειΐ8ΐΓ3ΐίϋδ, ΟΡοΙ. ρΓβ»1>γΙβΓ, ίη Ιί-

ιιγο ΟοηΙτα Ρει/εηοραηιιι/εΜια! εβρ. 13,. Ει1ί(1ίΐ ε(

Ορίβεε ειιιη ηον» νεΓδίοηε 8ϋ3 εΐ βεΐιοΐίίδ ΟεΓβΓϋυδ

νοδδίυδ 3(1 εαΐεειη ορεΓυιη ΤΙιηιιηΐΛΐιΐφ, ΜοςυιιΙ.

1604, 4, ρ. 334 δεα,ς. νεΓδίοηεηι ΟεηΙ'ΐ3ηί ΙΙεΓνεΐί

ΓκιυΒδ βρικί Ι,ίροπιβηηυιη εΐ διιπιιπι 5 -ΙιιΙ. Εχΐιε-

ιηαιη ρ3Γΐεπι ίη εϋίΐίδ (1ε8°κΙεΓ3ΐ3ΐη ε εοιΙίεε ΟοίδΙί-

ηίβηο (IV, 0ι·3?εε νιι1(5»νίΙ ΜοιιίΓαυεοηιΐδ ίη Οαΐβίο

ίΙΙίυδ 1)ΐΜ. ρ38· 180. Γαβκ. Ύίιΐβ νοΙ. VII, ρα^.

•249, ηοι. Λ, ίηφππϊΐδ ρ3^. 250, ηοΐ. χ, ει ρ3».

251, ιιοΐ. αα. Ουϋίη. 1. ε. ραξ. 606 δη. φ Γι δευΐίειί

ορϊηίοηεπ) (1ε Ιιοε οριΐδειιΐο νβηβηι Γε]ίείΙ. ΡΓχΐεΓβ3

νίΐ3 Γ.π'ΐ;. Τ1ΐ3υηΐ3ΐ. 681 ίη εοϋϋ. ΟοίδΙίιιίίΐη. ( \ I

ΟΟΟΙΛνΐΙΙ. V. ΜοηΐΓβυε. ΜΜ. Οοίδΐ. ρ3£. 181 ει

565. — 1» XVII εοϋ(1. ΒίΜ. ΡυΜ. Ρβι-ίδ. — Ιη

Β

Α εοά. Λη^υδί. νίικίεΐ. ΙβδΙε ΚείδεΓΟ ίη ΟαΙ. εθ(Ι(Ι·

ραβ- 28. — νιηάοΐ). ίη εθ(1(1. Οίεβα^ XIX, πγ. 22

είΧΧ, ιιγ. 5. Ρ1ϋΓ3 νίιΐε (1ε ίΐΐίδ ϊη Ι,βηιηεε. εοηιηι.

VIII, ρ. 591 ει 598 3(1(1. εοιί. ΟΥΊ ( (1ιιί28 ορυβ'·.

Ννδδεηί εοηΐίηεΐ), πγ. 25. V. 1.3ηι1)8ε. IV, ρ. 58.

— Μοηβεηίί ίη εο«1. Ι.ΧΧΙΙ. V. εβί. εο(1(1. ΒβνίΓ,

ρη§. 25.— Τβαπηί ίη εοιί. ίΧΙΧ, ΓοΙ. 34. V. εβί.

εοίΐϋ. Ογ. ΤαυΓ. ρββ. 104. — ΓΙθΓεηΙΪ3? ίη εοϋ.

ίβαΓεηΐ. XXV, πγ. 3, ρΐυΐ. 7. V. Βαηάίη. οίΐ. είΐ. I,

ρ3£. 276, υΐ ηιίΙΟιη εοά(1. 3 ΜοηίΓαιιε. ίη Βϊ*/. Μ-

6/ϊοΐΑ. είΐ3ΐθδ. ΙΙακι.

59. Έγκώμιοτ, Ι,αηάε» ηιαφύ ηιατίψϊι ΤΙιεοάοή,

8. ΤΙΐΐοάοτί Ίψοηη , πιίΐίΐιιιη ρΓχΓβειί δυ1> Μβχί-

ηιίηο ([) ρΆξ. 1002-1018, εαιη νεΓδίοηε ^^υ&(1βιη

δίΓαηί. ΙηείρίΙ : Ύμεϊς ό τοϋ Χριστοϋ λ.αός. νβΠίΙ

εΐ Ζίηυδ, βχ ευ]υδ νεΓδίοηε εχβίβΐ 3ρυά δυπιιηι

3(1 12 ΝονειηυΓ. θα αα». Οηβείβ εοίϋείΐιυδ ΰ»83Γείδ

νί(1ε 1,αιιι1)8είυηι IV, ρ. 26, 114, (§) VIII, ρ. 86.

Α(1 οΐ^βεΐα , ηυίΙ>υδ ηοιιηυΙΙί Ιΐ3ηε ΟΓαΙίοηειη ΙΝνβ-

βειιο αΙ)]υ(1ίε3ηΐ , τεδροιχίίι Ναΐβΐίβ ΑΙεχβηιΙεΓ δ*-

ουΙο IV, εβρ. 6, ρ3§. 143 δες. εϋίΐίοηίδ ίη Γοΐίο.

Εαβκ. ΟαΙιίΐαΓιυηιουδ βΐίοπιιιι εΐίβιη ΓεβροηϋβηΙ

Ρίη ίη Βώί. άα ααΐ. ««/. Ιοηι. II, ρ>§. 252, ει

Οικίίη. I , ρ3^. 607. ΙΙαβχ.

60. Έχιτάριος, Οταίϊο [ηικοήε, ίη ηιααηηηι )1ί-

ΙεΐΜΜ, ΛηύοΜα «ρίΐίορκιη, 3. €. 381 , 12 Ρείη-.

(ΙεΓιιηεΙιιιη , άίεΐ» ίη οβευηιεηίεο εοηείΐίο Οοηίΐβιι-

ΐίηοροϋΐ3ΐιο (Λ),ραβ. 1019-1027, ειιηι ίβϋΓ. δίΓβπί

νεΓδίοηε ει ϋυεχ'ι ηοΐίβ. ΙηείρίΙ : Ήμϊν τδν άρι-

ϋ θμδν τών "Αποστόλων ό νέος Απόστολος. Ιη ιηδ. ςιιί-

1>ιΐ8(ΐ3ΐη ηιβίε ΐΓΪ5ιιίΙυΓ ηΊ3£ηο ΙίαβίΙίο. Α(1 Ννδδε-

ιιιηιι ΓεΓεΠ εΐίβιη εοϋεχ ΟίββαΓευδ βρικί ίβιιιηβ

είιιηι III, ρ3^. 129, (ι) ει Ντββεηο νίηύίεβΐ Νίεβ-

ρηοΓυδ XI, 29, Ηϊ$ι. [Η. δοοΓβίεδ ίη Ηίιΐ. β«<.

1 1 1>γ, ν, 9, εΐ αΐϋ 3ρηιΙ 1.3ΐηΙ>εε. 3(1 I. είΐ. ]

61. Έγκώμιον, , Ιαηάα 5. ΡαΙήι ΕρΙιταίηχ,

&ΐ)ή (;'), ρ3$· 1027-1048, ευιη τεΓδίοηβ ΟβΓίιβΓάί

νοδδϋ, Ταη^Γκηδίδ ερίβεορί, φιχ Ιιιεεπ) νίάβηΐ

ευιη 8305 δεηοΐϋβ βηΐε ορει-3 ΕρΙΐΓ3ίηιί βΐ) εοΊεηι

νοδδίο Βοιη. 1589 , ΓοΙ. , ει (ΙείικΙε ϋοΐοηίχ βίςιιβ

ΑηΙννεΓρί». ΙηείρίΙ : Κινεί με πρδς ττιν παροϋσαν

ύπόθεσιν. Ραβπ. Νυηι (βηαϊαυηι δίΐ, ηεεηε, ίη-

(α) ΕΛΗ. 3. 1638, ιοηι. III, ρας. 499 εΐ 504.

(ί) ϋίνεΓδβ Ιιχε 3 ΡυΙεΙιεπβ, Απ;.ΐ(1ίΊ ΠΙΪ3, ΤΙιεο-

4)θ8ΪΊ ]ΐΐρίθΓίδ δΟΓΟΓΟ, εΐ εθθ]ΐΙ£β ΜβΓείβηί, (]ΙΙ% (Ιίΐ'ΙΙΙ

οοΐίΐ 3. Οιγ. 453. ϋε ηαε ΤίΙΙβπιοηΐ Ιοηι. XV, ρ^ς.

171 δεσ.

(ο) ΕάΛ. 3. 1658, ιοηι. 111, ρα^. 517.

(ά) Ρλβ. 527.

(β) Ρ3«. 554.

(Π Ρβ8. 570.

(3) I ιι εοά\ Ονΐ (ίη ςαο βιιηΐ 28 οριΐδε. Νγ8-

Μΐη , 61 (1ε ηυο ηοίληάα βδΐ 3ΐιίπΐ3θ'νεΓ5ΐο ΚοΙΙαπί ,

ρ3£. 59), πγ. 12, Ογ. ϊη ΤΙιιοάοτηηι, εΐ ιιγ. 15, ιη

Ιαηάετη ΜεΙείϋ , ίΐεηι , ίιι Τηεοάοτνηι, ίη εοϋ.

ΓΧΙ,νΠ. ιιγ. 3. V. ί3ΐη1). IV, ραβ. 55 ει 266 ε(Ι.

ΚοΙΙϊγ. — 1η εοϋ. XI (ςυί εοιιΐίηεΐ ιτιη^ηιπιι ηιε-

ιιοίοςίυηι Οιτίβεοπιιη ιηεηδ. ΓεΙ)Γ. ) ιιγ. 26. V.

1.311)1). VIII, ρ38. 185.—Ιη εοιί. ΗοηαεΙι. VIII, V.

ΟίΙ. εο(1ϋ. Ογ. Β3Υ3Γ. ρ38· 5. — Ιη XIV, εοϋϋ.

1)ί1)Ι. Ρβ1)1. Ρ»πδ. — Μθδ(ΐυ* ίη εοϋ. V, ρβΠ. ιι,

Ο Π'ώΙ. ιηηοά. V. ΜϊΙΙΙηεί ηοΐίΐ. εοϋϋ. Ογ. Μοδη.

ρ;ι^. 6 , ητ. 6. — Β·ε ίρδο ΤΙιεοϋοΓΟ ε]ιΐδο,ιιε ιιιβι-

ΐ)τίο εΐ 83ηεΐ3 ηιεπιοτίη ι ορίοδε ϋίβρυΐηΐ ννεΓηβ-

ϋοΓΓ 3(1 Μ;πι. ΡΙιίΙίΕ ΟΓαιϊηι Ογ. ρ»^- 5 , δβς. 8.

ίιι ίιιίΓοϋυΙίοηε ίη ί^ηοιί ροείχ ίη δ. Τϋευϋοηιηι

Γ.Ίπηεη , ίοίϋ. ρα^. 14 δες. εϋίΐιιηι. II μ;ι .

(η) ΕϋίΙ. 3. 1638, Ιοιη. III, ρ. 580.

(ι) Γ.π .α ΡαΙίΓϊο. ΝαοΜΜ ϊη νοί. III, ρπ^. 351 ,

πΙ. Κο1Ι»γ. ίη εοϋ. ίΧ\ΊΙ , ιιγ. 21 , ηα>Ιβ ΙπϋυίΙυΓ

Β^δίϋο Μ., ιιυί ίβιιιΐιεε. εΐίηηι ρΓθνοε:ιϊ αϋ ΜαΠη-

τοίοαίχιηι ίΐοηιαηηηι ϋ. 12 Ρε». 31ςιιε ίΐιίϋ. ποΙ»8

Γ3Γϋίη3ΐίδ ΒβΓοηίί. ΟοιιίΓα ίη εοϋ. ΟΥΙ, πγ. 15, μίτε

ηκεΐ'ίΙιίΐιΐΓ ΟΓεςοΓίο Ννδδεηο. V. Ι,ηηιΙιεε. IV, ρος.

55. — ΡΓϋκΙεΓεβ ΓβρβΝΐυΓ ΪΙΙβ ογ.ιΙ. ίιι ηικιΓυοι·

εοϋϋ. Ρητίδ. 1)ί1»Ι. ΡιιΜ. εΐ ίιι εοϋ. ΙΛΧΙ ΤβαΓΪη.

8:υρίιΐ8 Ιϊυϋβίο. V. ϋε Ιίαδίϋο Μ. ρ.ιι;. 102, ηΓ. 50,

νοΙ. VIII. νεί. εϋίΐ. Ηακι.

(;') ΕϋίΙ. η. 1658, Ιοηι. III, ρηβ. 595.
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ςυϊπΐ Αδδοπιαηη. αά Ερίινη'ιηιί δγπ Ορρ. ρτοΐββ^· Α

ρ*£.'6, I , ίη οοιίοηιςιιο νοί. Γβουϋί ΓεοίΙ ϊη ορυδο.

Οπβεβ βίςυβ Εβί. V. άβ ΕρΙΐΓ. δνπ> η. νοί. ρα^.

217 ββς ρββ. 2ϊ3 δβς. ΙΙλκι..

62. Πρύς τοίις πενθονντας, Νοη «ίίβ άοΐεηάαηι

άε ιηογΙκι», ψιϊ εχ Ααε π'ΐα α4 ατηρϊίετηατη (ταηι-

•βπίίΐΐ (α), ρββ. 1049-1076, ευηι νεΓδίοηβ ΡβίΓΪ

Ρηηείδει Ζίηί. ΙηείρίΙ : Οί την άναγχαίαν της φύ

σεως ήμών. Τοίυβ ϊπ Ιιοε ββπυοηβ Οπ^βηίαηα (1ο-

£πιαΐα δβρίΐ Ννδβειίϋδ.ϊΆΒΒ. Εχδΐ3ΐ ίηςυβΙυοΓ ευά(1.

ΡβΓΪβ. οϊοΐ. Ριιυΐ. ΟοηΓ. δεηπΒεΙώ. I. ο. ρ. 135 δβς.

ει δβωΙβΓ 1. πι ε πι. ρ. 239 ββς. Ηλκι.

63. Αά ΡΙανίαηηηι ερΐιΐοία (6) , εοηΐΓβ ΗεΙΙϊάίυπ)

80τίρΐ3, ρο$1 ΡεΙπιιη δβΐΐϊβιβηυιιι λ. Ο. 392 (Ιβίυη-

«ΐυηι, ρ. 1077-1083, ουπ» νβΓβίοηβ ΙόΙι. Εευηεΐ3νϋ. _

ΙηείρίΙ .- Ούχ έν χαλοΐς, ώ Ανθρωπε τοΰ θεοϋ , τά

ήμέτερα.

64. Περί των άπιόηων είς ΊεροσόΛυμα, Ώε ίίί

φή αάευηί ΙϋίΓοιοΙφηα , ερίϊΐοΐα βοπρίβ ροβΐ 3.

380 (ε) ρ»ξ. 1084-1087 , ειιπι ϊιιοεπί νεΓδϊοιιβ. Ιη

είρίΙ : Έπειδήπερ ήρώτησας, ώ φίλε. Εχ ο.κΐβπι ίη-

εειΓι 3υεΐοτΪ8 νβΓδίοηβ 1β§ίΙαΓ ίη €εηΐηι\ύΜαΐ)άεΙ>ντ-

αεηεϊύηι IV, ε. 10, ει βρικί Ι-ίροιηαηηυιιι. ϋΓχεβ (</)

ριίιη ιιιιι νιιΙ;;3νϊΐΜθΓε1Ιιΐ8,Ρ3ΓΪ8.155Ι,8. β.τΙΙϊοβ ΚοΙ>.

δΐερ1ιαηυ8 , ηερο8. ΕαΊοΊι ε3ΐηάεηι ομίίΐοίαπι βΐϊαιη

8βρ3Γ3ΐϊηΐ ευηι Εβίίηα νεΓδίοηε δΐιβ βΐ ηοΐίβ αία,ιιβ

όίΗΐΓΐΙ)3 (Ιυρίίεϊ άβ ρβΓ6§πιΐ3ΐ)οηϋ>η< ΓεΙΊ^ίοβίβ ει όβ

3ΐ(3ΓΪ1>υ8 βαεΓίΓιείϊβιιυβ ΟιπδΐίΒηοΓυιη Ρείπιβ Μοίί-

ηευβ, Ρβτίδ., 1605 (ε), εΐΗαηον. Ινρίδ ^'εείιεϋβη.

1607, 8. Ηίηε Ιμ. Οβίδοπιβ, ϊηΐβΓ 3ϋ3 Μίβοείίβηβιι ^

Ιΐιεοΐοβίοα νυΙ$3νίι ηοΐ38 ίη ηοΐ38 ΜοΓιηεί , βΐ βχβ-

ιηεη ΐΓ.ιεΐ3ΐα8 ρβΓο@ΓΪη3ΐίοιιί1ηΐδ , 31) οοιίοιιι Μο-

Ιίηεο βϋίΐί , Ιη^οΐδίαϋ. 1608,4. Υίάβπ βΙΪ3ηι ροδδυιιΐ

ο,ιΐίβ ίύβηι ΟΓοίδβΓυδ 5οπρ$βΓ:ιΙ ΙίΙ). ι , ΰε ιαεή$

<( τείιρίοιί* ρετεαηηαίίοηίΙ>η$ εβρ. 10, Ιη^οΐδίαιί.

1606, 4. Νοί* ίΙΙχ ΟιβίδβπβηοΒ 3(1 εβίεβπι ορβΓυιη

Ννβββιιί Γβευδβε βυηΐ; ε«ΙβΓί ρηβιβπηίβΜ. Αο εο

ΐοπιροη.· Ιο. Ηβητίευβ Ηβΐάβ^βΓυβ άίδδεΓίβΐίοηί βυ*

ίίβ ρ«Τ6(τίη&Ιϊοηΐ1>ϋ8 ΓβΙΙβΐοβίβ βΐίαπι ηβηε Ννββεηϊ

βρϊδΐοΐ3ΠΊ Οίεοβ εΐ ΕβΙίηβ 8ΐιΙ)]υηχίΙ, βαιηςιιε η<|_

νεΓδαδ ΟΓβΙδεπιπι νίηϋίεβνίΐ , ΤίςυΓΪ 1670 , 8. Υβ-

ΓΪ38 Ιεειίοηβδ β εοάίοβ νίηύΟίίοπειίδΊ [ΟΟΧΧΧΥ,

πγ. 18, υϊπ οχδΐ3ΐ ϋΐβ Ιίΐιείΐιΐδ] Ιΐ3ΐ>ε8 3ρυά Εβπι- ■

Ιεειιιπ» Ιοπ). Υ, ρ^. 82, βεη. [ ρΆξ. 174, δες. εά.

Κο1ΐ3Γ. ΕβηιΙιεε. δΐ3ΐ 3 ΟτεΙδεΓί ρβηϊΐηΐδ ].

65. Αά ίΟΓΟΓίί, ΕιαίαίΗίαηι, Αηώτοιϊαη βΐίαιηψιε

ΒαιίΙί$!ατη ερ'αίοία βεηρίϋ 3. 380 {[), ρη^. 1088-

1094, ευηι νβΓβΐοηβ Ιβββεί Ο383ΐι1ιοιπ, ςυί ββπι ρπ-

ίηυδ Οτίβεβ ευηπ ϊηΐεΓρΓεΐ3ΐίοηε δϋ3 ει εΓυόίΙίβ ηο-

ιίδ ν«Ι§3νί( (<(),Ρ8Π9., 1606,8, 3ΐςυβ Ίαάο Ηαηοιι.

1607, 8 (Λ). ΙιιείρίΙ : ΊΙ μεν των άγαθών και χαταθυ-

μίων. ΐ3εοΙ>ί ΟιβΙδβι ί εοΓΓβεΐίοηββ ηοίπηιπι Οαδαιι-

1)οηϊ, εοΊΐ35 ρπιηαηι ΙηςοΙδΟιΙ. 1604, 4,εΐί3ηι αιΐ

οβίεεηι ορεηιηι Μνδδβηϊ ίη εάϊιίοηίϋυδ Ογϊοο-ΕβιΊ-

ηΪ8 5υ1)]βεΙ« βυηΐ, 0383υ1)0ηϊ ίρβίαβ ηοΐίδ ρΓίβΙεΓ-

1018813.

IV. 1η αρρεηάίεε αά εάϊιΐοηετη Οηζεο-ίαϊιηαιη αηηϊ

1615, εάϊία Ραή». α. 1618.

66. ΕρίίΙοία Νί/ιιεηϊ αά Ρείτηηχ, {ταΐτεηχ, εΐ Ρε-

Ιη αά /ν^ΜΜΚΜ άβ $η$είρίβηάα Εηηοηιη εοη[ηία-

Ιίοηε. ΡβΓίοεηχ ΙίΟΓΟΓυηι χπ εΐ ΙϊΙ)«γ ρηηιιΐδ αάνετ-

$υι Εηηοηιίνηι (δαρΓ3, ιιγ. 28 (Ιεβία'εΓαίιΐδ), εχ οί-

1>ΙίοΙηεε3 ΒϊνβΓΪεί, ευηι νεΓδίοηβ ^^ε. ΟΓβΙδεπ (ι).

ΙηείρίΙ Ιϋ)£Γ : Ούχ ήν, ώς Εοικε. Ερίβίοΐϊ νβΓΟ : Μόλις,

επιτυχών. ΑΛ εβίεεηι νοίυηιίηίδ ΙαευηβΒ ςυχάβηι ίιι

ΙίΟΓίβ εοηίτα Εαηοηιϊαιη δΐιρρΙεηΙυΓ εχ ΒανβΓΪεο βΐ

Ιο. Είνίηβϋ.

67. Προτρεπτικός πρύς μετάνοιαγ, ΑάΙιοτΙαΙϊο

αά ρωηίΐεηΐίαιη (;'), ευηι νεΓδίοηβ ΡείΓί ΡΓαηείδεϊ

Ζίηί. ΙηείρίΙ: Άνήρ φαρισαϊος, ώς άρτίως ήκούσα-

μεν. ΗβΒε1ιοιιιί1ί3ΑδΐβΓΪο Απΐ3δβηο ΙπϋυίΙυΓ 3 Ρηο-

ιίο, ςυϊ Ιοευιη βχ εα ρΓοΓεΓΐ εούΐεβ (ΧΕΧΧΙ. Εβ-

Ιίηβ ]3πι ΓυίΙ 8ΐιρΓ3, πγ. 23 [Αάϋβ ϋβ Αδίει-ίο, ίή

νοί. VIII, ρ. 611, πγ. 21, νεί. βϋϊί.]

68. Μία 5. Μαεήηβε, ιογοτϊ$, αά ΟΙφηρίιιπι ηο-

ηαοίηαη, δεηρίϋ είΓεα εχΙΓβηιυιη αηηϊ 380 (&) , ρ.

177, ευοι β]υδ(1βηι Ζίηί νεΓδίοηε, (\αχ εχδΐ3ΐ· εΓιβιη

βρυά δυηυηι 19 ΙυΙ. ΙηείρίΙ : Τ6 μέν είδος τοΰ βι

βλίου. Ιη εοάίεβ ϋΧ83Γβο [ΟΥΙ, ιιγ. 3. V. ΕβιηΙιίη.

IV, ρη%. 55], ηοη3(1 ΟΙνιηρίυηι, ιιιοηβεΐιιιηι, βεο" 3(1

ΕυρΓορίυηι, βρίδεορυιη, ϊηδεΓΐ1)ίΐυΓ. [V. αά ητ. 56.]

69. Ηοηιίΐία III Ιη ηιιαάιααίηία ιηατίι/τει <1ίε(3,

(π) ΚάΐΙ. 3. 1638, Ιοιη. II, ρ»β. 617;

(6) Ρί6. 645.

(ι) Ρ3?. 652.

(ά) 0Γ.εεβ βΐ ΕίΙ. Ρίπβ. 1551 , 3ρ. Γ,υϋ. Μοτεΐ-

Ιίυηι , εί(3(υΓ ίη ΜβίΙΙβΐΓβ, Α. ιοιη. III , ρβ£. 597.-

ϋίςυβ ρζξ. 706, ίΐβΓυηι ίοίά. 1558 , 8. Ρβηδ. 1554,

8, Ιιι εαΐ. ΙιίΜ. Εβίο". ρ3($· 255, πγ. 453. Ηαμ,.

(β) ΜβίΐΐβίΓβ ίη Α. Ιοιη. 111, ρβ(. 848, ίΙ>3ηι βαί-

Γιηηβηι, εχ ΜοΓβΗίβαβ άυεΟηι, ρΓοϋίίδδε, ΐι-αϋΊΐ ,

ΕιιΐβΙ. βχ ΐγρο^Γ3ρΙι. Ρ.οοβΓΐί δίερΗβιιί, 1606, 8,

>}ΐιί ϊη ηοΐ3 ο εχ ερίβίοΐ» ΐνροβ;Γ3ρΙιί ρΓη·Ωχ:ι ει εχ

ιίβίΐίεβίίοηβ Μοίίιιβί 1οε3 ηοΐ3ΐυ άι%ηΛ ΓβρβΙίίι. Μο-

Ιίιι. ίηΐβΓ 31Ϊ3 Π3ΓΓ31, ΒοοεΓί. 5ΐβρ1ΐ3ηιιπ> 3υΓ80-

Ιυηι ΟΓβ^οΓ. Ννδδ. 1ί1)(ΊΙιιπι ΰε ρετεαηηαΐϊοη&Μ ,

βίε., ΟβΙΙίεβ νβΓίίδδβ αά ϋτχά εοηΐβχιιιβ Ιίάβπι : 1ί-

ϊεΙΙυηι 3υΙεηι ρυρυ^ίδδβ 3βδΐιίΙηδ , ςυίρρβ <|υί ρβ-

Γβ^ΓίιΐϊΙίοηβδ ηοη πιοάο έκφαυλίιτ) ιιΐ ίιιυΐίΐεβ, δεο"

εΐ 8υβί1ΐ3ΓβΙ υΐ ιιοχί33 β( ρεΓ'ιευΙο'δίδ : ίϋβο εχ ^ε-

βυίΟΓυιη ρίδΐήηο 1υ(1ίιιΐ3§ίδΐΓυπι δυο ΓβΙβο ηυπιίηο

ρτοάϋδββ βΐ δίβρίιβηο ιπιτυπι ςυβηι ϊηερίβ ίηδυΐ-

Ι388β , 3Γ§ηαιβηΐίδ , δϊ ςιΐίβ ΙιαΙιποΓΪΙ, δΐιηιρίίδ βχ

ΒεΙΐ3Γπιίηο. Αάά. δειηΙβΓ. 1. ε. ψαξ. 240 , ίηρηιηϊδ

Οικίίπ. 607, δες. — ι,χδίβι Ίά ορυδε. ιη Ιηΐιυδ

εοιίά. Ρ3ΓΙ8. οΐϋΙ. Ρυϋΐ. — ΡΙοΓεηΐίίβ ίη οϊΜ. Εβιιγ.

ρ εοοΌ". XX, πγ. 17, ΐηυυίΙυΓ Οινςοπο Ιηβοΐο^ο :

Έπιτυολή τοΰ θεολίγου πρδς τον εν άγίοις Γρηγδριον

τον Νϋσσης περ\ των άπιόντων, βίε.; δβ(1 V. Βαηάϊη.

031., εκ·., I, ρ. 425. Αΐηυβ ίο. ίη οοιί. XVI, πγ. 8,

ρΐιιΐ. 58, 8υί> νβΓΟ 6γο$;. Ννδδβηί ηοηιϊηβ Ιε^ίΐιΐΓ.

V. 83ΐΐ(1ίη. II. ρ3(?. 456. — ίη εο<Ι. ΤβυΓίη. ΕΧΧΙ.

— 1η εοϋ. ϋΕΧΧΥ νβηβίο ϋ. ΜβΓε. V. ΟβΙ. εοϋ.

Ογ. Μβγο. ρ3£. 362. — ΓΊεαροΗ ΐη ΜοΙ. δ. ^03ηη.

ιίο Ε»ι-ϋοη3Γί» , βίε. ΗοιιίΓαυε. ίιι ϋίατίο ι/π/. ρ;ι§.

309. ΙΙληι..

|^Ε(1ίΐ- 3. 1638, Ιοηι. ΙΙΙ, ρ. 655.

Εχ Ι^ρο^Γ- ΒοΙ>εΓΐί δΜρηβηί, ευηι άο&Λ άίβρ.

ο"β "ήυοιοΓβ Ιιυ]υδ ερίδίοΙ», ηεεηοη (1β ΟΓε^οπί

Νγδ8. Ιβκ3ΐϊοηβ ΐη ΑΓΒϋίβπι εΐ ίη ΡαΙοΒδίίηαηι ΐΓ3ηδ-

ίιυ. ΗλΗί.

(Λ) 0Γ»;εβ. ΗβΙηίδΙ. 1007, 4. V. Μεηκ.. εβί. I, ρ.

28, πγ. 315. Ηακι.

(ί) ΕάίΙ. 3. 1638, Ιοιη. II, ρ. 265.

Ο) Ρ38.165.

(Α) Ρ»8. 177.
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υΐ νΐϋβΙυΓ, ΝγβΝΒ ϊη εοπιηι ιηηΠνπο, δίνε Ιεηιρίο, Α

βΐ ειιιη ίΆο. Οι-είδεπ νβΓβίοηχ ιιυηε ρηηιυιη επ"ι-

13 (ο). ΙιιείρίΙ : Οι μέν όπλίιαι "Ρωμαίων, ϋυα: ρπο-

Γβδ ΙιοιηίΙίιε βιιρΓ», πγ. 55.

"0. €οηΐτα εοί ηΐίί άίβεταηΐ ίιαρίι'ίΐΗκιη (ί>), ειπιι

νβΓβΐοιιβ βεηΐίαιιί Ηβι-νεΙί. ΙιιοίρίΙ : Οί της οικου

μένης ταύτης βασιλείς. ϋιΐίηε ]3Π) ΓυίΐδηρΓϊ, πγ. 21.

[V. δεηι-αβεΐιη. ρ. 117 βα,α,.]

71. Κατά τοχιζόντων, ΖοηΙτα αιαταηο$, βίνε [ε-

ηεταίοτει, ευηι νβΓβϊοηβ Οτείδεπ («). ΙιιείρίΙ :

Των φιλαρέτων ανθρώπων. 1,3ΐίηε ρηι ΓυίΙ δΐιρη,

ητ. 26. Εβυιΐβΐ δ. ΒαδίΓιιιιη ει ςυ* ίΙΙβ ίη ΡίαΙηινηι

XIV, εθηΐΓ3 ΓβηβΓ»ΙΟΓβ8 8εΠρ38Γ3ΐ.

72. 0« ραηρετϋικ βΐ \>ε)\ε$οεηύα, Περί εϋποιΐας,

γιιιτι Ζίηί νβΓβϊοιιβ (ά). Ιηοιρϊΐ : Ό της Εκκλησίας Β

ταύτης πρόεδρος. ΕηΙ'ιιιβ ]3ΐη ΓυίΙ δίψΓβ, πγ. 24,

(ϊπεεβ, βιΐιΐίι» Ζίηί ίιιΐ6ΓρΓεΐ3ΐίοιΐϋ, ρηηιιΐδ νυΙ^3-

νίΐ Οτείδεπίδ, β εοάΊεε 0«83ΐ·6θ, ειι,ίιΐδ δβυ.Τεηβ-

η3$εΓιυ8 ίρβί εορϊβη) ίβείΐ, 3. 1617, (ηςοΙδΐ3(1. 4,

3(1 Ο3ΐοεηι ΟιιΚδίίοηιιιη ΑηηδΙαδϋ δίηηίΐχ.

73. Ιη ρτίηαρίιιιη μμοηοηιΤΛ, ΕΙς χαρείσβασιν

νηστειών, ειιιη νβΓδίοηβ Ιαε. Οι-είδβπ, ()ΐιί ριίιηιΐδ

«ΐΓίχριε 1ίη$;ϋ3 βάΊάΊΐ Ιη£θΙδΐ3(1. 1517, 4 (ί). Ιηεί-

ρίΐ : Σύνθετον ζώον ό άνθρωπος. 11*ε ηοηιίΐίβ ΑδΙβπο

Αη)3$εηο ΙηοηίΐυΓ 3 ΡηοΙίο, ΐ|υϊ ηοηηϊΐιίΐ «χ 63

«ηειΐ εοα\ ΟΙΧΧΧΙ. [Ιη εο<1. Γ.λιιγ.μιΙ. XXVI, η γ.

14, ρΐυΐ. 7. V. Ββηιϋιι. I, ρ. 279, ίη II εοαΜ. Ρα-

ΓΪδ.,ίη οο(Ι. Ταιιπιι. ΙΛ\Ι. Ηαπι..]

74. Οοηΐτα [οηιίοαήο$, δίνε ίη ίΙΙυι! Αροδίοΐί I

Οογ. νι, 18, Οηι' [οτηίοιιιατ, ίη ρτορήηιη εοτριι» ρεο- «

οαΐ (/), ειιηι νεΓδίοιιε (ΙοηΙίηηί ΗεΓνεΓι. Ιηείρίΐ : Φο

βέρα της αποστολικής παραγγελίας ή σάλπιγξ. \λ-

ι ί ιιο ρηι ΓυίΙ βιιρι·» πγ. 22. βΐ'χεβ ρπιηηδ ειιιη ΙΙβΓ-

νβΐΐ νβΓβίοηε εάΊάίΙ 0ι·εΐ88ΐ·ιΐ8. ΙιΐβοΙδίΛΐΙ. 1617, 4.

1>3αιη3ΐη εχ εοάΊεε Ογχοο Ύαΐίταπο ειιρρίενίι ί,αητ.

Ζ3εε3£ηίιΐδ, ίη ΟοΙΙεεΙαηεϊι τηοηινηεηίοηιιη »«/«-

τ*μ, Κοηι. 1698, 4, ρ. 353.

V. Ιη ηεαίτα εάίύοηε Οτοιεο-ί,αύηα ΗαίιεηίΗτ :

ΡΓ56ΐ8Γβ3, φι« ευω ΓεΓεΓΓεηι ειΐίΐβ, δίιιιιιΙ πιεπιο-

Γ3·νί, πγ. 7, 15, 25, 27, 58 εΐ 74.

75. Ιη Ρείτνηι ει ΡαιιΙαηι. ΙΙοοιίΙί3 Ιοι^ιογ,

ςυαιη βχ ηιβ. &Β53ΐ·εο ευηι νβΓ$ίοηε βιια ειΐίιΐίΐ ^^οο-

1)ϋ8 0Γ6ΐ86Γ?ΐ8 Ιη^οΙβιβιΙ. 1620, 8. ΙηεειΊιιηι,βη Νγ8-

8βηί (ίΐ. Ρλββ. ΕβΙ Μ.ιχίιιιί Ρίβηυιΐχ, υ( ΙβΙβ ιΐοειιίΐ ο

ίβπιυβε.Ίη Οαιηηι. νοί. IV, ρ. 119 δη*}. (ΙεεοιΙ.ΟΧ,

ϋχ$3Γ. ίη ηιιο πγ. 12, ϊ 11α οπιΐϊο, ρηιιείρίο πιυϋΐβ,

ΟΓβ^ΟΓΪΟ Ν)·88. 38εΓίΙ)ίΐϋΓ, εΐ εΧ ΟϋΟ 0Γβ186Γϋδ, εχ

ειι]ιικ ρπυΐ'υΐ. 1>3ΐη1ιεε. Ιοηβιιηι εχεεΓρδίι Ιοευπι,

ΪΙΙ3Π) «ιΐίιΐίι 0Γ3ΐίυιιεηι. 8ειΙ Ε:ιιη1)εο. 3ηίπ)3(ΙνεΓΐί[,

ϊη 1)Ί1)Ι. ύυο ηιειηοΓΑΓί εούίεεδ 03393Γ. ςυοΓυηι 3ΐΐεΓ

■ηΐβΓ οο<1(1. ΙΓΐδίοτ. Οτ. βΐϊαηι εοηΐίηεΐ (Ιη38 Μαχίιηί

Ρΐ3ηιιϋίδ ΟΓ311., ίη Ιιίς ογ31. ί« αροϋοΐοί Ρείταηι εΐ

ΡαηΙαηχ; 3ΐΙβΓ, οΐίηι ι,χι, ίηΐεΓεοιΙιΙ. ρίιίΐοΐ., ςυειη

(η) Ε<1ίΙ. 3. 1638, Ιο-πι. II, ραι. 20ο.

(6) Ριιμ. 225.

^) Ρ»§. I II.

ά) Ρβ}!. 235.

(β) Ρ3(5. 247.

ροδΙΰ3 τεεεηδυίΐ ΕαιηΙιεε. ίη νοί. VIII, ρ:ΐ£. 135 δ- 1 . ; -

ει ίη ΐ)ΐιο, ίΙ)ί εοιΙ.Χ ηυηιβΓ3ΐο, ν3ΓΪ3 8ΐιιιΙ Μαχ. ΡΙιη.

ορυ8ειιΐ3, ίη ΙιίβαΓ. 5, ηιειηοΐ'3ΐ» οΓβΐίο, ευ]ιιβεΐί>ιη,

8αΙ) Μ3χ. ΡΙαη. ηοηιίηε, ηιεηιίηίΐ Ι,εο ΑΠβΐίιΐδ ίη

ι1ί3ΐΓΪί)3 ιΐε δνιηβοηυπα δεηρίίδ ρββ. 87, άΛΑ. Νεβ-

δεΙΙί ε3ΐ. οικΙιΙ. 0%$3Γ. ρ3Γΐ. ι , ρ. 336 , εΐ ρ:π-ι. ιν,

138, εοϋϋ. (.Κ.Ι.ΧΙΧ. — δυ1> Μαχΐιηι ΡΙαη. ηο

ηιίηε εχδίηΐ (|ΐιθ(]ΐιε ίιι εοϋ. Εαυιει.Ι. XXII, πγ. 3,

ρΐυΐ. 56. V. Ββπϋιη. 0;ιΐ. εοιίιΐ. Οτ. Ιαητ. II, ρ3^.

327. Αϋϋ. ίηίΓ3 νοί. Χ, ρ;ι». 554, ητ. 14. II.μ: ι .

76. ΕχροείΙΐο (,ΉϋΐίΊ ί εαηΐκοτηηι, ρετ ραηιρίιταιίη

εοΙΙεΰΐα, εχ 85. Οι·β§οι·ϋ Ννδβεηί, ΝίΙί ει Μβχίιηί

εοπιηιεηΐ3Γϋ3, Οταιοε ευιη ΡείΓί Ρι*3ηείδε'ι Ζίηί νβΓ-

δίοηε Ιε^ίΙυΓ Ιοηι. ΙΙ,.4»£(αη'ί ΒϋΙ.Ραιηιηι Βηεχβηί,

ΡβΓίδ. 1624, βΐ ίη ΒίίΊϊοίΙιεεα ΡαΙπίηι, Ρηπβ. 1654,

Ιοιη. XIII, ηΐ9. Οπιτϋ ροδί ΤΙιοο(1ογΊΙιμιι ιη €αηΐ\-

αιηι εαηΐΐεοηιηι ίη εοιΙίεε Ιηεοίοςίευ 0χ33Γεο

^0X1V. Γαβιι. — Μοηβεη. ϊη εοα\ XXXIX. V.

εβί. Ογ. εοϋϋ. Β3ν3Γ. ρ. 10. — ϋοηΓ. εο(1. Ι.ΤΙ,

03Β83Γ. εΐ ο"ε ίΙΙο Εβηιυεο. εοηιιη. III, ρ. 212, ηε

ίη Ηοε νοί. ρ. 285 βς. πγ. 5, αε ρ3?. 96 δΐιΐ) Οη.

Ηλκι..

77. ΕρύίοΙα αά Εναρήιιηι, ιηοηαεΗιιηι, Ι.ιΙεΙ ϊηΙβΓ

θΓ3ΐίοηεδ ΓΊΐζίηηζβπί, ηυιηει-ο ΧΕν, βεά Ννδδβηί

688ε τίίΐεΐυτ, ςιιοηίαιιι ίη ο α Ι<·£υηΙυΓ, (]υχ ΕιιΐΙιν-

ιιιίιΐδ ίη ΡαηορΙϊα βίΤεη εχ Ντ.χβεηο προς Εΰάγριον

μίναχον περί θίό-ητος, βΐ δϋΐ) Ιιοε ΙίΙιιΙο οεουΓΓίΙ ίιι

Τ3ΓΪΪ8 εοΊ(1. ηΐ88. υ( Οχδ3ΐ-εο Ογ;ι:ιό ιΙιβοΙο^ΪΓΟ

ΧΕΙ1 ($). ΟοηΙετ ηυχ βυρΓ3 ίη Νβζίβηζεηο ιΓιχί.

Ιϋεπι Ενηρ;Γίΐΐϋ, ηυ% α Γ,π^οι ιο άΰ ηη3ΐιιθΓ τίΠαΐί*

1)Μ5 ε3Γ(Ιίιΐ3ΐίΙιυδ (ΙίάίεβΓίΐ, Γβΐυΐϊϊ ίη 8ηο ϋηοίϊιεοί

β ςυο 5οεΓ3ΐβ8 ιν, 23 : Έν τω Γνωστιχω αύτοΟ

(Εύάγριος) τοιαϋτά φησι" Τέσσαρας άρετάς κα\ τας

θεωρίας αύτών παρά τοϋ δικαίου Γρηγορίοι» μεμα-

Οήκαμεν είναι, φρόνησιν, βίε.

78. Αντιρρητικός Λρύς τά 'ΧποΧΙιναρίου , Αηύΐ-

τΐιβίϊειι» αάνεηιΐί ΑροΙΙΐηατειη. ΙηείρίΙ : Καλδν άν γέ

νοιτο προοίμιον ήμΐν. Ιιΐίί«ιιο Ηοε ορυβ 3 ΕεοηΙ'κ*

Βχζ. ϊη νβΓίίδ βεηρίίδ, 3 ^3ΐι. Οβιηβδεεηο ει ΕυΙΙ)}-

ηιίο, ηεεηοη ίιι βειίδ 8εχ(χ δγηοϋί βειίαηε Χ 1:πι-

(Ι3ΐυπι, ηιεηιΟΓβιυιηηυε ΝίεερηοΐΌ χι, 19, Ηί$ί.,

ρηιηηδ εχ εοάίεβ Υ.ιίίοηο, 700 οΪΡΟΪΐβΓ βηηοι-υιιι,

νηΐ^βνίΐ ευηι νεΓδίοηε 8ϋ3 ηοΐίβςιιε ΕβιΐΓ. Ζβεεβ-

^ηίυδ, ίη ΟοΙΙεΜαηείι ηχοηνηιεηίοτ. νείεηιη, Βοηι.

1698, 4, ρ. 125-287. ΟοηΓει- βυρΜ, πγ. 15, ιιΐη (Ιβ

ΓΓ3^ιηβηΐί8 βηΐε εϋίΐ'ιβ Ν^ββεηί εοηΐτα ΑροΙϋηατεηι.

Εαβκ. ΖΒεεβ^ηΊυβ 1. ε. ρ. 121 βς. εοΙΙε^ίι Ιεδίίηιο-

ηΪ3 ιΐε ίΙΙο Ν}τ88εηί .·1ιι<ίπ·Αί/ϊ(·ο , 3ΐαυβ ίη ρπεΓ.

ρ3^. 18 δ()(). (1ειηοιΐδΐΓ3ΐ ρΓΪηιηιη, ορυβ ίΐΐυιί 6δ$β

ςεηιιίηυηι Ν ν^βοπί ΓεΙιιηι ; (υηι ίηςυΪΓίΙ ίη Ιεπιριΐδ,

ηυο ίΙΙ ιΐιΙ Γιιίΐ εχ3Γ3ΐυπι, ει 8υδρίθ3(ιΐΓ Ιβΐίηδςυε οδίεη-

ϋίΐ εοϋΐυηι Γυίδδβ 3 Ννβδεηο πιε«Ιίο ΐεηιροΓε ίηΐιτ

βηηυιη 575, εΐ ΟοηδΙβηΐίηοοοΙίΙβπαηι ι δνιιοιίιιιιι,

([) Ρ38. 260.

(</) Ιη (·0(1. 05683Γ. ΙΛΧΙΧ, ητ. 5 «υΙ> ηοήιϊηβ

ίϊιέ(ίθΓίί ι\3ζί3ηζ.νίο'εδυρΓ3 ίη νοί. VIII, ρ. 411.

Ηλία.

(Α) Ιιι οοιί. Εϊιιγ. καΐ ποίον τοϋτον άνθος. ι».

ί
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■Βίβ

ΑροΙΙίηαηβ: ρβζ. 21 υβηιιβ 3(1 ρας. 41 (Ιοείπηβηι

ρίβείΐβςηε Κ)·δδβηί φιχ'ΐίαιη εχρίίεβΐ, ει 1ί1>βΓ3Γβ

δίικίεΐ βυπι 3 επηιίηε ΙιεΙεΓοάΌχί»:, ςυαιη νοεαηΐ,

3£ίΐηυε (Ιϋ Γείίςυίδ, ςιιοδ εάίϋίΙ, Ννδδεηί ΙΠχΊΙίχ.

δεά εοηιρ3Γ3 δεΙιπΕΐ·1ιΙι. I. ο. ρβ^· 69βς(|. (1ε ϊ 11ο

ορκΓβ, αυί ορίηαίιΐΓ βεπυδ ροΐυίδβε 3 Ν^δδβηο

μτφΐιπη εδδε, εΐ Ιαα·1αΐ ΟΙιπδΙ. Αιΐ£. δβΐίβ., ςιιί

ϋίΐί^εηΐίυδ 61 ηιθί1οΓ3ΐίιΐ5 ίη 1ϋ>. Όε Εαΐι/Μαηΐ$ηιο

αηΐε Εαΐΐ)εΗεη, εαρ. 20, ρ. 476 βα,ς. (ΙεΓεηΓίίδδεΙ

Ν)·δ8εη. εβίηοϋεχ αΊδείρΓιηχ (ΙεοΊΐιιιη, 3 εηιηίηε

Γΐΐ833 ϋοοιπηχ. Λιΐιΐ. δεηιίει* ρ. 236. ει Οικϋη. ρ.

609. βς. — Ι<1 οριιβ βχδίβΐ ςυοα,υβ ΡΙοΓεηΐίχ ίη

Εηυι-εηΐ. εοα"<1. IV, πγ. 10, ρΐηΐ. 7, εΐ XII, πγ. 6,

ρΐυΐ. 10. V· Β3η(Γιη. εαΐ. ο'οϋιΐ. Ογ. ίαυτ. 1, ρ.

205 ει 482. Ηακι.. β

79. ΗοτηϊΙϊα II, ϊη 5. 8ΐερηαηνη ρτ»Ιοτηατΐΐ)τετη,

Έπεδήμησε Χριστδς τω κόσμωείς σωτηρίαν. ΡΓΪιπιιβ

Οκεεε εχ εούίεε ν»ΐϊεαηο ευπι ΥβΓδίοηε κυη ειΓκϋι

Ζοεοβ^ηίαβρ. 330-3-45, ειιηι ηοιίδ. ΡηοΓΓυίΐ βυρη,

πγ. 34.

80. Ερηίοίικ XIV: 1. αά Εαιεϋνηι, 'ιηείρίΐ : "Οταν

υλεονάζειν άρχηται. 2. αά 8βΙ>α$ΐεηο$, Έγνώρισαν

ήμΐν τίνες. 5. Διέσωσεν ήμάς ύ Κύριος. 4. Νόμος ίστ'ιν

ήμέτεροςκλαίειν μετά κλαιόντων. 5. Έφ' ψ μάλιστα

■πάρα των σοφών ό βασιλεύς τών Μακεδόνων. 6. Τοιού

τον τι Οαϋμά φασιν εν τοις θεάτροις. 7. Ποίον

τοιούτον (α) άνθος εν Εαρι. 8. Αϊτών τι {!>) προσφυές

και οΙκεΤον. 9. Ούδετοϋ έαρος ή χάρις. 10. "Ηκουσά

τίνος Ίατρικοϋ. 11. Έορτήν δγειν σύνηθεςτοϊς 'Ρω- (;

μαίοις. 1 2. Κα\ τών άλλων άπάντων μικροϋ δεϊν (ε).

13. Υμάς μεν δ πατήρ τών οίκτιρμών, εΐ 14. Ός

καλά τών καλών εστι τά δμοιώματα. Ρπηιυδ (ίι·8εεβ

ειιηι νβΓ8Ϊοηε βυβ ε( ηοΓίδ ειΐίϋίι 'ιάβπι Ζβεεβςηϊυβ

γ>Λ%. 361-400. Γαββ. Μεηι Ζβεεβςη. ίη ρΓχΓαΐίοηβ

ρ. 1! 5ΐ)., (ΐΐίχιΐΐΐη ηοΐ3ΐυ αΊχηβ (Ιε ίΙΙίι ουδεΓνανίΙ,

— Ιη ε»)1. »ιιΙβηι ί,ϋυτεηΐ. XIII, ρΐιιΐ. 76, 3 Β»π(1ϊ-

ηίο ίη Οαΐαΐ. εοϋϋ. Ογ. ίαυιαιί. Ιοιη. III, ρ. 355

βα,α;. ευΜίίυβ (Ιείεπρίο, δΐιηΐ ρΓΧΙβι- Ν)'δδ. ρΙι\Μ<>

Ιϋβίίηι $. ϋε ηαΐατα ΗοηΊηϊι βΐ δβπιιοηβπι Ώε αηϊηια

31η β ϋαΐεείιείϊειιηι, 3ε ρπείει· ερρ. ίη εάίΐ. Ρ3ΐ·ίβ.

ρ3Γΐίηι, ρ»Γΐίηι 3 Ζαεε3£ΐιίο ρυ1>Ηε3ΐ38, δβρίβηι

αϋχ, εχ Ιιοε εοϋ. 3 ΟηεοίοΙο Οι·, ει 1.31. ίη Ιυεεηι

εαιίΐίΧ. Ιιΐ8ειΙρΐ3 αιιίοπι ε»ι εϋίιίη:

(κειιιηεηίεβηι ιι δ>ηοϋϋηι ει αηΐβ ο1)ίΐιιπι Α Νγββ. ςιιβ Ιιυηε νίηϋίεβΐ εοηΐΓβ εοβ, ςυί ίρδίιπι ίη-

δ'ιηΐϋΙα1)3ηΐ, ηηο<] Γϋΐίβεεπι ςηβηκίαιη ίιηηιυΐβΐίοηβιη

δΐ3ΐυδ αηίηιηΓυηι ίη ευίδ δεπρίΐδ ηιβί^'.τηδδει.

ΑεεεάίΙ δεΓίεβ ναιίεΐαΐηπι ερίδίοΐβπιπι Οτεβοι-ίΊ, »

Ζβεεβςηίο εάίΐ3Γυπ), ηυ3δ εχ εοΙΙβίίοηε εοά. Υαΐίε.

ει Μειίίεεί οοβεΓνβΓε Ιίεεί, ίηΐεΓροδίΐο ίηΐεΓίΙυηι ά&

ϋβ ]υάίείο. Ρ1»Γ3 Ιε^εβ <1β ηβε εϋίΐ. ίη ηον. βεΐίβ

επίίΐ. Ι,ίρβ. «η. ^υη. 3. 1739. ρβπ. π, ρβ». 337, δ^ς.

Αηϊηΐ3<1νεΓΐίΙ Ι3η>εη ΒαικΙίη. I. ε. ρβ·». 337 ροβίΓε-

ιιιβδ ερρ. ίηεϋ. 03Γ3εείοΙί ηιίηυδ Γιϋε εχ εθ(1. Μεϋίε.

ίυίδββ άεδεηρίαδ, ει 3 Ιυΐυι-ο ορρ. Νγδδ. εάΊΐβτε ηο-

ν3ηι ίΙΙίυβ εοϋ. εοΙΙΐΐίοηεηΊ εβδε ίηδίίΐυεικίϊηι. —

ΡβΓίδ. ίη ηϊΐιΐ. Ριι1)1. βυηΐ Ν^βδ. ρ3»ε% ]3ΐη εάίΐχ

ερίδίοΐίβ ίη XIII εοϋϋ., ίη ρΐυτίηιίδ Οηιεη εοιίά. δο-

Ιυηιηιοάο εδί ερίδίοΐβ ε3ηοη. 3(1 Ι>εΐοίιιηι. Ηακι..

ΕρΐίίοΙα Νγδδεηί αά ΑηιρΙιϊΙοΜαηι, ς«3 ηυεΓΪΙϋΓ

31) ΗβΙΙαιΙίο ηοη ίηνίΐ3ΐηπι δε, υΐ ίη εεε!εδί3 ε]υδ

>εΓΐ>3 δαεΓβ ΓβεεΓεΙ, ιηεηιίηίι ΒβΓοηίηδ. [0ίνει$3

ΐςΐΙιΐΓ εήΐ 31) Ερϊίΐ. αά ΑτηρΙιίίοοή. α,ιιχ βερίίιηα

εδί ίη εά. ΟβΓβεείοΙί. Η.]

VI. Ιη Οβίαΐο^ο ηίΜ. ΒαΓ^βΓίη» ρ. 494 ιηεηιο-

ΓίΙϋΓΟΓεχ. Ν^δδεηιΐδ Όβ ΙταηαιώαΐαηύαΙίοηε. Νίηιί·

τυπι ΡβΓΪβίίδ 3. 1560, ΓοΙ. ροδί 1·ίΙιΐΓξί38 Ιϊεοΐιί,

ΒβδίΙίί ει ΟΐΓ)8θδΐοιηί ίηΐεΓ ν3Π3 νείεΓυηι ΡβίΓηηι

δεηρΐ3 ϋε 5. €οεηα ρ. 123-125, Οβϊεε εχδίβΐ δϋ1>

Νγδ8εηΊ ηοπιίηε, "Οτι άγιαζδμενος άρτος εις σώμα

τοΰ θεοΰΛδγου μεταποιείται, καΐ δτι έιτάναγκες τϊ)

άνθρωπεία φύσει αϋτοϋ μεταλαμβάνειν. (}νοά εαη-

εΐϊβεαίηε ραηι'ί ϊ» μ>γρ»ι Όεΐ Υετϋϊ ίταιαηιαίαίιιτ,

ααοάηιιε ηεεεαε ϊϊί Ιιαηιαηα: ηαΐατα: εο ρατί'κηρατε.

Ε3(1ειη ίίΙϋΓ^ίοα Ι,βιίηβ εύίΐβ 3 ΟΙΐαάϊο άβ δβίηε-

ΐεδ, ΑηΙνεΓρ. 1562, 8, ηΐιί ΝίϊδΡηΐ ιίβιη βροβρβ-

βηιβίίοη ρ3§. 74 Ι,ίΐίηε ΙββίΐυΓ. Εδί 3ηΐεηι ρβΐίΐυιη

εχ ηιηβηο ίΙΙίιΐδ Οβίεεηβιίεο εβρ. 37, 3ΐηυε εχρβη-

όϊΐυτ εορίοδβ 31) Εάηιηηϋο ΑΙοεΠίηο, ίη ορεΓΟ 1>α

8αεταιηεηΐο £«ε/ιαπ'ίίία· ρ. 485 δες. ϋβ εβίεείιειίεο

ίΙΙο ΙίϋΓΟ ϋίοΐιιπι δΐιρΓβ πγ. 33.

8ΐ)ηιΙ>οΙιιηι βάεϊ Οιηιΐίαηα, ςυθ(1 (?Γ6£θΐ-ϋ Τηβυ-

τηαΙιΐΓ^ϊ 881, βϋιΙηείΙυΓ 3 Ννββεηο ίη Μία Οτεαοήϊ

ΤΙιαικηαίηταϊ, ίη ηυί1)υ8(ΐ3ηι εοάίεί1)υ8 η)88. υΐ

ΟΓ3580 ϋχδαΓεο Ιΐιεοΐο^ίεο ΧΙ.ΧΙΙ ΙεκίΙηΓ δα!) Ν^δ-

δεηί ηοπιίηε.

1η εοάιεβ ηΙΙεΓΟ οΊΙιΙ. δβ^ϋίεΓίβηδβ βίνβ ΟοίδΙί-

ί. ΡαΙη$ ηοίΐτϊ Οτεαοήϊ, ερηοορχ Νιιιια, ερϊιΐοΐω 0 ηίαηίε Υίία ϋτεαοτΗ ΤΗαχιχηαΙνταχ ηοη, υΐ ίη 31-

ιερίεηι. Ργιιπο 1.31'ιηε τεΠίΙ, ει ειϋ'.Ιίι, εοπιπιεηίοΓϋδ

ηηηηυΙΓιβςυβ 3ηίηΐ3(1νεΓδίοηίΙ)ΐΐ8 3ύ]βε1ί8 , I. Β.

θ3Γ3εείοΙυδ, Ο. Β. ίη Ρίδβηο Ε^εεο ρηϋΐίεηδ ρΐιί-

ΙβδπρΙικϋ ρΓοΓ. ΡΙοΓεηΐίίε, ΐνρί» πιη^ιιί (Ιυείδ, 3ρ.

ΤβΓίίηίυπ) εΐ Κηπείπιππ. 1731. ΓοΙ. 8υΙ)]ιιη^ίΐιΐΓ βιΐ

ΐ3ΐεειη εχ εο(1. εο(1. δ. Μβχίιηί 3ροΙο^Ϊ3 ρι-ο Οπ^'.

Έπευξάμενος τοίνυν τοϊς πεπιστευκόσιν ήδη τήν

είς τέλος α&ξησιν, και τήν έπιστροφήν τοίς άπίστοις,

(α; Ιη εοά. Εϊιιγ. Ζητώ τι. Ηακι..

(6) 1ηεο(1. Εα((ΐ-εηΐ. (Ιίν'κΙΊΐυΓ Ιιχεερίδίοΐα ίη(1υ38.

Ργϊογ αά Ιοαηηεηχ ει Μαχίηιίαηηηι ίηε. : Κ.α\ τών

άλλων; ροδΙεΓίοΓ, ςυ<ε ίη ΐυΙΙεεΙίοηβ Ζηε^^ηίί ρ3^.

382, Ιίη. 22, ηκιΐΐαβ ΙιβΙιεί Ιβεκηβδ εΐ 3 Ζβεηςηίο βχ

Ίπ^οιιΊυ 8ηρρΙεΐ38, 31 ΜΟίίνϊΓοαΙϊβ ίηείαδίβ, ει εοη-

ΙβΓΟ, (Ιεδίηίΐ ίη η»3ε ν8Γΐ)3, ψευδές οίόμενοι τοις

γεγραμμένοις ού προστεθείκαμεν, ηεαηε, οι ίη εοΊΓιβ,

8ΐ3ΐίηι δυ^ηη^ίΐ εοηείηδίοηεηι, ίη ηοιηίΐίίδ ει νιΓη

83ηεΙθΓυηι δοΐίίαιη ; δεά ε^ι^8 Ιοβο ηβοεί Ιιχε, ςυχ

εχ ΜοηιΓβυεοηί Οαίιιΐυ^ο 1)ίΙ)1. 0οίδ1ίηίαη;ε ρ. 180

ηίε 38εΓίΙιεΓε ]ιινιιΐ :

ΡοδΙηηηιη ϊβΊΙϋΓ ρΓεεαΙηδ 88881 ρΓΟ ίίδ ςαϊ ]3Π1

εΓ8(1ί(ΙεΓ3ηΐ, υΐ υβςυε 3^ ίΐιιεπι ίη αιείίυδ ρΓοΓιεβ-

ϊυηειβ εδί ευιη δυρβποΓε; ίη εοιί. Ε3ιιγ. 8εηρ(3 εεΐ

αά 8ίταίεαίαηι, ίιιείρίίςυε : ΟΤόν τι ποιοϋσιν οΐ τ§

σφαίρα, βίε. 1η ίΙΙο ι^ΊΐυΓ εο(1. βυηΐ XIV ερρ. ηιο'δ

Ι3ε3£ΐιιιΐδ εχ εοϋ. Υαιίε. ρΓίπιυ$ ενυΐ£3νεΓ»1.

Ηακι..
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ηαιΙ, βΐ ϊη ΓιϋβΓιϋιις, υΐ εοηνειΊεΓεηΙυΓ : βίο εχ Α ούτως του άνθρωπίνου βίου· πρδς τον θεον μετα-

Ιιιιιιιιω νϊΐα »ά Βευπι ΐΓβηδΓεΠιΐΓ, ευηι (ΙοηιεβΙίείδ

ρρεβρίδδεί, υΐ ηβ ϊρβϊ Ιοειιιη ρΓορπαηι αά

δορϋ11ιΐΓ»ηι βιηβΓβηΙ : ηβπι α,υίβ ιΐιιηι νϊνβΓβΙ ηιιη-

ΐ|υαπι νοίαθτίΐ Ιοεί ευμβρίαιη άοιηίηυΒ νοεαπ, δβά

υΐ ρεΓβςπηυδ εί βάνβηβ ϊη 3ΐίίδ Ιοεϊδ νίίβηι ϋεςβ-

γΊι, ηεςυβ ροδί ηιοπεηι ρυάεΐιίΐ ρεΓε^'πηυπι αξβτο.

8β<1 ροδί Ιΐίηε νϊΙ»πι, ίηα,ιιίΐ, Ιιοε ίη ΟΓ8 ηοηιίηιιιη

νεΓβεΙυΓ, ηεηιρβ Οι-ε^οπυπι, (Ιυη ϊη νϊνϊβ εβδεί,

ηυΙΙί Ιοεο ηοηβη ίηύΊάίδδε δυυηι, βΐ ρο»ΐ γπογΙοπι

βρυι! αϋβηοβ ςιιΐδΐ ηάνβηϊΐη Γυίδδε, ψι'ΐΛ η 3 ΐοίσ

οιΊιβ ιειτβπιιη αϋβιπιιη ΓβεεΚιΙ, ίΐα υΐ ηβ ίη Ιοεο

αυίοεπι 8Ϊ1)Ί ρρορΓΪο δερείίπ νοίυεπί : βοίηηι ςυίρρβ

8ίηϊ ροδδεδδϊοηεηι ηοηοΓ^οΠεπι βδββ ββηι , ςυχ

&ν3πΓιχ ηαΙΙαηι αϋιηίιιίΐ τεδίίςϊυπι, ίη Οιηδίο Ιββο

νίατβται, έπισχέψας τοις έπιτηδείοις μή χτήσασθα;

αύτώ τόπον προς ταφήν Ιδιάζοντα. Εί γάρ ζών Κύ

ριος κληθήναι τόπου τίνος ού χατεδέξατο, άλλα παρ

οικών έν άλλοτρίοις τδν β£ον διήγαγεν, ούδϊ μετά

θάνατον τη" παροικία πάντως έπαισχυνθήσεται, άλλ'

Εστω, φησίν, τω μετά ταύτα βίω διήγημα, 3τι Γρη-

γόριος ούτε ζών έπωνομάσθη τόπω- τιν\, κα\ μετά

θάνατον άλλοτρίων έγένετο πάσης της γης έαυτον

άποστήσας , ώς μή ένταφήναι ίδίω καταδέξασβαι

τόπιο. Μόνην γάρ αύτψ χτησιν τιμίαν ίκείνην, ή

πλεονεξίας έφ' έαυτήν Γχνος ού δέχεται, έν Χριστψ ,

Ιησού τφ Κυρ<ω ήμών ιΤ) ή δόξα συν Πατρ\ και

Πνεϋματι νϋν κα\ εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

ϋοιιπηο ηοδίΓΟ : ευί ^ΙοΓΪα ευη» ΡβίΓβ βΐ δρίπΐυ, ηυηε βΐ ίη βχευΐβ δχειιΙοΓυπι. Απαεη.

ΟΓβ^ΟΓίϋδ Ννδβεηιΐδ Ώε ηοηιϊηβ, αηϊιηα, είειηεηΐη, Β $6ά ϊΙΙα ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐϊο, ςιιοά δείβπι, Ιυεεηι ηοη 38-

ητϋν» αηίηκΒ, ίαΐίηε ίθ3η. ϋοηοηβ, ΝοπιηηβΓ- ρεχίΐ.

ββη», ϊηΐβΓρΓβΙβ, εάίΐυδ ρβΓ Ββαΐυπι Ηηβηιηυαΐ

ΛΓ^βηΙοΓ. αρυιΐ δεηυι-εΓ. 1512, ΓοΙ. Ρβπδ. 1515, ΓοΙ.

Ββδίΐ. 1521, 4, [1512, ,ίη Ρ»ηζβπ Α. I. VI, ρ. 190].

Ηί δυηΐ ΙίΙ)π νιιι ρηίΐοβορηίχ 1>β ηαΐϋτα 1ιυηΐ3ΐΐ3,

ςυί ΒίΛ Νγ5*-οηί ηοηιϊηβ εχδίβηΐ ίη βηΐίςυίβ βάί-

Γιοηίουδ ίβΐιηίβ, υΐ Βαβίΐββηβί 1562, ΓοΙ. ΝίΙιϊΙ

αυΐβπι »ΓιιηΙ ηίβ εοηΙίηεΙϋΓ, ηυβιη ΙίΙιεΓ Νβηιβδϋ

Β( ΗοηάΜ, ίη οείο 1ϋ>β1Ιο9 ΛίδίΓβείοβ, υΐ ]»ιη ιηο-

ηυί VIII νοίηηιίηβ Ιίΐ). ν [εβρ. 10, § 6, ρ3?.

448 Αάϋ. Μαηδίυιη && Ραοηο. Β'ώΙ. ί,αί. χαζά.

βΐ ίη(. ωΐ. ιοηι. I, ρ. 505 δα.. Ηαβι..].

VII. 5ί"ίρία άεροτάιία.

Ιη ΡτονίτΙΊα δειίρβίδδβ δε, νίϋεΐιιτ ϊηηυβΓβ Ν^δ-

βεηαδ ηοιηίΐ. I ίη ΕκΙβ$ίαίί., ΙίεεΙ Ιοευβ ηοη ίΐα εν!-

ιΙεηιβΓ Ιιοε βνί«03ΐ. ΟοηΓεΓ ΤίΙΙβαιοηΐϊαηι ιοηι. IX,

ρ. 742.

Ιη Ερϊίΐ. αά ΡΙιίί'φραι$β$. Ογι ί 11 ιΐδ ΑΙεχ., αά

ΕνορΙ'ιηηχ.

Λά Τηεοάο$ϊηηι, «ρί$£., (}ιιοιηοάο ϋοηιείίιι» 8ρϊτΐ-

(Ηΐη »οη£ίκιιι αηΐβ \>αρΐαηιηηι αοοερεήΐ. Μβπιίηίΐ

Ννδδβηιΐδ ΐρβε ίη Γιηβ δοι ίρΐί ϋβ εη<)αιΐήηι\)ΐΙιο 3(1

βυηκίβηι ΤΙιεοϋοδίαηι.

Οβηιβδεεηυδ ίη ΡαταΙΙιΙΐ» ρ. 773 εΚαΙ Ννδδβηυπι

Ίη ίΙΙιιά : /ίί« ειΐ ΡΗϊιιβ ηιβη» ύίΙε€ΐη$.

Ευΐΐινηιίυδ ίη ΡαηορΙΊα βΙΓβΓΐ ηοηηαΙΙβ Ιγ. της λε

γομένης είναι τού Νύσσης,κα\ καλούμενης θεογνω

σίας.

Ιϋειη εχ Ννβδβηο αά ΑΗαϋηηι ψιχύατη ΓβείίβΙ, ρ

ψΐ3Β ηοη ΙεβιιηΐϋΓ ίη βεηρίυ Αά ΑίΙαοϊαηι, αε <{<ιο

8υρΓ3, ιιγ. 50.

VIII. ΕάΙΙϊοηβ» ορβτνηι Νι/$«(ηί.

ίαΐ\ηκ— ΟοΙοηί%, 1557, ΓοΙ., ευ]υδ εϋίΐίοηίβ

ηοΐίΐίβηι ρείβΓβ Ιίεεί εχ ΒϋΙϊοΐΙαοα ΟβδηβΓΪ.

ΒαδίΙ. 1562, ΓοΙ., ρΙβΓαςιιβ 1.3ϋΓεηΐίο δίΓβηοίηΐΡΓ-

ρΓείε. Ηαηε εαΊΓιοηβηι ΓοεβηδβίΒεΙΙαΓηιίηυδ άβ δ. Ε.

ΒβδίΙ. 1571, ΓοΙ.,ΡβΓΪδ. 1575, ΓοΙ., ηυχεαίιίο Γβ-

οβηβεΐιΐΓ 3 Ροδδενίιιο ίιι Αρραταΐη 8. Ρ3ΓΪ8. 1605,

ΓοΙ., ειΐΓβηΐβ ΚΓοηΙοηε ϋιιεχο, ςπ»; ει ρΙεηίοΓ ει

βεειίΓαΐίοΓ εχΐβΓίδ βδΐ εάίΐίη.

ϋβΓοηιηι Βονίυιη Ν)·δδβηί ορβΓβ νεπίδδε 1ε@38

ϊη Ιοιιιο IX ΙίαΙϊα! δ. ΡεΓύίηβηύί Ι'^ΊεΙΙί ρ. 60,

θΓ3εεο-1.3ΐίη3?. — Ρβπδ. 1615, 2 τοίαηιίη, ΓοΙ.,

ειΐΓβηΐε ΡΓοηιοηε ΰυεχο, εχ οΓΓιείηβ ΝίνβΙΙίαη».

Αρρβηαίχ ί!>ίά. 1618, ΓοΙ., εχ 8υρρεαϊΐ3ΐί3 ει ΙΓ3Π8-

πιίδδίβ 3 Ιβι-οόο ΟνείδεΓΟ.

ΡαΓίί. 1658, ΓοΙ. Ιι-ίΐηΐδ νοίυπι., ίη ηιιβ εαίιίοηβ

ηίΙιίΙ ρΓχίεΓ αρρεηο'ίεεηη ]»πι ηιεπιοΓβΟπι 3εεε88ί(,

ευηι 3ϋοςιιί ηεε Ιηηι ηίΐίάβ δίΐ, ηβε Ιαιιι εηιειΐ(ΐ3ΐ3,

ςυ3ΐη ργϊογ ΝίνβΙΙίβηβ. ϋε υΐΓβηυε ίβϋοευιη, δί

ρίβεει, νίιΐε «Ί Ουάίηηιη. Ραββ.

δειΐ φΐ3ΐη ηεε6δδ3ΓΪ3 δί( ηον3 (*τ6ξ. Ννδ*. ε<1. β

(οιΐιΐ. πιιεικΙαιι.Ι», ει εχ ίΙΙίδ ε( Χαοηςηίί 3ΐςυε Οϊ-

Γ3εείοΙί ('ΐΐίιι. ηιβηποΓβιίδ 1οευρΙε(3η(ΐ3, εχ ίίδ, ςη»ί

Ιιυεαδηυε 3 ιιιε ε( 3 ΡβΙΐΓίείο ουδβΐΎλία βυηι, Πκ-ϋρ

εΐυεεοίι. Απιρίίδδίιηυδ αυίειη Γιιΐϋτο εϋίΐοπ ρβίεΐ

03ΐηρυ8, ίη α,υο νίτεδ ίη^εηϋ, είυάΚίοηίδ, 3ΐςυε

(ϋΐί^εηΐίχ ευιιι 1;ιυ<1ε ρβηΙεΓ 3ε υΐίϋΐαίε ροδδίΐ εχεΓ-

οεΓε.

ΑΙόΊηχ ειίϊιίοηεδ «ηί : ΟΓεςοΓϋ Ννδδεηί 1ί1)βΓ

Ώα ΙιοΌΐϊηε, ειιηι 0Γβ£0Γ. Νβζίβηζ. 0Γ3Κ. IX, ι\«χ

οηιιιίϊ ηυηε ρηηιυπι εηιεηύβΐίδδίιηβ ίη Ιυεεηι ρπ>-

άευηΐ, Οτ. νεηεί. ίη χϋίΐιυδ ηεΓ. Λΐιΐί εί Αιιατ.

ΑδηΙβηί δοεβΓί. 1556, 8. — Οτβξ. Ννβδ. ορυβευΐβ

νεηεί. βρύο" ΑΙάΊ ΙίΙίοδ 1555, 8. — ϋοηείοηεδ ν

Βε οταιΐοηε Ώοηύηχ. Ε]ιΐδΐ1. εΌηείοηεδ οείο Ώε οεαία

υΐΐα. Οιηηεδ 3 ΡείΓΟ βαΙεδίπίο εοηνβΓδχ : ηίδ 3(1]υη-

εΐ3 βδΐ :ι!> εοάεπι Ννδδεηί νίΐ3, β νείβΓίΙιυδ 3ΐιεΐο-

ΓίΙιιΐδ εοΙΙεεΟ. Βοπιχ, ΡβιιΙΙ. Μαηιιΐίυς, 1563, 4.

ΡΓεςυεηδ- ηιεηΐίο ςυοηϊ3ηι Γαιί.ι εβί βϋίΐίοηίβ

ΙΙοΐδεΙιεΙ., ειΐΓ3ΐίιΐ8 β3ΐη ει ρΓορίεΓ Γ3Γίΐ3ΐειη ΊΙΙϊυδ,

ί)η;(' ροηεβ πιε ο>1, ει ρΓορίεΓ »(1οΊΐ3ΐηεηΐ3 (ΙεδεΓί-

1*3Π). Ιηΐε§Γ3 3ΐιΐεηι εβί ίηβεΓίρΙίο : < Β. Οη^-ηπί Ν)'8-

δβηί ορυβευΐα ςυίιιο,υε.· I. Ώε ρτο(εηΐοηε Οηηιΐϊαηα.

II. Οε ρετ(εεΐϊοηε, ει ηηαίειη ϋητϊιΐϊαηνιη εαε άεοεαί.

III. Αηααοαϊεα νίΐαι Μοι/ιίι εηαπαίϊο, ςυα ?ίΙχ Οιγϊ-

8ΐί3ηχ ςιιίάβπι ίδ ΐνριικ Γιιίδδβ οβΙβηάΊΐυΐ'. IV. ϋοη-

Ιτα ΑροΙΙϊηαήιιηι. V. Ώβ βάε. (',γλχο ηυηε ρππιυπι

ει!ίΐ:ι δΐυϋίο εί ορβΓ3 Οανϊάίδ Ηθ35εηβ1ίί, ΑυςυδΙβηί,

Ι.ιΐ{;<1. Β313Τ. εχ οΓΓιε. Ρΐαηΐίη. βρικί Κι-.ιη ■. Β -

ρΐιείεηςίυπι, 1595, 8, εχ αχ! ο*. Αυ^ιΐδΐ. ει Μαχϊιηί

ΜβΓβΐιη'ιί; άε ηνιίϋυδ 3§ίΙ ίη ρΓχΓβΙ., εί β^οςυχύ»ΐΜ

3άηοΐ3νί ίη ΙηίΓοϋυεΙ. εΐε. II, 2, ρ. 253, Ν|. (. α>

I
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ΙΙΪ3Π1 νβΓΟ Γαίιπο. ϊη νοί

ϊη ΠΙα εάϊΐίοηε οοηΐίηβηαι γ, ]αηι ρΐβιιβ ίηιΐίοβνίΐ :

ϊηΙε£Πΐιη ΐΐΐυπι Ιοουπι Ιιιιο Γεάυεαηι.

< 8. βίΐζοηι Νγ$6βιιί οριΐδουΐ» ςυίηςυε βτχοβ,

ρηιηιιαι ειϋι» βχ ε<χ1ϊεϊ1>ιΐ8 1)ϊΜ. Αυ£ΐΐ5ΐαη;ρ ει

Μαχίιηί 5ΐ3Γ£ΐιηϋ. > α') πρδς Άρμόνιον περί τοΰ τί τδ

χριστιανών όνομα ή έπάγγελμα. ρ. ι, Ιηοίρ. 'δπερ

ποιοΰαι πρδς τοϋς.κρατούντας. β') περ\ τελειότητος,

κα\ όποιον χρή είναι τον χριστιανόν. ρ. 15, Ιηοίρ.

πρέπουσα τ!| προαιρέσει ή σπουδή, γ') περ\ τοΰ βίου

Μωσέως τοΰ νομοθέτου, ή περί της κατ' άρετήν τε

λειότητας. ρ3£. 54, ΙηεΐρϊΙ : ρΤίν τι πάσχουσιν οΐ

των Ιππικών αγώνων φιλοθεάμονες, δ") προς θεόφι-

λον έπίσκοπον Αλεξανδρείας, κατά Άπολλιναρίου.

ρ:ΐβ. 169. Ιηοίρ. ού μόνον έστί της κοσμικής σοφίας

XIII, ρ. ΰο8-541, 63, (|\ιχ ^ ια'. ΕΙς τους αΰτοϋς λίγος β'. έλλιπής, Β. Α·

ιβ' Είς τδ άγιον Πάσχα λόγος α'. Β. Α. βΐ Μ. Μ.

ιγ'. Είς τδ αύτδ, λόγος β'. Β. Α.

ιδ'. Είς τδ αύτδ λόγος γ'. Β. Α.

ιε'. "Αλλος εις τδ αυτδ βραχύτερος.

ις'. Είς άνάληψιν Χρίστου. Β. Α.

ιζ'. Πρδς Εϋστάθιον. Β. Α. εχδίβΐ ίηΙβΓ ορβΓβ Ββ-

δίΐίι αιβξπί, ρ3(ξ. 353 βι Γεείε. 5ίε εηϊιο αά εοιίϊεεηι

ΙΏ8. Ογ. Νν». ΙΟδΟΙιΐΓ, ςιιϊ ϊδίηχε πιηι^ίηί 380ΓΪγ

ρβϊΐ : Ό παρών λόγος, 3ς καΐ έν εΓ$ει έπιστολής γέ-

γραπται, πρός τινα φιλόσοφον Εύαιάθιον τδν ίατρδν

έγράφη παρά τοΰ έν άγίοις μεγάλου Βασιλείου, κα

θώς Ασφαλώς έν έτέρω βιβλίφ ευρον, κα\ οΰ τούδε

τοΰ Γρηγορίου. Έστ\ν όμοίως καΐ 6 Ετερος, ό περί

διαφοράς ουσίας χαΐ υποστάσεως πρδς τδν Γίιον άίελτ

ε') λόγος πρδς Σιμπλίκιον περί πίστεως, ρ. 175-180. Β φδν Πέτρον. Κα\ δήλός έστιν ούτος κάκεΐνος άπδ της

φράσεως τοΰ μεγάλου Βασιλείου. Τοις οΰν έντυγχάτ

νουσι περιεσκεμμένως, έκατέρου τήν φράσιν έν τοϊς

αύτών συγγράμμασιν εΓσονται τδ οΟτο>ς έχειν.

ιη'. Περ\ τοΰ μή οίεσθαι λέγειν τρεις θεοϋς, πρδς

Άβλάβιον. Β, Α. Ηϊε, ευω ηιιί&ιΐδά'ΒΠϊ βΐίϊι , 3<|

ΟιπδίορΙι. ΡΙαηΓιηυπι υΐ βχρπηιβΓείυΓ Βίκυ·, ηε-

8θίο φιί ρεηεηΐ. Ε]αβ εει-Ιε ηιϊηίδίΓΟ δβδβίΓαάί-

(Ιί88β, Ηθ65θΙ)β1ίο 8€Γϊρ$ίΙ 8ν11>υΓ£Ϊιΐ8.

ιθ'. Πρδς Πέτρον τδν Γδιον άδελφδν περί διαφοράς

ούσίας κα\ υποστάσεως. Β. Α. βίΐίΐυδ ϊηΙβΓ ΒμϊΙμ

Μ. ορεΓβ , ρ. 297. Αά πΐίΓ^ϊηβπι εο<1ίο1δ Α. η3?ε 1ε-

£ΐιηΙιΐΓ 3βεηρΐ3 : Ό παρών λόγος έστ\ τοΰ μεγάλου

Βασιλείου, γραφείς καΐ σταλείς είς τδν παρόντα

δγιον Γρηγόριον, ώς έν έτέρω βιβλίω κέκτημαι , κα>

Ρ δήλος έστιν άπδ τί)ς φράσεως κα\ τοΰ χαρακτηρος,

διδ καΐ όφείλει γράφεσθαι Βασιλείου πρδς Γρηγόριον

τδν Βιον άδελφδν, περ'ι, εΐε.

κ'. Πρδς Σιμπλίκιον, περ'ι πίστεως. Β. Α. I). Η.

Χ*'»Περ'ι τοΰ τί τδ χριστιανών δνομα ή έπάγγελμα,

πρδς Άρμόνιον. Β. Α. εΐ ϋ. Η.

κβ'. Περί τελειότητος, χα\ όποιον εΐναι χρή τδν

χριστιανόν. 0. Η,

κγ*. Είς τδ, τότε κα\ αύτδς ό Υιός ύποταγήσετα}

τώ ύποτάξαντι αϋτώ τά πάντα. Β. Α.

κδ'. Είς Πουλχερίαν. Β. Α.

κβ' Είς Πλάκιλλαν. Β. Α. εΐ Μ. Μ.

χς-'. Είς τδν ς' ψαλμδν, περί της δγδόης. Β. Α.

κζ*. Είς τους μακαρισμοΰς, Β. Α. β* ραιΐβη Ν

Μ. βίςιιε 0. Η.

ϋ κη'. Εις προσευχήν. Β. Α.

κθ'. Είς Γρηγόριον τδν θαυματουργόν. Β. Α. ί|

Ο, Η.

λ'. Είς τδν ίγιον ΈψραΙμ. Μ. Μ.

, λα'. Λόγοι τρισκαίδεκα πρδς Πέτρον τδν έαυτρδ

άδελφδν, κατά Εύνομίοι* Μ. Μ.

λβ'. Πρδ{ θεόφιλον Αλεξανδρείας, κατά Άπολλι

ναρίου. Μ. Μ. εΐ 0. Η. εχ ΜβχϊπιΊ ΜβΓ^υηπ 1ίΙ»β—

ΐίΐίΐαΐβ.

λγ*. Είς τδν έκχλησιαστήν λόγοι η'. Μ. Μ.

λβ'. Απολογία, περί της έξαημέρου, πρδς Πέτρον

τδν άδελφόν. Μ. Μ.

λι'. Εις τάς έπιγραφάς των ψαλμών. Μ. Μ.

λς'. Περί τοΰ βίου Μωσίω.- τοΰ νομοθέτου, ή περί

2

Ιιιεΐρ. κελεύει ό θεδς διά τοΰ Προφήτου. ίυ§(3. Β3-

Ιβν. 1593, 8. ΡΓ8Ε16Γ Ηοεβεΐιείϋ ηοΐβδ ϊη Ιιοε νοίυ-

ιηΐηε εχ8(3ΐι( Μίχίπιϊ ΗίΓ^ηηϋ, ερίβεορί ΟνΐΙιεΓεη-

818, ερϊδίοΐ* ςαϊΐϋΟΓ 3(1 ΗαβδεΜΐιιπι Ογχοχ Ρ· »«

3, 43 ει 57. Εχδίβηΐ ε( Ηχε ρ. 153 ηοΐ3ΐ3 4οευ-

ηιβιιΐί ςαίηςυε, άε «1ϊνΐη& Οιη8ΐί3ηΪ8ΐηΐ ΟΓΪ^ίηβ

|εδΐ3ηΐΐ3, β( ηιιαίυοΓ ιιηιβ 83εΓ3Γααι δοήρίαηηιαι :

Τεχμήρια τον θβόθετ είναι τύγ χριστιανισμό*.

α'. ή θεία πρόνοια.

β'. τδ κύρος τής έκκλησίας.

γ'. ό Χριστού βίος.

β'. ή ταυτότης διδασκαλίας.

ε'. τά θαυμάσια των έργων κα\ παθών.

Ή Λερι6οΛϊ\ των μυστικών γραμμάτων.

α'. παραμυθία τών μικρόψυχων.

β'. διδασκαλία τών άγνοούντων.

γ'. προτροπή τών έθελοχακούντων.

δ*, έλεγχος κα\ κατάπ)ηξις τών άμετανοήτων.

ί,υ1)6ΐ ειίαιη Ι>οε Ιοεο εχ1ιί!)βΓβ εβίβίο^υπι ορβ-

γοπι ΰΓε^οπί Νγδ8εηϊ, ςυεπι 3(1 ε]υ8(1εη ΙΐυεΙΙί

£3ΐοεπι ΗοΕδοΙιβΙίυδ εοηδί^ηβνϋ.

ΟαίαΙοςια οραΜΜ άϊνϊ Οτεςοτϋ Λ'ι/ιμιιι.

Β. Α. ΙϊϋΙίοΙΙιεεααι ΑυζίΐδΙηηΒΐη,

Μ. Η. Μηχίπιί ΗβΓ^υηϋ , Κ^ΙΙιεΓεηδϊδ ερΐτ

ΜΟρΙ,

Ο. Η. ΗοβδεΙιεΙϋ ρΓΪν3ΐ3ΐη, ΒΪ(ρυβεβ(.

ΑδίεΓίδείβ ηο(αΐ3 εχουιΐίΐ ΜίοΙιαοΙ Μ3ηξεηΐ8, Αυ-

α'. Λόγος περι θεότητος Υιού κα\ Πνεύματος άγίου,

και είς τδν Αβραάμ. Β. Α. ει Μ. Η.

β'. Κς τήν άγίαν τοΰ Χριστού γέννησιν, Β. Α. '

γ'. Είς τδν άγιον Ιτέφανον τδν πρωτομάρτυρα,

Β,Α.'

δ". Επιτάφιος είς τδν ίδιον άδελφδν τδν μέγαν Βα.-

βίλειον, Β. Α. *

ε'. Εις τδ δγιον βάπτισμα, Β. Α· *

ς*. Εις τδ |5ητδν, έφ' όσον έποιήσατε έν\ τούτων,

ζ'. Εις τους κοιμηθέντας. Β. Α.

η". ΕΙς τδν άγιον μέγαν μάρτυρα θεόδωρον έλλι

πής. Β. Α.

θ*. Επιτάφιος είς τδν μέγαν Μελέτιον, έπίσκοπον

"Αντιοχείας. Β. Α.

Είς τους άγιους μ' μάρτυρας. Β. Α.

Ρατβοι.. ο», χμν.
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Ηιψίδ ηροβηρίιιιιη Α.της κατ' άρετήν τελειοτητος

ΓβνβΓβικΙ. οι άΌεΙίδδίηιυδ ιίοιηίηιΐδ Μαι»ιιιΓπΐ8, έπί-

σκοπος Κυθήρων, 3Π3 ηΐ3πιι βχ3Γ3ΐυηι, άοηο Ηοβ-

6 ο 1 1 < * 1 ί ο ηιίδίΐ.

λζ'. ΕΙς την έαυτοΰ χειροτονίαν. Μ. Μ.

λη'. Κατηχητικός λόγος, Μ. Μ. Ηυ]υ8 εχειιιρίιιπι

»1ι 0(|(1γμι Γβν. 6ρ. ίΛ Ιΐι. Ηοεδοΐΐβΐίΐΐδ ΛΟΓΡρίΙ.

λθ'. Περί παρθενίας, εΐ8(3( ΐη ΐΜοΙίυΙΙιεοη ΥαΙΐ-

03113, εοηνεηυ» α ίοβη. ίίνίηείο, 6.

μ'. Ε!ς τήν τοΰ άνθρωπου κατασκευήν. Β. Α.

6ΐ8ΐ3( ίηιεΓρΓείε ίοαη. ίευηείβνϊο.

μα'. Περί ψυχής, προς τήν άδελφήν. Β. Α

μβ'. Εις τα άσματα των άσμάτων, λόγοι λε'. 1,3-

Ιίηε εΐίΟηΐ, ϊηΐβΓρΓειε .Ιοαηη. ίοιιηοΙανίο.

μγ'. Προς τοϋς άχθομένους ταϊς έπιτιμήσεσι

βΓχεε ευΊΐιΐδ Ρβπδίίδ.

Οοάεχ θΓ3ΐιοιιαιη δ. βΓες. Ν^δδεηί, £3ΐίβ ιηη»ιιιι«

ίη 1)ΊΙ>ΗοΙΙιεε3 ηοΐήΐίί ίΐεΐ. ν. Ι». ΤΙιεοοΌπ Οαηιεη.

ΡΚΟΐΕΟΟΜΕΝΑ ΕϋΙΤΙΟΝΙδ ΜΟΚΕΙΙΙΑΝ^.

Π.Ι.υ8ΤΗΙ85ΕβΟ ΕΤ ηΕΥΕΚΕΝΟΙδϊΙΜΟ

ΡΈϋΕηΐΰο βοκβομλ:ο

9. Β. Ε. ΟΑΒΟΙΝΑυ

ΜΕϋΙΟΙ-ΑΝΕΝδίυΜ ΑΚ0ΗΙΕΡΙ800Ρ0,

αΑΐπ)ΐυ$ ΜΟΚΕΐ-ίυδ χαιρεεχ και εγοδογςθαι.

0«ο<1 Β38ίΙία8 Μβξηυβ, ΟβΓάϊηαΙϊβ βηιρίίδδίπιε, 3(11>03ΐυιη ΑηιΙίΓΟδΊαπι ΜεάΊοΙβηεη. ηηΐϊδίϊίβηι βΟΓΪίιβπβ.

ροδί 1υε»ι1εηΙ»ιη πιαχ'ιπιοΓυηι Οοπήιιί ϋβίςυβ ηοδίπ ϋβηεΠεϊοηιπ) ίη £εηιΐδ Ηιιηιβηυιη εηυπιοΓβΙίηηεηι,

3ίΐ δε δυπΊηΐ3ΐη ΰεί ΟρΙ. Μβχ. βίοπηηι ρηιΐίοαικίο εχΙοΙΙβΓΟ, ηυί ρεΓ δίη^ιιΐϋ ςυ%αυο 8χευΐ3 ηιιηιίιιί βιιο

ρΐηεεηΐεδ (ΙβΙίβίΙ, Εκλεγόμενος τους αύτψ εύαρεστοΰντας, ευηι ρΓ»:δει·Ιίιη χνο δυο ε είνί(3ΐε Γε§3ΐί , ν ί πι πι

$ρεε(3ΐυιη, ευ}ϋ8 0«Ιβΐ Ιοιίιΐδ £0η1ίδ ρΓ3βΓεεΙιΐΓ3 (Όπιιιπκδϊ ΓιιβΓ,'ΐΙ, ςειιεΐΌ33 πιεηΐε, ίΐΐυδίπ οΠιιιη ρπ)33ρί3,

νίΐχ δρ1ειι<1θΓβ, «Ιίοεηιΐί ν'ιι-ΙυΙβ οΐβπιπι , ηεζοΓιίδ οίνίΐίουί ΐΓ3εΐ3η<1ί3 εοηδρϊευυπι , 3ΐΙ δειίυίαπι ονΐΐίβ

ΟΐΓΪδΙΐ οαΓ3Πΐ ΐΓαχίδδεί, βία,αε 3 ]υάίεί1)ϋδ ΙειτίΒ 3ΐ1 ρπΕβίΊβηΙίβπι 3ροδΐο1ϊε3πι ΐΓ3ηδ(υ1ίδ3ε(, άνδρα έκ

βαΓσιλευούσης πόλεως αρχήν όλου Εθνους πεπιστευμένον , ΰψηλδν τψ φρονήματι , γένους λαμπρότητι , περι-

φανεία βίου, λόγων δυνάμει , πράγμασι τοις κατά τον βίον περίδλεπτον , εϊλκυσεν είς τήν των ποιμνίων τοΰ

Χρίστου έπιμέλειαν, κα\ άπο των κριτών της γής , έπ\ τήν προεδρίαν τών άποστόλων μετέθηκεν. (}υαϊ 31)

οιιιηϊ 3δ3εη(3ΐΊοη6 ΓεπιοΐΊδδίιιΐΒ βίοβ'ο 3 ΙλπΙο 3Γοηϊερΐδοορο ΟχδβηεηβΊ, δβηείίδδίηιο ρικδίιΐί ΜεαΊοΙ»-

ηεηδί ]υτε (ΓίουΟ , ηοηηβ πιεπίϊδϊίιηο αιΐ 1)β3ΐίδ3ίπιαπι ΟβγοΙιιιπ είΐπΐίιιαίοη Βογιόοιχιιπι , ραίπιβίβιη

Ιιιιιπι, ρ3ΐΓΐα Γε^ιιοςιιε εοβίεβίί ριη ρεΓΓΓυεηίοπι , ει 3(1 ιέ ρβπ ρυτρυιτι, βηίηιί εβηοΌτε, αΌεΐηηχ ρΓΧ-

8ΐ3ΐιΐί3, νί(% ηιοτυηι<{υε ιηυιΐβδίπι 30 δ3ηεΐϊπιοηΪ3 εχοπ)3ΐιιπι, νϊιΙεηΐιΐΓ ΐΓαηβΓβΓβηόΊι ? ίαιη νεΓΟ ευιη δ.

Ογο^οπΊ Ννκδεηϊ ερίδεορί, Β»8ΪΙΐϊ ίΙΙίιΐδ ςεηηβηϊ (ταίπδ , ΟρεΓυπι ΓεΙυιιηια,υβ 3υ§ιΐδΐί ϊηςεηϋ Ιεςίιϊηιο-

τυιη οιΛϊΙϊοαΐ διγλώττφ καΐ συμφερτϊ^ , ραΐτοηπ ι ιι ορίίηιαιη εΐ προασπιστήν πανάριστον, ςυχΓεΓειηυβ &ά

νΪΓυΙβηία ΖοϊΙοΓυιη κακοδόξων Ιεΐ3 ΓοΐιιηάεηοΙβ ; ίη ςιιβηι ροΐϊυβ οουΙοβ εο^ίεεΓβ (Ιευυίηιυδ, ηυ3ηι ίηειιιη

ευ]ιΐ8 Γθ8ρυ1)Ηθ3 Οιηδίίβηβ , 83ηοΐ3(]ΐιε ΕεεΙβδί» Κοπ)3ΐΐ3 ηοηιίηβ ίρβο ΓβΟΓεβΙυΓ ? αυίρρβ ίη ςιιο 'Ρώμης

οπιεη ΓβυβΙίδδίηουηι οοηΙίηεΙιΐΓ; έπώνυμον τοις καλοΐς δνομα, βίςιιΐάβηΊ , Ιρηβαι ειΐ νϊζοτ «( €α>1ε$ιϊ* οτίφο

Βοττοιηαίί, φιοά οΐϊπι πιο ά& 33ηοΙο ΟβγοΙο, ςαοιη Ιυ δεηιιεΓΐδ ρΓΟρε ρβδδίοιιβ ίεςυίδ, άερΓχάίθ388ε ηυη-

ςιΐ3ΐη ροεηίΐοΐνιΐ. Ουοείτεβ Ν^δδεηυπι ρεΓνί^ϋειη 3η1ίδΐί1επι , γρηγορήσει φερώνυμον, 3(1 ιέ έ^ωμενέστα-

τον καΙ όξυδερχίστατον άρχιερέα, υΙίΓΟ ουπα οΙοΓΪδδίπιίδ Π)εη1ίδ ρί^ηοπουδ ρεπΓιιι βοϋίΐίδ , βεεειίεηΐεηι,

£3 φιλοφροσΰνη, οβηίςηϊοίε, ηυηιβηίΟΙε ε( 3ΐ3εηΐ3ΐε, ςυ3 νεΙΟΓαηι $3ηεΙθΓυηι ροΐίδδίπιυηι ΡβΙπιπι Ογ8>

ΐοΓαπι βΐ 1·3ΐίηοτιπη ηιοηυπιεηία ρΓΟββςυί βοΐββ, Βοείρϊΐο; 3ε ρίβίαΐβ ^Γανβιη εΐ ιηοηΐίδ ίη Ιοεπρίεΐίδβίηικ

1>ί1)1ιοΙηεοχ Ιυχ, ς«3 φιλόμουσους οηιηεδ εχ1ιίΐ3Γ38 , ροΐΐοΓΪ , ςυεεδο , ρ3Γ(ε εο11οε3ΐο. δίο υΐίηυε , π):ΐ£ηβ

Ρ'βιΐβπεε , Γοειίαδ Μιΐδαπιηι 03δ(3Γυηι ίιινίοΐαϋίΐβ βεΓνβηδ , φιλοθέους Ταί ηιοηοη» [εηι$β ηετεηάο , χάρις

χάριν γάρ έστιν ή τίκτουσ' άεί, οπιηε «νιιηι οΐίεοηβ , εΐ τδ τοΰ θεοϋ ευμενές Ιί1>ί οιιηι ηοηιίηΐβ ίηιηιοΠβ-

|ί(3ΐο εοηιρ3Γ3ΐ)ίδ. Βεηε (ϋιιφιο, ΒοΓΓΟίηχοΓυηι θάλος ρ'ωμαλέον , ν3ΐε3δ. ίυΐεΐίχ ΡβπδίοΓ. Α. δ. 1615.
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ΡΕΚΤΙΝΕΝΤ

ΕΧΑίΙΟΚϋΜ 80Λ1ΡΤ13 ΕΕΟΟΙΑ.

β. ΠΊεΐοη^τηχΐ! ΐη Ο3ΐ3ΐθ£θ βοηρί. εεείβδ.

8ορητοηϊη» Οτοεαιε ϊηΐετρτε$.

1. .

Γρηγόριος Νύσσης έπίσκοπος, άδελφδς Βασιλείου Α Οτεαοήηι Νγδδεηιΐδ ερϊδεορυδ, ΓγηΙεγ1 Β3δΐ1ϋ Ο**

τοΰ Καισαρείας, πρδ δλίγων ένιαυτών έμο\ κα\ Γρη- δΒπβπδϊδ, ίηΐβ ρίΐιεοδ Βΐιιιοδ πιϊΐιΐ 61 0Γβ([θΓΪο Ν»*·

γορίδ) τω Ναζιανζηνώ χατά Εύνομϊον άνέγνω λό- ζϊβηζβηο δΚΟΒ εοηΐτα ΕαηοηιΪΗίη Ιβξ\1 \\\>το%, <\η'ι

νους, όστις κα\ άλλα πολλά γεγραφέναι κα\ γράφειν βΐ ιηυΙΟ 31Ϊ3 61 8θπρδ(880 βΐ 8επ1)εΓβ άϊοϊΙαΓ.

λέγεται.

ΝΐΰβρΙιοτΜ ΟαΙΙΗΐη* Εεείεδίβδίϊε» ηίδίοπ* Ιϊΐ). χι, αρ. 29.

ΗαΙηηΙ Βπεϊΐίυβ ΓΓ3ΙΓ63, ςυοπιπι ιιηυβ Οτεβοπυδ Γυϊΐ, Εεείβδίκ Ν)·δδεηίβ Ιαχ βΐ ΟΓηαιηβηΙυπι : νΪΓ ββ»

εοηάυπι ΓΓ3ΐΓβιη οΌεΐηιο, ηιυπ&υδ, εί νΐ(χ δαηει'ιίαιε βρεείβΐαδ. Ει ςμιαηινϊδ εοπ]υ§6ΐη Ιιβυυεπί, Γβΐιυδ

Οπιεη αΐϋδ ΓγβΙγϊ ηιΐηίιηβ 0688)1. (}((( Βϊδίΐίο ηιοΠπο, Ηεχαειηετοη δϊνβ δβχ (Ιίεππη ορπβ ϊΙΙΐυδ βαΊιηρΙβ»

*ίι; 61 Αάνεηια Εηηοπιίηη βΐ ΑρροΙΙϊηαηηι οοηΓυΙβιϊοηβδ δεπρδίΐ. ΟοηδΙβηΓιηοροϋ ηυοαυβ ϊη ιΐϊνιιιτι Με-

1«ΐϊατη οΜίϊοηβηι Γυηε&Γβπι οοπιροδυίΐ, βΓοςυε ίηδυρβΓ ρΙιΐΓίιηα ορυβουΐβ οΌεΐηηϊδ βΐ ϊηδίίΐυΐίοηίΐηο

ρίβηβ ΕεοΙβδ)3Β ϋεΐ Γβΐϊφιίΐ. ΟδΙβηάυηΙ 3(ΐΐβπι νϊπιπι Ιβίβιτι ουηι «Ηβ', Ιυπι ρι-ίεοΐρυε ΐη ΟΓε^οπυω ίΐίοπι

ηιίΓΒΟυΙίδ οεΙε&Γβι» ογβΙΊο βΐ) εο βίΐίι». , . ·

Έχ τοΰ Σωχράΐονς Ίστ. έκκλησ. βιβΛ. Δ',·

χεφ. χε'.

Έγένοντο δέ άδελφο\ Βασιλείου, Πέτρος κα\ Γρη-

γόριος· άλλά Πέτρος μέν τδν μονήρη βίον Βασιλείου

εζήλωσε ■ Γρηγόριος δε το διδασκαλικδν τοΰ λόγου, 8ς

χα'ι την πονηθεΐσαν Βασιλείω έξαήμερον, άτε δη κα-

ταλειφθεΐσαν , προσανεπλήρωσε μετά θάνατον τοΰ

άδελφοΰ, κα\ έπιτάφιον είς Μελέτιον τδν Αντιοχείας

έπίσκοπον έν τΐ) Κωνσταντινουπόλει διεξήλθε. Φέ

ρονται δέ αύτοϋ καΐ άλλοι λόγοι διάφοροι.

θεοδώρητος, Βιβλ. Δ', κεφ. κη'.

Έν έπισκόποις, άλλά χαΊ τά [τοΰ] τούτων νοήματα,

έν μέν οδν άσχηταϊς χαΐ της άρετής φροντισταϊς ού

τοι κατ' έκεϊνον διέλαμπον τδν καιρόν. Γρηγόριος

έκάτερος, δ τε Ναζιανζού, χα^ ό Νύσσης · 6 μέν

Β Εχ 8ο€ταίίι Ηϊδί. εεοίοδίαδί. Ιίύ. ιν, οαρ. 21.

Β38Ϊ1ίυδ άιιοδ 1)3ΐ)6( ΓΓ3ΐΓεδ, Ρείπιπι ει ΐιΓε^οπυπ) :

ΡεΙπιβ δοΙΗαπυηι νΐΐββ £εηυδ Βββϊΐϊΐ δεευΐιΐδ 681 ;

ΟΓβξΟΓίυβ βυΐβιη , άοοεηαΊ ταΐίεπεπί : ςιιϊ Ιίβπιιη

3 Βοδίΐίο ιη Ηεχαετηετοη εϋϊΐυπη,' υΐροΐβ ίιιιρει·Γε-

εΐαηι, ροβΐ ηοηβηο Γγ31γϊ8 ευιηαΐβίε εχρίβνίι. Ι(1βαι

ίαηβ1)Γεηι ΟΓβΐϊοηεπι ϊη Μβίβιϊιιπι ερίδοορυηι Αηΐί<ν

θΜ« , Οοηδίαηΐίηοροΐί Γροίΐανϊΐ. ΕχδΙαηΙ ηοοςιιε

3ϋ* άίνεΓδ» ΟΓβΐίοπεδ βΐ» εο εοηδεηρίχ.

ΤΗεοάοτεΐΗΒ , Π1>. ιν, εαρ. 28.

Εχ εοΓοηι ηυπιεΓΟ ηαϊ νϊΙϊΒ ηιοη-ΐδΐίε» βΙ βενεΓΜ

τίτβηόί οΊβεΙρΙίηχ, βΐιιάίοςυβ νίιΐυΐίβ ορβηπι ηβ-

νβηιηΐ, ΟΓβ^οΓίϋδ υΐεπ](ΐε, Νιζί&αζβηυβ ει Ν^βββ'

ηυδ ΙυΙβΓβ ρπηείρηίυιη, (μιοπιπι Ιιίο ΓΓ316Γ Βαδίΐϋ

άδελφδς, ό δέ σύσχηνός τε κα\ συνεργδς τοΰ μεγάλου ζ πο^ηί ίοίΐ, ϊΙΙβ δοείυδ δΙκοΊοΓυπι ε]υδ, βΐ βά]υΙοι'

Βασιλείου τυγχάνων. Ούτοι μέν ουν έν Καππαδοκία

τής εϋσεβείας ύπερμαχοϋντες ήρίστευον · συνηρί-

στευε δέ αύτοίς κα\ Πέτρος, γεννήτορας μέν Βασιλείω

χα'ι Γρηγορίο) τοΰς αύτοΰς έσχηκώς, της δέ ΘΟραθε

παιδείας ού μετείληχώς σϋν έκείνοις, τάς δέ τοΰ

βίου μαρμαρυγάς άφιείς.

\Ε* τώτ τον Φωτίου.

Άνεγνώσβη Γρηγορίου Νΰσσης δμοίως ύπέρ Βασι

λείου Κατ* Εύνομίον, τήν μέν φράσιν εΓ τις άλλος

(5ητόρων, λαμπρδς, κα\ ήδονής ώσΐν άποστάζων. Ού

μέν τοι καθεξής ούδ' αυτδς τήν Εύνομίου γραφήν

έπελέγχει. Διδ κα\ συντομώτερός έστι Θεοδώρου ,

Σωφρονίου δέ πλατύτερος. Πλεονάζει μέν γάρ τοϊς

ένθυμήμασι κα\ τοίς παραδείγμασιν. "Εστι δέ, άδεκά- '

στως ειπείν, ώς δσον ύπερβάλλει χάλλει τε χαΐ λαμ-

πρότητι χα\ τψ ήδυτάτω θεόδωρον ■ τοσούτον τδ πλή

θος των επιχειρημάτων καΐ τδ γόνιμον είς τδ προ-

έχειν Ικβιάζεται.

ίαϊΐ. Ιδίί ίη ί'βρρβϋοείβ ρΓΟ ρίεΐαίε (Ιίππϊεβηΐεδ

ΓβεΊΙβ ρηηηαδ οΙιΐϊηιιβΓηηΐ. Ιη ε](Τ3άβιη ουπι ΐΙΙίδ

Ιβυάίδ δθ(;ίβΙηΐοιη νεηίΐ Ρβ(τυβ, αυί ΒαβΊΙϋ ει Ονο-

ςοτ'ή ΓΓ816Γ ςεΓποηυδ ΓυίΙ : ςυίςυβ ΙβηιεΙδϊ ηυιηι-

ηίοΓε 1ίΐΐ6Γ3ΐϋΓ3 ηοη ρβηηάβ, (ι( Πϋ, ϊηβίπιείυδ

6Γ31, ρΐο (»ηιεη νϊνεηιΐϊ ςεηεΓβ βάηιοάυιη βχεείΐυϊΐ.

Εχ ΡΙιοιίο.

Εβεΐυδ 6δΙ Οτ6ξοή\ Νγδ8* βρϊδεορ'ι βΐηιίΗΙεΓ ρΜ

ΒιβίΙίο λύνεται» Ενηοχηίατη ΗΙμγ. δίγΐυδ Πϋ, εί

ευί ΓήείοΓυιη, ίΙΙιιβίπβ, ει }(ΐευικϋΐ3ΐβπι βυηΐιυβ

ΐηδίΗΙβηδ. 8β(1 ηεε ϊρδβ Γ)υϊ(1ειη οτάίηε Ευηοπιϋ

δεηρίυΓη νερΓεΙιεηϋίι. ΟυβπιοϋΓεη) εί ΤΐιεοάοΓΟ

εοηείδϊΟΓ εβί, ει δορΙιΐΌΐιίο ΙβΙϊογ, ηΐηιηιΐίΐ εηίτη

βηΐΗ^πιειιοΐΐδ, βίςυε εχεπιρίϊδ. ΙΙΙυά ηυΙεπι νεΓβ

ρτοηηηΓοτβτΊπι , ςιιηηίαιη Οτβ^οΓίυβ νεηυβίβΐβ ,

βρΙεηάοΓβ, εί ιπίτίΠεη {υευηιΐϊιβίε ϊηίβεβίΐϊΐ Τΐιβο·

άονο, Ιαη I ιι ιπ βΐϊαπι ηΓ^ιιιηεηίοπιπι εορΐβ βΐ υοβτ*

Ιηΐβ ειιηιο'βηι νϊηεεΓβ εοηηίΐίΐιΐΓ.
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Άνεγνώσβη έτέρα πραγματεία τοϋ αΰτοϋ Γρηγο-

ρίου Νύσσης, περί τί|ς αύτης υποθέσεως ■ έν }} λο-

γιχώτερον Εύνομίω συμπλαχε\ς, χατά χράτος αίρεϊ,

πάντα σαθρώσας της δυσσεβείας αύτοϋ τά όχυρώ-

ματα. Τδ δε χάλλο; τοΰ λόγου, χα\ ή σύγχρατος

λαμπρότης , γλυχύτητι χάνταϋθα διαπρεπώς έπι-

δείκνυται.

Έχ των Σουίδα.

Γρηγόριος Νύσσης έπίσκοπος, αδελφός Βασιλείου

τοϋ Καισαρέως 1 άνήρ χα\ αύτδς έλλογιμώτατος χα\

πάσης υπάρχων παιδείας άνάπλεως - προσκείμενος

δέ μάλλον τοίς τ?) ρΎτοριχη χαίρουσι. Κα\ γοΰν ευ

δόκιμος έν ταύτβ γεγένηται, χα\ λάμπρος, εί τις άλ

λος των πάλαι ταύττ) γεγενημένων · ούτος συνέταξε

κατ* Εϋγομίον λδγον έζαίρετον, %ο\ τεύχος θαυμά-

σιον βίς τητ τοΰ άνθρώχον κατασκευήν ■ Αλλως τβ

πυχνάς χα\ συνεχείς δμιλίας, «Γς· τε τά άσματα τών

Ασμάτων, χα\ είς τύν ΈκχΛιχσιαστήγ· χα\ προς

τι)ν άδεΛρήν ΜαχρΙναν, μακρόν τινα χα\ περιχαλλή

αερϊ ψυχής συνέθηχε λδγον · 4λλα τε πολλά γεγρα-

φήκει · χα\ πολυθαύμαστον ϊπαινον τοϋ πρώτου τών

μαρτύρων Στεφάνου, χαΐ βίον δε συνέταξε Γρηγο-

ρίου τοϋ έν θαύμασι διαλάμψαντος.

Ι.ινΊυιιι 681 βίΝΊΐιιη ^υβιίειη 0 γ«'5<> ιί : Ννϋβεηϊ \

ορβί, άί ε3(1εηι ί|»ϋ.ι κ : ίη ςιιο ηΐίοηίϋυδ νβΓι-

ϋΐοηουβ < ιιιιι Ευιιοιηίο ηιβηυβ οουββΓβηβ, βιιητι νϊ

εχριιςιιηΐ, οηιιιίβ ίιηρίβΙαίΪΒ ΓίΓπιαηιβηΙα ΙαϋβΓα-

Γΐαη». νββυ$ΐ3$ ί6Π) ΟΓβΙίοιιίε, 61 §ρΙεη<1θτ ]ικ ιιιι-

άϊΐβίε ηιϊ$ΐυ$, βΐίβηι ΐη 1ιο<: ορβΓβ ιΙεεεηιεΓ 86

οβίβηάίι.

Εχ Χχιϊάα.

0Γβ(50ΓΪϋ8 Ννδδβηυβ ερϊβεορυβ, Ββ$ϋϋ ϋχββηβη-

615 ΓΓαΙβΓ, ν'ΐΓ 61 ίρββ ϊιΐΜβίιίβ, οιηπίφιε όοείηηα

βχυΙ>βΓ3ηβ, βάιΐϊειίοτ Ιαηιβη Γηείοπεεβ $ΐυ<)ϋ$, (αιη

εεΙεϋεΓ ρΓχεΐ3Γυ84{ΐιβ ϊη 83 6ν3$ίΙ, φΐυηι (μηΜμιαπι

νβιεπιιη. Ιβ εοη$εηρβΗ β^Γβ^ίππι ΙίΙίτυ πι Αάνεηχα

Εχιηοηχχχιηχ, ιυηι ορυ8 :ιιΙιιΓΐΓαηϋυιΐ) Ι)ο οτεαίϊοηβ

Ηοηήηη ; εοηιρ1«Γε$ ρΓχΙβΓεβ εοηεϊοηεβ, Ιαηι ίη

Οαηίϊία εαηίχοοτχχτη, 3ΐαυε χη ΕοοΙείχαίίεα : Ιυηι αά Β

αοτοτεχη Μαοτίηαηι οΐ3£ηιιηι εΐ ροΓραΙεΙιπιπι δβΓ-

πιοηβω Ώε αηχχνα εοηιροδυίΐ, ηιυΐΐαςιιε βΐίϊ εοηι-

ιηβηΐυβ ββ( : βχ ςυίϋυβ εβ1ε!>Γ£ ίΐΐυϋ δίερίιαηί

ρΓοίοηκίπνι-ίδ εηεοιιιίυιη, 6( β Γβ^οιϋ πύΓαειιΙΟΓυιη

ΟρϊΟείβ νίΐ3 Ιΐ3ΐ)6Ι)1Ι1Γ.

Οαίδ ςυϊηΐϋΒςιιβ υϊγ Γϋβτΐί &Γβ£0Γίυ« Ν^Μβηυβ, άοββΙ ΜατίψοίοςίΗΜ Ηοτηαηηηι IX Μβηϋ. Νψ**Λ

άιροιΜο 8. Οηροτίί ιρηεορί, (ταίτη ΒβηΙΗ Μαρηϊ, νίΐα ει ετχιάχΐίοηΐ εΙαή»»\νηϊ, ηιιί ο6 βάη εαΐΗοΙκκ

άε[εη*ϊοηειη ηΛ ΥαΙεηΐε ίτηρεταίοτε Αήαηο άνϊΐαίε »ηαριι1ίν$ ε»ι.

Μεηωιιηι Οηνεοηιηι Χ ίαηιιατ».

Ηίε 6Γ31 Γγ»16Γ Β38Ϊ1ϋ Ηα^ηί, ε1οςΗεηΙΪ3 ρΓχεΙα- Ούτος ήν άδελφδς τοϋ μεγάλου Βασιλείου λάμπρος

Γι>| βΐ οΛΗθ(1οχ* βάεί χηιαΙαΙΟΓ, ρτορίεΓεα εΐίβπι έν λ<5γοις χα\ της δρΟοδόξου πίστεως ζηλωτής. Διά

ΕεεΙεβί» ϋβί ρΓχΓυίΙ; 61 ειιπ) ΐ11ί$, ηυί ΟοηβΙίυΙί- £ τοι τούτο χα\ τής Εκκλησίας Χριστού προέστη, χα\

ιιυροΐί 5βοιπΐ(]αιιι Βγηοι1υηι εεΙεΙ)Γ3ηιηΙ εοηΐΓ3 ΐιτι- μετά τών συγκροτοϋντων τήν έν Κωνσταντινουπδλει

ρί3$ ΙιβΒΓεββδ Ιιιπο βχβαι^βηΐββ, ίηνίοΙυπι ρυ(ΊΙβα) δευτέραν σΰνοδον χατά τών δυσσεβών αιρέσεων έν-

6656 ρΓ3ΒΪ>υίΐ, «Ιτβτοηϊβ άίοβΒέί ροΐεηιία 61 8εΓΪ-

ρΐαηηιη ιΐβπιοηβιηΐϊοηίΐϊιιι ρΓθ0ί§3ΐίβ. Ιη οιηηΐ

βηίηι θΓ3ΐίοηί$ |βοβη βχβΓεϊΐ3ΐυ5, ει νΐπυΐίβ (ΙοΓϊα

ίΙΙυ$ΐπ8, νϊπι βΐ γοΙιιιγ οοΐϊηυϊΐ, ει 3(1 ]υδΙ»ηι δβηε-

είυίβηι ρΓονείΙαί, οΜοηηΐνϊΙ, ει αά ϋοπιίηιιηι ιΙηϊι.

ΚγϊΙ αυίειη οοΓροΓΪι εοηβΐϊΐυΐϊοηβ ει β(υη βίαη1ί$

ρβΓ οπιηίϊ Γγ31γϊ ϊαο Βακίΐίο, εχεερίΐ εβηϊΐϊε εΐ

ηαϊααι (Γί,ΐίοβο αβρεείυ.

ισταμένων έλθών ύπέρμαχος εύρέθη τους έναντϊβυς

λόγων δυνάμει χα\ γραφιχαΐς άποδείξεσι τροπωσά-

μενος. Διά γάρ πάσης έλθών ιδέας λόγων χαΐ άρετΐ)ς

ευδοκιμήσει τδ κράτος έδέξατο. Κα\ φθάσας έν γήρει

χαλώ έκοιμήθη , καΐ πρδς Κύριον έξεδήμησεν. ΤΗν

δέ κατά τδν τοϋ σώματος τύπον κατά πάντα τώ

άδελφφ Βασιλείω προσεοικώς, πλήν τοϋ πολιού τε κα\

χαριεστάτου έπ\ βραχύ.

5. Ηίετοηι/ηιιιι ΙίΙ>. ϋε νΐτίβ ίΙΙιΐδΙΓίϋιΐδ.

Οί^οπΉ» ^ί/αεηηι ερϊιεοριι» (ταίβτ Βα$ϊΙϋ ϋοαατ'ιεηιΊί, αηίε ρανεοι, αηηοι ηιίΗί ει (ΙτεςοτΊο Χαζίιηζβη*

οοο(Γ3 Εαοοοαίαιΐ) Ιερίι 1&το$ : φα $ι ηιηΐΐα αίία ιετίριΊαβ, ει κτώετε άκχιατ.

1)1 νεΓΟ 1013 Ιιχε ουιη Ευηοηιίο εοηίΓονβηϊϊ Ο εοηΐιιάϊαβ, αο ρικίάί εαάανεηι ϊη$!ατ, ήη άΐςηχνη

παβϋας ίηΙβ11ί{31υΓ, βείβηάιιηι ε$1, Εαηοιοίυιη, ο$ΐβηάίαε, ηιιοά Ιαηίαηχ αηίε »«« αάηιίταιίοηίτη αΐϋι

Απβιιβε 56ΐ:ΐ;υ 3ηΐ68Ί@η3ΐιηιη βΐ ("ν/.ίπ ερΐβεορυηι,

ρβ8ΐΊΙβηΐί88Ϊπιυηι Ιιίιππη 3(1ν6Γ8Π5οηΗο(1οχ3ΐιι (1ε

Τιίιιίΐ3ΐ6 8εηΐ6ΐιΐΪ3ΐηε(ϋ(]Ϊ88ε: ιΐβ ςυο Ιί))β1Ιο ΡΗυΐίιιβ

πι δΐια Β'ύϋοίΗεεα (α): ίβι/ϊ ΙίΜΙαηι Ειιηοιηιί, ηηο

ιιιαηι ίρα ρτοάϊι ϊιηρίβίαίειη, αι]η& Ηίε ειΐ ΙϊίιιΙηι.

ί,ϋεΙΙιιη Ηιιηε,ηαοά Ενηοηιίαηϊιίη αάηιχταΐίοηε «»»«! ,

άε χηάχιιίτχα, ηε αά αίχοι ρετΐβιχχτεί, οεεχιΐίαίχιηχ, π.ν

Ιαηάεχη ηαείχιι ΒαιχΙχχι» Μαρηχιι, (οη'χίετ εηηχ αο

χ,γίεχιάχάε, οηχηεχηηχιε αάεο άχεεηάχ' νχηχ αο (αοχιΐΐαΐεηι

ρετναάεηε, ενεΠχΊ αο }χιαχιΙαυχΙ: άχοετει εηηχ Βαϊχ/Ιο-

ηϊηχτη ϊη[αηΐεηχ αά βΓηχαηι βάεχ ρείταχχχ αΙΙχάειχάο

οοηοχιαταΐ.

Εχ8ΐ3ηΐ α(11ιιιο ηυίηςηε ΙίΙιΓί 5. Β38ί1ίί αάνεηνι

Εχιχχοηχχχχηχ, εΐ ίρ$ε βΐϊαιιι ίιηρίυβ Ειιηοπιίί εοιηιιιεη-

ΙβΓίοΙυβ ίη Βί1)Ιίυΐ1ΐ66ΐ5 τερεηΐυί : ηοηιίηαΐϊιιι ϊιι

ΒβνβΓίεβ, ει ίη υοιίαβ ίϊνίιιεϋ, ρο»ΐ Νν88ειιί ϊη

Εχιιχοιιιχχιηι Υώχ-06 βυΙ>]ιιη£;ϊΐυΓ Εαηοηιϋ Ιίΐιείΐυ», ϋαο

ίηβεηρίίοηβ : Ή τοϋ δόγματος Εύνομίου Ιχθεσις,

Εχροίίίχο άοαχηαίχι Εχιιχοχιχχχ, υηάε ΓοΠ388ΐ8 εχρΙεΓε

Ιίεείιϊΐ Ι3ευη3ηι Ρ1ιοΐίαιι»ηι. Ρι-ίνροκοίι Ιιηίε Ιίΐυΐπ

ςυίιΐ3ΐυ οχε νεΓΐ>3 : Σίγα, μιαρέ χα\ ψυχήν χαΐ

χαρδίαν. 8x1* ει αηχτηο ει εοτάε εχιεοηιΙ>χΊχ$. Ιιιιριί

(«) «οΐυι». 137-
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Ϊΐϋ)υ3 βΟΓΪρΙϊ ρπηαρίυπι ββΐ: Τοΰ βεοΰ χα\ υωτήρος Α ιηηίΐοφχε ιιχααίε ηοίΐτχ ΐΗίοΙοαία ρίχχτίΐνι οιίεηαεηι.

Ηκ νετυ Μορ»χιείΐίίν, ιχί ρηΐο ερκεορη» \ηίΙ.ήμών Ίηβοϋ Χρίστου κατά δικαίαν κρίσιν φήσαντος

όμολογείν Ιμπροσθεν τοΰ θεοΰ χα\ πατρός.

ϋβ εοαβω Ευηοπυο δ. ΗίεΓοηγηιυ& ϊη ΟαίαΙοαο

ίετ'ιρίοτηηχ εεείείίαιίχεοτχιηχ : Εχιηοιηίχι$ , Αήαηκ

ρατιϊι , ερί»εορη$ ϋυιίεεηαι ϊη αρετίατη Ηατειεοι

ρτοταηψβη* οίαίρίχεηχχαηχ, χιΐ αιχοά ίΙΙί ΙεανηΙ, χιΐε

ρχιοΐϊεε (αίετεΐιιτ, χιιαχιε ηοάίε νίυετε άχείίχιτ ίη Οαρ-

ραάοεία, ει ηχνίΐα εοηΐτα ΕεεΙε>Ίαηχ ιετχοετε. Ηειροη-

άετχχηΐ εί ΑροΙΙχηατχηι, ϋχάχ/ιηηι, ΒαιχΙχχα ϋααατίεη-

ιίί, Οτεαοτίη» Ναζίαηζεηχιι, ει Οιεαοτίηε Ν\)%*εηχα.

5βά \>χο πιίηιΐδ άΊβιϊηείε 8. ΗίεΓθηγπιη3, ρποΓ»

βί ρΓοβίβηοτα δίιηιιΙ ίυηββαβ. ΙΙι βτξο οοηίυβίοηβηι

νίΐβδ, βίο 0α1)6ΐο, ιι 1>ϊ εοηΐι-α ρπιιιυηι Ευηοπιϋ ίβΐυπι

άίβρυΐαΐϊοηεδ 5. Βϋδϋϊί ίη ρυ!>Ιίευηι ενίνβπιιιΐ,

Ιιιπι ϋΐε ΓαΓβΓβ, βί ίη&ΐαΓ εαΐεαίί δβΓρβηΐίδ εοΐΐα εοη- ^

ΐΓΪΙα 3ΐΙοΙΙβΓβ, ιη-βρίοαυε εαίαιιιο νίτυίβηΐίυβ Ιαπι

ϊη Βββϋίυιη, ςυΐπι ία αΌείπηαιη οι-ΐηοαΌχ3ηι 6»ο-

εΐιαπ εοερϊΐ, ει α,υίάειη ΐπρίίοί ίηνεείίνα, δ. Βαδίϋο

ϊηίβηηι αϋ εαείεδίειη 1)βαιίΐιιι1ίηβπ> ΐΓβηδΙηιο. ΑικΓι

Ρηοιίυιη (α): ίεείηηχ ε)Η»άεηι ίτηρίχ Ηοηχίηχι Ιτει-

Ιιότο$ εοηΐχηεηι νοίιιηιεη, αιιοά νείιιΐ εοη(ηΙαΐίο β»Ι

ίΗατηηι χηερίίατχιιη, ηιχα» ίιχ ίρ$ίν& τερετίτί οΐιιιρηε-

τηίίί 8. Βα&ίΙίχα άειηοη$ίιαΙ. 11 οε ίη ορετε ρατίη-

τιεηάο, ιηαΐΐα! εηιη αηηοτηηχ οίηιηρίαάα» ατάχεαίοε ίη-

«/μμμβ ιιιβ αο$ηιηρείαβ (ετχιηΐ ; αε νίχ Ιαηάειη ρβιΐ

ηιιιΐίοηιηι αχιηοτηιη ίηίετναΐΐηηχ αόοτίίεηάο ίηιρτυΟΗΐη

ίΐίιιιιχ αε ρτοάίαχοιιιηχ, αηετη (ιιτίχνχ! εοηατεκίοηί

εοηεερεται, [εΐιιιη ίη Ιηεεηχ. ε)εείαε. βκίη ΐχιηεειίαιη

τηίίεταιη χΙΙχε (ονειιάο ρατίνιη, ίρ$χ$ ηηοηηε ιεεία; £

ααεείίι ηοη Ιεηιετε εχΐιίΐιηίαε, νετίΐηηι πίηιίτηιη

ιηαχίιηΐ, ηε αιιαηάο ει Ιιοο ορπδ ίη ΒαζίΙίί >ηαηιι$ ρτίια

νεηίεηι, φιαηχ εοαίειεετεί, άίαίρατειηγ, ει αηιεαααιη

(Ιοτιτεί, ρτβειηαΐΜτε εοττνρΐηηι ιηαγοε&εετεί. Ιαίιιιτ

ίΐηίΐίοιε νείαΐ αΐΐετ ίη (α6αΙί$ 8αίιιτηια, ηαίιηη ιίενο-

ταηάο ΐεχίι, αΐηηε αύιεοηάίΐ, αααηάία ηαίάεηι Βαιί-

Οη» ίη (Ιυχα ίαα Μία άεαεηε ηιείιιηχ ίηεχιίετεΐ. Ροίΐ-

ι/ΐιαιη νετο β»γ ίΗε άίνίηια, ρετεατίηα ΙιβΦΗβΐίοηε

ΤΐΙίεΙα, ίη $ααηι, Ιιοο εα, ίη ε&ΙιιΙειη εοηχηχίατμνίΐ

ΙιατεάίΙαΙειη, ει ίηαεηΐί Μο ηιείιι άί$οααο, νίχ Ιαη-

άεηι &ετο εάεηάί αάνεηίΐ οεεαιίο, ηε ίιιηη ηηίάειιι

οιηηΐΰνι, «εά αηιίείί άνηίαχαΐ, εννί^ατε αη$η& ε!ΐ.

Ιη ηαεηι ίηείάεηΐεί ΤΙιβοάοτηι ει Οτεαυτίυα αφαε^

ΜΜ, Λίφα Ξορήτυηίϋΐ (ηνοτιιηι »ηρτα β« α νιε ΗαΜία

ϋε δυρΙίΓΟηϊο ϊϋειη ΡΙιοΙίυ$ (ε) : ί,εείη» ίίτηίΐίΐό

8ορητυηίί Ιϋετρτο ΒαΜίο εοηΐΓ» Ευηοηιίυπι, Γήβο

άοτο αρετίίοτ εί ηιιιΐΐο άοειίοτ ει ύτενϊοτ. Νβηηεεηίηχ

ρετ οηχηία Εκηοηχίηιη γεηεφηίητ , $εά ίΙΙα ροίίαί-

ηιηηι εχαηίίαι, αίφιε τε[εΙΗί, ψι<ε αινΛηχα εαρίΐα

ηκι-Μίι Εηηοηιίί εοηΐίηετε νίάεύαηίητ. ΟΗαταεΙεη

Μ5Η5 «<( άηύηφιεηΐε αε άε(ίείεηΙε, ει χα ρΐηηηιηηι

$οΙηΙ%»$ ίΙΙί, τηίηίηχεηνε ]*ηχίΗ$ »ετηιο, ηοη ίιιςταίίΐί

Ιατηεη, ϊηιο ΐί Ιοιβεη ατα,ηηιεηίαΐίοηίύηί ρεταιιαηι

Ροήάιι» ειί.

Όβ ΟΓεβΟΓίο Ν^ββεηο ϊάεηι ΡΙιοΐϊιιβ (ά): Ιβείιι»

ειΐ Θηαοτη ΝυΐΜΕ ερί$εορί (ίηιίΐίΐετ ρτο Βα$ίΙίο 3(1-

νεΓ$ιι$ Κυηοηίυηι Ιίΰεν. 8ΐιβιι$ ίΙΙίαι, »ί ειιί ι-Ιιείο»

τυηι, ίΙΙηιίήι, εί ]ηεηηάίΐαΙεηι αηη6ηι ίηϋίΐίαηι.

8εά ηεε ίριε φιίάεηι οτάίηε Εηηοηιίί κήρινηι τερτε-

Ιιεηάϊι. Οηαηιοΰτβιη εί Ίηεοάοτο εοηείίίοτ ««/, β(

ΒορΙιτοηίο ΙαΙίοτ ; αΰηηάαΐ εηίιη εηΐηυτηενιαίϊι, αΐηια

εχβιηρίίί. ΙΙΙηιΙ αηίειη νετε ρτοηχιηΐίανεήηι, ηναηΐιιηι

ατεςοτίηε υεηηιίαίε, ιρίεηάοτε, ει (ηίπ'/ίίβ )*ε%ηύί·

:αΙε αηΙεεεΙΙίί Ίηεοάοτο, Ιαηΐηιη εΐίαηχ αταηηιεηίοηιηχ

εορία ει νοεηαίε εκηχάειη νίηεετε εοηηίιίΐιιτ. Ι,εείνη

ε$1 αΐίετητη ε]ηιάεηι Οτεαοτη Νιμιεηί ορη$, άβ εα-

Λεηχ ίραα τε : ίη ηαο ταΐίοηίΐιιι» ναΐίάίοτίοηί εηηι Ειιηο-

νιίο ιπαπΗ.ι εοηιείεη» , εηηι νί εχριιαηαΐ, οηχηία χηχ-

ρίεΐαΐίί βτηιαηχειχία ΜείαεΙαηι. ΧειχηίΙα» νετε οτα-

Ιίοηίί ει $ρΙεηάοτ }ηεηηάίΐαΐε ηχί»ΐιι» , ειχαιιχ Ιιοε

ορετε άεεεηίετ «β οίΐεηάίι.

Εοΐ|ΐιίΐιΐΓ ΡΙιοΙίυβ άβ Ιοηςϊββίηια ϊ 1 Ια ΟΓΐΓιοηβ,

ψίχ ϊη βρεΓε εοηΐτα Εηηοηιχηχη, βοειιπϋυιιι (]υοβ·

(Ιβιη, (Ιιιοϋεείπΐϋηι , 8εευη(1υπι »1ίη$, (Ιεείιΐιυπι ΙβΓ-

I ϊ ιι ιη Ιοευπι Ιεηεΐ, ευ]υ5 ίΐδβε «31 Ιη ΒανϊΓίεο εο-

ιΐίεε ΐηβτπριϊο : Τοΰ αΰτοΰ αγίου Γρηγορίου άν-'.ρ-

Ρητιχος προς τδν Εύνομίου τοΰ δυασίβοΰς δεύτερον

λόγον · ειι]ιΐ8 ρΓΐηοίρϊυπι 881, Τά μεν δή πρώτα τών

προς Εύνόμιον άγώνων.

Ιιι ]υ(1ίεΐο (1ε 8ΐ;1ο ΕυηοιοΊαηο ρίαιιε εοηεϊηϋ

ΡΙιοΗιιβ ευιιι, (ΐΓε^οηο Νγβ8βιιυ : ηΙ ίιιΙεΙΙΊ^εδ βχ

ρι-ίηιο ΙΊΙ)πι Ν^ββεηί, βί εχ Ιπ8 ΡΗοΐϋ νεΐ'1)Ϊ3 : Λά

ιΐχ/ίηηχ (Εηηοχηίί) φιοά αΙΙίηεΐ, Ιαηίχιηχ κ αο οηχηί

ςταΐία ει ]χιεηη<1ίΐαΙε τεηχοΐιχί ειΐ, ηΐ ηε εορηονί$ιε

ηχιχάεηχ, αη ΙαΙε ηηί<1 εχ»(ατεί, νχύεοΐατ. ΙαεΙαηΙίαχη

ΙαηΙαιηηχοάο ηιιαηιάαηχ ρτοάίπίοεε οΜεηΙαΙ, ιοηιιιη-

ηχκΙΐί$ νετοοτηχη ρίορ»; ηοη βεεη$ αχιαιη ρ αηε ά'χαοηχιηχ ιΐτίάεχχάο εάετε αβεείαΐ,ΐΗηι εοη$οιχαη
ΜΜΙΪ·]

ρη'οΓβηι (ίΙΐΗτηβ]Η*άεηχ) ΒαιχΙίχα, εοχχβε'χειχΐε&,)χιαιιΙα-

Ιχιηχ }βχη, ει ρτΰε ίιηρχιτίΐαίε οΐχάχιτη ίη αχιείοτεχη ίίπαη

εοημεετηηΐ. II α$ ίίαηηε Ικιη ίιηρίεΐαΐί» ραεηα» άεάχί.

1>ι· $ίη^υΙΊ3 Ιιϊβεε Ευηοπιϋ ορρ'.ι^ηβίοΓίουδ 8ρε-

είαΐίπι Ρηοιίυ.8. \)ο ΤΙιεοϋοΓΟ Ϊ3ΐα (6) : ίεεύ &ηηΐ

ΤΙιεοάοτί ΑηύοεΗεηί ρτο ΒαύΙίο ηιΙνβΓκιικ Ειιποηιϊυπι

ϋοτί νίαίηΐί αΗχηοΜί, ΕΚ ίΙΙί ρΐιταιίί ηοη ιαφκιμια-

ψιε ρεηρίεχχα, κηύοιι» ιατηεη εί αταητηεχχΐίί χχίτηίηηχ

ηχιαηΐνχη άεηιηι, 8. 8ετίρΐχιτ<£ Ιείΐίτηοηίύ εατεαίε

αοχιηΛαι. Αά νετοχιτη [ετε Εηηοτηϋ ταίίοηε$ τε[ε11ίι,

ίιιιρετχίχιιη εαιη ναΐάε εχίεηχιιηιηχ άίίεχρίχηατηιη

(α) νηΐιιηι. 157.

(ο) ΥοΙ. IV.

(ίιιηι αΐίετηα νίείαχίπάχη», Ιχιηι νοοίοαχι ρτοηιιηΐίαία

άί/βείΙίοΗί, εί ι/πιτ ιχχχιΐΐίι αοηηάαηΐ εοηιοηαηΐϋη» :

χάαχιε μοείίεο η>οτε, νεί, «Ι νετία» άίεαηχ, άίΐηχ)ταιη·

οίεο ροιίηβ τχίχι. Οοηχροιχιχο ίρ<ί»< εοαϋα ειΐ, ει η

εοηχρτεηα αΐηηε εχίχιεα, ηΐ ηεεεαεηαοεαΐ ίΙΙχκ» ιεχΗ-

ρΐα Ιεαεη», αετετη νείιεηιεηΐετ ΙαΒϋ» νετοετατβ, ·ϊ

τηοάο αρετίε ρτοηχιχχιίατε νείίΐ, //ηκ (οτΐβ ηαηείίεεη*

αΐηηε εοηίοταχχεηι, αχχΐ εοΙΙχάεη» εΐίαχη, αε ιεηχετβ ίη-

Ιετ]ίείεη», ϊιχχο ει ΐτηηεαη», νίχ ιαηάειη ίΙΙε εοη)χιη-

χίΐ. ίοιχααι ηηοαιιε ίηίετάχιηχ, εί ίιηηιοάχεε ρτοάηεία»

ρετίοάοι (αείι : 0Ό$εχιήΐαΙεη\ ίηιχιρετ αίααβ ίηειπχ-

(<■) ΥοΙ. V.

Κ)ΥυΙ. VI.



5. οκκαοκιυδ ΝϊδδΕΝυδ.
5*

ΐαάχηεηχρεν οηχηε ορχχι φηάεη*. ϋα,η αϊ ν,ιίαο η· Α ηχαηχία* εί χηχρνούχίαΐχ, τεξαίαίχο, εί εχ α,χίεεεάεηιί-

ύεηΐιιτ ϊρια $α<ε εΐοηαεηΐΐοε νχ εοταηι Ιοηαε εαρίηηι

εχεεάετε; Ιαιη αϊ, ηαοά χη ΐ'/υι ιεηίϊι αΐηαε εοαχΊαΐχ»

χηχοεεϊΙΙαηχ εχΐ (αϊ ε$1 $αηε ρΐατχηχαηή, Ιιαε χρ$α οΟίευ-

τχίαίε ίΐ χηίεΙΙ'χηεηάχ άχ/}χεαΙΐαΐε οοΐεηετε, ιεηίεηΐία-

ηαε εεΐατε νχΙχαηχ ρβαίι. Υχάεΐατ νετο ει ίοςίείί ίη-

ηιΐϊ ατοαηχεηΐϊι, άηχη ραΠχηχ αίχοί ηοε ηοηχχηε χη[ε-

εΐαΐατ, ρατίχχη χρ$ε Ιίοεηΐΐιιίηχε χχ$ αΐχίατ, ΙαηιεΙιχ

[τεηαεηΐετ (εαχη $ετο Ηοε ιΐαά'οιηι αττχραεηΐ, ηεηυε

αά φι» ΐηΐχηχα ρεηείτατχΐ) χη ηχαΐΐη ειιψε τηετϊΐο ετ-

τοτίι ηοΐα,ΐατ. Ηχο ΡηοΙίυδ ύβ ρέπετε άϊοκηιΐί Επ-

ηοπιίηηο.

Υίδυδ εβί δ. ίϋΓ**«οι·ϊιΐ5 Νγδδεηυδ ΓβνεΓε ορίηίοηϊ

Οπ£εηίδ βί Οπββη'ΐδΙβΓϋΐη (Ιο οοηιπιυηί οηιηϊυιη ιαπι

(Ιχιιιοηιιηι, ςυ3ηι Ιιοηιίηιπη (Ιαηιιιίίοπιιη εχ ίηΓεπιο

Ιοεχι άερταναΐΪΒ, ει εχ εοη$εηιιεηΐχοχι$ εοη/χεϊΐατ

εΐ άεηχοηίΐταίχιτ ; βί εχ αΐχχι αεχεεηΐχ» Β. Οτεαοτϋ

Νι/αεηχ ΗΜ$, ηαχ οηΗοάοχε εΐ ΙεηΜηχε $εηιίχιηΙ,

τεείε εχεαίχεηι, αϊ ηεηχο χηεΙχα$ χη >αΙχιΐατε& ρτεεει

ει Ιααάει Ωεχ Ιαοοτεηι βηίεηΐ. ί,'ώτχ ααΐεηχ, ηαο$ ιιι-

ιχάχχί εχεχρετε Ιχαιτειχοχ χηοΐΐΐχ $αηΐ, ει ηαοι Οετ-

ηχαηιΐΒ ϊεηΊαΐία ρτοραοηαΐοτ ρηηιατχαι α ΙαΙτοηχιηχ

ϊη$ηΙΐα ιχηε ηοχα ίετνανχΐ, $χιηΙ, ϋί3ΐο^υ$ 3(1 Μαεπ-

ικιιη 80Γ0Γβπα άε 3ηίηια, ει Ι.Ηιογ εβίεείιειίευδ, ει

ίΙΙε ηαχ ϋε ρεΓΓεεΐ3 νίΐβ ηατταίχοηεηι εοηΐίηεί. Ηχε

ρΓΟ Ν^8βεηο 0εΓηΐ3ηυ$. Εχ φΐΙΙχιβ ενβηεδείΐ εβ-

Ιιιπιιιία ϋ3δ3ΐι1>οηί, ςυί ίη δεΙιοΓιίδ 3(1 βρΊδίοΙαιιι

ιμκιιικίηιη Νγδβειιο α$ετχρίαηχ, ει Εηδίβιΐιίχ, Αηα-

1>Γ08ΐ8ε, ει Β3$ϊ1ί88% ίιυοπροηι, εηηιίηαιυΓ Ν'νε-

ΙίοεΜίίοηε. δεά Νγδδεηυδ Τ3ΐίι1ιιηι βί Ι3ηι επιάί- Β δεηυκο ίη εαΐεείιείΐεβ οΓ3ΐίοηε ηχνοδ ςηοδίΐαηι εοη

ιίοηε, ςυβπι βϊπείίΐαίε ροΐεηΐεπι ΙιγρεΓβδρίδίεη Γβ- ΐΓίχίδδβ εχ ΙεεΙίοηε Οπβεηϊδ.

ρεπί δ. Οεπικιιιυιι:, ρ3ΐΓΐ3Γεη3Πΐ ΟοηδΙβηΙίηορο-

1ϊΐ3ηυπι ; εχ ευ]υδ ρτο ΟτεξοτΉ) 1ιιουΙ)ΐ 3ΐίοηε \>x^

βχεεΓρΐ3 ΓΙιοιίυδ ηοϋίδ Τ6ΐ\(\χιιΐ (α) '· ί,ε^ϊ ΙιΙιηιηι,

αχιείυτε (ΙΐτηΟΛΟ, ηιιχ ρνχηχυιιι (.';/: κ- 1 οτάχχιαίιΐί,ροίΐ

ϋοηίΐαηΐίηυροΐίΐαηχΐί ραΐΗατεΙια (αϊι,ηηί Ιχύετ ΐηιετί-

ίιιΐιΐΓ, ΗείΓΪϋυεηδ ει 1εκίΐίπιιΐ8 : ηαοά ρετχπάε ε»ΐ

αε δΐ άϊχετη : Όε νετα εΐ Ιεηϊΐχχηα τείηίχιΐϊοηε, ηαοά

τερεηάαΐατ ΙιυηιίηίοιίΒ,ρΓοηΐ νχχετ'ιΜ. Ει Ιιεεεηαχάεηχ

Ιιίαίί χιηετχρίίο. ΟοηΙεηάχΙ νετο Οτεροήαιη Λ'ι/ίί&'

ερϊ$εορηηχ, ε)α»ηαε ίεηρία αο Οήηεηϊί εττοτε εαε

ϊτηηιαηία. Εΐεηχηι ηαχοα» άεΐχήιιηχ Ηίαά ρίαεεί, άοε-

ηιοηίόια ει Ιιυχ)χχηίΙ>ιι$ χη ινίετηαηι ροεηαηι εοη]εεΙχ$

Ηΰεταίχοηειη χηάε εχιρεείαηάαιη : χΙΗ ηχιοά νχταηι ^

άοείήηα ηηηαΐατειη, εΐ εΐοηαεηίχα χηιχηηεηχ εαηχ

αρηοίεετεηΐ, ΐΐαχ-αηχηχιε ίαηείχίαΐίε εχί&ύηιαίχοηεχη

ρ<τ οηιηϊυιη οτα άεεαηίαιαηι νχάετειχΐ, αα,ητε&ιχ ίαηΐ

εΙατχ$ ει »αΙαΐατχΐ)χι» ε]αι κτϊρΐί}, οοεεατα ει ρετηχ-

αοια Οτχ^εηχαηχ ί,οηχιιχ νεηεηα αάοιΗεετε, ν'ινίχιΐχηαε

όσηιίηί*, (I άοείΗικε εείεοτχ ΙκΒτείχεαηι οεειιΐΐε αιηεη-

ίίαηχ ίαϊιμεετε. ΰχιατε ρατίχπχ αάάχΐαηχεηΙχ$ (αΙ»χι,

ψατίχηχ τεείϊ» ατηαπχεηΐίι νίοΐεηΐετ άείοτίί», χηαίία εχ

\ττερτεΙιεη$χο'χΙχΙ)Ηί\ ε]αι χηοχιηηιεηΐχί εαΐαηχηχαή εο-

ηαΐχ ιχιηΐ. Οοιχίτα ηαο» Οετηχαπαι ρχείαίχι ραΐτοηαι,

αεαίαηι νεήΐαίχί ηίαάϊαηι ιχίτχηηεηι, ει ναΐηετε ρτο-

*Ιταΐο> Ιιο$Ιε» τείχηηαεηί νχείοτεηι ίαρβήοτειηηχιε

ειιιιι εοη»ΙχΙαϊΙ, χη ηαεηι ηατείχεα εοΙΙηνχε* χιχιχάία»

ίΐταχεται «( ροιιιεταΐ.

Εαηιϋειιι ϋπ^εηίεβηι ΙαΙιβηι 3ΐ> εούεπ) Ν^δδεηο

(Ιερείΐίΐ αιιείΟΓ αιιοηγιηυδ, ςαί νίΟιιι ε]υϊ(1ε[η ίη

1ί(ΐεΓ3δ Γβΐυΐϊΐ.

Ι11ϋ(1 Ι3ηιεη ηιυιιυεί'ίηι, ϋηβηι θΓ3ΐΐοηίδ εαΐεείιε-

Ιϊεβϊ ηοη β£8β Οι·ε§Τ>Γϋ Νγδδεηί. Ουιη εηϊιη δενεη

ηιεηΐίοηεπι Γαεί.ιΐ, εΙ ορυβ άβ άΐίΐίηείίοηβ νοεηΐιυ-

Ιοιυιη εοηΐΓ3 ίΙΙιιηι ρΓοηιίΙΙαΙ, οίατυιΐ) εβί Ιοίυιη

ΗΙυϋ ηίΐιίΐ βΐίυιΐ, ςυβιτι βΐϊυηάε αιΐβοίΐιπ» 355ϋπιεη-

ϋυιη εβδε, ευηι δενεΓϋδ ΑεερΙιαΙοΓαηι βηΐεδί^ηβηυβ

ηυΐΐίδ βηηϊβ άειτιυηι ροβΐ Νχβδειιί οΜίυηι εχδΐίΐεΓίΐ;

ηυθ(1 τεείβ βΐίηιιι οΙ)δεΓν3νί[ ΡγοιιΙο ϋϋΟίβυδ ηοδίεΓ

ίη ΑηηοΙϊΙίοηίΙουβ 3(1 ποβ^ηΐαι εβίεείιείίεβπι ογ3-

Ιίοηεηι

Ρογγο ΙίεεΙ Ιβιη ηιυΙΙί εοηΐΓβ ίπιρίυτη Ειιηοηιίυιιι

δοηρδεπηΐ, ρβιιεοΓυηι Ιαιηεη ηιοηιιιηεηΟ βενΐ Ιοη-

ξχνζ νεΙϋδΐ3δ ΓεΙίηυβ ηοΙ)ίδ ΓβεΐΙ; υ1)ϊ εηϊηι δο-

ρΙίΓοηϊΙ, Τ)ιοο(1ογϊ , Οίάγπιί, εΐ ΑροΙΙίπΒΓϋ (ΙίδριιΙα-

Ιϊοηεδ ? Ιρδβ ειίβιη Νγβδβηυδ, ηϊηιίυηι ςιοηΐιιηι ίη

ΐεηεΙιΓίδ άβΐϊΐιιϊΐ : η υεπί ρπι οΐίπι ϊη Ιαεεηι νίηάϊ-

ε»Γβ Β^Γεδδί εΓβηιυδ ; νεηιηι αΐϋδ βιςιιε «Ιϋδ ηε-

^οΐϋδ δειηρεΓ ϊηοϊάβηΐίΐηιβ, άε$Ϊ8(εη<1πιη ΓυίΙ. δβ(1

εεδ$3ΐίυηειη ιηεβηίδυρρΙενεΓυηΐ ηηρεΓ Ρβπδίεηβεδ,

ςαϊ ορεΓβ Νγδδεηί ϋΐΐεεε εΐ ΕβΓιηβ (Ιυοίιυδ Ιοηιίδείε-

βχηΐβτ ενοΙββΓϋΐιΐ,βιΙάίΙίδ εΐίβη» 1Ί1)Γίδ εοχιίτα Εαηο-

ηιχαηχ ; 86(1 οπιίδδο ρπηιο, ευ]υδ εχβηιρίαη εϋίΐοΓεδ

ε3ΓεΙ)3ΐιΐ : ηιιειη ηυηε εχ' Ββνβπεο εοοΊοε ρυϋΐίεί-

ιηυδ, ιιΐ ει 3ΐί3 ηοηηυΐΐ», ςυί!>υδ εάίΐίο ΡβΓίδίβηδίδ

ΝοηηαΙΗδ ίηιβ^'εείίδ ίίΐεηι Ρΐιοΐίυβ : VI Βτενχίετ ϋ εβΓβΐ , υΐ ρΐεηε εοηϋϋβιη Ηοε ηοδίΓυοι αά Ρβπδίεη-

άχεαηχ, οηχηχα εαιχοΐχ Ακ/μ ραΐή$ $εήρΐα αο οηιηί βειη εάίιίοηεπι 3υεΐ3Γίιιιη βευ »(1(1ίΐ3ηΐ8η1υιη Ιεείο-

ΗΐΒτεΐίεα ρτανχίαΐβ, ει α εαίαιιχηϊα, ηιιοε χη χχηρχβία- ήΜα ιιοη ΓοΓε ίη§Γ3ΐυιιι.

Ι«»ι νετρχΐ, χηχηχαηχα εαε άεείαταΐ. Ηαο ροττο »»»-

(β) ΥοΙαπο. 153.

Ι,ΕΟΤΟΚΪ ΛΕΟϋΑΝΙΜΟ.

0αθ(1 3ΐίφΐ3η(1ο εοηΐί^ίΐ ϋδ ςυ'ιόυδ ζανε» ιηαάΊο- πι ςπο(1 εχορίαίι^ηΐ ηικίίιυ «Ιί^υβ ηιείίυδ Γ»εεπ*

{Γίαι βιίίαι ίη νοίίδ ρ1»ίϋ6Γ3ΐ, ίεείοΓ *(|α3ηϊιηβ, ϋβυδ,ςιιοπιοίίο νοίί ρΐιΐϊφΐίπι εοηιροδ Ρΐ3εευ$ αίΐ—
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βιί, ηϋιίΐ αιηρίία* οτο, ηοοίδ εύχης άμετρου ειιιη Α ΓαϊΙ, ϊη Ρο1)ηιο··ρ1ιο ϋίηίο^ο 1, υοί ά"β ίηεβπίΒΐΙοηβ

Οη-ςοηο ΝίζΊηηζβηο πιβίιιεηΐίΐιυβ ιΐδϋνβηίι. Εηίπι-

τογο ρηηιυηι νοίιιηι εΐ εοηδίϋυηι ηοδίηιιη ΓυεΓβΙ ίηί-

Ιϊο ΙίϋΓΟδ ΙίηΙυηι 8. Οι-εβοπί οοηίτα Ευηοιηίηιη ά

αΌεΙίδδίπιο νΪΓΟ Νιε. Ουίοηίο ΡΓοΓεδδΟΓε ςυοηάαπι

γο§ιο ΙαΐϊηϊΐΐΙβ ΰοηβίοδ ϊη Ιυεβπι βάβΓβ, ςυοβ πατρός

αμείνων Β. Ρ. ,Ιο.-ιηηβδ α 5. Ρι-βηείδεο Ρβΐίεηδίυιη

ηιοηβοΐιοηιπι ρπ'οΓ Γβεο^ηοτίΐ. δβά" ευηι ϊΐΐβ ϊη

ιιιογΙηιπι ιηεί(Ιί$8βΐ, ηεφιε ρΓχΙο ροδδεί ρνορε-

Γϊΐιΐΐ ροηδίιιη δϋίΓιοβΓΟ ; νίδυπι εδί αΙΊοβ δ. Οτεβοπί

ΓιΙ)Γ0δ ]3πι (ΐπεεε'εχευβοδ 3(1 ίΐΐβπιηι Ιοηιυηι εοη-

Γίείεηιΐυηι εβΠϊββΓε : ·]3Π) εηίιη οΐίηι αρυϋ Ββρηείεη-

βίϋηι Η5. Οε ιϋα Μομ ; αρηά ΡΙαηΓιηυπι, Γιο. Λβ

νϊτρϊηίΐαίε ; βριιϋ δαηοπυπι, οοηίτα ΑροΙΙϊηατεηι,

61 *Κ> ε}υβ 3ϋ1)ί ορυ«ευ1« Γιιβηηΐ ρυοίίεί ]υι ίδ ίβείβ.

Οοπιίηί ΙοςυίΙυτ, Ηχο άεςυιηρβίΐ Ιοδίίιυοηίη ΓοΙ.

124, εαΊΐίοηίδ Τίβΐιΐ'ίηχ, τοΰ αύτοΰ' έχ τοΰ κατά Εύνο-

μίου λόγου. Φαμέν τοίνυν, δτι έν μέν τοις προ τούτου

λόγοις ειπών τήν Σοφίαν ώχοδομηκέναι έαυτή οΐχον,

την της σαρκός τοΰ Κυρίου κατασκευήν τω λόγω αίνίσ-

σεται. ΙΗαηιηχ εταο, πι»ι ίπ ιϊ> φιιι· ρτίνι άίοία

<»η(, άχχίι 8αρχεηΐΊαηχ οεάχ(χεααε ι'ιβϊ άοηχκτη, οατ-

ηχι Ώοηχνύ ΥετΟυ εοη»ίτιιεΐίοηεηχ νπμιίοε χηΐεΐίχαχί.

Ηοε Ιεδίίηιοηίυΐϊΐ Γερβπεδ ρ;ι§. 77, Ιιυ]υ5 βάϊΙΐοπΪ9

Ιοιη. II. Εγ^ο ιΐίείιηϋδ, ςυοά ίπ Ιιίδ, ςιΐίβ Ιιυηε 1ο-

ευπι ρΓχεεόυηΐ νειΊώδ, ευηι (]ίχίδ$εΐ δηρ'ιεηΐίβπι

δίΐιί άυπιυηι χιΙίΟεβδδΑ.

Ιη εοϋεηι Οίαΐο^ο εΐ ΓοΙ. 124, τοΰ αύτοΰ έχ της

αυτής πραγματείας ■ δ Λόγος προ των αιώνων ην, ή

Ουοιΐ ευηι «υιΐϋδδβΐ βιηρϋδδίηιυδ ρΓβϊδεδ άοηιϊηυδ Β σάρξ δέ έπ' έσχατων έγένετο τών χρόνων, χα\ ούχ αν

ΤΙιυβηυβ, Ββ^ϋ ΟοηβϊβΙοΓΐί εοηβΐΐίβπαι, εοοΊεεβ

βυοδ ηιβηυδεΓίρΙοδ ηοϋϊβ Ιιεηϊςηε εοιιεβδδίΐ, β ςυί-

1)ϋδ 8Γ013 εδί (1ϊδδ6Γΐ3ΐϊο Οε αηχχηα 1ΐ30ΐεηυδ ηοη

βύίΐβ.

Μϊβΐΐ βΐίαηι αά ηοβ ίηβεηΐεηι εοάίεεηι ΑηΐιιβΓρΊ»

Β. Ρ. Αη(ΐΓε3δ δεηοΐΐυδ, αυί 1ί1>Γ0δ δίνε ΙιοπιίΙί*8

Ν^δδβοϊ βιιιρίίυδ Ιτί^ίηΟ εοπιρΙεεΓιΙυΓ, βυιηρίίϋυδ

ε)3Γ. υϊγϊ ΤΙιεοάοΓΪ ΟβηΙοΓί 1]1ΐΓ3]εεΐεηδίδ δεηβίο-

ΓΪδ οΐίηι είδεΓΪρΟδ, (]υίϋιΐδ 3(Ιι1ΊιΊ δυηΐ αΓιϊ βχ οΐ-

1>ΙϊοΙΙΐ6ε3 ιιοϋίΐίδδ. νίη ΡΓβηείδεϊ ΟΗτ&ηϊ, Ρϋ(1.

ΜοΓβΙΙί, ΡΓοΓεδδ. Γε^. Οεε»ηϊ, ει βϋοπιπι αιηίεοΓυηι

ηοδίΓΟΓυπι εϊερΓοιηρίί, ηυοΓυηι ϋβηεϋειυιη ίη ηοΐϊδ

3(1 βϊη^ιιΐοδ ΗΙ}Γ08 ρποΙϊοοΐΙυΓ.

τις άναστρέψας είποι ή ταύτην προαιώνιον είναι, ή έν

τοις έσχάτοις γεγενήσθαι τον Λόγον. \(τΙ>ηηχ εταί

αηΐβ ίωοχιία, οατο αηίαη ΐχίπηχ» ΐειρροτϋα* (<κΐα

('..(. ηεε εοηνετίεη» εοηίτα ηαϊιρίαιη ύϊχεηί νεί εαια

εαε αιιίε εσιειιία, νεί ϊη ηΐιίηιί» Ιβηφοήΐχΐ! (αείαιη

ει&ε ΥιΊ-1·ιιι>ι. Ηοε (εδίίηιοιιίυιη ηβΐιβδ ρ. 161 η^υ$

εάίΐ. ΟίιβΙιΐΓ ίιίεηι Ιοευδ εΐ ίη 8νηθ(1ο VI (£ευηιβ-

ινίε3, βεΐίοηε 10, ρ3£. 126, βϋίΐίοηε Ηοιηβιι». Έχ τοΰ

χατά Εϋνομίου τόμου πέμπτου , ου ή αρχή, Περί δέ

της Πέτρου τοΰ αποστόλου φωνής. Εχ ιμίηΐο Ιοηο

εοηΐτα Εηηο\ηΪΜ<η, εη]ια ίηϋϊητη, Ώε νοεί ΐΙαη««

3. Ρείη Αροιίοίί. ΙΊκΙβ εοΙΙί^ίιηοδ άεεδδβ ηυίε

ηοΜΠΒ ειΙίΐιοΓ.ί Ιί1>Γυηι ρηηιυηι, εΐ οηΐίοηβαι ςυβι·-

ΙιϊεεΙ εηίιη ειΐίιίυηο ορβΓυπι δ. ίο3ηηϊδ 01ΐΓγ8θ- ^ Ι3αι ε]υδ ϊη δ^ηοοΐο οϊϊεϊ ει νβΓβ βδδβ ςυίηίβηι. Ιιι

εΐοηιϊ 3(11ιυε ύεΙίηεΓβΙυΓ νίτ (Ιυειϊδδϊπαυβ, θεοφιλέ

στατος ΓγοπΙο ϋαεκιΐδ δ. 1. ΤΙιεοΙοςυδ, δϋο Ιβιηεη

κυοδϊιΐϊο ηοβ ]ϋ»»Γβ ηοη (ΙεδΓιΜί, ευηι βΐ (Ιείεείαβ

1ΐ3ΐ>εηι1υδ βββϊΐ εο(Μ. ηΐδδ. εΐ τβπαηΐεδ ΙβεΓιοηβδ

ευιη ]ιΐ(1ίεϊο 3ΐί% ρΓ* βΓιίδ βιιιρίεείεηϋχ, ει ηοΐ» ίη

\3ΓΪοδ ΙίΙίΓΟδ οΐίπι βΐι ίρδο ειιιεικΐ3ΐοδ Γϋεοςιιοδεβιι-

όχ, βίςοβ Ιιυϊε εάίιίοηί αι1»ρ(3η(ΐ83 εββεηΐ.'

νεΓϋΐτ)ΐ3ηηεη ηβε 3(1Ιιίοίΐ3 ιΐίϋ^βηΐία ηοη ροΐιιί-

ιηιΐδ ςυ3Γυιΐ(ΐ3ηι ηοηιίΙΪ3Γυιυ Οηΐ'ειιηι Ιεχίυπι ιΐ3η-

εϊβεϊ, ςυβδ δυΐ) Γιηεηι δεευηϋί Ιοηιί ίηΐίιιβ Ιβηΐυιη

βϋίυΊιηυδ ; βειΙ ηεηυε Ιοιοδ εοηιτα Ενηοηύηηι XII

ΙίΟΓΟδ δυρρε(1ίΐ3ηιυδ, ευηι ιιΐ εχ δχιιυαο VI οοευ-

ιηβηϊε3 εοιιβιβΐ, ββειιηο'υδ ηυηιβΓαβ δίΐίβ, ςιιί ρήηιί

Ιουυπι εάίιίοηβ ιιοδΐΐ'3 οΐιΐϊηεΐ, εχρΓεδδΟδ εχ 3ρο-

ΟαίοΙο»") εΐίβηι ΠΙ)Γ0Γυη) οίοΐίοίηεεχ ναΐίεβηχ ηυ-

παεΓΟ 424, ίηίΐίυυι ηϋδί^ηαΐυι- ίδΐυιΐ 1ίΙ>. ι οοηίτα Εη·

ηοιηίπιη, Ούχ ήν ώς έοιχε τψ πάντα σε Οέλειν

εΰεργετεϊν βεευηάϊ 3υΙεηι ϊδΐυϋ, Ή τών Χριστιανών

πίστις είς πάντα έθνη· ςυοά" βδΐ ΟΓαΙίοηίδ ρΓίιιια;

1ιιι]υδ εαΊΐϊοηϊδ ίηίΐίυιη. ΤεΓίίυιη Ιεδίίιηοιιίυιιι ριο-

ΓβΓΐ ΤΙιεοιΙοΓβΙυβ ίη εοάβηι ΏίαΙο^ο 1. ΓοΙ. 125, υύχ

έχ τοΰ θείου τε χαΐ άχηράτου έστ\ν ή τοΰ Ικτισέ με

φωνή, άλλά καθώς εϊρητα,ι έκτοΰ άναληφθέντος κατ"

οίκονομίαν. Νοη άε άΐνίηο, ει αο οιηηϊ εοιηιρύοιιε εΐ

ίηΐεήΐη αίίεηο ει! Ιιαε νοχ, < ϋιεανίΐ ιιιε : > »εά ιίοιί

ά'ιείηηι «I, άε εο ηαοά ρετ άϊνίηαηχ άηρεη$α1ίοηεηι

α$Μΐιηρΐιι>η «5ί. Ιιίεπι εχηίΙιβίυΓ ίίδο'εηι ρΐαηβ νεΓΐ)ί»

ρ. 79 1ια]ιΐ8 εϋίΐίοιιίδ, ηίδί ςυοϋ ρτο άναληφθέν-

£Γ3ρΙιο V. ^. Εγβιιο. ΡίΐΙιαεί, ςυο εΐ ίηΐεΓρΓεδ (Ιυπι Β τος Ιε^ίΐυΓ ίΐΐίε άνακραθέντος. 0υ3Πυπι ρΓοίβΓΐ

νίνεΓβΙ εοβςυε ίβΐ'ιηβ εοηνεΓίΟΓεί, υβυδ ΓιιβΓβί.

Νβιυ υΐ βχ 03ΐ3ΐθ£θ ΙίΙίΓΟΓυπι 1)ί))1ίοΐΙιεεχ νβΐίεβη*

εοηδ(3ΐ, β 1ί1)Γ3πο ίη'ϋυβδ ρ»Γΐβδ άίνίδυ» Γυίι ΓώεΓ

χιι, οη]ιΐ8 ρποΓ ρ3Γ8 υηάεείπιυπι εοηΟείΐ ΙίοΓυιη

ϋυ]υβ ϋάιύοαϊν, Ιιοε ίηίΐίο ίηεηοίΐυηι, άλλ' εϋδωμεν

χα'ι τ4 έκ τοΰ ακολούθου, ςυοϋ ίηίΙΙαιη ίΙΙβ οαΐαΐο-

^υδ Γιορο χιι ΙηΙιυίι. Ιίβηιηυβ δ)ηοϋυδ 88X13 αο-

ιίοηβ 10, ρ»β. 127 βϋίΐίοηίβ νίΐΐείη»!.

ΕχηϊοβηΙαΓ ίίβηυβ ηυηε Ιίΐιί δ. Οτε%οή\ Ννδδβηί

εοηιτα Ειιηοηιϊηιη, ςυοβ δ. ΗίεΐΌηνπιυβ ίη ϋαΐαίοαο

8εήρίοτιιιη εεείεναϋϊεοταηι βίοι εΙ 0τ6%. Ναζίαηζ.

Ιεείοβ 30 βυεΙΟΓβ βΟΐπηβΙ; ει ιιε ϋυυίΐεδ ηυιη Ιιι

βίηΐ ίΐΐί ίρδί ςιιοδ 3 δε δεηριοδ ενυΙ^3νίΙ ΤΙιεοϋοΓβ

Ιιΐ3. φυ ίγροάο ΕρΙιεδίιιχ ιηηο ΟΐΓίδΐί 450 ϊηΐβΓ-

ίϋειη ΤηεοϋοΓεΙιΐδ Οίβίο^ο 2, υυί άα ρβδδίοηβ

Οιπδΐί (1ίδρυΐ3ΐ εχ εοάεηι ορβΓβ οοηίτα Εαηοιηϊιιιη

ΓοΙ. 147. ΕΙ δέ ό μέν έκ της Μαρίας άδελφοϊς διαλέ

γεται, δ δέ μονογενής άδελφους ούχ έχει ■ πώς γάρ

έν άδελφοΐς το μονογενές διεσώζετο ; χα\ δ ειπών*

€ Πνεΰμα δ θεός, > φησί πρδς τους μαθητάς δαύτος,

ι Ψηλαφήσατέ με. ι 5ί αιιίετη αιιχ εχ Μάτια ηαίχα

ειΐ, εν,τη (ταΐτ'ώιιι άηκτϊΐ ; ηηίαεηίΐιιι αηίετη (ταίτει

ηοη ηαοεί : αηοτηοάο εηϊτη ίιιίετ (ταίτει εοηιετνατε·

Ιχντ εαε ηηίαεηΠηιη ? Ει αηϊ, άίχίί, ι 5ρΜ(Μ Οε*$

ειί, > ϊάεηι ύϊείί ά'αάραΙί$ < ΡαΙραίε τηε. ι Ηβε

«υΐεω βχευβα τερεπεδ ρα^· 281 ηυ]υ» βάίΐίοηίβ.

Ουίηΐυιιι ίη ϋίβίοςο 5 ΓβρειίΙυΓ ΓοΙ. 129. ούτ·,

ζωοποιεϊ τδν Λάίαρον ή ανθρωπινή φύσις, οϊτ»
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βαχρύει τίιν κείμενον ή άιίαθής έξουσία* άλλ' Εδιον Α βεειιηίΐυηι 8858 ηιια)6Γαη<1υΓη ρ. 56. Οποχηοάο Οοβητ

τοϋ μεν άνθρωπου το δάκρυον, τής δέ ζωής τά της

δττως ζωής. Νεηιιε Ηχιηχαηα ηαίχιτα ί,αζατχιχη ν'χνχ-

βεαί, ηεε ά(βεΐ )'ααηίεηι χηχραίϋ'χΐχί ροίεηίχα : ιεά

Ιαετχ/χηα ε$1 Ηοηχχηχ» ρτορηα, νχΐω αιιίεηχ εα ηχκε νετε

ιίΙ& «Μίΐί.δβιΐ οπιοη<ΐ3ηοΊΐδ β5ΐ ηϊε Ιοεηβεχ ααίοηβ

Χ δγηοϋί βεχΐ» ΟΕεαηιβηίεχί ιι&'ι οίΐϊΙυΓ βχ ΚΙ), ν

οόηϊΐα ΕϋΗοηύηπι ρ»)}· 127 εύίΓιοπίδ Υ3ΐϊε8η%, ή δέ

ζωή τής δντως ζωής, νίΐα νετο ε]χιι ψιί νετε νχία εα :

ιιηιη εΐ ίο ΙοΙυηι εχΐιίβεΐ Ιοευπι η»ε ε<1ίΐίο οταΐ.

4, ρ. 161. 8βχ(υηι είΐβΐυπι 1ιαΙ)β5 3 δγηοάο τι οεειι-

ιιιεηίεβ* ηοΐίοηε 4, ρ3£. 39 βΰϊΐ. ΥλΙϊο; Έκ τοϋ δευ

τέρου βιβλίου τοϋ κατά Εύνομίου. Πώς 6 Κύριος τον

κίσμον έαυτψ χαταλλάσσων έπεμέριζε τή ψυχ^ τε

>:α\ τω οώματι τήν Λαρ' αύτοϋ γινομένην τοις άν-

θρώπόις εύεργεσίαν, θέλων μέν διά τής ψυχής, άπτόμε-

νος δέ διά τοϋ σώματος. Εα τεΓυ Ιϊϋί ΓερΓΧδεηΙβΙ

|ΐΓίηιυ->ϋ1)βΓ ηυ]ϋ"δ βάίΐϊοηΐδ, ςιιβιηείϊαΊη Μπε εοηδΐ3ΐ

ηχιι ρετ €Ητ'χ$ΐχ Ηχιχηαηχίαΐβιη ηχχιηάχιτη &ίΙ>ί χριϊ τε-

εοηεχΊχαηι, αηχηχω εΐ εοτροτϊ ϋεηεβαχιηι εχ »ε ρτο-

(εείχιηχ Ηοτηχηχύχι» άχιρετίχεηά» Ιτχΰχιχΐ , νοίεηι

ςχιχάεηχ ρετ αχχχηχαηι, αίΐχηρεηί νετο ρετ εοτρηι. δβ-

ρΐίιηαπ) (Ιεηϊςυε βνηοϋυδ 03(1επι VI ίη εαάεηι βο

Ιΐοηε 10, ρ. 137 ΥβΙίεϋηχ βάίΐ. τέως δέ μαΟεϊν

ίξιον παρά τών προφερόντων ήμΐν τάς τοιαύτας

φωνά;, δτι το άναβαϊνον; νβΓ&α βϊο ίηΙει-ρΓεΙβ-

I μ γ Οιίΐοηίυδ ρβ($. 280: Ιηίετεα απίειη αί> χχι ηχιι Ια1ε$

νοεε! ηοίίι ρτο(ετχιηΙ, ορετκ ρτεΐϊνιη ε$ι άχαετε, απ χά

ηχιοά αχεεηάχΐ, εΐε.

ΟυοιΙ 3ά Ιυουηβπιιη Ι.τεΓνιικυ βΐΐΐιιεί, Γαοϊΐβ 3 ιε

εοηιΙοιιχΙχιηιυΓ ιιΐ εΐ σφάλματα ηπηίδ εΓεΙ)Γ3 υρβΓ9-

Γϋΐιι ρΓορεΓβηΐΊυιη, ςυχ νίχ Αγ^ιι* πολυόμματος

ευΠεΙβ 8ηίπΐ3(1νεΓΐεΓεΐ. Παρά δύναμιν δ' οϋχ ί«ι

κα\ έσσύμενον μαχέσασθαι. Βεηε \3ΐε, εΐ χοινωφε-

λείας δΐιιύίοδίδ ιτιΐ δ'ιηπίίΐιπδ Γβνε.

ϋΕ ΟΚΕΟΟΚΙΟ ΕΡΙδΟΌΡΟ ΝΥ85ΕΝΟ, ΚΤ Είϋδ ΟΡΕΚΙΒϋ9

{α) ΡΚ^ΡΑΪΙΟ*

Οίνίΐδ ΟΓεβΟπιΐί, ΝΫίβεηίΊί ερΪΒεύρϋί, Γγ318γ εειηιβηυδ Ο. ΒββΠϋ, »ε ηβία ςϋΜεπι ιιιλ]οπ8, υΐ εχ ε]αβ

8επρΙΪ8 οοιψεεΓε εβί, ροΐίδδίιιιυπί εχ Ηεχαεηχετο, υΐη άε ΒβϋίΙίο 1θςυβη8 ρΓ^εερΙΟΓεπι βεηιρεΓ βρρεΙΙαΐ;

Γαίι ε1θ(ΐυεηΓΐ8$ίοιυ$, υΐ δυ'ι435 ει ρΙεΓίςιιε νείεΓΟδ Ιταιίιιηΐ. <]ΐιο£ΐ ει ϊΙΙίυβ βεΓίρΟ (1εεΐ3Γ3ηΐ, βϋυηιίεςυβ

ΒβεΓ» ΐββίίηΙϋΓ ΙιίδίοΓΪΕΕ. Ρηιηιιηι 3Γΐε$ (ΙΊεεηϋΊ εχετευίι, Ιαηΐιιπιςυε ίη ηΪ3 ρΓοίεεϊΙ, υΐ ιβηϋειη τΙιείοΓ

ΙΠιΐδίΓΪβ βνβββηΐ, Ι8υ(ΐ8ΐϊ9()αε οπιίοπίιυδ 3ΐιΐΐ(]υίϋ ιιόη ίηΓβι ίοΓ εχίΐϊΐεΓΪΐι δειΐ ίβΐϊδ εΐοηυεηΐίχ 8ΐυάϋ3 τε-

ΙίεΙίδ ηιοη3$Γιε3ΐη (ΙίβοίρΠικπιι βεοιίυβ, υΐ 3εη1>ίΙ ΤΙιβΟ(1θΓβΙυ3 Ιίϋ. ιν, εβρ. 38 , 3ΐ1 ΐηεοίοςϊβήι 88 εοηΐυϋΐ,

(ϋϋ^επίεπιςνε δΐυίΐϊο βΜΓβΓαιη ΕίΙΙβΓΒΓυηι ορβηϋη ΠΑΤβτίΐ. Ροβίββ ι»πιβη ευ πι ]αηι αά φΐβεορβίιιπι

Ντ95« οίτίΐίΓιβ, 3 ςϋ3 .Ννδδειιί ηοπιεη αεεερϊι, 4β$ί£ηαΐιι$ 881, ββηείίβ ΒίοϋοΓυιη Ιιυτίδ, ςυοβ ίη εεείεβία

Ιεεΐίΐ3Γβ 81 ίπΐ8ΓρΓ8ΐ3π 5θ1βΙ)3ΐ, ηε^Ιεειίδ, αά ΓηεΙοηεβηι ίΐεηιπι ρΓοΓιίεηύΐηι αηίηιυιη εοηνβΓίίΙ. Οηαπι

ίετίΐβίβπ) Πΐυΐ3υϊ1ϊΐ8ΐεπιηυ6 εοηβίΐϋ 0. βΓε^οίίυβ Ν3£ί3ΐ>ζε»υ$ βρϊ&ίοΐα 34 3(1 ίΙΙαπι ρΐιιτ'ώυδ βοτίρΐβ τορΓε-

Ιιεηϋίΐ. Ουο νει·ο Ληηο 3(1 ειιιΐι ερΐδοορβιυιη ρει·νεηβι·ίΙ, ιηοβΓ(υη) 881 ; 88(1 εβιη ρΓ3?ΓεεΙιΐΓ3ηι ΐεπιροΓε

Υαΐεηΐίϊ ϊιηρβΓ8ΐ0ΓΪ8 ]βηι ΐαηι ^βΓο))«ι, εβΜ 3 0. Βββίϋο βρϊίεηραιαβ δϊδίηιοπιιη Νβχίβηζβηο «ΙβετβΙαβ οβί .

ίβ εηίηΊ ροβΙηαΊε ΐΐΐίυδ (Ιίβϊ, ςυο ερίδεορυδ Γαίι εΓεβίυβ, »ά Ννδδβηυηι ΙιαΙιίΐβ ηΓβΐίοηε, αηΐίβΐϊίειη βρρεΙ-

ΙβΙ ΙβηΙΙδςυε ΙαιιϋίΙιυδ ΙυΙΙιΙ, αϊ ϊρβίϋδ οοπιιηβη(1<ιΙίο, είδϊ ΙβοβίΐιΙ εκίεΓΪ, βπεεοΐ'υιιι οηιηίϋΐιι ίιΐδΐ3Γ εδ$β

ρο98ίΐ. Οαιπ 8υΐεηι 3ηηο 384 δνηοϋιΐηι ερίδεοροππη εοηΐΓ3 Μ3εβ(1υηϊ3ηοδ ΟοηδΙβηΐίηοροϋηι εοητοεηδβεΐ

Τηεο(1οδίιΐδ ίηιρεΓβΙΟΓί (ΙεεΓεΙυπιςυβ εδδβΐ υΐ ηοΐΐαβ ερίδεορηβ τεΓιείβ βυβ (Ιίοεεεδϊ 3(1 αΐϊβηβδ (Ιεπιι^ΓβΓβΐ,

Ιαηε άίδροΓίίΙίδ ρεΓ ρπινίηοί^δ Εεείεβϋδ, ΟιυββΓε» ροβΐ «ΙεΓυιιεΙιιιη Βαδίΐϊ ο πι , υΐινεηίΐ ΓιβΙΓί Οτβ$οτΊο,

Ννβ533 ρπιιβ ερϊβεορο, υΐ δεΓΐοϊΙ δοεΓβίεβ ΥΛτ. ν, οαρ. 8. ΙΓιο ηη1)ΐιϊΐ ιιχΟΓειη, υΐ ηίδΐοΓί33 ηιβικίβνιΐ ΝΊεβ-

ρηοΓυβ ΙΗ). χι, εβρ. 19. Οιιοά ιβηιεη νίχ ρτοοβη ροδδίι, υΐ ηΐίςϋί εβηββηΐ, εχ ΝβζΊβηχβηί ΟΓβΐίοηε

Ιβυάίουβ Β38Ϊ1Π; ηβπι ευηι ρβΓβηΙβί ιβηι ε^Γβ^ϊχ βοοοίϊβ ρΓΟΟΓββΙΙοηβ ηοηϊΐεβ Γυίδδε οδίβηάΐΐ, 1(1, ίηςυίΐ,

ύεηιοη8ΐΓ3ΐ οββίυδ δβεεπίοΐιιηι ει νίΓ^ίηυηι ηύηιεΓηβ, βΐ βοηιηα ςιΐϊ ίη νίία εοηϊυ^3ΐ3 νίχεΓυηΙ, βίε. δβ-

εβϊιΐοΐβδ ρΓΟέϋΙ αΊιΙηο Γιιβτυηΐ Βαδίΐίυβ, Οτε^οΓίυδ, βΐ ΡείΓΟδ δεΙ)3δΐχ ερϊδοορυβ, ΐ]ΐιεηι ΒβδίΙίυί ϊρββ 88-

εΓΪ8 ϊηϊΐϊβνίΐ, εΐηά ρΓε&ονιεΓϋ (Ιϊ^ηΊΐβιειη ρΓονεχίΐ; βογογ βηΐεηι Μβεπη» εΐ Ν3υεΓ8ΐΐυί Γγ316γ νίίβηι 80-

1ί:3Π3ηι εΐ ϊηορβιη βυηΐ εοπιρΙεχί, υΐ άε τϊΐ» Μβεήιιχ εηηΐϊηεΐ βρίδίοΐα, ςυκ Ννδδβηο 090ΓΪρ13 ίηΙβΓ

88ηο(οηιΙθ Ιπείοΐ-ίαί ριτ Βυπυηη εοη$ε$ΐ3ϊ 8(1 ϋίβω 19 ίϋΐϋ Ιε^ίΐαΓ 6χευ33, βχ ΐηΙβΓρΓβΙβίίοηε ΡείΓΪ

ΓΓαηοίδΟί Ζίηί; 8β(1 ϊηΐεΓ ϊΐΐοδ ςΙΓι νίτ^ίπεδ εΐ εχδΟΓίβδ εοη]ιιςϋ ΓεπΊβηδεπηΙ, 3ϋΙ εχ εχΐβπβ ((Ιεεεηι ςυϊρρβ

ΙΙββΓΐ, δι 0(1ε8 ϊΐΐΐ ΐΓϊηυΛίιΐΓ ερίδίοΐχ, ϋδ(1εηι ρ3ΓεηΐϊΙ)υ9 η»ιί βηηΐ) ςιιϊ πΐΒίΓίιηοηίιπη εοΙυβΓίηΙ, ηοη 83(ί*

Ιιίηε Γκ|ϋίϋο εοιι8ΐ3ΐ. Ιμίε νεΓΟ ϋΓβυοΓ:.υβ ίη ΙιΙιγο ςικηι Οε ύτςχηίΐαίε δίτΐρΐυηι ΓβΙϊςυϊΐ, νΐάεΐυΓ βρβπίι»»

\β) ΙίίΕΐ; ρίχ'Γβΐϊο ΙιηΙίήϊΒ ίίϊΐίοΒίϋιίί Ννίίΐ.Ίι! !ΐίΐΓ(εηυ> οβ» ργ^Πχϊ.
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ίηηυβΓβ 5β οοη]ϋ§βπι, ηοπ εχΓώεπι Γυίδβε, ευπι 3ΪΙ οβρ. 3 : Λ'κηο τηίΛι' ιηπρηαίίιιηι ίαηάαηι εοαχχχίχο φκο-

άαπχτηοάο χηαηίι ε$1 α« ηιίηίηιβ [τχιαχχυια, βίο. δεά ββίο εοηηιώίαΐεπι νϊΐβιη δ'ιΐ 3πιρΙεχιΐδ, ίρδί Ιβιηεη 63

νίνεηϋί Γ3ΐϊο ηϊηίΐ ίηιρεάίηιεηΐί βΐΐυΐίι, ςυοιηίηιιβ βίΓεηιιε ρΓΟ οαΐΐιυϋοα Γιάε ύβεεηβηδ, 3(1 ραΓκπι νίιΊυΙίβ

£ΐοπ3πι 3$ρΪΓ3ΓΪ(. Ναπι ιη ρβΓ Εεείεδίβδ ηχτεΐίεχ ρΓβνϊΐαΐίδ ΐεηεΙ)Γ3δ 8υϊ$ εοηείηηίυιΐδ άί$ευΐ6Γεΐ, Ιυποεπ-

ςυε γεπίβΐίδ ΗοπιϊηίΙιυβ ςαηβϊ ρΓχΙαεεΓεΙ, εΓε&Γβδ ρεΓεβπηβιίοηεδ δυδεερίΐ, ν°ΐ38(|υε άΊΩΐοίΙεβ εοηΓεείΙ.

(}ϋ3δ ευπι βε^Γβ ΓεΓΓεΙ, ει βυβπι νείυΐ ίηεοηδίβηΐίαιιι ςυεΓβΓβΐυτ, Ν3ζί3πζεηιΐ8 βρίβίοΐα 34 εοηδοΐβΐυβ εκί,

ει 3ά 1)βηε (1ε ηιυΙΓιβ ιηβτβικίιιηι, 3Κ]αε £Γ&Ιί3πι 3 Ώεο δρει^ηάβιη βΓβχίι. Οιιο (Ιεηία,ιιε 3πηο ϋβεεδδβπΐ ε

νϊνίβ εΐ ροβΙεηοΓ ΒββίΙϊο (υί ΐεβίβΙιΐΓ 8οεΓ3ΐε$ Ιίΐ). πι, εορ. 8, ίά'ςιιε ηιαηίΓβδίυιτι κ&ά\1 Ν3ζϊ3πζεηί 3(1

Ν^δδεηιιιη 37 ερίδίοΐί εοηβοΐβίοπα (1ε ηιοΓίβ ΙΥϊΙπδ) ηοη εοηδίβΐ εχ ηίδίοπίδ ; 8ε<1 ίρίε πιιιΐΐϊδ ίη Ιοεϊβ

ηιεηιΐηίΐ 86 ^ιη £Γ3ηα'ειιι ιΐ3ΐυ εΐ βεηεπι βεπϋεΓε, ιηβχίιηε ϊιι ερίδΐυΐβ Όε ρτο{ει$χοηε Οχτχιιχαχχα, ίη 1ϊΙ)Γ.

1)ε ήτρχιιχίαίε εαρ. υΐΐίιοο; ει ιη ΟΓαίΙοηε ςυαιη Ώε χη[αηίχοχΐί, αχιχ εχ χιίετο ρτοιχηαίχιτε αοτχρϊνηίχιτ, εεΐκϋΐ,

αΙΪ38ςυε ββερβ ϋεηεειυΐΒπι βα*αι εχειιβαΐ. Ηοε δοΙυιηηιοάΌ ϋε ε]ιΐ3 ίιιίεήΐυ βίε ποΙϊΙιιγ ϊη ΙΙβυαΓεΙϊ Μβιΐ)·-

Γυΐοξίο 3ά αΐεπι ιχ ΜαΓίιι : Αρηά Νκεηαηχ εχνχίαΐεηχ άεροίίιχυ &. Οτεαοήχ ερχεεορί, [ταΐτη οβαιί ΒαιίΙχχ

ϋοειατΐεηη», Ιαηχ νχία αχχαχη εΐοηχιεηίία εΐαήαχηχχ. Λΐ<|υε η:βε. αυίάεηι 1»Γβνϊ ϋίεΐϊ δυΟίείβηΙ (1ε ΟΓε^ΟΓίο

Ννδδβηο, ιΐε ευίυβ ΐ3υϋϊϋυ$ εΐο^ίβ νείεηιιη ρο8ΐε3 Γιΐδίυδ δϋΙ>]ίείειιιυδ.

Λίΐη νεΓο ςυοηίυηι ηβΐυι-βίβπι ει Ιεβίιίιηυιιι οι-όΊηεπι ςυο <|ίΐ Ϊ8<4 ιιβ ΙίΙίΓοπηη δεπρίιΐδ β*ΐ, ηοη ροΐυϊπιυ$ ϊη

1>3ε εάίιίοηε βεααί, 3ΓΐίΩεΪ3ΐ6ηι ίη8ΐί1υίιηυ$ : ηειηρβ υ! ρποτειΐ) Ιοευιη δΟΐΊίΓβηΐυι- εβ ηυχ 3ΐ1 Υεΐηβ ΤββΙβ-

ιιιεηΐυπι ΓεΓετπ ροιββ νϊάβο&ηΙιΐΓ ; ιΐείιιϋβ ς«36 άΛ Γείίβίοηίδ ΟΙιπδΙίβηχ ίηδίίΐυΐίοιιβπι, Γοπη»ηι, εΐ ρΓοΓεβ-

κϊοηεπι δρεειαηΐ, ει ϊη ςυίοιίδ αΐίςιιοί εναη^εΐίεκ Λοείπηκ Ιβδίίιηοηίί ΐΓ»ε(>ηΙυΐ', βεειιηείυηι Ιοευιη οϊΐϊ-

ηβΓεηΐ, ροβιεα εοηείοηϊουβ ηοοηυΙΙίβ »Λ ΕεεΙεβίχ οοηΒΐιείιιιΙίηεηι ρΓΟ τβιϊοηε ει ίβπβ ΓεδίοΓυω 4ϊ(ροβϊΙϊ8

θΓ3ΐίοηε5 ΓυηεοΓεδ (1β Ιβιιιΐίϋυί ςυοτυηιείβηι δκιείοπιιιι 0(1]εείπιυ5. Ει Ιιοε (1ε υηίνεΐ δίδ ε]ϋ» (Ιοείοπβ ορε-

ΓΪ1)ϋ8 ρΓ£Εΐηί56υηι $ί(. Ι)ε βίη^υΐί» βυΐεπι ρΐιιηυυβ ΐΓαείατε ιιοιι εοητεηίΐ, ββ(1 ςυΐϋςιιϊά ϋε βΐίηυίουβ ηιο-

ηεηάυηι ηο1>Ϊ8 οεευΓΓεΙ, ραυείδ Ιιίε αε1<1βιιιιιβ.

Ι^ϊιιιγ ΓΟ^ίηΐε Γγ31γ6 βαο ΡείΓΟ 8«1ΐ38ΐ33 ερϊδεορο εοηΓεεΐι ΙίϋΓυιη ίη Ηεχαεηιετοη, ςυεηι βΠΙηιοί 5οεΓ3·

Ιεβ Ιιογ. ιν, εβρ. 21, 3 Βαχϊΐϊο πιοπβ ρΓχνεηίεηΐε ϊιηρεΓΓεείυιη ε«56 τεϋεΐιιηι. Ευπι ηοβ ρπηιο Ιοεο εχ ΐΓβηβ-

Ιαιίουε Ζΐηϊ ριχεεϋεΓβ νοίυίπιυβ : ςιιο>Ι εο ΙϊΙιι-ο Οε ορετε ιεχ άχετηιη ϊιι οπίίηεηι 30 εοηεοΓίΙίβηι (\\ιχ

(1ε πιυηϋί ρΓοεΓεβίίοηε ρΓΐιηο ςυίείεπι »$ρεεΐιι (ΙΊΙΓυββ ει ίηΐεΓ 8ε εοι.ΐΓίΓίί νίάεηΙυΓ, βεεοιηιηοάδΐε (ϋϊρο-

Λ31, ίρ5υηΐ(]υβ Μογ$εα> βίϋϋρβΊ εοηβεηΐΐεηιεπι ει εοηδίβηΐεπι εΙε^ηηΐβΓ 08ΐεη(ΐ3ΐ. νεΓηπι ςαϊβ ϊιι εο εοιη^

ιιιεητβΓΪοΙο ιηυηιΙΊ ΓβοΓίεβηι ΐι» εοηΙειηρΙαίιΐΓ, υΐ ηβΙαΓβΙειη ΐβηΐιιπιηιοίΐο ει ηΐδίοπχ εοη^ι υεηΐεπι ϊη Γε-

1>Π8 0Γ63Γΐδ ΟΓϋίηεηι εχρίΐεεί, ηαίε εοιιΐίιιυο (1υ33 8αϋ]υηχΊηιυ3 θΓ3ΐίοηεδ Ίη Ιιοιηιηίβ ρΓοεΓεβίίοηεηι

■ύπαοιίυιη ρΊα& εΐ ε1ε£3ΐιΐ6δ, ηικε, ίηηυίΐ Ζίηαδ ςυί ΐ3ΐίη»$ Γεείΐ, Ιχεεί αΙ> ε]νιάεηχ αχ»εΐοτχ$, ει χτχχιΐΐο

εύατη ηαςχι α Βα$ίΙΗ ηχαςηχ, εχιχ α ςιιχίαιιάαηχ [αί$ο αΗήύχιιαι αιιάχο, ( ίηΐεΐΐί^ϊΐ Γογ13888 ΟοεΙείΓίίΙϋπι

ΤΐΙπιβηηυηι, ςυϊ εβ8 ίηΐεΓ ε]υδ(1εηι Βίδίΐϋ ορεΓ3 Ιιβηδίϋΐίΐ, ει ρΓΟ Ιοεο ρβορΙΐΓβδΐ άίίΓυάιΐ) πήϊεηάΐ

€θη$ιιεΐιιάχιιε α6«5β νχύβαηίχιτ, αηΐΐηχιχαχηχίΒ Ιαηχεη «κηί, ληΙ αΙ> χριο (ίτε^οήο αάΗηε ]χινεηε (οηε εοηχ-

ροιχίω, αηΐεηααηχ αΙΐίοΙχιΙχΜχηχαηχ Ιχύτχιηχ ϋβ ΙιοπΓιηϊβ ορίΓκίο ρτ«κηρ$η!εΐ : αχιί αΙ> αΐίηχιο ()χι*άεηι αεία-

(ίι νχτο ίχχπχ ρ'χο ΐχχηι ιηϊηχηχε χηάοείο. Νθδ Ιαηιειι εοη]ίείιηυδ εχ ρηηΐ32 οΓ3ΐίοηίδ ϊηίΐίο, υ1)ί βεπρίιιπι

Ιβ^ίΐυΓ : Ιηχηιιιιιη ε$ιεΐ ειχηχ εα ηχαν αά (ετα$ Ιχχηχ ηαΐαηίει, ίχιηχ ρταιίίεηΐβ*, 'υη> νυΐιιηΐεί, ςχκεηαε αά ί<κ-

Ιηηχ αά εαηιιε οχηβ ιη εωΐο »«π/, ηχιαηχιε αά ίετταηχ βΙ αά εα ηχχαι ιηιιΙ ίη Ιβηα ρετίΊηεηί, άχάχεεήηιχι>, εΐε.

633(1ειη ηοη εβδε Ογ6(;ογϊΊ ιιοδίπ : ηεςυε εηϊηι εΐε Ιιϊδεε ΐΓβεΙβνϊΙ, δβά ΒβδΊΙΐυδ ϊιι Ηεχαεηχετο. Λιηϋχ »υ·

Ιειη δί ηοη 1ΐ3θΐΐχ 3ΐ1 ρορυΙυπι, Ιαηιεη βεΓίρΐχ ϋοιηί ει εοι-αιη Γβείΐ3ΐ33 νίϋεηΙυΓ. 3εά (1ε 1ι ίβ 31'ιοπιιη εβιο

]α<Πείηπ). ΙιΙοβΓ ΠΙβ Ώε ηοτηχηχι ορ'ιβεχο φιαπχ ΙιΐΙίηΊβ 3ΐΐΓΪΙ)ϋδ άβόϋΐ Ιοϊηηββ 1>ευηεΐ3νίυ8, 3(1ιηίΐ3Π(1ιιιτι

οριΐδ 3 8υϊ(ΐ3 νοεβίατ. 1 1 ίο δί οπΙίηΊδ ΓβΓιο. ςοο δΟΓΪρΙιΐδ εδί, 5εςυ»ΙιΐΓ, (Ιε1)εΙ ρΓχεεϋβΓε. Νβιη, ϊηςιιίΙ

Νγ88βηυ8 ίη Ηεχαεηχετο, ΙίϋΓυιη Ώε Ιιραχχηχι ορχ/χεχο βηΐε Ιιυηε ηιίδίιιιυδ. Ηίε ρηιηυπι (Ιαπιυδ εχ Ιγοκ&Ιλ-

Ιίοηε Οεηΐίβηϊ ΗβΓνεΙί εοηείθηβ$ οείο ϊη Εεάειχαιίεη, ίη ηιιίΓαπι ριϊοΓβ δίαΐίιη ϊη Ιίηιίηε ΐε&ΙιΙιΐΓ μ

εΐϊβιη ίη ΡΓυνεΓϋίβ βεΐ'ίρδίκδβ, εΐιιηι βίε »ΊΙ : ίοιη ιειαα ΡτοιετΗοτχιχη /αηι χηεηΐεχη ρήχι» εχετεχιεηηΐ,

ηχιυτχιχη οΐιιεηταε $ηηΐ ταΐχοιχε$,αά ηαιχε 8εήρΐιιταχιχ, ηαω υετε ε»ΐ εχεείεα, εχ$χ$ίϊΙ αιεεηιηι. δεά Ιιβϊο εοηι-

ιηεηΐ3(ϊο ηοηβαιη νεηίΐ ίη ρυηΐίευηι. ΗοιηίΠβδ ίυΐεηι ςιιΐηϋεείΐΤ) ϊη ΟαχχΙχεα εαηίχεοτχχηχ ιηβΓίι ίβηί^ιιοιί-

1»ΐ8 ρΐεηβδ, ρβΓίΐηι εχ εαάειη ΗεΓνεΙί ΐΓαηβΙαίίοηε, ςυχ νϊιΊβ ύοοίίδ ρογιογ ει ΓαείΙίοΓ νίδα εδί, αρ;ιΓε5δί-

βτιιβ ; 3ΐΪ3δ ηεπιρβ ήααίιιοτ ροδίΓεηίαβ ηάούδηυβ Ηει-νεΐΐ ρΓοεειΙε1)3ΐ εχηιηρίβτ, εχ ΙηίετρΓβνβΐϊοηε ίειιη-

εΐβνϋ εοπιρίενίπιηδ. Ιη Οηε ρΐϊΓαΐίοηίδ» ςιιβιη ϋβϋειιι ΙιοιιιίΙϋβ ίρβε ΟΓββοπηδ ρΓβεΓεείι, τειΙΗίι ι ηιίο-

ηεσι ίπδΐίΐιιΐχ εοηιη)εηΐ3ΐίοηϊδ, υ1)ί ίΐ3 Ιο<|υίΙϋΓ : Νοχχ εα Με Ι'Λετ α χηε »εήριχχι αά οίίειιίαίχοηεηχ ; ίεά

αηοχχχαχη ηχηΐία εχ χχ% ηχιω ίη ΕεεΙε$ϊχ$ ά'χεία «κηί, φιΐάαχιχ εχ Η$ αχχχ ποΟϊκήμ χεπαηίχιτ, αάιιοΐατχχηΐ, εα χιχ

(οττηαηχ ήοιηΟίαταιη ετχαττανί χη άίεΰχι» ]ε]χιιιχοτηηχ : ϊιι Μιεηχηχ Ιιχε ΙίΟετ αά αχχτε$ ρορμίχ α χιούίί \χιχι εΐαϋο-

ταίχι». δίη^ιιΐίδ αιιΐβιη <1ίε1)υ8 δίη^ιιΐ38 ΟΓλίίοηεδ Γβοίιηνίΐ : ιιαιιι ΙβεΓιαπι (Ιίεϊΐ εβδε ά\βϊ Ιει Ί,ϋ, 81 βίο ά»

Γείίηαίδ. δεςυϊΐιιΐ' εΙε§3ΐιΐί88ίηΐλ ΟΓβΙίο, ηιΐ3 ΟΙιπϊΐίίΐιί Ιιοιιιίιιίδ ΓοπιιυΙϊ ΙταϋίιιΐΓ : ίϋίρδυιιι ηυοιμιε ρΓΟ-

ίεΠϋΓ ϊη 1ί1)Γ0 Οε υχία Μοιί$, ςυεηι Ι,ηΐίΐιίΐηΙε (Ιοιιατίΐ ΤΓΟρεζιιηΐίιιβ. ΙΙΙβηι νεπ) εχ βεοίδυιη νυΐςαΐίδ 9

ΕΓβηείδεο Ζϊηο Ιιϊε αρροδυίπιιιβ) ϊϊεηΙ ε( ΟαΐεεΙιεΙίεαιη ΟΓΟίίοιιεηι, ιιιαχίιηαηι αρρείΐβίβηι, εχ ΐΓ»ηδΐ3ΐίοΜ
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ΗϊΓνβιϊ ; ηβηι οιιηι ]απι Ιε^βΓβΐιΐΓ τβίΐιΐίΐα ίβιίηβ ρβΓ Ρείι-υηι ΜοΓεΙΙυηι, ρίβευίΐ βΐ Ιπε νεΓδίοηειτι ηοηύιιπ»

ηηείεηυβ ϊηιρΓβίβαιη ρι-οροηβΓβ. Ι1)ϊ βυίβηι, ηιβχίΐΌε εαρ. 37 ηιυΐΐα άβ ΐΓαιιβηιυΐβΐϊοηβ δίνε Ιηηβδυΐκίιη·

ΙίαΙϊοηβ Οοπιίηίϋί εοΓροπβ εΐ 8»η^υίιιΪ5 βιΜυευηΐιιι·, βΐ οβρ. 58, 56 βΐίίδ ϊη Ιοείδ ρΙυΓ3 <1β Ευεηαιίδΐίβ εχ-

μοβυΊδϊβ ηβιται, αυοο" ΐηιηεη ηοη ίΐ3 (ϊεςυεηδ εδί ίη εχεηφίβπΐιυδ ου» γυΐ^ο ΓεΓυηΙυι·. Ηυϊε ϊΐεηι Γβίβ-

οιιβίίεο Πογο (βίο εηίιη θΓθ§οπυδ ίρβε αμρεΙΙαΐ βχρίδδϊιηβ) δίευΐ ει ϋΐί ο"β αηίηια ει ΓεδυιτεΓ.Ιϊοηε άΊβρυΐβ-

Ιίοηί ευη βΟΓΟΓβ Μβειϊηβ, αυίαβη! ΙυεΓειίοί, υΙ ϊη ρίει-ϊδαυβ γεΙβΓυιη 1υευϋΓ3ΐίοηίΙ)υδ, (Ιο^πιβΐ» ηοηηυΐΐα,

ΐιικοίραε νεΓο Οπβεηίβ ίη^εει-υηΐ, Νίεερηοι-ο Ιεβίβ Ιίΐ). ιι, εαρ. 19. δβα ει ίηιιηίδίβδ Ιιυ]υ5ηιοιΙί ΓηΙδβδ ορί-

ηίοηεε (ΙβπίοηδίΓϊΓβ ροδδίδ εχ εο ηυοο" ίη ϋαΐεείιείίεο εαρ. 35, εϊΓεα Γιηεω βχ βεηΐεηΐία Οη^εηίδ Γερεπ-

ΙϋΓ, Ιοη^ίβ ροβΐ δχοαΙίδ ϋβο ρυταιυ εοηδβιναηιίαιυ ηαΐυταιη : 61 ςιιοά ηυίε βΠΌΠ εοηίΓαπυιη ΙιαΙχΗιΐΓ ίη

οΓϋΐίοηε ϋε άίε Ναίίνίΐαΐή Οοηάηί, ευηι δεηοίΙυΓ : βνοά ρετ ,τανττκΗοηαη ηαι )ΐκΙϊ ετιιηΐ, αά ειχίε&ίετη

ηιιίείεηι αεεεάεηι ; ααϊ αηίεηχ ρεεοαίϊί ούηοχϋ, ϊη αεΗεηηαι ϊαηειη άείτηάεηΐητ, εΐε. Νεε εηΐπι ρυ^ηαηΐίί Ιβη-

ΐϋβ νίΓ 3υΐ δειΐδίι 3υΐαΌευίΐ. Ει υΐ ειείεΓη ραυείδ εοαφίβείβηιυι·, βΐίβ ψχχάνη ορυβευΐα ϊη 1ι»ε βιΐίιϊοηβ βε-

Γ.εδδεΓυηΐ, ηίππι-υιη ΟΓαΐϊοηβδ Ώε (ιιαίεηάα (οτηίοαίϊοηε ; Ιη εοί ηιιϊ άϊή[ετιιηΙ οαρίηιηα, ει αν'ι α§τε [σ-

τιιηΐ τερτεΗεηιϊοηει, αο ΗεΓνεΙο ρπηηιιη εοηνεΓδ*. Ώε Αχεεηιϊοηε νεΓΟ, βΐ ίιι Ρειιίβεοίΐεη δεπηοηβδ }3ΐη

βάΐΐι 0ΐΓ0υιιιΓβΓβ1)αηΐιΐΓ : ρΓίοτ ςυίϋειη εχ δίΓβηί νεΓβϊοηε, δίευΐ ει ρ1εΓ3(]υε Ννδδεηί βεηρίί; βεϋ α,υία

Ιεπβ ιν ρο$ΐ Α$εεηδίοοειη άβ βοιίηιι δεηηοηε εχ Ιηηδίαΐίοηβ Ζίηί ΙφΙυτ ία 1)Γενίαπο Ιϊοηιαιιο ηυρεΓ εχ

«ΙεοΓείο εοηεϊΐϋ Τπϋεηΐίηϊ Γεδίίΐυΐο: ρι-ορίβΓεβ εΐ ηυηεεί ςυοδευικιυε ηβηείδεί ροΐυίηιυδ εχ εοϋειη ϊηΙβΓ-

ρΓείε, ςυΐ 31) Εεείεδϊα ρΓθ!)31ιΐ8 6δδε νϊάβΓεΙιΐΓ, βείεοΐοδ εχευάίωαδ, ιιΐ ϋε φαηρεήΐιη» αηχαηά'η,ΐη ηιιιίϊετεηι

ρβεεαίτϊεειη, ϋε άοτηίεηίϋαι; εΐ· άε Οιτηΐί ηαΐϊνϊΐαίε, ε)«ίάβιηηηε τε$νττεαϊοηε. ΝοηηυΙΙα ρΓ3εΐεΓε3 εχ

ίΐϋοπιιη νεΓδΐοηε δεοΓδϋω ναΐ^βΐβ ΐηδεΓυϊαιυδ, υΐ 1ίΙ)Γϋΐη Ωε νϊτρίηίιαίε α ΡείΓΟ ϋβίεδίηϊο εοηνεΓδυηι,εί

ΙΙογπ» Ινρΐδ εχοϋδϋπι: ϊη ςυο ^6 νΪΓ^ίηαΙϊ νΐηυΐε, ςυ3 υιΐ3 Γε1ί(|υ3ϊ οιηηεδοοηΐίηεηΐυρ, ίο άΐδραΐβΐ ενβη-

ϋϋΙΊαΒ άοαήηΐβ η^βδίΛίεηι εοη'.ρίεείεηδ, ηΐ ηοη βοΐυιη ευω διοϊείδ ϋε Ιιοηβδίο, νεΓϋηι εΐίβιη ειιηι τείϊ-

•ΐιιίδ Ιιυηεδϋδ ρΐιίίοδορίιοτιιι» ϋίδεϊρΐίηίδ «ΙϊδδβΓαΙ, ρβίΓΟοίηίυηιηυε ε3Γυπι 3θΙίοηυπι, ϊη (]υίυιΐδ νϊΓΐιιΙίβ

ίρΙεηάοΓ εΐαεεί, βυδεϊρΐ3ΐ. Ει, ηε (ΐυίίΐ δΠεηΓιο ρικίβι ηιίΐΐεΓε βαΐ (ΙϊδδϊηιυΙβΓε νϊάεβηιπΓ, ςυοά Ιιϊε 1ΐ3-

ΙιβΙϋΓ ιπιρΓεδβιιιη ηοιηίηε Οι-βξοή'ι Ννδδεηί αά Ρείτατη (ταΐτεηι $ηιιηι, Ώε άϊβ'ετεηΐϊα »αΙι&ΐαηΐϊ<Β εΐ Ιιι/ρο-

ιία$εα, \άαη Ιβ%\ι»τ ηριιά ϋ. Ββδΐΐίυιη ερϊδίοΐβ 43 αά Οτεαοήαιη [ταΐτειη Νι/αεπαιη ερΐ/κ-νυνιη. νϊϋβ-

Γΐηΐ (1ο^ι^υ^8δ εηίηβπι ίΙΙοΓυιη ηβηε ιΐϊβρυΐαιίοηβιη βδδί^ηεηΐ.

ϋ;εΐ6Γυιιι ϊηΐεΓ δβηείΟΓυιη Υίιβδ 3ϋ Α1ο>δΐο Εβιίηε ηοη 113 ρπιίεπι βχ άίνεΓδϊδ 3υεΐοΓι6θδ ε»1ϊΐ35, εΐ

ιηούο ρεΓ δίη^αΐοβ (Ιϊέδ ε^υβςαε ηιεηδίδ 3 διιπο άί^εδίβδ, ΟΓβιϊο ςυ36(ΐ3ηι, ρϊα βΑηε ]αχΐ3 εΐ είεββηδ,

Ι)ε οεοηηη ΰοηιϊηϊ ει Όε ϋεϊ ρατεηΐε, οίι/κβ άε ;μ5/ο δίηιοηβ, ΟτβζοήΊ Νν&δεηϊ Ιΐΐυΐαηι ρΓίε δε ίεΛ ^

δοϋ ηυοηίβηι δίηιεοη Μεΐ3ρ1ΐΓ3δΐεβ, ςυί ρΓπηυηι αΊδρεΓδβδ Οτκεβ οοΙΙβββΓαΙ, νίϋβΙϋΓ ϊη 1ΐ30 ηοηηίΐιίΐ »υ

ίιιιπιυΐ3δδβ, αυΐβΐΐαηχ αΐίςαίά ιάάϊάίβββ, α'υπι ρΓΟ δυο ωοΓβ εορίοβίυβ βχρϋεανϊΐ, 3ε βπαρίϊοηουδ νεΓίιίβ

(■ιΐ3ΓΓ3νίΙ : Μεο ςυ3δί Γείυδ εδδεί ΠΙφίίιηυδ, ηβηε ευηι νβΓβ ηβΐίνίδ δΐ3Γβ ηοΐυίηαυδ. νβΓυΐϋΐαηιβη μ

(|υϊβ ΓοιΊβ δεευδ ΐυάίεεί, ΙιβηεΙ ϊηίβηηι, υΐ ηε ηίε ΓβροΙαΙϋΓ, ΐηίυί Ινρΐδ ίπιρΓΟδδαιη, βϊεηΐ ει βρίβίοΐιιη

ΐ I Ιαιιι αά ΟΙιιηιρίηηι τηυηαεΗηηι, Οε νϊία Μαοήηω. {}ιιοά νεΓΟ ρεηϊηεΐ 3ά (1ίνθΓ338 <] ιΐϋπιιηύαιη ΓιΙ)Γ0Γυιη

ϊιΐδΟΓίρΐϊοηεβ, ηοδ υΐ ρΙυΓΪηιυηι ϊη ωβΓβίηε ηοΐβνίιηυδ, 3ϋΙ ϊη ορεΓυιη ΟβΙβιο^ο, ηυειη δυΙ)]ίείεηιυδ, ίη-

(Ιϊεαοίιηυβ.

0εδία'εΓ3ηιυΓ βυΐεηι ρΓ35ΐβΓ ΙίΒεε 3ΐί3 ε]υδ νίπ ιηοη'ιπιεηΐ» ΙβιηροΓυηι , νεί Ιιυπιίηϋπι ίη]ΐιπ3 (ΙεροπΙΊι.ι ,

3·αΐ ηαείεηυβ ϊη Ιυεεπι ηοηιΐυιη 6τη1ς3ΐ3 ; ηεςυε εηίπ» τερεπίαΓ ΙίΙιεΓ, ο,ϋεηι δετϊρβϊδδε ηιεαιοπιΐυΓ εοηΐτα

ΑΗαΰϊιιΐΗ, ϋβ Ραΐηι, ΡίΙη, ει 5ρίή(Η» ιαηείί άϊύη'ααίε, ηίδϊ ςυΐδ ΗΙυηι εκβε ίοΠε δΐΐδρϊεείυΓ εχ 3(Γπιίΐ3ΐβ

ΒΓ^υιηεηΙί, ο,υβηι αά Λ6ί«6ΪΜΐη ιηϊδίΐ, Οιιοά ιτει άκετε Ώβο$ ηοη οροτίεαΐ, ρβ^. 447 ιοηιϊ II, δεο" Ιοευδ Ιβιηεη

αϊ) ΕυιΙινηιίο ρΓοΙβΙυδ ρ»πβ ι ιίι. 2 ΡαηορΙ. Ίη εο ηιΊη'ιπιβ ΓερεηΙυΓ.

Νεεϋιιηι ρΓ0(1ίβπιηΙ ίη Ιυεεπι Οοτηηχεηίαήϊ ίη ΕρηΙοΙατη ΰ. ΡαηΙϊ αά ΡΙιίΙ'φρεη$ει, ηυοβ, υΐ αΌευίΙ δϊχΐυδ

δεηεικίδ, αυείοτ ΒΐοΙχοίΗεοα χαηεία; , Ονηΐΐυβ οίΐαΐ ΐη 1ϋ)Γ0 αά Εβορίϊαη (ταΐτεηι εοηΐτα ΤΗεοάοτεΙηη. 1η

ευ]υδ Ιίοη Γιηβ δίε Ιε^ίΙυΓ : 0. ΟτεαοτΊΊ ερ'ικορΊ ϊη ΕρηΙοΙαηι αά ΡηϊΙίρρεηιε» : ευ]υ$ ΓΓ3£ηιεηΐυιιι : Ηοε,

ίη(|υίΙ, »αρίαΙατ ααοά αϊ ίη Οιή%ΐο /ε5Μ, « ι/υΐ εηηχ ϊη {οττηα Όε'ι ε$$εΐ, ηοη ταρϊηαηι ατΗΐταΐΗ! εα ειιε «β

οεηυαίεηι Ώεο, αά εεηιεί'ιρινηι βχϊηαηϊυΐΐ, {οπηαηι »εη>ϊ ίηκάρϊεηι. > ϋηϊά ραηρεήη» ίη ΰεο, ηναηι (ονηια ιετνί ?

(Ικΐά Ακιηί/ΐϋΐ ίη τεαε εηηείοτηηχ, φιατη αά εοηιηιαηίοηεηι ραηρεήί ηο&ΐΐα; ηαίητα; ζροηιε νεηΐιε ? Κεχ τεαηηχ

ει 00Μ»ΐΗΐ άοηχϊηαηΐχηη ίηάαίιητ (οττηα εετνϊ; }ηάεχ οπιηχχιηι /ίΐ αώάίΐιιε ροιειίαίίοηί ετεαίιιτα;, ϋοτηΐηΜί

ίη ιρείΗηεΛ-ροηΐΐατ : ηαϊ οιηηία εοηΐϊηεί, ϊη άίνεηοήο ηοη ίηνεηίΐ Ιοεητη, $εά ίη ρτααερε ρτοβάΐητ ]αηιεηΐο-

ηιηι ; ηιίηάηι ει ϊηχτηαεχιίαίιιι ιοτάει ηααρΗ Ηηηιαηω ηαίητα;, ει ρετ οηιηϊα ρανφετΙρίειΛ ηοΗταιη Ιταηιίεηι,

ηα/ηε αά τηοτιί» νεηϊί εχρεήηχεηίητη. ΟοηνάεταΙε ραηρετίαίϊι $ροηΐαηεω ηιεηεηταηι, νϊία ηιοτίεηι φαιοί, ριάεχ

άεάχιαιητ αά }ηάίε'ιηηι, νϊία; οιηηΊαηι εχίϊιίεηΐίηηι ϋοιηΐην< ιηΐιάϊΐατ ίεηΐεηΐϊα }\ιάϊεαηΙη, τεχ οιηηίηηι νίτΊη-

Ικη, α«(ΐ ηΐΐια ηαηάιιτη ικηΐ, ηηοιίαίοτητη ηοητειραίΐ τηαηη». Ηαείεηυβ ΟΓε^οηυβ ερϊδεορυδ : ςυί ηυϊϋειιι

νίϋεΐυτ εδδε Νγβδεηπδ ποδίει*, ευιη Ναζίαηζεηυδ ηβε ίη ηβηε ερίδίοΐβοα, ηεε ίη βϋςυβηι Υείεπδ βυΐ Νον:

Τε&ΐαηιεηΐί ΙίοΓυω εχ ρΓοίβδδΟ δεΓίρβϊδδε ιηβηιοΓεΙυΓ. 1η ρΓΐηείρίο ΟΓίΙίοηίβ ρηηιχ Όε ρααρετϊΰα$ ατηαηάϊι,

υοί ϊεΓίοίΐιΐΓ : Οηοηίαιη άιιοονι »ηρ*ήοτχόχα άϊεοηι αιρίάίΐαΐεηι χίίαιη φιιν αηΐιν νεηΐήιηαε νοίιιρίαίειη ιεείαΐντ

οαιίίααήηιιΐ!, άε ίρίίϊψιε ηηιίια άίχϊηι«$, εΐε., εΐατυηι βδΐ ίρβυηι Ογο^ογϊοι» ύε Ι)3ε γο 0Γ3ΐίοηε5 οαηυίδδ»
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αά ρορυΐιηη, <\αχ ρηι ηοη Γερβπυηιυι·, βϊουΐ ιιοο αΐίβ ρίοτβ, (μιχ δεπρδ'ιΐ ηιηχϊιηο αάΐίταα Εηηοηύαηο»,

Ατίαηο» 61 Γοϋςυοδ Μΐίυδ Ιεπιρεδίβΐίδ 1>χ)'βιίεθδ, ου») ο,ιιίΐηΐδ αηίηιο ίιιΐηείη ρτο νβΓΪίαΙβ εαΐΐιοϋοβ ρρορα-

^ηανίι, υΐ ίικίίεαΐ ΤηεοάοΓείαδ Ιίΐ). ιν, εβρ. 28, βία ηυιϋιΐδ ρΓορΙεΓ Γκίβιιι ραίπβ ρυ1$ιι$ ίη εχδίΐίυη), υοίςυβ

ιιπιΐι.» δυβίίηυίΐ, υ ι ίρβεηιεί ίη Μια Μααηια· τεΓεΓί. $ι·<1 Ιιχε ςιιχ Ιιίε Ιιη'νί ΓβρβΓιία $υηΐ, ΙίευίΙ οχ ίρίίοβ

«επρίίδ ΡαίΓαηιςυε ηίδίοηίδ ουΙΙοαα ίη ιηεάίιιηι ρΓοροηβΓε, ιιΐ δί ηιιίβ ρ.·ι ν>·ϋΐϊ^αιι.Ι;ι· αηΐϊηαιοΐϊβ ϋίπιΐϊοδϋ»

Ιιυ]υ$πΐ0(1ϊ Ηογογοπ) 106Χ3ΙΙΓΟΙ Γβρεπαΐ, βοβ (αηιίειιι βχΐ'βηβΐ, οι αϋ ριιΐιΐίοαιη υΐίΐίΐαΐεπ) ίιι αρειΟιη Ιικοια

εη>>ΐΐ3ΐ. ·

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΪΣΣΗΣ,

απολογητικός ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΟΝ ΤΟΝ ΑΔΕΑΦΟΝ ΑΥΤΟΥ,

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΑΗΜΕΡΟΥ.

/ δ. Ρ. Ν. ΟΚΕΟΟΚΙΙ

ΕΡ1800ΡΙ ΝΥ85ΕΝΙ

ΕΧΡΙΛΟΑΤΙΟ ΑΡΟΕΟβΕΤΙΟΑ Αϋ ΡΕΤΚΙΜ ΓΚΑΤΚΕΜ,

ΙΝ ΗΕΧΑΕΜΕΒΟΝ.

ΡΕΤΚΟ Γ&ΑΧ01800 ΖΙΗΟ ΙΝΤΕΙΙΡΚΕΤΕ.

^ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. Α ΡηΟΟΕΜΙΙΙΜ.

I Ταΰτα ποιεϊς, ώ άνθριηπε τοΰ θεού; χατατολμδν Οιπά1 β^ϊβ, Ιιοηιο ϋβί ? οιιγ εα ηοδ ηυ3ε νίτεδ 1)ΐι-

ήμδς των άτολμήτων εγχελευόμενος, χαΐ πράγμασιν ηΐ3η»3 βιιρεΓαηΙ αξξΓεϋί , εΐ οηιΐϊ ςυοά ηοη ηιοάο

έγχε'.ρεΐν τοιούτοις , ων ού τδ τυχεϊν μίνον έστΊν δυδίίηεη, 86(1 ηε δυδείρί αυιαεπ), υΐ β£0 δβηΐίο,

άμήχανον, άλλά ούδέ τδ έγχειρήσαι, κατά γε τδν δίηε νερΓεΙιεηϊίοηε ροίεβί, βυυίΓβ )ιι1)β8 ? Υίδ βηίηι

έμδν λόγον, άνέγκλητον ; Τών γάρ χατά θείαν έπ£- ιι[ (]ΐΐ3! εοείεδίί ηιιιπϊηβ βΙΏβΙυδ ϋε ιηυηιΓι ρΓοεΓεί-

πνοιαν έν τ^ κοσμογονία φιλοσοφηθέντων τφ μεγάλω Ι'ιοηβ >>)3§ηιΐ8 Μοδεδ ρΐΌϋίαΊΐ πιοηυιηβηΐίβ Ηΐ(εΓ3-

Μωση, τα δοχοΰντα χατά τήν πρόχειρον τών γε- πιιη, ςαβΐ ρππιο πυίάειη βδρεείυ ϊηΙβΓ 8ε οοηΐΓβπβ

γραμμένων σημασίαν , ύπεναντίως εχειν, έπέταξας ■νϊάβηΙιΐΓ, οηϋηβ . αυοιίαηι 0*1800080) 83ηεΐ3η)α,υβ

ήμϊν διά τίνος άκολούθου διανοίας εις είρμον άγα- 8οπρΙυι·3Π) δίΐηίρδί εοιίδεηΐίεπίειη 3ε εοιΐ8ΐ3ηΐειη

γεΐν , χαι συμφωνούσαν πρδς έαυτήν άποδεΐξαι τήν 6886 άειιιοοβίΓειη : ϊόηυε ροβΐ <3ί νίηιιπι ϊΙΙηιπ ραΐτίδ

άγίαν Γραφήν · χαΙ ταΰτα μετά τήν θεέπνευστον ηοβίη ίη ί(](:ιη αΐ'βΐιηιοιιΐιιηι εοηιηιβηίαΐίοηειη ςιΐ3ηι

έχείνην τοΰ πατρός ήμών εις το προχείμενον θεω- ςυϊ Ιε^επιοί, ηοη ηιϊηπδ ςυηηι 63 <\ηχ βό ίρβοΜο-

ρίαν, ήν οί έγνωχίτες πάντες, οΰδεν ίλαττον τών δε ρβΓβοπρΙ» βυηΐ, οηιικ'5 αιΙηιίιηηΙυΓ : εΐ ηιεηΐο,

αύτώ Μωϋσ^ πεφάοσοφη μένων θαυμάζουσιν ευ χαι ηιεα ηιιί(1εηι δειιίεηΐία. Ν:ιιη (μιαιη Γ3ΐίοηΑΠ) 1)31)61

είχότως, οΐμαί, τοϋτο ποιοΰντες. "Ον γάρ Εχει λίγον " ευπ) %Γ&ηο δρΐεβ ηυ* ει εχ ϊ 1 Ιο ρΓονεηίΐ, εΐ ϋΐιΐιΐ

πρί>ς τον χίχχον ό &σταχυς , χαΙ έξ έχείνου ών, ηοη βδΐ ; νεί ροΐίυδ ςιικ, ειιιη ίΙΙυιΙ ϊρδίι») εβδβ

χάχεΤνο μή ων, μάλλον δέ έχεΐνο μεν ών τί) δυνάμει, ροδδΐΐ, ιπα^»)1υ<ϋπβ Ιίΐοεί) 3υεο, 61 ρηΙεΙ)νί<αθ*ίιΐ6,

παρηλλαγμένος δέ μεγάθει, χαΐ χάλλει χα\ ποικιλία ει ΓοΓη)26 ά'ιΰεη νβΓΪεΙϋΙε, οπιιΐιΐε ιι ΓΐΙίοηεπ) 1)3-

κα": σχήματι" τδν αύτδν είποι τις άν έπέχειν λίγον, 1)0Γ6 άΪ033 ΟΙΠ) ΟΓβΙίοηβ πιβςηί Μοδίδ, 63 ψίΧ 3

προς τήν τοΰ μεγάλου Μωϋσέως φωνήν, τά παρά τοΰ ηιαςηο Παδϊΐϊο 3εΐΊ)Γ3ΐίθΓβ βΐιιάίο δΐιηΐ ε)3ΐ)0Γ3ΐ> :

μεγάλου Βαιιλείου διά φ'λο-ονωτέρας θεωρίας έξ- βίεηίιη ρ;ιιιι·ίδ ίΐΐε νεϋΐίίδ εοηιρίεχοδ 68» β(
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βχρΓιοανϊΐ, 62 άοείΟΓ ηο5ΐοι· $υ1>1ίπιΐ ρηϋοδορηί»

βίο 3<1αιιχίΙ εί ουιηιιίανίι, υΐ ηοη βρϊεβπι, 86(1 αϊ 1)ο-

Γβπι βίίβ06ΓΪΙ, 3(1 δίηΓιΙίΙικΙϊηβπι βταηί δϊηηρϊ», ςυοιΐ

Γ6(ριο ((ΐΊοπιιιι εοπιρ3Γ3ΐυπι β$(. Ιη αοο.ίρ'ιβηΐϊδ

βηίιη 3ΐπιιιο βχουΐΐυιη 3Γ00Γ ΓιΙ, οοβίΐϊΐίοηυπιςυε

Π)3£ηΐΐιιάίιιε υηϋϊηυο «ΙίΙαίαΐυΓ, εΐ Γαιηοπιιη Ιοοο

ρτχεερίίδ ει ίηδίϊΐιιΐϊβ εχραηάίΐιΐΓ, ρΓοροδΐίοςυβ

ρίεΐ3ΐί8 Ωπε βίε εΟεϋιΐΓ ίιι δαίιΐϊηιβ, ηΐ εχεείβχ

εΐϊβπι βΐίχα,ιιε πιεηΐεβ, φιχ νοίικτες οεείί νοοαη-

Ιιιι· ίη Εν3η£εΙίυ, 8υΙ) ΙβΓιυπα ΓβηιοΓϋΐη ηΐ3£ηϊΙιι-

άίηε ςιιεβηΐ ηίάο$ εοηβίτυετε '. Ουβε&ΐϊοηυπι εηϊπι

εχρΐ3ΐΐ3ΐίο βδΐ αιιϊπιϊ ([ΐπϋηηι νείιιΐΐ πίΟιικ, ίη ςυο

ιηεη8 ίιιδίαΐηϋ δοΙΓιεΐΙυϋίηβ δείεηύϊα,υε βΙυαΊο, Ιχη-

(]ΐι;ιιη ηηιΐιίρΐίοί νοίβίοβ ειτοι-ε, Γε$$3 εοησ,ιιϊββεϊΐ.

Οιιοηβιη ί^ίΐιΐΓ ρβείο 13 Γι (3ηΐ%ςυε δβπηοηυηι άτ-

υοπ Ιϊοββι εχϊβίοπι ηοδίινε εο£ίΐ3ΐίοηίδ ρίβηΐιιΐβιη

Γ"ΐπρ;\πιπ'? Αη νεΓ· ηεςιιε Ιιι ίηορεταβ, ηεςυε ηθ8

ιπιΐ|(ΐ3πι εοηαΓεπιιΐΓ, ραίπδ τηαςϊβίΓΪηυβ ηο$Ιπ δΐυ-

ιΐΐιι 1:ι|)0Γειη ηο8ΐΓυπι ορροηεΓε ? Ιΐβςυε 3£ΤΪεοΐ38

ρυΐϊυΐ ίιηϊΐιώίιηιΐΓ, ςυί π>ΪΓ3ΐ)ϊ1ί ηιούαπι ΓβΙίοηεεχ

ικι.Ί εβιίεπιςιιβ ρΐ3ηΐ3 νβηοβ Γηιείιΐδ ρετεϊρίυηΐ ; Ίά

«ιιΐβη 388εςυυηΐυΓ ϊηββι-εικίϊ «ιΐίΠπο, ςυοό" ο]υ$-

ικοϋΐ ε9ΐ : ροϋίΙΙυπι βϋςυοιΙ εχ 3γ5ογ6 ηιορίβιη

{βηηβη, υηη απη εοπίεβ 1>3>ϊ 'ιΐϋυδ «υ)>]60ΐο άβ-

ι ιτρίιιπι, ίη αΐΐεπυδ 3Γΐ>0ΓΪ* πιο]ογΊ5 α 1 Ί ς υ η ρβΛβ

8ίε ϊηεΪ83, ιιΐ ει εοηεχ φιαοΊ-οΐ, ϊηεΙυάΊιηΐ, υΐ ηα-

Ιπταΐί ιτια]οπ5 ηιΊιοπδ ΙιυπιΟΓε βειτοεη ϋίικί βηυΐπ-

Ιιιπη εο3ΐβ803ΐ Γ3ηιυ8((ΐιβ Γοΐ. Μεβηι ίΐκΐβιη β^ο εο-

£ίΐ3ΐϊοηεαι, ςαβϊί ΒβΓΠίεη ανιΐ 8υΓευΙυιη οιϊ^ιιιιιη,

ιιι.ι^η.Έ ατίιοπ, ηεηιρε ρΓχεερίοπβ ηοδίπ ββρίεηιϊχ

ίη$εΓ3ηι, οεεββΐοηεςυε ηιίη'ι ίιηΐο 8ΐΐρρε<1ϊ(3ΐ3, 13η-

<|ΐΐ3πι ΙπιηιοΓΟ ςκοιίαπι ίπϊ^ιΐιι*, ρι ο νίιϊΐιπϊ Γαηιιΐδ

ε}αΒ εΓΙΙεϊίΓ. ΑγΙιιΙγογ εηΐηι φιοδύβηι Ιιαυιΐ τεείε

ροτοβρίδδβ ςυίά ίΐΐε δΐΐ» ϊη ί'ιβ ςυ* ιη 8εχ (Ιίοπκιι

ηρίΓιείυιη εοηδεηρδίΐ, ρΓομοδυεπΙ : ίύεοςυε εβίυιη-

ιιίβΓί, (ΐιιοιΐ (ΙίΙυείάβ ηοη εχρίίεβηΐ ββ (|ηχ αά 80-

Ιβηι ρβηίηεηΐ, ψιοηιοιίο ροδί ΐΓεβ ύΐββ, ηοη ευπα

τεΙίαυίδ δίβΐϋδ οοηάίΐυβ Γοειϊι ; ςυβδϊ Πεπ ηεηυεβΐ,

ιιι ηιηηβ εΐ νε$ρεΓ3 <ϋαπηιη δρβίίιιπιεοιίδΐίΐυβίυι-,

Η($ϊ οιηηίηο 8θΙ εί οοεηίβηβ νεδρβΓβηι, εί 0Γϊεη$

ιη»ηε εοηΟεϊ3ΐ.

Πποπιιη ςυοςυο. εοβΙοΓυπι ρΓθεΓ63ΐίοηεπι ηοη ε3-

^ίεηΐεβ, ειιιιι (Ιο Ιεηίο εαείο πιεηΐίοηβηι ΓαεΊβι Αρο-

ίΐοΙυ$ *, (Ιυοίΐαΐίοηεπι ϊη Ιΐ3ε ρβΓίε πιβηεΓε εοηΐεη-

αιιηΐ. Εΐεηίιη, <·ιιιη ϊη ρΓίηείρίο Γαοίικη βίΐ υηυιη

«οεΐιιηι ροβίεβ νεΓΟ ΓΐΓηΐ3ΐηεηΙιιπι ' ; ηεε ίΠΊ ηα-

ιιιβΓο εωΙοΓυιη 3ΐίυ(1 ββετίρίοιη βίι Ιεηίυηι εο3ΐιιηι

ρΓ.ΐΐβΓ ηοβ (Ιυοβ, ηβ£3ηΙ ρο886 όεηιοηβίΓβη , ευπι

ηβι|υε ρη$ι Γιηηβηιεηΐυπι βΐϊικί βΙΤεηΐυιη 8ΪΙ εοΒίυηι,

ιιεε ρΓΐηείρϋ πιΐίο ρ3ΐί3ΐυΓ, υΐ ςυίϋςυβηι ηηΓιςιιΊαβ

εοςίΐεηιυ». Ναηι βί ϊη ρηηείρίη Γβεΐυπι ε$1 εοείηηι,

ιι, (Ιο ηϊπιίΓυιη Γ6$ ρι-οεΓ63ΐχ ϋΐιιηρβεηιηΐ ίηίΐΐαηι :

αΐιοηιιϊη τεείρ ρΓίηεϊρϊυπι ηοη Γυίβκεΐ 3ρρβΙΐ3ΐιιηι ,

χϊ ρΓΪηείρίυηι ίρβϊιιβ βΐίεναηι εχβΐίιίββεΐ : ςυοά εηϊπι

•πΐίηε βεοιιικΙ ϋΐη 681, ρηηείρίηπι ηεε ε$ι, ηεε ά'ι-

είΐιΐΓ. Αΐιβηιειι Ραυίιΐδ (βηΐιιιη οοηΐιιπι εοπιπιεπιθΓ3(,

Α εργασθέντα νοήματα· α γάρ εκείνος είπεν εν ίλίγοις τε

χα'ιεύττεριγράτττοις τοις ρ"ήμα<ιι, ταΰταδιάτηςύψηλής

φιλοσοφίας ό διδάσκαλος ήμών αύξήσας, ούχ\ 4στα-

χυν, άλλά δένδρον έίιοίησε κατά τδν όμοιωθέντα τ^|

βασιλεία τοΰ σινάπεως κδκκον, τδν έν τ^ καρδία τοΰ

γεωργοΰντος άποδενδρούμ.ενον, ώστε γενέσθαι παντα

χόθεν αΰτδν άμφιλαφή τοις νοήμασι, χαΐ διηπλωμένον

αντ\ κλάδων τοϊς δόγμασι, χα\ τψ σ/.οπψ της είισε-

6είας εις Οψος άνατεινόμενον, ώς κα\ τάς ύψηλάς τε

και μετεωροτ^ρους ψυχάς, 8ις «ετεινά τοϋ ούρανοΰ

τδ Εϋαγγέλιον όνομάζει, δύνασθαι τψ μεγέθει των

τοιούτων κλάδων ίννοσσεύειν. Καλιά γάρ τις οίον

ίστι ψυχής, ή «ερ\ τδ ζητούμενον συγκατάθεσις, τήν

άστατον τοϋ νοϋ πολυπραγμοβΰνην , καθάπερ τινά

πΟλυπλανή πτήσιν, έφ' έαυτής άναπαϋουσα. Πώς ουν

Β Εστι τψ τοιούτψ κα\ τηλικούτψ δένδρψ τών λόγων,

άντιφυτεΰσαι την βραχείαν της διανοίας ήμών ύπο-

σπάδα ; "Η τούτο μέν οΟτε σϋ κελεύεις, οΟτ' αν έγώ

δεζαίμην ποτέ, τδ έξ έναντίου τ?| τοϋ πατρδς ήμών

κα\ διδασκάλου φιλοπονία τδν ήμέτερον άντιτεθήναι

πόνον; 'Αλλ' ώσπερ οΐ γεωργο\ θαυματοποιοΰσιν,

καρπών διαφοράν έν ένΧ φυτψ σοφιζόμβνοι* ό δε τρό

πος της φυτοκομίας οϋτός έστιν 1 Βραχύ τι φύλλον έξ

έτέρου δένδρου μετά τοϋ υποκειμένου τή βάσει φλοιοΰ

άποσύραντες, άλλψ φυτώ μείζονι, κατά τι μέρος ϊν,

τομής τδν φλοιδν έναρμόζουσιν, ίνα τη φυσική τοϋ

μείζονος ίκμάδι τδ έντεθεν έκεϊνο πιαινόμενον, είς

κλάδον άναφυήται. Οϋτω κα\ αΰτδς τήν έμήν διά-

| νοιαν, οΤόν τινα βραχϋν μόσχον τί] ίκμάδι τοΰ μεγάλου

δένδρου τή1 τοΰ διδασκάλου ήμών σοφία ένείρας, κλά-

^ δος εκείνου γενέσθαι πειράσομαι , έμφυόμενος ώς

εστι μοι δυνατδν τοΙς νοήμασι, και τή χορηγία της

έκίίθεν ένδιδομένης ήμίν άφορμής έπαρδόμενος,

ϋίμαι γάρ εγώ μή καλώς τινας τδν σκοπδν τών είς

τήν Έξαήμερον αύτψ πεπονημένων έπεγνωκέναι, ο5

χάριν αίτιώνται τδ μήτε περί τοϋ ήλιου σαφή παρα-

δεδόσθαι τήν γνώσιν αύτοϊς, πώς μετά τρεις ήμέρα;

ό φωιτήρ , ουτ' άν μετά τών Αλλων άστέρων κατα

σκευάζεται , ώς άδύνατον δν δρθρψ χα\ έσπέρα διο-

ριαθήναι τδ ήμερήσιον μέτρον, εί μή πάντως ό ήλιος

έσ-έραν μεν δυόμενος, δρθρον δε άνατέλλων ποιή-

σειεν.

Ωσαύτως δέ κα\ τήν τών δύο ουρανών δημιουρ—

γίαν οΰ παραδέχονται λέγοντες, εί καΐ τρίτου μέ-

ρ μνηται ουρανού δ Απόστολος , ουδέν ήττον μένειν

έν τψ μέρει τούτψ τδ άπορον · διότι έν άρχή γεγονό

τος ένδς ουρανού, μετά ταύτα δέ τοϋ στερεώματος,

άλλου δέ ούρανοΰ, τοΰτ' ίστι δευτέρας δημιουργίας,

μή προσγραφείσης τψ Μωύσή, άναπόδεικτόν έστι τδ

κα\ τρίτον οϋρανδν έπ\ τοις δύο τούτοις νοείν, τψ

μήτε μετά τδ στερέωμα γεγενήσθαι άλλον, μήτε τδν

τής άρχής λόγον συγχωρείν προεπινοείν τι πρεσβύ-

τερον. ΕΙ γάρ έν άρχή γέγονεν οΰρανδς , δήλον ότι

άπδ τότε ή κτίσις ήρξατο · ού γάρ άν άρχή κατωνο-

μάσθη ύπδ τοϋ λόγου, εί άλλην είχεν άρχήν έα«¥ής

ύ^ερκειμένην ■ τδ γάρ δευτερεύον κατά τήν τάξ'.ν

οΰτ' έστιν άρχή, ούτε λέγεται. Άλλά μήν καΐ τρίτα*

1 Η«1(η. χιιι, 31, 32. * II Οογ. χιι, 2. 5 Οειι. ι, I. * ίοίϋ. Ο, 1.
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ούρανοΰ μνήμην πεποίηται 6 Παύλος, 8ν ή δημι- Α ΟΜΟυ" ιιιιιιιιΐί ΓαΙιτϊοη ηοιι Πίΐιβΐ , ςυεηΐ3αηιθάυηι βι

ουργία ούκ έχει. Άρα χα\ ένταΰθα ή τον δευτέρου ηΐε βεοιιηαί πιβηιϊο αιΐϊπΙιΐΓ. Οιιί ηββε βΐ λ\'ά ε]ιΐ8·

μνήμη των ζητουμένων έστίν. Οί ταΰτα τοίνυν χα\ ιηοάί ΙοηυιιηΙυΓ , Ιιί παίΐιί ηοη νίαεηΙυΓ ρΓορΟδίΙαηι

τοιαύτα προφέροντες, ού μοι δοκοϋσιν έπεσκέφθαι 1 ρβΐπβ ηο&ΐπ άυείηηχ Γιηβηι ίηΐιιεη, ςυί ίη 3ηι·

τδν σκοπδν της τοΰ πατρδς ήμών διδασκαλίας, βς ρΐίδδίηιβ βοείεβί» ροριιίοιη ίΓεςυεηΐίδδίπιυηι 311ο-

δήμω τοαούτψ διαλεγόμενος έν έχχλησία πολυαν-

δρούση , κατάλληλον έξανάγκης έποιείτο τοις δεχο-

μένοις τδν λόγον. Έν γαρ τοσοΰτοις τοϊς άκοΰουσι,

πολλοί μεν ήσαν χα\ οί των ύψηλοτέρων έπαΐόντες

λόγων · πολλαπλασίους δέ οί της λεπτοτέρας έξετά-

σεως των νοημάτων ούκ έφικνούμενοι, άνδρες ίδιώται

κα\ βάναυσοι ταΓς έπίδιφρίοις έργασίαις προσασχο-

λοΰμενοι, κα\ δ έν γυναιξί λαδς των τοιούτων μαθη-

. μάτων άγϋμναστος, κα\ ή νεολαία των παίδων, καΐ ο{

παρηλικέστεροι κατά τδν χρόνον, πάντες ούτοι των

τοιούτων έδέοντο λόγων, των μετά τίνος ίΰλήπτου '

ψυχαγωγίας διά της φαινομένης κτίσεως, κα\ των έν

ταύτη καλών πρδς τήν τοΰ πεποιηκότος τά πάντα

γνώσιν χειραγωγούντων. "Ωστε εί μέν πρδς τδν σκο-

Κ&ντης τοΰ μεγάλου διδασκάλου κρίνει τις τά λεγό

μενα, λείπει τοις είρημένοις ούδέν. Ού γάρ άγωνι-

«τικώτερον ένεστήσατο λόγον πρδς ταΐς τών ζητη

μάτων ένστάσεις έκθϋμως διαπλεκόμενος, άλλά τής

Απλουστέρας τών βημάτων έξηγήσεω; δλος ήν, ώστε

πρόσφορον τη άπλότητι τών άκουόντων παραθέσθαι

τδν λόγον, μετά τοΰ κα\ τοις τών μειζόνων άκροαταΐς

συναναβαίνειν πως αύτοΰ τήν έξήγησιν, τά ποικίλα

μαθήματα της έξω φιλοσοφίας παραδεικνύουσαν.

"Οστε παρά μέν τών πολλών νοεϊσθαι, παρά δέ τών

ΰπερεχόντων θαυμάζεσθαι. Εί δέ σϋ , καθάπερ έπ\

αυεηδ, ριό αυϋίειιΐίυιυ ϊιιίεΐΐίςεηΐί» δεηηηηεηι πιο*

άβηοαΙιΐΓ. Ιη ιβηΐ» εηίπ» ηιιιΐιίίικίίηε , Ιίεεί εδβειιΐ

ηοηηυΐΐϊ ςιιϊ »1ΐΐθΓβ8 βΐίηιη άίδρυοιίοηοδ ίιιίεΙΙί-

ββΓβηΐ, ρΙιΐΓΐιχιΐ Ιαπηβη άοείπηβ: ΒΐώΐϋίΐΗίειιι ηοη

εβρίεϋβηΐ, υίροίε ήοιηίηεδ ίηιρεπίί, βίο,ιιε ορΐΠο-<$,

ει ηε£0ΐίίδ νίΜΙιηδ οεουραΐί , εί ιηυΙίβΓβδ ίη ε]υβ·

ηο(Ιϊ ύίδείρΙίηίδ ιηίηίηιβ βχβΓείΐαΐχ ; βΐ ριιβιοπιιιι

ΙιιγΙ)», χΐϊΐεςιιβ ρΓονεεΙί δεηεδ, ςυί οιηηββ οπιΐίοιι»

Γαείΐί ίηδίί'.υεικίί ΓεεΓεαηάίαυε ει\ιηΐ, εί ρ«ίΐ· τκβ

ρΓϋθΓβ:ιΐ;ΐ5 (ίο* εει·ηυηΐυΓ, εβι-υηκμιε ριιΙεηπίιιοΊ-

ηβιιι, 3ά Γβηιηι οιηηίυιη βυοΙΟΓβηι ρΓοεΓβΛίΟΓβιιιο,υβ

ρεΓυΊιεεηύί. Ουβτε δί αυίδ εχ ρΐ'χεερΐοη$ εοηδίΐίο

(ΙίεΙβ ίρδίυδ εχρεηάεηΐ, ηίηίΐ αυΐιίΐβΐίοηίί ιεΐίηυ,ιιε-

ΐϋΓ. Νβα,ιιβ βηϊπι ν6Γΐ)0Γυηι εοηΐεηΐίοιιεδ βυευρβ-

1>3ΐυΓ, ηεε Γβείΐβ βεββ ςυχδΐίοηίΐιιΐδ ίηιρίίεβηβι, $β(1

δίιηρίίοί νει·1)οηΐΓη εχροδίΐίοηε ϊΐιιΐίβηΐίιιηι δίηιρίι-

αΙ»ύ 8Ϊβ οΓ3ΐίοηεπι δυαηι >εεοιηιηο(Ι&η8ΐ , υΐ νη-

Γΐ*ηα Ι3ηιεη εχΙεΓηχ ρΐιϊΐοβορηιχ ύοείηηβαι Γειίο-

Ιεηβ, ρεΓίιϊοΓϊυϋδ εΐίβηι δ3ΐΐ$Γ3εβΓ6ΐ. ΟυοιηοΙίΓβιιι

63ΐη εί ίηιρεΓΪΙί ϊηΙε1Ιί@εο3ηΐ, βΐ επιάίΐί 3ΐ1ιιιίΓ3ΐ)3η·

ΙϋΓ. Τη νεΓΟ, δί, υΐ ίη ιηοηΐε δϊηαϊ ·, τείίείο ίηίη

ρορυΐο δίιηυΐ ευιη ηια^ηο Μοββ ηυχΓίδ ίη Γεπιιη

■Γε·η»ηιηι εοηΐεηιρίβΐίοηίβ ηβϋυΐαηα ίπίτοίτε , υυϊ

ϋΐβ, εαπι εβδεί, νϊϋίΐ εβ ςυ* νεΓϋίδ εχρΙίε:ΐΓί ηοη

ροδβυηΐ , ηεεεδδβΓίυηιςιιβ ευρϊδ τεηιηι εοηϋίΐΑΓυιιι

τοΰ Σιναΐου δρους καταλιπών κάτω τδν πολύν λαδν, Ο οπϋηβηι εο^ηοβεεΓε, ςυοιηοϋο, εοοίο ΙβΓΓαςυο εοη-

χα\ ΰπέρ τοϋς άλλους υψωθείς τήν διάνοιαν, συν- Γεείίβ , Ιυχ ()υί()βηι υΐ βΗβΙ , άίνίηηηι ΒίαηϋαΙηαι

εισελθεΐν φιλονεικεΐς τώ μεγάλψ Μωϋσξ , εις τδν εχβρβείβηΐ , ΐεηεΙ)Γ8β 3υΐεπι εχδΙίιβΓίηΙ εΙ'ΐ3ηι δίιιβ

γνόφον της τών άπορ^ήτων θεωρίας, έν φ έκεΐνος ηΐ3η<ΐ3ΐυ.

γενόμενος, είδέ τε τά άθέατα και τών άλαλήτων έπη ήκροάσατο , χα\ ζητείς γνώναι τήν άναγκαίαν τής

χτίσεως τάξιν, πώς τοΰ ούρανοΰ, χλ\ της γης γεγονότων, τδ μέν φώς άναμένει τδ θείον πρόσταγμα, πρδς

τδ γενέσθαι φώς· τδ δέ σκότος κα\ άνευ προστάγματος ήν.

Και εί μηδέν Εδει τω φωτ\ πρδς τδ καταλαμ- ΡΓΧ18Γ83, δί 3(1 δυ1)]εε1υπι αβΓβηι ί11υδΐΓ3ΐΐ(1ιιιιι,

«ρύνειν τδν ύποκείμενον άέρα, καΐ νυκτ\ καΐ ήμέ- βΐ Ιειηρυδ ηοείε (Ιίεςυε (ϋβΐίη^υβικίυιη , ηυΐΐβ Γβ

ρα διορϊζειν τδν χρόνον , τίς ήν χρεία τής τοΰ

ήλίου κατασκευής; κα\ ε! καταρχάς μετά τοΰ ού

ρανοΰ γέγονεν ή γη, πώς άκατασκεύαστον τδ γεγενη-

1 ιι χ ίιιϋίςυίΐ, ςιιίϋ εί Γυεπί ορυδ, «I δοΐ εοη(1βΓεΙιΐΓ?

Αά 1ι«ε , δί ϊιιίΐίο ϊίιυυΐ ευηι εοείο Ιθγγ3 Γιιίι ρΓο-

εΓ83ΐ3, «ι 1 1 ο ρβείο Γιιβι ίΐίηεοηιροδίΐ3? Νβηι δί ΓηεβΓβ

μένον έστϊ; Τδ γάρ κατασκευάσαι, καΐ τδ ποιήσαι, ρ ει εοιιιροηεΓβ ηίΐιίΐ ίηΙεΓ βε νίάεηΐυτ άίΙΓβΓΓε, ηυο-

ούδέν δοκεΤ διαφέρειν κατά τήν ίννοιαν. Εί ουν ταύτό

έστι τδ ποιήσαι τώ κατασκευάσαι, πώς τδ πεποιημέ-

νον έστ\ν άκατασκεύαστον ; κα\ τά περ\ τής ύγράς

ούσίας έπαπορούμενα, ώς ού δυνατδν δν άνω τής ού-

ρανίου άψίδος έν τώ σφαιροειδεΐ σχήματι τδ (ίευστδν

Ιφιζήσαι. Πώς γάρ έφιδρυνθείη τψ κυρτψ ή ΰγρό-

της, κατά πάσαν άνάγκην άπδ τοΰ άε'ι κορυφουμένου

τής σφαίρας, πρδς τά έπικλινή τοΰ σχήματος τοΰ

ύγροϋ μετα^έοντος ; Πώς δέ τοΰ ύποκειμένου άστα-

τοΰντος, έν έαυτή έξει τδ στάσιμον, άε\ τής ιδίας άπο-

λισθαίνουσα βάσεως; Πώς δέ ού σκεδασθήσεται τής

δξυτάτης τοΰ πόλου περιφοράς τδ έφιζάνον πάντως

άποχρουοΰσης ·'λλλά μήν και τδ δαπανάσθαι τήν ύγράν

φύσιν άπίθανον τοις άντιλέγουσι φαίνεται. Διάτδ πάν-

ηωϋο, α,ιιθ(1 ΓβεΙυπι εδί, ίηεοπιροδίΐιιπ) Γυίΐ? Τυιιι,

ηυχ 3(1 ης ιι ο ίη ρβΓίίηεη! αυχβΐίοηβι, ςυλκί Γιειί

ηοη ροβδίι, υΐ βυρεΓ βρβ'κΐβ εοείεδίί β^υηςαβ §Ιο-

1)053 ε( ΓΟίηηάα εοιίδίδίβηΐ αυχ Πιιχα βιιιιΐ. βαο-

οιοοΌ βηΐπι η3(υΓ3 ηυηιίϋβ ίη ευτνο οοηβίαεβΐ, ςυαι

(1ε δρΗχΓΧ Γβδίϊςίο ίη ρΓοηββ Γι^υιχ ρ;ιιΐεβ ιιεεβΒ-

83ΐ ίυ ϋβίΐιιίΐ ? 3υΙ α,υοηιοιίο, ειιιη ίϋ ςιιο βυ&ϋΐΜΗ

Ιμγ ίη5ΐ0ΐ)ΪΙε δίΐ,ειιιηο,υε 3 δυ« 1>»δί ββιπρβΓ (1εΐ3ΐ>3-

Ιογ, ίη δε ίρδ3 1ΐ3ΐ)εΙ)ίΙ ΙίΓπιίΙαίειη ? »αΐ ςυοιηοιίο

ηοη ο'ίδδίραοίΐυΓ, ευηι ϊηείίβΐίδδίιηα ροΐί εοηνβΓδίο

ιιίΐιίΐ ρΐΌΓδυβ 1081(1888 ίηηίΒΓεηδηιιε δίΐή ηοη 3ΐ>]ϊ-

είβΐ, 30 ΓβρεΙΐ3ΐ? Οιιίιιειίαιη ϊδΐίβ εοιιΐΓβοΊεεηΙίοιι·

ηοη νίοΌΐυΓ εββε νβΓ'ΐδίαιίΙε , αϊ <μΐ3Β Ιιυηιίϋϊ

( εοηδίιηιαιιΐιΐΓ, ειιιιι εί Γοηΐίυπι, εί ίΐαηαίηυη), «1 1

• Εχοϋ. χιχ, 16 δηη·
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π», βΐ Ιαοιιιιπι ηςιιακ ϊη εβιΙεπι δβπιρεΓ ηιεηδ:ΐΓ3 Α τοτε έν Γσω τώ μέτρω τά ιών ύδάτων όράσθαι συστή-

εοηδίβΙβΓβ νίάβϊηι, εχεβρίίδ ςιιίυιι&ιΐηιη Γοηΐίηηδ,

ηυϊ βχ ίηιϋπϋπι ιιίνίυηιφιβ νί εορίβηι οςιιαπιιτι ίη

βιιρειΊίείε δ'ιΐηηι εοίΐίβεηΐβδ , ΙοιΎβηΐΊυπι ίηδίβΓ ρΓΟ

ί.ιευΐΐαίε ςυ* βιίΓδηπι ριονεηίΐ , νεί «υβοηΙιΐΓ, νεί

«ΙβΩείιιηΐ. Νηγπ εχ <]ΐπΙ)ΐΐ8 ρεΓεηηίη ΠιιεηΐΛ ηιαηαηΐ,

ηοε υΙΙιιπι (ΙβεΓβηιβηΙιιιη Πι, ; μ 1 1 ίιιεΓβιηβηΙυπι, Ίη

ϋϋ ηίΐιίί Ηυπιοπδ εοηδυιηί, πιβηίΓεδΙο εοηδίαΐ. ΟιιγχΙ

βηίιη εοηβιιηιίΙιΐΓ, βίΐπ^επι ρεΓρεΙιιο ηιοηδίπηιτι οβ-

ιίηίτΐ' ηοη ροΐε-ι. λε ηβ ί^ηίδ φΓιιΙειη, δϊ ηιοϋο βαηι

νι·ιν ηηΐυΓαπη Ιγ,ιΙκί, ηΐ ίφιοιη γοπμιπκιΙ, ιηοηδίι-

Γ3ΐη ρΓορΓΪ3ηι ΙυβΓβΙιιι·, 3ΐιΐ ηιιΙΙιιιη ηιΐ£ΐηεηΐιιηι ηυ-

Ιπιηβηΐϋπινε 8υδείρεΓβΙ. Νβι^ιιβ εηΐηι ΒβΓΪ ροΐβδί ηΐ

1!|ΙΙ8 Π3ΚΙΓ3 8Χ Π1316Π3 εθΙ1$1ΙΠΐρΐΗ ΙΙΟΠ 31ΐς('3ΐυΓ.

ΙΙχε ει 8ΪΓη!1ϊα 8ϊ ΐπ (ΙίΙί^ειιΐοΓ 'ιιπίη^ηδ ει ΓεΙηΐδ

ΜΐΙιΙιιηΊΙιπϊ ίηειιιιιηρηδ, ε3 <]ΐιχ 3 Μθ8ε ίη οηΐ'ι^'πιίδ

οΙ)8ευΓίΐ3ΐε εοη$ρεεΐ3 8ΐιηΐ, ει ϊρκβ ρ«ι·δρίεεΓο ειιρίβ,

βΐ ιηπΙΓαιιιΙπιί ραΐεΓβεετε, ρηκίεηΐίχ Ιηχ εοιίδυΐιιβ-

γ ϊ πι , ηβ αΐϊυπι $ρεεΐ3Γε$, δβϋ 3 1) ε.ιηι ςΓ3ΐί3ΐη εοη-

Γυ$;εΓΒ8, ςη« ϊη Ιε 681, ει αά 8ρίπ(ηηι ΓβνβΙαΙίοηϊβ,

ςυί ρΓβεί1)«ΐ8 βχοΜίιΐδ ΓβΓυηι «ϋνϊηηπι ηι ρΐ ηΐΐϊδδί-

ιικπιπιι 3Γε3ηα Γβ5βΓ»1)'ιΐ. νεπιιη ηιιυηκιηι βχ Αρο-

δίοΐΐοα Ιβββ άε1)ειηιΐ3 ηηιΐηο ηο1)ίδ ίρδί δΟΓνίτε, Ιλιι-

03ΐ)ϋί8(]υβ δβΓνίΐιιΐίδ ρΓορΓΪιιιη 6βΐ, ΓηεΙίβ ε;ι φΐ;β

ηΐ3ΐιιΙ;ιΐ:ι 8ΐιη( εχδεπηϊ; ]>Γ6οηΐιοηϊΙ>ιΐ3 Ιηϊδ 3(1]ιιναη-

ΙίΙ)ΐΐ5 ορβηηι (1»1>ο, ιιΐ ςυ3ηιηιη Πεπ ροΐεπί, ςιιηε-

8ΐίηηβ8 ηβδ 1>Γβνΐΐ6Γ εχρίίεεηι. δειΐ 3ηΐεφΐ3ΐιι βχ-

οηΙίίΐΓ, ίΙΙιιιΙ ίβδίαίιιηι νοίο, ηιίηί εετίιιιη εδδβ ηιιΙΙβ

ϊη Γβ εοηΐΓ3(1ίεεΓβ Πδ ςυκ 3 8. ΕαδίΙίο ϊη ηιυηιΠ

ματα, έν πηγαϊς τε χα\ ποταμοί;, χα\ λίμναις, πλην εΐ

τίνες των πηγών έπιπολαίαν ίχουσαι τήν τοΰ ύδατος χο-

ρηγίαν, κα\διαπηδήσεως δμβρων ή χιόνων πηγάζου-

σιν · αϊ χειμάρρου τρόπον τή" άνωθεν έπιρ^οή" συν-

απολήγουσί τε χα\ συναύξονται. Έφ* ων βέ άένναον

προχείται τδ ρ"εϊθρον, μηδεμιάς έλαττώσεως ή αύξή-

σεως γενομένης, άναγχαίως τδ μηδέν άναλίσχεσθα»

της ύγρας ούσίας όμολογεϊται. Ού γαρ ένδέχεται το

δαπανώμενον έν τω Γσω μέτρ^) πρδς τδ διηνεχές

δίαμένείν άλλ' ούδέ τδ πΰρ, είπερ τφ 2ντι δαπανη-

τιχδν τοΰ ύδατος τ^ν, Ιμενεν άν έπ\ τοΰ ίδιου μέτρου

αναυξίς τε χα\ δτροφον. Οΰ γάρ έστι δυνατδν τ?|

δαπανωμένη ύλη τοΰ πυρδς μή βυναύξεσθαι φύσ^.

Εί οίν ταύτα χα\ τά τοιαύτα πολυπραγμονών, 6

πίϊΐ τοις ϋψηλοϊς έπεχτεινόμενος , χα\ τά έν τω

ζίφω τής τοΰ Μωϋσέως όπτασίας χείμενα, αυτός τε

Ιδεϊν τη φρονήσει σου, μή πρδς άλλον βλέπειν, άλλά

πρδς την έν σο\ χάριν, χαΐ τώ πνεύματι τής άποχα-

λΰψεως τίρ διά τών προσευχών σοι φανερουμένω, τά

βεϊα βάθη διερευνασθαι. ΈπεΙ δέ χρή χατά τδν

άποστολιχδν νόμον ε'χειν άλλήλοις 8ι* άγάπης ήμάς ·

Γδιον δέ της έποίινετής δουλείας έστ\, τδ είς ίργον

άγαγεΐν τά έπιτάγματα, διά βραχέων ώς Ιστι δυνα

τδν, τήν περί τούτων ύπόληψιν έχκαλύψαι πειράσο*

μαι, τή σή προσευχή συμμάχω πρδς τδν λόγον χρώ-

μενος. Τούτο δέ μοι πρδ τής έγχειρήσεως διαμεμαρ-

τυρήσθω, τδ μηδέν ήμας άντιδογματίζειν τψ άγίψ

Βασιλείω, περ\ τών κατά τήν χοσμογονίαν αύτψ φι-

ρΓοεΓββίιοηειιι εοηδεΓΪρΐβ βιιηΐ, εΐϊβηίδί ηιε άίεεη(1ί ^ λοσοφηθέντων, μηδ' άν πρδς έτέραν έξήγησιν Ιχ

οΐ'ιΐο 3(1 ηΐίηηι ετηηβίιίηηοιη αΗιΙιινοΓίι Ποίι ί»:··.· Α.,„·ι„,,η/-, ηη». *ιν >„-7,,» ,.ν.,οηΐο 3ϋ ηΐίαπι εχροδίΐίοιιεηι αιΚίΜχιτίι. Ι\»13 ί^ίΙιΐΓ

ΓΪΙΙΙ ϊΙΙπίδ δετϊριβ, ρΓϊβίεηΙηυβ, ηεε υΙΓιβ, ιιίδ'ι Τε-

8ΐ3πιεη(ί (Ιίτίηο δρΪΓΪΐα (1ίεΐ3η1β 6Χ3Γ31Ϊ, ιιιοιιιιιηεη-

(Ϊ8 εεάβηΐ. Νοδ(Γ3 νβΓΟ ςιιϊειιηηυε ΙεββπηΙ, βΐ αΐϊ—

ςυίιΐ ρΓηείβΓ εοηιιηιιηεπ) ορϊηίοηεηι ίηνεηβηηΐ, βίε

3εείρ°ΐ3ΐιΙ, ιιΐ δίηβ ιιΙΙίιΐδ ίη|υΓΪ3 ίη (ΙίεβηοΊ βχεΓΟΪ-

ΐ3ΐίοηβ ρΓθΙ>3ΐ)Ί1ϊιεΓ <1ίδρυΐ3ΐ3. Νβςυε εηϊπι ρΓορο-

β'ιΐυηι (1εΓεη(1εΓβ, 3υΙ (Ιυ§ηΐ3 εοηδΙϊΙιιεΓε ρΓοΓαοιηυΓ,

ιι( ε3ΐιιιηηί3ΐι(ϊ1)υδ οεεβδϊοηειη ρΓχ^ε.ιηιιΐδ , ηεε

ΙιΊδεε δεΓΪρΐϊί ϊιιίεΓρΓείβιϊοηϊδ «ΙοοίΓϊηοιη ΐΓ3(1εΓβ,

■>ε<1 βπϊιηυαι ει βο^ΐΐηΐίοηεηι ηοδίΐ'βηι ίη ηοε βγ^ιι -

πιεηΐο «Ιιιηίαχ.ιι βνεΓεεΓε. Νεηιο ί^ίΐιΐΓ εχδρεειοί 3

ηοίπβ, ηΐ ςιΐΒ'δΐίοπίϋΐΐδ, ηα»: νεί βχ βαηεία δοΓΪμία-

Γ3, νεί εχ ίίβ ςηηε 3 ρηίοερίοΓε ηοδίΓΟ δΐ3ΐίιιι άε-

τινος άκολουθίας ο λόγος Ιλθη · άλλ' έκεΐνα μέν κε-

κρατήσθω, κα\ μόνης τής θεοπνεϋστου Διαθήκης τά

δευτερεϊα φερίσθω · τά δέ ήμέτερα ώς έν γυμνασίω

τιν\ σχολαστιχώς έπιχειροϋμενα τοις έντυγχάνουσι

προκείσθω, μηδεμιας μηδίν\ διά τούτων βλάβης

προσγινομένης, εΓ τι παρά τήν κοινήν ύπόληψιν έν

τοις λεγομένοις εΰρίσκοιτο. Οϋ γάρ δόγμα τδν λόγον

ποιούμεθα, ώστε άφορμήν δούναι τοις διαβάλλουσιν ·

άλλ' όμολογοΰμεν έγγυμνάζειν μόνον έαυτών τήν

διάνοιαν, τοις προκειμένοις νοήμασιν, ού διδασκαλίαν

έξηγητικήν τοις έφεξής άποτίθεσθαι. Τδ μέν ουν

συμπλέκεσθαι πρδς τάς ενστάσεις τάς άπδ τής άγιας

Γραφής ήμΤν προτεινομένας , κα\ εκ τών περί

πόδα παρά τοΰ διδασκάλου ήμών έρμηνευθέντων ,

εΙ»ι-»ΐ3 8υηΙ, ηαχςοβ ίη εοηιιηυιιβπ) ορϊηίοηεηι ο»- η 8σα δοκεΐ μή συμβαίνειν ταΐς κοιναΐς ύπολήψεοι,

I „·!__. · ■ ■ », ... _.
»ΙεΓε νίιΙειιΙιΐΓ, ίηιρΙίεεηιιΐΓ.ΝοΙιίδβηίηηοηβδΙ ρΓορο

ϊίΐυηι υΐ β3 εοηείΐίεηιυδ ηιιχ ρΓΟίϊιιυδ .ηρραιεηΐ ίη-

ιβΓ δβ εοηΐΓΒΓίβ. (>ιΐ3Π)ϋ1)Γειη Ιίεε.)1 ηοηίδ εχ ίηδίί-

Ιιιΐο ηοδίΓΟ νοΓηοΓυπι βεηδυπι ρχρΙοΓητε, βΐ ϊη εβηι

ειΐΓ3ΐη ίηειιιηυεΓε, πι νοείυυδ ίη 8ί^ηίϋε3ΐίοηβ ρΓΟ·

ρή3 ρβπη3ΐιεη(Ί1)ΐΐδ εεηυπι Γβπιιη ρΓοεΓεαΙίοιιίδ ογ-

(Ιίηβιη, βε δεηειη εοηΙεηιρΙεηιυΓ. ι Ιη ρήηειριο

( ΊιιςιιίΙ), Γβείΐ Ι)βηδ εοείαηι βΐ ΙεΓΓ3πι ", » βΙ τείί-

ηιΐ3, ΐ|ΐι.\' (Ιρίηεερδ πιυηάί Γ3ΐ)Γίε3ΐη βΐ 63 ςιοε δβχ

(Ιίβπιιη δρ3ΐίο Γβεΐα 8'ΐηΙ εοιηρΙεείιιηΙιΐΓ. Γκίεπιπ),

ρπιΐν|>ι.ΐιιι εοπιη) <ρι;ι· δεπρ(3 δΐιηΐ, εχρηδίΐίοιιεπι

:ι·.·ϊΓ.·ιΙί ιιηιιν, ίΠιιΊ ηο1)ίδ ρο>ίΐυιη εοηδίίΐιιΐιιηιηυβ

κίΐΐη ηΧ0Γ3<1ίνΊιΐ3 εηπι νοίηήΐηΐε ί(3 εοηουΓΓβΓβ.ρο-

• ϋεη. ι, 1.

μηδε\ς άπαιτείτβ τδν έμδν λόγον. Ού γάρ τοΰτό

μοι πρόκειται, τδ, συνηγορίαν τινά τοίς έκ τοΰ

προχείρου φαινομένοις έν^τιώμασιν έπινοήσαι ·

άλλά μοι συγχωρηθήτω κατ' έξουσίαν πρδς τδν Γδιον

σχοπδν τήν τών ρητών έξετάσαι διάνοιαν · είπως

ήμΐν γένοιτο δυνατδν, συμμαχία θεού, μενούσης τής

λέξεως έπΐ τής ιδίας έμφάσεως, συνηρτημένην τινά

χα\ άκόλουθον έν τή κτίσει τών γεγονότων έπινοήσας

τήν θεωρίαν. '< Έν άρχη έποίηιε, φησίν, ό θϊδς

τδν οϋρανδν και τήν γήν, ι καΐ τά έφεξής όσα περ:·

έχει τής κοσμογονίας ό λόγος, τά μέν δή γεγενημένα

κατά τήν Έξαήμερον ταύτα. Χρή δέ, οΐμαι, πρδ

τής έξετάσεως τών γεγραμμένων, έκεϊνο διομολογη-
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Οήναι τώ λόγω, ότι έπ\ τής θείας φύσεως σύνδρομός Α ΙΟδΙίΐΙβηι, ιιΐ Πβί ροΐβδίαΐΐδ ηιεηβιΐΓβ δίΐ ίρδβ νοίηηΐβδ;

έστι τη βουλήσει ή δύναμις; χα\ μέτρον τής δυνά

μεως τοϋ θεού τδ θέλημα γίνεται ■ τδ δέ θέλημα

σοφία έστιν. Σοφίας δέ Γδιον, τδ μηδέν άγνοεΐν οπως

άν τα καθ* Εκαστον γένοιτο. Τή δέ γνώσει συμπέφυκε

χα\ ή δύναμις · ώστε όμοΰ έγνω τδ δέον γενέσθαι,

συνέδραμεν ή έξεργαστική τών δντων ίσχϋς, τδ νο-

ηθέν είς ένέργειαν άγουσα , καΐ ούδέν μετά· την

γνώσιν ΰφεστερίζουσα , αλλά συνημμένως χαΐ άδια-

στάτως συναναδείκνυται τη βουλή χα.\ το έργον.

Δύναμις γάρ έστιν ή βουλή κατά ταυτδν , κα\ δπως

δν τά δντα γένοιτο προβουλεύουσα, καΐ τάς άφορμάς

πρδς την τών νοηθέντων ύπαρξιν έκπορίζουσα. 'ΙΙς

όμοΰ τά πάντα τοΰ θεοΰ περί τήν κτίσιν νοεϊσθαι, τδ

θέλημα, τήν σοφίαν, τήν δύναμιν, τήν ούσίαν τών

ίντων. Τούτου δέ ούτως έχοντος, ούκέτ' άν τις στε-

νοχωροϊτο περ\ τής ύλης διερευνώμενος, τδ πώς και

τδ πόθεν επιζητών · οία δή λεγόντων έστιν άκούειν,

Εί αυλός εστίν δ θεδς, πόθεν ή Ολη, πώς τδ ποσδν

έκ τοϋ άπόσου, κα\ έκ τοΰ άόπτου τδ όρατδν, χαΧ έκ

τοΰ άμεγέθους τε καΐ άορίστου, τδ πάντως ϊγκψ τιν\

χα\ πηλικότητι δριζόμενον ; καΐ τά άλλα πάντα δσα

•περί τήν ύλην όράται, πώς ή πόθεν παρήγαγεν δ

μηδέν έν τη έαυτοΰ φύσει τοιούτον έχων ; Μία γάρ

έκάστου τών περ\ τής Ολης προφερομένων ήμίν ή

λύσις, τδ μήτε άδύνατον τήν σοφίαν τοΰ θεοΰ ύποτί-

Οεσθαι, μήτε τήν δύναμιν άσοφον ■ άλλά μετ' άλλή-

λων είναι ταΰτα, κα\ £ν άμφότερα δείκνυσθαι, ώς

άμα καΐ κατά ταύτδν τψ έτέρω συγκατοράσθαι τδ

Ετερον. Τό τε γάρ σοφδν αύτοΰ θέλημα τή δυνάμει

τών ένεργουμένων έφανερώθη , κα\ ή ένεργητική

αύτοΰ δύναμις έν τω σοφώ θελήματι έτελειώθη. Εί

ουν έν τώ αύτώ καΐ κατά ταΰτόν έστιν ή σοφία και ή

δύναμις ούτε άγνοεϊ δπως αν ϋλη πρδς τήν κατα

σκευήν εύρεθείη τών δντων, ούτ' αδυνατεί τδ νοηθέν

•προαγαγεΐν είς ένέργειαν.

Πάντα δέ δυνάμενος, όμοΰ τά πάντα δι' ών ή ύλη συν

ίσταται τώ σοφώ τε κα\ δυνατώ θελήματς κατεβάλετο

πρδς τήν άπεργασίαν τών βντων, τδ κοΰφον, τδ βαρύ, τδ

ναστδν, τδ άραιδν, τδ μαλακδν, τό άντίτυπον, τδ ΰγρδν,

τδ ζηρδν, τδ ψυχρδν, τδ θερμδν, τδ χρώμα, τδ σχήμα,

τήν περιγραφήν, τδ διάστημα· ά πάντα μέν καθ' έαυτά

Εννοια! έστι κα\ ψιλά νοήματα. Ού γάρ τι τούτων έφ'

έαυτοΰ ύλη έστ\ν, άλλά συνδραμόντα πρδς άλληλα, ύλη

νοίιιιιίαδ ηιιίβηι εβί δαρϊβηΐϊα. δβρ'ιοηΐΠΒ νεπ> ρο-

ρηυη) β8ΐ, ηοη ί§ηοΓ3Γβ ηυοιηοϋο (ΐηυη«]υο()ςιιε ίίηΐ.

Ρογγο εοβηίΐίοηεπι ροιεδίβδ δοφιίΐιιι·. 0υαρΓορ(6Γ

δ'ιιηυΐ ε( Γαείεηύα εο^ηονίΐ, βΐ ηυ1ΐ3 ίηΙοι·ροίίΐ3 ιηο·

γ» εοηευιτίι Γβπιιη εΙΤβείπχ νίδ, π,υ* εο^ηίΐϊ ρβΓ-

ΠεβΓεΙ, ει δίιιε υΙΙο ϊιιΐει·νη1Ιο ευηι νοίιιηΐβίε εοη-

]ιιηΓ(υιιι ορπβ εοηΐίηειιίεΓ Οδίεηδίιηι 681 : ψιαηιΐο-

ηυίϋειη ροΐεηΐία νοίιιηΐηβ 681, εοΰβπιςιιβ ηιοπιεπίο

ρΓΟβρϊοϊΐ ηυοιηοϋο Γεδ Οαηΐ, 61 οεεβδίοηεδ ρΓχϋεΙ,

υΐ (-ο^ίΐηία 8ΪιιΙ Γαείβ. 0ιΐ3πιοΙ)Γεηι οηιηΐ3 ςυχ ίη

ΐ>αο »υηΐ, »ά τβτναι ρΓοεΓβ.Ήίοηβιη ρβιΊίηεηΐία εί-

ιηυΐ εο£ίΐ3ηΐιΐΓ, νοΙυη(38, 8;ιρίοηΐΊ», ρυΙεδΐ3δ εί Κ

τήνη ίρδβπιιιι ηοΐιιπι. (}ιι«: ειιπι Ϊ13 βϊηΐ, ηεπιο 3ηι·

ρΓιιΐ8, α,υοιηοάο 3υΙ υηϋβ, ρεΓβοπιΐβικΙο ίηα,ιιΪΓβη-

Β ιίοιμιβ ΐΟΓςυεβίυΓ; ΒΟίβηΙ εηίιη ςιι'κίαιη 3(1 ηυηο

ηκκίυιη ρειτοηΐβπ : 8Ί ιιΐ3ΐεπ3, ίηαυίυηΐ, ϋειίδ νβ-

031, υη(Ιβηΐ3ΐεΓΪ3? (μιοηιοιίο ηιιΐοηι ηυαηΐιιηι εχ εο,

ο,υί 03Γ61 ςυαιιΐϊΐαΐβ, »υΐ 3δρεεΐ3ΐ>ίΐ6 βχ ίΐΐο, ςιιί εεΓπϊ

ηοη ρο(68ΐ?3υΐεχ βο, ςηϊ ηιιΙΙ» ηιοΙβείτευπιβεΓίρΙυβ

681, ίύςικκΐ αΙίςιιπ οπιηίηο ηιαςηίΐυίΐίηεβηιρίϊίικίίηε-

ςυβεοηεΙυι1ίαΐΓ? Ηϊεο ει άΥιά οηιηίβ ε]ιΐ8ϋεηι ^εηεΓίδ,

(]υχ ίη ίρβ3 ηιαίοτία τίιΙεηΙυΓ, ηυοηβιη ρ;ιεΐο, 3»ι

ιιηιΐβ ρΓοϋυχίΙ ΊΙΙβ, ςηϊ ίη η»ΙυΓ3 βυβ ηίΗϋ ηβΐιεί ε]υβ-

ηιθ(Π? Α(1 8ίη{;υΐ38 εηίιη, <]ΐι<6 άβ πιβίεηβ ρΓοΓεπιη-

Ιυτ ςυ%8ΐίοηβ8, ιιη3 ί 1 1 3 ηο1ιί8 δοΐυΐίο εδί : ηβο Οβϊ

δβρίεηΐίηηι, ίηιροίβηΐεηι ; ηβε ροΐεηΐίαηι, ίηδίρίβιιίοιη

ρΓοροιιί, 8βά ίηΐ8Γ8ε ηιυΙιιοεοη]υηεΐ3 βδβε', εί ιιΐΓ3-

ςυβυηυπι 08ΐβηι]ί, υΐ&ίηιυ) ραήιβΓ^νβ ίη αίΓοηυβ βΐ-

ΙεΓυιη εεηίΑΐυΓ. 8ΐ£|ΐιίι1βηι εί 83ρίεη8 ίρδίιΐδτοΐιιιιΐίδ

^ ροίεβίβΐβ ΓβεΙοΓυηι εβί (1εεΐ3Γ3ΐ3 , ε( βίΤεείΓίχ ε^υβ

ρο468(38 ίη ΐρίίιΐδ £3ρίεηΐε νοΙυηΐ3ΐβ ρβτίβεΐβ ε$(.

ΡΓοίηάε, 8ί εί ίη εούεηι βΐ βίιηυΐ βιρϊεηΐίβ ββΐ, ιίςιιβ

ροΐεηΐία ; ηβο ί$ηοτ3ΐ, ηιιοηιοϋο 3(1 ΓΟΓυιη εοηιροβί-

ιίοηεηι ίηνεηίβΐιΐΓ ηιαΐβΓίη, ηβο ίηνβϋϋηβ 681 3(1

Ϊ11υ<1 εΟΊείεηίΙυηι, ηιιοΛ ηονίΐ.

1ΐ3(]υβ ευιη οηιηί;ι ροδδίΐ, 3(1 Γεταπι ρΓΟΟΓεΛίιοηεηι

83ρίεηΓι ροΐεηΐίςιιβ νοίιιηΐβΐβ δίηιυΙ οηιιιίβ εοηΙυΙΚ,

ΙενίΙηΙβηι, ^Γονίοΐεπι, Ηεηδίΐ3ΐειη, Γ3Γίΐ3ΐβιη, ηιοΙ-

ΓιΙα(1Ίπειη, (ΙιΐΓΪιίβηι, ηιιηιίϋίΐαίβηι, βίεείΐ.ιίειη, Μ-

(ξ'κϋΐαΐοηι, εβίίάίοΐβη), εοΙοΓεηι, β^υπιιη, είΓειιηι-

βεηρίίοηεηι, ϊηΐεΓναΙΙιιιη : (\ηχ ηυίϋβπι κίη^υΐα βυηΐ

ιβηιιεδ ((ΐιίεϋαιη ηηάχηυβ ηοΐίοηεβ ; ηίηίΙ εηίιη ηο-

γιιιιι υηαιη ρβΓ 86 πιβΙεΓίη εβί, δε(Ι ευυειίβ ίηΐβΓ 8β

γίνεται. Εί ουν τώ ύπερέχοντι της σοφίας κα\ τής δυ- ρ εοηειίΓΓεηΐίϋυδ ηιηΙεΓίπ Ιίΐ. δί ίβίΐιΐΓ δηρίοηΐί,ηβ ρο-

νάμεως, κα\ πάντα οΐδε και πάντα δύναται, τάχα πως

προσεγγίζομεν τη" ύψηλή τοΰ Μωϋσέως φωνή, δς φησιν

'£ν χεφαλαίφ (τούτο γάρ άντ\ τής άρχης Ακύλας

έκδέδωκε) πεποιήσθαι παρά τοΰ θεοΰ τδν ούρανδν

χα\ τήν γήν. ^Επειδή γάρ είσαγωγικδν πρδς θεογνω-

σίαν τδ τής γενέσεως βιβλίον ό προφήτης πεποίηται,

χα\ σκοπός έστι τώ Μωϋσή, τους τή αίσθήσει δεδου-

λωμένους χειραγωγήσαι διά τών φαινομένων πρδς τά

υπερκείμενα τής αισθητικής καταλήψεως· ούρανψ

δέ κα\ τή γή δρίζεται ήμίν ή διά τής δψεως γνώσις ■

διά τούτο ώς περιεκτικά τών δντων τά έσχατα τών διά

της αίσθήσεως ήμίν γινωσκομένων ό λόγος ώνόμασεν,

Γνα διά τοϋ τά περιέχοντα ειπείν παρά θεού γεγενή-

αθαι, «υμπεριλάβη παν τδ έντδς τών άκρων «ίριεχό-

1εηΐΪ3ε(|υε ρΓ&δΐ3ΐιΐί3 61 οηιηία ηονΊΙ, ε( ρηίβλΐ οηι-

ηί3, ηΙίςιιο ηιοϋο ΓοΓΐ38δη 3(1 βχεβίδαιη ΜοδΊδ νοεειη

3ευερίηιιΐ8, ςηί , ι ίη δΐιηιιηβ, ι ίηηιιίΐ (βίε εηίιη

ΑςυΊΐΜ ρΓΟ, « ίη ρΓίηείρίο, · νει-Ιίι) Γεείΐ ϋεαδ ε(Ε-

Ιυιη εί ΐεΓΓ3ΐιι. Ουοιιίβιιι εηίιη ρΓοεΓεηΐίοηίϊ Ιίΐιπιιη

ε'οιηροδίιίΐ ρΓορΗε(3, ηΐ 3(1 1 > < ■ ϊ ΐ'θ£ηϊΙίοη6Αΐ (Ιιιχ

68*61, ίιΐηιιε Μοδί ρΓοροβίΐιιιη Γιιίΐ, πι εοδ ηιιί βοηδί-

οιΐδ οϋηοχίί (Ιενίηεΐίΐ|ΐιβ δυιιΐ, ρεΓ 63 <\ηχ εεΓηυηΐυΓ,

»(1 ίΙΙα |>.τ(1ι;<ΊΊ'οΐ (|υ% δεηδίηηδ εηιιιρΓεΙιεηϋί ηοη

ροδδοηΐ; «ίιΊο 3υΐεηι ει ΙεΓΓα ηθδΐΓ3 ρεΓ οεηίοδ εο-

ξηίΐίο Ιεπηίιΐ3ΐυΓ ; ίϋεΪΓεο εχΐΓ6ΐη3 εοηιιη ηυπβ

8εηδΐι 3 ιιοϋίδ ρεΓείρίιιηΐυτ, Ι3ηςιΐ3ΐη Γβ8 οηιιιβδ

εοηιρίεείεηΐί:) ηοηίηβνίΐ, «ι εβ ςιι« οοηιρΙεείυηΐϋΓ,

α Ι)εο Γϊεΐη εδ80 εοιηιιιεηιοΓβηβ, εοηιρτεΙιεηιΙβΓεΙ
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ςυίϋ()υϊ(1 αΙ> ίΙΙίδ υοηΓιιιεΙυι-, βΐ ρΓΟ βο, ιιΐ ιϋοβΓβΙ, Α μενον, κα\ άντί τοΰ ειπείν δτι άθρδως πάντα τάδνταδ

κίιηυΙ οπιιιϊ3 ϋβυηι Γοεϊβδε, ι ίη βιιηιιηβ > δίνε «ίη

ρτΐηοίρίο, » <1ίχίΐ, Οβιιηι Γβ€Ϊ38β εοβίιιηι βΐ Ιβιταπι.

υιπυδίμιβ βιιίεηι νοείδ ιιη» δϊ^πϊ ΩοβΙίο εβί : ριϊηεϊ-

ρίιιηι εηίηι , ει ίΐιηιηι» χςιιβ άβεΙβΓβηΙ δίιηυΙ. ΟυβΓβ

• ρ«Γ 1 5ΐιιηιιΐ3ΐη ι υδίοηίΐίΐ οιιπιίϊ ίίιηυΙΓυίδδβρΓΟΟΓοαΙα,

,βΙ ρβΓ < ρηηείρίυιη ι ειιιιείβ, πιοπιεηΐο, βΐ βίηβ ιι 11ο

Ιβιηροηβ βραιίο ΓβοΙλ Γυίβδε δΐξηίίίεβί. Ρτΐηοΐρΐυπι

βυΐηα ιιοη ρβΐίΐυτ, υΐ ηΙΙιιιη ίηίει-ναΙΙιιαι εθ£ΐΙειηιΐδ.

Νβηι υΐ ρυιιείυηι εβί ρπηείρίυιπ Ιίηεβε, ει ίηιϋνί-

άυυιη εοΓροηβ, βίε πιοιηεηΐυπι ίρ$ίυ$ Ιειηροπ$. Κε-

πιη) ίβίΐυτ βϊπΜΐΙ οιιι ιι ί ιι πι εοηδίηκίίο 30 ϊηοΓβ(1ίΙ>ι1ϊ

ροίβηΐί* ϋεϊ ρΓοίεεία, ρηηείρίυιη λ Μοβε, ιβυ βαηι-

να» ϊιι ηαα ευιΐδίδΐίΐ (ΐηΐνβτβΗββ, ηοιηΐηαΐυΓ. ΙΙΙε,

άαιη Γεηιηι εχίΓειηα ρι-οδεςιιίΐυι-, Ιβοίΐβ βΐϊαπι ίηάΊ-

βεδς έποίησεν, είπεν έν κεφαΛαίφ, ήτοι «V άρχή πβ-

ποιηχέναι τδν θεδν τδν οίιρανδν χΛ τήν γήν. Μία

δέ των δύο φωνών ή σημασία, τήί τε άρχής κα\ τοΰ

χεφαΛαίον. Δηλοΰται γαρ επίσης βι' έκατέρων τδ

άθρόον «V μέι γάρ τφ χεοαΛαΙφ, τδ συλλήβδην

τά πάντα γεγενήσθαι περιίστησι. διά δε της άρχης

δηλοΰται τδ άχαρις τε χαΐ άδιάστατον. Ή γάρ

όρχή παντδς διαστηματιχοΰ νοήματος άλλοτρίως

Ιχει. Ώς τδ σημεΐον άρχή της γραμμής, χα\ τοΰ

δγχου τδ ατομον, οΰτως χαΐ τδ άχαρές τοΰ χρονικού

διαστήματος. Ή ουν άθρδα των δντων παρά της

άφράστου δυνάμεως τοΰ θεοΰ καταβολή, «ίρχή παρά

τοΰ Μωϋσέως, ήτουν χεράΛαιον χατωνομάσΟη, έν ζ

τδ πάν συστήναι λέγεται. Τά μέν άκρα των δντων

«»1 ςυκ ίρβίδ 00ΐΗρΓ*»Ιιεη£ΐυηΙϋΓ εχίτεηιίδ. ΕχίΓοηια " ειπών τά δέ μέσα κατά τδ σιωπώμενον τοίς Λχροις

<1ίεο, Ιιαοίΐα ηΐίοηε 8βη3ΐΐ3 ηυιηβιιί, ςιιί ηεε βιιο

ΐεΓΓαιη ρβηεΐΐ'31 ηεε εοβίιιηι ΐηηβεεηιΐίι. Ιη ρπιιε'ι-

ρίο ΐ£ΐΙυΓ ιηυηάΊιιη εββε εοηάίΐυιη άίεεηδ, κίρηίϋι 31

Γεηιιη υιηηίυιη οεεβδίοιιεε ε( ε3ΐΐ83β, ει ροΐε$ΐ3ΐε$

αϋεο Γυί&ββ εοηΓεεΐ3δ, ει 3(1 ρηιηυηι νο1ιιηΐ3ΐϊ$ίΙΙίυ$

ιηοΐιιιη Γ68 δίηςηίαβ εχβΐίΐίδδε, εοείυηι, κιΙιοι ;ι, βίεΐ-

428, ίμικ'ΐιι, 3εΓ3, ηιατε ,ΙεΐΎ3ΐη, π η ϊ πι α I ί : ι , ρΐ3ηΐ38 :

φιχ ψιίϋεηι οιηηί3 ϋβί οεαίο εεπιεΙιβηΐυΓ, ροΐοβίη-

ΙΪ3 πιΐίοηε εοηδρίευη, υΐ ίηςυίΐ ρΓορΙίΠα : < Οιιί

νίϋεΐ οηιηία ρπυβ, ηυαιη ββηΐ'. · 8ει1 ροίεβίαιε, 83-

ρίεηΐίβηυε »ά 8ίη£υΙ»ι*υιη. ιηυηϋϊ ρβΓίίυιη ρβΓΓεείϊο-

ηεηι εοΙΙαία, ηβεε883ΓΪ3 ςυχάβπι 8εήε8 οηΐίηε ςυο-

ι1;ιιιι εοιΐ8εευΐ3 εϋΐ, υΐ υηυιη 3ΐίιμιοιΙ εχ 1013 ιοπιηι

συνενδειξάμενος. "Ακρα δέ φημι, διά τήν άνθρωπί-

νην αΓσθησιν, ή ούτε είς τά ύπδ γήν διαδύεται, οδτ»

τδν οϋρανδν διαβαίνει, ϋΰκοΰν τοϋτο νοεϊν, ή άρχή

της κοσμογονίας υποτίθεται, οτι πάντων των δντων

τάς άφορμάς χοΛ τάς αιτίας, χαΐ τάς δυνάμεις, συλ

λήβδην δ θεδς εν άκαρεΐ κατεβάλλετο, καΐ έν τί|

πρώτη τοΰ θελήματος όρμή, ή έχάστου των δντων

ούσία συνέδραμεν, οϋρανδς, αίθήρ , άστέρες, πΰρ,

άήρ, θάλασσα, γη, ζώον, φυτά· 1 τφ μέν θείΐυ όφ-

θαλμώ πάντα χαθεωράτο, τφ της δυνάμεως λόγω

βεικνϋμενα, τω, καθώς φησιν ή προφητεία, < είδότι

πάντα πρδ της γενέσεως αύτών. ι Τή δέ συγκαταΓ

βληθείστ) δυνάμει τε καΐ σοφία πρδς τήν τελείωσιν

ιιηίνεΓΜίβΐκ ρΓίιιιυηι εχχΐίίει ίΐ, ει ιρρβπιβπΐ. Οβίηιΐε έκαστου τών μορίων τοΰ κδσμου, είρμδς τις άναγκαΐος

ηΐΙβΙ ΠΙΐιιΙ ηΟ^ΟΟΐ'Ιΐ'ϊη -ιΙΐαι<ιιηι οαηιιΐιιιη Τ.·πτ ■■««■■ . . * · * . Ψ — ^ρο5ΐ ίΐΐυιΐ ηεεε883ΐ'ίο αΐΐεηιιη βεευΐυιυ. Τυηι, υΐ »γ

Ιίίεχ ικιιυΓ3 εο^εΐιβΐ, Ιεηϊυιη ει (|υ3Γΐυιη, εΐ ςυίη-

ΐηιη, ει Γε1ϊςα3 (Ιείηεερβ, ηοη εαβυ ει ΓοιΊυη3, ϊπογ-

ιΐί ήπιο ει εείεη ςυοόβηι πιοΐυ, ιε<1 ϊιι ηεεεβββηυβ ιια-

ΐυπί' οιϋο Ίη τεϋυβ (Ιίκροηεηάΐβ ΓεηυίΓεϋβΐ, ίΐ3 $ίη-

8<ιΐ3 Γ3εΐ3 Γυϊ88β Π3ΓΓ31, ει άβ η3ΐι>Γ3ΐί1)υ8 ίηβιίΐυΐίΐ

Ι>ηί1ο8θρΙΐ3ΐυΓ. Ουϊβϋβηι εϋιηι νοεεβ ίπιρεΓϊηΐϊβ Οβϊ,

βίη^ιιΐίβ ΓεΙ)υ8 ςυχ §ειιεΓ3ηΙυΓ, 388ί£ηαΙ, ϊιίςυβ τεε-

Ιο, εΐ εοηνεηίεηΐεΓ ΓβοΊι. Ου'κίςιιίιΐ εηϊηι οπίίηβ 83-

ρίεηΙεπ]υβ Γβεΐιιηι 681, ςυ3ΐη(ΐ3ΐη νείυΐϊ νοεβιη ϋεί

νίεί&βίπι ι-οΓβΠ.

κατά τινα τάξιν έπηκολούθησεν, ώστε τδ πΰρ προλα-

6εΙν μέν χαΐ προεχφανήναι τών άλλων τών έν τφ

παντ\ θεωρουμένων, χα\ οδτω μετ' έκεΐνο, τδ άναγ-

χαίως τφ προλαβόντι έπδμίνον, κα\ έπΐ τούτφ τρί

τον, ώς ή τεχνιχή συνηνάγχαζε φύσις · τέταρτδν τ*

χα\ πέμπτον, κα\ τά λοιπά τής κατά τδ έφεξής άχο-

λουθίας, ούχ αϋτομάτω τιν\ συντυχία , κατά τινά

άταχτον κα\ τυχαίαν φοράν, οΰτως άναφαινδμενα.

Άλλ' ώς ή άναγκαία τής φύσεως τάξις έπιζητεΐ τδ έν

τοις γινομένοίς άκόλουθον, οΟτως έκαστα γεγενήσθαί

φησιν έν διηγήσεως εΓδει περ\ τών φυσικών δογμάτων

φιλοσοφήσας. Κα\ φωνάς τινας τοΰ θεοΰ προσακτικάς έκαστου τών γινομένων προσγράφων, καλώς κα'ι θεο-

πρεπώς χαΧ τοΰτο ποιών. Πάν γάρ τδ καθ' είρμδν τινα κα\ σοφίαν γινδμενον τοΰ θεοΰ, τ\ς άντικρύς έστι φωνή.

Ιΐ3(]υβ ειιπι Οοί ιιαίιιηπι ΊβηοΓεπιυβ, ίρββηι ροΐεη- Διότι θεοΰ μέν ούσίανήτις έστ'ιν.ούγινώσκομεντήν

ι'ΐ3ΐιι ίρββηκιυε $3ρΐεηίί3Πΐ βη'ιπιο οοηείρϊεηΐεδ, Οευιη δέ αύτοσοφίαν καΐ τήν αύτοδύναμιν έν νώ λαβόντες, -Κί

ιιιεπίο ιιοδ 0Γει1ίηΐϋ5θθηιρΓβηβιΐ(]ί85θ. ΙϋεΪΓεοηυΐηιΙο θεδν άνειληφέναι τή διάνοια πιστεύομεν. Τούτου χάριν

< οιιιΐίΐιΐί ε&Ι ογ1)Ϊ8 ιιηίνεΓ8ΐΐ3, βηΐεςιιβηι 8Ϊη^υ1χ ρίΓ- | δτε τδδλον έγένετο, πρ\ν έκαστον τών συμπληρούντων

.ΐε« ϊρ&ϊαβ3ρρ3Γ6Γ8ηΙ,ΙεηεΙ)πδΙοΐϋδθΙ)ΐ686ΐ)3ΐιΐΓ, ςυία τδ δλον έφ' έαυτοΰ δειχΟήναι, ζόφος τφ παντ'ι έπεκέ-

ΒρΙεηιΙοΓ ί^ηίδ, ςη3ϊ βιιΐ) πιβιβη* ρβΓίίοϋΙϊδ ΙβΙίΙβΙιβΙ, " χυτο· οΰπω γάρ έξεφάνη τοΰ πυρδς ή αύγή ΰποκε-

ηοιιΑυίΒ εΟΊιΐ86Γ3ΐ. Εΐεηίηι, ηυβαΐ3<1ηιο<Ιυηι βϋίεββ

ίη ΐεηεΙίΓίδ οΙΐδουΓ* ^3^βηι, ΙίεβΙ νίηι Ιυοίϋαιη 3ΐςυε

ϊΙΙυδίηιηΙεηι ραΙιΐΓ&ΓιΙβΓ ϊη δε εοηΐΊηε3ηΐ, ςιιίρρε

φι» ρ3ΓΪ3ηΙ ΐ^ηεπι, βϊ ίηΙεΓ δε εοΙΙϊάβηΙυΓ, βείηΐίΙΙι

νβΓο 31) ϊρδίδ ργο1313, βρΙβηϋοΓβ Ϊ11ΪΙ18 ίρ386 ςα<Κ]ΐΐ6

εεΓηυηΐυΓ : βίο οΐιβεατ» εοεε&ςιιε βιβηΐ οηιηίβ ρηυδ

ςυβπι ρεΙ1αείά& βιςαε ϋ1α&ΐΓ3ηδ η3ΐυΓ3 ίη αρεΠυηι

ρΓοΓεΓΓβΐυΓ. Ν3ΐη ευηι υηο (Ιίνϊηχ νοίυηΐβΐϊβ ηιοΐα

ηυρεΓ ίηάϊδίίηεία Γεηιιη μηϊνοΓδίΐΒδ δίηιυΙ εχδΐϊΐϊί-

* ϋβη. χιι>, 42.

κρυμμένη τοΓς μορίοις τής Ολης καθάπερ υλ\

αϊ ψηφίδες άφανεΐς έν τφ σκότει μένουσιν,

εί κα\ φυσικώς έν έαυταϊς τήν φωτιστιχήν έχουσι

δύναμιν, διά τής πρδς άλλήλας συμπτώσεως τδ πΰρ

άποτίκτουσαι, τοΰ δέ σπινθήρας έξ αύτών άναφανέν-

τος, κάκεΐναι τή λαμπηδόνι τούτου συνανεφάνησαν ·

ούτως άόράτά τε κα\ αφανή τά πάντα ήν, πριν τήν

φωτιστιχήν ούσίαν είς τδ έκ-^ανές προελθίΐν. "Αρτι

γάρ άθρόως έν τή μιά όοπή τού θείου θελήματος
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έδιακρίτως τοΰ παντδς ύποστάντος, χα\ τών στοι- Α βεΐ, οπιηίβιΐϋβ οΙειηοηΟ ίηΙΟΓ δβ εοηθΓ6ΐ3 ρβπηϊ-

χείων πάντων έν άλλήλοις πεφυρμένων, τδ πανταχού

χατεσπαρμένον πύρ έπεσκοτεΐτο , τω πλεονάζοντι τής

όλης έπιπροσθούμενον. Έπε\ δβ όξεϊά τις έστιν ή

δύναμις αύτοϋ καΐ ευκίνητος , όμοΰ τδ δοθήναι τή

φύσει τών 6ντων πρδς την τοϋ κόσμου γένεσιν παρά

τοΰ θεοϋ τδ ένδόσιμον, πάσης τής βαρύτερος φύσεως

προεξέθορε, καΐ εΰθΰς τώ φωτ'ι τά πάντα περιηυγά-

ζετο. "Ο δέ κατά τδν της σοφίας λόγον, τή δυνάμει

τοϋ πεποιηκότος έγένετο, ώς λόγος θεοϋ προστακτι

κός, παράτοϋΜωϋσέωςέμνη μονεϋθη ,τδ,« Εϊπεν ό θεδς ,

Γενηθήτω φώς' » έγένετο φως. ι Έπ\ γάρ τοΰ

θεοϋ, κατά γε τήν ήμετέραν ΰπόληψιν, τδ έργον λό

γος εστί. Διότι πάν τδ γινόμενον, λόγω γίνεται· κα\

άλογόν τι καΐ συντυχικδν καΐ αΰτόματον έν τοίς

θεόθεν ύφεστώσι νοείται ούδέν. Αλλά χρή έκάστω

τών δντων και λόγον τινά σοφόν τε κα\ τεχνικδν

8ΐ3ςιιε εδβειιΐ, ίβηίδ ςυί υΰίςυβ ϋί3δβπιίιΐ3ΐυδ βΓϊί,

οΙ)5Γΐιπΐ8 }ϋ<χϊ)3ΐ, ιιιβίεπχήυβ ΊηιροΙβιιιία $υρρπ·

πιοΙ)»ΙπΓ : νεπιπι ηυοιιίβπι νίβ β]υ$ νβίοχ ίίςπβ

·|ΗΙΐ68ΐ, βΐηαΐϊίςυβ Γεπιιιι ηηΐυτ» αά ηιιιηάίοοη-

δΐίΐυΐίοηβιη 3 ϋεο ιηο(υ$ ρ^ίηοίρίυιη βίψιβ ϊηοίιαίϊο

Β(11ιί1)ίΐ3 εβί, βιιΐβ Ϊ113 οιηηίβ φιχ %τα\\ογλ δυηΐ,

εχδϋίβηδ, Ιυηιίηε ουιιοΐβ δ(3ΐίηι ϊΠιΐΒίΓανϊΐ. Ηοο 3α-

(επι $3ρϊεη(ΐ3Β Γβιίοηβ Γβεϊι ροΐεηΐίβ εοικΙίΐοη$ ,

«μί, υ( ε]υβ ϊιιΙ>6ΠΙΪ5 ΟΓβΙίο ;ι Μο$ε «1β80ΓΪ1>ϊΙιΐΓ,

< Ε'ΐ3ΐ, ίηςυίΐ , Ιυι , εΐ ίϋοΐβ ββΐ Ιιιχ * : ι ογ»Ιϊο

εηίπι εΐ ΓβΙίο ίη Οβο, υί εςο δβηΐίο, βδΐ οριΐδ ει

Γβοΐυΐΐΐ. Οα'κΙηυίιΙ βηίιη 3ί) εο Οι, Γ3ΐίοηε Ηι. ΕΐΙη

ϋδ ςυχ 3 ϋβο ρΓοΠοίδουηΙυι·, ηίΐιίΐ 3 ΉΐϊοηεαΙίεηηηι,

ιιϊΐιίΐ ίηοΓ<1ΐηβΙιΐΓη 3ΐι( ΓοπΛιίΐιιηι βηίποανβΓΓιΙυι·.

0<ΐ3Γ6 οΓεάβηϋιιιη ε»ι, ίη Γββυβ δϊηςυΐΐδ 83ρίβηΐοιτι

ςιιβπκΐϊπι 30 βοίετίβη ίηβΜβ Γβΐίοηβιη, 1οη$ε Ιβπιβη

έγκεΐσθαι πιστεύειν, καν κρεΐττον ί) τής ήμετέρας _ ρΓ3εδΐ»τιΙίθΓθηι, ςιιβηι υΐ ωρβεΐυ ηοδίΓΟ οοπιρΓβΙιοη

Κ.? τ.' _Τ.. _? ι λ_\ - ι * " -ι Λ„ - -ι : ■■ -ΐ· ·. ■%
δψεως. Τί οδν είπεν 6 θεδς, επειδή λόγου παραστατική

έστιν ή τοιαύτη φωνή, θεοπρεπώς, ώς οΐμαι, νβήσο-

μβν εϊί τδν έγκείμενον της κτίσεως λόγον τδ (Ιητδν

άναφέροντες. Οΰτω γάρ και ό μέγας Δαβίδ τάς

τοιαύτας φωνάς ήμΐν έξηγήσατο εΙπών « Πάντα εν

σοφία έποίησας . > Τά γάρ προστακτικά της τών δν

των κτίσεως βήματα, & παρά τοΰ Μωϋσέως έκ της

θείας φωνής άναγέγραπται, ταύτα 6 Δαβίδ τήν έν-

θεωρουμένην τοις γεγονόσι σοφίαν ώνόμασεν. "Οθεν

/ι': ίιηγεϊσθαι λέγει τους ουρανούς δόξαν θεοϋ , δη

λαδή της έμφαινομένης αύτοίς τεχνικής θεωρίας διά

τής έναρμονίου περιφοράς, άντ\ λόγου γινομένης το!ς

έπιστήμοσιν. Ειπών γάρ διηγεΐσθαι τους ουρανούς,

*αι άναγγέ)>ειν τδ στερέωμα, διορθοΰται τους παχύ-

(ΙβΙυΓ. 0υο<1 ί$ίΐιΐΓ άίχϊΐ ϋβιΐδ, ςιΐ3Π(1ο Γβΐίοηίδ ϊπι-

ρ6Γ3)ΐ(ϊδ 83 νΟΧ 681, ΠΟΠ 111^1^113111, οριηοΓ, ΌβΟ 00-

ςϊοΓιοηεηι δΐΐδοίρίεπιυδ, δί λΑ ΓαΐΊοηβιη Γβϊ ργο-

εΓ63(% ίηδΐΐ3πι άϊοΐυπι Γβΐιιίβηπιυδ. 8ϊο εηίπι ηβδ

νοέε$ ηιβ£ηιΐ8 βιί.ιηι Πίνίά ηο!)ίδ εχροβυίι : { Οηι-

ηί3, ι ίηηιιϊεηδ, « ίη δβρίεηΐϊβ ΓβείδΙί *. · Νβπι ίηιρβ-

Γ3ηΐϊ3 ΓΟΓϋηι οοηάίιηπιπι νεΓΐ)3, ςυχ 3 Μοβε οχ <1ί-

νίιΐ3 νοεε ϋεδΟΓίρΐβ δυη(, 0»\\ά ίρδε οοηβρεοίηιιι

ίη Γεοηδ βεηβΓβΐϊβ δ3ρϊεηΐϊ3ηι βρρβίΐανίΐ. ΟαοοίΓο»

οοείοδ εΐίβπι 3ίι πβγγϊγο §Ιοπ3ΐη ΰβΐ '°. ΑΓίίΟοίοδίιηι

ηίπιίΓυηι, ςοθ(1 ίη ϊρβίδ εχ οοηνβΓδΊοηίδ εοηοβηία

5ρεο(3θυ1υηι νίδίΙιΐΓ, 3ρυ(1 ρεΓΪΐΟδ ιτιιιηεΓε Γυη^ίΐπΓ

ΟΓβΐΐοηΙβ. ΟοβΙο· αυΐεηι εηβΓΜΓβ, ει ΟπηαπιβηΙιιηι

3ηηυηΐΪ3Γβ (Ιίοειίδ, βηιάϊΐ επδ, ςηί β]ιΐ5ΐηο<1Ι νβΐ'ΐΜί

τερον τών λεγομένων άκούοντας· κα\ Γσως καΐ φωνής ς ΟΓβδδίιΐδ ίηΐε1ϋ£ει-εηΙ, εΐ ΓοΓίβδβε νοείδ εΐίίαι βο-

ήχον κα\ λόγον ϊναρθρον έκ τής τών ούρανών διηγήσεως

προσδεχομένους , έν οΤς φησιν, ότι Ούκ είσ\ λαλιαΐ,

οϋδέ λόγοι ών ούχ'ι. ακούονται αΐ φωνα'ι αυτών,

ίνα δεΐξη ότι ή έν τί) κτίσει θεωρουμένη σοφία,

λίγος εστί, κάν μή έναρθρος η\ ΚαΙ πάλιν τοϋ Μωϋ

σέως διεξοδικός τινας τοΰ θεοϋ φωνάς πρδς αϋτδν

γεγενήσθαι είπόντος έν τί\ θαυματοποιία τών έν Αι

γύπτιο σημείων, ύψηλότερον ή κατά τήν τών πολλών

ΰπόληψιν ό ΐ'αλμωοδς έξηγήσατο ειπών, ι "Εθετο έν

αύτοίς τους λόγους τών σημείων αύτοϋ, κα\ τών

τεράτων αύτοϋ έν γή Χάμ. » Τώ γάρ λόγω τινί τήν

βπεργαστικήν έκάστου τών γινομένων δύναμιν εις

ενίργειαν άγεσθαι , σαφώς διά τής φωνής ταύτης ό

'Καλμωδδς ύπβνίξατο, ώς ούκ έν ρ"ήμ*σιν δντος τοϋ

ηυιιι, (ΙίδΐϊηοΙιιιηα,υε δεηηοηεπι εχ ιΐ3ΓΓ»Γιοηβ οοείο-

Γΐιιιι εχ3ρβοΐ3Γεη(, ύυιη ίηςυίΐ ", ηοη εδββ Ιοςυοίΐΐ

■ιεηαε βεΓίηοηεδ, ςιιίϋιΐδ ηοη .ΐϋΐΐίϊηΐυτ νοοεβ εο·

πιπί, υί δαρίβηΐίαηι, ςυ33 ίη Γβουβ ρΓ0ϋΓ63ΐίβ ρεΓ-

δρίοίΐιΐΓ, οΓ3ΐίοηβηι εβδε άεοΙβΓεΙ, ΗοεΙ ηβιιΛ 3Πί-

ειιΐβΐβ άίβΐίηοΐβςηβ ηοη ρΓοηαηΙίεΙυΓ. Κυηυιι, ευιη

πια^ηίΓκίδ ο;ιιίΙ)ΐΐδ(1»πι νοοϋιιΐδ Οευηι δίΐιί ΙοουΙηη»

εδδε οΊχϊδδΡΐ Μοβε», (Ιϋπι 3θίηιίΓ3ΐΐ(]8 ίΙΙβ δϊβηβ βάε-

Γβΐ ίη ^β)·ρΐο, ίο" ίρββ ϋβνΜ δυοίίηιίϋδ ηιυΐΐο, ςυβπι

υί ςηίΐϊυεί δΐιβρίεβΙυΓ, βχρίίονίΐ , ι ΡοβυίΙ, > ίη-

ςαίεηβ, « ίη είδ νβΛϊ (ί^ηοηιπι β]υ$, ει ρΓοϋί^ίο-

πιιη ίρδίυδ ίη ΙβΓΓΙ Γ(ΐ3πι '*. ι Ηβε εηίπι νοοβ Ργο-

ι ρΐιβία, νίπι 83Γυηι ΓβΓυηι ΜίπιϊηΙιίΙΐυαι εΟεείπεβιη,

Γ3(ίοηβ ςυϊ(ΐ3ηι 838 βχδοειιίβηι, ρίβηίδδίπιε ϋβηιοη-

λόγου, άλλά τής εις τά σημεία δυνάμεως, ούτως ώνο- ρ δίΓβνίΐ, εαιη ηοη ΓβΙίοηεηι ΊηνβΓΐ)Ϊ5 οοηβίδίεηίειη, βεά

μασμένης.

Ούκοΰν καΐ ένταύθα προέοραμε μέν καΐ άπε-

χρίθη τών δντων έν τψ ταχεϊ τε καΐ εύκινήτψ τής

'βύσεως ή φωτιστική δύναμις, έαυτήν τών έτεροφυών

άποκρίνουσα , καΐ τδ περιλαμφθέν άπαν διά τής

ά-Λυγαστικής αύτοϋ δυνάμεως κατεφωτίίθη. τ$ δε

λόγψ ταύτα ενεργεί τοΰ πυρδς ή ούσία, μόνου θεοϋ

έστιν ειπείν, τοϋ έναποθεμένου τδν φωτιστικδν λόγον

τί φύ;ε·. · κα\ τούτο διά τής ιδίας γραφής και ό μέ·

βίβηοπιπι εΙϊίοϊβηοΌΓυπι ροΐβδίβίβηι ίΐα ηοιηίηΐΓβΙ.

δίε ί([ϊ(αΓ οΐίβιΐ) Ιυηε βηίενεηίι, ει εβίετίκίο

πιο1)ίΙΐΐ3ΐβςιΐ8 8ϋ3, νί 8 ίΙΙυηιίηιηο'ί 3 ρεπιηι υηίνβΓ-

βίΐ3ΐβ βεοβδδίΐ, δβςιιθ ίρββιη 3ϋ λΐΐϊβ ηβΐυηδ >ρ]υη-

χίΐ, 3(ςηε ίΐ* δρίειιο'ίο'β ίΗίυβ ροίβηΐίβ ίΙΙιΐδΐΓ3(ιι$ βίΐ

ΟΓϋίδ. Ουα βυίειιι ι-βΐίοηε Ιιχε ββεοεπί ί^ηϊι ββΙοπι,

βοΐίυδ ϋβί 831 εχρΙίε3Γ6, ςικ ι)3(μγκ νίπι ίη&εηιίΐ

ίΙΙυιηίηβηιΙϊ βίο^ιιε ίΙ1υδΐΓ3ηα<ί ςυοιΙ δεπρίπΓβ Μΐ3

ηΐ3^ιιη8 εΐϊ3ΐη Μοβε» ΐο8ΐ3ΐυΓ, ουιη βίΐ : ι ϋίχίι

• Οεη. I, 3. » Ρ$3ΐ. ομι, 24. ·· Ρδίΐ. χνιιι, 2. " ΙΜ(1. 4. " Ρϊ»Ι. ειν, 27.
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5. ΟΚΕΓ.ΟΚΙΙ ΝΥ58ΕΝΙ

Πϋϋϊ, ΡϊαΙ Ιαχ; » β]ιΐδηιοι1ί νβΐϋίδ, υΐ βγΙιϊΙγογ βίβΐιί- Α γα; μαρτύρεται Μωϋσής, έν οίς φησιν, ότι < Κβ\

βεβηβ, ιΐϊνίικιιιι ΟΓαΙίοηοσι εβ8β Ιυοίβ οριΐϊ οπιηοιιι

Ιιυηκιηηιη εθ£Ϊΐ3ΐϊοηοηι βυροηηΐεηΐ. Νθδ βηίΐΗ φΐοα"

ίϊοΐιιηι βδΐ ΙαηΐιιιηιηοίΙη αςρίείηιιΐδ, δοηίΐιςιιε ρβΓοί-

ρίηιιΐδ, ει *ίηιΪΓ3ΐηυΓ. Ι'Ιιί βιιίειη ί$ιπδ Ι3ΐίΐ3η5 Γβ-

ρεηΐε ^εηβΓοΙπι·, βϊνβ εχ ΙβρίαΊιιη εοΐΐίδϊοηβ, κϊ νο βχ

.Ίϋηπιηι Γβπιηι βΐΐπΐυ ρΐΌδίΙϊαΙ, εΐ ςυχηαιη νϊδ κ),

ςιιοίΐ αϊ) ΐρβο εοιηρι·ε1ιεη(1ίΙιΐΓ, εχε<ΐ3ΐ, αΐηιιβ εοηδίι-

ιηαΐ, ππιεφιε 3βι·εηι Πιιιηηιβ εοΙΙιΐδίΓοί, ηεςιιβ οει--

ηετε ρο$5ΐιιηιι<;, ηβςιιε ιιΐΐ» εος'ιίαΐίοηε εοηιρίεείϊ ;

50(1 ίη βοΐο Πι'ο ΐηιη πΓιπΩεχ Γβϊ πιΐΐοηοηι Γΐτοικίί-

Ιηιη θδ<>β ιΓιοίιηιΐδ, ιμιί ΐΓοαη* ροΐββίαΐίβ ΓαΙίοηβ ίη

ϊξαβ Ιιιεοπι ϊηςεηεΓ3ΐ. 0ιιεηι;ι<1ιιιο(1υηι δεπιιοηο μη»

ΜοδΟδ 3ΐΐοδΐ3ΐιΐΓ, ι 1>ί\ίι, > ίηςυίοηδ, < ϋοιιβ, Ρίαΐ

Ιϋχ, ει Γαεΐ3 οβί Ιυχ. εΐ νϊιΐϊι ϋβιΐδ Ιιιοοηι εδδο 1)0-

εϊπεν 6 θεός- Γενηθήτω φώς· ι τοΰτο διά των είρημέ-

νων, ως οΤμαι, δοδοϋς , ότι θείος λόγος έστ'ι το τοΰ

φωτδς έργον πάσαν έννοιαν παρών άνθρωπίνην.

ΉμεΤς μεν γά,ρ πρδς μόνον τ6 γινόμενον βλέπομεν,

χα\ τή αϊσθήσει τδ θαΰμα δεχόμεθα. Ποΰ δέ Ά ιώγ

διαιτώμενον άθρόως άπογεννάται · ε! έκ της συμπτώ-

οεως των ψηφίδων άναπαλλόμενον , έκ τίνων ή έχ

τίνος άλλης πρδς έαυτήν τριβείσης- χαΐ τίς ή δύνα-

μις, ή τδ μεν περιδραχθέν ΰπ' αύτοϋ διεσθίουσα, τδν

δέ αέρα τη φλογ\ χαταυγά£ουσα, ούτε ίδείν δυνάμεθα>

ούτε Ιννοιάν τίνα περί τούτου λαβείν · άλλ' εν μόνψ

τω θεώ τδν λόγον τής παραδόξου ταύτης θαυματο-

ποιίας άποκεϊσθαί φαμεν, τω ποιήσαντι χατά τδν

άρρητον τής δυνάμεως λόγον , γεννηθήναι τφ ια>(Α

η»ηι '». ι ΥοΓβ β.ιίιη ϋβϊ δοΐΐαβ β$( ΐηΐυεπ ςηοακχ]» Β ^ φώ? Κββώί 6 Μω0βϊ|ς ^ τ- 15£ω χόγω μβρτύρε

5ΐΙ ίΐ3 1)0113 ; Ϊπι1)εεϊ11ϊ[3$ ηιιΐβιπ ηΛίαπο πο$Ιγχ, < 1 1 1 ο » 1

ΓιΙ, ρβΓδρ'ιοΐΙ ΪΙ13 ςιπόΌπι ; ςιΐ3 πιΐίοιιε 3ΐιΙβιιι βαΐ,

ιιεο ρεΓβρίορίΌ ροΐβδί, ηεο Ι.ΊΐιιΙαΓε : ΙαικΙ.ιηΙιΐΓ ρηϊιη

ψιχ εο£ηο$ευιιΙιΐΓ, ηοη αιιΐβτη (]μ;γ ϊςηοΓβηΙιΐΓ.

< ΥΜίΙ ι ίςίΐιΐΓ, ϊηςιιίΐ, ι Οοιι$ Ιυοεηι ος$ε Ιιοηβηι,

βΐ « 1 ϊ ν ϊ 5 ί ι ϋβυ» ϊηΐεΓ Ιιιοειη ει ΙεηεΙ)Γα» > Ηαΐ'δυιη

Μο$ε$, 1)110(1 ιΐ3ΐυΓ3ΐΐ ΐ]υοά3ηι οΓάΐπε 3ΐςυβ εοη-

εεηία Ιίι, ηεοε8$3Γίο ;κΙ Ι)»ηιηι 3ΐιε(οΓεσι ΓεΓεΠ, οχ

ϋϊ ηυχ άϊοΐη $υη(, υ( ε$ο ββΐΜίο, (Ιοεεη$, οπιηΪ3

(]ΐΗε ηεοε$$3πο υηΐίιιο 6β εοη$εηιιειιΐΐ3 ρτοαΊΐυΓ3

6Γ3ηΙ, Βιό ρπιηυηι Γιιϊββε εο^ηίΐβ. Εΐεηϊηι ειιιη ιΐ3-

ΙυΓ3 !1ΐ3 Ιιιεϊϋβ 3ΐςαε ίΙΙιΐΒίΓαηιϋ νϊιη Ιαίιεηβ, ςυχ

ίη κμίιιμ υηίνεΓ&ίΐ3ΐε άΪ8$εηιϊη»ΐα οΊβρεΓδβηυβ

ται, ότι < ΚαΙ είζεν ό θεδς, Γενηθήτω φως, χαΐ

εγένετο φως* χα'ι είδεν ό θεδς τ1; φως δτι καλόν. »

Μόνου γαρ ως άληθώς θεοϋ τδ Ιδείν , οπως άν γέ

νοιτο τδ ούτοι καλόν · ή δέ τής ήμετέρας φύσεως πτώ

χεια, τδ μέν γινόμενον βλέπει, τδν δέ καθ' δν γίνε

ται λόγον, ούτε ίδείν, ούτε έπαινέβαι δυνατώς έχει.

Των γάρ γνωριζομένων, ούχ'ι των άγνοουμένων έστίν

ό έπαινος, ι Είδεν · ουν, φησ'ιν, ι ό θεδς τδ φως δτ«

χαλδν, χα^ διεχώρισεν ό θεδς άνα μέσον τοϋ φωτδς

κα\ άνά μέσον τοϋ σκότους. » Πάλιν τδ άναγκαίως

χατά την άκολουθίαν τής φύσεως έν τάξει τιν\ καΐ

άρμονία γινόμενον, εις θείαν ένέργειαν ό Μωϋσής

άνάγει' διδάσκων, οιμαι, διά των είρημένων, τ&

εΓ3ΐ. 3ά ϊϋ φ,οιΐ 8»Η οο8η3ΐαπι 30 βΐηιίΐε βΓίί, 30- πβντα προκα-ανεν0ησ6αι ^ χο0 θεού σοφία , τά δι*

ΜΓΓβΓβ», βοςιιε 1013 εοΙ1ί88ΓβΙ, ηεοεβϊβπο 83 ο,υκβ^ ^ .ΑΡ„.^ ν^>, τλ ΑνΛηιιΒου

Γείίςυ» εΙειηεηΙΟΓυηι ιηαΙβΓίΒ εοηίοοία Γ6ηΐ3ηεΙ)3ηΐ,

ο!)5ευΓ3ΐ>3ηΙιΐΓ : ει Ιιχε ο!)$ευΓ3ΐίο Ιεηε1)Γ;6 οι.ιπί.

φυοιΐ ϊ^ίΐιΐΓ εοη$εευΐιιιη ε$1, ηβ ηυΐ$ ίη ΓοΠυίΐυαι

ηΐίςιιειη 038ΐιηι Γε]ΊεβΓβΙ, Μο$88 08$ε 1'γϊ ορυ&

ακϋεΓυϊΙ, ηιιΐ τείιιιβ εοηιΙΊΐϊΒ οβπι ΐΓΪοαϊ$5εΐ ΓαουΙία-

Ιεηι. ΐ£ΐιί8 3υΐειη η3ΐιΐΓ3πι εΐ εεΙεΓεπι ε$8ε, εΐ ;η1

8υρθΓΐυΓ3 ΙεηϋεηΙεπι, βεηιρεΓηυε ηιοοίΐεπι, βχ ϋ$

(ρι;ΐ' νϊιΙεηΐυΓ, εο'ιϋοβΐ ρβίεΐ. Ει Ιιχο ηιιίάειη ρεΓ

ί.ιιί' ρηηεϊρίυπι ϊιιίεΙΙίξεηιΐΒ ρΓοροηιιιιΐιΐΓ. ΙΙΙυϋ λ\ι-

Ιειη ίη ^οηεΓβ η3ΓΓ3ΐίοη'ΐ8 ΙιΊβίοπεβ η Μοββ εοη-

8επρΐιιιη ε$ΐ: < Ει ΙάοΙυηα εβί νεβρεΓο , ει ΓιιεΙυπι ε$1

ηιαηε '". · βοϊβ εηίιτι ίςικ>Γ3ΐ, οιιιτι Γ08 |ΐΓοεΓ83ΐίε ίΐβ

άΊνί3Χ5ϊηΙ, ιίι 3Γιχ ηιεηΐβ, 3ΐϊίβ βειίΒίΙιυδ εοιηρΓεΙιεη-

τινος αναγκαίας τάξεως χατά τδ άκόλουθον έχβησό-

μενα. Τής γάρ φωτιστικής βϋσίας τής τω παντ\

κατεσπαρμένης , πρδς τδ συγγενές συνδραμούσης,

κα\ πάσης περ'ι έαυτήν άθροισθείσης, άναγκαίως τά

έπιπροσθούμενα τή λοιπή των στοιχείων ύλη χατ-

εσχιάζετο, κα\ τδ άποσχίασμα, σκότος ήν. Τούτο τοί-

νυν τδ άκολούθως γενόμενον, ώς άν μή τις άνάγοι

πρδς αύτόματόν τινα συντυχίαν, θεού φησιν ϊργον *

Μωϋσής, τοϋ τήν δύναμιν ταύτην έναποθεμ-νου τοις

γενομένοις · άλλά μήν τδ όξεΐάν τε κα\ άνωφε^η καΐ

άεικίνητον τοϋ πυρδς είναι τήν φύσιν, παντί δήλον

έκ των φαινομένων έστίν · & δέ διά τής άρχής ταύτης

έκ τού άκολούθου νοείν υποτίθεται ό λόγος, ιστορικώς

παρά τοϋ Μωϋσέως έν διηγήματος είδει συγκαταγέ-

άΛηΙητ, οηιηβ ΙεΒΪ8ΐ3ΐοπ8 Βΐυάΐ.ιη, ηϋ.,ε βο άιτψ, β νραπτο1>,ό(<ΚαΙ έγένετο έσπέρα, χαΐ έγένετο πρωί. ,

ηοη ιίι ε3$ ηυχ πιεηΐβ 3ΐ(|ΐιβ Βΐιίηιο ρεί'οίρίυηΙυΓ,

εχροηαΐ, 86(1 ιιΐ ϊί$ ψικ εβΓηυηΙυΓ π.ί υηι μίιμΙιπν

ο!>ηοχϊ3Γυιη οΐ'ηϋΐιιιηεΐ (ΙϊβροΒΪΙϊοηεηι 05ΐειιά3ΐ?

Ουιιι \ξ\ΐθΓ \ξη\6, (\α\ ιιηΐυΓβ $ιΐ3 εεΙβΓΓΪηιε 8υτ-

ϋίπιι ΐβιιαΊι, Ιβηα,υβπι 83ςίιΐ3 3ΐ> βΓευ επιί883 »1)

ηΐϋβ εΙβιηεηΓιβ ρΓΟ^ΓεϋΊβηβ εχ ιιηίνβΓ8Ϊΐ3ΐβ Γεηιηι

βηΐβ βχ5ΪΙίνΪ830ΐ, ει (|ΐΐ3ΐιι <·<>;:ίΐ;ΐΓί ρθ55ΪΙ εεΙΰΓΓίυιε,

εχΐεΓ3$ 50ΐΐ5υϊ 3ΐ1Ίηο5 Γ85 ρεΠΓβιιβϊδΒεΐ, ηοε ηιοΐιιπι

Γοείαιιι Ιοη^Ίιιβ ναΐβιοί ρΓοιΙιιεεΓβ, ςιιοϋ γο8 ίΙ1%

(]υοε ηιβηΐβ βοΐιιηι ρεΓεΊρίυηΐυΓ, ηιιΐΐο ρβείο ευπι

Ϊ61Ϊ8, ηιΐΒβ 5οηΜ 1)ΐΐ8 5υηΙ εχροβϊΐχ, φιηίίκ 681 εΐίβηι

Τίς γάρ οϋχ οίδεν δτι διχήτής κτίσεως νοουμένης, είς τβ

τδ νοητδν καΐ αίσθητδν,ή πάσα σπουδή τιρ νομοθέτη νϋ*

έστιν, ού τά νοητά έξηγήσασθαι, άλλά ύποδείξαι διά των

φαινομένων ήμίν τήν έν τοίς αίσθητοίς διαχόσμησιν ;

| Έπε\ ουν τδ πϋρ έμοΰ τδ συστήναι τδ πάν,

τών έτεροφυών στοιχείων έκτοξευθέν, χαθάπερ τι

βέλος, έν τώ άνωφερεΐ χαΐ χούφιρ τής κατά

φύσιν κινήσεως τοΰ παντδς προεξήλατο- χα\ Γσω

νοήματι τήν αΐσθητήν οϋσίαν διαπεράσαν , ούχ έσχε

προσαγαγεϊν έπ' ευθείας τήν κίνησιν, τής νοητής

κτίσεως άκοινωνήτως πρδς τήν τών αισθητών έπι-

μιξίαν έχούσης, αΐσθητδν δέ τδ πΰρ· τούτου χάριν

Οειι. ι, 3, 4. " 11>ί<1. 4. <» Β»ίά. 8.
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έν νίίς άκροις τής κτίσεως όροι; Ά πΰρ γενόμενον. Α 'βηϊδ, οοιηιηίβοβπ ςυεβηΐ : δυηιηιβπι ηιυηιΐί Γβ^ΐο^

άναγχαίως χυκλβειδή ποιείται την κίνησιν, προς μεν

τδπ3ν φέρεσθαι ύπο της έγκειμένη^τή φύσει δυνά

μεως συνελαυνόμενον , της δέ κατ' ευθείας φοράς

χώραν ούκ έχούσης· πδσα γάρ ή αίσθητή κτίσις,

Ιδίοις δροις περιέχεται · τω ίν.ρω πέρατι της αισθη

τής φύσεως ένδιοδεύει, έν οΤς ευοδοΰταικινούμενον,

της νοητής φύσεως, χαθώς φθάσαντες εΓπομεν, ού

παραδεχομένης έν έαυτή τοΰ πυρδς τδν δρόμον.

Δια τοϋτο 6 Μωϋσής έπακολουθήσας δια της

διανοίας τη" τοΰ πυρός χινήσίΐ , μή τοις αύτοϊς

μέρεσιν έπιμεμενηκέναι φησί τ6 γενόμενον φως,

άλλ' έκπεριεχόμενον τήν παχυτέραν των δντων ύπό-

στασιν , έν τω σφοδρφ της κινήσεως άντιμετάγειν

δια τής περιόδου, τοις τε άφωτίστοις τδ φέγγος, χαί

τοις πεφωτισμένοις τδν ζόφον. "Ισως δέ κατά τά

χρονικά διαστήματα τής τοιαύτης διαδοχής περ'ι τήν

κάτω χώραν γινομένης, τοΰ φωτός φημι καΙ τοΰ

σκότους· πάλιν τφ θεφ τήν όνοματοποιΐαν ήμέρας

τε καΊ νυκτδς ύ Μωϋσής άναχίθησιν, ούδέν των κατά

τδ άκόλουθον γεγενημένων αύτομάτως, ή άφ' έτερου

τινδς έσχηκέναι τήν άρχήν έννοεϊν έπιτρέπων. Δ'.ά

τοϋτο φησίν · < Ό θεδς έκάλεσε τδ φως ήμέραν ,

κα\ τό σκότος έκάλεσε νύκτα. > Τής γαρ φωτιστικής

δυνάμεως άτρεμεΖν έκ φύσεως αδυνατούσης , δτε τφ

άνω μέρει τοΰ κύκλου διεξήλθε τδ φέγγος , και πρδς

τδ ύποκείμενον ή φορά, έξ άνάγκης τή ύποορομή

τοΰ πυρός τδ ύπερκείμενον άπεσκίάσθη , τής παχυ-

τέρας, ώς είχδς, φύσεως τήν αύγήν έπιπροσθούσης.

ηβηι οίη'ιηοηδ ίιι ΟΓΟβιη ηβεβδδβηο πιοΐιιπι β^Ίΐ. ΑΙ»

ίηβίΐβ εηίηι νΐ ηαΙυΓηΙί εβΜ ηηίνβΓδΟ ηιιιικίο Γβιτί

οοιηροΙϋΙϋΓ, Ιοειιιη αιιΐηπι ρβΓ ςιιειη ΓεεΙβ ιηοΐίοηβ

ΓβΓβΙιΐΓ, ηοη Ιιαϋβΐ, ςυοά βί γο« δεηείΐΗΐδ εχροδϊι*

841*18 φιχφιύ Πηί1>ιΐδ οοηΙίηειΗιΐΓ, ει ςνχ αηϋηη Ιπη-

Ιυπι οοιηρΓεΙιβηιΙιιηΐυΓ, ί^ηίδ ειΐΓβαιη, οΐ 3η1ε άΊχϊ^

ηιυδ, ηοη βυβεϊρίιιηΐ, ϊάεΪΓεο ίη βπρΓβηια ΟΓϋίδ τε-

§ΐοηβ ρΓΟίρείβ <)β£θη8 είΓοιιπινεπ'Ιυτ. Ιΐαψιβ Μο-

868 Ϊ£ΐιΪ8 ηιοΐιιηι εοηβίάβΓβηβ, ηοη 3ίΐ Ιυεβτη ρτο-

εΓβ3ΐ3ηι ϊη βίβϋβη ρβιΊίΙηιβ ρβτπΐ3η8Ϊ886, ββά νεήβ-

ηιεηΐϊ ηιοΐυ 0Γ38δϊθΓβηι Γβηιηι ιηοΐβπι οβειιηίβηι, εί

οΤϋ8οιΐΓΪ5 3ΐΐη1!88β δρΙεηάΌΓβπι, βι ΐΗυ8ΐΓ3ΐΪ8 Ιβηβ1)Γ38

ΓεΙίηιιίβδε. Ηβε ηπίοηι Ιιιεϊβ ΐεηβΙΐΓβπιηκιιιβ 8ΐιε»

οββ8Ϊοηβ ίβ<|ΐιί8 Ιβπιροπβ "ηΐβΓνβΗϊβ Ίη Γε^ϊοηβ ',η'β"

ποπ ρεΓβεΟ, Μοδβδ, «Ι ηϋιίΐ εοηιιη, <\\ιχ οπϋηχ

εοη8εοιΐ3 βιιηί, 3υΙ ΓοιΊυϊΐο 3ϋΙ 31) 3ΐϊα 03υδ» ρΐ'ίη-

είρίυιη 1ΐ30υί886 ϋβε'ηΓΟΓεΙ, ιΐίεί ηοείϊδίμιε Λεηοηπ»

ηβΓιοηβηι ϋβο Ιηΐηιβηβ, < ΑρρεΙΙανίΐ, ϊηηυΐι, 1ιιε«η

(Ιίεπι, βί ΐβηβΙ>Γ38 ηοείεηι ,β. ι Ν»ηι οηπι ίΗυδίΓηπί*)

νίβ ηβΐϋΓβΙίΐΡΓ ηοη ροββεΐ ςυίεβεβΓε, υ1)ί Ιιι* ρε?

&υιηηιαπι είΓοιΙί ραπεπι Ιηηδ'ιεηδ Λά βιφβηηη

ρετνεηϊΙ, ηεεεβδβ (α\ι, υΐ ϊηΓεποΓβ οΙδευΓβΓεηΐυί·,

εΓ388Ϊ0Γβ η3ΐιΐΓ3, ιι ι ρβΓ 68(, «ρΙεηιΙοΓΡηι ηοη βον

ηιίΚβηΐβ. 1§ηΪ8 ϊ^ΗυΓ »Ιι50«88ηπι νεβρεΓ.τιη ηοηιί-

ηβνϊΐ. ΒιΐΓ8ΐΐ8 αιιΐβπι οηπι ί^ηίβ βυρΓεηιυηι εϊΓε«1υηι

ρβΓευΓΓβΓεί, εί 8ορεΓΪθΓίΙ)υδ Ιιιηιεη ΒβεΓΓβΙ, ϊΗμι}

ΐρβαηι ίβοίΗπα τοοτΐΙ ηιαηβ, ειτριΐδοιι'ιιηι δ'ιε αρρβίτ

1.ιηδ. 8ειΙ ρ3»Ιο 3ΐΙίυδ βεΓηιοηεηι Γβρβίβηιυδ, ιιΙ*χ»

Τήν ούν τοΰ φωτδς ΰποχώρησιν , έσπέραν ώνόμασεν. ροδίΙϊοηί$ βΙΙβΙχ 3 ηοϋϊβ ΟΓάο α ϋδ φιχ δρβΓβίιη ϊυ

ΚαΙ πάλιν έκπεριδραμόντος τοΰ πυρδς τδν ύποκείμΐτ

νον κύκλον, χα-1, τοίς άνω τήν αύγήν έπαναγαγόντος,

πρωΐαν τδ γινόμενον προσηγόρευσεν, ούτως δνομΛ-

σας τδν δρθρον. Μικρδν δέ τδν λόγον έπαναλάδωμεν,

ώς άν καΐ τά παραθέντα τής θείας Γραφής, πρδς τδν

είρμδν τής άποδοθείσης βεοιρίας ήμϊν συνεργήσειεν.

Είπε γάρ έν πρώτοις δ τής κοσμογενείας λόγος, δτι

ι 'Εν άρχή έποίησεν ό θεδς τδν ούρανδν κα\ τήν

γήν.> Τοΰτοδέ ήμεϊς ύπελάβομεν, δτι άθρόον τής των

δντων συστάσειυς δ λόγος παρίστησ.ιν , έκ τοΰ περι

έχοντος κα*. τδ έντδς ένδεικνύμενος. Τοις γάρ άκροις

και τά μέσα πάντως έμπεριέχεται. "Ακρα δέ ώς πρδς

τήν άνθρωπίνην αίσθησιν , ουρανός έστι καΐ γή.

Διότι τούτοις έκατέρωθεν ή των άνθρώπων δψις

δαηεία δπΊρΙιιη ροεΐιβ κιιηΙ, εοιηρΓοίοείιΐΓ. νβι-Ι»,

ηΗ33 ηιυηιϋ εοηΐίηεηΐ ορϊβείιιιη, δίε ΙιβπβηΙ : * Ια

ρτ'ιηεϊρϊο ΓεεϊΙ Ώοηδ εοείυηι εί ΙβΐΎβηι. · Ηχεηαδ ΐΐ»

δαηιιΐδ ϊηΙβΓρΓβΟί!, ηΙ ΓβΓυηι οηιηϊιΐίη ρΓοεΓββίίΟτ

ηεηι δίπΊΐιΙ Γυίβδβ εοηδίίΐυοπι, β-χ ϋδ δί^ηί<ϊεαή

άϊχεηιιΐΗδ. Εχ εο εηϊίη ηιιοιΐ εοηΐίηβι, ΗΙικί

βίίαιτι οβίβηύΐΙ ςιιο<1 εοηΐΗΐεΐυΓ; ήβη βκΐΓβ*

ηιίδ ηιε(1ϊ3 εοη>ρΓεηβη(ΙΐΗ)ΙυΓ. Εχΐι-εηκι νεΓΟ, φιυιΐχ

ΐυηι ςιιϊα^εηι 3(1 8βιι&Μπτι ρβηίηβΐ Ικιηιβηιιπι ,

δυηΐ εοείαηι ει 16ΓΓ3. Ηίδ εηίτη αδρεοΐιΐδ ΙιοιηίΐΗΐη

ηΐΓΐηηυβ εϊΓειιηίδεηοΐΐΗΐ'. 0υεη>3άηιοι1υηι εηίπι ςηϊ

άίχίΐ, ίη ηιβηα β]υβ βδββ -Γιηεδ 16γγ£ ", ηιε(1ί»

εΐίαπι ψιχ ίΐηίοιιβ εοηείικίϋηΐυτ, ΊηΙβΙΙβχϊΙ : βίε

Μοδβδ ρβΓ εχΐΓ6Π)ίΐ3(6δ ηη\νεΓ83πι οτ1)Ϊ8 ηι«1β-

δρίζεται. "Ωσπερ τοίνυν δ ειπών δτι 'Εν τή χειρί ϋ Γί3ηι εοηιρίβχιιβ βδΐ, ηιΐΜ ςιηάβηι βρΐηίο βχ

αύτοΰ τά πέρατα τής γης , χαΐι τά μέσα τη περιοχή

των περάτων συμπεριέλαβεν ■ ούτω χαΊ ό Μωνσής

τής ύλικής τοΰ παντδς κόσμου καταβολής τήν Ενδειξιν ,

διά των περάτων πεποίηται* συνεργεϊν δέ φαμεν

πρδς τήν το·.αύτην ύπόληψιν, τά διά μέσου βή

ματα. Γέγραπται γάρ, δτι < Ή δέ γή ήν αόρατος

και άχατασκεύαστος · > ώς έκ τούτου δήλον είναι.

νει·ηίδ ηυ?ε δηιιΐ ΐηΐεΓ]εεΙα, εοηΓΐΓΠΊ3ΐιΐΓ. δεπ^-

ρΐιιπι βδΐ εηΐηι : ι ΤβιΤ3 βηΐβιη θγοΙ ίηνϊδί1)ΗΪ8

ει ϊηεοιηροδίΐβ '8 : · ιιΐ ρίβηιιηι Πρκί, οηιηίβ ςυϊ-

όβπι Γηίκδβ ροΐβ)Η8(β ίη ρπηιο Ι)βί 3(1 ρΓ0ΓΓβ3η<1ιιηι

Λ-ρριιΙκυ , ιβηηιοπι νϊ (|ΐι:κΙ.ιιη δβηιίηίδ 3ΐ| πιυιιιϋ

ρΓοεΓβ3ΐίοηειβ εοη]εε>3, βεΐυ νβΓοτβδ «ΊηραΙβδ τηϊ-

ιιϊηΐΒ Γυΐιββ. € Τ<-ιύ.ί > βηϊιη, ίηηιιϊΐ, ι οπιΐ ΐ-η νίδ ιΐΐϊΐϊ»

δτι τή μέν δυνάμει τά πάντα ήν έν πρώτη τοΰ θεού Ι β* ίηεοπιροδίΐβ. > Οιιοά ρβπηάβ βδΐ »ε βί (ΙίοβΓβΐυΓ,

περ\ τήν κτίσιν δρμή, οΙονεΙ σπερματικής τίνος δυ- ©τβΐ, βί ηοη βΓ3ΐ : 8Ϊςυϊο'βηι 3(1 Θ3ηι ηοηάιιηι εοη*

νάμεως -ρδς χήν τοΰ παντδς γένεσιν καταβληθείσης, οιΐΓΓβΓ3ηΙ ηιΐ3ΐίΐ3ΐ6δ. Ου'πβ (|υί(ΙβΓΓΐ δβηίβηΐΐ» Ηΐ'

ένεργεία δέ τά :'.αθ' έκαστον ούπω ήν. Ή γάρ γΓ\, άϊοϊνίΓΠ εβί, ςϋθ(1 ιηνϊδίΐιϊΐίβ Γυίβδβ (ΙΐεΐΙιΐΓ. 0·ιΐβ.·ί

φησίν , 7\ν άόρατος, χαϊ άκατασκεύασζος. "Οπρρ βηι'ηι ηοη νίάεΐυΓ, οοΙογ ηοη βδΐ; εοΐοτ *υ|β'*ι

V Οεη. ι, 5. " Ρβαΐ. χκιν, Α. 18 Ο,εη. ι5 %
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(|υί(1ίπι νείιιΐί Πιιχιιβ βχ βυρβΓΠεΐβ Γιβίιπβ : Γι«υι·η Α ϊβόν έστι τώ λέγειν, ότι ην, και ούκ ην. Ού γάρ τίου

νβΓΟ 1)0» βϋΐ &ίιιβ εοι·ροΓβ. 0ιΐ3ΐηο1)ΐ·βιη 5ΐ Ιηνΐβΐ-

1)ΐΙί$ βΓ3ΐ, 6( εοΙοΓβ ατο\)»ί οηιηίηο : ςιιοά1 αυΐεηι

εοίοιίβ β8ΐ βχρει·», Ω^ιίΓαιη ηηη Ιιηΐιοί, βΐ ςυοιΐ

ε]ιΐ5ΐηθ(1ί ββι, εοΓροιε ν.α\ιΙ. ^ 1 1 η ι· υ ίιι 8ΐι1)ί!3 ΐΙΙα

πιυικίί πιοΐίΐίοηβ κϊηιιιΙ ειπη ΓβΙίφΐίδ ΓείΛΐδ οιηηίΐηΐδ

Ϊ06Γ3Ι 16ΓΓ3 : Γ05ΐ:ιΙι:ιΙ 3υΙβιη, τι Ι (ί(1 (|ΐκιι1 681 %β·

Π6Γ3ΓΪ) ςυϊϋιοΐβδ 3ϋΙΓιΙ>βΓβηΙυΓ. Είβηίιη βχ βο, ςικχΙ

ϊηνΪ8ΪΙ)ϊΙοΐ) ΐ'3ΐιι Γυ'ΐ88β (1'ιείι 5ει·ίρΙυι·3, ηβε 3)ΐ3ΐη

Ηΐΐ3ΐηίιΓψ83(ΐ!ΐ3Πΐ3ΐ6Π)Γυί88β (ΙβιηοηβίΓβΙ. ΟιιοιΙ 3ΐι-

Ιβηι ίικ'οιηροϋίΐηιη νοε.Ή, ίηιΠοπΙ ο.ιηι ηοηΰιιηι εοΓρο-

Γβίδ ρΓθρπβΐ3ΐί5υ8 Γυίδδβ εοηεΓβΐϊΐη 61 εοηίίβηδβίβηι.

συνδεδραμήκεισαν περ\ αύτήν οί ποιότητες ■ άπό-

δειξις δε της διανοίας ταύτης, δτι άόρατον αυτήν ά

λόγος είναι φησίν. Τδ γαρ άόρατον, χρώμα ουκ ϊστι·

τδ δέ χρώμα, οΤόν τις άπο^ρΌή τοΰ κατά τή1» έπι-

φάνειαν σχήματος γίνεται, τδ δέ σχήμα ούκ άνευ σώ

ματος. Εί ούν άόρατον ήν, και άχρωμάτιστον πάν

τως. Τούτω δέ συνθεωρεΐται τδ άσχημάτιστον · ίκεί-

νω δέ τδ άσώματον · ούκοΰν έν τώ άθρόω τής τοΰ

κόσμου καταβολής , ήν μέν έν τοίς ούσιν ή γη, ώς

κα\ τά άλλα πάντα. Ανέμενε δέ τδ δια τής τών ποιο

τήτων κατασκευής, δπερ έστί γενέσθαι. Διί γάρ τοΰ

άόρατον αυτήν ειπείν είναι, τδ μηδέ άλλην τινά ποιότητα θεωρεϊσθαι «ερί «ύτήν δ λόγος ένδείκνυται. Καν.

διά τοΰ άχατασκεύαατον όνομάσαι, νόεϊν δίδωσι τδ μήπω αύτήν πεπυκνώσθαι ταΐς σωματικαΐς ϊδιότησιν.

ΙΙοε βιιίεπι βχ 8?ιϊ)πι30Ιμ, εί Τΐιεοιίοΐίοηΐδ, ει Φανερώτερον δέ διά τής Συμμάχου χα\ θεοδο-

Αηιιίΐ* ϊηΐβΓρΓβΙβΙίοιιβ εΐ3ΓΪιΐδ 01 ; οιιιη ρηιηιΐδ β τίωνος χαΐ 'Αχύλ* γραφής ή τοιαύτη διά-

βΟΓυηι άίεβΐ : ι Τβιτβ βιιίβηι βΓ3ΐ ίηβΓβ, 01 ίη«1Ϊ8ΐϊιι- ν«* σαφηνίζεται · τοΰ μέν είπόντος ■ « Ή δέ γή ήν

013 ; ι βΙΙίΓ βιιΙεπι : ι Ει «ι ίηβηίβ, βΐ ηιιΙΙβ ; > ΐβΓίίιΐδ

νβΓΟ : < Εγ31 ηίΐιίΐ βΐ ιιίΐιίΐιπιι. > Εχ Ιιίδ βηίιη, ιιΐ

ε^ο φπιίεηι 8βηΐϊο, ίηΙεΙΠ^ίΐιΐΓ 1ειτ3, βχ βο ηυοά!

< ίηβΓ8 I 68861, ΠΟηίΙΐΙΠΙ 36111 Γΐΐίδδβ, 50(1 8θΐ3 ρο-

(β8ΐ3ΐβ ; ςιιοά ηυΐεπι < ίηιΐίδΐίηείβ, ι ηοηιΐιιηι βϊη-

ςΐΐΐ38 (]υ3ΐίΐ3168 ϊΐΐΙβΓ 86 ρΓΟρΓΪβ Γΐΐίδδβ 8βρ3Γ3ΐ38,

86(1 ογΙ>6πι υηίνει-$ηηι ίη εοηΓυκ» ςιιβιΐβιη εί ίη-

ιΓιειίηεία ςιΐ3ΐί(3ΐε, οιιιιι ηβε εοίοι·, πβε Ιί^ιπ-β, ηβε

ιηοΐεβ, ηβε »ιημΙίΙυι1ο, ηβε υ11:ι 3ΙΪ3 β]ιΐ8ΐηο<ϋ φΐ3-

1ί(»$ ρΐΌρηα Γ3ΐίηπβ (Ιί8ΐΐηεΐ3 ίη $ιι1>]εεΙο εβνηε-

Γβΐυτ. Ιιΐΐ'ηι 8ΐ£ΐΓιϋε3[ ηουΪ8, < ϊιιβηΐβ, ει ηυΙΙβ. ι

ΝΐΙΙΙΙ νΟββ ϊ 1 1 Λ . I Ϊη3η'ΐ8, > νΪ8 ΠΙΙ3ΐίΐ3ΐβ8 8βρ3Γ3Π8

ϊη<ΙΊε3(αΓ, ιιΐ ίη(βΙ1ί{3ΐιιυ3, ιηιΐηϋί Γοιιιϋίοιοηι ρο- ^

(β8ΐ»1βιη ςιΐ3ΐ'ιΐ3ΐηηι δΐι^εβρίΓίΡβη· ρΓπ^ιιχΐ88ε, ι\υ&.

ςυίάειυ ΐηαηϊβ βι-αΐ, ει Ίιι 8β ηϊΐιϊΐ εοηΓιηεΙ)3ΐ, 3η-

Ιεηιιηιη ςυ3ΐϊΐ3ΐΊΙ>ιΐ8 εοηιρΙβκΙυΓ. Τον'ιβμι ϊηΙβΓ-

ρΓβΐ3ΐϊοηειη, υΐ εχ Ερίευη (ΙβρΓοηιρίβιη ρΙιί1θ8ορΗΪ3,

βϊηβ εοη8ί(1βΓ3ΐίοηε Γείϊηηυεηϋβηι βχϊβΐϊιυο. 8ίιηί1β

βηίιη ςυίύ(ΐ3πι ίΙΙβ ηυοςυβ άεε1.ΊΓ3( άβ ρπηιο πτιιη»

ρπηείρίο, νοεββ ίηβηεβ βί!ϊη£βη$, ρβΓ εββηυβ ιιιιΠηπι

ίιιΪ88β ΓβΓυηι ηοη βυϋβίβίεηΐβιη ηαΐυΓ3ηι οβίεηάεηβ,

ευΐ ΜΐηίΙο 681 ηίΙιίΙ 61 ηϊΐιίΐιιπι. Υεπιιη αά ίη$ΐίΐηΐυηι

ηοδίπιπι ΓβνβιΊ3ΐιιυΓ, νϊα'63ΐηιΐ8πιυβ ςυοιηοιίο βηρΓβ-

ηιο ηαΐυΓίβ βεηβίΐίβ ι«τηιίηο «1» ϊ§ηο 8βιηεΙ οεευριΐο*

Αηηαιηεηΐιιηι (Ιβίηεβρβ ΓβεΙυπι βίΐ,ηυοά $ιιροποπιηι

εί ίηΓβΓίηΓίιηι 3ςυ3Γυπι εοηΟηίιιηι β$$β όίεϊΐ. Ε«ο

ειιϊπι βχί8ΐίηιο ίΐηικιιιιοηΐιιιη, 8Ϊνβ 811 ιιηυηι βχ ηιιβ-

άργδν χα\ άδιάχριτον ι τοΰ δέ έτέρου, ι Κένωμα καΐ

ΌϋΟέν- ι τοΰ δέ άλλου, ι ΟύΟέν και ούθέν. ι Δηλοΰται

γάρ διά τούτων , κατά τδν έμδν λόγον, διά μέν τοΰ

άργοΰ, ότι ένεργεία μέν οΰπω ήν · έν μόνη δέ τή

δυνάμει τδ είναι εΐχε· διά δέ τοΰ άδιακρίτου, τδ μη-

δέπω άποστήναι ά~' αλλήλων καΐ έφ' έαυτής ιδιαζόν

τως έκάστην τών ποιοτήτων γνωρίζεσθαι , άλλ' έν

συγκεχυμένη τιν\ κα\ άδιακρίτω ποιότητι τδ πάν καθ-

ορασθαι, μή χρώματος, μή σχήματος, μή δγκου, μή

βάρους, μή πηλικότητος, μή άλλου τινδς τών τοιούτων

έφ' έαυτοΰ κατά τδν ίδιον λόγον έν τψ ύποκειμένω

θεωρουμένου. Τήν δέ αύτήν διάνοιαν έ·/δε£κνυται ήμίν»

κα\ τδ κένωμα κα\ ούθέν. Τήν γάρ χωρητικήν τών

ποιοτήτοιν δύναμιν, τή τοΰ κενώματος φων^ παρεδή-

λωσέν · ώστε διά τούτου μαθεΤν , δτι δεκτιχήν δύνα*

μιν τών ποιοτήτων ό τοΰ παντδς χτίστης προκατ-

εβάλλετο· κενή δέ τις ήν αΰτη Χα\ έν έαυτή εΐχεν

ούθέν , πρ\ν συμπληρωθήναι αύτήν τα?ς ποιότησι.

Τδν δέ τρίτον λόγον, ώς έκ τής Επικούρου φιλο

σοφίας παρευρεθέντα, καταλιπεΐν οΐμαι άθεώρητον.

"Ομοιον γάρ τι κάκεΐνός φησι περ\ τής πρώτης τών

δντων άρχής, κενόφωνον δέ χαΐ μηδέν τήν Ανυπό-

στατον τών άτόμων φύσιν διά τών τοιούτων φωνών

ένδειχνύ μένος, όπερ ομοιόν έστιτω ούδέν, χα\ ούθέν.

'Αλλ' έπ\ τά συνεχή τής θεωρίας πάλιν προίωμεν,

πώς είσάπαξ^τοΰ πυρδς τδν άκρότατον τής αισθητής

φύσεως δρον περιοδεύσαντος, ακολούθως τδ στερέωμα

ΙΰΟΤ, 8Ϊνβ αΓιυιΙ ΐ II 3 εοιηρίεείεηβ, ιιΐ εχΙβΓηϊ ρΐιϋο- ρ γίνεται · δπερ μεθόριόν φησιν είναι τών τβ ύπερ-

ϊορίιϊ ΐΓ3(1ί(1βΐ'ΐιπ[, ηοη ββββ εοτραβ βοΐίύιιηι »ε

(ΙιΐΓΐιηι, 8β(1 εοιιιρ3Γ»ιίοηβ ββηιρίιβΓηχ ει ίηεοΓρο-

Γβχ, εί ςυχ Ι3εΐιι ηοη ρβΓείρίΐιΐΓ, ρΓορπβίΒΐϊδ ,

βχΐΓβηιυιη ίΐίικί η3ΐιΐΓ3β ββΠΒΪΙίδ, ςυοά ίβηίϋ νϊ βυα

ρβΓρείυο ηιηΐιίΐί :ιηι!)ίΙ, ΙίΓηοιηεηΙιιηι 3 δετίρΙιΐΓ3

(Ιίεί. Ουί$ βηίηι ηβ$είΙ, ςυοιΙ βοΓκΙαιη ββΐ, ΓββίϊΙεηΙί

ςυηιΐβιη (ΙιιηΙϊβ εοη(1εηδ»Γί ? αυθ(1 βιιΐβπι β»ΐ <)βη-

$υηι, ει (Ιιιπιηι, 3ε τεδίδίβηβ, ςυαίίΐαΐβ ριανί ηοη

νβεαΐ : ςιιο<1 νεη> ηβΐιιτβ %τ»νβ β$ΐ, »ιΐΓ8ΐιηι ΓβΓΓί

ηοη ροΐε$(. Αι Γβουβ ειιηειίδ 8βη$ίΙίυυ8 βυρβΓίυβ

ε$ΐ Γιηηβιηεηΐιιιη, βχ ςυο Γιΐ, υΐ ηίΐιϊΐ ίη βο ςο£-

κηηι 3ΐιΐ εοι-ρυΐβηΐηπι ευ^ίίαι-ί ροβδίΐ, $εϋ, αί ιϋεΐυιη

βκΐ, Γβπιιη (\ι\χ εοΓροΓβ ν3β3η(, ει 3ηίιηο Οιηυπι

βοηΊρΓεΙιεικΙιπιΐιΐΓ, εοιηρ3Γ3ΐίοηε, ςυίύςυίιΐ κηδίυιΐδ

κειμένων χα\ τών ύποκειμένων ύδάτων. Έγώ γάρ

οίμαι σώμα μέν τοι στε^δν και άντίτυπον, εΓ τέ τι

τών τεσσάρων, εΓ τέ τι κα\ παρά ταΰτα Ετερον, κα

θώς ή ίξωθεν έφαντάσθη φιλοσοφία, μηδέν περί τδ

στερέωμα θεωρεΖσθαι, άλλά τδ άκρον τής αισθητής

ούσίας, δπερ ή τοΰ πυρδς φύσις κατά τήν άεικίνητον

δύναμιν περιπολεί, τοϋτο στερέωμα παρά τής Γρα

φής όηθήναι,' συγκρίσει τής άϊδίου τε κα\ άαωμάτου

καΐ άναφοΰς ιδιότητος. Τίς γάρ ούχ οΐδεν δτι πάν τδ

στεόόδν διά τίνος πάντως άντιτυπίας πεπύκνωται ;

Τδ δέ πυκνδν κα\ άντίτυπον, ού καθαρεύει τής κατά

τδ βάρος ποιότητος · τδ δέ βαρύ κατά τήν φύσιν,

άνωφερές είναι ού δύναται. Άλλά μήν πάσης ύ*έρ-

κειται της αισθητής κτίσεως τδ στερέωμα, ούκ ά.ία
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ϊταχύ τι χβ\ σωματώδες περί αύτδ νοεϊν ή άκολουθία Α 651 οΙ)ΐιοχίυιη , δοΓκΙυπι Γιι ιηιιπιςυβ (ϋϋ'ιΙιΐΓ , 1ίεε(

του λίγου βίδωσιν, άλλά καθώς εΓρηται, τη πρδς τδ {

νοητόν τε κα\ άσώματον παραθέσει, πάν όσον τοΰ

αισθητού γένους έστζ στε^όδν λέγεται, κάν τη φυσική

λβπτότητι διαφεύγει τήν κατανόησιν. Ούκοΰν άκο-

λούθωςδσον τή" περιδδωτοΰ πνρδςδιελήφθη- διζλήφθη

δε το πέρας τής Ολικής ουσίας · τψ άπαξ ΐδίψ τιΛ δρω

περιγραφέν, στερέωμα μέν διά τήν ύλικήν φύσιν τ?|

συγκρίσει των υποκειμένων προσηγορεύθη. Οΰρανδς

δϊ Ισχε τδ δνομα, ώσπερ καΐ τψ φωτ\ δνομιχ τήν.

ήμέραν ίθετο, χαΐ τψ σχδτει τήν νύκτα. Ή δέ των

ύδάτων διάκρισις ή κεχωρισμένη τή μεσιτεία τοΰ

στερεώματος, οΟτε τής ύπολήψεως άλλοτριοϋται ταύ

της, καΐ πρδς τήν Γραφήν άκολούθως έχει. Γέγραπτα»

ηβΐιιταπι ηιιαηο ιιΐΐχίηιε οο^ϊΐαΓΪ ρο$$ίΐ ίυβιίΐεηι

οίηίηεαί. ΜεηΙο ί^ίΙιΐΓ, ςιιο<1 ί^πΐβ απιΐιϊΐα εοηιρΓβ-

Ιιβη<1ίΙ<ΐΓ (εοηιρΓοΙιοιιιΙίΐιΐΓ αυίβηι ηιιΜςυίά εχ εταΒΜ

η*1«ΓΪ< εοηδίαΐ), κ! ρι-ορπίβ δεηιεί ΐβΓπιΊηϊδ οϊγ-

ευηίδεηρίυιη, οΐ) ΐΜΐυΓβΙειη ηιαίβη» εΓββ&ίΙιχϋηεη,

3(1 βυρβτίοηιπι (ϋΟ'βΓοηΐίϊηι νοεβίυηι ββΐ (ΙιτηΜηβη-

Ιυηι. 0υβηΐ3(1η>θ(1υηι βυΐεηι εΐ Ιυεειη, (Ιίεηι ; ει Ιε-

ηεΙ)Γ35 ηοείεπι : βίε ϋ!υ<), εεείυηι αρρείΐανϊΐ. Αιηυβ

31) ηβε ςυίάεα) εχροδίΐίυηε άίνίβίο βςιιβπιπι ΐηΐβτ-

ροβίΐυ ίηίει^εείυηυε ΠπτίΛπιβηΐί εοηβΓιΐυΐα ηση λ\>-

ηοττεΐ,εΐ δεπριυΓχεοηνεη'ιΐ : βίε εη'ιηα ρο»1 ϋΐβ, ςυ*

ΛεΙειτβ βετίρίββυηΐ, ββςαίΙαΓ : ι ΤβηβΙ»Γ.Έ6Γ3ηΐϋυρβΓ

α1)}58ΐιηι, ει δρίπΐυβ Βεί ΓεΓευαίυΓ βιιρεΓ ϊςαβη»". ι

γάρ έν τή άκολουθία τών είρημένων μετά τδ περ\ ΑτΜίηηΐΙΤ Ϊ£ίΙιΐΓ ΙαηΙιιιη ίΐιβδβε, υΐ δρίπΐυβ Ιβηε&ΓΜ-

^^ί Ττίί βίπεϊν δτι ι Σκότος ήν έπάνω τής αβύσσου, Β γιιπι, δρΪΓΪΙυδ Ι)εΊ 8ίΙ, φίβηΐυπι 3ϋε8ΐ 31» οιτιηίηΐϊΐυ:

και πνεύμα θεοΰ έπεφέρετο έπάνω τοΰ ύδατος, ι ςιιοά ϊηηυηΐ8Γ3υ'ι1ίΙ)υ8 δαηοΐοβ δεηρΙυΓΧ Ιεδίϊηιοηϋ·

£:οχαΐδμεθα τοίνυν δτι τδ πνεϋμα τοΰ θεοΰ τοσοΰ- ρο$$υπ>υ8 εοπιρΓθΙ>3Γε, ςυ» ϋευηι ει Ιιιεεπι βδδε νβ-

τον άπέχει τοΰ σκότους είναι, δσον κα\ παντδς κα- τλπ\ *· , βΐ ηβοίΐβΓβ Ιιιεεπι ίηβεεεδδβηΐ " 3ΑΊπιΐ3ΐιΙ.

κοΰ άλλοτρίως έχει. Κα\ μυρίας ϊστι περ\ τούτου της άγιας Γοαφής παραθέσθαι; φωνάς , δτι κα\ φως έστιν

άληθινδν ό θεδς, κα\ οίκεί άπρόσιτον φως.

ΤδδΙ πνεϋμα τοΰ βεοϋ ταϋτδντή φύιει έστ\ν αϋτώ

τώθεψ· εί δέ μία φύσις τον θεοΰ καΊ. τοΰ πνεύματος,

φως δέ δ θεδς, φως άν εΓη πάντως καΊ τοΰ θεοΰ τδ πνεύ

μα. Τδ δέ φως έν φωτ\ πάντως ποιεί έκεΐνα, οΤς έπι»

φέρεται. Τδ δέ ΰδωρ ψ τδ πνεϋμα τοΰ θεοΰ έπεφέρετο,

άλλο τι παρά τήν κατωφερή ταύτην των ρευστών

υδάτων φύσιν έστίν, δ τψ στερεώματι πρδς τδ βαρύ

τε καΐ κατωφερές ϋδώρ διατειχίζεται. Ε! δέ ΰδωρ

κάκεΤνο παρά τής Γραφής όνομάζεται, 4> διά της

8ρϊπ(υ8 3ΐι(ειιι ϋεϊ 63 κυρεΓ ςυχ Γβιΐιιτ, βϊιηίΐί*

ΓβεΊΐ ϋβ ςυ% ία Ιυεε βυηΙ. 0ίΐ;»ηιοϊ)Γ6ΐ»ι αςιι;» βυρετ

<[υ;ιηι ϋοί 8ρΪΓΪΐυ8 ΓβΓεΙαίυΓ, ίη Ιυεε 6Γ31 οπιηίηο,

ει 3 ΐεηοίΗ'ίβ βερ2Γ3ΐ3 , ει ί«1εο ΊΙϋ ηοη ογλι ορυβ ,

ευιη ίη Ιεηβοηβ ηοη βββεΐ, υΐ ίΙΙυβίΓβΓβΙυΓ. 0υ« 8Ϊ

Γεε(β εοηβϊύεΓβΟ βυηΐ, βηυβ ρτοΓεεΙο, βυρεΓ ςυα

ίΐτιΦηκίΓ 8ρΐη1υ8 ϋεϊ , <1ίνεΓ83 εβί »1) Ϊ8ΐ3Γυηι

»ηιΐ3πιιη η3ΐαΓ3 , ({11% ύεοΓβιιιη Ωυυηΐ , ει ϋι ηι»-

ιηειιΐο αϊ) 3ςυ3 §ΐ".ινϊ εί :ιιΙ ίιιΓεηοΐ'3 ΙεηϋεηΙε 88-

ύψηλοτέρας θεοιρίας τδ των νοητών δυνάμεων πλή- ^ ]ιιη§ίΐυΓ. Ουοΰ βιιιειιι ίιι δεήρΙυΓ3 νοεεΙυΓ 3((υβ

ρωμα σημαίνεσθαι στοχαζύμεθα, ξενι^έσβω διά τής

δμωνυμίας μηδείς. Κα\ γάρ κα\ δ θεδς πΰρ κατ-

αναλίσκον έστ\ν, άλλά καθαρεύει τής υλικής σημα

σίας τοΰ πυρδς δ λόγος, "ύσπερ ουν τδν θεδν πΰρ

μαθών είναι, άλλο τι αϋτδν παρά τδ πΰρ τοΰτο ένόη-

σας ■ οϋτω κα\ ΰδωρ θε!ω πνεύματι έπιφερόμενον

διδαχθείς, μή τήν κατωφερή φύσιν νοήσης τήν εϊς

γήν καταρ\όέουσ«ν. Τδ γάρ πνεϋμα τοΰ θεοΰ τοις

χθαμαλοϊ; τε και άστάτοις οΰκ έπιφέρεται. Ούκοΰν

ώς άν φανερώτερον ήμίν έκκαλυφθείη τδ νόημα, διά

συντομίας τδν νοΰν τών είρημένων άναληψώμεθα·

δτι τδ στερέωμα δ έπεκλήθη οϋρανδς, μεθόριον τής

αίσθητής έστι κτίσεως, τδ δε άπ' έκείνου, νοητή τις

διαδέχεται κτίσις, έν ί\ ούκ είδος, ού μέγεθος, ούχ ή

εΐ'ιβπι ίΐΐ» , (|ΐΐ3 8υΙ)1ϊπιϊθΓΪ εοπίειιιρίβιίοηε άίνίη»-

ιιιιη πιεπίίυιιι ρΐεηίΐυϋο βϊ^ηίΙϊεβΙυΓ, ηε ςυίβ \ά

ηΐϊειιυιη , 3υΙ ηονυιη ρυΐεΐ. Ναιπ ει Οβιιβ ϊ^ηϊβ

εοοδίιπιεηβ ε8( ", 8ΐΐ3παεη βΐ) ί^ηϊδ πιβίεηβ ρυιυβ

ΊηίεΙϋξϊΐυΓ. Οιιοηιαϋιιιοιίπηι ϊ^ίΐατ, ευηι 3ϋ(ϋ8 ϋευηι

6δ$ε ίςηβηι, ;ι 1 ί υ ϋ ςυίάϋβιη α!>, ϊ&ΐο \ξηο άίνβΓβιιπα

ε»ββ ίΙΙυπι εοςίΐββ : βίε εΐίβιη ευηι άίνίηο βρϊηΐυϊ

3(1113111 8υΙι]εεΐ3ΐη (Ιίδοίδ. ηε ρυΐββ ΐΙΙ&πι εβββ ί$ΐηηι

ςιιχ ϊιιΓεηθΓ3 ρεΐεη.8 ίη ΐεπ-απι ΟυίΙ. Νβιιι βρίηΐυβ

Ι)εί 8υρεΓ ιεη'εηίδ ί.?ιίκ β^ηυε ίηβίαίιίΐίηυβ ηοιι

ΓεΓίυΓ. \'ογ ιπιι , ιιΐ εΐ3ΓίθΓ ηουί& Ιιίε βεηβυβ ρ3ΐεα( ,

ΟΓενίίει-ΓερεΙβηιυβ εβςιιχάΊείβευηΐ. Ρίπηβηιεηΐυπι,

ηυο<1 νοεβίυηι εκί εαείυηι , (επηίηυβ 051 ι οππη αυχ

βεηβίηυβ εοηιρΓεΙιεηιΙυηΐυΓ : (]υο<1 οΐΐτα ίΙΙυπι («γ-

έπ\ τόπου θέσις, ού. τδ έκ διαστημάτων μέτρον, ού Ό ηοίιιυιιι εβί, ίιΐ Γ88 )Ι1»! {[ΜΧ ιηειιΐε ρεΓείρίυηΙυΓ,

χρώμα, ού σχήμα, ού πηλικ,όιης, ούκ άλλο τι των

ύπδ τδν ούρανδν θεωρουμένων ουδέν. Και με μηδείς

ύπονοείτω διά τής τροπολογία; σύγχυσιν έπάγειν τή

θεωρία τής λέςεως, ώς ταϊς ύ-ονοίαι; τών πρδ

ήμών τά τοιαύτα τεθεωρηιότων συμφέρεσθαι, και

λέγειν · τάς μέν άποστατικάς δυνάμεις, δβυσσον λέ-

γεσθαι ■ τδν δέ κοσμοκράτορα τοΰ σκότους, τδ επάνω

τής άβύσσου νοεΐιθαι σκότος. Μήποτε οϋτω παρα-

νομήσαιμι , ώς ποίημα θεοΰ τήν κακίαν νοήσαι. ·

σαφώς είπδντος έπ\ κεφαλαίου τοΰ θείου λόγου, δτι

< Καΐ είδεν ό θεδς τά πάντα όσα έποίησεν, καΐ

εχείρίηηΐ , ίη ςηϊοαβ ηεε δρεείεβ ββΐ, ηεε ηιβ^ηί-

Ιυύο, ηεε βίΐιιβ ίη Ιοεο, ηεε ίηΙεΓνβΙΓι ηιειΐ8ΐΐΓ3,

ηεε εοΙοΓ, ηεε Γι^υιβ, ηεε ςιιβηΐίΐαβ , ηεε α,ιιίά

ςυαιη βΙϊυ<] εοΓυηι ηυ33 ιΐφ εοείο εεΓηυηΙυτ. Νε«

ςιπ8(ΐιΐ3Πΐ ΟΓϋίίΓεΙυΓ, ηοβ νβΓΟΟπιιη ΐη(βΓρΓ6(&(ϊοηί

εχ η»ε ηΐ0Γ3ΐί εχροδίΐίοηε οοιιΓυβϊυιιβίΒ 3ΐΤεΓΓε, υΐ

ορίηΐοηί5υ8 εοΓυηι ςυί βιιΐβ ηοβ ίηΙεΓρΓεΟΙί 8υηΐ,

Γβνεβηυβ , άίείηιυβςυε ροίεβίιίεβ ϊΠββ ςιιχ ϋβίβ-

εεηιηΐ, 3ΐ>νβ8υπι ϋίεί: ρΓίηείρβπι νβΓΟ ΐεηε1)Γ»πιπι

ίηΐεΐΐί^ί Ιεηε1)Γ38 ίΙΙββ , βυρεΓ 3ογδ8υηι βγλβΙ.

Νυηςυ»πι εηίιη ίΐ3 ϋβΙΪΓΒΓεπι , υΐ Γ6ί α ϋβο Γ·εΙβ·

Μ αεη.ι, 2. " ίρζα.ι, 9. ·· I Τίω. «, 16. " Οευΐ. ιτ, 24; Η«*γ. χμ, 29.



5. ϋΚΕΟΟΚΙΙ ΝΪ83ΕΜ 8*

β88β όΊιεβΓβιη, ειιω ρεΓδρϊευε $υιιιπιαπι εοΐ- Α ίδοΰ τά πάντα χαλά λίαν. » Εί 6έ πάντα χαλά δσ»

1ϊξ6η& άίν'ιηα δεπρΙυι-3 όΐο»1:< ΕΙ νίιΐίΐ ϋειιβ ευη

ει» ςυχ Γβεεΐ'3ΐ , 61 βΐ"3ηΐ ναΐϋο Ιιοιιβ ". > Οιιοιΐ 8Ϊ

φίχουηφίβ Οβιΐδ ΓβοϊΙ βιιηΐ Ιιοηα , ;ιΙ)_γ88ΐΐ5 αυΐοηι ,

ςυχφΐβ &ά ΐΙΙαπι ρειΊίηεηΙ, 3 ιιβπιβΓΟ βοηιηι ςιι«

Γαοια $υηΙ α ϋεο , ηοη βχοΐυιΐιιιιίαι· : ε( Ιιχε Ϊ£ϋιΐΓ

ίη οπίίιιο βιιο υοιιβ , βιίαιιι ηΐινδδϋδ ίμ»α , Ιΐεεί Ιιιχ

Γ6ΐ)υ9 Ϊη8ίΐ3 ιιοηάιιπι είιχβ ϋΐιιηι 8ρ1οιι<ΙοΓ«ι. Ργο-

ϊπϋβ ευπι ίη δοηρίιΐΓ» 3υν88ΐιπ> βυϋίο , ιηιιΐΐίΐιιϋί-

ηβπ) 3φ*3Πΐηι δί^ιηΓιεβή άίεο. 5ίε βηίιη ϊη ρβαΐ-

υι»5 αυοςυβ ιΐβίοπίιίΐιιι· : ι Ουηΐιιι-υιιΐιε δυηΐ 3ΐ>γ88Ϊ,

τηιιΐιίίικίο βοιιίΐιΐδ 3φΐ3πιηι **. > ΤεηβΙΐΉδ βιιΐβιιι

εϊΐΐ» ΐΙΙαπι βικίίεηδ , νίιη ίΙΙιΐδίΓαηιϋ ίη ι-βηιιη

υηΊνεΓ8ΐΐ3ΐε βϊΐ&ηι ηοηάυπι εΐιιχίδδβ ίπίοΐΐί^ο. Αφία-

πιιη Υ6Γ0 8βρ3Γ3(ίοηειη ρβΓ ΠπηϊΐιιβιιΙιιπι εοιίδεοο-

έποίησεν 6 θεδς, ή δέ 46υσσος χα\ τά περ\ αύτήν-

ούκ έξω των παρά τοϋ θεοϋ γεγονότων έστίν · 4ρα

χαλά χαλ ταϋτα τώ Ιδίω λόγω, χάν άβυσσος ζ, καν

μήπω περ\ αύτήν λάμπη τδ τοις ουσιν έγκείμενο.-/

φως. Ούχοΰν 46υσσον μεν παρά τής Γραφής άκού-

σας, τδ πλήθος τών υδάτων σημαίνεσθαι λέγω. Ούτι*

γά-ρ αϋτήν και ή. ψαλμωδία όρίζεται λέγουσα· < 'Ετατ

ράχθησαν α! άδυσσοι, πλήθος ήχους υδάτων » "Λ

& περ\ αύτήν σκότος άκούσας, τδ μήπω πεφηνίναι.

την φωτιστιχήν δύναμιν τήν έγχειμένην φύσει

τών ϊντων ένόησα. Χωρισμδν δέ ύδάτων, διά τοϋ στε

ρεώματος γεγονότα παρά της Γραφής διδασκόμενος ,.

ούχ έξω μοι δοχώ τοΰ εικότος ποιεΐν, και τής κατ'

δνομα σημασίας, έπ\ τοϋ ύδατος χωρισμδν έννοών.

ιαοα «Ιϊβεειίδ 3 5επρΐιΐΓ3, ηϊΐιίΐ 3ϋ9ΐιπ1ιιπι , 3ΐιΙ 3 Β ώστε διάφορρν έκατέρου. τήν φύσιν οί'εσθαι χ*Ί

ιιοπιίηίδ δίχηίΐίοιιΐίοιιο αΐϊβηιιιη ιιιϊΐιί ΓαεβΓβ νίιΐοοι·,

βί ϋίίοπιιιοη ίηΙεΓ ββπιπι η3ΐιιι-3δ ϊιιΐβΐ Ιί^αιη , αι-

φΐβ υηυιη (5βηιΐ9 ίΐΐϊπιω βιίΓδυηι Ιεηιίετε , ηϊΐιίΐ

£ΙΉΥΪ13ΙΪ8 ηαυεΓε , ει ίςηεηι Ιβνϊΐβίε 8υρεΓ3Γβ

ιη'ιΐιί ρβι-8ΐΐ3α'β3ηι , βάεο υΐ βυρι-3 ιΐϋΐίΐιιιιιι εβϋ-

(Ι;ιιι> ιη3ηοιΐ8, )11ίιΐ3 8ΐ)1ι]βεΐϊ ιιοο ιηοΐυ εοιίΥβΙ-

Ιαιηγ, ηεε 3ι-(1ογ6 ίη άίνβΓβαηι ΟΓάΐηεηι εοηιιηιιΐο-

Ιυΐ', 86(1 Ϊ0ηί 8υ1)ΐ6ΓεαΓΓβηΙϊ ιιιιΗυαι 3(1 86 βεεεββοιη

ρπευβιιβ , ιηΐε^Γαηι ποηββί. 0υοιηο(1ο βηίηι , ςικχΐ

πιαιβηβ εβΓεί, ει 86 Ιυοιπί) ίεεοηιπιοάβΐ , ηυοιΐ ον

ιηαΙβΓΪβ εοη8ΐ3ΐ ? Αΐίβηιιη 3υ1βιη ϋΐϋιΐ 6886 ευ]υβ

η8ΐυΓ8ΐη 61 οευΐίβ, ει βπκΐιι , ει Ι&εΐα εο^ηοβεϊ-

11ΠΙ5. Ου» εηίηι ϋϊε , οι (1βθΓ$ιιηι ΓβΓίαρ 3ςϋ3 , εί

ρβΓΐυεϊ(ΐ3 εε.ΓηίΙυι-, ει ςυβίυ (ΙΊςιιοβείΐυΓ, βαιιι , η3- £

ΐιη-3 ε]ιΐ8 ρεΓ8ρεεΐ3 ει εοςηΐΐβ , 3(1 βΐϊαπι ηοιΐοηβιη

ΙΓ3Π8Γ6ΓΓ6 ΙΙΟΠ ΟΟ^'ίηπΜ'.

ΑΙ ςιΐίΒ ίΙΓιο 3φΐ3 (ΙίείΐυΓ, ευηι ηεε νίϋεβίιιτ, ηεε

Ιΐιιαι , ηβε υΙΗβ ρι-πΓβυβ β]υ5ΐηο(1ϊ Ιεηηκιΐβ εοείεεα-

1»Γ, ςιιίΙ)ΐΐ8 ιΐ3ΐιΐΓ3 ηυηιίάβ εοιιΐίιιείιιτ, »οι1 εχΐΓ3

Ιοεηιη βίί ει εχρεΓβ οηιηίυπι φΐ;ι1ίΐ;ιΐ:ιιιι , φΐχ 8ΐιΙ)

50Π51Π11 εβ(1υηΐ, μ 8υρβΓ ιρ»» ΓοταΐυΓ 8ρίιίΐ(ΐ8

1)6ί , εί 8υρΓ3 εοείοβ εβββ εΓεϋϋΐυτ, ει οηιηίΙκιβ

ςυχ 30118(1 εθ£ηο8ευηΙυτ, 8(ΐρει°ίοΐ' βί(, φαΐ ηοη α

εοπκηυηϊ 3φΐ3 (1ϊνεΓ83ηι ριιίεΐ, ιΐ3ΐυΓ3ΐηςιιβ ββη-

8ί1>υ3 ηοη οοηοχϊβηι , 5οι1 βηϊηιο βε αιβηΐε 8θ1υπι

εοηιρΓεηβη83ΐη 6ΧΪ8ΐίη>εΐ , ϊηΙβΓ εοβ , ςυϊ ] ικΐ ϊι ;ι ί ο

ρο88υη(, 3γ5ϊΙγογ ββββ Ηεηιίηειη. Νβηι υΐ εχ μι-

ρεπΟΓβ ΓιβρυΐβΙίοηβ εοηείυβίπιυβ , ςυϊο'φΐϊο' ηιονε-

Ιυτ, 3 Ι131ΠΓ3 , φΐχ ιηοιιΐο 8θ1» ροπ'ίμίΐιιΐ', οχοΐιι-

5ϋΙ11 691, 6( εΪΓ63 861 [15 II 111 0011 ΥΟΓ5ΪΟ110 III 1ΐ3ΐ)βΙ.

ΝβΙυΓ3 νοί'ο [οεοπιπι 3ρ3(ϋ3 ΙβπιιίηαΙ.ι , τεϋυδ ιρκο

ηιονοηΙιΐΓ βηβ9 εοηβΐϊΐυίΐ , η!ΐΓ3 ςυοβ η3ΐυΐ'3 , 8θΐ3

ίηΙβ1Γΐ£6ηΐί3 ευιηρΓεΙιεηβ» , ηυΐΐϊβηιιβ Ιοεοπιιη 3υΙ

ϊηΐεΓν3ΐ1θΓυηι ρΓθρΓίε13ΐΊ1)(ΐ8 οΐιιιοχί;» ΓβρβΓΪΙιΐΓ.

ΒυρΓεηιιιηι ϊ^ΊΐυΓ ηίΐυΓΧ 96η8ΪΙΪ8 Ιοπιιίηιιπι, εχΐΓ3

η Π6111 ηιΜΙ Ι3ΐε «81, ψιαϋα 8υηΙ 63 φΐίβ οβΤΒΪαιυβ,

Ιίπιιαηιοιιΐί ηοιηίηε (1εεΐ3Γ3ΓΪ άϊεϊηκΐ8, $εη(εη(Ϊ3ΐη

ιΐ08ΐπιπ! δεΓΪρΐιιΐ'3 νβΓϋΐβ Ϊ11Ϊ8 »ρρΓθϋ3ηΐε ; ( Οίνϊ-

πεΐσθαι * τδ μεν άνωφερές τε χαΐ χοΰφον είναι, χα\

τής χουφότητος τοΰ πυρδς έλαφρότερον · ώστε ύπερ-

άνω τής θερμής ούσίας μένον , μήτε τή κινήσει το5

ύποκειμένου συμμετατίθεσθαί, μήτε τή θερμότητι

πρδς άντίπαλον τάξιν άποκαθίστασθαι, άλλ' αύτό τε.

μένειν άμείωτον, τψ τε ϋποτρέχοντι πυρ\ μηδεμίαν

δι' έαυτοϋ πάροδον έαν. Πώς γάρ άν τόπος τώ ύλιχώ

τδ άϋλον γένοιτο ; Τδ δε ϊτερον ύδωρ τοΰτο είναι, ου

τήν φύσιν κα\ όφθαλμώ, χαΐ άφή χαί γεύσει γνωρί-

ζομεν. "Ο γάρ κα\ κάτω φέρεται, χα\ διειδές χαθ-

οραται, χα\τή γεύσει γινώσχεται, διά τής έγκειμένης.

ποιότητος, τοΰτο πρδς άλλην τινά μεταφέρειν έννοιαν,

ή τοϋ γνωριζομένου φύσις ούχ άναγχάζει.

Εκείνο μέν τοι τδλεγόμενον ύδωρ, δ μήτ: όράται μήτί

^εΐ, μήτετισι περιέχεται δλως, οίς ή υγρά πέφυκε δια-

χρατεϊσθαι φύσις, άλλ' έξω μέν τόπου εστίν, άμιγές

δέ πάσης τής κατ' αΓσθησιν γνωριζομένης ποιότητος,

ούχ αν τινα οΐμαι τών κρίνειν έ-εσκεμμένων, διά τε

τδ ϋποφέρεσθαι τώ πνεύματι τοΰ θεοϋ, χαΐ διά τϊ

«περάνω τών ούρανών έΓναι πιστίύειν, χα\ διά τδ

πάντων τών δι' αίσθήσεως γίνωσχομένων μένειν

έξιότερον, μή άλλο τι παρά τδ χοινδν έννοεΐν ύδωρ

πρδς τήν νοητήν ούσίαν ταΐς ύπονοίαις φερόμένον.

Τούτο γάρ έχ τών έξητασμένων ύπενοήσαμεν,δτι πδν

τδ χινούμενον έντδς τής νοητής φύσεως περιείργεται,

Ο χα\ περ\ έαυτδ τήν άναστροφήν έχει. "Ορος δέ τοις

κινουμένοις τδ πέρας τήςδιαστηματικής έστι φύσεως,

μεθ' δ καθαρά τών τοπικών τε χα\διαστηματικών ιδιω

μάτων ευρίσκεται ή νοητή τε κα\ άδιάστατος φύσις.

Τδ ουν άκρότατον πέρας τής αισθητής ούσίας, ου τδ

έπέκεινα ούδέν τοιοΰτόν έστιν, οίον έν τοις φαινομέ-

νοις γινώσκεται, τοΰτό φαμεν τώ όνόματι παραδη-

λοϋσθαι τοϋ στερεώματος, βεβαιούσης ήμίν τής Γρα

φής τήν ύπόνοιαν, ή φησιν " ι Κα\ διεχώρισεν ό θεός

άνά μέσον τοΰ ύδατος δ ήν ύποκάτω τοΰ στερεώ

ματος, και τοΰ ύδατος δ ήν έπάνω τοΰ στερεώμα-
81 ( Οβϋδ ΙΙΐΙβΓ 3(]ΙΙ3ΙΤ1, φ133 6Γ31 βυΐ) ΓΐΓηΐ3Π181)ΐ0, ι! ., ,

61 3φΐ3ηι ςοκ 6Γ31 βιιροτ βΓηιβηιβηΙυπι ». ι Εχ Ιιίδ Η τος. > Δείκνυται γάρ διά τούτων, δτι ούδέ *Ρ3Ρ£

«Ϊ3ΐιι ρβίβΐ, ηβ ίηίΐΐο ηυΐϋειη ηβηε ειιηι Ϊ11» ΓπΊδδο χατεχέκρατο τοΰτο πρδς έχεΐνο τδ &2ωρ, άλλ έν τη

*· Οβη. ι, 51. "Ρίίΐ. Μχν», 17, 18. " Οεη. ι, 7.
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των ονομάτων κοινωνία, άμικτος ην ή φύσις, έν τώ Α εοηΓιΐ83πι, 8ε<1 ευηι 088εΙ ηοηιίηο οοη]υηεΐ3, ηιιΙ-

«ϊπεΐν , ούχ δτι Έγένετο ύποκάτω , ή ΤΗν ύπεράνω

τοΰ «τερεώματος· καΙ 8 ήν ύποκάτω τοΰ στερεώμα

τος, άλλο τι έπάνω ην. Εί δέ τδ μεν εύθϋς έν ζόφω

πρδς τήν κάτω θέσιν άπεωρισμένον εστί · τδ δέ οϋκ

έν ζόφω· έν φωτ\ γάρ πάντως έστι τδ έν πνεύματι

βεοΰ, χΛ τοΰ ζόφου κεχώρισται, άμα δέ κα\ ύπεράνω

ί,ν τοΰ άναδειχθέντος μεταξύ στερεώματος , κρινάτω

ώ συνίΐδς ακροατής, εί τι της πρεποΰσης ύπολήψεως

ύ λίγος ήμών έν τοις είρημέναις παρεστοχάσατο. Τά

μέν ουν περί της πρώτης των δντων συστάσεως

ήμϊν ύπονοηθέντα» καΙ πώς έν τϊ) δυνάμει της ού-

βίας οϋ δευτερεύει τδ φως των δντων , καν ή Γραφή

*ρδ τοΰ φωτδς ίστορεϊσθαι τδ σκότος λέγει , κα\ δσα

περί τοΰ στερεώματος στοχαστικώς ένενοήσαμεν, γ.χί

ϊλϊο Ιαιιιβη Ιιαϋυΐβββ ηαΐατχ ρεπιιίςΐίοηεηι. Νοςυε

βηίοι ιΐίείΐυι- : ΕηΑ ΒΐιϋΐβΓ ααΐ 8υρΓ3 Γιΐ'ΐυβιηεηΐυηι ,

βεά Ιιχο 6Γ31 βϋΐ) βηηαιηβηΐο, ΠΙ» ει-αΐ βυριβ Βγ-

πιαιιιεηΐυηι. Ουοο" βί υη» δίαΐίηι ίη Ιεηεϋπβ, 3ΐΐεΓ&

ρΓ0Γ8π$ ίιι Ιαεβ βΐ α Ιειιευπ» δε]υηεΐ3, η'ιιηίππη

ϊΙΙα βυροΓ ςυα δρ'ιπίιΐδ, ηυχ βίιηυΐ βΐΐαιιι ΓυίΙ βυρΓ»

ϋπηβηιοιίυηι, ςηοιΐ ίηΐβΓ]βεΐυιη ββΐ, ςικβ 46 Γβπιιη

υηϊνβΓ8Ϊΐ3ΐΐϊ8 εοιι&ιίΐιιΐϊοηβ εχεοβ'ιΐβνίιηιιβ, ει α,ηο-

ιηοιίο Ίη ηαΙιΐΓΖ ροίβηΐϊα Γβΐϊςυΐβ Γβ1)ϋ8 Ιυχ ηοη βίΐ

ροβΙβΓΪΟΓ, ΙίεεΙ 8επρΙυΓ3 Ιεηείιπιβ ρπυβ φΐηιιι

Ιυεεηι εοιιιηιεπιοιεί, φΐχςιιε (Ιο Γιπιιαηιυηΐο ρΓίΛϊ-

Ι)ί1Ί(6Γ βΐΐυΐϊηιυδ, ει άα αφίιιι-υηι ϋίίΤβΓοηΐια, ςυχ

ΗΙ38 ηοιηίηί$ εοιηπιυιιίοηε εοη]υηεΐ36 ίη ΚΓβνβιη

Ιενεπιαυε άίνίυ'εηδ, άίνεΓ83δ ύβ υΐΓβςηβ Ίρβαπιηι

περί της των ύδάτων διαφοράς, ων ή φύσις πρδς τδ " ορίηίοηεδ βΙΓβΓΐ ; Ηχε εί 1ιΪ8 &ίιιιϋϊα 8ϋΐιΙ : ςικβ

κατωφερές τε κα\ κοΰφον μεμερισμένη, τάς καταλ

λήλους ήμϊν περ\ έκατέρου των δμωνύμως λεγομένων

ύπονοίας έντίθησι, ταΰτα κα\ τά τοιαύτα έστίν.

Επειδή δέ διεκρίθη μέν άπ' άλλ.ήλων τά ύδατα, τά τε

δρώμενα κα\ τά νοούμενα, και μέσος ορός άπεδείχθη

της διπλής τών ύδάτων φύσεως ό ούρανδς, ό έν άρχί}

μέν γεγενήσθαι μετά της γης καϊ πάντων τών πρδς

τήν κατασκευήν τοΰ κόσμου καταβληθέντων λεγόμε

νος, νυν\ δέ τελειωθείς τε κα\ όνομασθείς έν τϊ) άνα-

βείξει τοΰ στερεώματος τοΰ διά της περιδρομής τοΰ

κυρδς ορισθέντος, καΙ ή δευτέρα τοΰ φωτδς κυκλο

φορία, πάλιν τδ ύποκείμενον ανά μέρος έπεσκότισέ

τε και έφώτισεν. "Οπερ και ώνομάσθη κατά τήν

ιιΐΓΒΐη γιί-ι;ι ει εοηνβηίεηΐί» δίηΐ, ]ιιι1ίοβΐ ρπιιίειιβ

3ιι(1ιιογ. Ρο$(ε3'.μΐ3ΐιι ι^ΊΙιιγ, (]ΐι% εεηιυηΐυΐ' 3<μι.ε,

ηΐ» ίΙΙίδ ςιιχ ίηίεΙΙίςηηΐιΐΓ, 8εεΓεΙχ βιιηΐ , ηιεϋΐυιπ-

ηυε ίηΙεΓ ϋυρίίεειιι 3υυ3πιιη ηαίιίΓαιη εοιιΩιιίυη)

ίηΙεΓ]εεΐυιη εβί εοβίυηι, ςυοιΐ δίηιυΙ ευηι Ιεπ'α 3ΐηυβ

οηιηί1)ΐΐ8 ίί8, ςυχ 3ΐΙ ηιυικίί οηϋΐίΐυΐϊοηεηι οο1ΐ3(3

8υηΙ, ίη ρι-ίηεϊρίο Γηείυηι 6586 (ΙϊεϊΙυΓ, ηυηε ηυΐεηι

ρεΓΓεεΙυιη εί ηοιηϊη3ΐαη] ίη άειιιοηδίΓαΙίοηο Ηηιΐ3-

ηιεηΓι, ϊςηί$ βηιοίΐυ άίΠίιιίΠ, 08ΐβηι1ί1ιιΐ' ; α 1 Ιο ι Ιυείβ

είίευίΐυβ ιιιιβυηι ει οΙ^ευΐ'βνίι ϊά ςυοιΐ οι-:ιΐ ϋΐι^ε-

εΐιιιη νίοίδδίηι, ει ίΙΙιι$ΐΓ3νίΙ : ί(1(|υε εβΟεηι, ςυ»

3ηΐβ άίεΐ3 ε»ι, Γ^ιίοηε νοε3(υηι εβί (Ιίεβ. Νεεοβίοηο

3υΐεηι 3ΐΐ(ΐιε οπίίιιε ηαΐηΐ'3 ηιιιηεΓΪ τεΓυηι υηίνεΓ-

«ρολαβοΰσαν άκολουθίαν, κα\ τοΰτο ήμέρα. Άναγ- „ «ίοίειη Ιη(|Γ658β εβί. Νεςιιε εηίηι 3ΐίυ(Ι ε»ΐ ιιαηιε-

»1 \ χ.._·\_.·.λ. \ Α _-..*". ζ. .η. ..Γ. — .' ■ . · η,.'.Λ —'.Λ -..»»..>
καίως δέ καΙ άκολούθως κα\ ή τοΰ άριθμοΰ φύσις

βυνεισήλθε τΐ) κτίσει. Ούδέν γάρ έτερόν έστιν άρι-

βμδς, εί μή μονάδων σύνθεσις. Παν δέ τδ διωρισμένη

τιν\ περιγρσφί) θεωρούμενον , μονάς όνομάζεται.

ΈπεΙ ουν πανταχόθεν ό κύκλος άνελλειπής έστιν έν

έαυτφ δριζόμενος ■ καλώς ό λόγος έν τι ώνόμασε τήν

μίαν τοΰ κύκλου περίοδον, είπών · ι Έγένετο έσπέρα

καΙ έγένετο πρωΐ ήμερα μία· ι καΙ πάλιν τήν άλλην

ωσαύτως έν. ΣυνθεΙς δέ άμφότερα, δύο έποίησε. ΚαΙ

βΰτως δ λόγος τήν τοΰ άριθμοΰ γένεσιν τοις μορίοις

συνήγαγε της κτίσεως , τήν άκολουθίαν τής τάξεως

τοίς όνόμασι τοΰ άριθμοΰ σημειούμενος, ι Έγένετο >

γάρ, φησιν, ι έσπέρα, και έγένετο πρωΐ ήμέρα δευ

τέρα. >

Έπε\ ουν ταΰτα έγένετο , πάλιν ή φύσις τών Ο

δντων δι' άκολούθου βαδίζουσα , τδ άναγχαίως τοις

προγεγονόσιν έπόμενον έξεργάζεται ■ προηγείται δέ

χα\ τούτου τοΰ έργου θείον έπίταγμα, πανταχού τοΰ

Μωϋσέως άσφαλιζομένου ήμών τήν διάνοιαν τοΰ μη

δέν άθεεί τι τών δντων συστηναι, ώς άν τδ περί έκά-

στου τών γεγονότων θαύμα, είς τδν πεποιηκότα τήν

άναφοράν έχοι. Πάσης γάρ της φωτιστικής τε καΙ

πυρο'^υς ούσίας ταϊς ίδίαις ποιότησι τών άλλων

όποκριθείσης, ή μέν τοΰ άέρος κατασκευή σιωπαται,

καί τοικαϊ τοΰτο έν δευτίροις είκδς ήν μετά τήν τοΰ

πυρδς άναδρομήν φυσιολογήσαι ■ διότι συγγένεια τίς

έστιν αύτώ κατά τδ κοΰφον, πρ?<ς τήν τψ πυρ; έν-

θεωρουμένην κουφότητα ■ είθ' οΰτως περ'ι της βα

ρείας οιηγήσασθαι φύσεως. Ό δέ Μωϋιής τά μέν

πι 8, ηι$ι υηίΐ3ΐαιη εοηιροβίΐϊο. Οηίιΐηιηά 3ΐιΐεηι

ρΓ«Αηίΐ3 3ΐί(]αα είΓευιηβεΓΪρΐΊοηε εοη8ίάεΓ3ΐυΓ,

υιιυιη 3ρρι:1ΐ3ηιυ8. Οικιπ· ευηι ε'ίΓευΙυβ ιιιι<1ίΐ|*ιβ

ρεΓίεεΙυβ ίη 8ε εοςηοεεβΙιΐΓ, τεείε δεΐ'ίρΐιιΐ'3 ίη

ηοηιίιιε υηυιη είΓευΙ! βιηΐιίΐηηι εοηβΐίΐυίι, ιΐίεεηβ :

ι Ραειυιη ε»1 νεβροΓε, εί Κιείιιηι εδί ιιιβιιε (Ιϊεβ

ιιηι>5, > β( ΓΗΓβυηι αΐΐου ιιι 3ΐι>1>ίΐυηι ίΐίιίειη υηηιη.

1]ΐΓίυ8()ΐιε νει·ο εοπιροκίιίη ϋαο ΓκάίΙϊιΙίΐ. Αΐίΐυο ί!3

8εΓίρΐιΐΓ3 ηιιηιεί'ί η3ΐυΓ3ΐη ηιυικίϊ ρβπίηυβ 3(1}υηχί1,

ΟΓάίηίβ εοηδεςηεηΐΪ3ηι ηοηιίηίϋυδ ηιιηιεί'ί 8ί§ηϋί-

ε3ηβ. ι Ρβεΐιιιη εβί » εηίηι, ΙηηυίΙ, ι τβ&ροΓβ, εί

ΓβεΐΗΠ) ε8( ηιβίιϋ (Ιίεδ βεευικίυ;. >

€υιη ίςίΙυΓ Ι)α:ε Γ3εΐ3 υ88εη(, ητηηι η3ΐυτ3 πιγ-

8ΐΐ8 οηΐίηβ ρΓο^ΓειΙίειίδ 3ΐιΐο<:ε(1εηΐί1)υ8 εοηβοςυρηδ

;κ1ιΙΪ(Ιιΐ ηεεεδ83πο. Αΐ(|ΐιε Ιιυίε ίΐεηι ορεή (Ιίνίηυιη

ηΐ3ηϋ3ΐιιιη βηΐείΐ, 3ηίηιθ8 υΙ)ίηιιε ηθ8ΐι°θ8 Μθ8ε

ευηΙίηη3ηΐε, ηε ([ΐι'κΐ βίηε Ι)εί ηυΐυ εοηβίβΙβΓβ εο-

^ίΐεηιηβ, 8(·ιΙ ςυχ 8ίηςυΙί8 ίη ι οίιιιβ αιΙιιιΪΓαηϋα ρεΓ-

8ρίείηιυ8, αά ϋευηι εοΓυιη ορίϋεεηι 3υεΙθΓεηιηιι«

ΓείεΓβιηυβ : οηιηί οι^ο Ιυπι 1ιιεί()3, ΐυηι ϊ^ηε3 η»-

ι υι;ι ρΓορΓίίδ ηιΐ3ΐί(3ΐίυιΐ8 3 <:.ι·ΐεπ3 8ε]ιιηεΐ3, 3ΐςυε

ϋί8ΐίιιεΐ3, 3εΓΐ8 ευηδίίΐυΐίυ δίίειιΐίο ρΓΒείεΓηιίΐΐίιηχ,

ειιιη Ιβηιειι οηΐίηίδ ΐ'3ΐίο ρ48ΐυΐ3Γε(, ιιι ι^ηε εοηβΓι-

ΙηΙο, (1β ίρ80 3εΐ'ε (Ιί&ρυΙαί'βΐυΓ ; <\αί, ειιιη Ιβτίββιΐ,

ευηι ί^ιιίδ Ιενί^ΐε ([ΐιαοκΙαοι Ιι»1ιεΐ εοςιΐ3ΐίυηβιιι;

ιΐείηιΐε (1ε ικιΐιιι .ι ^γηυϊ νεΓΐ>3 ΓιεΓεηΙ. Μθ8ββ βυΐύΐη

ΟΙΙΗ850 αεΓβ ϋε Ιιαε ίρ83 <1ί5&0ΓίΙ. (>υοά *ιιιί(1ειη ϊΐΐο
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ηοη ί(1βο Γβο'ιΙ, αυοά1 ηίΐιϊΐ αά ταηηάΊ εοηδίΐΐιιΐίο- Α περ\ τούτης λέγει · τδν δέ άέρα τω λόγω πβρίηβιν,

ΠΟΠί ίβΓ 0θη<1θ03ΐ, ααΐ ςιΙΟυ δεοΐϋδϋδ 6ΪΙ 31) βίβ- ούχ ώς μηδέν συνεισφέροντα πρδς την τοΰ κόσμου

ιπεηίοπιπι ροΐβδίίΐβ, ίειΐ ςαϊα ΓοΓίβδδβ ηβΙιΐΜ παντδς συμπλήρωσιν, οϋδέ ώς άποχεχριμένοντής των

πιοΙΗ ηο Γβοιίβ οεόεηΐϊ ρΓχάίΙιΐδ Γβ9 οωηβδ ίη δβδβ στοιχείων δυνάμεως , άλλα τάχα, ότι τφ μαλαχώ τε;.

ΜΙϋΟΐρΐΙ, ε3δ<1εηι<]υβ ρι-χ δβ ΓβΠ, ουηι ηεε οοΙοΓβηι χα\ εΰείχτω της φύσεως έχάστου των δντων δεκτικός

ρι-ορπυπι, ηβο Γΐ£υι·3πι, ηβο δρβοϊβπι ηβΐιββΐ, βεα έστιν δ άήρ, έν έαυτψ δεικνύων τά δντα, ού χρώμα

αΐίεηίβ βΐ οοίοπίιυβ, βΐ Πβιιπδ «ηΓοπηείυΓ. Νβπι || βιον Εχων, ού σχήμα, ούχ,έπκράνειαν, άλλάτοϊς άλ-

„. ι ....;„ Γ. ι ,.,ι„„.ι;.ι,.ο ι:, ... .„.,„ι ;., λοτρ[οις χρώμαοί χί χα\ βχήμασι περιμορφοΰται.
οι Ιϋοίϊ ΓυΙ^ΟΓβ δρ1εη<1ί<1ιΐ8 ίίΐ, εΐ ΐεηε!>Γ3πιη) ίη

ΙβΓνοηΙιι ηί^βΓ εΐ οοδουπικ. Ρεγ δβ εηίηι ηβο δρίεη-

■ΊΜυι ηβο οβδουπίδ εδί, δει! οηιηί Γΐ£ΐΐΓ3 οιηιιίυ,υβ

εοίοιυηι $ρβοίβ ίηιυαίΙιΐΓ, ει αά οιηηϊυιη Γβπιΐιι

ηιιαβ δαβοϊρίΐ πιοΐυιη $β βοοοιηηκκίΑΐ. Είβηίηι

ηιιΙΙο Ιιιϋοτβ ίΙΠδ υίπηφίθ οβαϋΐ , βΐ ηίηο 81-

ςυε ίΐΐίηβ , υίευηφίβ πιονεαηΙαΓ , 3<1 βαπιπι

ιηαςηίΙΐΗΐίηβηι οΪΓειιηιαδίιβ ροαβ δΐίΓΟβίΙιΙ. Ουίη

εΐίαιη 8Ϊ βοιηίιΐυηι βχ αηιραοτα , ςυοϋευηφίβ

ίη ο» Γυεπί, βΕΓυηιΙαίιΐΓ , »βΓ βΐ εΠυδίιπι ϊηιρίβ-

οΐίΐυι-, ει υΙίΓΟ Ίη ίηΐβποΓβδ ν3β>δ ρ»Γΐββ Ίη^Γβ-

ιΐίεηδ νβεοιιιη οοεαραΐ. Ηϊ8 εΐ βΐίϊδ ίηηιιιηεΓβΐΜ-

111x18 3Γ£ΐιπιεηΙί3 ίβπβ ηαΐυτ» πιοΙΙίδ, ει ΓβείΙε εε4βηβ

ο$ΐβΐ)(1ίΐιΐΓ. Οηατβ ουηι ίη εο νβΓδείιΐΓ Ιιοπιίηιιπι νϊ-

13, ουιιιυ,υε οηιηίβ ρΓορε νίνβηαϋ Γ3ου1ΐ3δ, βΐ δβη-

κϋυιη βεΐίο ίη ηη νϊιη 8υ»ηι ουΓιιιεΜ ; (ϊςιικίβα

ρβΓ ίρΒίιιη νίάβαιυ», αυάίιηιι&, οβοηηιΐΓ, βΙ »ηΐ-

ηιβηι (Ιυείηηυβ, ςυο<1 νίΐχ πιιιηιΐδ πιαχίπιβ ρΓορπυιη

30 ηβ06883πυηΊ ββΐ; αυί βηίπι ΓβδρίΓβηΰί, ϊ<1ειη 8Ϊ-

ηΐϋΙ Γβεΐΐ βΐίαηι νίνεηιΐί Αηβηι : ίϋοΪΓΟο 8αρϊεηΐΪ88|-

ηιιΐ8 Μ08β8 ίΐίαιη υΙ οαρηίιιαι εοι^ιιαοιαηιφιβ βοοίβ

εΙβιηεΒίυηι, ΐη ςυο α\> ίρ&ο βίαΐϊπι οηιι εηυΙπηίϋΓ,

Λαμπρός τε γάρ γίνεται τί^ τοΰ φωτΐις έλλάμψει, χα\

τάλιν μελαίνεται σχιαζόμενος ■ αύτος δέ χαβ' έαυτδν

ούτε λαμπρδς ούτε μέλας έστί'παντί δεσχήματι «ερι-

φύεται,χα\ ύπΑ πάσης χρωμάτων ιδέα; καταχρώννυται,

χαΐ πρδς πασαν χίνησιν των έν αύτώ φερομένων έπιτη-

δείως Εχει. Άπόνως τεγάρ υποχωρεί πρδς τδ φερόμε-

νον έκατέρωβεν, καΐ αύτομάτως τώ 6γκ(ρ τοΰ κϊνουμέ-

1 νου περισχιίόμενος Ενθεν καΐ Ενθεν, εις τδ κατόπιν

άντικαθίσταται. Αλλά χα\ τδ ύγρδν τοΰ άμφορέως

προχέαντος , οτι περ αν έν έαυτώ τύχτ[ , τότε προ-

χεομένιρ δίίσταται, χα\; άντεισέρχεται αύτομάτως

έπ'ι τά έντδς τοΰ άγγείου πρδς τδ κενούμενο·) ·

χα\ μυρία τοιαύτα τδ μαλαχόν τε χαΐ εΰειχτον

της τοΰ άέρος δείκνυσι φύσεως. ΈπεΙ ουν έν τούτω

έστίν ή τών άνθρώπων ζωή, κα\ π3σα σχεδδν ή τοΰ

ζ^ν δύναμις, και ή τών αισθητηρίων Ενέργεια έν τιο

άέρι τήν ίσχϋν Εχει- βλέπομέν τε γάρ δι' άύτοΰ χα

άκούομεν, χαΐ τών όσφρητών τήν άντίληψιν ώσαύ-

τϋ>ς δΓ αύτοΰ ποιούμεθα , τη τοΰ πνεύματος όλκη

τδ χυριώτατον τών χατά τήν ζωήν ένεργουμένων έστίν

δ γάρ τοΰ άνά ' παυσάμενος , κα\ τοΰ ζην πάντως

ΙΛοίΙβ ρτΗΊβΓίϊΙ : 3(1 Ιιιι]ιΐ8 ρβΠίβ άβοΐ3Γ3ΐίοιιειη 83- ρ έτταύσατο· τούτου χάριν ό σοφδς Μωϋσής άφυσιολό

ΐΐΐ ΛΛΛΛ ΒΙΙΚΑΠΒ ΐηηαίαιιι ΪΙΙηηι ΠΙηιια ϊη£ΪΙιιη η-ιΙιιι>Ά _ ¥ _ι 1 . ί . . \ I ~ . ν, — . Α. .τ.
Γΐ8 ε88β ριιίαηϊ, ίηηβίαιη ιΙΙλιμ αΐηαβ ίηβϊΟηι ηβΙυΓΧ

ιιο8ΐΓ% ευηι 3βΓβ οοιι]υηεΐϊοηβιη Βίςυε 1ΐ3ΐ>ίΐιιιη.

Ου,ο νεΓο ίη ίρβο οοιΐ8ρίοίηηΐαΓ, β3 ςυοηοούο §β

ηβΐιββηι, κίβίΙΙαίίηι ρβΓββςυίΐιΐΓ. Εΐεηίηι ουαι όϊε»

8βουη(1ιΐ3 ΐΓαηβίδβοί, 83ρϊειΐ8 ε( ηυηιεηβ οηιηϊυυβ

»Ι)8ο1υΐυ3 ΓίΓυπι εοικίίίαπιπι οηΙο, ψιο 3()ΐΐ3 α ΐειτβ

8ερ3Γ3ΐ3 681, ϋβϊ νϋχ ΜΙ3Ι1(1^1ιιηΐΐ|υβ (ΙίείΐυΓ. ΥβΓβ

εηίπι, ΐ]ΐιίι](]ϋί(1 βαρίεηΙεΓ Πι, ϋιΊ νεΓΐ>υηι εβί, ηοη

ίιΐ8ΐΓυιηβιαΐ8 υΙΙίδ νοεβίίοιιβ εηυηΐίβΐυαι, βεΊ ϋδ,

ςυχ ίη ίρβί» Γεϋυδ οοηιϋΐίδ οιΙιιιίπιΙ^Ιία ν'κΙβηΙιΐΓ,

βχρΓβδδΐιπι. Ναιη ειιιη 3(11>υε ΙεΓΓεηί ςυβίίΐ^δ ουηι

ιι»ΐιΐΓ3 Ιιυπιίιία εοιηηΛΪ8ΐ3 εδδβΐ, ευ]ι^ί ιιίδί τβΓβ »1ί-

νίηχ ροΐβδίβιϊδ 3ο δκρίεηΐίχ ΓυϊΙ, τεΙ ΐβΓΓβηι ρΓΟ-

ρηίβ (]ΐκιϋΐ:ιΐΊ1)ΐΐ5 \\λ (1εη83Γε, ιιΐ οιηηίουδ εχυδ 8Ϊ-

γητον εΓασε τδ σύντροφόν τε χαΐ όμόφυλον ήμΐν

βτοιχεΐον , ψάπδγεννήσεως εύθϋς έντρεφόμεθα* αρ

κούσαν ήγούμενος τοΰ μέρους τούτου διδάσκαλον.

τήν Εμφυτόν τε χαΐ συγγενή της φύσεως ήμών πρδ;

τδν άέρα σχέσιν τά 6έ έν αύτώ χατά τήν χτίσιν φαι

νόμενα, όπως τά χαθ' Εχαστον Εσχε, τω λόγω διέξεισι.

Παρελθούσης γάρ της δευτέρας ήμέρας, πάλιν ή

σοφή τε και παναρμόνιος τών γινομένων τάξις ή τδ

ύδωρ της γής άποκρίνουσα, θεοΰ φωνή χα\ πρόστα

γμα λέγεται* αληθώς γάρ πάν τδ έν σοφία γινόμενον,

θεοΰ λόγρς έστιν, ούχ όργάνοις τισ'ι φωνητιχοϊς διαρ-

θρού μένος, άλλά δι' αύτών έχφωνού μένος τών έν

τοις φαινομένοις θαυμάτων. Έτι γάρ συμπεφυρμέ-

νης πρδς τήν ύγράν φύσιν τής γεώδους ποιότητος ,

ιιιίΐίϋιιΐ ρ3ΠΐοηΙί8 ίη βοΐίοϋηι ρβάίρΐίί, 30 οοηδίί- Ο ^ίνοςήν έτέρου, τήν μέν γηνταΐς ίδίαις καταπυχνώ-

ρβΐίβ, ΙιυπιϊΐΗΐβίβπι ίη«1>ιη 30 ίρβ3 δβεΙυϋβΓεΙ , νβ! σβι ^ιη^ν, ώστε πάντων αύτής τών μορίων πρδς

2(|ΐΐ3(η ΙβΓΓΧ οίτβΓηίδ εοηίυίΐΐηι εΐ ίηοΐυββηι 31) τ4 όμοφυή συμπιεσθέντων, έν τψ ναστψ τε και πε-

οΐιιβ ρεηηίδΐίοηο βεοβΓηεΓβ, βίςυβ ίη υηιιηι οοηβΓβ-- «ώημένω άποθλίψαι άπ* αϋτης τήν έγκειμένην ύγρό-

β3Γβ · τητα· τδ δέ ύδωρ διακρίνεται τής πρδς τήν γήν έπι-

μιξίας, χα\ περ\ έαυτδ συναγείρεται ταΐς χοιλότησι τής γής έγχρατούμενον ; έπε\ ουν θείας ώς άληθώί

δυνάμε<ί>ς τε καΐ σοφίας τδ τοιοϋτόν έστιν.

Ι(1οίΓοο Ηοβοδ ηβίο τβί 3ΐ]ηΊΪΓ3η(1χ βεηηοηεηι

1>εί ρΓχΓιιίδδβ αίοίΐ, ιηαη(1η!ιιηι ΐρ&ίυβ βχρίίοηηΐβπι,

φΐο ςιιί<1βπι ε#ο ΓΑΐίοηεπι Γβπιπι εοη()ίιαπιηι ηβ-

Ιιιγχ ίηδίΐηπι βϊ^ηίβοη ]«(1ίοο. « ΟίχϊΙ ,> ίηφίίΐ,

«Ι)επδ : Γ.ο^ηηΙιΐΓ »(|υχ ίη οοηςΓε^ΐΙίοηεδ δηβδ, ει

βρρϊΓβίΐ 3Γί(ΐΛ". ι ΝεοβδίΒΓίαηι ηβΐυΓίο οι-άίηειη

Τούτου χάριν δ Μωϋσής λόγον θεοΰ φησι τοΰ θαύ

ματος χαθηγήσασθαι, προστακτιχήν τινα όήσινδιεξο-

δεύοντα, ώς δέ έγώ περ\ τούτου κρίνω, τδν έγκείμενον

τή φύσει τής κτίσεως λόγον, διά τής έξοδικής ταύτης

Ενδείκνυται δήσεως. < Είπε » γάρ, φησίν, ι δ θεδς,

ΣυναχΟήτω τά ύδατα είς τάς συναγωγάς αύτών.

" 6βα. ι, 9.



1Ν ΗΕΧΑΕΜΕΚΟΝ ΟΒΕΚ.
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χα\ όφθήτω ή ξηρά. » 'Ορίί τήν άναγκαίαν τάξιν Α εβπιίβ : ςιιοηκκίο, βχρΓβδδβ αςιω. 3& ϊρδβ Ιβπτ:ι,

της φύσεως , πώς της γης άφελκυσθέντος τοΰ ύδα

τος ξηραίνεται τδ άποχριθέν τής ύγρότητος, χα\

ϊϊώ? μηχέτι πηλοειδώς άναχεκραμένης πρδς την

γην τίς ύγρότητος, άναγχαίως δοχείοις τια\ τδ

ύδωρ περιστοιχίζεται · ώς άν μή τφ |5ευστφ τ^ς

φύσεως εις άφανισμδν ίλθοι , μηδενός τήν διάχυσιν

αύτον περισφίγγοντος. 'Αλλά μοι δοκεϊ μή άχαιρον

είναι, πάλιν τών ύπερουρανίων ύδάτων μνήμην ποιή-

σασθαι. Εί γαρ άναγκαίως ένταϋθα πρδς ύποδοχήν

τών ύδάτων ή γη σχηματίζεται, οίόντισι κόλποις τδ

ί}ευστδν αύτών περιείργουσα , καΐ άστάτω τών

ύδάτων φύυει, τφ ίδίω σταθερφ παρεχομένη τδ στά-

σιμον πώς άν το ύδωρ, εΓπερ τφ δντι ύδωρ έστίν,

Γσταται μεν επί τοΰ άστάτου', άδιάχυτον δε έπ\ τοΰ

χυρτοΰ διαμένει; Εί γάρ μίαν τε καΐ την αύτήν τών

?ύο ύδάτων τήν φύαιν ύποτιθέμεθα, άνάγκη πάσα,

απερ έπ.1 τούτων βλέπομεν, ταϋτα κα\ έπ' έκείνων

οϊ:σθαι· οϋκοΰν τά νώτα τοΰ ούρανοΰ σχίζεται ε!ς

αύλώνας, καθ.1 όμοιότητα τών έπ\ της γης γινομένων

προς τάς τών κρημνών διαστάσεις έκφαραγγούμενα,

ίνα τδ ΰδωρ έγκρατηθή ταΐς κοιλότησι. Τί οΰν έροϋ-

σιν, δταν ή έγκύκλιος τοΰ πίλου περιφορά πρδς τά

κάτω κλίνη τδ νΰν ύπβρκείμενον, άρα μη πώματα

τινα τοίς κύκλοις έπινοήσωσιν,· ώς άν μη έκκρεμές

τδ ύδωρ γενόμενον, τών κοιλωμάτων έκρέοι ; 'Αλλά

φησι δαπανητικδν μεν εΐναι τδ πϋρ, χρείαν δέ έχειν

Ολης τινδς τής ύποτρεφούσης είσαε\ τήν φλόγα, ώς

4ν μή καταμαρανΟείη , τή άπορία τοΰ ύπεκκαίοντος

αΰτδ περ'ι έαυτδ δαπανώμενον. Έγώ δέ χάν ή με

γάλη τοΰ διδασκάλου ήμών φωνή τή τοιαύτη ύπολή-

ψει συμφέρεται , παραιτήσομαι τούς έντυγχάνοντας,

μή χαλεπώς έχειν, εί πρδς τδ άχόλουθον βλέπων,

πάντη δουλεύω τοις προχαθημένοις έν τη θεωρία τών

δντων. ΚαΙ γάρ χα\ τώ διδασχάλω σχοπδς ην, ού

πάντως τάς ιδίας ύπολήψεις τοΐ; άχροωμένοις νομο-

θετείν, άλλά Ιφοδόν τινα διά τής διδασκαλίας αύτοϋ

πρδς τήν άλήθειαν έν τοις μαθητευομένοις γενέσθαι·

■>ία\ ήμείς τοίνυν έγγυμνασθέντες τοις παρ' έκείνρυ

καταλειφθεΐσι μαθήμασι, πρδς τδ άχόλουθον βλέπο-

μ*ν. ΕΓη δ' άν ούτος, εΓπερ έπιτύχοι τοΰ εικότος 6

λόγος, είς τήν τοΰ διδασκάλου σοφίαν άναφερόμενος.

Τί τοίνυν πρδς τήν ύπενεχθεϊσαν άντίθεσιν ήμείς λο-

γΐζόμεθα ; Οϋ γάρ. μόνον έν τώ πυρ\ κα\ δδατι θεω-

ςυο<1 αϊ) Ιιιιπιίίΐίΐοΐο δοετβΐυηι 681, 6Χ3Γβδε3ΐ, 61

ςοοπκχίο ειιιη ί<1 α,ιιοιΐ Ιιυηιΐϋυιη 651, ηο-η βιηρϋυϊ

ϊη εοβηϊ ηιοΓβπι εαη» Ιεπτβ ρβπηίδΐυπι *»ϊι, Γβεβρια·

ειιΐίβ ςυίουβϋβιη οϊη^οΐ »γ αηυα, ηβ ρΓορίει· ιιαίιΐΓβπι

Πιιχαιη (ΗδρβΓββΙ, $Ί είΓιΐδίο ίρβίιΐδ ηιιΐΐα γο εοβΓεεβ-

ΐϋΓ. Μ'ιΙιί ηοη νίάβΐυτ βϋεηηηι, ιΐβ βο,ιιίβ, φι* βιι-

ρβΓ εοβίοβ βιιηΐ, ίίει-υπι ηιεηΐίοηοηι ΓαοβΓβ. Νβηι 8ϊ

11606886 681, υΐ Ιΐί(; 3ρ1β 3(1 3^1138 8υ3('ίρϊεη(ΐ38

16ΓΓ3 ΓοΓΓΠΟΐΙΙΓ , φΙ* «|υϊ 1>118ίΐ3ΙΤ1 8ΐηϊΙ)υ8 εβηιιη

ϋαβηΐϊ οο1ιΊ1)ρμΙ, η3ΐυπεςιΐ6 ΊηδίιιΙίΙΊ (Ίγπ)3ιιι 813Μ-

[I ΙίΟΙβπι βυβιη ορροηβΐ : ςυί Οοή ροΐββΐ, υΐ 3ηιι&

ΪΙΙ3 81ΐρβΓΪΟΓ, 81 νβΓβ 681 3φΙ3, 8υρ6Γ Γβ Ι11θΙ)ΊΙΐ

6011818131, Π66 8ΙΐρβΓ 0 II Γ V :ΐ Γβ ]366Π8 ϋΐ8ρ6Τ^3(υΓ ?

Είβηϊηι 8Ϊ υηβιιι βΐ ββπκΐβιη υΐΓ'ιυβηυβ η:ιΐιΐΓ3ΐη 6886

Β 8ΐ:ιΐιιίηιυδ, η606883Γίυηι 681, 1)1 ηιιχ ίη Ιιίβ α<μιί5

ουιικρίείιηυβ, < :ιιΙοπι οιηιιΊ» (Ιβ Π1Ϊ8 60{;ίΙβιηυ8. Ενςο

ΟΟΒίϊ ΙβΓ{ζ3 ΐΙίδί·Ρ<·13 811111, 3ΐ(|ΙΙ6 6Χε3ν3ΐ3 ΪΠ Υ.ΐΙΙβδ

63Γυπι 8Ϊπιϊ1ε8, (]ΐΐ9Β ρνορΐ6Γ ϊηΐ6Γν3ΐ]3 ηιοηΓιυπι ϊη

1«γγ3 βιιηι, πι ϊΙΙίδ 3 Γ) 1 1 α εθ6Γε63ΐυΓ. Αι ιρηι! ιΐϊοβηΐ,

ςιοηϋο ροΐί οοηνβΓδίοηε ϊι! ηυοάβυρβΓΪυδ ηυιιο 68(,

ίηΓβΓΪαβ ΓιβΙ, ρουυίβηε βϋηυβ ίη 0Γΐ)ί1ιυ8 βχο>£Ϊΐ3-

1>υη(, ηβ 3ςιΐ3 8υδρβη83 βχ οβνίβ οΠ1ιι:ιΐ? Υογαχ

681, ίηφιίυηΐ, ί^ηίδ, ηΐ3(βΓί3ηυβ ΐπάΐ^βΐ Παιιιιτιβπι

ρβΓρείυο ηυΐΓΪβηιβ, ηβ βυεϋβη^βηΐίβ βχδΐϊηςυαίυΓ

ΐηορϊ3, βΐ 3 δεπίιΊίρδο εοηβυηΐΐΙιΐΓ. Εςο νβΓϋ, Ιίεεί

ηιβδηβ ρΓΧ6ερΙοΐ'Ϊ8 ηοδίη νοχ αυίε 8εη1εηΐΐ3? ΓβνεΓβ

νίύββΙιΐΓ, ΓΟβϋΙιο Ιβηιβη 603, ϊη ςυοτυπι ιηηηιιβ ηχε

ίηοΐϋβηηΐ, ηβ {ρτβνϊΐβΓ ΓβΓβηΐ, ββά ραΙϊαηΙιΐΓ, ηιβ

_ ίηδίίΐυιυιη οηΐ'ιηειη 8β(ΐηί. Νβ^ηβ βηίηι ομΐηίοπβδ

ιιοδΐΓ3δ, υΐ 1ε?ε8, βυάϊΙΟΓΐϋυβ ρΓοροηίηιυδ, δβά* 61

άοείΓΪηβ ίρ3Ϊιΐ8 οεεβδϊοηβιη βτπριοηΐεβ, εοηβειιΐί-

ηβϋΐη οΓάίιιβπι ΐηΙυβιτιυΓ. ΟιιοιηοΙίΓειη εί Υιχο ΟΓβΙΐο

Π03ΙΓ3, 8Ϊ ςυ'κΐβιη 3 «ΙεεοΓΟ ηοη βΙιΙιΟΓΤυβηΙ, 3(1

ε]υδ 83ρίβηΐί3(η ΓβίεΓείυΓ. Ουϊιΐ ΐαΙΙοτ αιΐ βΛ, ςιιβτ

εοηΐΓ» (ΙίεβΙιβηΙυΓ, Γβ8ροιΐ(1βΙ)Ίιηυ8 ? Νοη δοΐιητι ίη

ί^ηβ εί 3ΐμΐ3 οοιιΐΓ3Π38 ςυΗΐϊΐΒίε» ρβΓβρϊείιηυβ, δβϋ

πι δίηςυΐί* βίβηιβηΐίδ ΥΪάβΓβ Ιίεεί ςυβιικίίπι ρΓορπβ-

Ι3ΐυηι ευηι ορροδϊιίδ ρυ(;η3ΐη. ΟυβηοιίΗΚκΙυιη εηΐηι

ίη είβηιεηΐίδ ηυχ εοπιηιειιιοΓανίιιιυδ, εοηΐΓ3ΓΪ3 651

ΓΓί^ίϋϊίαΙί εχ1Κ1ίΙ«δ, δϊεείΐ33 ΙιυηιίάΊΐβΐί, δίϋ ίη 3ΐΙβΓη

εΙεπιεηΙΟΓυιη ορροκίΐίοηβ ϋοηΐΓ3ΓΪ33 δΐιηΐ ϊπικγ βε

ηιι»ΙίΙ:ιΙθδ. 8θΙί<1ίΐ3β, 61 ΓϋΓΐΙ.ι», άΊιπίία 61 ηιοΐΐίΐίβ,

^Γ3νίΙ:ΐδ 61 ΙενίΙαβ : 61 8Ϊ ςυί() βϋϋά ίη Ιιοπιηι

ροΰμεν τάς άντιστοιχούσας ποιότητας, άλλά κα\ έν ρ ιιΐιοφιο ρΓορΓίυπι, αΐΐβπ εοηΐΓ3ΓΪαηι εοίποίοίΙυΓ.

έκάστω τών στοιχείων έστιν εύρείν τινα πάντως έν

τοις ίδιώμασι πρδς τά αντικείμενα μάχην. "Οσπερ

γάρ έπ\ τών μνημονευθέντων στοιχείων άντιβαίνει

τώ μεν ψυχρώ ή θερμότης, τφδέ ϋγρώή ςηρότης, ούτω

πάλιν κατά τήν έτέραν διάμετρον έπ\ της γης τε χα\

τοΰ αέρος έξ εναντίου είσ\ν αϊ έν έκατέρω ποιότητες

άλλήλαις άντικαθήμεναι- στεό(5ότης τε κα\ μανότης ,

άντιτυπία κα\ άραιότης, βαρύτης τε κα\ κουφότης· και

οσα άλλα χατά τδ Ιδιάζον έν έκατέρω τούτων, έκ τών

έναντίων γνωρίζεται, "βσπερ τοίνυν έν τούτοις ούκ

ίστιν ειπείν τρέφεσθαι τφ έναντίφ τδ 'έτερον ■ οΟτε

γάρ τί) δαπάνη τοΰ έμβριθοΰς ή έν τφ άέρι κουφότης

αΟξεται, ούτε τδ ναίτδν τής γης ένεργεϊ τοΰ άντι-

στοιχοϋντος τήν άραιότητ», ούτε τά λοιπά περί τήν

υ ι ιρίΐιΐΓ ίη Ιιίδ όίεβΓβ ηοη ροδδυηιυβ, εοηΐΓϊηηο)

ιιηιπη μΙιογο εοηΐΓβπο ηυΐΓΪΓΐ, ηεε £Γ»νί(3ΐίβ εοη-

δΙΙΐηρΙΪΟΜΟ 36ΓΪ8 ΙβνίΟΙβΠ) 3ΙΙ^6Γί, 1101)116 16ΓΓ3! άβΠ-

δίΐϋίειη ορροδίΐί εΐβπιηηΐί ΐ'3Γίΐ3ΐεη) εΙΙίεειτ, 3ΐιΙ

Γβ1ί(|ΙΙ38 ε]ΐ!δ ρΓ0ρΓίεΐ3ΐ68 3ΐβΓ6 86Γ638 (]||3ΐίΐ3ΐ«8 .*

δίε, ίηςιιίεΐ βΐίυ,ιιίδ, ΓΓί^ίιΙυπι ηιΓκΙοιιι ει ηυηΐΗΐυπι

03ΐί(Ιο ει δίοεο β«δβ εοηΐΓ3ΓΪ3, ηοη Ιβηιβη ββςυί,

υΐ ηιπίιιο ίηίοΓ 8β ίηΙβΓΪΐυ ηηΐΓΪβηΐυΓ, ηβς(ΐε εχ εο

ςιιο<Ι 3ΐΙβΓυηι ηοη βίί, αΙΙβΓυιη 6886. Ηοο βηίηι ρβείο

ηευίπιιη εοηβίβΙεΓβΙ, βί ιιΐηαβηυε νίβ ίη 3ΐ(6Γίιι«

ίηΐβιίΐυ δ'αβ ΓοΓβΐ : ρ η γ εηίπι ίη αίΓοςοβ εοΓΓυηι-

ρεηάί ϊΙιοΓυηι ρο(βδΐ3δ 651, εί ββηιροι· 6Χ8ΐφεΓ3ηΙί&

ροίβηΐίβ νίοΐί ρβΓηίείεδ ηβδείΙυΓ, ί<Ι(|ΐιβ εχρεΓΪ-

πιεηΐο εοηΟηηβΐυΓ. δί ηΊ3ΐεΓ)3ΐη βΙίςΐΗηι ί{ΐιί3 »ρ
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ΡΓθ1ιβ!1(1βπΙ, (Ιείηϋε 3<(ΐΐ3 εοη]ίεί3ΐΗΓ, ιηυΐυυηι ιιΐχί- Α γήν ιδιώματα , δια τής έαυτών δαπάνης τρέφει τάς

■βςυβ νί(]β1)ίπιυ$ εχίΐίυηι. Ο,υοά εηίηι ίη υΐι-οςυβ

οΌιηίηαίιιι-, αΙΙβΓυπι ρεπίίΐ, ευαι υίπιπίφΐβ ίΙΐβΠΗδ

)Μ>Ιβηΐϊχ δυροΓηηΙί ρηπίβΓ οοίΐαΐ. Ο,ιιβικίίιι εηίηι

χςιιβίίδ βδΐ υΐηιΐδσ,ιιβ νϊβ ιηιιΐυα, υίπηψιε ΙβηΙαΙιΐΓ

ίηΐεπιβείο; εΐ ηβυίππη οΙΐβΓΟ ίΐίΐιιι- «ια ηυΐΓΪΐυΓ,

880* υίΓυηιςυο δίηιιιΐ νίείδδίιη (ΙεΙεΙιΐΓ. ΙΗ 6.38 ΓεΓ38

ηοη ΰίεβηιιΐδ πιυΐιιαπι δί1)ί νίνεηιΐί ί&ευΐΐαΐεπι ρι-χ-

1>6Γ6, ςυχ $656 νίείββίηι άενοΓ3ηΙ : βίε Ιιυιηίϋυηι ει

δίοευπι ίο εοηΐΓ3Π3 βιιηΐ, ιι( ηειιίπιηι 3» αΐίει-ο

εοηβετνεΙαΓ, δί υηυπι βΙιεπυδ ίηΐεπίϋ ηιιίπαίιιι·.

0υβηιο1)Γβιη ητ» Ί 1ι ι ηια^ίβ οοηδβηΐηηβιιπ) νί(1ε(υΓ, ιιΐ

ϊ 13 κΚΙΐΜίηα*, ςυοηίαοα οπιηία ςυχ ϋβΗβ ΓβοίΙ, ναΐϋβ

1χ)Π3 ριι1εΙΐΓ3(|υε βιιηΐ, ίη δίηξίιΐίδ ϊη&ρϊοϊ ρυΐεηπίιι-

άίυίβ ρβΓΓβεΐίοηεω οροΠεΓΟ. ΑίΙαΊιίο εηίηι ίΙΓιυδ

άερίους ποιότητας · οϋτως εΐποι τις αν έξ εναντίου

μέν είναι το ύγρόν τε χα\ ψυχρδν , τώ θερμώ χαΐ

ξηρώ , μή μέντοι τρέφεσθαι ταΰτα ταΐς αλλήλων

φθοραϊς , μηδέ την τοΰ είναι τούτων έχάτερον

δϋναμιν, έν τω μή είναι τ6 ϊτερον ϊχειν. Ούτω γάρ

αν ούθέτερον εΓη , εΓπερ ή διαμονή άμφοτέρου έν τη'

των δυο φθορά τήνδύναμιν ϊχοι· Γσηγάρ ένέκάστωή

τοΰ φθείρειν τδ Ετερον δύναμις, χα\ άΛ χαταπλεονά-

ζων τοΰ έπιχρατοΰντος ό άφανισμδς τοΰ λειπομένου

γίνεται ■ χα'ι οτι άληθής δ λόγος, έξ αύτης ϊστι τής

πείρας τοΰτο μαθεΐν. "Οταν γάρ τίνος Ολης τό πΰρ

περιδράξηται, είτα έπαχθή τδ ύδωρ, σαφώς ϊστιν

ίδεΐν τών δύο τούτων τήν έν άλλήλοις φθοράν · τδ γάρ

έπικρατοϋν έν τούτοις αφανίζει τδ ϊτερον , Γσως

ραπίευΐχ Υβΐάε, 8ί§;ηίΠε3ΐίοηβηι ίηίβηάίΐ, εβιηςιιε Β ε^χοντος ΐχατερον τϊ| δυναστεία τοΰ πλησιάζοντος

ρειΊεείίοηεαι ευί ιιίΐιίΐ (ΙββίΙ, ρίαιιβ (1εε1αΐ'3ΐ. Νβιη

υι ίη ηηίπ)3ΐίυιη £6ΐ>εΓ6, ηυαιιινί» ίηηυπιεΓ3ΐ>ί1ε$

(ΠΟΓβΓεηΙίϊδ οοιηίπιιΐδ, {ξβηεπιΐί Ιαηιιη Γεηιηι εοπι-

ιηεη(ΐ3ΐίοηε εοηνεηΪΓε «Ιϊοϊιηιιβ, κι ιιιιιπιιςαοιίιμιο

ρυΙεηΓαηι εββε ϋίοαίυΓ. Ομχ ΐαιηβιι ΐ3ΐΐδ εΐ εοιη-

ιηεη(]3ΐίο ηοη ΓεΓειΊυΓ 3(1 εαπι βρεείεηι ει Γοπηβιη,

ψιχ εοηερϊοίΐιΐΓ. Λΐίοιμιί ηεε $εο1ορεηάΓ3, ηεε Ιει>

Γε$1π$ ΐ'αη.ι, ηεο α,υ* οχ ρυΐΓΪ πιβίεπβ {ξβηειαηΐυΓ,

Ηίπηιαϋα βδδοηΐ ναΐίΐβ ρυΙεΙ)Γ3. Νοη εηίιη ΠΊΐιηι

δρεείβπι ύίνίηιΐδ οευΐυβ ίιιίαείυι-, ηεε ςυαϋβιη εο-

ΙογΪ8, Γοπηχηιιε ρΓΧ8ΐ3ηΐί3, ρυΐεΐιηΐυιΐο ύεΟηίΐυι-,

βε(1 εο, ςιιοι' δίηςυΐβ, ςυβίεηυδ 8υη(, ηοΐυπιιη ρεΓ·

Γεεΐ3ηι ηβϋεηΐ. Μοιι εηίηι ίη βο 8ίΐυπι εβί, υΐ ε^υυβ

"Εως δ' άν ισόρροπος έν άμφοτέροις ή δύναμις, ή

δμοίως παρ' αμφοτέρων άλλήλοις ό άφανισμδς

ένεργεΐται, χα\ ούθέτερον τώ έτέρω τρέφεται, άλλα

τά δύο άλλήλοις έναφανίζεται. Ώς τοίνυν έπΐ τών

άλληλοφαγούντων θηρίων ούχ Ιχει φύσιν, άμφότερα

δι' αλλήλων ζηΧ τά ύπ' άλλήλων φθειρομενα · οίτω

χαΐ ή τοΰ ύγροΰ πρδς τδ ξηρδν έναντίωσις, ούθέτερον

αν έν τώ είναι φυλάσσοι , εΓπερ ή τοΰ έτέρου άπώ-

λεια τρέφοι τδ ϊτερον. Άλλά μοι δοχεϊ χαλώς ϊχειν

οϋτως άν μάλλον ήμϊν χατά τδ άχόλουθον διαληφθήνα»

τδν λύγον · επειδή πάντα όσα έποίησεν δ θεδς, χαλά

λίαν έστιν, έχάστω φημ\ δεϊν τών Βντων έν,θεωρεΐ-

σθαι τήν τοΰ χαλοΰ τελειότητα. Ή γάρ τοΰ Λίαν

8ΪΙ, ςιιοά 1)08 ηοη δίΐ, αιιΐ εοηΐη ; ββιίςιιοιΐ ίη ιιΙγο- _ προσθήχη , διά τής έπιτατιχής σημασίας σαφώς έν-

ςυεεοΓυηι 86 ίρδβηι ηβΐυτα εοηβεΓνβΐ, ρΓορηαδςηβ δείχνυταιτδάνελλειπέςείςτελείωσιν.'βςγάρέντ?1γε-

3(1 8ΐ3ΐ)ί1ίΐ3(ειη δϋ3ηι ουίίηεΐ Γ3ειι1ΐ3(ε$, ηεε εοΓ- νέσει τών ζώων μυρίας μέν έστι διαφοράς ίδεΐν τών

Μΐιιιροικίί, 8β(Ι <·οιΐδθΓνηιιιΙΊ νίιη Ιιηΐιυΐ. έν τοιίτοις γενών, τώ δέ χαθολιχώ λόγφ τής τών

δντων άποδοχής άρμόζειν έφ' έχάστου φαμέν, χατά τδ ΐσον τδ καλόν είναι λίαν · ού μήν πρδς τδ φαινό-

μενον τήν άποδοχήν είναι, ή άν κα\ ή σκολόπενδρα, και ό χερσαίος βάτραχος, και τά έκ τής σήψεως τών

βορβόρων ζωογονούμενα, έχοι τδ λίαν καλά· άλλ' ού πρδς τήν ώραν τών γεγονότων δ θείος όφθαλμδς βλέ

πων, έν εΰχροία τιν'ι καί εύμορφία τδ χαλδν όρίζεται, άλλ' έν τώ ϊκαστον , καθδ ϊστι , τίλείαν έν έαυτώ

ϊχειν τήν φύσιν ■ οϋ γάρ έν τώ βοΰν μή είναι, τδν ϊππον ϊστ:ν είναι, άλλ' έν έκάστω τούτων ^ντηρεΐ

έαυτήν ή φύσις, ιδίας άφορμάς πρδς τήν ιδίαν διαμονήν κεκτημένη, ούκ έν φθορά1 τής φύσεως, άλλ' εις τήν

τοΰ είναι δύναμιν έχουσα.

8ίε βΐϊααι είειηεηΐβ, Ιίεεί αΙίιβΓ ίηΙβΓβε ΙοΙιοαηΐ,

8ΐη§αΐ3 Ιαηιεη ίη 86 νβΐϋβ βιιηΐ ριιίεηη. Ρι-ορηα

εηίηι υηυηιςιιοίΐηαε Γβιίοηε εοηιρίεΐιιη) εβί ριιΙεΙίΓί·

Ιικίίηε. Ρυ1εΙΐΓ3 ε&( Ιειτβ, ςυίρρβ ςυχ ηοη ε^εΐ 36ΓΪ8

Ούτω κάν έτέρως ϊχοι τά στοιχεία πρδς άλληλα, άλλ'

οδν έφ' έαυτοϋ ϊκαστον καλόν έστι λίαν. Έφ' έαυτοΰ

γάρ κατά τδν Γδιονλόγον έντώκαλώ συμπεπλήρωται.

Καλόν έστιν ή γή· ού γάρ τής άπωλείαςτοΰάέροςχρή-

ίηίει-ίΐυ, υ( 18ΓΓ3 βίΐ, βεϋ η3ΐυΓ3ΐί δίϋί 3 ϋεο ίηβίΐβ 0 ζει πρδςτδ είναι γη, άλλά μένει έν ταϊς ίδίαις ποιότησι,

ροΐ68ΐ3ΐβ δεβε εοιίδβΓνβηδ, ίη ρΓορηίδ ο,υαΙίοΓώυδ

ηΐ3ηβ(. ΡυΙοΗβΓ εβί αεΓ, ηοη €χ εο ςηοιΐ 18ΓΓ3 ηοη

δίι, δβά ςαοά ίρδβ εβί, δεηοβ ηβΐυΓΧ δΐιχ νίηοιίδ

8υδ(ειιΐ3ΐ. 8ίο εΐίβηι 3(]03 εβί νβΐιΐε ρυ1ε1ΐΓ3, ει

ί^ηίδ ρυΙεΙιεΓ 681 νβΐϋε, εΐ ρΓορπίδ υΙβΓςυβ ςϋηΐίο-

Ιίϋΐΐδ 3θδοΙιιΙυ!ΐ, ίη 03 ηιβηδυτη ς«ΐ3 ρηηιυηι ^εηε-

ηΐυδ εδί, (Ιίνίηχ νοΙυηΐ3ΐίδ νίπαίο ρβι-ρείιιο εοη-

·8Γν3ΐηΓ. « ΤβΓΓΒ, ίηςιιίΐ , ίη χίοι-ηιιηι 5ΐ3ΐ " : »

ηοη ίηοηιίηιιίΐυΓ, ιιοη αιι^βίατ : βεΓ ίη ρΓορΓΪίδ 86Γ-

τϊΐαΓ ΐβΓηαίηίδ; ίςηίδ ηοη ηαίηυϊΐΟΓ. Ουοηβηι ψΐιΐΓ

ρβείο αςυβ βοΐα εχ εοπιιη ρέπετε εδί, ςυοε εοηδη-

Β)ΙΙΙΐ1(ΙΓ ? ΡΓ3316Γ03 ίη Γθ1)ϋδ ίρίϊδ ίΐΐΙΟΓ 56 ΟΟΠίρβ-

διά τής φυσικής αύττ^ θεόθεν έγκειμένης δυνάμεως έαυ

τήν συντηρούσα. Καλδνό άήρ · ούκ έντώ μή είναι τήν

γήν, άλλ' έν ω αύτός έστιταϊς κατά φύσιν ένυπαρχού-

σαις αϋτψδυνάμεσι πρδς τήν διαμονήν έξαρχών. Ούτω

καΐ ύδωρ λίαν καλδν , καΐ τδ πΰρ καλόν έστι λίαν,

ταϊ; ίδίαις έκάτερον συμπεπληρωμένον ποιότησι, καΐ

τη δυνάμει τοΰ θείου θελήματος κατά τά Γδια μέτρα

τής πρώτης γενέσεως, εις τδ διηνεκές παραμένον.

ι Ή γή,»φησ1ν, < εις τδν αιώνα 'έστηκεν> ούχέλαττου-

μένη, ού πλεονάζουσα. Ό άήρ έν τοις ιδίοις οροις

φυλάσσεται, τδ πΰρ ού μειοϋται ■ πώς μόνον έκ

πάντων τδ ύδωρ τών δαπανωμένων έστί ; Κα\ Ετ»

»' Εεοΐβ. ι,4.
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■πρδς τοώτβις πολλήν όρώμεν έν συγκρίσει των δντων Α Μπόι» νίάεηιυβ ε&ι» ςυχ η3(υΓ3πι 30 νίηι ϊ^ηβαιη

ίήν πυρώδη ούσίαν χα'ι δύναμιν ■ καΐ τοΰτο σαφώς οϋΓιηεΙ, ι»3μιιίΙιι<]ίιιε Ιοηββ ρΓ%3ΐ3Γ8. Νβη» ίΚί φΐί

έκ των τά μετέωρα πεφιλοσοφηκότων είς άπόδειξιν ο"β τβίκιβ 9ΐιυΙίιηί1)ϋ8 ρΐιίίοδορηαηΐυι·, βοίειη ίρβυιη

άγεται, τδ ιτολλαπλασίονα της γης είναι τον ήλιον ' ιηυΐΐίϋ ραιίίΐιακ 16ΓΓ3 π)3]θΓ6Πΐ 8888 Γβείΐε (Ιειηοη-

ώς μηδέ έπϊ πολύ τοΰ- αέρος την άπ' αύτής σκιάν 5ΐπ»ηΙ. Νεςιιβ εηίιη υι»1>Γ3ΐη ΙβΓΓΧ Ιοημίυδ ίη 38Γβηι

έξικνεΐβθαι, τψ ύπερβάλλοντι τοϋ ήλιαχοΰ μεγέθους ρΓΟίβηάί, φιοά βιιρεΓβηΙε βοΐίβ ιη.ΊμηίΙηιΙίηβ, Γ3<1ίο-

κωνοειδώς έν τή προσβολή των αχτίνων συστελλομέ- ' ηιηι 3εεε9$υ ίη ΙυιΊ)ίηί8 ιηοΓειη εοηΐηΐιαίυτ 01 εθ3Ρ-

νην. Εί ουν οΰτως ολίγον τοΰτο ώς πρδς εκείνο κρινό- εΐεΐιιι*. Οαοά 8ί ιοίυπι Ιιοε, ςιιοά εχ ΐεΓΓα ει »ψι»

μενον , ώστε πβλλοατδν εΐναι τοϋ ήλιαχοΰ μεγέθους

μετά πάσης της γης τδ ύδωρ άντιμετρούμενον " είς

πόσον άν χρόνον τδ βραχύ τοΰτο τψ τοσούτψ πυρί

πρδς τήν δαπάνην διήρκβσεν; Αλλά μήν διαπαντδς

όρώμεν τήν θάλασσαν έν τώ Γσψ πλημμυρούσαν, κα\

των ποταμών τήν φοράν έν τοις ιδίοις μένουσαν μέ-

τροις ' άρα τδ μή δαπανάσθαί τι τοΰ ύγροΰ , διά τής

εοπΓιεϊΙυΓ, ευιη ίρβο Ι3ΐι(υιιι βοίε 0<χιιρ3Γ3ΐυηι, Ι3ΐυ

εχί£υυπι ε8ΐ , υΐ ιηιιΐΐίβ ρ3Γΐί1>ιΐ8 εχεείΐβΐ δοϋδ

ΐΗβςηίΙικΙο, ςυβηιΐίυ Ι3ηΐιι1ϋπτ ίδίικί Ιιιηηίιΐί ΐαηΐο

Ϊ£ΐΓι ηαΙπιτ»εηΐι>ιη δυυη>ίηίδΐΓ3$δ«ΐ ? Αΐΐβιηεη οηιηί-

1»ΐ3 83;ευ1ϊ9 νίίίειηηκ ηιηΓβ ρΒϊϊΙετ βχυηύβηδ, «I

Πυηιίηυηι ειΐΓ&υβ βίβάβπι ΩηΐΐΗΐβ ει ιηοό'ϊδ εοηΐίηεη.

0<ιο α,υίϋεηι εχρειίιηβηιο ηίΐιίΐ ΙηιιιηιΙί εοηβυιηί

τοιαύτης μαρτυρείται χείρας. Άλλ' ώσπερ παρά τήν Β ρΓθΙ)3ΐιΐΓ ; 81 ςϋεηιβάηιοάυηι ίηίΐ'ιο ηοη εχ ηιιιηί-

κρώτην ούκ έν τή φθορςί της ΰγρότητος τδ πϋρ έσχε

τήν γένεσιν, άλλά παράτής αύτής υπέστη δυνάμεως ■ καΐ

τοΰτο οϋτως κατά τήν πρώτην τοΰ στοιχείου σύστασιν,

χα\ είς τδ διηνεκές ή διαμονή φυλαχθήσεται, ούόέν τής

ύγράς φύσεως πρδς τδ διαμεΐναι τδ πϋρ διοχλουμένης.

Άλλ' δρώμεν , φησί , πολλάκις ύγρανθεϊσαν

ίξ έπομβρίας τήν γήν, είτα σφοδρότερον τοΰ

ήλιου τδ ΰποκείμενον θάλψαντος, ξηράν γινομένην

τήν πρδ δλίγου διάβροχον 1 ποΰ τοίνυν, φησ\ν, ή έν

τούτοις ύγρότης, ϊίπερ μή καθδλου τδ θερμδν τής

άκτίνος έπαναλίσκοντος ; ΤΑρ' ουν χα\ τδ έν τψ κερά-

μψ ύδωρ εί μεταβληθείη πρδς έτερον, και χενδν

άθρδως τδ πλήρες γένοιτο · έπε\ δέ έν τούτω ούκ

Ιστιν , οΰδέ είναι ολως τδ έν έτέρω γινδμενον λέ-

γουσιν ; "Ο γάρ ενταύθα γίνεται, τοΰτο κα\ έπ' έκεί-

νου τις ύπολαβών , τοΰ εικότος ούχ άμαρτήσεται.

ΤΙσον γάρ έστι τήν τε άπδ τοϋ κοίλου τούτου έπ\ τδ

ϊτερον κοίλον τοϋ ύγροΰ μετα^όοήν γενέσθαι, κα\ τήν

νοτίδα τής γής έξικμασθεΐσαν, άναχθήναι πρδς τδν

άέρα, φυσικώς τοΰ ύγροΰ, δταν ή τοΰ υπερκειμένου

θερμδτης πρδς έαυτήν έφέλχηται λεπτομερώς έχ τής

γής, πρδς τά άνω διηθουμένου. Τεκμήριον δέ τών

γινομένων, δτι παχυτέρων πολλάκις τών άτμών άπδ

τοΰ βάθους τής γής άναδιδομένων, νεφώδη^ τις σύ

σταση άναβρύειν δοκεϊ, καΐ τοσαύτη τών άτμών ή

ιιαχύτης γίνεται, ώς καΐ το!ς δφθαλμοϊς αύτήν έφ-

ικτήν είναι. Γένοιτο δ' άν ποτε κα\ λεπτομερεστέρα

τις ή τής νοτίδος άναθυμίασις, ώς έξισοΰσθαι πρδς

τδν αέρα τρόπον τινά τή λεπτότητι, καΐ μή πρότερον ρ Ιιυαιϊάί εορϊα ϊιι υηυηι εοηΟιιεηβ μιή νίι,ΐΚ'πι βοηαί-

Γ»(, (ιιηε εχ 3βΓε §ιι1ΐ3ΐίηι εηιΐίι. Ιιηςιιε |ΐπχ1 εχ

Ιγτγ:> ι·α1ί(1ίι»5 αΐΐταίιϊΐ ει εχίοΐΐίΐ, \Λ Λ) 83 ιιο.ι

εοηβϋΐηίΙιΐΓ, £εά ηυ1)εβ ενβϋίΐ : ηυβ ςυίιίεηι εοηι-

ΡΓ8583, Ϊ0ΐ1)8Γ γΠΙπΙιιΓ. Ηθ8 3111811) I ΙΙΓΜΙΙΙ1 18ΓΓΛ

εοπιηήβίο, νβροΓ εοηβυφί : ςιιί Γβιίβεΐυί ίη ηυΐιειιι,

ρίπνίβιη εί ϊιηΙ)Γ8ΐη ρβΓΪΙ. ΰηάε νβροΓεβ ίΐεπιιη

εοηεϊρϊι 18ΓΓ3, ςτιϊ ίη ηυ1>65 <ο;ιμιηοηΐ:ι(ί άε-

Πϋαίιΐ : ςυο<1 βυίβηι άεΠυχϊΐ, ΓϋΓΒυπι ρεΓ νβροΓεβ

ΐ'ομίΐιΐΓ. Α((]ΐιε ίο 0Γΐ)ί$ ηυίάβπι ϋΐ, ςυί ΐη 88 ίρβαω

Γεάϊΐ, ει ϋίΐΐεηι νβϋΐίβϋ» 3$5Ϊι1ϋε νεηϊΐϋΓβε εΪΓεαιη·

νοΙνϋϋΓ. Οιιοά $Ί ρΐ3ηΐ3$ 3ε μοπηίηΛ οΙ)]βεεΓϊ$ :

Γ88ροηι1εΙ)ο, οπιηί3 ϊη ογΙιοπι ϊΐίιίειη εοπιιηεβΓε.

ΙΙιιιηοΓ εηίιη ρο γ ρΐ3ηΐ2$ ηυΐ βειηίηβ ίη ςεΓπιίηβ

βοηθώ!, ευηι ηυο(1 (οπ-εηαηι ε«1, εοη&εηυίΙιΐΓ : ηυί·

(Ιίίαιίβ ίηΐβπΐιι ί^ηί» ΟΓΐυηι η3ΐ)ΐιϊ(, 88(1 3ΐ> ι

εοιΐ8(ίΐυΐιΐ8 881 ροΐβ8ΐ3ΐε, $ίε υΐ ηίηίΙ Ηυιηϊάα ηβΐυη,

φιο ίρββ ηΐ3ηε3ΐ, ρεΓίυΓοεΙυΓ, ΐη ρηπιο 8υο βίβΐυ

ρεΓρεΙυο εοηββΓνβΙυηι ίπ.

ΑΙ εηίιη, ίιΐ(]ΐιίι, 89βρεηυηιεΓΟ 1βιτ3ηι ίπ)1)Γβ πΐ3-

(((■Γηι ίαπι νίϋεπιιιβ, ϋβίηιΐε 8θΙβ νεΙιεπιεηΙίυ8 83ΐβΓ»-

είεηΐβ, εβιηάειη εχ3Γ83θεΓ8, φι» ρηιιΐο βηΐβ 8Γ8Ι

ίιτί^υ». Οιιοηαιη ίμίΐϋΓ, ίηςυίΐ, 3θίίΐ Ηυπιί(1ί(33 ίΐΐβ,

δί Γ3(1ίθΓυιη ηπΙοη· ηοη 881 εοηβυιηρΐ» ? Αη ςυχ ίη

(ΙοΙίοββΙ 3(]ϋ3, 8Ϊ ίη 3ΐ(8Γυπ) άοΐίυηι ΐΓ3ΐΐ3Γυη(ΐ3ΐυΓ,

8ΐ3(ίηιηιιβ εχίη3ηΪ3ΐϋΓ, ηηοά ρίβηηηι εΓ3ΐ, ηυίβ ίη

ιιηο 3ηυβ ηοη 881, ηβ ίη ηΐίειο ςηίιίειη ιτίι ? Ηβτ.

3Ϊ ςιιίβ αά εΐεηιεηΐβ Γείυΐεηΐ, ηίΐιίΐ οπ;ι1)ΐΐ. Μεηι

εηίηι 881, εχ υηο νοβε ίη ηΐΐεπιιη βςυβιη (ΓβηδΓυηιΙί,

ε( 1ιυιηί(1ϊΐ3ΐ8πι ε 18ΓΓ3 εχβυ^ί, ίη βεΓειηηυβ (Γβηβ-

ρθΓ(3Γί. ΝιιΙυΓηΙίιοΓ εηίηι, ηυβηάο βυρεηοπιιη εβίί-

(1ίΐ3$ 3<1 8β 31ΐΓ3ΐιί1, Ιιιιιιιίϋιιιιι 8υ1)1ί1ίΐ3ΐε ρ.ιι ιίιιηι λ

18ΓΓ3 8υΐ'8υηι ΐοΙΙίΙυΓ. Ηπ]η8εε τεί ίΐίικί ίη(1ίείυηι βίΐ,

ςιιθ(1 εΓ383ίθΓ!ΐ)ΐΐ8 ε ρΓοΓηηάο Ιεπ ;ε ρΙβΓυηιςυβ κιιΙ>·

131Ϊ3 ν.ιροΓίΙ)ΐι·>, οαΙϊ^ίηοδίίΓη ηυοιίίίβηι εοΓρυβ ΰβ-

ΠιιίΙ, Ι3ηΐ3ηιιε 8ΪΙ νβροΓυηι εο3£ΐηεηΐ3ΐίο, υΐ οευΐίδ

ρεΓ3ρίευε εεπιηΐυΓ. Α1ί33 βυΐεπ) ΐεηιιίοΓ ςιιχιΐβιη

νβροΓίβ ΓιΙ εχ(ΐ3ΐ3ΐίο, ςυχ 3ά 38ΓΪ8 1εηυίΐ3ΐειη ρτο-

χίιηε βεεεϋίΐ, ηεε ρηυβ οευ1Ϊ3 ρβΓείρί ροΐβ8(, ηυιιη

ίηΐ8Γ 88 803013 :ιΚριε ( ΟΓίΟΓΟία Γθ3£ΐηεηΐ3ΐίοηβ 8»3

ηυϋεηι εΠΊε:3ΐ. Τεηυεβ ιςιίαΓ αΐηαβ ίιιιηιίιΐί νβροίεβ

ϊ 1 11 Ιενίΐβίε βυβ ίη αετέ ίΐαίίβηΐ. Ουοιΐ 8ί ιιι:ι]ογ

φανεροΰσθαι ταΐς βψεσι, πρ\ν αύτήν πρδς έαυτήν

αυμπεσεΐν, τήν τών τοιούτων ύγρών άναθυμίασιν,

χα\ οΰτω γενέσθαι νέφος διά τής συμπιλήσεως · ώστε

τάς λεπτάς τε χα\ άτμοειδεΐς ίχμάδας, τέως μέν έπι-

πολάζειν τψ αέρι διά κουφότητα, κα\ έποχεΐσθαι τοις

πνεύμασιν, εί δέ πλεΐον ή τοΰ ύγροΰ συγγένεια πρδς

αύτήν συόρυείσα βαρεία γένοιτο, τότε έκπίπτουσαν

τοΰ άέρο; έπ\ τήν γήν σταγόνα γίνεσθαι. Οϋχοΰν ούκ

άνάλωσεν ή θερμότης δπερ έκ τής γής άνεμάξατο,

άλλ' Ιξ αύτών μέν συνέστη τδ νέφος, τδ δέ νέφος

συνθλιβέν, ΰδωρ έγένετο· τοΰτο δέ πάλιν τή γή χατα-

μιχθέν , ϊΐς άτμδν άνήχθη , χαΐ δ άτμδς νεφωθείς,

βμβρος έγένετο. Έκ δέ τούτου πάλιν ή γή τους

άτμοϋς άπεκύίσε · κάχεϊνοι παχυνθέντες έν τ|5 συ-
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Ι)ΐΐ8 λάηιίδδίβ Γβ» βηυΐΓΪΙα ΟΓβΚίΙ βΐ 3υ.£βΙυΓ. \1 Α στάσζι. των νεφών κατερ^ύησαν και τδ άπορ\όυέν

ιιΙ>ϊ 6Χ3ΓΐιβηΙ, ΪΟ ύϊδδοΙγϊΙυΓ, υΐ δίηβυΐχ ραπβδ 3ά πάλιν δι' άτμών άνεδόθη, κα\ οϋτω κύκλος τι; γίνβ-

βίειηεηΐυιη δΐιί βίπιίΐβ ΓβνβΠβηΙυΓ. Είβηίιη ευηι ϊη | ται πρδς έαυτδν άναστρέφων, κα\ διά τών αΰτών άε\

ρβΓίίευΙίδ 80Ϊ8 ιβΓβίΙ Γβπΐδ, Ιβηυ'ιΐιυδα,ιιβ ναροπιιη

ρΒΓίίΙιυδ Ιοηκβ ΐβπυίοΓ, ηυίάηυίο! ίη ίρβο «81, αά

εθ£η3ΐυηι δίοί βίβηιβηΐυηι ρβΓ ίρδίιηι ΐΓβιΐδίΙ. δις

βηίπα β( ρυΙνίβ, ΙίεεΙ άϊυ ίη «Γβ άϊΐυβα ί&οιβίυτ,

Ιΐηϋβπι ΓβοΜίΐυΓ ΐβΓΓφ ; ει ηυιηοΓ ηοη ρεπί, 86(1

βΐίηυκί οιηηίηο βίΐιί εοη)οηεΐυπι βε δίπιίΐβ ίηνβηϊΐ,

ευί βοΉιίβΐυδ, βιιείυδςυβ ραηίιιαι βίπιίΐίιιπι βεεβδ-

βίοηε, ΓϋΓβυιη ίη ηοοβπι εοηεΓββείΙ, αι«|ΐιβ ϊΐ» ρβΓ

ρ] ιινί* §υ1ΐ38 ίη ηαίιΐΓΐηι βιιηιη ΓβδΙίΙοίιιΐΓ. Εχ ςυο

βΐ, υΐ ιηυηιΐί ρίΠβδ, α,ϋΐΕ οηΐίηβ εοηδίίΐυΐχ ίιι

υηίνβΓίίΐαΐβ ΓβΓυηι νίάεηΐυΓ, βυηκίεηι ΐϊΐοαΊιπι βΐ

πιβη8ΐΐΓ3πι, ςυβηι ορίΠείβ ββρίεηΐί» βυίαυε 3ΐ1 ηιυηάί

περιχωρών τε και έλισσόμενος. Κάν τά φυτά είπης,

κάν τά βλαστήματα , πάντα τώ αύτώ κύκλω συμ-

περιέρχεται. Ή γάρ ίκμάς δ:ά φυτών ή σπερμάτων

τοις βλαστοίς συνανέδραμεν ■ είθ' όσον έστ\ γεώδες

αύτζ συνεπόμενον, έναφείσα τψ δγκψ τοΰ τρεφομέ

νου , όταν ξηρανθη το, ύποκείμενον τώ περιέχοντι,

πάλιν προς τό όμόφυλον εξατμίζεται. Άραιος δ* ών.

δ αήρ έν τοις έαυτοΰ μορίοις, και της λεπτομέρειας,

τών άτμών λεπτομερέστερος, άπαν τδ έν αύτφ γενό-

μενον, πρδς τδ συγγενές διαφίησιν. Ούτω γάρή τε

κόνις, κάν έπιπολϋ τοΰ άέρος διασχεθ.{, πάλιν τη γη"

άποδίδοται · καΐ ή ίκμάς ούκ άπόλλυται, άλλ' εϋ-

ριιΙεηηΙυάΊηβιη ίηίΐίο ρΓϊ·δθπμδΐΙ, ΙαεαηΙυΓ βίαϋβ Β ρίσκει τδ πάντως έαυτη συγγενές τε κα\ σύμφυλο*

εοηββΓνβηΙ. κατά τδν άέρα πλανώμενον, ψ προσπλασθεϊσα κα\ διά

τής τών όμοιων προχωρήσεως αύξηθεϊσα , πάλιν διογκοΰται πρδς νέφους σύστασιν, κα\ οΰτω διά σταγόνων

τή" ιδία φύσει άποκαθίσταται · ώστε πανταχού τά τοΰ κόσμου τε στοιχειωδώς έν τώ παντ\ θεωρούμενα έπΐ

τοΰαύτοϋ μέτρου φυλάσσεσθαι, δ παρά τήν πρώτην έφ' έκάστου τών δντων ή σοφία τοΰ δημιουργού πρδς

την εύαρμοστία* τοΰ παντδς διετάξατο.

ΙΙΙικΙ οΐιμεί ρο88β ηοη ίριΟΓΟ, βχρεηιιπηβΓΟ ίη

ηΐ3χίηιί$ εβίοηομδ ηιιοεβ ρετ 3επ·πι όΊδ]βο135 ΓβΓΓΪ ,

ίη ηυ38 8Ϊ άίυΐίϋδ βΐίςαίβ 3ε4ειη οευΙοΓαιη ίηίειιάβ-

ΤίΙ, ΓβάβΓ^υεΙ ηιιηιΙ.ιιηηκιιΙο Γΐΐίοηεηι εοπιιιι, ηυί

ηκδιτιιηΐ ηαΐαΐΈκ ΙιιμιιιιΙιβ. ηίίιίΐ εοηδηηιί. Ναιιι Ιατ-

Ι>οΐ6ηΙί« ηυΐιίδ βεεΓιυηεδ, ςυδβ ηιαΙΙυηι 36ΓΪ3 8ρ3-

(ίιιπ) οεευρ3ηΙ, ρΓΪηιυηι ςιιίάεηι ηίιηίβ βΓάοΓίβ \ί

3εεβηβ« ηΐ3(;ηίΐυ(1ίηβιη εοη(Γ3ΐιυη(, (Ιείηϋβ ϊηεεη<1ίο

βχβίεεβίχ ρβηίΐυβ βϋοΙεηΐιΐΓ, 3(Ιεο α( ΙιυιηοΓβ β!)

Άλλ' οΤδα τδν άντιπίπτοντα λόγον · πολ/άκις γαρ

εστίν ϊδεϊν, έν σφοδροτέρω καύσωνι νέφη τινά διά τοΰ

άέρος κατεσπαρμένα, οΤς εΓ τις έπ\ πλεϊον ένατενί-

σειεν, ελέγξει πως τδν λόγον τοϋτον, 8ς μηδέν της

ύγράς φύσεως έξαναλίσκεσΟαι λέγει. Τά γάρ θρομ-

βοειδή τοΰ νέφους τμήματα , πολλαχή τοΰ άέρος

έσκεδασμένα, πρώτον μεν έλαττοΰται κατά τδν δγκον

τώ ϋπερβάλλοντι τοΰ φλογμοΰ έξοπτώμενα εΐτα κα\

ϊίς τδ παντελές άφανίζεται καταφρυγέντα τώ καύ-

»3ΐα εοηδυπιρίο, ηίηιΐ οηιηίηο Γε1ίη<]ΐΐ3ΐιΐΓ. <)ϋθ 0 σων·., ώς μηδε βραχύ τι λείψανον ύπολειφθήναι, το5

ςυί(1ειη 3Γ£ΐιη>εηΙο τιροΓναι πιΐΐρ ΓβίεΙΙίΐιη. Νυοεβ

εηίιηίη ΒυρβΓίοτβΙυΛιιΙεηΐί νεηίοδίςυε Ιιυ]αβ ΒβΓίβ

ρηπβ εοηδίίΐυΐίβ ηίηίΙ ^Γλνίοηιη νβροΓυιη ίη ■·-

Μιγχ 81133 ΙβηυίΙ&Ιβη βιΐιηίιΐυηΐ, ευηι οηιηεβ νβροΓββ

ει βχηιΐβΐίοηεβ εηίβίοΓεηι ΐΙ1*η ίβτίβ ρβΓίβηι, ςυ*

Ιβτηη ρτορίιΐδ βηιϋίι, η>ΐαη ρηββηϊίβηι ΙιιΙτεαηΐ,

ηβε ιιΐίοπιΐδ ρτοξί'βά'ι ρβββϊηΙ. Νβηι Ιβηηίδ ιΐςαβ

8Μη«π> ϊ 1 Ια Γερο "ϊΐιίΐ ετ&β&υηι 3θΌ)ί(1ί(. Ουϊάαηι

8« ιηοηΐΐυιη 8ΐιί«βίπΗ)Γυηι νεΠίεε» νίάίβββ ηιειηοΓία;

ρΓοιϋιΙεΓυηΐ, ίη ςυοβηεε ηυοεβ βδεεηιΙεΓε,ηεε νεηΐί

*»ρίι-3Γ6, ηβε νοΙυεΓβδ ΐΜρ* «ΙνοΙβΓβ ροββίηΐ, (|ΐΐ3ηι

αηίιηαΐίβ ςα* Ηιιγπϊ όβπιβΓββ βυηΐ,ΪΗ β«ΓβνΗ·η >§βτε.

1)1 ρβΓδρίευπ» βί(, β8Μ ςυβπχΙ*ηι ίη ββΓβ Ιβτηιίιιυπι

εοη&(ίΙυΐυηι, ηυεπι εΓ388ίθΓίου8 Ιβιτ* βχΗβΙβΓιοηϊ-

Ιιιιβ ΙΓ3Π5Ϊ1ΪΓ0, υΐ 3(1 81ιρβΓΪΘΓ3 εοπδοεικίβηΐ, ηοη

Ιίοβϊΐ. 0ο3Π»ο1)Γβηι ίη πιοηιΊαιη οαοππΊΪηί 1>ιΐ3 3(1

8»ΐ3ΐβπι υβο,αβ ρβΓηιαηβηΐ ηίνββ, ηβε ΓιςυββυηΙ,

ηιιοιΐ ΗιιηιοΓυπι ίη 63 ρβιίβ εοηεΓβΙίο 38δί(1υβ ΓβΓπ-

ΒβΓεί »6Γ6ηι. ΟυίηβΙίαπι ί^ηεοδ ΐΓβεΙιιβ, ςυοί ρΓοβί-

ΙίβηΙεβ 8(βΙΐ38 ηοίά-Ίπι νοεβηΐ, εχ εβιίειη εβυββ Γιεη

οΌεβηΐ δβρίβηιεδ, ηυί Γββ β]υ8ηιο<1ϊ ρΓοΓιίεηιοΓ. Υβη-

Ιογοπι βηίηι νί 6Γ388Ϊ0Γ68ςη3δΐΐ3ΐη »ε άβιΐδίοΓεβ βεπβ

ρ3Γΐββ ίη ΓΟβ'ιοηβηι 3ΗηβΓΪ3ΐη εοιηρβΙΗ, ηοο δίιηυΐ

αΐηαβ ρβΓτβηβΗηΙ, ίηεεηάί, Οβιηιηβηι ηυοςιιβειιπι τβη-

Ιο δίιηυΙβχδΐίη^ηί.ϋοβοιοοΓβηι ευηι οΊεί ηοη ροββίηΐ

νβροΓββ βχβΐίηεΐ» ιιυϋβ ηίΓδυηι εοηδίδΙβΓβ, υΐ βχ

ίΙΙίδ,ΐ]ΐιεπΐ3οΙηιοόυηι ίιι ίηίβηοπϋυβ Ββπ ν'κίοιηυδ,

Γβίκΐί ηυηιΜί ΓβεϋΙιΐδ βρβΓ3ΓΪ ({υεαΐ, ηοεβδβε ε&ι

φλογμοΰ την ϊκμάδα καταξηράναντος. Τούτο δέ ούκ-

έτι έστί τώ τών άτμών λόγω παραμυθήσασΟαι. Ή γάρ

άνω τών νεφών κατάσταβις ή τοΰ θολεροΰ τούτου και

πνευματώδους άέρος ΰπερκειμένη, ούδεν τών βαρυτέ-

ροιν έν τή λεπτότητι της ιδίας φύσεως καταδέχεται ·

άλλά πάντες άτμοί καΐ πάσαι άναθυμιάσεις δρον ίχουσι

της ϊτΛ τδ άνω φοράς τήν τοΰ περιγείου άέρος κατά τδ

μέρος εκείνο παχύτητα, ής διαδΰναι έπ\ τδ άνω φύσιν

ούχ έχει. Οϋ γάρ 1ν ύπολειφθείη έν τφ λεπτφ τε κα\

αίθεροειδεϊ τών παχυμερεστέρων ουδέν. Οΰτως ουν κα\

δρώντινων υπερμεγεθών τάς άκρωρείας οΐίστορήσαν-

τες λέγουσιν ύπερνεφείς μέν είναι άε'ι κα\ ανέφικτους

τοις ΊΓΐίύμαπι, χαϊ τοις πτηνοϊς άμήχανον τήν έπ' έκεί-

ρ νων γενέσθαι πτήσιν, οΰχ ?)ττον ή τοις ύποδρυχίοις τήν

έν αέρι ζωήν, ώς διά πάντων σαφώς άποδείκνυσθαι,

είναί τι κατά τδν άέρα πρδς τδν ύπερκείμενον χώ-

ρον μεθόριον, 3 πάσι τοίς παχυμερεστέροις τών έκ

τής γης άναθυμιωμένων δρίζει τήν στάσιν ου χάριν

και μέχρι της ώρας τοΰ θέρους, άτηκτος ή έπΐ τών

άκρωρειών διαμένει χιών, της τών άτμών συστάσεως

κατ' έκεϊνο τδ μέρος διηνεκώς τδν άέρα καταψυχού-

σης. Άλλά και τοϋς πυροειδϊϊς ίλκοϋς, οΰς τίνες

διάττοντας καλοΰσιν άστέρας, έκ της αύτής αίτιας

γίνεσθαι, φυσιολόγοΰσιν οΐ ταΰτα σοφοί, δταν ϊκ

τίνων π·/ευμάτων βίας ΰπερχεθη τι τοΰ παχυτέρου

καΐ ύλωδεστέρου άέρος έπι τδν αίθέριον τόπον, εύθϋς

έκφλογοϋσθαι άνω γενόμενον · και κατά τήν ένδο-

I θείον; έκ τοΰ πνεύματος δρμήν, τήν φλόγα ρ"έουσαν,
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φέρεσθαι· σ6?σθέν:ος δέ τοϋ πνεύματος, συναπομα- α εοπιιη 8βηΙβιιΐΪ3τη »ρρΓθΙ)3Γ6, ςιιί ΙιυηΓια'υηι εχοπ, Ρΐ

ραίνεσθαι και τήν φλόγα. Τώ πνεύματι τοίνυν ούκ

&ιτι δυνατδν ειπείν πάλιν άτμοϋς έν τω άφανισμώ

τοϋ νέφους συνίστααθαι · ώς δι' εκείνων έλπίσαι,

καβ' έμοιότητα των κάτωθεν (5ηθέντων, τοϋ αναλη

φθέντος ύγροΰ τήν έπάνοδον, άνάγκη συντίθεσθαι

τοις έκκαίεσθαι το ύγρδν δογματίζουσι, και είς το

μή Βν περιΐστασθαι. Άλλ' έγώ τδ μεν άφανίζεσθαι

τω ύπερβάλλον-ι φλογμδ τήν έν τοϊς άτμοϊς ύγρό-

τητα πείθομαι, μάταιον καΐ έριστικδν είναι κρίνων,

τδ τοις φανεροϊς άντιμάχεσθαι· έπε\ δέ προσήκει μή

χαμεΐν πανταχόθεν άνιχνεύοντα; τήν άλήθειαν, ούδέν

?;ττον τούτων γινομένων, φημί τδ μέτρον της ύγράς

φύσεως άμείωτον διασώ^εσθαι, χαΐ άεΐ τδ δαπανώ-

μενον άντεισάγεσθαι πάντιος τω λείποντι. "Ο δ! μοι

τήν τοιαύτην ύπόληψιν βιβαίαν ποιεί, τοϋτ' Εστιν

Έν τή- καθ' ήμ3ς τοϋ πυρδς ένεργεία, τούτο διά της

πείρας μανθάνομεν, δτι ού πάσα; τάς ποιότητα; της

ϋλης τδ πϋρ έπιδόσκεται, άλλ' ής άν περιδράξηται ·

οίον φέρε ειπείν επί της τοϋ έλαίου Ολης, έπειδή κε-

'χώρισται της ψυχράς ποιότητος, έν τ?, ύλη ταύτη τδ

ύγρδν ευκόλως ύπδ τή; θερμότητος τοϋ πυρδς έξ-

ειλκύσθη, κα\ φλδξ έγένετο. Άλλ' ού μόνον είς φλόγα

τδ Ιλαιον διά τοϋ πυρδς ήλλοιώθη, άλλά κα\ τδ τοϋ

ιτυρδς τοΰ γενομένου άπδ τοϋ έλαίου, φησ\ν, ύγρδν

μετά τδ πϋρ, ξηρά γίνεται κόνις · δπερ σαφώς δεί-

χνυσιν ή έκ τοϋ λύχνου λιγνϋς καταμελαίνουσα τδ

της φλογδ; ύπερκείμενον · δπερ εΐ έπϊ πλεϊον γί-

γνοιτο, χα\ δγκος τις ύποστρέφεσθαι τώ διά της λι-

γνύος μελαινομένιο τόπιο. "Οθεν δήλόν έστιν, δτι είς

ίιι ηίΐιίΐαηι ηά\ξ\ ΙηώιηΙ. Έ,%ο νβτβ, αϊ νβροηι ηιι-

ηιΟΓεαι »1> βχβυρβηηΐβ ϊηεεηιΐίο εοηβυπιί εοηεειίβιιι

(βΐιιΚί βήίίή βε ρεΜίηίείβ ηοπι'ιηίδ ]α(1ίεο, Γεουβ ^βΡ-

δρίεαΐβ 3(1νβΓ5αιϊ), ι»ηιεη, ςυηηίβιη ιιηύίηιιβ τβπΐ»-

Ιβιη ίη(ΐ3£3ηΙο« ΓαΙί^ατΐ ηοη (ίβεεί, α$$βΓ0 ηβΐιιηέ

ΙιιιιτιίαΊ: ιηεηβυΓβιη ΐιίΐιίΐ ίαιηιϊηυίαιη εοηβειτναη, εΐ

ςηοά εόιΐϋυηιρίυηι εβί, Γβρεηόϊ ρΐΌΓ8ΐΐ8 βίςυβ Γβ&Ιΐ-

(ιιί. βυοό! «ιιίειη ίη Ιιβε ηιε ςεηΙε'ηΓια εοηΩπηβΐ, ηόε

ηΐ : 1§ηΐ5, υΐ βχ βεΐϊοηε Γρβϊιιβ Ιιΐβ βριιϋηοβ εχρβ-

ηπιυΓ, ηοη οιηηββ ιηβίεη», ηυηπι εοΓπ'ρίΙ, ςυαϋυ-

1«$ ύβραβείΐατ. ΕχβιηρΙϊ {[γβΙϊ» ίη οΐβΐ ηιαΐβπα, ήα-

ιηίιΐίιηδ ρθ5ΐβ3ςυ3ηι 3 ςιιβίίΐαΐβ Γπ^'κ)» 5ο]ιιηοΙα 851,

Γβείΐβ 3ϋ ΐ*;ηΪ5 εβΙίάΊΐβίε βΙίΓαη'ιΐιιι·, ει ίηΩβπιηιβΙιΐΓ.

8β(1 ηοη δοΐιιπι ίη Παιηιηβιη οΐβιιιη εόηνεΓίίΙυΓ, νβ-

Β ηιη εΐίαηι ροΜ 1§ΐι«η εχ οΐβί ηυιηίιΐίιβίε ΟΓΐυπΙ

3Γί(1ΐ!$ είηϊδ θίΚοίΙυΓ, Ίά <{αοι1 «ρβηε ρβΓ&ρίείΐυΓ εχ

ΙυεεηΜβ ΓϋΗ^Ιηθ, ςιια 83 ςυχ βυρίβ Οβηιπιβιη βίο

δΐι ηΐ, ηίβίτκουηΐ. \1»όΛ »\ ϋίαιίυδ 0»1, ίρ$ί Ιοεο εχ

ΙυοβΓη* Γυΐίςίηε ίιιΓβεΙο ηιοΙε$ (ΐιιχιΐΐηι αειτεβείΊ

3ΐςυε αάπχι-εΐ. Εχ ςυο ρίβηυηι Γη, οίουιη ρβΓ ί^ΐιεηι

εχ$ίεε3ΐυπι ίη ηιίηυΐί3$ίηΐ3$ ε( ββρεείιίηι ηοβίΓυπι

εΐυ^ίεηΐεϊ ρ3Γΐίειι1»$ εοηιιηυ(3Γί, Λίςυε ΐιβ ββΓεηι

ρβίεΓε, ίιιϋο(]ΐιβ ιΐβδίΐίεη» (η Ιεπ-αηι εοηςίάετε. Μί-

ηαιί»8ίηΐ3Γυιη 3ΐιΐβηι Γυ1ί^ίηί$ ραι-ΐίευίληιηι ίη αεΓε

ίΐεη βίΤϋβίοηβΒΐ, εχ εο ροΐε$ΐ ίηΐεΐΐί^ί, «]υοιΙ ηβτεϋ

Ιιυηε ίρδυπι αβΓβιη 3ΐΐΓ.ιΗεηΐίϋπι ηί^Γκ ΓιυηΙ. Οαίη-

βΐίβηι Ίά ψιοά εχ ρεείοΓε ΓεβρΪΓβηΐεϊ εηιίΙΙυηΐ, ηί-

(ταιη βΐΜ εοηβρίείΐιΐΓ, ρΐΌρίεΓββ <]ΐιοι1 ΑιΚ^ηϋ εο-

ΙοΓε ρεΓ 38ΓΪϊ ΒΐΐΓίεΙίοηβπι αεεεάεηΐε β!( ίΐιίεε(ιιπ).

λεπτά τε καΐ άφανη μόρια τδ Ιλαιον διά τοϋ πυρδς άποξηρανθεν άλλοιοΰται, χα\ οδτως έν τω άέρι γίνεται^

χάκεϊθεν έπ\ τήν γήν συνιζάνει. Δείκνυσι δε τδ έν τω άέρι τήν λεπτομερή της λιγνύος είναι διάχυσιν, έκ τοΰ

τοϋς μυκτήρας των τδν άέρα τούτον άναπν;όντων ύπομελαίνεσθαι. Πολλάκις δέ κα\ τδ ενδοθεν έκ τοΰ θώρακος

άναπτυόμενον, μέλαν όρασθαι, διά τδ τψ χρώματι της λιγνύο; κα\ αύτδ καταχρώννυσθαι τώ βιά της τοΰ

άέρο; άναπνοή; συνεισπίπτοντι. ι

Οΰκοϋν δηλόν έστιν έκ τούτων, δτι τοΰ έλαίου τδ β Εχ ΙιΪ3 εοη$ΐ3( Ιιυιηί(1ίΐ3ΐεηι οίεϊ βίε ίη $ΐεείΐ3ΐειη

μέν ύγρδν ει; ξηρότητα μετεποιήθη, δ δέ κατά τήν οοηιιιιιι13Π, υ( ηααΙεΓίχ πιβ^ηίΐυάο ρεΓ ΙεηυΪ8$ίηΐ3$

ϋλην δγκος οΰκ είς άνυπαρξίαν ήφανίσθη διά τών

λεπτών τε κα\ αφανών μορίων ένσκεδασθε\ς τώ

άέρι. "Οπερ τοίνυν έπ\ τοΰ ϋγροΰ τούτου διά της

τών γινομένων ένεργείχς έμάΟομεν, δτι άλλοιοΰται

μόνον τδ ύγρδν είς ξηρότητα, ούκ είς τδ παντελές τδ

ύλικδν άφανίζεται ■ τοϋτό τις καΐ περ\ τοΰ Λαντδς

έννοών, τοΰ εικότος ούχ άμαρτήσεται " δήλον γάρ δτι

έκ μερών τδ δλον συνέστηκεν. "Οπερ δ' άν έν τώ

μέρει έμάθομεν, τοΰτο χα\ περ'ι τοΰ παντδς έδιδάχθη-

μεν. Μίαν δέ τώ γένει τήν ύγρότητα είναι, ούδ' άν

τών έριστικών τις άντείποι. Άλλά μήν λεπτή χόνις

έχκαυθείσα διά τοΰ πυρός ή ύγρίτης έγένετο· άρα

κα\ πάν ύγρδν έν τώ πυρ\ γενόμενον μεταβάλλει τήν

ρ8Πΐευΐ3$, ε( φΐχ αοίβηι οειιίοπιηι εΟυκίυηι, ίη 38Γβ

(1ίί]οοΐ3 ηοη (Ιείεβίυι-. δί ςυίδ ί§ίΐαΓ, υΐ Ιιοε οίε)

ΙιυπιίιΙιιηΊ ι]αηΐ3Χ3ΐ ίη δίεευηι εοηνεηίΐυΓ, ηοη αιιΐβιη

1013 ηΐ3ΐεη3 ρεηίΐυβ αυοίρΐυτ, βίε ο"β υηίνβΓ&ο ηαιηί-

(1ο εοξϊΐανεΓΪΙ, ηοη βΓΓβϋίΙ; πιαηίΓεβίυιη εηίπι ββΐ,

Ιοίυηι βχ ρ3Γΐΐ1>ιΐ3 εοη$ΐ3Γε. ΟυοιΙ ΐϋίβηι (1ε ρηιΊε

ύίβείιηυβ, ϊάβπι άβ ΙοΙο βάοεειηιΐΓ. 1}ηαηι »υΐβιη ςε-

ιιεΓε ΙιυηιίϋίίοΙοηι β88β ηεηιο ηε ρειΊίηαεί8$ίηιιι$

ςυίάεηι ηε^βυίΐ. Αίςυε ηυηιίιΐίΐβδ »1> ί^ηε εοπιοαβΟ

Ιεηυίδ ρηΐνίβ εΙΓιείΐυτ : εΐ οπιηβ Ιιυηιϊο'υπι, <1υπι βϊΐ

ίη ί^ηβ, ρ3Γ(ίειιΐ3Πΐιη ςυα1ίΐ3ΐβηι εχ ΙιιιιηίιΙίΟΙβ ίιι

8ίεείΐ3ΐεηι εοηνετίίΐ, ηοη 3υ(εηα ρεηίΐυβ άβΙεΙϋΓ 81-

ςιιε εοηβυηιίΐιιη Οαοηίβηι ϊ§ίΐυΓ ηεουΐβ $εη ηαίιεί

ίντοίς μορίοις ποιότητα, πρδς τδ ξηρδν έκ τοϋ ύγροΰ Ο ηίηίΐ ΛΪιαά βδΐ, ηίίί τβροΓυηι εο3ε(ίο ηίςιιε οοηεΓβ-

μεθιστάμενον, ούκ είς τδ παντελές άφανίζεται. ΈπεΙ ιϊο : νβροΓ αιιΐβιη εβί Ι6ηυί$8ίηΐ3 ΙιιιιηΉΙί εχΐιαίβΐίο :

οΰν άτμοϋ βύστασις τδ νέφο; έστιν, ό δέ άτμδς ή ιιεεεββε εβί, εηηι 3π]θΓε ηυ1)68 βχβΓυεπί, ηιίηυΐί»-

λεπτομερή; τοϋ ύγροΰ έστιν άναθυμίασις, άνάγκη βίπιυηι ίΙΙϋά εΐ ίηάίτΐϋιιαηι νηροΓίδ εοΓρυςείιΙυηι,

πάσα, δταν καταφρυγέν τώ φλογμφ τδ νέφος, τδν α,υαηινίβ ΙιιιιηϊάαΓη ςιΐ3ΐΐΐ3ΐεηι ηοη 8βΓνβΙ, ηοη Ιβπιβη

λεπ-δν έκεΐνον και άμερή τοΰ άτμοϋ δγκον, κάν τήν |] οηιιιϊιιο άίδρεηΐίεΐ 3υΌΐεπ. ΟιΐΒΐυΟΓ εηίη ίη νβροΓβ

ύγράν μή δΊασώζη ποιότητα, μή μέντοι κατά τδ

ύποκείμενον εις άφανισμδν μεταΰαίνειν είς τδ μηδέ

άναλυόμβνον. Τέσσαρα γάρ περ\ τδν άτμδν θεωρεί*

ιοιΐ5ί(1εΓ3ηΙϋΓ, 1ιυΠΐΐ«1ΐΐ35 , Γπ£Ήϋΐ35, βΓ3νίΐ35, εΐ

ςυ3η(ϊ(3$. Εχ 1ιί$ ςυ33 η»1υτχ Ί%η\& &Λ\ύτ$»ηΐυτ, β»

νί ϊρϊίιΐδ 6Χ9ΐιρεΓ3ηΐΪ3 3ΐ>οΐ6ΐΐ(υΓ: φΗοιοΙκεπι ηβε Ιιυ
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πιίάΌπι ηβε Γη£'ι«1οιη ϊη ϊ^ηε δίο ηιηιιρηΐ ρμΐϊ,ηιοίΐί. Α ναι, τδ ΰγρδν, τδ ψυχρδν, τδ βαρύ, ή πηλιχδτης. 'Εκ

Οθ3ΐιΓιΐ38 νοΓοαΙ) \%αΐ3 ηΛίαη ηοη αΊδεκραΐ, ςοβη-

ϋοςίΓ.ϋοηι βΐ ΐ^ηίβ ϊη αοαηΐο εοηδϊύβηΐυτ, εΐ-ειιιη

ςυβηΐο ηυαυιίοβ ηοιι ρπ-,'ηαί. Ιΐβςυβ νβροηδ ποηη-

Γιΐ33 3ΐ) Ιιιιιηίιΐίεΐ (τΊξϊά'ι ςυ3ΐίΐ3ΐβ $ε]υηεΐ3 δεΓνβΐιιι·.

βαχ αοΐβιιι εχ νίΐαίο απ3ΐίΐ3δ ναροπ ηηΙιΐΓϋΙί-

Ιϊγ ίιιβδί, υηα εοιη ηιββηίΐιιαΊηε εοηδεη'αΐοΐ1 ; ρβ-

ΓΪΐβΓ βηίηι βΐ Ιιιιιηίιία οι ίι-ίςίΰα βΐ-ανεηι ηβΐυηπι

ηαίιεηΐ. Εχ Ιιβε Γβηιιη δβπε ηιβηδ ηοΙΙο ΐ3ΐ>0Γβ εο-

βηοβεεί, ςυοιοοοΌ 3ς·« Ι»Ι Ιβτη εοηιηιυΐαΐΛψιε

νβροηδ φΐβΐιίαιε ιιειΙιΐΓίΐΐΗ βίιιιίΐεπι 365βφιαΙιΐΓ. δίε-

ευηι εηίηι, εΐ {[Γβνε αη3ΐίΐ3ΐϊδ, ςυχ ΊβιτδΒ ϊοββΐ,

ρΓΟρΓΙΜ 511111, ΪΠ 83<]υε νβρΟΓ βΧΟδΙίΙδ εοηνβΓίίΙΟΓ.

Αε ηιϋιί ηυκίβηι ηοη ίίο'ιβικίιπη νίύεΙοΓ, ιιΐ .ρπηεί-

ρίυηι ηοε βδδεεοΐϊ, εοηβεαοβηίειη οπίΐηειη, 3(1

ςυεπι εοηδί<)εΓ3ΐίο ϊρ£3 ηο$ ρεΓ νβπδϊηιϋία 3(1 νβπ-

ΐΛίβιη «Ιιιεεηδ ρι-ο^ι-ειΠίοι*, οπιίΙΙβπιιιβ. νίϋεΐιιτ

εηίπι οΐι Ηαηε εαιιςαηι ε( ιιΐ3Γε βεπιρεΓ ϊη ρΓορπίβ

ΙβΓΠΐίιιιβ ρεπιΐ3η8Γ8. 0ιιοηί3ΐη βεεεβδίο ίΙΙβ, ηιιαηι

βχ οοηΠιιεηΙΐοοδ αα,ιιίδ 355Ϊ(Ιυε ρ3υΐ3ΐίπι «εςιιϊπΐ,

εχΙιαυηίοΓ ει εοηβιιηιίΐιΐΓ η ε.ιΓκϋοίε, φιχ εοοοι--

ΙιίΙυΙίε 1η$ΐ3Γ Ιεηυβδ ΙιοηιΗΙχ ηαίιΐΓΧ νηροΓεβ αΐ-

Ιταίιίι. ΥεΓυπι φΐίβ ηιβϋΊΐβΓΓ3ηβ3 1οε3, εΐ οοββ πΐ3-

818 3<Ι 3ηυί1οηειη νβητοηΐ, Ιιιιίε Γαιϊοηϊ νίάειιΙοΓ

3(1νεΓ83ΓΪ, ρΓΟρΙβΓεβ ί|110ΐ1, 8001 ΪΠ 1)15 ρβΓίί 1)118 οΙ>

38ΓΪ8 ηπιΜεηΙίδ ίΓΪ£Ϊοϋΐ3ΐβπ) πιατε ηοη αάηιοαΌηι

εβΙεΟβι, νηροτυπ) εοηΓεεΙίο ΐοι·ρε3ΐ, εβηι (ΙυρΙΐεϊΐβΓ

<ΌΐιΠπιι;ι1)ίπιη8.

τούτων δσα μέν έναντίως πρδς τ6 πύρ Εχει, τή δυνα

στεία τοΰ έπιχρατοΰντος εξαφανίζεται * ούτε (αρ το

ύγρδν, ούτε τδ ψυχρδν έν τφ πυρ\ γενόμενον διαμένει

τοιούτον. Ή μέντοι πηλικότης συγγενώς χαΐ πρδι,

τήν τοΰ πυρδς ούσίαν έχει· χαΊ γάρ τδ πΰρ έν ποσφ

χαθοραται * ποσφ δέ ποσότης οϋ μάχεται. Εί ούν

ή πηλικότης τοΰ άτμοΰ διασώζεται , τής κατά

τδ ύγρόν τε χαΐ ψυχρδν ποιότητος διαζευχΟεϊσα-

ή δέ κατά τδ βάρος ποιότης ουσιωδώς έγκειμένη τή

τοΰ άτμοΰ φύσει, συνδιεσώθη τή πηλικότητι (έπίσης

γάρ ή βαρύτης χαΐ ύγροϊς χα\ ξηροϊς ένυιτάρχειν πέ-

φυκεν)· οΰχέτ' άν 6 νοΰς ήμϊν χάμνη τϊ) ακολουθία

τών γινομένων έ-όμενος ,Λστε Ιιαγνώναι, όπως τδ

ϋδωρ γη γενδμενον, διά τοΰ μεταβάλλειν τοϋς άτμοϋς

την ποιότητα, την δμοειδή φύσιν καταλαμβάνει. Τδ

γάρ ξηρδν χα\ βαρύ Γδιον άν είη της περί τήν γήν

θεωρουμένης ποιότητος , είς όπερ έκκαυθε\ς ό άτμδς

μετεποιήθη. Κα! μοι δοκεϊ καλώς Εχειν της άρχής

ταύτης λαβομένους, μή διαφεΐναι τήν άκολουθίαν της

έζετάσεως, είς ήν πρίεισι διά τών εικότων ή θεωρία,

χειραγωγούσα πρδς τήν άλήθειαν. Έοικε γάρ κα\

ή θάλασσα διά τούτο έν τοις ιδίοις δροις διά παντδς

μένει», δτι κατ' όλίγον της άε\ γινομένης αύτή διά

τών ύδάτων προσθήκης, ή διά τών άτμών έξάντλη-

σις ίπΐ τδ ύπερχείμενον γίνεται της έπιθαλπούσης

θερμότητος , σικύας δίχην τδ λεπτομερές της τών

ύγρών φύσεως άνιμωμένης. Έν δέ τοις μεσογείοις

τε χα'ι βορεινοτέροις τών τόπων ή τοΰ περιέχοντος ψυχρότης έναντιοΰσθαι δοκεϊ τψ λόγω, ώς διά τδ μή

θάλπεσθαι σφοδρώς τήν έν τοις μέρεσι τούτοις θάλασσαν , άργούσης της τών άτμών άναδοσεως , διπλοΐς

Ιστι λογισμοίς τήν άντίθεσιν ταύτην παραμυθήσασθαι.

Ρήιηιιηι ί^ίΐυτ άϊεϊηιυβ, Ιϊεεί ϊηηυηιεΓ3υίΠ3 πια- 0 Πρώτον μέν δτι μία έστ'ι χαΐ συνεχής ποδί

Γΐ3 νΙάββηΙιΐΓ, ιιηυηι Ιαηιεη ε( εοηΐίηυυηι βδββ

Β13Γ8, ϊη 8886 ρβΓ 0Γΐ)εηι υηίνεΓδυηι εοπιηιεαηδ,

χηβε υΐΐο ραείο 3 εο^ιιηείϊοηβ 803 άίταΐβαηι αίςυβ

£ε]υηεΙϋΐη : (]ϋαηιοΙ)Γεηι, 8Ϊ ρβΓρεΙιια οαΐίίΐίΐβΐίδ

ρπΐ'δεηΐίί, (]υοι1 3ΐΐ8ΐΓ3ΐβ 851, 8υεεεη43ΐυΓ, ϊη ΐΐϋβ

ϊίβηι ρ3ΓΐίΙ)«ΐ8 (ϋιηίηυΐίοηεηι βεηΐΪΓΪ, 3<]ΐιϊ$ βροπΐ*··

5ΐΐ3 αεοηυηι η»1υΓ3ΐϊΐεΓ εοηΙ1αβηΐϊ1)υ8 3(1 βχρίεη-

*1υαι ΐά, ςυοά εχ1ΐ3υ8ΐυηι εί εχϊηαηίΐυηι 881. Οεΐηϋβ

οαηι ΐοΐυαι ηιβΓβ εχ ςιΐΐνίβ βςυβ εοηίβεΐυπι, βίι

«αΐδΐιηι, ,ρίΓβιη ΠβΓΪ ναροπιπι αί^εβίίοηειη εοηιρΓΟ-

>3γϊ ; ηΐιοηιηι βηίηι ηαΐυΓΒΐϊβ 881 8ΐεείΐ38. ΟυβΓβ

8Ϊ ςυ3ΐίΐ38 Ιιαίε ρεΓ ΙοΙιιπι ηιβΓε ραΓΪΙεΓ ιΙϊΙΓυδ» βδΐ,

ρβΓΪΙβΓ ε(Ϊ3ΐη ΛρΙ ίη οηιηίϋυβ Ηΐίιιβ ρβΓίϊΙιυβ. 1(1

βηίηι ευ]ιΐ8(|ηβ ηβΐυηβ ,ρΓορΓΪυηι 881, υΐ εχ νϊ βιια

έαυτήν διόλου ή θάλασσα, χάν είς μυρία διήρη-

ται πελάγη , ούδαμοϋ της πρδς έαυτήν συνάφειας

διασικυμένη ' ώστε, εί τδ νότιον τζ διηνεχεΐ παρου

σία τοΰ θερμού ύπερκέοιτο (α), έν τοις κατεψυγμί-

νοις μέρεσι τής έκεΐ γενομένης έλαττώσεως τήν αί-

σθησιν γίνεσθαι, αυτομάτως τής τών υδάτων φοράς

έν τφ κατωφερεϊ τής φύσεως πρδς τδ άει κινούμενον

μετα^όεούσης. "Επειτα δέ χαΐ τδ πάσαν άλμη ν είναι

τήν θάλασσαν, έκ παντδς τοΰ ύδατος γινομένην, διά

τήν τών άτμών άνάδοσιν, κατά τδ ίσον μαρτύρεται "

ίδιον γάρ τής τών άλών φύσεως ή ξηρότης έστίν- ΕΙ

δέ κατά τδ Ισον ή ποιότης αύτη πρδς πάσαν θάλασσαν

άνακέκραται, άρα ομοίως έν παντί μέρει τδ έαυτής

ένεργήσει ή άλμη. Πάσα γάρ φύσις τδ κατάλληλον

Λ831. Ν3ηι ΐ«1 ί^ηίδ 3εεβιΐ(1ίΊ, εί ιι'ιχ τεΜ&τιΛ, βΐ 0 τ}) ίδια δυνάμει πάντως έργάζεται. 'Πς γάρ καίει τδ

πΰρ, χα\ ή χιών ψύχει, χα^ γλυκαίνει τδ μέλι, ούτω

καΐ οί άλες ξηραίνουσιν. Ούκοΰν έπειδή πανταχού

τοίς πελάγεσιν ή ξηραντική τών άλών σνγκαταμέμι-

κται φύσις, τούτο πρδς εύκολίαν τής τών άτμών άνα>

δόσεως τής θείας σοφίας προειδομένης ( έκθλίβει γάρ

πως χα*, έξωθεϊται της θαλάσσης πάν τδ λεπτομερές

τοΰ ύδατος ή άλμη , διά τής έγκε·.μέ>ης τή φύσει

ξηρότητος κατά τοΰ ύγρού δυναστεύουσα ) ■ ούδέν

έξω τού είχότος έστ'ιν έπίσης οϊεσθαι πανταχόθεν

γίνεσθαι τφ ύγρφ τήν δαπάνην. τού αέρος διά τών

ιιιεΙ (1υ1εΪ3 ι-εαάίι, ίΐ* 8αΙ βχβϊεεβί. ΟυοεΪΓεβ ουπι

|)3881ΐη ρ8Γ 0011113 Π13ΓΪ3 8:ΐΠδ 6X8188311*3 Π310Γ3

βίι αΊ8ΐηοοΐ3, βίε ΓβεϊΙεπι νβροτοοι (ΙΊ^ε^Ιίοηεπι

φτοδρίεΐεπίβ ιΙϊνΊηβ βηρίβοΐί» ; οηιηεδ εηϊηι ραπεδ

ζφιχ Ιεηοβδ δαί ηιιθ(ΐ3ΐηιηοι1ο βχείοάϊΐ, ϊΐςοβ εχ-

ρείΐίΐ 6 ιηβπ, ςιιϊρρε ςοοά άοηιίηεΙυΓ ΙιυιηκΙο ρτο-

ρΐβΓ ίηβϊίαπι πϊΙογχ δίεεϊοίειη : ηοη βΒδΟΓοΌοι

«(I 6χϊδΐϊπΐ3Γε, χφυοΠίΙέΓ οοϋΐηοε ηιιιηίυ'ίι.Κβιη

εοηδίιηιϊ, πιΐΓβ ρβΓ νβρΟΓεδ βχοβοΓΪβηΙβ ββΓε.Οιιοά

30(8111 οιηηΐί «Γ608 ΙηιιηοΓ ίη ηιιήίΐιιΐδ Γιηΐ. αΐ«|ΐιβ

{α) ΙηΙβΓρΓβδ 168'α, ύπερχαίοιτο. Εοιτ.
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ατμών άρυομένου τήν θάλασσαν. Άλλα μήν τδ πα- Α ίηαε ρΐυνίχ ίη Ιειτβηι ϋβϋΐάβηΐ, 81 ηοβ βυρεηυβ

σαν τήν έναέριον ίκμάδα νέφος γίνεσθαι , κάκεϊθεν

έπιρ^εϊν τους δμβρους τΐ) γί), 8 τε προλαδών άπ-

έδειξε λίγος , και ή προφητεία διδάσκει τω Ηεώ τδ

τοιούτον έργον άνατιθεϊσα, έν ο:ς φησιν, δτι · 'ϋ προσ

καλούμενος το Οδωρ τή; θαλάσσης, κα\ έκχέων αϋτδ

κατά πρόσωπον της γης, » χα\ άλλα πολλά. ΚαΙ

τδ έξοπτάσθαι πάντα τά νέφη έκ τής ϋπερκειμένης

Οβρμότητος, κα\ είς τδ παντελές καταφρύγεσθαι, κα\

τοΰτο διά της ένεργείας έμάθομεν. Λείπεται τοίνυν

μή παραδραμεϊν την ακολούθως άνακύπτουσαν ήμίν

έχ των είρημένων άντίθεσιν. Έρεΐ γάρ τις τοις προ-

εξητασμένοις έπόμενος , δτι Κατά τδ έπ'ι τοΰ ελαίου

υπόδειγμα μεμαθήκαμεν, τδ μέν ύλικδν τοΰ υποκει

μένου καΐ μετά την έξόπτησιν μή άπόλλυσθαι, άλλ'

ο$ΐεη<1ίπηΐ5, εί ρΓορΙιβίία οριΐδ ε]αϋπαο<1ϊ Οεο ΐΓΊ1>υϊ

άοεεί Ιιϊβ νβιΐιίβ, άίεβηβ : « Ουί νοεβΐ αςυαια πι η -

ΓΪ9, βΐ ΓυηαίΙ β3Π> δίψετ Γβοίεηι Ιβιτχ". > Ει οιιηι

αΐίη ηιιιΐΐβ, (υπι ηυ1)β$ α Μίρεποιε οϋϋιΐίΐαΐβ αε-

εεηόί, 61 -ρεηίΐυδ εχβίεεβη Γείρββ (1ϊ(1ϊεϊιηυ5. ΟυαΓβ

ηοη 881 ρΓΧίβΓβυπιΙ» ο,υχδΐίο, ςυχ ηουίββχ ίίδ

ψι;<· ιϋοΙ:ι ϊΐιηΐ, οπίίηβ ο< γιιπίΙ. δίε εηίηι βΚαυιε

οΙι]ί(Ί;ιΐ : Εχ εοπηπιεηΊΟΓβΙο οΐβί εχεπιρίο ίηΐεΐΐεχί-

ηηΐδ, ηιαίεπαιη δυΙ>)60ΐ3ηι εΐ'ιαιη ροβΐ οοιηυϋκΐίο-

ηεπι ηυη αϋοΙβΓΪ, $ε<1 ίη 3βΓβηι δεεβάεΓε, 3ΐαυεί£ηίδ

νί ίη 16ΓΓ3ΠΙ Γειίί^ί, εο εοηδίιηιριο, αυοιΐ ε]υ$ ςιΐ3-

Ιϋηΐί εοηΐΓ&ήυιη επιΐ. Οιιβηΐϋΐιιβηι ςυί ροΐββΐ 1>υ-

πιί(]3 η3(ι>Γ3 ίοπιροΓ ίιιιηιίηιιΐ.Ί, 3ΐςυε ίηΐε£Γ3 ρβΓ-

ιηηηειε, ευπι νοροΓυηι ηυπιοΓεηι, υ( (1εε1&Γ3(υπι

είς τδν άέρα μεταχωρεΐν διά της τοΰ πυρδς ένεργείας Β βδΐ, υοίηυε 03ΐκΙίΐ38 .ΊΓεΓ»είαΙ, εΐ ίη δίεεβηι ςιΐ3ΐί-

, άπογεούμενον. Τοΰ 6έ ύγροΰ έναφανισθέντος τ!) έναν-

, τία ποιότητι , πώς ίστιν άμείωτον τήν ϋγράν φύσιν

είσαεί διαμένειν, πάντοτε της θερμής ουσίας τδ έν

^τοίς άτμοϊς ύγρδν καταφρυττούσης, κα\ είς ξηράν

μ*τα6αλλούσης ποιότητα, καθώς ή θεωρία κατά τδ

άκόλουθον διά τών έςητασμένων άπέδειξεν ; Εί ουν

εξατμίζεται μέν τδ ϋγρδν, ευάλωτο; δέ γίνεται τω

θερμώ ή ύγρότης, είς τά λεπτά τε καΐ άμερή τμήματα

8ιά τών άτμών μερισθεϊσα ■ άνάγκη πασα, πρδς τήν

ξηράν ποιότητα τοΰ ύγροΰ μεταβαίνοντος, άληθέστε-

ρον έκεϊνον τδν λόγον οΓεσβαι, δτι έστί τις ύδάτων

περιουσία , ή άε'ι άναπληροΰσα τδ έχ τοΰ πυρδς δα-

πανώμενον . Ίσως δ' άν τινα κα\ μαρτυρίαν πρδς

τήν τοιαύτην ύπόληψιν άπδ της Γραφής παραλά-

6οι

ΙβΙεπι εοηνειΊαΐ ? Γπγ, ευπι ΙιυπιίαιιηΊ εχηβίεΐιη*,

ει ε3ΐϊ4ο Ι;πη $ϊι οϋηοχίυηι, υΐ ίη Ιεηυίβ, βίαυε ίη-

ιϋνίιΐιι.ι εοτρυ$ευΐ3 ρεΓ νβροτεβ άίδδβεΐυιη ίη »ή-

(1.1Π1 (]ΐΐ3ΐί(3ΐεπι 3η εο ηεεεβδβ $ίΐ εοιηιιιυΐηπ, ηοη

ε3 νεποι· εχίδΙίηιεΙυΓ ορίηίο, ο,ηχ αδδεηΐ εβίε

<ρΐ3ΐιιυ;ιιιι ;κ|ΐιαπιιιι εορίβηι, αυβ ιβηρβτ ίηδίϊΐιτε-

Ιμτ, ει ΒυΟϊείβΐυι· ΐ·Ι ςυοά α 1) ί^ηε εοιίδΐιπιρίιιπι »ε

ιίερεηΐίΐιιιη ε$1? ρπείεπίιη ευπι δεί'ίρΙυΓΧ ΙβδΙΐ-

ιηοηίο εοηθΓΠΊ3Γί ρθ8$ί(, <\\ιχ Ιταά'Λ 3ρεΓΐ38 ΓυΪ88β

ε3ΐΐΓ3εΐ3$ εοείί", ευπι 3ηυ!$ βΐΐίββίπιίβ οηιηεβ

ηιοηΐίυηι νεηίεεβ 8υρεΓ3ηΐίου8 βυοωεΓ^ί ΐεΓΓβητ

οροΓίετεΙ. Ηοε ε£0 δεΓίρΙιιτχ Ιοβίίπιοηίυπι άίεβπι

η 1 ί ο ε]υ8αεπι 8εΓΪρΐιΐΓχ Ιεβίίπιοηίο ΓεΓεΙΙί ρθ886.

δοΐεΐ εηίηι άίνίη» 5επρΙυΓ3 3 ρΓορη3 νετοοΓυπι

τδ άνοιγηναι τους χατα^όάχτας/ τοΰ ούρα- ^ κί^πίΠεβΙίοηε Γεεε(ΐ8Γ6.

νοϋ, δτε ύποβρΰχιον έδει γενέσθαι τήν γήν, πάσης δρών κορυφής έ«1 πλείστον βάθους υπερέχοντος

τοΰ ύδατος. Άλλ' έγώ τήν μέν γραφικήν άντίθεσιν φημι δυνατδν είναι διά Γραφής έτέρας παραμυθήσασθαι

οίδα γάρ τήν κατάνρησιν τών θείων όημάτων έπ\ τής γραφικής συνήθειας.

Τί σημαίνει διά τοΰ άνοϊξαι, κα\ τί διά τοΰ φυίά ίβίΙιΐΓ ρεΓ αρεπτε εί εΙβυιΙεΓε νεϋΐ ϊηΐεΐ-

κλεϊσαι ένδείκνυται; Δήλον γάρ δτι τδ κλειόμενον 1ί£ΐ εοη8ί(1εΓεπιιΐ8. Εβ ηίιηίπιπι αρεπυηΙυΓ, ςυ»

άνοίγεται , κα\ τδ άνοιγόμενον κλείεται. ΈπεΙ ουν,

άτμοΰ ποτε κατά τοΰς χρόνους Ηλίου έπικρα-

τοΰντος, ούτω φησ\ν ή Γραφή, δτι ι ΈκλείσΟηδ ούρα-

νδς έπ\ έτη τρία κα\ μήνας έξ· ι τοΰτο οίμαι τοΰ ού-

ρανοΰ τους καταόίάκτας ήνεωχθαι τδν τής Γραφής

λόγον λέγειν, ώς έκλείσθη έν τώ τής άνομδρίας και

ρώ. "Αλλά μήν τότε διά τής προσευχής τοΰ Ήλιου,

νέφος έκ τής θαλάσσης άναφανέν, τδν ούρανδν αύτοϊς

διά της έπομβρίας ήνοιξεν. "Αρα σαφώς άποδείκνυ-

εΐβιιβα 8υη(, ει ςυ3?8υηΐ βρεΠβ, είβυάυηΐυτ. Τεηι-

ροΓΪΙιυβ ί^ϊΙυΓ ΕΙίχ ευπι οΐίπι ηΐ3^η3 βϊεεϊΐββ εββεΐ,

εα Γβ3 ίη δεηρίυΓα ηίβεβ τβτοϊβ εβί εχρίίεβίβ :

ι 0ΐ3ΐΐ8υπι εβί εοεΙυπι βηηίβ (ΓΪ5υ8, εί ηιεη8ίου$

δεχ ". · βυ3Γε εβ 8οΓΪρ(ιΐΓ3Β ΟΓβΙίοιιε, ςη3 (ΙίευπΙυΓ

3ρ6ΓΙ« 83ΐ3Γ3εΐχ εοείί, 8 ί ^ ιι ί Γιο » γ ϊ βΓϋίίΓΟΓ ίρβυηι

εοείυηι Γυίββε εΐ3υ$υιη ΐεπιροΓβ δίοείΐαΓίδ. Ουο ςυί-

άεπι ΙεπιροΓε εϋηιρΓβείϋυδ ΕΙκε ηυοε$ ε ηιβη βυυ-

1313 , ρ!υνΪ3 <1ειηί583 ειείυηι βρβηιεπί, εοιι$ΐ3(,

ται διά τούτων, τδ μηδέ τότε τδ στερέωμα τοΰ ού- _ ηε Ιυηεςυίόεηι ΠητιαηιείιΙο εοείί άΊ$ΓυρΙο, εχ βο,ιιίβ

— * Αι.. ι Λ τ_η_. \ 1 " · 1 1 _ ι · . · ι ι η :
ρανοΰ διασχισθέν, έκ τών ύπερκεϊσθαι λεγομένων

ύδάτων κατα(1(1ήξα*. τδν δμβρον, άλλ' οϋρανδν λέγει,

τδν περίγειον αέρα , τδν δρίζοντα τοις άτμοίς τήν

στάσιν, δπερ έστ'ι τής λεπτομερεστάτης τοΰ ύπερκει-

μένου δρος φύσεως· μεθ' δν ούδεμίαν δύναμιν πρδς

τήν άνοδον Εχει τών έμβριθεστέρων ούδέν, ού νέφος,

ού πνεΰμα, ούχ άτμδς, ούχ άναθυμίασις, ούχ ή τών

πτηνών φύσΊς. Τδ ουν ύπέρ κεφαλής συνήθως ή

Γραφή οϋρανδν λέγει, ι ούρανοΰ πετεινά ι λέγουσα, τδν

άέρα τούτον δια-ετόμενα. Άλλ' εί κα\ ταύτα τούτον

Ιχει τδν τρόπον, οΟπω τδ έτερον δ λόγος ήμίν ύπ-

φΜΒ διιρβΓ ϊ ί Ιο (ΙίευηΙυΓ 8888, ίπιυΓβηι άβΟυχϊβΒβ,

88^ εοβΙυπι 3ρρε1ΐ3Γί βεΓεπι, ηυί 18γγ3πι 3πιηίεη8

νβροΓίυυβ Ιβπιιίηυπι εοιΐ8ΐίΐυί(, ςυο 3 βυΐΗίΙίοΓβ

η*1υη ίΙΙα βυρεηοΓβ 8ε]ίιη^3ηΐυΓ, υΐΐτα ηυεηι ηί-

Ιιί] εοτυπι ηυχ ^ΓΒνίοΓα κυηΐ, ροίεβί ■βρϊτ&Γβ, ηοιι

ηυ1)β5, ηοη τεηΐυβ, ηοη νβροΓ, ηοη βχηίΐβΐϊο, ηοιι

ίρβχ νοΙυεΓεβ. Ουοά βυΐεπι »βΓ Ιιίε εβρίΐΐουβ ιιο-

81ΓΪ8 ϊπιρεηαεηβ εοείυιη ίη δεηρίιι™ νοεείυΓ, ίβείΐβ

ίηίεΙΙίβίπιυβ, άυιη ίη εβίβ^ίηπιβ, « νοίβύϋι εοείί".»

ΑεΓβπι εηίηι ρεΓ 83 ηυχ ίη ίρ$ο νο1«ηΙ, εοείυηι όϋεί

εο^ηοδεϊιηυβ. Οχΐβι·υηι ΙίεείΗχε ί(386 Ιιιώεαηΐ, ηοη-

•'Αιιιοβ. τ, 8. " Οεη. τιι,ΙΙ »ςς. " 111 Ββ^. χνιι, 9; ίυε. ιν, 35. ·' ϋβη. ι, 26 ; Μβΐΐη. νι, 26.
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ιΐιιιΐι βχρϋΟΟ βδΐ ί 11 α φΐχδΐίο, ςιιοιηοοΌ νβροπιιη Α ελύσατο, πώς ή εις τδ ξηρδν των άτμών μεταποϊησι;

ϊη δίεεααι εοπιηιιιΐβΐίο ηυηιίάιιιη νί ηΜνή οιΚώβ

οοηιαηαρίυιη ηοη ϊηιιηίηααΐ. ΑΙίικΙ ρΓίβΙβΓββ οηΐίηβ

3β(]υίΙυΓ ίηςαΪΓβΐΜΐιιηι , ςαοά βεειίΜΐίοτβ δίικίίο

ίιΐ(]3£3ηΙβ5 ΓογΙθ οοιΐ5β(]ϋβπΐϋΓ. ΑυϋίδΙί ρΓορΗβΙίίηι

(ΙίτίΐΜΒ ροίεβοιίβ πΐ3(;ηΊΐα(Ιίηβπι βχ ϋβ ςυ« ΐη

ΓβΙΐϋδ ριοοΓβίΐίβ 3(1πιΊγ;ιικ1λ εβΓηυηΐυΓ, βη»ΓΓ»η-

Ιβηα Ιιοε ηιοάο : < βιιίδ ιη»ηα ιϋαβηβαβ εβί ίςυαπη,

ει οοείιιπι ραίιηο, οι ρυ£ίΙ1ο ΙβΓ'ηη υηίτόβιπιΤ

0\»α ίη 51316Γ3 ιηόηΐββ, βΙ ναΙΙβι ϊη Ιηηοβ εοΙΙοεβ-

γίΙ"? > Ηίδ νβΓΐ)Ϊ9, (11 ίΛΪΙΓόΓ, αρβτΐβ άοεεί ρπ>-

ρηβΐη,ρΐΌρηβπι (ίηριΓιβ εΙειηεηΐίδρΓΧδεηρίβιη ββϊβ

ηκηβιιηιη, 3 Οβί όιηηίβ εοηιρίεείεηΐίδ ροΐεδΐ3ΐβ,

(| υ α ηι ίΐΐε ηΐϊηυπι, εί ρηίπιυπι, εΐ ριΐ£ί1Γηιη νοεβΐ,

δυίδ ιιιιιιηι^ιιοιίςυβ Ιβπηίηίδ ει ηβηβιιπβ εοβΓεβη-

οΰχ έλαττοι τδ ϋγρόν, τίι επικρατήσει τής θερμής ού-

σ£ας έκδαπάνώμενον. Πρδς δε ταΰτα καλώς αν Ιχοι

έτέραν άκολουθίάν έξευρεΤν τή θεωρία τοϋ λόγου συμ-

βαίνουσαν ίσως γάρ άν γένοιτο ήμϊν δίά τής φιλβ-

πονωτέρας προσεδρίας, μή διαμάρτεϊν τής προσ

ηκούσης περί τοϋ σκέμματος ϋπολήψεως. "Ηχούσα τής

προφητείας το μεγαλεΐον τής τοΰ Θεού δυνάμεως 6ιά

των έν τή κτίσει θαυμάτων διεξιούσης, εν οΤς φησί·

• Τίς έμέτρησε τή χειρί τδ Οδωρ, κα\ τδν ούρανδν

σπιθαμή , καΐ πασαν τήν γήν δραχ! ; τίς Εστησε τ4

δρια σταθμψ, και τάς νάπας ζυγώ ; » ίΓ ών οΐμαι

σαφώς Ιδίοις μέτροις τών στοιχείων εκαστον πιριγε-

γράφθαι τδν προφήτην διδάσκειν, τής περιεκτικής τοδ

θεοϋ δυνάμεως, ήν χείρα καΐ δράκα, κα\ σπιθαμήν

Ιβιτι. ΝβεβδδΒ βδΐ ίβίΐιιι·, δϊ ϋεί ροΐεδίβδ «Βίαιη άί- Β όνομά£ει, ίδικώς έκαστον τών δντων έν τώ καθήκοντι

μέτρω. περιαφιγγούσης. Ε! ουν μεμέτρηται ούρανδς

τή θεία δυνάμει, χαΐ τή χειρ'ι τδ ϋδωρ , καΐ τή δραχΐ

πάσα ή γή, χα\ ζυγοστατοΰνται αϊ νάπαι, καΐ φανε-

ρδς τοις δρεσιν άφορίζεται σταθμός , άνάγκή πάσα

ηιβηδϊ ββΐ, δί ιηβηυδ β]ιΐ8 αςιι.ιηι, δί ριιςίΙΙιΐδ υηϊ-

νβηιη ιοΓΓίηι, δί νβΐΐβδ ϊη Βΐ*ΐ6Γ3 εοηιΐίΐιιίΐ, δί

ηιοηΐίΐιιΐδ ροηϋιΐδ ρταεΠηΊνί I, οηιηία πιεηδίίΓΑπι 3ε

πι ο(1 ιι ηι ΐυεή δΐιαηι, ηίηίΐ βοτυπι αυ^βπ, ηίΐιίΐ ιπι·

ηιίηυί, ςαββ ηάβηβοι ββΐ ϋβυδ, ςυχςαβ ίρβίσι ρο-

Ιβδίβίε εοηΐίηβηΐυΓ ; δί ηυΙΙί 3υΐειη ΓβΙιυδ αεείάίΐ

3εεΓβΙϊο, ηυΙΙα (ΙίιτίΗΐΐιΐίο, υΐ ρΓορΗβΐίβ ΐεδίβΐυΓ,

ίη δϋ3 ρΓΟΓδυδ ιιηιιηιηυοϋςιιβ ηιεπδυτβ ρεΓρεΙιιο

πηβηεΐ, εϋπι ηβΐυπιΐρδΐΓεπιηι εοπιπιιιοϋίϋδ ειιηεΟ

νίείδδίηι εοηνει-131, εΐ ιιηιιιτι ίη βΐίικί πιυΐβΐ, ίάεπι-

ςαβ πίΓδϋΐη εοη'νεΓδίόηβ ήιυΐβΐίοηεηιιε ρΓΐίΐίηιιηι

Ιη 8ΐ3ΐιιπι ϊ·β<1υε3ΐ. 8ε<1 ςυί3 νβροΓεηι Ηιιηε Ηυπιί-

μένειν ίκαστον έπΐ τοΰ ιδίου μέτρου καΐ σταθμού ,

μήτε αυξήσεως, μήτε κολοβώσεώς έν τοίς ύπδ τοδ

θεοϋ μεμετρημένοις, καΐ ύπ' σΰτοϋ περιεχομένοις

δυναμένης γενέσβαι. ΕΙ ουν μήτε προσθήκην, μήτε

ελάττωσιν περί τά δντα συμ6αίνειν ή προφητεία μαρ-

τύρεται, πάντως έπ\ τζ> ϊδίω Εκαστον μέτρω είσαεί

διαμένει, τής τρεπτής φόσεως τής έν τοις ουσι θεω-

ρουμένης, πάντα εις άλληλα μεταβαλλούσης, Χά\ εκα-

στον εις τδ ίτερον άλλοιοϋσης , καΐ πάλιν άπ' εκείνου(Ιαιη 1η Πΰηιιηί ροδίίαιη, δίεείοΐβ ρεΓ εοηιΐιυδίίο-

ηβη» 3εςυίδϋ3, ίη ςυβΙίΟΙεπι ΙβΓΓΡδίΓβΐη ΐΓβιΐδίΓε διά μ»τα6ολής τε κα\ άλλοιώσεως ε!ς τδ έξ αρχής

ει δυρεπΟΓε οΐβί βχβΐηρίο δ3ΐίδ ΟδΙειιάίηΐϋδ, ιΐβίη- αύθις έπαναγούσης. Άλλ' δτι μεν 6 ύγρδς ούτος άτ-

εερδ εοηδίάεΓ3ηάυηι ββ'ΐ, ϋίΓυηι νβροΓΪδ ηΐ3ΐεΗ3 μδς, έν τψ φλογμψ βιαγενόμενος, είς τήν γεώδη με-

ίιι εοιιΐΓ3Π3Πΐ ηυ3Μΐ3(ειη εοΐινβΓδβ Γβΐίηυίβϊ ίρβίιΐδ ταβαίνει ποιίτητα, πρδς τδ ξηρδν μεταβληθείς διά

εοηιπιΐδΐίοηβ δυηΐίΙίοΓεδ 30 ΙβηυΙοΓββ είίβεΐ* βυρΓβ τής έξοπτήσεως, τοϋτο έν τοϊς προλαβοΰσι λίγοις έν

ΠίβηεΓε ροδδίηΐ. τιρ κατά τδ έλαιον ύποδείγμάτι μετρίως νενίηται,

σχοπεϊν δέ τέ μετά τοϋτο προσήκει, εί τής Ολης τοδ άτμοϋ προς τήν έναντίαν άλλοιωθείσης ποιότητα, δυ

νατόν έστιν 4>Λι> μένειν έχεϊνο τοΰ άτμοΰ τδ λείψάνον, ότι ποτέ κατανοεί ό λόγος τδ διά τής έξοπτήσεως μετα-

ποιηθέν, πρδς τδλβπτότερόν τε χαΐ άφανέστερον.

Ηοε βαΐβπι βχβπιρίίδ ίΐεηι νοίιίδ ηιβηίΓεδΙίδ ρο-

ΐεΓ'ιηιυδ ίηνεδΙί£3Γ6. Νεςαε εηίηι Γιιΐί^ο ίΙΙβ δϋϋίί-

1ίδδίηΐ3 ρβΓρειυο Ιιίε ίη 36Γ6 ρετηίΒηεΙ δΐΐϋΐΐπιϊδ,

δρϋ ρβΓ 36ΓΪ8 Γ3Γίΐ3ΐ«πι 3(1 εόςπβΐυιη δίυί βίβηιείι-

Ιυπι ΐΓ*ηδίεηδ, (βττα ει ρβΓίβιϋχυ, ιεείΟΓυπιςιιβ

Ι·φΜ>ιϋ>υβ 3άΙιΧΓ6δείΙ. Ουο(Ι όε νβροτίουβ ίΙΙίί

Άλλά μήν οΐμαι δυνατδν εΤναι και περι έκείνου διά

τών γ·Λ)ρίμων ύμίν ύποδειγμάτο·ν στοχάσασθαι. Οϋί^

γάρ ένταϋθα τδ λεπτομερές τής λιγνύος είσαε\ διαμέ

νει κατά τδν άέρα μετέωρον, άλλ' ύπδ τής άραιβτητος

τοΰ αέρος πρδς τδ συγγενές διαφύεται, γή χαΐ τεί-

χεσ·. και τοις τοϋ όρόφου ξϋλοις περιχρωννύμενον.

ςυοςιιβ εο^ίιβηάυηι ββΐ, υ( 3ΐ1 ΒυρεΓΪΟΓβηι ί^ηεβηι- Ό Ούχοϋν άκόλουθον καΐ περί έκείνου τδ Ισον ύπολαβείν,

ςιιβ Γβςίοηβηι 3 τεηΐίδ εοηιρεΙΙβηΙυΓ, βΐ ΐη Ιιιΐηιίάχ

ηυ3ΐίΐ3(Ϊ3 εοηιπιυΐβΐίοηβ ιηηΙβΓίβηίΐ δβΓτβηΙ, 3Γ6-

ΓβεΙίςιιβ »ά 'ιά ςυοά βίδ εο^ηβΐυηι εβί 3ε δίπιίΐε,

<]εΐΓ3ΐ)3ηΙηΎ Ιπιηιίηιιε εοηδίϋββηΐ. ΝβΙυΓβΙίδ εηϊιη

Γεϋιΐδ οιπιη1>ιι5 βΙΐΓϊηεηάί τίδ Ίη$ίΐ3 εδί, υ( πιί-

ηίηκ' '.ιΐΐϋΐιπίιιπι νίιΙεβίυΓ, δί νβροΓεβ ςιιίάβηι δίεεί

30 ΐ6ΓΓ6δ(Γ6δ βΟεεΙί, 16ΓΓΧ δίεείΐ3(ί 6< ςιιβίίΐβΐί

εοηιηιίδοεβιιΐιΐΓ. Οιιοιΐ :ί εχ οίβι ηιβιβηβ ευηεΐ3

εοιίδίβΓβηΐ, ίη εΠδδίΙυάίηϊδ ςυβίϊΐβίε νβροΓββ β]υδ-

ιηοιϋ ίη εοΙοΓβηι ηί^πιπι εχυδίίοηβ εοηνβΓίβΓειιΙιΐΓ,

ει εχ βρβείβ ίΐΐβ εοηβρβεΐβ, αυί(1 ΓιεΓεί, εηίνίδ βδ-

(β( ρ«Γδρίειιιιιη. ΥεΓϋηι ηυιι ^ιΐϋΐίΙίδδίΐΒ» Γιφιίάίδ-

δτι Ιπδ τών πνευμάτων άνωσθείς ό άτμδς είς τδν

ύπερκείμενον και φλογώβη χώρον, κα\ έντή μεταβολή

τής ΰγράς ποιότητος , τδ ύλϊκδν διεσώσατο, ίηρδς δέ

γενόμενος πρδς τδ συγγενές καθειλχΰσθη καΐ άπεκ<-

τέστη γή. Ελκτική γάρ τών οικείων δΰναμις έχάστω

τών δντων έκ φύσεως έγχχιται, ώς μηδέ έξω τοϋ άχο-

λοϋθου τήν τοιαΰτην είναι ϋπόληψιν, δτι ξηρός τις

και γεώδης δ άτμδς γενόμενοί τήν ποιότητα, τή ξη-

ρότητι τής γής χατεμίχθη. Εί μέν ουν ήν ελαιώδης

πασα τις ύγράς ουσίας ή φύσις, πάντως άν έν τώ

παχυμερεί τής ποιότητος πρδς τδ μέλαν Ετρεψε τών

τοιούτων άτμών τήν χρόαν ή έξόπτησις· κα) έπίδηλον

Μ Ιΐ3. χι, 12.
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άν πάσι τδ γινόμενον ήν, διά τοϋ δέχεσθαι τδ εΐδος Α δϊηιβφΐβ ιιπΙυΓβ ίιι ναροηΐιυβ 081, Ιιϊ τεγο βο (|υβιιι

δειχνύμενον. Έπε\ δέ τδ λεπτότατόν τε καί διειδέστα-

τον της των υδάτων φύσεως έν τοις άτμοϊς γίνεται,

ούτοι δε κατά τδν προαποδειχθέντα λόγον έναποθέμενοι

τφ πνρ\ τήν ϋγράν ποιότητα, πρδς τδ ξηρδν ήλλοιώθη-

«αν άναγκη πασα,καθαρδν τούτο καΐ άερώδες οΓεσθαι,

ότι ποτέκα\ είναι αύτδ καταλαμβάνεις Εννοια τδ τ!) λε-

πτάτητιδιαφεϋγοντήνκατανόησιν. Είδε τήςτοΰ λόγου

καταλήψεως άξιοπιστοτέραν οίεταί τις την αίσθησιν,

χαΐ ζητεί τψ όφθαλμώ τους άμερεϊς τε και άφανείς

έκείνους δγκους θεάσασθαι ■ έξεστι τω βουλομένψ

ναστδν τών τοιούτων μορίων τδν άέρα ίδεϊν, δταν είσ-

χεθεϊσα διά θυρίδος αϋτδς , έκδηλότερον ποιήση τοΰ

άέρος έκεΐνο , όσον άν διά της αυγής κατάλάμψη.

"Ο γάρ έν τω λοιπώ άέρι τοις οφθαλμοΐς έστιν άνέφ-

ικτον , τούτο διά της άκτϊνος όραται έν πλήθει Β οειιΐοηιπ) ίηΙεη(1εηΙ, εοΓριΐδευΙβ ί!1:ι δυΐ4ίΓι;ι 388Ϊ-

βυρΓ» αίχίιηυδ ιηοιίο, ίη ίβΐιεροδίΐί <|ΐι;ι1ίιηΐοηι Ιιυ-

ηίιίαπι ίπ ιϊμμ εοηνεπυηΐ, ηεεεββεεδί, υΙςυία'ηηΉΙ

ϋίικί ΓυεΓίΙ, ψιοι! βχ ίΙΙίδ πηΙλγΙπιιι αη'ιιηο οηηιρΓβ-

ηεηάειϊηιιΐδ, ριιηιιη βΐ ίβΓβϋπι 3ΐί(]ΐιί<1, ηιιοϋ δυυΐίΐί-

Ιαιβ βυβ εο§ηίΐίοηεηι οΠϊιρκη, εο£ίΐεηΊΐΐδ. δίη ςυίδ-

ρϊβιη δεηδυί ηι.Ίί,Ίδ ηιι.ππ ΓαΙίοηί εΓβα'βηιΙιιιη ρηΐ3ΐ,

ηυχΓΪίςυε οευ1Ϊ8 ίηά'ίνί<]ιΐ3 3ε εχεβ ϊ 11α εοΓρυδειιΙα

εοοίυεπ, Ϊ8 ροκτϊΐ 36Γεηι ΙβΙίϋιΐδ ραι-ΙίευΙί* γοΓργ-

Ιιιπ) 35ρί(·ρι·ϋ, ηιιαηύο Γ3ΐ1ϋ βοϋδ ρεΓ ίεηεβίΓβιη ε\-

εερίί, οηηι 30ΓΪ8 ραΓίβηι εΙβποΓβηι γοιΚΓκΙογιιιι,

ηυχ βρΙεπιΙοΓβ ΓυεΓίΙ ίΠιΐϋΐ ταΐη . Ηίε εηίιη ϊπΙΙαϊΙη

εοΓρυδειιΙοπιιη ίη πγγο νοίίΐαηΐίιιιη ηιυΐΐίίικίο, ςιια:

ίπ Γεϋςυο βεπβ κραΐϊο οευΐίβ εεπιί ηοη ροίεβΐ, ν«-

άίοΓυηι ϋεηεΓιείο ρεΓβρίείΐιΐΓ. 5ί ςυϊ& ίμΐππ-

άπείρψ κατά τδν άέρα στρεφόμενον. Ό οΰν έπισχών

τούτοις τδν όφθαλμδν, εύρήσει άε\ πρδς τδ κάτω την

τών λεπτών έκείνων φοράν καταργούταν. Τδ δέ έν

τω μέρει τού άέρος δεικνύμενον άπόδειξίς έ«τι τβΰ

και έν τω παντ\ τδ τοιούτον είναι , έπειδή συνεχές

έστι τδ πάν έαυτώ , και έκ μερών συμπληροΰται τδ

δλον. Ει δέ πάντοτε ή τών λεπτών τούτων κα\ άτό-

μων φορά διά τού άέρος έπ\ την γήν καταρρέει, φα-

νερδν δέ δτι οΰ τδ αίθέριον είδος εις ταύτα θρυιττό-

μενον διασκίδναται (τήν γάρ είς τά λεπτά θρύψιν τε

κα\ διάχυσιν ή τού πυρδς φύσις ού πάσχει ) ■ άνάγκη

πάσα έκείνων τήν ΰλην κατιέναι πιστεύειν, ών τήν

άνοδον δ λόγος διά τών άτμών έΟεώρησεν, ώστε ύγρά

μέν δντα ύπδ της θερμής άνέλκεσθαι φύσεως , έκ-

καυθέντα δέ κα\ γεώδη γενόμενα, μηκέτι έν τψ πυρί

κρατεϊσθαι, άλλά πρδςτήνγήν πάλιν άποκαΟίστασθαι.

Καβάπερ δέ της έν ήμίν τροφής εις λεπτήν τινα

ποιότητα διά τής πέψεως άλλοιωβείσης, ψ 4ν έμπε-

λάιει διά τής άναδόσεως μέρει τού σώματος, έκείνου

προσθήκη τδ άναδιδόμενον γίνεται, κ»\ ποιχίληςοΟσης

έν τή συστάσει τού σώματος τής τών μελών διαφοράς έν

τώξηρώτεχα\ ύγρώ, χαΐ τώκαίοντιχαι τφψύχοντι·

παρ' ών αν γένηται τδ τής τροφής μέρος, έχεϊνο γί

νεται, 8 τδ ύποκείμενον κατά φύσιν έστ\ν (τδ γάρ

επικρατούν εϋκαίρως τήν λεπτότητα τής άναδόσεως

έαυτψ προσωκείωσε ) · τδν αΰτδν τρόπον άνεπαίαθη-

τβς γίνεται διά τών άμερών έκείνων δγκων ή άε'ι

γινομένη τη γτ) προσθήκη. Διότι παντί τώ ύποκειμένψ

(Ιιι ε (Ιβΐΐυβπΐίί άεοΓδίιιη Γθγγϊ εοηβρίεϊεΐ. ΟμοΑ 3υ -

Ιβιη ίη υηβ ρ.ιηβ 3εΓΐ8 08(εη(1ίΐυΓ, ίη(1ϊείο β(ΐ, Ίά«ι»

\η ιιηίνεΓβο πιιιη()ο ΓιεΓΪ, βίηυϊϋεηι ϊηΙεΓ 8β οοηΐί-

ηυυβ 6δΙ, ει εχ ρ3ΓΐίΙ)υ8 εοπιραείυβ. Ρογγο βϊ (β-

υαΐΛ Ιιχε ίη(1ίνί(Ιααςυε εοΓριΐδευΙα, ι\αχ ϊη ββΓε ]3-

εοπίιΐΓ, ίη ΐ6ΓΓ3πα (ΙεβιιιιηΙ : εβΓίυιηςιιβ εδί κΐΐιβ-

ΓΪβηι ερεείειη ηοη άΊδοβΓρί ίη 63 ηεε ϋίββίρηΓΪ,

ςυοηίΐο οοηίιαοιίοιιεηι αίςυβ οΙΤυδίοηβηι 6]ιΐδηιθ(1ί

ηοη ρΛΐίΙιΐΓ ίςηίδ ηαΙιΐΓ» : ηεεεβδβ 681 υΐ εΓβ<ΐ3ηιυ8,

α>3ΐ6Π3ΐη βδβε ίΙΙοτυπι ναροΓυιη, ςιιοηιπι <1ί^Ρ5ΐίο-

ηειη βηΐε εοηβίο'εΓβνϊιηυδ : ςυί ειιηι Ιιυηιίιΐί δίηΐ, α

ε3ίί(ΐ3 3ΐΐΓ&ηυηΐΗΓ ηβΐυπι, εχυδίϊςιιβ βε ΐειτεδίΓββ

εΟβεΐί, ηοη αυιρίίυδ ίη 3βΓβ εοηΐίηεηΐυΓ, ββά Γυηυιη

, ίη ΐ6ΓΓ»ηι ΓενεΠυηΐυΓ. (^υεηιβιΐιιιοιίυηι αιιίβηι είοιίδ

' ίη ηοηίβ ρεΓ εοηεοειίοηεπι ίη Ιειηιεπι ηυβηκίαιη

*}υ3ΐίΐ3(6πι ίιηιηυΐίΐατ, ει εηϊευηςιιβ εοτροΓίδ ρβΓίί

ρεΓ άί^εδίίοηεηι αεεεδδεπί, εαιη αιι^εΐ, ειιπιςυε ϊη

εοΓροτίδ εοηδίίΐυΐίοηβ νβΓίβ δί( ηιεηιΙίΓΟΓυηι ίη βίε-

εο ει ηιιιηίιΐο, ε( α\ίάο εΐ Γπβίιΐο (ϋίΙοΓοηΐία, «|ΐιο-

ευηςυβ εοιιεοείυβ ϋίςβδίυδα,υε ρρΓνεηεηΙ , (3ίΪ8

εναϋίι, ηυαϋδ ββΙ ε3 εοΓροτίβ ρβΓβ 3 φι> βαβείρί-

Ιυτ, ί]ΐιχ ςιιίϋεηι ορροΓίιιηβ ΙεηυίΙαΙεπι ιΐί^εδίίοηίδ

εοηιρΓβΙιβηιΙίΐ, βπιηφιε 8Ϊ1)ί βεεοιιιπιοιίβΐ, ει δίιηίΙείΗ

3ε ρΓορΓΪαηι τειί^ίΐ : εοιίβηι ρ.ιοΐο ΙίεβΙ ηοη δεηΐί»-

ΙϋΓ, 385κΙυα 16γγχ Γα αεεεδδίο ρβΓ ίιιιϋνίιΐυβ ίΙΙα

οοΓρυβευΙα. ΟυβηιοοΓεηι ^υϊ^ςυίο' 3ΐίειιΙ)ί εοηβϊδΐ;-

Γίΐ, ε( εοαίυβηΐ, ϋΐίυβ ρ3Πίδ 3 α,υβ 8ΐΐ8εβρ(υηι ε»!,

ιιαΙιίΓαπι δαίιίΐ, ΓιΙηυε ^1βΙ)3 ίη £ίβΙ)3, 3Γ6Π3 ίη »Γβ-

συμφυέντα, δπερ άν κατ' ούσίαν ή τδ δεχόμενον, πρδς ο η3ι 13ρί5 ίη Ιβρ'ιιΐβ, εΐ ίη υηίνβΓδΟ υηίνβΓδηπι, ει

έκείνην ήλλοιώθη τήν φύσιν, χα\ έγένετο βώλος έν

βώλψ, κα\ ψάμμος έν ψάμμω, κα\ λίθος έν λίθω , χα\

έν παντί παν, δτιπερ άν τύχη τών στε^(1οτέρων δεξά-

μενον, πρδς τδ έπικρατούν μετετέθη. Εί δέ δυσ~α-

ράοεκτον οΓεταί τις τοϋ λίθου τήν άντιτυπίαν τής

τοιαύτης προσθήκης, κδν δ λόγος τδ άκόλουθον Ιχη ,

όμο^ς έγώ πρδς τοϋς ταύτα φρονούντας , ούδέν οΐμαι

δείν άντιμάχεσθαι. Ούδέν γάρ έξει τδ είκός ή θεωρία,

διά πνευμάτων άπδ τού μή περιδεχομένου , πρδς τδ

συμφυόμενον τής άνωθεν τού γεώδους έπιδ(5οής μετα-

πιπτοΰσης. Άλλ' έρεί τις Γσως μή πρδς τδν ίδιον σκοπδν

^λέπειν τδν λόγον ήμών, άλλά προθέσθαι μέν άποδεΐςαι

τήν ϋγράν φύσιν έπΐ τού έξ άρχής μέτρου μέχρι παντδς

ηιιούευη^ϋβ ΓυεΓίΙ δοΙΜυηι, ίΐίοιΐ 3 ηυο δΐΐδεϊρίΐυτ,

ίη ε]υδ(1ειιι ηαΙιίΓηηι οοπιηιυΙ»ΙιΐΓ. 0.υο(1 βί ςυίβ ίη

Ιαρίϋε ρι-ορίεΓ (Ιυι ίΐίβπ) ρυΐεΐ ε886 ϋίίϋοϋβ, ΙίεβΙ ίϋ

ίρδΙΙΠΙ Γ31Ι0 ρβΓ6113(1β3ΐ, 8^0 1301611 ευΒβ ί11θ 'ΠΟΙΙ

άεεεΓΐ3ΐ)0. ΝίΙιίΙοπιϊηιΐδ βηίπι εοιιΑεϊεΙιιτ, ςυοιΐ ρΓΟ-

ροδίΐιιοι ε$(, ευπι ΐβΓΓβίΐΓίδ ηιβίοΓία ΰβΟΓδαιη Πιιειίδ,

α ραπίυυδ οβπι ηοη 8υ8είρίεηΐίΙ)υδ ζά δΐΐδείρίβηίοδ

3 νεηΐίδ ΐΓ30δίβΓ3ΐϋΓ. Αϊ 3ΐί(]1ΐί8 01681 ΓοΓίβδδβ, 0Γ3-

Γιοηβηι ηο8ΐΓ3πι ηοη εο ΐειιάεΓε, ηυο ρΓοροβυίπΐϋδ :

ηοΐήδ εηίηι Γυίδδο ρΓοροδϊΐυπι, υΐ οδίεηάεΓεηιιιβ

3ςιΐ3ηι δειηρβΓ ίη εα ηιεηδϋΜ, ςυαπι ίηίιίο ουίίηυίΐ,

ρβΐ'ΠίβηεΓε ; ίιηρι-υάεηΙβΓ 3υΙεηι ίΐΐυε 6886 ρΓΟ^Γεβ-

808, υΐ εοηΐΓ&ΓΪΐϊΐη οοηΓιπιΐΒίβιηυδ : δίνε εηίηι άι-

ΐίαμ^νουσαν, λαβείν δέ τι) έναντίον κατασχευάζοντα. || ββδίί νβροΓΰδ ίη ίχηβ «οιΐδίϋεαηΙ, ίίνβ ΓβνεΠβιιΐιΐΓ
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ίη ΙβΓΜΠί : υΐταςυβ γθ ιΐίιηϊηυΐίοιιεαι ηηυχ ρβτίΙβΓ Α Είτε γάρ έν τώ πυρ\ τδ άναδιδίμενον μένοι, είτε χαΐ

δβαυί, εοφίυ ίρβο εορίαιη 3φΐ3ηιιη Οδίεηάί, ςυοά

οηιιιίιιο δβιιιμβΓ 3ΐ)*υηΐ3ΐιΙυι°. Νεεεδβαπϋηι ίβίΙιΐΓ

βπΐ, υΐ γογιιιιι η^Ιυτατη ίΐβπιπι εηηδίάβι-ειηιΐδ, ςυο

ιΐίβριιΐοΐίο ηοδίΓ» Γεεΐία$ ρβΓ ί·)8»ιη 3(1 Γιηεηι ρπ>·

ροδίΐιιηι ρβΓιΙαυαΙϋΓ.

Ουχη:ιιη ί«ίΙιΐΓ οβί πτιπη ιΐ3ΐυΓ3? ΝΊΙιίΙ οοππη,

<[\χ·α εεηιιιιιΐιΐΓ οηΐίηβ ΐϋΓΓΐηι βιιιΙμγο, εοηδίβηδ,

Ιιπηυηι, οι ίιηιτ>ιιΐ3ΐ)ίΐ6 €0Π3ΐϊΙυΐιιηι βδΐ 3 ιίίππι

οιηηίιιιη ορίβεε ϋεο : $6(1 οπιηίί ίηίει- βε νϊοϊδδΐπι

εοηιηιυίβηΐυτ. ΙηβδΙ εηίηι η,υχύβιη νίδ, ευ]ιι$ ριτρβ-

Ιυο φΐθ(1:ιηι ίη ΟΓϋειη ιποΐυ ευηείβ Ιιχε ίιιΓβΓΪοΓΑ

είτευιηαξυιιΐυΓ, εί ρβΓπιυίβηΙυΓ, πίΓδίιηιςιιε ϊη $6-

ιιιεΓιρ$3 ΓειΙυευηΐιΐΓ. Οπχ ςυίιίειιι εοηιιηυίαιΐο ειιιτι Β αλλήλων εις έαυτά πάλιν έπαναγούσης

Γιογϊ ιπιηφκιιιι εβ$δεΙ, ηβεεδδβ εδί, ίη »1ί3 νίείδδίιιι

011)1113 ΐΓ3Ι1$ίΓβ, εΐ ρβΓ ('ΚιΙιΊΙΙ ίΙεηίΠΙ Υ65ΐίβΪ3 Γβ-

ιιιοηιο. ΝίΙιίΙ εηϊιη Ιιοππη α βε ίρ$ο εοηδεΓναΓείιΐΓ,

ιιϊ5ί ευηι 3116Γ0 £βηβι°β εοιηιυίϊΐυιη ηβΐυταηι $υαηι

οΙηίηβΓβΐ. Ο,υοιηουΌ, ίηςιΓιεδ, ί11;ι οοιηηιιιίαικίί νί$

ρεΓ ςυβίυοΓ 6ΐεηιεηΐ3 ϊη βτΐιβπι εοηια>εαΐ? Νβςυβ

βηϊηι ηυχίίΐιεί εχ ςυίυιι$1ί1)6ΐ νίεί$δίηι Γιυηΐ, ηεςυβ

εοπιιηυΐβΐίοηίδ είϊχυΐυδ ρεΓ Γ6δ 5ΐιι@αΐ38 χςυβΗΐβΓ

να^ηΐιπ· : δει) βα,ιιβ ςιιί(1ειη ρεΓ νβροτεβ ίη ;ιογοπι

ΓβΓυηϋίΐυΓ, νίψοτεβ 3υ1επι ραίιιιΐο Οαηιηιχ $α1)πιί-

ηί$ΐΓ3ΐο ιοιτβίΐΓββ Οιιηΐ, ίη είηεΓεπι ςιιο<1αηιηιο<1ο

τειίαείί, ροδίββηιιβπι ευιη ίβηε νειβαΐί δΐιηΐ. Ηίδ

νεΓΟ $υ$εερ1ί$ 18ΓΓ3 πιιιΐβΐίοηίδ ίη δε είΓειιΙυπι δϊ-

8ΐίΐ. Νβςιιβ εηίηι βηυχ η&Ιυη πΐΓβιΐδ υιαυιη ΙιββεΙ " τίι τω πυρί καθομιλήσαι γενόμενοι · ή δέ γη ταύτα

ξηρανθέν πάλιν επίτήν γήν έπανέρχοιτο, Γση καθ'έκά-

τερον ή τοϋ ύδατος έλάττωσις Ισται ■ χα\ ούδέν ήττον

διά της κατασκευής ταύτης άναγκαία δείκνυται ή τοΰ

ϋγρού περιουσία, διά το πάντως είσαεί δαπανάσθαι.

Ούκοϋν άναγκαΐον αν είη προς τον λόγον τοΰτον, πάλιν

την φύσιν τών δντων κατανοήσαι,ώς αν δι'αύτης ήμϊν

εύοδωθείη πρός τδν προκείμενον σκοπών το θεώρημα.

Τις ουν ή φύσις ; Ούδέν των στοιχειωδώς έν ττ)

σϋστάσει τοΰ περιγείου κόσμου θεωρουμένων ατρε-

πτόν τε χα\ άναλλοίωτον παρά τοϋ Δημιουργού

τών όλων πεποίηται · αλλά πάντα έν άλλήλοις

έστ\, χαΐ δι' αλλήλων διακρατεϊται , της τρεπτης

δυνάμεως διά τίνος εγκυκλίου περιφοράς πάντα

εις άλληλα τά γεώδη μεταβαλλούσης , κα' άπ'

αύτής δέ

της άλλοιώσεως άπαύστως έν τοις στοιχείοις

ένεργουμένης, άνάγχη πάντα ε!ς άλληλα μετα-

βαίνειν , έξιστάμενά τε άπ' άλλήλων , χα\ πάλιν

κατά τδ Ισον άλλήλοις έπεμβαίνοντα. Ού γαρ άν τι

τούτων φυλαχθείη έφ' έαυτοΰ, ε! μή ή πρδς τδ έτε-

ρογενές έπιμιξία διαχρατοίη την φύσιν. Πώς ουν εΓ-

ποι τις άν, διά τών τεσσάρων τήν μεταβλητικήν τε

χα\ άλλοιωτικήν δύναμιν, περιοδεύειν χυκλεύουσαν ;

Ού γάρ πάντα δι' άλλήλων γίνεται , ούδέ δι' ομαλού

ό της άλλβιώσεως χύχλος , δι' έκάστου τών δντων

περιχωρεΐ , άλλά τδ μεν ύδωρ πρδς τδν άέρα διά

τών άτμών άνεχέθη , οί δέ άτμοί τήν φλδγα θρί-

ψαντες πάλιν άπεγεώθησαν, οΤόν τις σποδιά μετά

ε 16ΓΓ3. Οιια ςυί(1ειη Γ3ΐίοηε ΓεΙίηηυίιυΓ εοη$ί<1ε-

Γαικίιπιι, α ι γ ιι 1 1 1 Ιβιτ3 ίη α(|υχ η3ΐυΓ3ΐη πιυΐ3Γί ρυ»·

βίΐ. Ουοιΐ ϋ ιιιιι ίηνε8ΐί([3αιυ3, ηειηο οι-αιίοηεηι ηο-

5ΐΓ3ΐη υΐ 1οη£ίθΓεπι βεευβεΐ. Υίιΐβιηιι» εβ ηυχ πα-

ΐυΓ3 δΐιιιΐ 8ίεε3, βροηΐβ $υ3 η3ΐυΓ3ΐί ςυαίίαιη ρΓΟ-

ρΓίείβίε πΐ3(1ε(ίβΓί. ί'ι ίη 83ΐβ Ιίεεί ίηΐυεπ, πιεοΐ-

Ιίβ, ει ίη ίΪ8 ςυχ εχ ΙιυπιοΓε αΐίηυο εουςίβείβηΐε

-εοη$Ϊ8ΐυηΙ. ΙΙηππη ευηι $ίεείΐ38 ρίορπα 8ΪΙ, Ιβπιειι

«ί ηιιί(1»ιη εχ ίρβίβ ΙίηυοΓ (1ε8εεη>ΐ3(, Ιιυπιίιΐ,ι Γιυηΐ,

8ίεείΐ3ΐειηηιιε $υ3ΐη ίη Ιιυιηίϋβιιι ςυαίίιβίεπι εοη-

νει-ΐυηΐ. ΤβΓίϊ εΐίβηι εετηίΙυΓ ηιεΙΙίβ η3ΐυΓ3, ([χιοά

ε»1θΓε εχβίεεαίυπ), ΓυΓβυηι ε3$υ βΐίςυο ίη Ιιιιπιογοπι

ΓββοΙνίΐιΐΓ. δειΐ Ιιχε οπτίιιαηΐυΓ : ρΓΧβίαΙ εηίιη εχ

δεξαμένη Ιστησεν έν έαυτή τδν της άλλοιώσεως

δρδμον. Ούπω γάρ έξήτασται , εϊ ή τοΰ ύδατος

φύσις έκ γης Εχει τήν γένεσιν. Ούκοϋν τούτω τω

σχέμματι λείπεται , εί δυνατόν έστι τήν γήν ε!ς

ύδατος μεταστηναι φύσιν. Πάντως δέ ούδε\ς ήμ!ν

άδολεσχίαν έπεγχαλέσει, δι' ων άν ην δυνατδν άνα-

ζητοΰσι τδ έν τοις είρημένοις άχόλουθον. Όρώμεν

τοίνυν πολλά τών ξηρών, αύτομάτως έκ τίνος φυσι

κής ιδιότητος ύγραινόμενα , οίον έ*\ τών άλών

έστιν ίδεΐν, τών τε μεταλλευομένων, κα\ τών Εκ

τίνος ύγροϋ καταφρυγομένου συνισταμένων, ών ξη-

ρότης μέν έστι τδ ιδίωμα, εί δέ τις αύτών νοτία καθ-

ίκοιτο, Εκμαλέοι γίνονται, κα\ πρδς τήν ύγράν ποιό-

ρΓίηείρίο οΐίςυυ ηεεε883Γίο (ΙίβρϋΐΒΐίοιιϊδ ΟΓίΙίηεηι |) τητα τδ έν σφίσι ξηρδν μεταβάλλουσιν. Ούτως

ριΜ-δΐ'φίΛΐιιιιΐ'. Λιιίιιΐ3(1νεΓΐίηιυ8 ηοη υη3 ςυαίϊΐαΐβ

ε1εηιειιΐ3 «ΊηςιιΙ» εοηδίίΐιιί, ει :ι1> αΙίί$ εΐεοαβηΐίβ νο-

Ρ3Γ3ΓΪ, βειΐ νιηΐβ ςυ3ΐίΐ3ΐίϋυ8 εοπιρΓεΗεηϋί, ηιια-

Γυηι ηΐίίϋ ίηΙεΓ 86 ριΐ£Π3ηΐ, λ\\χ ΒΪιηυΙ ίιιβρίείυηΙυΓ,

εί ριΐ£η3η1ί1)ΐΐ8 ΪΒίβΓ 36 ραήΙβΓ εοΙιΧΓβιιΐ ει <|ΐι;ι-

ιΐΓβηΙ. ϋι ίη ιοπ.ί εί βςιια 8Ϊεεϊΐ33 <·1 ηυηιί(1ίΐ38

εΐ)ΐι]υηξί ηεηυευηΐ; Ιιοπιηι Ι3ηιεη υΐπφιε βχ Χφίο

ΓΓίςίιΙίΐ33 ίιΐ68ΐ, φΐ;ι ριιςηαηΐεδ ςυοιίβηιηιοιίο <1β-

νίηείυηΐυΓ. Αςυ3 ίιεηι βΐ 36Γ ςΓβνϊΐβίε Ιενίΐβιεηιιε

8βρ3ΐ3ΐιΙυΓ, 8ει1 ίη Ιιίδ φίοςιιε Γΐ'ίςίι1ίΐ33 ιιΐη^ιιβ

εοηνεηίεηβ, υΐ πκίΓμιπι ςυο(1(ΐ3ΐη νίιιεαίυηι $ρεεΐ3-

Ιιιγ. ϋίίΟΓρρ.ιΐ βεΓ 3ΐ> ί^ηβ 63 ηυχ ε$ι ίηΐεΓ ίήξί-

άιιπι εί ("ΐΐίιΐυπι ιΙίβεΓεηΐίβ, 8εά ΙενίΙβίε ίηΐβΓ 86

εοηεϋίηηΐιΐΓ 3ΐφΊε εοηνεηίυηΐ. Ι^ηίδ άεηίςυε α ΐεΓ-

Γ3 1ετίΐ2(ε 3β]υη2ϋιΐΓ) $6(1 $ίεείΐ3ΐί$ ηεεεβδίΐυάίηβ

Εγνων χα\ τήν τοΰ μέλιτος φύσιν ξηράν τρόπον τινά

διά της όπτήσεως γινομένην, κα\ πάλιν έκ περιστά-

σεώς τίνος είς τδ ύγρδν άναλύουσαν. Άλλά παρείσθω

ταύτα- κρεΐττον γάρ έξ άρχής τίνος άναγχαίας δούναι

τήν άκολουθίαν τώ θεωρήματι. Ού μίαν γινώσκομεν

έφ' έκάστου τών στοιχείων ποιότητα, δι' ης συμ-

πληρούται τδ ύποκείμενον, καΐ τοΰ άντιστοιχοϋντος

άποχωρί^εται, άλλ* έν διαφόροις Εκαστον καταλαμ

βάνεται ταϊς ποιότησιν, ών αϊ μέν άκοινωνή-ως

Εχουσι πρδς άλλήλας, αΐ δέ κατά τδ ίσον ένθεωροΰν-

ται , οίχείως τε κα\ άρμοδίως ϊχουσαι πρδς τάς

μαχομένας άλλήλαις ποιότητας · οίον Ιπ\ της γης

χα\ τοΰ ύδατος, άμίχτως μέν Εχουσι πρδ; άλλήλας

ή ξηρότης τε κα\ ύγρότης, έπίσης δέ έκατέρα τού

των σύνεστιν ή ψυχρότης, ένοΰσα τρόπον τινά δι'
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εαυτής τά μαχόμενα. Πάλιν χωρίζεται τί> ΰδωρ έχ Α εορϋίβηΐυτ, βΐ Γαβιΐιΐδ ίηειιηΐ. (}ιΐ3β δί νοίυηιυδ (Ιε-

τοϋ αέρος, τη τοϋ εμβριθούς πρδς τδ κοΰφον έναν- εΐ3Γ3Γε, βίο βχΟΓοΊβηιιΐΓ : Εΐί^ϊάίΐβδ ηυϊιίεηπ ίη Ιεπ-3

τ:ότητι ■ αλλά κα\ τούτοις μεσιτεύει κατά το Ισον έν δίηιηΙ, βΐ 3ςυ3, ει 3βΓβ ρεΓδρίείΙιΐΓ, ηΐ3]οπ Ιβηιειι

τη έκατέρου φύσει τδ ύγρδν θεωρούμενον. Πάλιν βχ ρβΓίί εοη£Γϋίΐ 3<]υ%, ει ε]πδ ίη 8ε ςυοά3ΐηηιθ(1ο

δ.ΐσταται τοΰ πυρδς δ αήρ, τη τοϋ θερμού πρδς τδ ηβΙιΐΓβπι οοιίδβΓνβΙ, ίημιπ3ΐικμΐ6 3 δίεοίΙ»Ιε ρΓονε-

ψυχρδν μάχη έναντιού μένος · άλλά κοινωνεί τή κατά ηίεπίεπι ρΓορεΙΙίΙ, εβ ΓεριιςαβηΙίβ ο,υαηι ΙΐίυεΙ ευιιι

τδ κοΰφον ποιότητι, κα\ της φυσικής αυτών έναν- )| εβΙίόΌ.

τιότητοςοΤόν τις καταλλάκτης ή κοινωνία τής ποιότητος γίνεται. Είτα τδ πΰρ άπδ της γής τφ βάρει κα\ τφ

κούφω κεχώρισται, άλλ' ή ξηρότης άμφοτέρων έστ\ κοινή, κα\ διά ταύτης ϊνσπονδά πως άλλήλοις τά διεστώτα

γίνεται. Τί δέ βουλόμενος έντεύθεν της έξετάσεως άρχομαι; δτι ή ψυχρότης δμοίως μέν ένθεωρεϊται τή τε

γή καΐ τφ ΰδατι και τφ άέρι, πλείονι δέ μοίρα τφ ύγρφ προσωκείωται, συντηροϋσά πως έν έαυτή τήν

τοΰ ύδατος φύσιν, διά τής πρδς τδ θερμδν άντιπαθείας, τήν έκ τοϋ ξηρού βλάβην άπαμβλύνουσα.

'Ος τοίνυν τω θερμφ ξηρότης έμπέφυκε , χα\ (ϊιιεπιβάηιοάιιιη ί^ϊΐιΐΓ βάεδί οβίίιΐο 8Ϊοείΐ38 ηη-

ούχ Ιστι μόνον έν τω έτέρω τδ πϋρ δειχΟήναι ■ ΙϋΓ3ΐΪ8, ηεο ί^ηίδ 6θ1ϋ8 ίη 3ΐίο ροΐεδί οδίεηάΐ : βίο

οΰτω; εικός έστιν ήνώσθαι λέγειν τφ ύγρφ τήν β άίεεηάιιηι 881, οιιιη ηυηιίιίο Γι·ί(5ίάίΙαΐ8Π) οοη]ιιη^ϊ

ψυχρότητα , διά τδ δεϊν έχατέρω των τε έν τφ 30 άενίηείπ. Οκοά δί Ιιπηιίάυπι δίιηυΐ ει ΓπΒ'κΙυηι

ιτυρ\ θεωρουμένων είναι χα\ έν τφ ΰδατι τήν άντι-

στοιχοΰσαν ποιότητα, ώστε μάχεσθαι τφ μέν ξηρφ

τήν ΰγρότητα, τφ δέ ψυχρφ τήν θερμότητα. Εί οΰν

έπίαης τφ ύγρφ συμπληρωτιχδν τής τοΰ ΰδατος

φύσεως κα\ τδ ψυχρδν άπεδείχθη, άκόλουθον άν εΓη

λογίζεσθαι, δτι τής ψυχράς ποιότητος, καΐ τή γή

φυσικώς έγκειμίνη; δυνάμει, κα'ί τδ ΰδωρ έν τη1 γή

έστι, κα\ ή γή έν τφ ΰδατι. Ή γάρ φυσική τοΰ

ύγροΰ πρδς τδ ψυχρδν συζυγία ούκ έά διαζευχθήναι

τοΰ έτέρου τδ έτερον καθόλου " άλλά κάν ποτε κατα-

μόνας έφ' έαυτοϋ τύχη τούτων έκάτερον, ούκ ακριβώς

μόνον εστίν, άλλά τη" δυνάμει τδ συναμφότερον έν

τφ ένΐ καθοράται. "βσπερ γάρ τοΰ ύγροΰ πρδς τδν

3φΐ3β η3(υΓ3πι εοηβΐΐΐιιιιηΐ, ΓιίβίιΙί βυΐεπι ηιιβΓιίαβ

ΐεΓΓΧ η»ΐϋΓ3ΐίιεΓ ίηεδί : δεη,υίΐιιΐ', υΐ ροΐεδίβίε ει

βηυβ ίηδϊΐ ίη 18ΓΓ3, εί Ιειτβ ίη 3(]υ3. ΝοίηΓβΙίδ εηίιη

ηυηιίάί ουιη Γγϊ^ϊοΙο εοριιίαΐίο ηοη ρεπηίΙΙίΙ, υΐ

υηυιη 3ϋ «Ιίει-ο ρεηίΐιΐδ δφιη£3ΐηι· : βεϋ εΐίαιτίδί

οοηΙίη£3ΐ Ηΐίςιιβηάο, ηΐ βΗβπιηι ίη δείρβο δερβι-α-

Ιίτη εοιίδίδΟΙ, ίύ ηοη ρΐαηοδοΐιιιη εβί, κειΐ ροΐεδΐ3ΐβ

υΐηπηηυβ ίη υηο ρεΓδρίείΐυι-, Νβηι υΐ ΙιιιηιΜο ίη

βεΓεπι άίίΓυδο, Γι-ί^ίι1ίΐ3$ ναροπιπι ρ3Γΐίευΐ38 ίηδε-

ςυίΐιΐΓ: βίε β εοηΐΓ3Γίο, ίη ίηΐίπιίκ Ιειτκ ραιΊίϋυβ

Γγ ϊ^ ϊ ;1ο εοηιηιθΓ3ηΐε, ΙιηπικΙίΐ35 οο^ιιαίαπι ςυβίίΐα-

Ιβπι ηοη ύεΓβϋηηυίΙ; δεά ίιϊβίίΐα νίδ, α,υϋβ ΙεΐΓ3!

η3ΐΙ1Γ3ΐίΙεΓ 11)651, Ι3||(|||3ηΐ 3 ΙΊ () 110(1 ΙΐΙΙΠίίΐΙΐ Π3ΐυΓ»

άέρα διαχυθέντος, χαΐ ή ψύξις τοΤς των ύγρών άτμών (] δβπιεη εΟΓιοίΙιΐΓ, δεπψεΓηιιε εχ 88 οοη]υηοΐ3ηι δϊΐί

μορίοις έπηκολούθησεν · οΰτω τδ Ιμπαλιν τής ψυ

χρότητας έν τφ βάθει τής γής διαιτωμένης, οΰδέ ή

ϋγρότης τής συζύγου ποιότητος άττολείπεται, άλλ' ή

ψυχρά δύναμις φυσικώς έγκειμένη τη1 γί), οΐόν τι

σπέρμα τής τοΰ ύγροΰ φύσεως γίνεται, άε\ δι' έαυ-

τής τήν συνημμένην έαυτ^ ποιότητα φύουσα, της δέ

άλλοιωτικής ένεργείας τήν γήν, διά τής άγαν ψύξεως,

είς δδατος γένεσιν μεταβαλλούσης. Τούτων δέ εί

μέν τδν λόγο* ήμάς τις άπαιτοίη, πώς ένεργεΐ τήν

τοΰ στε^(5οΰ πρδς τδ ύγρδν μεταβολήν ή άλλοίωσις

επίσης, άμηχανήσομεν, ώς χλ\ £τΑ τών άλλων πάν

των. Πώς γάρ διαχεΐται τδ ΰδωρ πρδς τδν άέρα, τφ

κούφω τδ κατωφερές έποχούμενον ■ ή πώς τδ βάρος

είς χοϋφον μετεποίησεν ή άλλοίωσις; Ταύτα δτι μέν

φΐπΐϊι.ιίπη £ί£ηίΐ, ευπη ί!ΐ3 νίι εοηιηιυίβηάΊ νείιε-

ιηεηΐί ΓήςίιΙίΐ3ΐε ΐιτΓαιη ίη ηφιηιη εοηνεΓίβΙ. ΙΙα—

πιπί πτυιη δί ςυίδ 3 ηοοίδ Γ3(ίοηεπι ει 03ΐΐ83ηι

εχ(|ΐιϊι·3ΐ, Γοςείςυε ηυχ νίδ εχ .τςοο δοΐ'κΐυηι ίη

ΙιππιίιΙπηι οοηνεΓίαΐ : ςυοά ίΙΙί η'δρπηϋεβιηιΐδ, ηοη

1)3ΐ)ϋυίηιπδ, υΐ ίη Γεϋφΐίδ οΐίηιη οηιηίουδ, ηεπιρβ

ςιιοιηοιίο 3ηιΐ3 ίη οιτοιιι «ΙϊίΓιιικΙαίιΐΓ, εί φΐοϋ (ΙβοΓ-

δΐιιη (εηύίΐ, ίηδΜεΐΙ Ιενί, ^Γ3νβηυβ ίη Ιενο οοηνεΓ-

ΐαίιΐΓ. Ηχε εηίηι Οεη δεηβιι ίρδο ρεκίρίιηυδ, ςυο-

πιοιίο 3υ1εηι 3 η3ΐυΓ3 Γΐ3ηί, ι-ηιίοηβ άοεεΓβ ηοη

ροδδυπιυ;. δίη ςηίδρίαηι εχρεηπιεηΐΐδ Ιι.ιηο ορί-

ηίοηβιη εοπιρΓθϋ3Γί αιρίαΐ, ίιΙ πϋιΐυοίη ριιίεΟΓυηι

εχεηιρίο Γβείΐε ρΓΧδΙαϋίπιυδ. Νεςυβ εηίιη, δί Ιιτ-

Γ3ΐιι δίεεαηι οίΓοιΙίπδ, ρΓΟίίηυβ ηψιηηι οΙΓεηϋεβ, 8εά

γίνεται, τή αίσθήσει καταλαμβάνομεν , λόγψ δέ Ό ρηπιππι Ιαείιι ιιεδείο ΐ)υίι1 υΐίξίηοδυιη δεηΐίεδ ; ηιιυά

παραστήσαι τά έργα τής φύσεως άδυνατοΰμεν. Εί

6έ τις τήν πεϊραν είς μαρτυρίαν τής τοιαύτης ύπολή-

ψεως δέχοιτο, έτοίμως άποδείξομεν, μάρτυρας τοϋ

λόγου τους φρεωρύχους παράγοντες. ΈπεΙ γάρ τών

έν βάθει καταλαμβανομένων υδάτων τήν άνικμον γήν

διορύςωσιν, έπ\ τδ κάτω προϊόντες τή έργασία, ούκ

εύθϋς έντυγχάνουσι τή συστάσει τοΰ ΰδατος, άλλά

πρώτον μέν τή άφή μετέχειν τινδς ίκμάοος τήν γήν

έστοχάσαντο· είτα πρδς τδ μάλλον κατεψυγμένον

διά τοϋ βάθους χωρήσαντες, πηλωδεστέραν τήν βώλον

καταλαμβάνουσι ■ μετά τοϋτο πρδς τδ μάλλον κατ

εψυγμένον βαθυνομένης τής έργασίας, ίδρώς τις

άμυδρδς άποφαίνεται · είτα πόρου τινδς έντμηθέντος

ύπδ τδν πυθμένα τοϋ λίθου · ενθα μάλλον εικός έστι

δί ΓυιΙίεηοΌ 3ΐιίυδ ίτε ρεΓ(;38 3(1 Ιοοα ΓΐΊ^ί<1ίθΓ3, (ξΐε-

1)3ηι ηΐ38'ΐ3 ο(εηο83ηι ίηνεηίεβ : βΐδίβιΐ πκι^ίϋ :κΙΙπιο

Γγϊκϊ(Ι3 1η<·3 (1('8ι-(ίιιΙ(·ι 18, ΐηιΊ)ί(ΐ3 ςυχϋβιη 3(]Π3 3ρρα-

ΓευίΙ : δίη βυίειη δυο ίηιο ρΓΟΓβυδ δοΐο, ςιιο ιηίηιΐδ

νεπδΊηιίΙε δίΐ γηΙογ.μ»» δοΐίδ ρεηεΐΓ3Γ8, 13ρίϋειη *Ιί-

ςυεηι ίηείιΙεΓΪδ, ΙίεεΙ ίρδίιΐδ Ιβρία'ίδ (Ιεηδίΐαδ οοδί-

δΙεΓε νί(1ε3ΐυΓ, Ι3Π18Ι1 νΐΊΐιν ςυ%(ΐ3ηι βρεπιιηΐιΐΓ, εχ

ςυίΐιυδ υηιΐίηυε α'είϋδδυδ ρυίειίδ 3(|πίδ 3(Πυεηΐί1)αδ

(■οιηρΙοίπΓ. Ουοά φΐυΓ ίη Ιοεο πκιιιυ βΐηυε ορεΓα

ίϊείο εχεβνβΙοηυε εοηΐίιιςίΐ, ιιΐ Ιιπηιογ υηϋίςυε ίη

ρυ(ευπ) εοηΠυβΙ, ίά ίη οηιηί Ιοεο ρ3Γ οδΐ ενεπίτε:

ουπι 83 3(]ΐΐ3 η,ιιαϊ ρεΓ (εηυεδ εοΙΙίςίΐιΐΓ ΙιυιηοΓε»,

ρετ νεη»β ςιΐ33(ΐ3ηι αά Ι:ιΐίθΓ65 ηιεαίιΐδ ρβΓιΙιιειιΐιΐΓ,

ει ΙιυηιοΓ βε ηβΐιίΓαΙίΙεΓ ίη ιιηυηι οο^3( , 3ΐ·ι ε
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εοηβεΓνβΙ. 8'ιε ε<·£0 9<1Ι13 οοηίϊί'ΐΙιΐΓ, Γπ^ίϋιιιη Π)3ΐ1ΰ- Α μηκέτι τήν ήλιακήν θερμότητα διαδύίσθαι τή πυ-

ίΛο\ι , βΐ ΙιυπιοΓ βχ ΓπβίάΊΐβίε Ιοίαπι 3ςυχ ηαΐυταπι

ρει·Πείεηΐε εοηδίίΐιιίΐαι-. Εχ 3ςιΐ3 νεπ) εοβεΐα εοη-

ςΓβ£3θηυβ Πυβηίοιη βεηεηΐυηι , ςυβευηςυε ϋϋΐαί

;ΐ(1ίΐυ8, ΐβΓΓαηι βρειϊΐ , ει Γοηδ ιρρβΙΙαΙαΓ. βοίχΙ

.ιιιΐβπ) βφίαπιπ) οπηβ βιιεΙΟΓ ει εβυδβ βίΐ ίρ$3 Γπ-

8Ϊ(1ίΐ38, ιΙΙυά ίηά'ίείυπ) δίΐ,'ο,υοά' Ιοεβ δερίεηίπο-

η'ιυιΐδ ρΓορίηςηϊοΓ» Γη^ί(1ίθΓ3ςυε πιββίδ αουηϋαηΐ

ιςοιηιπ) εορϊβ. Αρπεβ εηϊιη ρπ>Γεεΐο ει ορβεα ϋε-

ρΓε853ηυε ββδβηΐ 2εςυ&1ίΙεΓ βα,αΐδ ίηίςυα , $ί Γγϊ«Ί-

(1ίΐ3ΐΪ8 η&δβιιΐίβ ηίηίΐ βυ,υβπιηι ΟΓΐυηι ϊηιρβιΙΪΓβΐ.

ΟυβαιιάΊηοάοπ) ΒυΙβπι εχ ϊπιΙϊγϊιιεγι βυΐιίδ εοΐΐεείβ

>ςιιι (ΟΓΓεηΙεδ ηβδευηΐυι·, Ιίεεί βυιΐ35 ίρβββ ββρ>-

ΓϋΙίιη ββρίεϊεηδ , βΙη£ΐιΐ88 ρβΓ 86 ραδϋΐυηι ςιιί<1<ΐ3«ι

εΐ ρΓΟ ηίηίΐο 1ια1)οη(1υηι εχίδΐίιηεδ : βίε εχ ηυηιοηβ

κνότητι τοΰ λίθου χωλυομένην τότε λεπταί τίνες τοΰ

ύδατος φλέβες διά της εργασίας άνεστομώθησαν, άφ'

ων έν κύκλω περίτδ βάθος της συνδέσεως γινομένης,

εύθηνείται τδ φρέαρ τψ ΰδατι. "Οπερ τοίνυν ένταΰΟα

γίνεται πρδς τήν χειροποίητον κοιλότητα, συνδοθεί-

1\ σης της πανταχόθεν περ\ τδ φρέαρ συνθλιδομένης

Ικμάδος, τοΰτο είκδς έν παντί γίνεσΟαι τόπω, κα\ τδ

διά της λεπτής ίκμάδος άε\ συνδιδόμενον διά φλέβων

τινών έπ\ τοϋς εύρυτέρους δχετεύεσθαι πόρους, ήδη

της λεπτής συ^όοίας πρδς έαυτήν ένωθείσης. ΟΟτως

ουν άπογεννάται τδ ϋδωρ, τοϋ μεν ψυχροΰ τήν γήν

καθυγραίνοντος, τής δέ ύγρότητος της έκ τοΰ ψυχροΰ

συνισταμένης , κα\ δλην τήν τοΰ ύδατος φύσιν Ιν

έαυτή τελειούσης. "Οθεν άθροισθέν ήδη, καΐ £ε!θρον

δοηδίπι ε Ιεπ·3 πιβηβηΐίδεορ'ι» ηιιιΐΐίδ ΠαεηΙίδ εο3εΙΪ8 Β Υ^μενον, ζπερ άν εύοδωθή, κατ' έκεΐνο τήν γήν

οιίυηΐυτ (Ιιιπιϊιι:· : φίοππη δί φιϊδ ΐΓΟβηίΐιιάϊηβη) ,

ρεΓεηηεδηυε ευΓδίΐδ εοηδίι!ει·εΙ , ιιηιίεηπιη δυρρε-

(ΙΊ13ΓΪ Ι3ηΐ3τη Π([π;ιπ] πί 3ΐ>υη(]3ηΐ)3πι εχΪ8ΐΙιη»5ΐΐ ?

Νυηι 3ΐί(]ΐΐ0δ δίΐιί ϊη Ιβιτ» δίηίϋιΐδ Ιαοιίδ εοιιΠηξεΐ?

0υϊπ3π> , ουδεεΓΟ, Ιαηΐϊ Ιβειίδ εδδε ψιοαηΐ. ςαί ηίδΐ

ηον-3 38δϊάϋε 3εεε(ΐ3ηΐ αιιχϊΙΊα , ηοη Ιιη-νΊ ΐειηροΓε

ε\Ιιηπι ϊ.πιίυΓ ? Λι 3ΐίθ8, ίηςυίδ, Ιβευδ εχεοξίΐαΐη-

ιιηίδ. ΕςονεΓΟ ΓΜ|υίηιη, ςυίάΌβηΊ αΐϊοδ ϊΙΙοβ ηίΓδυιη

ε\!ΐ3ΐΐδΐοδ εχρίεΐιίΐ. Ο,αοά δί 3ΐίοδ αίςιιε 3ΐίθδ Κιευδ

ίηνεηεπβ, ε?ο νίείδδίηι ίηΐειτο£3ΐ)θ, υηάβ οηιηεδ

Ι3ηι1εηι εχίηβηίΐΐ εοηιρίεΐκιηΐιιι·. Οο^επβ ί($ίΐιιι· ρι-ο-

^Γκιΐί ίη ίηΠηίΙοηι , 3(ςιιε Ϊ13 οτ3ΐίο 103 Ιβευδ Ιβευ-

Ιιιΐδ 3εευηιαΐ3Π8 , ηε ΓοηΓιΗπ* ιΐβδίηι Ιιειίδ, ιιικΙε

άνεστόμωσεν. Τοΰτο δέ πηγή όνομά^εται. Τεκμήριον

δέ τοΰ καθηγεΐσβαι τήν ψυχρότητα τής τών ύδάτων

γενέσεως, τδ τοϋς πρδς άρκτώους τών τόπων χα\

μδλλον κατεψυγμένους εύθηνεΐσΟαι τοις ΰδασιν. ΤΗ

γάρ αν έπίσης τά ήλ'.οϋμενά τε κα\ νότια, δ;ά6ροχ»

τοίς ΰδασιν ήν, εΐ μηδέν ή άπουσία τής ψύξεως τή

γενέσει τών ύγρών ένεπόδιζεν. "Ωσπερ δέ τδ έξ όμ-

βρίζς υδωρ άθροισθέν μέν έκ τής τών σταγόνων συρ^

(5οίας. χειμάρ(5ους γίνεται, ε'ι δέ αϋτάς τάς σταγόνας

έφ' έαυτών τις βλέποι, βραχΟ τι κα\ άντ' οΰδενδςτδ έν

έκάστη φανήσεται · ουτω κα\ ή τής κατά λεπτδν κάτω

θεν άε\ τοΰ ύγροΰ ^νισταμένης ποσότητος· δταν

ϊν έκ πολλών ^ε{θρων τδ τών λεπτών άθροισμα γέ-

ροβίΓεηιο 3ςιΐ3 ΟΓΐυδ ρπηεϊρϊυπι ΗίυεβΙ , ηυηςιιβπι ^ νηται, τδ τοιούτον είς ποταμοΰ φύσιν έχδίδοται. Ό

εηηκϊκίεΐ. ΟιιητηοΙίΓειιι . ειιηι ΓεηεηεηΗ» κίι «■ηιις,α δέ ταύτας τάς ύπολήψεις παραγραφόμενος, πόθεν άν

βΐηθείη τους άεννάους τών ποταμών άναδίδοσθαι ;

εοηβΐδίεΐ. <3ιΐΗηιοΙ)Γβιη , ειιηι Γερεηβηάϊ δϊΐ ε3υ&3

(|ΐΐ3 ρπ11)32 αςυχ ηα(υΓ3 εοηδΙϊΐυίΐυΓ, ΒΜ^ίί εοη-

δβηίαηευιη εδί , εβηι ίη ίρβοδ ίοηΐεβ εοηΓεΓΓε, ςυβπι

βαυ ΙβΓΓ» 1»ευβ εοηΩηςεΓε, ςυοΓυηι Γβΐίο εοπιηιεη-

ιίιϊ3 δΟΐϊιη 3ΐ> βςυίβ ηοΐιΐΓβ άεοΐ'Βΐιιη Ιεηιίεηΐε 1α-

ϋβίβείεΐυΓ, εΐ εοηνεΙΙηΐιΐΓ. Ουοιηοϋο εηϊιη Βυι-δΐιηι

ΠιιεΙ, ςαθ(1, ιΐεοίδυηι πι Πιΐ3ΐ, η3ΐΐ!Τ3Πΐ Ι)3ΐ>εΙ?

ΡΓΧίεΓεβ, ςηβιη ίηςεηΐεδ Ιβευηιη αιοΐβδ εΓυηΐ

βχεο8ϊΐ3η(ΐ3; , ηιιχ, εατη ρεΓβηηεβ ιοί βηαατυιη

εορίβί δχευϋδ οηιηΐΐιυδ εΙΠυΒηΐ, εΐ ηίΐιίΐ υηιιυβιη

τεροιΐ3ΐυΓ , ηοη εχίηίηΐαηΐυΓ ιατηειι ηεε εχ-

ΙιίΐΐΓίΛηΙυΓ 1 ΟοηδίηΙ ϊξϊΙιΐΓ εχ ϋδ ςυχ <1ΐε13

δΐιιιΐ , ί«Ιεο Ουαιίηίουδ η<ριαπη ηοη άεΓιεεΓε, ςιιοό!

ΐεΓΓ» ίη ϊΙΙαηι ΐΓ3Π8η)υΐεΐυΓ. ΤεΓΓχνεΓΟ πιβκηίίικίο,

Άρα μή τινας λίμνας έντδς τών τής γης κόλπων

ύπονοήσειεν; Άλλά χα\ αΰται πάντως εΐ μή τδέπι£-

ρ"έον Εχοιεν , έν βραχεί κενωθήσονται , ώστε κατ*

άνάγκην κα\ άλλας τούτων ύπερκεΐσθαι νομίσει· ή

δέ άκολουθία τοΰ λόγου, κα\ τάς άλλα; άναπληροΰν

άναζητήσει" κάν άλλας ύπερκεΐσθαι λίμνας έκείνων

ύποτίθηται, κα\ τδ τών άλλων πλήρωμα ποίας έχει

τάς άφορμάς άναγκαίως διερευνήσεται. Κα\ οΰτως

είς άπειρον προϊών δ λόγος οϋδαμοΰ στήσεται, λιμνών

λίμνας ύπερτιθείς ■ ίνα αί πρδς ταϊς πηγαϊς λίμναι

μή έπιλείπωσιν, έως άν τών έσχατων τάς άφορμάς

καταλάβη, δι* ών ή τοΰ ύδατος γένεσις τήν άρχήν

Ιίεεί (301Ι1Π1 εχ εβ εορϊβ 3(|ΐΐ3Γϋΐτι εΓυιιιραΙ, ηοη ϋ λαμβάνει. "Οπερ τοίνυν είκός έστι τής πρώτης τοΰ

ϊπιιτιίηιιίΐιΐΓ, ςυοπίαπι η$δΊϋυε 30 εχδίεεβιίδ Τίρο-

Γίουδ ίιΐ5ΐ3ΐΐΓ3ΐιΐΓ. Ηϊδ ϊΐ3 εοηδίΐΐιιΐϊδ , ηοη ιηαρίίυβ

πιπί»» ηοΐιϊδ εΐεπιεηίοηιηι Ίηΐει* δε εηη»ιτιιιΐ3ΐίο

<Ί3ΐΐ(Ιϊε3ϋίΙ. ΑρρβΓΟί εηίηι οη)ο, ηιιο ιιηίυβ ίη »1-

ΐιτϋΐη εοηιπ)ΐιΐ3ΐίο εδί οΓΐιΐδ ίΜίιιι ε3ΐΐ83. ΕχεηιρΓι

ςΓ3ΐί3 : 3ςιΐ3 ρεΓ ν*ροΓ6δ βιιΐιίαΐα Πι ιιβι·. Αογ ιηβ-

(ΙεΓβεΐυδ ίη βηρεποΓο βηπιηια εχδίεεβίιΐΓ. Ουοιΐ ΐεΓ-

ιεηιιηι εδί ρεΓ ϊ^ηίδ ηβίοταιη ηυ Ιπιιη'κίο βεεεΓηί-

Ιογ, ΙεΓΓ3?ςυε Γεάάίΐυηπ ρεΓ ηυιΐίΐιίειο Γγϊ ^ϊιΐη ηι ίη

«φΐβπι εοπιιηυΐ3ΐυΓ. Εχ ςιιο Πι, ιιΐ δϊηε υΐΐο ίηιρε-

ιΐίιηβηΐο δεπιρεΓ εΐεπιεηία νίείδδίηι ίηΐετ δε εοιη-

ιηεεηΐ , ει ε'ίΓενιηίεηηΙΟΓ, ηιιΙΙοιηςιιβ εχ ίΙΙίδ βυΐ

εοηδυαοϊΐυΓ αυΐ τειίυηιίεΐ βίςυε εχαϋεΓεί, μ4 οα>·

ύδατος φύσεως αίτίαν έξευρεθήναι, πολύ άν εύλογώτε-

ρον εΓη τοΰτο περ\ τήν τών πηγών σύστασιν έννοεϊν,

χα\ μή τάς ύπογείους λίμνας φαντάζεσθαι, άφ' ών

εύθϋς κα\ τδ κατωφερές τής τοΰ ύδατος φύσεως έξ

έναντίου πρδς τδν λόγον ΐσταται. Πώς γάρ έπ\ τδ

άνω (ίυήσεται ου ή φύσις ιδίαν έχει τήν έπ'ι τδ

κάτω φοράν ; Έπειτα δέ καΐ οτον τδ μέγεθος τών

λιμνών έκείνων ή διηνεκής τών τοσούτων υδάτων

απορροή στοχάζεσθαι δίδωσιν, ώστε τοσούτον προ-

χεύουσαν έν τοσούτοις χρόνοις, άκένωτον μένειν, μη-

δενδς ίνδοθεν τδ έξιδν ά'/τεισάγοντος; Άλλά δήλον

άν εΓη διά τών έξητασμένων, δτι τώ ποταμώ μέν ού

λείπει ή χορηγία τοΰ ύδατος, τής γής πρδς τοΰτο

μεθισταμένης. Ό δέ δγκος τής γής ούκ έλαττοΰται
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ό:Λ τοΰ ύπεξιόντος, τής πάντοτε γινομένης τών ξηρών \ ηί» ίη α,υβ ρηιιιυη) εοΐ)8ΐιΙυ(3 δυιιΐ πκίι ιιγλ ρ ι-ρβ-

ατμών μεταβολής, τ6 άε\ μειούμενον εκ τοΰ δγκου ΐυο ιιιβιιιμιιΙ.

άναπληρούσης. ΤΩν γΐνομένων, ούκέτ' 4ν ήμΐν ή εις άλληλα τών στοιχείων άλλαίωσις σκάζειν δοκοί.,,

άλλά 8ι" ακολούθου δεσμεΐται 4 λόγος , τήν έκαστου πρδς τδ έτερον τροπήν , γένεσιν έκείνου τοΰ εις

Λ μετεβλήθη βλέπων, κα\ τήν άπ' εκείνου πρδς τδ έξ Αρχής πάλιν άποκατάστασιν. ΟΓον τδ ϋδωρ πρδς τδν

άέρα διά τών ατμών άναχβεν, άήρέγένετο· δ άηρ Ογρανθείς έν τώ ϋπερκειμένψ φλογμψ κατεξηράνΟη ·

τδ γεώδες τοΰ ΰγροΰ δια τής τοΰ πυρδς φύσεως άπεκρίθη ■ τοϋτο έν τή γή γενίμενον δια της ψύ

χρας ποιότητος ε!ς ϋδωρ μετεποιήθη · κα\ οΰτως αδιάλειπτο; , * καΐάνωμένου κιΐ ούδενδς πλεονάζοντος,

άλλ' έν τοις έξ άρχής μέτροις είς τδ διηνεκές διαμένοντος.

Ούκοϋν 4λλο τι παρά τήν ύγράν φύαιν τά Εχ ϋ«, φι» ιΐίδρυΐϋΐβ 8ΐιηΐ. 86<ιιιίΙυι·, υΐ βα,ιιχ &ιι-

ρτί ΓιΐΊηβηιεηΐιιιιι δίΐ» 30 Ιιαο Ιιιιιηίϋ;» η»ΙιΐΓ» ϋητβ-

ρΐϋΐΐ. Ρβίεΐ εηίια Ιιυιηίιΐί ρββίιι η3ΐιη'3ΐη ίςηίβ ιιοη

βΐί : ιΙεηιοηδίΜΐιιιηα,ιιβ 681, οΐίύυαι Γι^ίάο ηοη βηα-

Ιγϊγι , 8β(1 βι&ΐίη^ιιΊ : βΐ Ιιυηιίϋο 8ίεευιη «Ιβίοτϊ , ροβ

ιιυμιναπ. ΟοϊΐηοϋΓβιιι ΐεηιριι* ε$ΐ , ιιΙΟΓΒΐίοηοηι η*·

βίΓαπι βϋο εοιινβι·ΐ3πιυ8, φΐχι·3η»ιΐδα,ο.ε (μιοιικκίο

ΙβΓίίο (1 ιο Γ.κ:ΐ;ΐ' δΐιηΐ οαιηβδ, π,υχ ίη εαΜο βυιιΐ, βίβΐΐ*.

ύπερκείμβνα τοΰ στερεώματος ύδατα νοεΐν, ή τών

έξετααθέντων άχολουΟία δίδωαιν , εΕπερ τψ μή

τρέφεσθαι τή τβΰ ύγροΰ δαπάνη τήν τοΰ πυρδς

φύσιν έχ τών είρημένων κατενοήσαμεν. Δέδεικται

γάρ έν τοις έξητασμένοις, δτι τδ Οερμδν τώ ψυχρώ

οΰχ\ τρέφεται, άλλά σβέννυται · κάΐ τδ ύγρδν τψ

ξηρψ άφανίζεται, ου πλεονάζει. Άλλ' έπ\ τδ έτερον

τών ζητουμένων καιρδ; άν είητρέψαι τήν θεωρίαν, ρ Οιιοιΐ \%\1ατ οιηιιίουδ ΓεΙιιΐδ 3ί1πιίΓ8η(1ί£(|υχ ρΓΟΟΓβ»-

IX 8ΐιιι( , (Ιίνίηιιπ) (|υο<1ιΐ3ΐιι πΐ3ΐκΐ3ΐυηι ίιηρεηιιιιι-

ςιιβ δίςί1ΐ3ΐίιυ ρΓΧοεδβεπί , εχ Μοδίβ Ιιίβίοι-ίβ βίο

εχεεΐ83 οχε (ΙεεΓει» εοιιιρίεείειιΐβ ίη «υρεηοηΙ)ΐι$

&ηίιη3άνεΐΊίιιιυβ, ϋίι1ίείιηιΐ8({ΐιβ , (ϋνίηβπι νοεειιι

ηοη ε88β ηΐ8ΐιϋ3ΐυιιι νει-ηί$ βχρΓβ8»ιιιη, ει βχρίί-

Μΐυιη, 86(1 3Γΐίίίυειη 3ε 33ρίβηΐειη ίη ι-εΐιιΐδ 8Ϊη{;(ΐΙί3

ροΐ68ΐ3ΐβηι, <ι»3 ε3, (]υββ ίη ίρδίβ εεΓηυηΐιιτ αϋιιιΐ—

Γ8ΐ>ί1ί3, ρειΊβειβ $υη(( ρπιιηκιυβ Οβί νοίυηΐιιΐβ

(Ιβΐίιη οιηιιίηο ιοπιηι υιιίνεΓδίοΐεηι εχβ1ί1ί$$ε, οτ-

(Ιίηοηΐϋ,ιιβ δβρίεηΐίκ ίη ίρ$ί& ϊιιβΐΐβΒ ηβεεδβηπο

ρεπιΐ3ηεηΙεπι ιΐίνί ιιοπιηι ιηηπιΐιιίοπιιιι νίηι ει βεηειη

οΙιΐίηβΓε. ΒΓβνίιβΓ εηίπι ητικη, ςυχ βεηβα ρει·-

είρίυιιΙυΓ, ρι-οεΓββίίοηεηι εοιιιρίεείεηδ, ηιυηϋΊιιη

υηίνεκυιη οβίεικίίι, < Ιη ρηηείρίο, > ίηηιιίεηβ, < ίβ·

είΐ ϋευβ εοείυπι βΐ ΐειτβιιι. > Ουίΐιυβ νβιΊιίβ Γβπιιιι

ΜΐιίνοΓ8ίΐ3ΐε εοιηρΓβΙιβιιβϊ , ύείιιεερ* ιοίυτΐίειη

ςυεηΐ(1»ιη βίηςυΙοΓυιη 0Γ(Ιίηειη ρεί'βεςυίΙιΐΓ. βίηιιιΐ

ίςίΙυΓ ευηι Γε1ί(|υίί τείιυβ οηιιιίύιιβ ςεηεΓϊΙ» ε8ΐ

Ιυχ, 8ει1 ηοη εχίβηιρίο Γεί)υ8 οπιηίΐιιυ ρι-χΐιιχίΐ,

ςυβηιϋυ ρ^πεβ γοππιι ο1)8ευΓ« νίιη β]ιΐ8 ί11ιΐ8ΐΓ»ιΐ'

Ιειη ίιηρε<1ίνεΓυηΙ ; 81 βίιηηΐ αιηυβ ΓβΙίο εοιιεε883

681 3 ϋεο, ίί;ηβ3 τΐβ ί1Ιϋ»ΐΓ3ηι1ί ρΓχΓυΙβίΐοηιηίϋιι»,

δίυίηιιο ηβΙυΓίΒ 1ενίΐ8ΐε, 3ε ηιοΙ)ίΙίΐ3ΐ6, ρ»ΐεΓ;κ ι.ι

νί3, ρΓ03ί1ίνίΙ. Αε Ιυηο (ΐιιίιίεηι υηίνβΓββ ίη μ:

ε·8εΐ3 ηιυηϋυιη οΐιίϋβΐ : ηιοχ βυίβηι ρΓορπίβ ρβτ-

τψ δοβήναι παρά τοΰ θεού τη κτίσει πρδς τήν δια- ρ 1ϋ)υβ ίη 63, ηυχ βίηί εοβηίΐβ εο^υηεΐ3ςυβ βΓβιιΐ,

ιΐίνίδβ 68(. Οιιοιΐ 3υ1επι β]υβ ιιαίυτα ηοη »ϊΐ εχ

ϋβ, (]ΐι:β νίιΙβηΐηΓ, ρεΓ8ρίευυηι ββΐ. ϋί υ,υίβ Ιαηιβιι

Ιυεεοα εχ οπιηίηυβ εο8Γΐ3ηι υηβηι 6886 μεικτβ <ϋ-

εβί, ηοη 6ΓΓ3ΐ>ϊ(, ςυ3ηϋο ιΐίνίηυβ εΐίβιη ββηιιο

Βίη^ιιΙβΓί νοεβ υηίνβΓ83ηι βίξηΊΠεβΐ, ρΓχείρίβηδ,

υΐ Ιυχ , ηοη βυΐεηι, υΐ ρΙυΓ63 ΙΊ»η(. Υοπιιη βί ςιιίβ

68, ςυχ νίάβηΚίΓ, ίδρεχβΓίΙ, ηιυΐιίρΐίεβιιι ϊΙΙυβίΓβη-

ΙΪ8 ροΐεηΐίχ άίββΓβηΐίβιη ίη Γβουβ βηίπιβιΙνβΓίει.

ναμις · άλλά τφ μέν γενικφ λόγω έν τις δνομάζων φώς τδ έκ πάντων άΟροιζδμενον , ούκ αν άμάρτοι ,

έπε\ κ»\δ θείος λόγος τή" ένική φωνή καταρχάς τδ πάν διασημαίνει, φώς, οΰχΐ φώτα γενηΟήναι προστάξα:.

Ε! δέ πρδς τά φαινόμενα βλέποι τις, πολλήν τήν τής φωτιστικής δυνάμεως διαφοράν έν τοϊς οίσι κατόψεται.

"Οθεν κα\ δ Ψαλμφδός φησΓν < Τψ ποιήσαντι ΟαβρΓορΙεΓ εΐίβηι ΡΐΌρΙιβΐ3 ϋίείΐ : « Ουί Ι·ιοίί

φώτα μεγάλα μόνψ. ι Κα\ , ι "Αλλη δόςα ήλιου, ι 1υηΓιιΐ3Π8 ιηβ^ιια 8θ1ιΐ83'. ι ΕιΑρο8ΐοΙιΐ5 : ι Α1Ϊ3, ι

|*ετά ιήν τρίτην ήμέραν πάντες οί κατ' ούρα-

νδν φωστήρες πεποίηνται. "Οτι μέν ουν έκάστου τών

γινομένων θαυμάτων λόγος τις θείος καΟηγεϊται

προστακτικδς , οΰτω τοΰ Μωσέως Ιστορικώς ήμάς

τά ύψηλά τών δογμάτων διδάσκοντος , έν τοις φθά-

σασιν έξητάσαμεν λόγοις , έν οΤς τοϋτο χατενοή:»-

μεν , τδ μή πρόσταγμα είναι διά όημάτων γινόμενον

τήν θείαν φωνήν, άλλά τήν τεχνιχήν τε καΐ σοφήν

δύναμιν έκαστου τών γινομένων, καθ' ήν ένεργεϊται

τά έν τοις ουσι θαύματα, τοϋτο λόγον Βεοϋ καΐ είναι

χαΐ λέγεσθαι , και ότι παντδς αθρόως τοϋ κατά τήν (

χτίσιν πληρώματος έν τψ πρώτψ τοϋ θεοΰ θελή-

ματι συστάντος, ή άναγκαίως κατά τήν έγχειμένην

τοις ουσι σοφίαν έπομένη τάξις, πρδς τήν έκάστου

τών στοιχείων άνάδειξιν, τών θείων προσταγμάτων

τήν Ακολουθίαν Ιχει. ϊυνελών γάρ έν τή πρώτη <ήί

αισθητικής κτίσεως ύποστάσει, περιληπτική φωνή,

τδ παν δ Μωσής ένεδείξατο ειπών · « 'Εν άρχή

έποίησεν δ θεδς τδν οϋρανδν καΊ τήν γήν. » Τδ ουν

πλήρωμα τών δντων ειπών δτι έποίησεν, καθεξής έν

τάζει τιν\ φυσική τήν γινομένην έκάστου τών δντων

άνάδειξιν έπισημειοϋται τώ λόγψ. Γέγονε τοίνυν

μετά πάντων τδ φώς, άλλ' οϋχ εύΟϋς προεφάνη τών

πάντων, έως τά άφεγγή τής κτίσεως μέρη τής φω

τιστικής έπιπροσθοϋντα δυνάμεως έμενεν ' όμοϋ δέ

χοσμησιν αύτής τδ ένδόσιμον, ή πυρώδης τε κα\

φωτιστική δΰναμις τής κτίσεως προεφάνη έν τψ

χοΰφψ καΐ εύκινήτψ τής φύσεως , προεξαλλομένη

τών άλλων. Και τέως μέν ήν πάσα περί έαυτήν

ήθροισμένη χα\ περιπολούσα τδ παν · μετά τοϋτο δέ

πάλιν τοϋς ιδίοις μορίοις πρδς τά συγγενή τε καΐ

κατάλληλα διακρίνεται. Δήλον γάρ έκ τών δρωμέ

νων, δτι ού μία τής φωτιστικής φύσεως έστιν ή 80-

Μ Ρϊβΐ. εχχχν, 4.
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ΙηφιΚ, < εδί εΐ3Γίΐ3δ δοΐίδ, βϋβ εΐβπίβδ Ιυηκ, Μ» Α φηΛν 6 Απόστολος, «και άλλη δόξα σελήνης, κα\

( ΙβΓΪΙιβ δΙβΙΐΒΓυηι : δίεΐΐβ εηίπι οΊΠεΠ 3 «Ιβΐΐβ ίη 4λλη δόξα άστέρων άστήρ γάρ άστέρος διαφέρει

« Ι3πΐ31β **; » ι'Ιβςιιβ ηιυΐΐβ Ιυείδ οηιηίηο βυηΐ έν δόξη , » ώς πολλής πάντως της κατά τδ φως ούσης

«Γίδεππιίηβ. Ει ςυβπηυβπι οιπιικι, αυ* ΡηυΙυβ εηιι- διαφοράς. Εί γαρ κα\ πάντα φωτίζειν πέφυκεν όσα ό

ιηετβνίΐ, ίΙΙιΐδίΓβηάΊ νίιη ΙΐίιυβηΙ, βΐ δϋ3 ιιηιπιιηυοιΙ- || Παΰλος άπηριθμήσατο, καΐέκαστον έν ίδια^ούση τινί

ΐ|ϋβ ροΐεδίβΐβ είβηΐβίεαυβ οοπφΓβΙιβικϋΙιΐΓ , ϋΐ δυνάμει και δόξη καταλαμβάνεται · καλώς άν έχοι,

ειιηείβ εοιιιηιυηί ιιοιηίηβ Ιυχ υιΐ3 Γβείε ροδδίηΐ

ίψρεΙΙβπ, εεπ* ίαιηοη ίη Ιιίδ άΊδΐίηεΙχψιε ύίΙΓβ-

Γβηΐίχ δρβεΐαηΐυι·. 0υ« ευπι ίΐ3 δβ Ιιβυεβια, ηοδ 3

τβΓΟ ηιίηίιηβ Γεεεβδυτοδ εχίδΐίιηο, δι (Ιίχεί'ίπιυδ, ί(3

Μοίεηι ίηΐεΐΐεχίδδβ : ϊηϊΐϊο αυίϋεηι ΙυΟηι νίιη

ίΙΙυδίΓβηάΊ ίη υηυπι εοη£Γε§3ΐ3ΐιι Γιιίδδβ : νεπιηι,

οπή ίη υ 1 Ια; βδδβηΐ ίη 8υ1)1ί1ϊΐ3ΐε ιηοΜ1ίΙαΙβ(](ΐ6 ,

ηιιαηίιπιι 3(1 ιιΐ3]οι·βηι ηιίηοΓβιηφιβ ρΓ338ΐ3ηΙί3ΐη

ρειΊίηεΐ, ίη ιιηίνβΓδΊΐ3ΐίδ ηαΐϋΐα ιΙϋΤοΐ ΐΊΐΐίχ, Ιπυηι

έν φως τά πάντα κατά τδν γενικδν όνομάζεσθαι λό-

γον, άσύγχυτον δέ κα^ διηρημένην τήν εν τούτοις δια-

φοράν θεωρεϊν. Εί δέ ταϋτα τούτον έχει τδν τρόπον,

ούκ άν οΤμαι διαμαρτεΐν τής άκολουθίας τήν ήμετέραν

ίιπόληψιν,είτοΰτοϋπολάβοιμεννενοηκέναι τδν Μωσέα·

ότι καταρχάς μέν πασαή φωτιστική δύναμις πρδςέαυ-

τήν άθροισθεΐσα Εν έγένετο φώς· έπείδέ πολλή τιςήν έν

τψ λεπτώ τε κα\ εύκινήτω παρά τδ μάλλον κα\ ζττον

ή διαφορά έν τή τών δλων φύσει θεωρουμένη, ήρκεσε

ιϋβηιιη δρβίίυηι Γυίδδβ 83(ίβ 3(1 βαιη νβΓ3 εεΓίβαυβ Β τδ τριήμερον χρόνου διάστημα, τήν έκάστου τούτων

Γ3ΐίοη6 άίδΐίηβυβηιΐίπι, υΐ, ψιοι] ίη ιιπιπγιι ί^ηεα

ιηβχίιηε 6Γ31 δΐιϋιίΐι:, 3ε Ιονε, εί ρικε 3 ηκαυπα

ΐ'βιηοΐυηι, δΐιιιιηιυπι Γβηιιη, ςυκ 8υϋ δεηδυηι ε3-

ιίυηΐ, Γ3δΐί§ίυηι ουίίηοΓεί : ηοε νεΓΟ ίηΐβΙΙίυ'ώίϋδ βΐ

ίηεΟΓροΓββ ηβΙιΐΓ» α ιΐ 1 1 1 ί 1 1 "ι ι : ςιιοά1 βυΐεπι ίηεπίυδ,

αε δε^ηίυδ, ίηΐΓ3 δυΐΗίΙίοπδ Ιενΐοηδουε εοπιρίεχυηι

εηηδίβΙεΓεί; βΐ Ιιοε πίΓδίιαι εχ ίηδίΐ* ρΓορπβίαΐίδ

(ΙϊΟβΓβηΐία ίη βερίεηι Ιυείβ ρ»ιΊε$ άίνίάεΓεΙυι·, οπι-

ιιοδ ίηΙβΓ 86 βίιηίΐεδ αίςυε εο^ηβίβδ, δε]ιιηεΐ38

αιιίειη 3 Γεουβ, ςυβεαΊνεΓδ'ι (ξεηεπδ ΓοΓβηΐ. Οηιηίΐκιβ

ει^ο ρβιΊίειιΙίδ, αυ» ίη δοΐίδ ίΙΙυδΐΓ3ηΐεηι ηαίιίΓοπι

εοη]εΓΐχ δΐιαΐ , εοηευιτεηΐ'ώαδ , υηυπι φίκΐιίαπι

ιηαβίιιπη εΟεείιιιη 6δΙ. (}ιιοι1 ίΐίάεπι ενεηίΐ ίη 1υη3,

εχίεηβφιβ ΐυιη βπΏηΐίϋυβ ΐυσι ηοη εΓΓβηιίΙιυβ δίεΐΐίδ,

διάκρισιν τρανώς τε καΐ άσυγχύτως άπ' άλλήλων

ποιήσασθαι, ώστε τδ μέν άκρως λεπτόν τε κα\ κοϋ-

φον τής πυρώδους ουσίας, κα\ καθαρώς άϋλον, έν τώ

άκροτάτω γενέσθαι τής αισθητής κτίσεως (δπερ ή

νοητή τε και άσώματος διαδέχεται φύσις)· τδ δέ

άργότερόν τε κα\ ναρκωδέστερον άπαν, έντδς τής

περιοχής τοΰ λεπτοϋ τε κα\ κούφου περί έαυτοΰ

συστήναι· τοΰτο δέ πάλιν κατά τήν διαφοράν τής

έγκειμένης αϋτώ ιδιότητος έπταχή μερισθήναι· πάν

των τών καταλλήλων τε κα\ δμοφύλων τοϋ φωτδς

μορίων άλλήλοις κατά τδ συγγενές συμφυέντων , καΐ

άπδ τών έτερογενώς έχόντων διακριθέντων. Οΰτως

ουν δσον έν τή φωτιστική ουσία τής ήλιακής φύσεως

ένεσπαρμένων πάντων τών μορίων τούτων πρδς 4λ-

υΐ δίιιιίΐϊυπ) ευ]υδςυε ρβΠίευΙβΓυηι εοηευΓδίιβ υηβηι Ο ληλα συνδραμόντων, έν μέγα έγένετο · ωσαύτως κα\

ίτΑ τής σελήνης κα\ έφ' έκάστου τών άλλων τών πε

πλανημένων κα\ τών κατεστηριγμένων άστέρω\, ή

πρδς τά δμογενή τών έκάστου μορίων συνδρομή, έν τι

τών φαινομένων έποίησεν κα\ ούτω τά πάντα έγένετο.

Ήρκέσθη δέ ό μέγας Μωσής τά γνωριμώτερα μόνον έν

τούτοις κατονομάσας, τδν μέγαν φωστήρα κα\ τδν

έλάσσω, τά άλλα πάντα γενικώς προσειπεϊν τώ τών

άστέρων ονόματι. Είδέ κάμνηήμών ή τοΰ νού παχύ-

της, μή δυναμένη τή λεπτότητι συνεξελθεϊν τής θείας

σοφίας , ξενιζέσθω μέν μηδε\ς πρδς τήν πτωχείαν

τής φύσεως ήμών άποβλέπων *, ^ άγαπητόν έστιν ού

τδ μηδενδς διαμαρτεΐν, άλλά τδ ένδς γοΰν έπιτυχείν

δυνηθήναι. Ταϋτα δέ φημι πρδς εκείνο βλέπων, τίς

ηοδ ϊηΙβΙ1Ϊ£βΓ6 ναΙεαιιιιΐδ, ηυβ Ιεπιρο- ρ δ λόγος τοϋ τριημέρου τούτου διαστήματος, ώστε τδν

ηδυΓ3 Γεϋυδ Ιυείιΐίκ (1ίδροηεη(1ίδ ρΓΧ- τοσούτον χρόνον άρκέσαι πρδς τήν έκάστου τών έν

τφ φωτΐ θεωρουμένων διάκρισιν. Δήλον γάρ δτι πάν

τως έστί τις λόγος, κάν κρείττων ή τής ήμετέρας

έπόψεως, καθ' δν συμβαίνει τδ μέτριον τοϋ χρόνου

τούτου πρδς τήν διάκρισιν τής φωτιστικής ουσίας,

3ΐι<μΐ3ηι εαπιηι εΙΓιεεΓβΐ; Βίςαε ίΐα οοαηεδ εοηΓβεΙ»

βυηΐ. ΟοηίβηΙυδ βιιίειη Μοβεβ, εχ ϋδ ΙυπιίηβΓβ Ιαη-

I ιι ίη ηιο]ϋδ βΐ 1υιηίη3Γ6 ηιίηυβ ηοσιίηβδδε, ειείβΓβδ

οιηηβδ εοηιηιοηί ηοιηίιιε δΐε11»δ ηρμοΐΐανίΐ. Ουο<]

3υ(ειη Γαΐί^βΙιΐΓ ηιεηδ ηοδίΓβ, ει ροηϋεΓε βυο ρΓβδδβ

ηοη ροδδίΐ άίνίηεε 83ρίεηΙΪ3?. 8υΙ)Ιί1ίΐ3(εηι 3δί>εςιιί,

ηεηιο 3(1π)ίΓεΙυΓ , βεά ηβΐυηβ ηοδίτχ ΙεηυίΙβΙβηι

βχευδεί ; ευπ» ςυ3 ρΓχεΙβΓβ 3ξίΐυΓ, ηοη δί ηυΐΐβ

ϋι Ιε 306ΓΓ3νεΓίΙ, δβά 8Ϊ νβΙ υηοιη οοηδεηυϊ ρο-

ΐιιβΓΪΐ. Η«ε βυΐβαι άίεο, ίΐΐυε Γββρίείεηδ, ςυ« βΐΐ

Γ3ΐίο 1ιυ]υδ ΐΓΪυπι άϊεΓυηι βρβίϋ, ςυοϋ 831Ϊ8 ίυεΓίΐ

8(1 83 (1ίδΐίη@υεη(ΐ3, ηυβε Ιυεβ ρΓίβάίΐβ βυηΐ. ΕδΙ

ειιίπι αΐϊςαα ιιίιη'ίΓυηι Γ3ΐ'ιο, ΙιεεΙ ρΐΈδίβηΙίοΓ δίΐ,

ςυαηι υΐ 03ΐη

ΐ'ίδ Ιιυ^ϋδ ιηεηδυΓβ τείιυδ Ιυεί(ΙΪ8 ο'ίδροηεηιΐίδ ρΓ%

δεηρίβ εδί, αάηίοίΐο Ιβαιροπι ηιοιίο ει ςυβυΐίΐϊΐβ

αείίοηίβ ί^ηίδίη πιοΐυ, Γαειβςυε Ιυείβ άίνίδίοηε ρΓΟ

03Γυηι η3ΐυΓ3, αάεο υΐ, ευηι βίηΐ ίη είδ ίηηυηιε-

Γ3ΐ)Ί1εδ (ΙίΙΤεΓειιΙίχ, ίη δυο Ιβπιεη δΊιι^υΙχ δίΐυ 3

ηβΐυΓβΙί ρΓορπεΐ3ΐε εοΙΙοεαίχ δίηΐ, (|υο ηίηιϊΓυιη

ιι:ιΐυΓ£ νίδ ίηδίΐα δίη^αΐΒδ ϋυχίΐ. Νεε υΐΐβ εοη-

δοευΐ3 εοηΓιΐδίο εδί, βυΐ ρίτΐιιιηβΐίο, ρΓορίεΓ ογ-

(Ιίιιεηι 3 (Ιΐνίιια δβρίεηΐίβ ριο ηαΐυτηΐί ευ]υδηυβ

|ΐΓορΓίεΐ3ΐε δίηςιιΐίδ 3(Ι1ιίΙ)ίΐυιη, ίιηιηυΐβΐιίΐεπα, υΐ

δΐιρεποΓβηι τε§ίοηειη εΪΓευΙυδ ουίίηυυβ , δειι δί-

βΐιίΓεΓ οεευρίΓβΐ, ίη ηοε βυΐεηη ςεΠ3πι υηυηι-

τή μεμετρημένϊ) παρατάσει τοϋ χρόνου, κα\ τφ ποσφ

τήςκατάτήν κίνησιν τοΰ πυρδς ένεργείας, τής τών φώ-

τωνδιαστολής έν τή τών φωστήρων ίδιότητι διαιρε-

Οείσης, ώστε τάς άπειρους ταύτας τών φώτων διαφο

ράς πρδς τήν οίκείαν θέσιν έκάστην ά-οκριθήναι, ύπδ

τής φυσικής Ιδιότητος εκεί ταχθείσας, δπου ή έγ-

κειμένη φυσική δύναμις έκάστην ήγαγεν, μηδεμια;

»" ΙΟογ. τ, 41.
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εν τούτοις άταξίας, ή συγχύσεως γενομένης, διά τδ Λ (]υοι1ι]υβ 5Ϊ£οοπι δβίβιη οοΓιοεΓΟΙ , ϊη δϊ^πΐβ ·ν<το

>ίη£θΓιβ δίεΙΙ» ηοη ΓογΙιιϊΙο, ββά ΟΓάΊηβ βυίδ φίκ

ο;οβ Ιοείδ οοΙΙοοβΓβηΙιΐΓ, 8Ε(|ΐιαΙ>ΊΙίςυβ 30 ηβΙιΐΜΓι νί

βαα βιΙοΌοΙ», ίιηπιοβίΐβδ 30 Ιίπηβι ρβΓηιαηβΓβηΙ, ϋΙ>ί

ΡΓΟ0Γ0110ΓΙ5 83ρΪ6ΠΐΪ3 ρΓ3ΕδεΠ06ΐ>α(.

χικρίσθαι έν αύτοΐς έκ θείας σοφίας, κατά τήν έν-

τεθεΐσαν έκάστψ φυσικήνςίδιότητα, τήν άπαράβατον

τάξιν, ώιττε τήν μεν άνωτάτω χώραν έπισχεΐν έκεϊνα

τά πάσης άνωφεροΰς οΰσίας άνωφερέστερα ■ χαΐ έν

έχείνοις πάλιν ή έν τψ μέσψ ταχθήναι, ή νότια γε

νέσθαι τινά, ή πρδς άρκτια, ί) τήν μεταξύ χώραν καταλαβεΐν, ή τδν γαλαξίαν, ή τδν ζωδιακών κύκλον

άναπληρώσαι, καΐ πάλιν έν τούτψ, ή ταύτην ή τήν έτέραν τοΰ άστρου περιγραφήν άπεργάσασθαι, και έν

τψ άστρψ πάλιν, μή κατά τ6 αύτόματον ϊκαστον των έν τψ σχήματι κειμένων άστρων, ή ώδε ή ώδε τήν

θίσιν έχειν, άλλά Ισομερώς έγκειμένη αύτψ ίδιότης άπήγαγεν, έκεΐ μένειν έν άμεταΟέ-ψ τή παγιότητι,

τη της ίδιας φύσεως δυνάμει, κατά τήν τοΰ πεποιηκότος σοφίαν περικρατούμενον.

Ταϋτά έστι χαΧ τά τοιαύτα, πρδς & βλέπων 6 νοϋς 11*0 βΐ δίηιί1ί3 δυηΐ 63 ο,ηίΒ οιεηδ βδρίείεηδ Ιιοε-

Ιλλιγγιά, χοή της ιδίας νωθείας καταψηφίζεται, μή δυ- βίΐβΐ, βΐ Ϊηι1)6εί11ίΐ3ΐ6ΐη 30 δεβηίΓιεοι βυβπ» βεειιβαΐ,

νάμενος έξευρείν τδν λόγον, πώς ή τριή μέρος τοΰ χρόνου

παράτασις πρδς τήν τοσούτων άστέρων διάκρισινήρκε-

σεν, ή πώς διά τήν άπειρον της άπλανοΰς σφαίρας τών ρ

περιγείων ύπδστασιν έν μέσω τοΰ παντδς διαστήματος,

τήν ήλιαχήν φύσιν ή μεγάλη τοΰ θεού σοφία κατ-

έταξεν, ώς δν μή τελείως έν τψ σκότψ διαδιώμεν,

της έχ τών άστρων άπαυγαζομένης λαμπηδόνος πρ\ν

ή είς ήμάς έλθείν ένδαπανωμένης τψ μεταξύ διαστή-

ματι. (Λ χάριν τήν έκλαμπτιχήν της ήλιακής φύσεως

δύναμιν τοσούτον ήμών ύπερέθηκεν, ώστε μήτε

άμαυροΰσθαι τήν άχτΐνα τψ πολλψ διαστήματι, μήτε

τψ άγαν προσεγγισμψ λυπηράν είναι, ή πώς τδ ύλι-

κωτερδν τε κα\ παχύτερον έκ τών υπερκειμένων, τδ

βεληναΐον σώμά φημι, πρδς τδ κατώτερον κατεσπά-

βθη, χα\ τδν περίγειον χώρον περιπολεί · ου μέση πως

θεωρείται ή φύσις, της τε άλαμποΰς, κα\ της φωτι

στικής δυνάμεως κατά τδ Γσον μετέχουσα. Τήν μέν

ςιιοά Γ3ΐίοη6ΐιι εχεο^ίΟΓβ ηοη ροδδίΐ, ηαα ρπυ-

ΰηίΐοηι Ιηιιηι άίβΓοηι δρϊΐίιιηι 3(1 1οι ιΐβΚιΐΊΐΐΗ

άίδΙίηεΙίοηεηΊ βαΐϊδ ΓυβπΙ : 3ΐιΙ ριοηκΜίυ, οιιιιι ίηΗ-

ηί(3 68561 ίηειτβηΐίδ δρηχι-% 3ο ίίδ φι* ευιιϊ είιτα

16ΓΓ3ΠΊ άίδίβηΐίβ, ίη ηιοιίίο ιηυηϋί βραΐϊο ιιιηβηα ΙΜ

83ρϊβηΙΪ3 βοίβηι εοηδίίΐυεηΐ, ηο, εοηι 8ΐβ11αιιιιιι

δρΙεηάοΓ ρΓοριβΓ ίιηηιεηδοιη ίηΙιτνβΠυιιι 3ηΐε «Ιο-

ηείβΐ, ςυβΑ η ο1 ηοδ ρβΓνβηΪΓβ ροδδίΐ, ϊη ρεΓρειοϊβ

Ιβηβοηδ νίνβΓεηιοδ. δρΙεηϋβηΐβπι ϊ^ίΐατ δοΐϊδ νίιη

4(3 8υρΓ3 Π08 ϋθ1Ιθ63νίΐ, ηβ θΙ>5< Π Τ;ΐ ΤΟΠΙ!· Γ3ΐ1ίθδ

ρπΒ 1 ο η 8 υ ίιιΙβΓνίΙΙο , ηβνβ ρΓθρίηφΐίΐ3ΐβ ιιίιηίί

ηιο1β8ΐΪ3ηι βΒειτβΙ, 3υΙ ψιυιιιοΊο ηΐ3ΐ6Γία3 πιοβίδ

ίιηιιιοΓΜίηι π>3£ίδςηε επίδδοιη Ιυηχ εοΓρηδ ίηΓεπηδ

εοπδΐίΐυΐυηι δίΐ, οοβιτείφίο Ιογγχ ρΓΟχίπιαπι Γ6£ίο-

ηβιη : 3υΙ Ιβΐίδ βί( 5ρ1εηι1θΓ β)08, (|υ£ ευπι ούβευτα

δίι, ίΙΙυδίΓίίικϋ (βηιεη ΙΐίΐΙιΐΜΐ Γ3εϋ1ΐ3ΐειη. Ν3(υτχ

βηίαι Ίρδίυδ εΓ383ί(υοΌ ρτορΓίοιη ηίΙΟΓβηι οοΐυηϋίΐ.

γάρ οίκοθεν λαμπηδόνα ή της ούσίας παχύτης άπήμ- Ο ββά ορροβίΐο δοΐίδ ΓβιΙίΟΓυιη Ιυηι'ιηβ 31) ίΙΙυδίΓβηιΙϊ

6λυνε, τώ δέ άντιφωτισμώ τήςήλιακής άκτίνος οϋ πάντη

της φωτιστικής ήλλοτρίωται φύσεως. Άλλά τδν μέν

λόγον τής έν έκάστψ τών δντων φαινομένης σοφίας

Ιδεΐν ή πτωχεία της φύσεως ήμών άδυνατεΐ, τδ μέν-

τοι κατά τήν έκτεθεϊσαν παρά τοΰ νομοθέτου τάξιν

έπ\ τής τών δντων κτίσεως, άκολουθίαν τινά τοις

γεγονόσιν ένθεωρήσαι, τούτοις οίμαι δυνατδν είναι,

τδ μετρίως πρδς τδ άκόλουθον έπισταμένοις βλέπειν,

διά τίνων στοχασμών όπωσοΰν κατανοήσαι.

Ούκοΰν άναλάβωμεν τήν τών γεγονότων άκολουθίαν.

"ΕστιδΙ αΰτη· τοΰ καθολικού τε κα\ γενικού φωτδςδιά

τδ εϋκίνητον προφανέντος τών άλλων, έπηκολούθησε

τοΰ στερεώματος περιγραφή, τή κυκλοτερεί περιόδψ

τοΰ πυρδς όρισθεϊσα. Τής δέ κούφης φύσεως τών βα- „ . _

ρυτέρων άποκριθείσης, άκολούθως διαστέλλονται άπ' 0 86 ςυβίίΐβίεδ «Ιϊ&Ιϊη^ιιυηΙυΓ, ΐη 16ΓΓ3 εΐ 3(1«3 εοιι-

νί ηοη εδί ρΓΟΓδυδ 3ΐίεη3. ΟχΙβΓυιη 83ρί6η1ίχ δίη-

^υΐίδ ίη Γβουβ εοηδρϊευχ Γβΐίοηειη η3ΐαΓΧ ηοδίΓΧ

ίη&Γηιΐΐ33 ϊηΐυβΓΪ ηοη ροΐββΐ, ηυειηϋαηι Ιβηιειι ηιηη-

άί Ιοίϊυδ ΟΓΐΙίηβηι ίη ϋδ ςιιβε Γβεΐβ δυιιΐ, εχ άεβεΐ'ί-

ρΐίοηε 1ε^ίδΐ3ΐθΓΪ3, 3ΐ> ϋδ ςιιί ιηεάϊοεήΐεΓ ιιοΓίιηΐ

άίδρϊεβΓε, ηυχ ει φιϋ>ι» οοηδβηυβηΐυΓ, ρβί ςιΐίβ-

ο"3ηι εοη]βοΐυΓ3δ , υίευηηυβ εο^ηοδεί ροϋβε ιγ-

ηϊίΓΟΓ.

Ουαηιοϋΐεπί Γερβΐ3πιυδ ΟΓάίηβηι εοΓυπι

ίβεΐ3 δΐιηΐ : δίο βυΐεηι 1ΐ3υεΙ : ίυοεηι υηίνεΓδϋΐιι

ηΊοϋί1ίΐ3ΐε 803 »ηΙβ αΐϊα ρΓϋάβυηΐεπι βπηαιηβηΐί »!)·

δοΐυΐ'ιο 30 ίβηίβ οιγοοΙο άββηΐΐα εοηβεηοίΐυΓ. Ι,ενί

βοΐεηι ο3ΐοπι η (|Γ3νίθΓΪθθδ δβρηΓβια, £Γ3νεδ ίηΙβΓ

Αλλήλων αϊ βαρεϊαι ποιότητες, έν γη τε χα\ ΰδατι

διακριθεΐσαι. Τής δέ χάτω φύσεως διαχοσμηθείσης,

ή λεπτή τε καΥ κούφη χα\ μετέωρος ούσία, διά τδ

μή πάσαν αύτήν όμοφυώς πρδς έαυτήν Ιχειν, έν με

ταξύ διαστήματι τοΰ παρψχηχότος χρόνου, πρδς τάς

ομογενείς ιδιότητας έχ τοΰ χοινοΰ διακρίνεται, έν ?)

τδ άπειρον τών άστρων πλήθος έξαπλωθέν, κατά τήν

έγχειμένην έκάστψ μέρει φυσικήν Ιδιότητα, έπι τδ

άκρότατον τής κτίσεως άνατρέχει, καΐ έν τψ ίδίψ

έκαστον γίνεται τόπψ, ούτε παυόμενον τής άεικινή-

του φοράς, οδτε μετακινούμενον άπδ τής έν ψ έστι

θέσεως. Άλλ' ή μέν τάξις έν τούτοις τδ άκίνητον

έχει, ή δέ φύσις τδ άεικίνητον. Εφεξής δέ ή δευτε-

δΐίΐυΐχ : ίηΓεηοΓβ νβΓΟ η3ΐοΓ3 εχοΓη3ΐ3, δυοίίΐίδ,

ει Ιενίβ, βχεεΐ83ηοε, ςοβηίαηι ηοη οηιηίβ επιΐ ίιιΙεΓ

56 δίιηίΐίδ, ίηΐεηεείί ΐεηιροηδ δρβίίο εχ ίΙΙα εοιιι-

ηιοηΊ(3ΐβ ίη εο^η»ΐ3δ ϋίνία'ίΐηΓ ρΓορηειβίεβ : ϊη (|ΐια

ϊηηυηΊ6Γ30ίΙΪ3 δίεΙΙβΓοιη ιηυΐΐίιυιΐο ΰχρίϊεαία ρΐ'ο

ϊηδϊΐ3 ευίηοε ρΓορΓΪ3 νί, ηιοικίί (38ΐΐ£ίιιιη οεειιρβί,

3ΐ<{οβ ίΐ3 ίη βίο ςιιχηυε δεϋβ 1ι;ι·γοΙ, οι ευιη δεηι-

ρεΓ είΓεοηιΓεΓ3ΐ0Γ, ηοηηοαηι Ιαηιοιι Ιοεοιη ΓβΙϊπηααΐ

δοιιιιι. ΙΙοΓοηι οηίηι οΐ ΟΓάο ίιοιηοοηίΐίδ βδΐ, βίε

Π310Γ3 δεηιρεΓ ηιοοΊΙίδ. Ροδί νείοείδδίπιοιη πιοΐοηι

δεηοίΐυτ βεεοοοΌ Ιοεο, α,οχ νείοείΐβΐβ ρΓθχίιιΐ3 βδΐ

δοοεοηΐεπιηοε είΓευΙοηι οοιίοει, Ιεηίο άβίηε«ρ5

αΐϊα, εΐ ηοαπο, 3(1 δερίίηιοιη θ5<ιοε ρη> ΓβΙίοιιο
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λιν έχ τρίτου χαΐ τετάρτου χα\ ϊως έβδομου «ρός

λόγον τΐί χατΑ τλ τΑ-,,·,- ,λ/,2 τ - .

, 1 ——Β·»» »·»«»·
α βιιρεηοΓε, ςυβηΐο Ηΐα 3(1 ηιονεηιΐιιηι ηαΙιίΓα Ιπγ-

(ΙίοΓ εβί. Ηχο ϊ«ΐΐιΐΓ ςιηιτίο ά\& ί;ιι·ι» δΐιηΐ, ηοη

ςιιοά Ιυηε ΓηεπΙ Ιυχ ρΓοιτεαία, $6(1 αυοο" ΠΙιΐδίΗη-

(Ιϊ νί ρΓη ηβΐυτα $υη 8°ιη>υ1 εοβεΐβ, βρρβπιεπηΐ ευιη

Γε1ί(|υχ εΐεΐΐχ, Ιπιμ ίΙΙχ ςυχ πιιίβηίίικϋηβ εχίεηδ

ρΓχβΟηΙ, βοΐ ει 1υη3, ςυοπιηι οπυβ ψιίιΚ-ηι οευα-

μο εχδΐίΐίΐ Ιιιείδ ίη ρίοεΓεαίίοηε, υΐΓΪιίδυυε οιιίπιι

εοηδΙίΐυΐίο (α,ιηηοΌ ηιόνεΙιΐΓ ίη ΙειηροΓε ααία'α,υίά'

ιιιονεΐιΐΓ, εΐ ιυυΐυιΐδ ρ3Γΐίευΐ3ΐ°ιιιη εοπευπιυδ βζβΐ

ηΐίςυο ΐπηροπ* ίηΐεΓνβΙΙο) ΙγϊΙ>ιι8 άίεΙηΐΒ ρειΤεοΐβ

εδί. Ουβτβ ηοη αΐιειιπίο εοηαΊΐυδ ΟΓυίδ 3 πΐ3$ιιο

Μοββ ί(3 ϋβδεπυίΐυι·, ιιΐ <]ΐι;>ηΙυπι αϋ ηιβίεπζηι

ρβπίηεΐ, βίιιιαΙ υπιιιία όϋεαηΐυι* νίτΐιιιε ορίυείδ εοη-

8ΐΗυΐ3 : 8Ϊη^υΐ3ΓΪ8 αυίοπι εοπιιη, ουχ ίη ηΐϋηιΐο

λόγον τής κατά τό τάχος φύσεως. Τοσούτον ύποχατα-

βαίνει τοϋ άνωτέρω Ιχαστον, όσον αϋτώ σχολαΑοτίρα

των υπερκειμένων ή φύσις έστί ΐϊρδς τήν κίνησιν.

Τοΰτο ουν γίνεται κατά τήν τετάρτων ήμέραν, οΰ τότε

τοΰ φωτός δημιουργηθέντος, αλλά της φωτιστικής

Ιδιότητος περ'ι τό κατά φύσιν έαυτή" χαΐ κατάλληλον

άθροισθείσης· τά τε άλλα έξεφάνη των αστέρων, χαΊ

οί έν μείζονι δγχφ περ\ τά λοιπά καθορώμενοι, ό

ήλιός τε χαΐ ή σελήνη, ών ή μέν γένεσις, έν τη πρώτη

καταβολή, τοϋ φωτός τάς άφορμάς έσχεν, ή δε σύ-

στασις έκάστου (έπειδή πάντως έν χρόνω κινεΐταν πάν

τό κινοΟμενον, και δει τήν των μορίων πρδς άλληλαΥ.αεη.,Γ, ΛΙΛίηοϋο οτάιηβ ^ ~ « -νουμενον και δει τήν τών μορίων πρός άλληλα

ηΗ, Μ >ρ.ϋο ςυοά ϋαηιη ««, ί,ίκοΐϋΐη. Τυηο ΓΤ*/ Χα1/ΡονιΧο5τ'νοί «'««τήμ*κ>ς) ένταϊς

ΑμΙ υηΐνβΓ83 Ιυχ «μΗΜ, Ιοηε ο.ηηϊβ ΓβΓ,,η, Η- Τ ^έ/αι«.έτελ»ώΟη · ώς μηδέν |ξ« τής άκολου-

]ϋ8ΐΓ3ηΐίυηι ηαιυη ρτορΗΪ8 αΊδΐίηε.3 Λίβτβπίϋ. ί Ι « ^ Μωσ'ωί έν τη τών δντων

ιρραπιίΐ, αυβπιηι ε παηιεΓΟ 8θ1 εδί εΐ Ιηη» Αλ .ευβ Τ·ΤΡ*φβ«, »! πάντων κατά τό άθρόον παρά

' ' - ' υ"3· Α° ^^ημιουργοϋ δυνάμεως ύλ,κώς προκατα6ε6λΓ

ηενίιΐυ. ττ/ιλ- -3... _— . κ , '

ςιιεηΊ3(1ηιοο<υηι ε3 ςυχ βυεηίειη νίιη η^ϋεηΐ, ηοο

8(ΐηΙ ιιηίυβ ^εηεηδ οηιηίβ, βεά <1ίΠι;Γοΐπκι ηυβάαπι

ϊηιετ 8β νίείββίπι (ΙΐβεΓεραηΐ, ιιΐ νίιίοπι Ιίεεί ϊη οίεο,

εΐ 3ςυβ, 61 3Γ^εηΙο νϊνο, ο,ιιχ 8Ϊ ςηϊ$ οιηηΪ3 Βϊηιυΐ

ϊη υηο ν386 εοηΓυηάβΐ, ρ3Γν3 ίηΐεήεεΟ π)0Γ3 ριΊ-

Γηυηι 35ρϊείε( 3Γ£εηΙυηι νϊνυηι ου ^ΓηνίΟΓειη ιΐεοι-

βυπιαιιε Ιεηάβηΐεηι η3(υΓ3ΐη Ιη ΓυηοΌ ΐοΐιπιι εοη-

8Ϊ(1βΓβ, Ιίεεί οιηηία εοιηηιϊδΐ" ^Ίη( ; άείηάε αιμκπιι

δίιηιιΐ εο3ε(3η) οσιπεη βυεεεύεΓβ; ρο8ΐΓεηιο οίεϊ

εθΊ)£Γ6ξ3ΐ33 ρ3Γΐίευΐ38 8υρεΓΠ3ΐ3Γβ εΐ 6(1 ρΟΓ υ(ΓΟ-

ςηβ οο„3ΐ816Γβ : εοα-ε,η Ρ3ο10 αε γ η 1, ΓΛ"Γ- Ο ΤΊΓλ *? 'Γ Τ1ί^ Ιά™

Ιΐη^ιητι ρΓορθ8Ϊ(3 ρο83υη)υ8 εοη]ίεεΓ6, ίΙΙυά υηυπι

ΐη εχειηρίο Ι3η(υπι εοηιηιυ(3ηΐε3, υΐ ηυοι! ίΙΙίε

ρΓορίεΓ £Γ3τίΐ3(εηΊ, ηίε εοηΐΓ3 ρΓορίεΓ ΙενίίαΙεια

ενεηί31. 1η ρΓίπια εηίιη γκιίιπι εοηβΐίΐυΐϊοηε, ηιιχ

1ενίΐ3ΐε 5ΜΓ81111) ΐεηα'ευβηΐ, ςυβηάίυ ου ηβΙιΐΓβΙεηι

νίπι ϊηβίοπι εεΙεΓίΐϊΐε ν3ΐεΙ)3η(, ρ3η(εΓ οηιηία εοη-

ευιτβΓυηΐ, Ιυηι εχ νε!οείΐ3(Ί3 ΡΓΧ8ΐ3ηΐΪ3 ίΡ33 <]υο-

ηυε ίπίει* 86 οΊδΙϊιιείϊ 8ηηι.

μένων, πρός τήν τών δντων σΰστασιν, ή μερική τών

έν τώ κόσμψ τεΟεωρημένων άνάδειξις, τάξει τιν'ι

φυσική κα\ άκολουθία έν ρ"ητφ διαστήματι έτελειώθη·

τότε μέν άθρόου τοΰ φωτός έκφανέντος, νΰν δέ πάσης

τής φωτιστικής φύσεως Ιδικώς διαφανείσης, ών έστι

κα\ ό ήλιος, κα\ ή σελήνη. Κα\ ώσπερ έπ\ τών ρ"ευ-

στήν τινα δύναμιν έχόντων, χδν πάντα βίχι, ού πάν

τως δμογενώς Ιχει πρός άλληλα, άλλά τίς έστιν έκά-

στω διαφορά πρός τό ίτερον, οίον έν έλαίψ κα\

ΰδραργύρψ κα\ ΰδατι, άπερ εΓ τις άναχέας πάντα

νομένου χρόνου, πρώτον δψεται τήν ύδράργυρον, διά

τό βαρυτέραν τε καΐ κατωφερεστέραν είναι τών άλ

λων, τοΤς ιδίοις συμφυομένην μορίοις, χάν πανταχή

ταϋτα διεσκεδασμένα τύχη· Επειτα τό ύδωρ πρός

έαυτό συναγόμενον είτα τοϋ ελαίου τά μόρια πάσι

τοις ύποκειμένοις έπιπολάζοντα, και περί έαυτά συν

ιστάμενα· οΰτως οΐμαι δεϊν καΐ περί τής προκει

μένης θεωρίας στοχάζεσΟαι, τοσούτον ύπαλλάξαντας

ζ. ΧιΑ ~" «α - '

ι- I
μένης θεωρίας στοχάζεσθβι, τοσοΰτον ύπαλλάξαντας

μόνον τού υποδείγματος , ώστε τό έν τοίς (ίευστοϊς ώδε διά τοϋ βάρους γινόμενον , έπ\ τής άνωφεροΰς

φύσεως κατά τό έμπαλιν θεωρήσαι. Πάντων γάρ Αναφερομένων ΰπδ κουφότητος άμα τ!) πρώτη τών

όντων χαταβολί), ώς βΤχε τάχους έκαστον κατά τήν έγκειμένην τοις πάσιν έκ φύσεως δύναμιν, άκόλουθον

ην τψ Ισοδρομοϋντι άλλήλοις πάντα συνδραμεΐν, κα\ ούτω διακριΟίναι χατά τήν τοϋ τάχους διαφοράν άπ'

αλλήλων, τών ωσαύτως πεφυκότων τε και δυναμένων.

III Ϊ^ΪΙΜΓ Ίη εχειηρίο ρΓυροβίΐο Γεηιιη ΟυεηΙίιιιη ϋ "Ωσπερ ουν έπΐ τοϋ υποδείγματος ή τών (5ευ-

ββΟΓβΙίο εΐ 8βρ3Γ3ΐίο Π)3ΐ6ΓΪ3η) 8Ϊιΐ£ΐιΐ3Γεπι ηοη εοη- στών τούτων διάκρισις οϋχ έποίησε διά τής διαστο-
Λΐιΐ£ΐΐΜ·υιιι ηοη εοη

βΐίΐαϊΚ, βεά ]αιη Γβείβηι άϊδίίηχΐι, (1Ϊ8ΐίηεΐ3ηκ|υε (1β-

ηιοη8ΐΓ3νί( : βίε ίη ΐΓίυπι άίβΓυαι δραιίο ίΙ1υ5ΐΓ3η3

8θΙίβ η3ΐυΓ3, ροΐ63ΐ33(]ηβ Γ3εΐ3 ηοη εβί, 3εά ευηι ίη

ιιπίνεΓ8ίΐ3ΐ« ΓΟΓαιη άίΟυβ» ε$86ΐ, βίπαυΙ ευ3Γ.ΐ3 εβί

εΐ εοη]υηε(3. 5ί ςυϊδ 3υ(εηι 3 ηοΐιϊ» ει Ιεηϋ εαΊΐ

Γβΐίοηεηι ρείβΐ, ςυοά Μοβεβ ηοη ΒεΓίρβϊΐ, «ηΐ

ΡβυΙυβ ν'κΐίι, ε( Ιη ίρ$ο Ιβηςηαηι ίη .ι·Ι\ :1- 83ρίειιΐίχ

«'οηβίδίεηϊ 3Γ03Π3 3υαΊνϊΙ ", :ι1) ί 11 ϊ& ηιιχ οχροδϊΐ;»

κιιηΐ, ΙεΠίυπι ϋΐυά εοείυιη ηοη 3ΐ>ε85ε Γβ8ροιΐ(Ιεοί-

ιιιιΐ8. ΥίάεΙιΐΓ εηίιη πιίηί ηιβςηυβ εΐίηπι Αρο5ΐο1υ«

" ·1 Οογ. πι, 2-*

(η) Υοχ !,υ8ρι·εΐ3. Ι,ρ8ειΐ(1υιη δεύτερον ούσα. Εηιτ

ννη β-ιη»ι]ο» *λλ της οιαστο-

λής τάς ύλας, άλλά τάς γεγενημένας χα\ έν άλλήλαις

χεχυμένας καθαρώς έκάστην άπό τής άλλης διακρι-

θεΐσαν άνέδειξεν' ούτω και μετά τό τριήμερον τοϋ

χρόνου διάστημα οϋχι έγένετο ή φωτιστική τοΰ ήλιου

φύσις χαΐ δύναμις, άλλά διακεχυμίνη πρός τό πάν

πρός έαυτήν διεκρίθη. Εΐ δέ τις ημάς έπαιτοίη κα\

περί τοΰ τρίτου οΰρανοΰ λόγον, δν ό Μωσης μέν ούκ

Ιγραψεν, Παύλος δέ είδεν, κα\ έν αύτψ χαθάπερ έν

άδύτοις τισΐ τής σοφίας γενόμενος, τών άρ"ρ"ήτων έπ-

τκοοάσατο, τούτό φαμεν, ότι ούκ έξω τών έξητασμέ-
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νων δ τρίτος έκεΐνος ούρανός έστι. Δοκεί γάρ μοι δ χ νϊιιεεηδ οηιηεδ δυρεποΓβδ ΙΟΙϊιυ ηβΙιΐΓίβ, φι* δειίδΐι

μέγας Απόστολος ό πάσι τοις Εμπροσθεν έαυτδν

έπεκτείνων, διαβάς πάσης τής αίσβητής φύσεως τους

ορούς, εις τήν νοητήν κατάστασιν παρεισδϋναι, ού

σωματικής άκριβώς γινομένης αύτφ της των νοητών

θεωρίας. Τούτο γάρ και αύτδς τω ίδίω λόγω παρα-

σημαίνεται ειπών, ότι ι εΓτε έν σώματι ουκ οίδα, εΓτε

έκτος τοΰ σώματος ούκοΐδα* δ θεδς οίδεν άρπαγέντα

τον τοιούτον έως τρίτου ούρανοϋ. > Τδ ουν άκρότατ·ν

τοΰ αισθητού κόσμου τρίτον οΐμαι ούρανδν προειρη-

κέναι τδν Παύλον, τριχή μέν τεμόντα παντδ φαινόμε-

νον, κατά δε .την συνήθειαν της Γραφής, έκαστον

τών τμημάτων τούτων ούρανδν δνομάσαντα. Ό γάρ

της Γραφής λίγος, έν καταχρήσει τινί βημάτων, ενα

μέν ούρανδν όνομάζει, τδν δρον τοΰ παχυμερεστέρου

ρΰΓείρίΙιΐΓ, Ιεπηίηοβ ΐΓ3ηδεετκΓΐ88β, 3(1 εβπιφιε ίιι-

βΓβ85(ΐπι β88β, ςυ« αιιίιηο ιηεηΐεφιε οοπιρΓβΙιβικΙί-

Ιιϊτ, ουιη δρεειααιίιιιη ϊΙΙικΙ ιηίηίιηβ εοΓροΓβιιηι

ΓαβΓΪΐ, ιιΐ ίρκεπιβΐ 8Ϊ§ηίΩε3ΐ, ι βϊνε ϊη εοτροΓε, · Ιιι-

φιίεηδ, < ηεδείο : βϊνβ εχΙΓβ εοτρυβ, ηεδεϊο: ϋευβ

8είΙ Γηρίυιη ε]υ$ιηυ(Ιϊ ηοηιίηεηι οδηυε αιΐ ΙεΓίίυιιι

εοείυηι. > διιιιιηηιπι ί^ίΐυτ ΠΙιηΙ ευΐηιεη ηυμίδΐε

ιηυηάϊ, ςιιεηι (Ιίείιηυδ, ατϋϊίΓΟΓ 3 Ρ»υ1ο Ιεπίιιηι εοκ-

Ιιχη βρρεΙΙατϊ : ΙπρΓιαΙβΓ ειιίηι (Ιίνίιΐίΐ οπϊΐιε ψιοιΐ

<τπιίΐικ, εΐ εχ δεπρίιιπβ εοηβιιείυϋΊπε δίηξυΐ38

ρβΓίεκ εοείυιη νοεαί. ΛΙιυΙοιίί εη'ιπι ηυοιίαιη ηιοιίο

8Ϊ£ηίΩε3ΐίοηβ νεΓυυπιιιι, δραΐΐκιη ίΙΙιιιΙ εΜδδίοπδ

αεηδ οπο εΐ ηυηεβ, ει νβηΐϊ, ει εχεεΙδί νοΙυεΓυηι

νοΐ3ΐιΐ8 ρεΓνεηίυηΙ, ο-αΊππι υηυηι ηηιηίη3ΐ, ειιιη εΐ

άέρος, μέχρις ου καΐ νέφη καΐ ίνβμοι και ή τών Β εοεΓι ηιιυεβ (Ιίείΐ εΐ νο-ΙυεΓεβ εεβΜ. Νεε δΐιηρίίεΐίει·

ύψιπβτών δρνέων φέρεται φύσις. ΚαΙ γάρ και νεφέ-

λας ούρανοϋ λέγει, καΐ πετεινά ούρανοΰ · καΐ ούχ

άπλώς ούρανδν λέγει τούτον, άλλά καΐ μετά τοΰ

στερεώματος. Λέγει γάρ, « Έξαγαγέτω τά ύδατα

έρπετά ψυχών ζωσών, κα\ πετεινά πετάμενα έπ\ της

γης κατά τδ στερέωμα τοΰ ούρανοϋ. » Είτα τδ έτε

ρον, ούρανδν τε κα\ στερέωμα κατονομάζει, τδ μετά

τήν άπλανή σφαΐραν περ\ τδ έντδς θεωρούμενον, έν

ψ οί πλανήται τών άστέρων διαπορεύονται. Αέγει

γάρ, δτι ι Έποίηιεν δ θεδς τους φωστήρας τούς

μεγάλους, κα\ Εθετο αύτούς έν τφ στερεώματι τοϋ

.ούρανοϋ, ώστε φαίνειν έπ\ τής γής. ι ΠαντΙ δέ πρό·

δηλοντφ δπωσοΰν έπεσκεμμένω τήν τοΰ παντδς διακόσ-

εοβίιιπι Ιιοε νοεβι, δεά 3ϋ]υιιςϊΐ εΐι:ιπ> ϊΙΙββ

νοεβδ, βυΐ) ΠπηαπιοηΙο. Οϊοίι επίπι : ι Ρι-οαΊιεαηΙ

αιΐυα; Γεριίΐι» 3ηϊηΐ3Γαηι νΐνεηΐϊυιη εΐ νοίβιίΐίβ νο-

Ιβηΐία βιιρβΓ Ιβιτβιη , βαΐ) Οπηαιηβηΐο εοείί *·. ι

ϋείικίε βΐΐεηιηι εοβίυηι εΐ ίίπιΐίπιβηΐιπη 3ρρε1ΐ3ΐ

δραιίιπιι ϊΙΙυϋ, α,ιιιχΐ ϊηεηΜηΐΐ ερίκεπε ίηείιΐδΐιηι

εοηδίίΙβΓβΐϋΓ, ίη ςυο δίεΐίβε, ςϋίβ βιταηίβι ηοοιί-

ωιιΐ, ρεΓνβ^βηΙυΓ. δίε 3ίΙ : ι ΕεείΙ ϋειιβ ΙυηιΊη;ΐΓίΛ

Η)3£η3, β( ροβιιϊΐ 63 ίη ΙίπιιηπιοηΙο εοβΜ, υΐ Ιυεβ-

ΓβΠΐ 8ϋρβΓ 16ΓΓ3Π1 > Οΐΐίνίβ <1 Ϊ31Ϊ IIΟ I II ΙΤ1 ΟΓϋΙβ ΟΙ'

ηβΐυηι υίευηςυβ εοηδί(1ει°3ηΐί ρεΓδρίειιυιη εβί, Ιιχε,

ιηΓγ» διιρΓβαιυιη ίΙΙϋ<1 ΓαβΙϊςΊαιη οοηΐίξίβδε, (|υυ<1

οιιιηίβ 5βηδί1)υ5 οοηοχΪ3 εοηιρίεείειίδ, εβφΐε δε}υη·

μησιν,δσονύπο6έ6ληκεταΰταπερ'ιτήν4νω φοράν, κα\ ^ειΐδ 3 τευιΐδ ίΐΐίδ ρΓοεΓεβίίδ, ςϋ33 ηιεπίε ϊοΐυιη, ει

αύτδ δέ τδάκρδτατον τοΰ αισθητού κόσμου, δ μιθδριον ϊηΐεΐΐίςεηΐϊβ εοπ-ιρΓεΙιεηάΊιιιΙιΐΓ, <

τής νοητής κτίσεο^ς , στε ρέωμά τε και ούρανδν δνομάζε ι

Ό ουν έπιθυμητής τών ύπέρ λδγον, κα\ σκοπών

καθώς κα\ ήμϊν έγκελεύεται μηδέν τών βλεπο-

μένων · δη τά μέν βλεπδμενα πρόσκαιρα , τά δέ

μή βλεπόμενα αιώνια ■ δπου αύτδν ή έπιθυμία

έπήρεν, έκεΐ έγένετο ύψωΟε\ς τη δυνάμει. Τούτο

έπιθυμητδν αύτφ προδεικνύντος, καΐ άντ\ ,είπεϊν,

Ο'δα άνθρωπον πάσαν τήν αϊσθητήν διαβάντα κτίσιν,

και έν τοις άδύτοις τής νοητής γενόμενον φύσεως·

επειδή έκ παιδδς τά Ιερά γράμματα οίδεν, ταϊς γρα-

φικαίς φωναΐς διασημαίνει τδ δνομα, τρίτον ούρα

νδν δνομάσας τήν τών τριών τούτων τών έν τψ

παντί θεωρουμένων τμημάτων διίξοδον · κατέλιπε

γάρ τδν αέρα ■ παρέδραμε κα\ τήν διά μέσου τών

άστέρων κυκλοφορίαν · έπέρασε δέ κα\ τήν άκραν τών Ο ρεΓείρίΙιΐΓ ,

αιθέριων όρων περιβολήν, καΐ έν τή στασίμφ κα\

νοητή φύσει γενόμενος, οΐδε τά τοΰ παραδείσου κάλλη,

κα\ ήκουσεν δ. άνθρωπίνη φύσις ού φθέγγεται. Ταύτά

σοι, ώ άνθρωπε τοΰ θεού, περ\ τών προβληθέντων

ήμϊν παρά τής συνέσεως σου άπεκρινάμεθα, μήτε

τι τής γραφικής λέξεως είς τροπικήν άλληγορίαν

μεταποιήσαντες, μήτε παριδόντες τι τών άντιτε-

θέντων ήμϊν άνεξέταστον άλλ' ώς ήν βυνατδν

μενούσης τής λέξεως έπ\ τής ιδίας έμφάσεως,

τφ τής' φύσεως είρμφ διά τής θεωρίας τών δνομά-

των ήκολουθήσαμεν , δι' ων τδ μηδέν ύπεναντίω;

ίΐΓΐηβιυειιΙιιιη, ει

εοβίυηι βρρβίΐίΐ.

Ε3 ίβίΐιΐΓ, ()ΐΐ8Β νεΓυϊβ οχρΙϊοηΓΪ ηοη ροδδΐιηί, ειι-

ρίβηδ Αροδίοΐιιβ, βΐ φΐ6ΐ)ΐ3(]ΐΗοαΊιιη ηοδ ίίπη !ιοι ·

ΙβΙιΐΓ, ηίΐιίΐ βΟΓυυίδρεεΟηβ ςυχοεηι! ίΐυειιηΐ, ευπι

βα ςϋ« νίιΙεηΐυΓ, ΐβιηρθΓ3ΓΪ3 δίηΐ, ςιιχ αιιίειιι ηοη

νϊϋεηΐιΐΓ, ΧΐβΓηβ 99 ; (1ίνίη3 νϊΠυΙβ δυΐιίαΐυ» ροτ-

νβηίΐ εο ςιιο (Ιεδϊιίεπο ΓεΓβοβίυΓ , ουπιηυε 83εΓ2&

ί.ίι<6Γ38 3 ραβΓΪΙία ϋϊϋίείδδβΐ, νβΓίιΊδ δεπρΙυΓδΒ υδϊ-

Ιαΐίβ Γεια ίρδ;ιπι βχρΓεδδίΐ, ΐβΓίίυιη εοείυηι 3ρρε1ΐ3ΐΐ£

ηβΓυιιι Ιηυιη δεείίοηυπι, ςυχ ίη ηιυηϋο νίάβηΙιΐΓ,

εχΐΓ6Π)3πι. Κεϋειο βηϊιη 3βΓβ, δυρύηίοηυε ιηβιΐίο

ί 11ο δραιίο, Ίη ψιο βΡΓαηΐϊυιη βίβΙΙβΓυιη ΟΓϋεβ ν»τ-

ΜηΙιΐΓ , δυηιιηυιη 3?ΐηεηθΓηηι Οηϊυηι 3ηιΙ)ίΐυιη

ΙηηβεβηάίΙ, ει 3(1 Ππηαιη ΜΙαπι, ηη» δοΐβ ηιεηιε

ιΐ3ΐυΓ3ΐΏ ρβΓνβηϊβηβ, ρβηάΐβί νίιΐϊΐ

ρυ1ε1ΐΓίΙυ(1Ίηεηι, εΐ αιιιΐίνίΐ εβ (ρΐίβ Ιιιιιη3Π3 η»ΐυπι

ηοη ΙοίμπίιΐΓ. Ηβεε Ιί1)ί, νΪΓ ϋεί, 3(1 ρΓοροδΐΐαβ ηο-

Ιιίδη ρΓυιΙεηΐία ΐυα (ΐυιεδίίοηοδ ΓεδροηάΊηιυδ, ηυΙΙίδ

θΓ3ΐϊοηϊδ ρϊςπιεηΐϊβ ηΐ0Γ3ΐεδ 3ΐ1ε§θΓί38εοη(](ΐίΓε!ΐΐε8 :

ηεε ΐηεχρΙοτ3ΐυπι ρΓΧίεΓευηΐεδ ςιιί<1ςϋ3Πΐ εοπιη»

(|υ3ί ηο!)Ϊ8 ορροηεΙοηΙϋΓ, δεά ρΓορΓΪβ νει·1>ο<·υιη

8Ϊ§ηίΓιε3ΐϊοηε 88Γν3ΐ3, η3ΐυΓ% ΟΓάίηοιη (Ιίδρυΐβηάο

ρβΓδβεαίϊ βυπιυδ, εΐ ηΐηί) οοππη, ςυχ ρι ίπιο ββρεεία

εοηΐΓ3ΓΪ3 νΜεηίΐηΙϋΓ, αΙ> αΐϋδ (ΙίδεΓερβΓε ρτο νϊπ-

1)ΐΐ8 ϋειηοη(ΐΓ3νϊιηιΐ8. Ιη Γβϋηαϊβ αυίειη 3(1 ιηιιικΓ

ρΓΟΟΓεαίίοηοιη ρεΓίίηειιΐΊϋυδ, φχ κχ ιΙίοΓυίϋ

μ Οβη. ι, 20. " ίΙ)ϊ(1. 10. " Η Οογ. ιν, 18.
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βμαΐ'ιο ΓαοΙα $υηΙ, ίπιπιοι-;ιη βυρβΓνιωηβαπι (Ιιιχί- Λ Εχειν των δοκούντων κατά τήν' έπιπολαιοτέραν άνά-

ηιυβ, ευιιι δΐιΐιΐίιηίδ ίΙΙα ρΓχεβρΙοπδ νοχ ηϋιίΙ οηιί-

ΜΜ ΪΙ φΐοϋ 3(1 6311) (1ϊ$ριιΐ3ΐΊϋηβηι ρΐίΓΐίηβΓβΙ, εχεεριο

Ηοιιιίιιίδ ορίΐΐείο, ςυοϋ ρΓορΓίο 11 1 > ι ο, <|ΐιεπι Ιί1>ί, νκ

ορΓιηιβ, .ιη ΐβ Ιιυηε 0)181 π)υβ, ιιοβ βχρΙϊε3νίπιυδ. Τβ

3υΐβιιι, εΐ οηιηββ 3(1 φιοπιιιι ιιΐ3ΐιιΐ5 Ιιί Πύη ρεη'6-

ΑβΓΪΐΟ, Γ0£3ΐ0δ νι» 1 ιι ιιί 115, II I II) 1)61ΐΐΓ0 ίΙΙοπιιιι ΠΙΟ

ϊΐυιΐίο ρπεεερίοηδ ρυΐβιίδ 3<1νεΓ83Π : κβ(1 ίι> ρπηΓε

ςυίϋειπ ιοίϊι Ιιπη 3Γ§υιΐ)6ΐιΙυπι βιΐδείρίεηίειη, ;*-Ι·Ιϊ-

ϋίϋ»β αΊβριιΙβΙίοηεηι (1β ηοηιίηε, ίΐ8 ςυχ ίη ΙΙκχββ-

Ι110Γ01Ι 31) 60 Γϋ6Γ3111 6ΐ»1)0Γ3ΐ3 : III 1)00 3ΙΙΐ6Ι1),

ρπίρΐιτ 605 (] 1 1 Ί III ίΐΟΓΪρΙΐ] Γ3ϋ 1)101)0111611115 0Γ(1ίΐ16Ι<)

Γβφιϊηιηΐ, 3ΐΙ Ηχο δεπυβικία βίο βΐιίιιιιιιιι αρραΐίδββ,

ιιί νβΓύ ιΓϋιιι νί$ ίη ίϊέ ςιιχ βοπρία ΐαηΐ, 8ει·ν3ΓεΙηι·,

ει Μ3ΐιΐΓ3ΐί5 εοιηιηβηΐβΐίο 3 νβιΐιίδ ηοη (1ϊ$$βΐ)ΙΪΓ6ΐ.

γνώσιν, ά συμφωνεϊν άλλήλοις, καθώς ήν δυνατόν,

άπεδείξαμεν · τοις δέ λοιποϊς έπεξιέναι των κατά

τήν έξαήμερον κοσμογονίαν πεποιημένων, μάταιον

ένομίσαμεν, της ύψηλής τοΰ διδαβχάλου φωνής μη

δέν των ζητουμένων εις θεωρίαν παραλειπούσης ■

πλήν της τοΰ ανθρώπου κατασκευής, ήν ήμεϊς έν

ϊδιάζοντι βιβλίψ πρδ τούτων πονήσαντες, άπεστείλα-

μέν σου τή τελειότητι, τοϋτο κα\ έν έκείνψ τψ λόγψ

καΐ έν τψ παρδντι, σέ τε χα\ πάντας τοϋς έντυγχά-

νοντας παραιτούμενοι, το μή οΓεσθαι ήμας άντεγεί-

ρειν εαυτούς ταϊς τοΰ διδασκάλου σπουδαΤς · άλλ' έχει

μέν άναπληροϋντας ώς ήν δυνατόν τα ελλείμματα,

προσθεϊναι τήν είς τον άνθρωπον θεωρίαν τοϊς κατά

τήν Έξαήμερον πονηθεϊσιν αύτψ ■ ένταΰθα δέ δια

8) (|ϋίι1 βιιίεπ) οηιίββυιιι ΓιιβπΙ, ηβ §;ι·3ν6 5ΪΙ, νβ! Ιίΐιί τοϋς έπιξητοϋντας έν τοις γραφικοϊς νοήμασι το άκό-

ρΓυ 53ρίβηΐΪ3 Ιυ.ι, νβΙ φιίαιηςυε ηχε Ιβ^βΓΪΙ, 63

ρειΤιεεΓβ ςυχ (Ιεε88β ^ιιΐίειιΐιίι. Νεσ,υβ εηίπι Ϊ1ΐ3τί·

(Ιιιχ ίΐιιοπιιιι οΐιοίοιιπιι οϋΐαΐϊο (ΙίνίΓιυιΐϊ 0ΐ)8ΐϊΙίΙ,

ςαο ιιΐΗΐυβ βιηρίβ ίρ8Ϊ 8ΐΐ3 ηιυηετβ οΰβιτεηΐ : ηεε

ψιϊ ρβΗεί εΐ Ιί£η3, ει ρίΐοβ Μοβί 3(1 ΐ30εΓΐΐ3ευΙυηι

εχχ(1ί(ϊε3ΐιαΊιπι οΐιΐιιίεπιηΐ, βυηιηι, εΐ ατ^βηΐιιπι, εΐ

Ιαρϊιΐββ ρΓ6ΐϊθ8θδ θθ6ΓβιιΐϊΙ>υ8 ΓιιβΓυιιΐ ϊπτιρϋΐΐϊπιβηίο.

Νούίδευηι ϊ(όΐυι· εχ'ΐ8ΐίιιι;ιυίηιυδ ϋεηε βεΐυηι 8886,

δι Ι1051Γ3 Ιιχο ιιι ιι ιι ιΐ8( ιι Ι;ι ϊη ρίΙοΓυπ) ηιιηιβΓΟ 1)3-

1>β3ηΙυΓ, ΐ))θ(1ο ρει· νβ8ΐ)"3Π) βυιο εοηΐεχίβη) ροτ-

ριίΓαοι οΓ3ΐίοιιί ϊιιιροιΐ3ΐυΓ κυρβπΐϊΐΐυιιιοιιΐιιπι, ευί

ηοιιιβη 681, Κβΐίοηβίε, 61 Οεοΐ3Γ3ΐίο, εΐ Υεπΐ38, βΐβ»

υ( αρρεΙΙαΙ Μο8ε8, φιί Οΐββ 3ΐηϊε1ιΐ8 βηεεπίοΐί

λουθον, ταΰτα γράψαι προθυμηθήναι, ώς δμοϋ τε τήν

λέξιν έπ\ των γεγραμμένων φυλάττεσθαι, καΐ τήν

φυσικήν θεωρίαν συναγορεύειν τω γράμματι!\ΕΪ δέ

έλλειπώς έχει τα είρημένα, φθόνος ουδείς παρά τε

της σης συνέσεως, κα\ παρά έκάστου τών έντυγχα-

νόντων έξεργασθήναι τά λείποντα. Οϋδέ γάρ τών

πλουσίων τήν δωροφορίαν έκώλυσεν ή τοϊν δυοϊν δ6ο-

λοϊν γεγενημένη παρά της χήρας έπίδοσις · ούθ' δσοι

τά δέρματα, και τά ξύλα, χαΐ τάς τρίχας τιρ Μωσή

προς τήν σκηνοποιίαν είσήνεγκαν, έμπίδιον τοϊς τδν

χρυσδν κα\ τον άργυρον, και τοϋς τίμιους τών λίθων

άνατιθεϊσιν έγένοντο. Κα\ ήμείς τοίνυν άγαπήσομεν

εί έν τριχών τάξει τά παρ' ήμών κριθείη, μδνον

(Οηΐεοίΐ ιΐ)3Π(]3ΐο ϋεϊ : οαί ειιπι ιιηί^βηίΐο ΡίΙϊο βΐ ^ γένοιτο διά της υμετέρας πορφύρας, της τψ χρυσίψ

δρϊηΐυ 83ηεΙο ςΙοΓΪα βΐ ίηιρει-ίιιιιι ίη 8χευ(3 βχευΙο- συμπλεκομένης, έπιτεθήναι τω λόγω τδν έπενδύτην,

γππ). Απιεη. φ δνομά έστι, Λόγιόν τε κα\ Λήλωσις καΐ Αλήθεια,

:αθώς φησι χαΐ δ Μωσής ό τά τοιαύτα κατασχευάζων τω ίερεΐ περιδόλαια, κατά τήν ύφήγησιν τοΰ θ»οΰ,

ω πρέπει ή δόξα, και τδ κράτος σϋν τψ μονογενεΐ Υίώ καΐ τψ παναγίψ Πνεύματι είς τοϋς αιώνας τών

αιώνων. Αμήν.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

δ. 6ΒΕ00ΒΙΙ ΝΥδδΕΝΙ

ΌΕ ΗΟΜΙΝΙδ ΟΡΙΡΙΟΪΟ.

^. ίκ«ΈΝθΐ.ιιο ΙηΙβιρ.

δ. βΚΕαοκιυ εριοκαμμα νιγ,ετλ;,

Οτ»(Ιοή«! [ταΐΐτ τηαρηί ι7/ιΉ« ΒαιίΙϋ

Ιίαηο ΚηηιηβχΗΛίαι οοηάϊάϋ ατίίι ορη$.

Ναηι οηιη άυοίτϊηιν £μγγμηι, ροιί /"κιιβΓΛ (ταΙήι,

ΙΙιιί ηχοάίτατείητ, ηΜαι ίη οτϊ>6 [οηΐ :

Ο ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΝΙΚΗ!

ΒίβΛος έγώ μεγάΛοιο άδεΑφον τοΰ Βαο

Γρηγορίου τεΛέθω τέριιατος εϋφνέος.

Αντίχα γάρ μετόΛισθε τατηΛεγέος θανάτοιο,

Οΐά τις Λν/ρνοο δ"ΐια<τι ζής σοφίης
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Αΰτος έχεμβεβαϊος ώχήσανο Ισόθεος <ρως,

Οΰ χαΐ άνεχΛ-ήρον τέρματα εϋφραδέως.

"Εχρεχε γάρ χΛάσιν άνθρώχοιο, κατασκευήν τε
Τ0 χοΑυψραδμοσύηβ έξερέειν χοσμίως.

Τον χα) άχύ στόματος παταΛείβεται νγρότ έΧαιον

Ήχα μάΛα χροχέον, άφθονοτ, ϊδύχΛεοτ.

Α Ιίηροτία$ ηιαφιο $νεοεάεη$ ρηίοτ'ΐί ανιη,

Ρετ(εήΙ ρτορτία /Γβΐπ'ί αΙ> ατίβ Μτηηι,

5καηιβτ εηηηιετωκ ηΐο ίεττηοηβ άιιενίο

Αάηύταηάηηι ΑοπμπιΊ (αΰτκα ηαίάιμήά Αα6«ί.

ΪΊαηρβ οΐιϊ Ιατςια ίαηηιιαηι άβ (οηΐε ρβπηηί

ίΐίνηι [αοιηάϊ $ΐίΙΙαΙ αί> οτε νϊτχ.

Τφ άδεΛρφ δούΛφ Βεοΰ Πέτρφ Γρηγύριος έχί-

σχοχος Νύσσης.

Εί ταΐς διά των χρημάτων τιμαΐς έδει γεραίρειν

τους χατ' άρετήν διαφέροντας, μικροί άν, καθώς

φησιν 6 Σολομών, δλος ό κόσμος των χρημάτων έφάνη

πρδς τδ γενέσθαι της σης άρετής ίσοστάσιος · έπειδή

κρεΐττον ή κατά πλούτου τιμήν ή χρεωστουμένη τη

σεμνδτητί σου χάρις έστίν. Απαιτεί δε τδ άγιον

Πάσχα την συνήθη της άγάπης δωροφορίαν, ήν προσ-

ΟτβροηιΐΒ ερηοοριιι Νι)$μβ 8. Ο. Ρείτο [ταΐτΐ ΰεϊ

κτνο.

δί 68861, ΡβίΓβ ΓΓ316Γ, ίη ΠΙΟΓβ ρΟδίΙΙΙΠΙ 3ΐςϋβ ΙΐΟ-

αιϊηιιπι ϊηβΐϊΐυΐο , ιι! εχεεΙΙειιΐί τΪΓίοΙβ ρΓχάίΐοδ

νίπ>8 ορυιη πυββί ςιιίΙ>ιΐδ(ΐ3πι ρΓβεηιϋδ ΟΓηβηαΌ» ριι-

ΐ3Γ6ΐηα« : 1ιαυ(Ι(1υ5ίβ ηβ ιηιιηάυδ ςϋϊιΐβιτ» άΐτίιίαηιιη

νίιΊυίβηι Ιοβιη ηηαατβτΐΐ. ΕίεεβΙ εηίιη ηιίηί δαίοπιο-

ιιΐ5 Ιιοο Ιοοο ν6Γΐ»ΐ5 υΐϊ <]ΐΐ3ϋάο<1β1>ϊΐ3ΐΊΙ>ϊ βΑηβΙϊ&βΐιηο

νΪΓΟ βΓ3ΐΐ3 ηιαι'ΟΓ βδΙ,φίΛπι ηυχυ11υορυιηρΓβΙίθ3Ε8ΐί-

άγομέν σου τή1 μεγαλοφροσύνη , δώρον , ώ άνθρωπε Β πιβικΙμ νεηί3ΐ. δβ(1 οιιπϊ δβεΐΌδβηείιιαι Ρ38εη3 ρο-

θεοϋ, μικρότερον μέν ή ώς άξιον είναι σοι προσκομί-

ζεσθαι, της γε μήν δυνάμεως ημών ούκ ένδεέστερον.

Τδ δέ δώρον λόγος έστ\ν , οΤον ίμάτιόν τι πενιχρδν

έκ της πτωχής ημών διανοίας ούκ άπόνως έξυφα-

σμένον. Ή δέ τοϋ λόγου ύπόθεσις τολμηρά μέν Γσως

τοις πολλοίς είναι δόξει, πλην οϋκ έξω τοΰ πρέποντος

ένομίσθη. Μόνος γάρ άξίως τήν κτίσιν τοΰ θεοΰ κατε-

νόησεν, ό κατά θεδν κτισθείς ίντως, και έν είκόνι τοϋ

κτίσαντος την ψυχήν μεμορφωμένος Βασίλειος, όκοι-

νδς ημών πατήρ κα\ διδάσκαλος , δς τήν ύψηλήν τοϋ

παντδςδιακόιμησιν εΰληπτον τοις πολλοίς διάτής ίδιας

θεωρίας έποίησε, κα\ τδν έν τη άληθινή σοφία παρά

τοΰ θεοΰ συστάντα κόσμον γνώριμον τοις διά της

συνέσεως αύτοΰ τή θεωρία προσαγομένοις ποιήσας.

ρΐΌ ίρδοπιοι ρπι^ιαιιΐί» εοηδί(1εΓ3νίΙ 61 3π1ιιυιιι

( ΐιιπι εοηδίάεΓβΐίοηβ βιο βίε ίΐΐαβίηνΐΐ , ιιΐ ϋΐυιΐ ]απι εοι>ιρΓβηεη(Η Γ3ΐίοηβ ευ]υβνΐβ ροδδίΐ; αΐιμιβ

ηϋβο ηιυηάί Ιιυ]υδ, νοτη !><ή δβρίεηΐίβ οοιιιΓιΙί, εο£ηίΐίοηεηι Ιιυιιιίιιυηι βηίηιίδ ίικίίιΐίΐ, ααοδ όοεΐΓΪη3

8ΐι;ι 3(1 Γκπιηι εοηΐεπιρίβΐίοηεπι αάϋυχϊΐ.

Ημείς δέ καΙ τοϋ θαυμάζειν αΰτδν κατ' άξίαν Ο Ηυηο ηο8 οιιαι 3<1πιΐΓ3ΓΪ δβΐίβ ηυΙΙο ηιοιίο ροβδβ-

8ΐυΙβΙ, υΐ βχ ηιοΓβ Ιίβί ιηυηεπδ αΐίηαίϋ, άβ ςυο :

Γβη» βΓ§3 (β ηιβυηι ρβηρίεϊαβ, ΐΓίυυαιη : ιββπ> ψάΛ-

ά»ω 3(1 Ιε Ηοηιίηεπι ρπεοΐΒπιηι , ϋοοςυβ 3εεερ(υηι ,

ιιοη ϊΙ1υ(1 ηιιΜβπι Ιβ ύί^ηυπι, ηιεβ Ιαπαβη ΓαουίΟΙβ

ρΓορβ ηΐ3]υδ. Εβί αυΐοηι αιυηυβ Ιιοο ηοβίπιπι ΟΓβΙίο,

(]ΐΐ3δϊνίΙε <ιυοι1ι1;ιιιι νοδίΐπιοηΐιιπι ίηριυρβΓε ϊη^βηίί

ηοδίΓί οΠίο'ιη», ηοη Ι3ΐηεη ηυΙΙο Ιββοτε εοηΐβχ(υα). Εΐ

ηυ3Π(]ΐΐ3ΐη ΓυΙυτοδ 3γΙ)ΪΙγογ, ςυΐ αικίβοϊαπι ίη βίβ-

1)θΓ3η(1ο Ι3ΐί ορεΓβ δϊηΐ ΓερΓεΙιεηδϋΓΪ, ηοδ Ιβηιεη

■ίΐιίΐ ίη Ιιοο εοπιηιίΐιϊ 3(1νεΓδυδ άβεοΓΪ Γαιίοηειη

ρεΓδυαδϊ δυπιυδ. ΒΐδίΙίυβ βηίηι , ςιιο ιιΙεΓηιιε υΐ

ραίΓε ηιβξίδΙιΌςυε υδϊ δυπιυδ, Γαείυδ ΙιβυιΙ ϋ υ Ιαίο

Οεο δίηιίΙΗιηιΐδ, ει 3ΐιίιηο αά εχρΓεδδβηι (τεηίοηδ

ίηΐΐ^ίηβπ) εοηΓοΓΟίΒΐυδ, βοΐυβ ρΓοΓβείο ογ*313 Γ)βΊ

Ιιοο υηϊν6Γδϊ(3ΐίδ ΓβΓϋηι ε1ει{3η(ίδδϊπιυιηςυε ορΐΠ-

ένδεώς έχοντες, δμοΰ τδ λείπον τοις τεθεωρημένοις

τψ μεγάλω προσθεϊναι διενοήθημεν , οΰχ ώς νο-

θεϋοντες δι' ύποβολής τδν έκείνου πόνον { ούδέ

}άρ θέμις τδ ύψηλδν έκείνο καθυβρισθήναι στό

μα τοις ήμετέροις έπιφημιζόμενον λόγοις), άλλ'

ώς μή δοκείν έλλιπη τοϋ διδασκάλου τήν δόξαν έν

τοις μαθηταίς αύτοϋ είναι. Εί γάρ λειπούσης της

Εξαημέρου της είς τδν άνθρωπον θεωρίας, μηδε\ς

τών μαθητευσάντων αύτφ σπουδήν τινα πρδς τήν τοΰ

πΊΐΐδ, νίδυιπ 681 ψίχάΛΐη 3(1 63 ςυκ πιη^πιΐδ ΠΙβ

νΪΓ ίπ(ΐ3^3ΐΐ(1ο ρβΓνεβίί^βδβεΙ, α^ίοβΓβ : ιιοη ςιιοιΐ

ΐρδϊαβ ΙβϋοΓεπι ρβΓίυ δυρροδϊΐϊΐϊο εοηΐ3πιϊη3Γ6 δίΐ

αιιίιιιιυ, ()υ3ηάο ηβΓοδ ΓυβπΙ ρΓχεΐ3ΓΪ8δίπιιιιη ϊΐΐιιιΐ

οδ βΠίεϊ ίη]ιΐΓία, εεΙε1>Γ3ΐυηι θΓ3ΐίοηε ηθ8ΐΓ3, βεά η!

πΐΒ^ϊδίΓί ^ΙοΓΪβιη ίη «Ιίδείραΐίδ ηεςυβηυβιη (ΙεΓεείδδΟ

οδίβιΐίΙίΐϋΓ. Νβπι ευιη ίη εη»ΓΓ»ιίοηε ορεΓυηι ι]υχ

Ββυβ 8εχ (Ιίεϋυδ ίοβοίτϊΐ, ηοοαϊηϊβ εοηβΐϋβΓβιϊο

αεδίΐ ; δϊ άΐδείρυΙοΓυπι ηεπιο ηβε ίη ρβηε ρβΓίϊ-

λεί«οντος άναπλήρωσιν είσενέγκαιτο, έσχεν αν εί- || είβηύ» ορβΓβηι ίαιρεηάίδδεί 8υ3ΐη, 1;3ΐ)υίδδε( εβυδββ

κότως κατά της μεγάλης αύτοΰ δόξης ό μώμος λα- ηοηηίΐιίΐ 3(1νεΓ8υδ βχίπ)ί3Πΐ υϊγϊ ^1οπ3Πΐ ΓβρΓβΙιβη-

6ήν, ώς μή βουληθέντος Ιξιν τινά κατανοητικήν τοις βοι-υπι 1ίΙ)ί(1ο, ςυ3δί ςυί Άά Γεβ απίιιιο πκί^β.ιηιία»

άχροαταΐς ένεργάσασθαι. Νυν\ δέ κατά δϋναμιν ήμών βυάίΙΟΓεδ βαοδ εοπδυείβοεΓβ ηοΐυίδδεί. Ν>Μΐε ευιιι

έπιτολμησάντων τη έξηγήσει τοϋ λείποντος, εί μέν 83 ηοδ αυ* ΟεδυηΙ , εχρίβηβηάβ βυδοίρβΓΟ βυβί

τι τοιοΰτον έν τοις ήμετέροις εύρεθείη, οίον της Ο δίιηαδ, (ρ^βηΐυηι ςυίϋεπι ίη ηοΐϊίδ βπΐ; βί ςϋίιΐ ηβο

έκείνου διδασκαλίας μή άνάξιον είναι, εις τδν διδά- ποδίτα ία ευπιπιεηΐβΐίοηε Γβρεπείυι·, ςυοά ίρδίιΐδ

σκαλον πάντως τήν άναφοράν Εξει ■ εί δέ μή καθ-

ίκοιτο της μεγαλοφυοΰς θεωρίας ό ήμέτερος λόγος,

ό μέν έξω της τοιαύτης έσται κατηγορίας , τοΰ μή

βούλεσθαι δοκείν τοις μαθηταϊς έγγενέσθαι τι δεξιδν,

έκφυγών τήν μέμψιν, ήμείς δ' αν είκότως ύπεύθυνοι

δόξωμεν τοις μωμοσκοποϋσιν , ώς οΰ χωρήσαντες έν

τ<ρ μικροφυεί της καρδίας ήμών τοΰ καθηγητοΰ τήν

σοφίαν. "Εστι δ' ού μικρδ; ό προκείμενος ήμϊν είς

(Ιοείπηβ ιιοη δίΐ ίηιϋ^ηϋΐη, ί(1 οηιηβ δείΙίεεί ηο^ί-

81γο 3εεερ(υηι ΓεΓβηαυπι επί ; δίη αυΐβιη ογβιι'ο

ηοβΐΓ3 ρΓ«δΐ3ηΙίδ8ίιη3ΐη ίρδίυδ ίη οοηδίιΙοΓβηιΙο νίιιι

ηοη ΒδβεςυείυΓ, 3εευδ3π ί!1ε ηεηυβςυαιη άβοεοίί,

ηυ3δί εΓϋάίΓιοηειη (Ιίδείριιΐίδ ίηνίάβΗΐ, 3 ςιΐ3 οιιΐρ»

«Ιίϋηίδδίπιυδ εεηβεηάυδ επί, βίςυε αάβο ηοβ ηιεΓίΐο

ί ηοδίΓΟ 30 ευι-ίοδίδ ίδΐ'ιβ ΓβρΓβηεηδΟΓίουδ Γβϊ ρβΓ3^ε-

πηιγ, ηυί 3ΐι^υδΐο ρεείοίε ηια^ίδίη 83ρίειιΐί3ηι
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οβρβτβ ηοη ροΐυβπηιυδ. Κε$ ςυϊϋβηι, ϊη εοηδΐαβΓί- Α θεωρίαν σχοπδς, ού>

Ιίοιιβιιι <|ΐι;« νεη'ιΐ, ηοη εχί£ΐΐ3 831, ηβςυβ ιιΙΙί

ϋίίπιιη εειίεηδ ςιιβδ ίι ϊο ηιιιικίιυ 3(1πιίΓ3ηά'38 εοηΓι-

ηεΐ : ϊΐα,ιιβ ΙκιικΙ βείο απ ηοα οιηηίυπι , φκιππιι

εοβηίΐίοηεπι εχρείίπιιΐδ, ιηηχ'ιιηα. Νοη βηίπι α,ιιίιΐ-

(|ΐι»ιη εοΓυηι οηιηίυιη, ςυχ ϊη ιπιΐιπα ι ιτ υ πι εχδϊ-

8ΐαηΙ, ϋεϊ 3(1 ίιιΐ3£ίηβηι Γ&εΐυη) 8δΐ, ρπεΙθΓ αηυπι

ηοε εΓε3ΐυηι, ηυθ(1 Ηοηιίηεπι άΊεϊιηηδ. Ι(Ιοίιτο 1>ε-

ηϊ^ηο8 βαιΙϊιοΓεβ ρεΗυυεηΐεΓ ηοΙ>Ϊ8 νεηΪ3ΐη ααιυι-οδ

εοηΐίϋίηιυδ, εΐίαιιΐίί Ιοη^β ίηΓη άϊ£ΐηΐ3ΐ(>πι Ιιχό η

ηοΐήδ εχροηαηΐυτ. Μιιιη ϊη Ηβε, ορίηοΓ, ίιιςυίβί-

ϋοηε ιΐ08ΐΓ3ΐιίηϋ οηιηίαηι βοπιπι ςυχ Ιιοιηίηί ίηίΐϊο

3εεί<ϋδ56 ΟΓβιΙίηιυδ, ει ενειιίικα (Ιεϊιιοερί εχδρβα» ·

11105 , αίςυε εΐίκιη ηυηε ρεΓ&ρίείηιυβ , οιηίιίεη-

(Ιιιηι βπΐ. ΡΓοΓβείο βιιίηι πιεπίο εΐυάίυηι ηοδίηιηι

τίνος των έν χόσμω θαυμάτων

τά δεύτερα φερόμενος, τάχα 51 και μείζων έκάστου

τών γιγνωσχομένων, διάιι ουδέν Ετερον θεψ έκ των

Βντων ώμοίωται, πλήν της κατά τδν ανθρωπον κτί

σεως, ώστε παρά τοΓς εύγνώμοσι τών άχροατών πρό-

χειρον ήμΐν τήν ίπ\ τοις λεγομένοις συγγνώμην είναι,

χάν πολϋ κατόπιν της άξιας ό λόγος έλθοι. Δει γάρ,

οίμαι , τών περί τον άνθρωπον άπάντων, τών τε προ-

γεγενήσθαι πεπιστευμένων, καΐ τών είσύστερον έκ-

δήσεσθαι προσδοκωμένων, χα\ τών νϋν θεωρουμένων

μηδέν παραλιπεΐν άνεξέταστον. ΤΗ γάρ άν ελλιπε

στέρα τοϋ επαγγέλματος ή σπονδή διελέγχοιτο , ε:

τοϋ άνθρωπου προκειμένου τη1 θεωρία , παρεθείη τι

τών συντεινόντων προς τήν ύπόθεσιν. Άλλά καΐ τά

δοκουντα περ\ αΰτδν έναντϊως έχειν, διά τδ μή τά

ΓερΓεηεηβίοηβη» ϊηεϋΓΓβΓβΙ, Ι3η<ρΐ3ΐη ρο11ϊειΐ3ΐΐοηβ Β αϋτά τοϊς έξ άρχής γεγενημένοις , καΐ νϋν περ\ τήν

8ΐια Ιοιιρβ ιηΓβΓΪυ^, δί ηοπιίηίβ ρΓοροδίΐα εοηδίαβ™-

Ιϊοηβ ΓεΙίηςυεΓβΙϋΓ ηΐίπ,υίιΐ, ρ,αοα' ηύ Ϊη*1ί1υ1υπι Ιιοε

ηοδίηιηι ΓβεβΓεί. ΕηίιηνεΓΟ ει ίΙΙα ςυ* ίη Ιιοιιηηίδ

ΒΐΙυΓΑ ηυηε 3 ρπιιιο ε]υβ<1εη] 8ΐ3ΐυ εοηιΐίΐίοηυψιβ

ϋϊνοΓϋα εβδβ, Γβϋηβ ίΐα δεββ ΓβΓεηΐί1>ιΐ8, τίάεπιυβ :

ευπι εχ 8;ητηπιηι ΕίΐΙεΓβηιιη ηυειοπίαίε, ΐυιη Γβ-

Ιίοαηαΐίοηυπί αειιπιίηβ 3<φεϊβη(ΐ3 εηιηΐ : υΐ εοη-

(ξΓυβί υηίνεΓ33 ΐΓ3εΐ»Ιίο 3(1 δεηβηι βΐπ,ιιο οπίίηβιη

Γ6Γυηι, ςιι% νϊάεηΐυΓ εβδβ ϊΐΐαβ ςηίιίεπι ϊη(εΓ ββ

ϋϊνεΓβχ, εαηιάεηι Ι»ηιεη αά ηιείίΐη Ιεηϋιιηΐ : (Ιίνίηι

φύσιν όρίσθαι διά τίνος άναγκαίας Ακολουθίας ■ ϊκ

τ« τής γραφικής ύφηγήσεως κα\ έκ της παρά τών

λογισμών ευρισκομένης έπινοίας συναρτήσαι προσ

ήκει, ώς άν συμβαίνοι πάσα ή ύπόθεσις είρμώ κα\

τάξει τών ίναντίως ϊχειν δοκοϋντων πρδς 2ν χαί τδ

αύτδ πέρας συμφερομένων,οϋτω κα\ της θείας δυνά

μεως έλπίδα τοΖς υπέρ έλπίδα, χαί πόρον τοις άμη-

χάνοις έφευρισκούσης. Σαφηνείας δέ χάριν καλώς

ϊχειν ψήθην, έπ\ κεφαλαίων σοι προθεΐναι τδν λόγον,

ώς άν ϊχοις πάσης της πραγματείας έν όλίγω τών

ηίιηίηιη) ροΙβΗιΙβ βρεηι τεουβ βΧΐη οηηβαι βρβιη καθέκαστον Επιχειρημάτων εϊδέναι τήν ύπόθεσιν.

ρο»ί»Ϊ8, ει εχίΐϋπι ρβΓρΙβχίβ ϊιινεη'ιβηΐε. ΟβκΐβΓϋηι Ιαείβ βε ρβΓδρίεϋΐΐβΐίβ βΓβΐϊ» νί&ιιπι εβί ρβιιεΐδ εβ-

ρϊΙί1)ϋ5 Γβηι οιηηεηι Ιίυί Βυ1)]ΐεεΓ8, ςηο δίη^υΙΟΓηπι «Γ^ηηιεηίΟΓυιη Ιοίΐιιβ εοηιηιεηίοΐϊοηϊβ νϊηι, ϋΓενϊ-

οι» νβΓηίβ εοηιρΓεΙιεηβΒίη ρβΓβρΙοβκ Ιί^υίάο ροΜΪι.

ΰΑΡυΤ ΡΚΙΜϋΜ. β

Ιη ηαο άβ ηΐΗπάο ραπϊαιίαΐΐιη άχαεήΐΗΓ, ]ηοαηάβ-

η«β βα φιιν ΑοΗΐίηϊι υΠιυη ρτοεοβιατΐ, ουηιιηαηυ-

ταηίητ.

ΙΙίεεβΐ, ίηςυίυοΐ ΙΙΙΙβπε 8&εΓΧ, 1ί1»τ ϋεοι ίυ εαείϊ

9ε ΐεΓΓΧ- Εο ηίιηίΐ'υιη Ιειηροτε, ςαίιΙςυίιΙ εβι ηίΙιΐΓ,

ρεΓΓεείυηι ΓιιίΙ : αίςιιε εΓειίβ 8ίηςυ1α βεεΓεία ϊηΐβτ

88, «υυηι ςυχϋΐιεί ίιι Ιοευπι εοιηηπξΓΑΓυηΙ, εοβ-

Ιεβίεηιιε εοι ρυβ οΐ'υε 8υο υηίνεΓ83 εοηιρ!εεΐεϋ3ΐυΓ ;

£Γ3νίΙ>ιΐ8 αε (ΙεοΓβιιηι νϋΓ^εηΙϊϋυΒ εοΓροΓίυυβ, Ιοι-πι

«I 3Γ)υ», ιηε<ϋυηι ίη τεΓυηι υηίνεΓ$ίΐ3ΐε Ιοευηι οε-

ευρϊηΐϋιιΐδ, 3ηιρΙεχυΓ]ΐιε ιηυΐυο 8β εοιιΐίηεηΐίυυβ.

Ιιιιΐίΐϊ Ιυιη 881 ηαΐυΓΧ τεΓυηι (Ιίνίηη ηυχύ^πι 3Γ8 βε

ίαευΙΙαβ , φκι: τεβ εοηάϊΐ33 ςη38Ϊ ηβχυ ηυυϋαηι

6ΐ3ΐ)ίΙίΐΐ8 ρεΓρείιιατεί, (1υρ1ίεϊ(ΐυβ νϊ ειιιιεία πιοϋε-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

'£ν ζ> ζΐς έστι μερική περί τοϋ κόσμου ρνσιοΑο-

γΐα, και τις άβροτέρα διήγησίς περί των προγε-

γονότων της τον άνθρώαον γενέσεως.

Αΰτη ή βίβλος γενέσεως ουρανού και γης, φησίν ή

Γραφή- οτε συνετελέσθη πάν τδ φαινόμενον, και πρός

τήν οίχείαν θέσιν ϊκαστον τών ϊντων άποκριθέν άν-

εχώρησεν δτε περιέσχεν έν κύκλω τά πάντα τδ ού-

ράνιον σώμα, τήν δέ μέσην τοϋ παντδς άπέλαβε χώραν

τά βαρέα κα\ κατωφερή τών σωμάτων, γη τε καΐ

ϋδωρ, έν άλλήλοις διακρατοϋμενα. Σύνδεσμος δέ τις

κα\ βεβαιότης τών γεγε-/ημένων ή θεία τέχνη καν δύ-

ναμις τη φύσει τών δντων έναπετέΟη, διπλαΐς ένερ-

γείαις ήνιοχοϋσα τά πάντα. Στάσει γάρ κα\ κινήσει

τήν γένεσιν τοις μή ουσι, και τήν διαμονήν τοις ούσιν

ΓαΓεΙϋΓ. Ν»ιιι ςιιϊείε οε ηιυΐα εΠβεΐιιιη βδΐ, υΐ τεβ ϋ έμηχανήσατο, περί τδ βαρϋ καΐ άμετάθετον της

■«εεσΊκη βχ8Ϊ8ΐ8ηΐβδ ΟΓΪΓεηΙϋΓ, ει ογΙχ εοιΐ8εΓ>»-

Γ8ηΐηΐ',«ευιη εΐΓ83 Γ88 §Γ3νΊΐ3ΐε <ΪΓηΐ33, 3ε ιηοΐυβ

οηιηΐδ εχρει-Ιβδ , νείυΐί είΓε» βοΐίιίαηι ςιιβηκΙ.ιπι

αχειη, εβΙβΓΓίιηιΐδ ροΐΐ ηιοΐυδ ίιΐ8ΐ3Γ γοΙχ ΓεΓΓείυτ,

ει ιιηιΐιι» ςυΐδι ορβ 8εηιεΐ Ιιχε ρεΓρείυο εοηΐίηβ-

ι-εηΐ ; ικιΐιπ ;ι ςιι;ε ϊη οΓοεηι 3§ίΙιΐΓ, νείοεΐ ηιυΐιι δυο

ΐ'τπιι ιΐεηδΐΐβίβπι υηιΐίςυβ εοηιρίβχβ, 3ε νίείδδίηι

τεουδ Γπ'ΐιιίδ ιπιΙΙ κμιο βχ ρ3Γ(ε εε(1εη1ί1)υδ, ίιηηιο-

ϋίΐΐ &ο1ί(Ιιΐ3ΐβ δυ3 εοητεΓδϊοηβηι νοίαοίΐϊηπι 3υ§εη-

Ιίυιΐί. Αίσιιε ηίδ Γβουδ οΊνεΓδα νϊ ει εΠϊεβεϊΐβίε

ρΓ3Βάϊΐ'ΐ8, ηαΐυΓχ νϊϋβΐίεβΐ ίιηηιοοίΐί, ει αΙΐβΓϊ <|υίβ-

Ιίδ εχρεΓί'ι, ρ3Γ ηυίιΙεπι ίηε$1 αΐΓ3πιηυε ίη ραΓίεπι

εχεεδδυδ. Μαιη ηεααε ΚτΓα ιιηπκαηι α δίαίιίϋΐηΐε βιΐ3

άκινήτου φύσεως, ο'ον περί τινα πάγιον άξονα, τήν

οςυτάτην τοΰ πόλου κίνησιν τροχού δίκην έν κύκλω

περιελαύνουσα , καΐ δι' άλλήλων άμφοτέροις συντη

ρούσα τδ άδιάλυτον · της τε κυκλοφορουμένης ουσίας

διά της όξείας κινήσεως τδ ναστδν τής γης έν χύχλω

περισφιγγούσης^ τοϋ τε""στε^(5οϋ κα\ άνενδότου διά

τής άμεταθέτου παγιότητος άδιαλείπτως έπιτείνοντος

τών περί αυτήν κυκλουμένων τήν δίνησιν. "Ιση δέ

χαθ' έκάτερον τών ταϊς ένεργείαις διεστηκότων ή

υπερβολή έναπειργάσθη, τ{5 τε στασίμψ φύσει χα\ τή

άστάτω περιφορά. Ούτε γάρ ή γη τής ίδιας βάσεως

μετατίθεται , ούτε ό ουρανός ποτε τδ σφοδρδν ένδί-

δωσι κα\ ϋποχαλα τής κινήσεως. Ταύτα δέ κα\ πρώτα



(-2!)
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κατά τήν τοΰ πεποιηκδτος σοφίαν, »Τδν τις άρχή τοΰ Α (Ιίπιονεπ ροΐεεί; ηεο,υε εοοίαιη (1ε νεηεηιεηΐβ ηΐο-

• παντδς μηχανήματος προκατεσκευάσθη των δντων,

δεικνύντος, οΐμαι, τοΰ μεγάλου Μωσέως δ:# τοΰ έν

άρχή τον οΰρανδν κα\ την γήν παρά τοΰ θεοΰ γεγε-

νή σθαι ειπείν , οτι κινήσεως τε καΐ στάσεως ϊκγονα

τα έν τή κτίσει φαινόμενα πάντα , τά κατά τδ θείον

βούλημα παραχθέντα ε!ς γένεσιν. Τοΰ τοϊνυν ουρα

νού κα\ της γης έκ διαμέτρου πρδς άλληλα κατά τδ

έναντίον της ένεργείας διεστηκότων, ή μεταξύ των

έναντϊων κτίσις έν μέρει των παρακειμένων μετ

έχουσα, δι' έαυτής μεσιτεύει τοις άκροις, ώς άν έπίδη-

λον γενέσθαι τήν πρδς άλληλα τών εναντίων διά τοΰ

μέσου συνάφειαν. Τδ γάρ άεικίνητον και λεπτδν της

πυρώδους ούσίας μιμείται μέν πως δ άήρ, Εν τε τψ

κούφψ της φύσεως κα\ τψ πρδς τήν κίνησιν έπιτη-

Ιιΐ8 ίαιρβίυ ςιιίιία,ιιαηι ΓβπιίΙΙίι. Η;ΐ'ε ρι·ϊηι» οιοηίιιπι

ΟΧβΙΪΙβΓβ ΪΠ ΟΓΐΐΙ ΓβΠΙΠΙ, νοίρηίβ εΓββΙΟΓΪδ »3ρίεηΙ>3

β$56 ε» φΐοΗϋηηι ϊπϊιϊιιιη ορϊΠοίΐ βυί. ΙΙβςιιε ηιβ-

§ηιιιη ϊΙΙιιηι Μοβεη, ευιη αίΐ ϊηίΐΐο εοβίιιηι 3ε Ιει·-

ητα Οβιιιη οοηαΊιϋδδε, ηοε ίηάίεαΓε νοίιιίβκε βχί-

δΓιιηο : ρββ υηϊνβΓίββ, <\υχ ΙίΑα ΟΓββΙί εεπιυηΙυΓ,

άεςοε νοίιιηίαίο αε κοηίβηιϊ.ι Οβϊ εχοπχ βοη· ,

3 ηιοΐυ ει ιμιΐείε ρΓοΓβεΐιβ β88β. Αίςοβ ηοε ραείο

εοε!ο ει Ι&ιτβ βχ (ΙΊαπτιείΓΟ ίηΐεΓ δβ εοηΐΡβΗβ βΠε-

εΐϊοηβ άΊδδίά'εηΙϊΐΗΐδ, ΟΓΟίΙα εχΐβΓ3, ηυχ Ηίδ ΐηίβΓ-

]εοΐ3 δπηΐ, ευιη ηοηηίηίΐ ευπι Γβ&υδ βίοι εοηΐίξιιϊδ

εοτηηιιιηε Ιιβϋεβηΐ, ίηΐεΓ εχΐΓβηιβ ίΐΐβ δβπιεί φηβ!

ίηιοΓροηυιιΐ, ιιΐ Γηεϋβ 3ρρ»Γε»ΐ ςηο ραοΐο ρεΓ εο

ηυχ ηιεάΊβ ϊηΐ6Γ Ιιχε εοηδίβΐυηΐ, Γεβ εϊΐβΓηο,υϊ

δεϊως Εχειν. Ού μήν τοιοΰτός έστιν, οίος της πρδς τά Β αΊδδίαεηΐεδ ιηυΐυο εοηηεείβηΐυι·. Νβιιι ηβΓ ηιοάο

πάγια συγγενείας άλλοτριοΰσθαι , οδτε άεΐ μένων

ακίνητος, οΰτε διαπαντδς όέων κα\ σκεδαννύμενος ·

άλλά τή πρδς Ετερον οίκειδτητι οΤόν τι μεθίριοντής τών

ένεργειών έναντιότητος γίνεται, μιγνϋς άμα κα\ διαι-

ρών έν αύτψ τάδιεστώτατή φύσε ι. Κατά τδν αύτδν λόγον,

κα\ ή ύγρά ούσία διπλαϊς ποιότησι πρδς έκάτερον τών

έναντίων αρμόζεται. Τψ μέν γάρ βαρεϊά τε καΐκατω-

ψερήςεΤναι,πολλήνπρδςτδ γεώδεςτήν συγγένειαν Εχει.

ςυοίίαπι ηιοϋίΙίΐ;ιΐεηι ρεΓρείυαιη, ΜΐΙιΐίϋιβίειπςιιε

ί^ηείε η3ΐυι-% ίηιίΐβΐυΐ'. ΕδΙ ειιίπι εΐ ΙενίΙβίε ιιβίιι-

Γοϋ ρΓΧϋΊΐυδ, ει 3(1 πιοΐιιπι 3ρΐί$8°ιιηε εοηιρ3Γ3ΐυδ.

Νεςυε Ιϊγιμίι ϊοΥϊγοο ρίβηβ εδί »& οπιηί δοϋάυΓπηι

εοξη3ΐίοΐιε βϋεηυδ , ηβπι υΐ δεπιρεΓ ιηοΐιιβ εχρβΓβ

ηοη βδΐ, Ϊ13 δεπιρεΓ εΐϊβηι ηοη ΠιιΐΙ 3αΙ δρΒΓ^ίΙυτ,

δει! Πι ςυ3<]3τη 3(1 ιιίπιηκμιε εοβηβΐϊοηε, υΐ ίηιεΓ

Γεδ 606ϋ1ΐοηί1)ΐΐδ (ΙίτεΓδίδ 3(1ν6Γ83ηΙε8 8ΪΙ)ΐ ηιηιΐβπι,

ςιΐ3δϊ ΙΊηιβ8 5ΪΙ ; βΐηυε αιΐοο ηαΐυη Ίπιργ 86 (ΙΐβίίάεηΙίι ευπι εοηδοείεΐ, Ιιηη δεεεηιηΐ. Εο(1οιη ηιοιίβ

εΐ Ιΐϋΐηοτ (ΙυρΙίοΊ ςυβίίιβίε 3(1 υίπιηιηιιε Ιιοηυηι 3(1νεΓ£3ΐιΙίυπι ρειρείυο 8ϊΚι δεπιεί αεευηιπιοάβΐ. Νβηι

ηοη ειίςυα ευιη ΙβΓΓί εο^ηαΐίοηο ΐεηείυΓ, ςυα §Γ3νϊ3 681, 61 ηηα άβοτδυπ) ίβΓίιϊί.

Τψ 8έ μετέχειν (5οώδους τινδς κα\ πορευτικής ΟκΙεπιπι ςϋ3 εΐϊβπι ΟαΜυπι ςυ'κΐάαιη βϊ ϊηεδί,

ένεργείας , ού πάντη της κινουμένης ήλλοτρίωται νϊβςιιβ ρβΓΐΠ63ΐ)ΠΪ8 : ηοη ρΓΟΓδηβ 3 Γβ1>α8 ίίβ, ςιι»

φύσεως, άλλά τίς έστι κα\ διά τούτου μίξις τών £ Γ68 ρβΓρείυο ηιονεηΐϋΓ , 86]υη^Ι ροιβδί; ΐίβηαβ

έναντίων χα\ σύνοδος, της τε βαρύτητος εις κίνησιν : 1 1 " ■ — -·■ - -

μετατεΟείσης, καΐ της κινήσεως έν τψ βάρει μή

πεδηΟείσης , ώστε συμβαίνειν πρδς άλληλα τά

κατά τδ άκρότατον τ!) φύσει διεστηκίτα διά τών

μεσιτευόντων άλλήλοις ένούμενα. Μάλλον δέ κατά τδν

άκριβή λόγον οϋδέ αίιτή τών άντικειμένων ή φύσις

άμίκτως πάντη πρδς τήν έτέραν τοις ίδιώμασιν έχει,

ώς άν, οΐμαι , πάντα πρδς άλληλα νεύοι τά κατά τδν

κόσμον φαινόμενα , κα\ ξυμπνέοι πρδς έαυτήν ή κτί-

βις έν τοις τών άντικειμένων ίδιώμασιν εύ-

ρισκομένη. Της γάρ κινήσεως ού μόνον κατά τήν

τοπικήν μετάστασιν νοουμένης. άλλά κα\ έν τροπή

και άλλοιώσει θεωρουμένης · πάλιν δ' αυ , της

ά;^ταΘέτου φύσεως τήν κατά τδ άλλοιοΰσΟαι κίνη-

εΐ ία ηυηοΓβ ηβ*ο εοηΐΓΒΓί» ΐηΐβρ δβ οοηβοεϊκη-

ΙϋΓ, εΐ ςϋβδί εοευιιΐ, ευηι ςυοά βΓ3νβ ε$1 βιο-

Ιιιιη ΓβείρΐηΙ, ει εοηΐΓ3 ηιοΐυβ 8 ροικΙβΓβ ηοη ίηι-

ρβ(ΙίαΐιΐΓ. Ηοο βάβο ρβείο η3ΐιΐΓ3 ραηϊΐΗΐβ βχΐΡβ-

Π1Ϊ5 (1ί88Ϊ(1εΐ)ΙΪ3, ρβΓ 63 ψιχ πτιοιίίιιπι ίηΐβΓ Ιρβ»

Ιοευηι οΐιΐίηειιΐ, εοη]υηςιιηΐυΓ. Ει νβΓΟ δί 3εευΓ3ΐβ

Γοηι εχϊδίίηιβπΊυδ, 3(1νεΓδβηΐίυηΊ δίυί ηβΐυη, εΓι»ηι

ρΓορπΛ ψιο»ά δΐηξίιΙοΓϋ.Ίΐ 3ΐΐΓί1>υΐ3 αΙΙίηεΐ, ηιι'κΐ-

(]3π) ϊηΐβΓ 8β εοηιηιυηβ ηβοεί : εηηι ηϊ ιιιϊ τυ ιιι ο5

ε3υ$3ΠΊ, υΐ 3γ1)ΪΙιόγ ςυο(1 Γβ$ ηοε ίη ηιυικίο ηηΐ-

νοΓ536 3(1 ηιυΐιιαιη ςιιηΓηϋηιη εοηεοπϋ»ηι ηβΐυια

(ΙιιεβηΙιΐΓ : ει ςυχ βΙΙπΙηιΙίβ ρΓορΓΪίβ Γεριι^ηηιε

βίοι εΓεβΙϊ ββηΓιιηοβ . εαιίβιη νίείδβίηι ϊηΐεΓ 8θ

εοηδρίτβηΐ. Νβπι ειιτη ηοη υηβ Ιιβρε ιηοιυβ βίΙ

σιν ού προσιεμένης · έναλλάξασα τάς ιδιότητας ή Ο δρεεϊβδ, ειιηι ςιιΐιΐ Λα Ιοεο 3(1 Ιοειιηι ΐΓ3ΐΐδΓεΠυΡ ;

τοΰ 8εοΰ αοφία, τώ μέν άεικινήτω τδ άτρεπτον, τψ

δέ άκινήτψ τήν τροπήν ένεποίησε, προμήθεια τιν\

τάχα τδ τοιούτον οίκονομή σασα, ώς άν μή τδ της

φύσεως ίδιον, δπερ έστ\ τδ άτρεπτόν τε κα\ άμετά-

Οετον, έπί τίνος τών κατά τήν κτίσιν βλεπομένων,

βεδν νομίζεσθαι τδ κτίσμα ποιήσειεν. Ού γάρ ϊτι

Οεότητος ύπόληψιν σχοίη , δπερ άν κινούμενον ή

άλλοιούμενον τύχη. Διά τοΰτο ή μέν γη στάαιμός

έστι, καΐ ούκ άτρεπτος· δ δέ ούρανδς τοΰ έναντίου

τδ τρεπτδν ούκ έχων, ούδέ στάσιμον έχει, ίνα τή μέν

φύσει έστώση τήν τροπήν, τή δέ μή τρεπομένη τήν

κίνησιν ή θεία συμπλέξασα δύναμις, κα\ άλλήλαις

ά;ιφοτέρας τή έναλλάξει τών Ιδιωμάτων προσοι-

κιιώση, και της περ\ τδ θείον ύπολήψεως άλλοτριώ-

νβπιιτι ειϊβπι ευπι ηυί(1 νεί πιυΐβΐυι-, νεΙ οοηνοΓίϊ-

Ιορ; ηηΐαΓ3 ροπ-ο ίηεοηΊΠιιιΐΐΙιϊΙίδ 63Π) ηιοΐη&

δρεείεηι, ο,ιια ({ΐπΐ! παιιίαΐιιρ, ηοη »«]γγϊιι»ι ; ΐάείτεο

ιΐίνίηα δβρίεηΐία ροτιηιιΐ3ΐί$ οίΚηφίε ρΓορΓΪείβιί·

Ιιυδ, η.ιΐιΐΓβηι γοπιιμ εοιτιρεΓ ηιο1>ΐΙίιιηι ηυΙΙί ηΊΐιΐϋ

Ιίοηί 8ΐιΙ)}εεΐ3ΐη, ηΐΐεπιιη \(·ι·ο, ηιοίυβ εχρεΓίίικη

πιυΙαΙιΊΙεπΊ εβδβ νοίιιίι. Αίςηβ ηοε ηαηό (ΐΗΐ>ίο

ρι-ικίΐ'ηΐί:» 8ίη§ιιΐ3Γί ίηδίϊιαίΐ, ηε Ηοηιίηεβ ίη τεοιι»

εΓεβίίβ. (]<13$ εβΓηίιηυδ, εβδβ 3Γι<|υί(1 ρεΓρεΙυη ίιη-

τηιΚαΙ>ϋβ βηίιηβα'νειίβηΐβδ, η3ΐυΓ3 Ιιοε βί Ιηϋιιεηΐβ,

ΐιίεηι ρΓο Πϊ'ο εοΙβΓβηΙ. Νοη εηΐιιι λχγο εοηδεηία-

ηβυιη νίϋοΓΪ ρο(ε$ΐ εΐ τεϊ (1ίνΊηϊΐ»Ιβηι ίηε^δε, ψιχ

Γβ8 νεί ι» ι ο ι <ι ϊ νεΙ ηιυΐϋΐϊοηί οΐιηοχίβ |ίΐ. Ιαείτεο

16ΤΓ8Π1 (|ΐιί(1ειη Ωτπιαιπ εδδβ νίίΐεηιΐϋ, 31 ηιυΐαίιο
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ιΓιΙκίδ ο1)Γΐοχίαηι. ΟοοΙιιηι οιιΐη, οιιιη βΐι οιηηίβ Α <γτ|· «ύδέτερον γάρ &ν τούτων, καθώς εΓρηται, της

βχρ6Γ8 πιιιΙ;ιιίοη'ΐ5, ηυηηυαπι ιμποβοίΐ. V ο 1 1 1 ϊ ι ηίιηΐ-

ηιιη Ι)βΐϋ, ευηι ϊηιιποΙΓιΙί ηβΐυπε ΐϊΐιιΐϊΐιίΐίΐίΐΐβιτι,

εοηΐΓ3(|υβ ηιυ(3ΐ)ί1ίΐ3ΐίδ εχρειΊί ηιοΐυηι βφυη^επΊ,

ιιίΓαπια,υο ϊηΙβΓ βε ροΓ Ιιβηε ρΓορπεΙβΙιιιιι ρεπιιυ-

ΙαΓιοηοιη, ςυβά'απι α,υβδϊ εοβηβιίοηε άενίηείΓε, 31-

ςυβ εΐϊχηι ίιηροιίίιο ςιιοηιΐηυ8 ίιιβδεε ηυηιεη Ιιϊ*οβ

π:1»ΐ8 «χίϋΐίπιηΐ'εΐιΐΓ. Νβπι, ιιΐϊ ιιιοιίο εχροδίΐυπι α

ιιοΐιίδ εβί, ηεςυε Γεβ ςυίειίδ οηιηίς εχρεΓδ, ηεηπε

ϊίβηι (Μ ψι.ϊ' ηιιιίαΐίηηϊ οΐιηοχίβ ε$(, !ι»1»βΓβ «Ιίνίηί-

Ι3ΐί$ αΐίςυϊιΐ εεηδεη ροΙε$1. ΑΙηυβ Ηοε ςυίϋειη

πιοΰοτεδ ιιηϊνεΓβχ ρβι-ΓεεΓιοιιεηι 5υ.3ΐη ηόβρίββ 5ΐιη(.

δίε βη·τη Μοδεδ Ιοφήΐυτ : ΡειΤεεΐ3(|ΐιβ δυηΐ εοείυιη,

ΙβΓΓβ, βΐ Γεβ εοΓυιη ίη ηιβιΐίο ΓοιηρπΊιεηβ»: οηιηεε,

3ε ριιΙεΙίΓΪίικΙίηβ δίη^υΗδ εοηνεηίεηΐε ευηεΟ $υηΙ

θειοτέρας φύσεως νομισθείη· ούτε τδ άστατον, ουτε

τδ άλλοιούμενον. "Ηδη τοίνυν τά πάντα πρδς τδ Γδιον

έφθασε ίέλος. Συνετελέσθη γάρ, καθώς φησι Μωϋ-

σής, δ τε ούρανδς χα\ ή γή χα\ τά διά μέσου πάντα,

χα; τω χοταλλήλω κάλλει τα καθέκαστον διεκοσμήθη·

ό ούρανδς μέν ταΐς των φωστήρων αύγαϊς, θάλαττα

δε χα\ άήρ τοις νηκτοϊς τε χα\ έναερίοις των ζώων,

γη δε ταϊς παντοίαις τών φυτών τε και βοσχημάτων

διαφοραΐς, άπερ άθρόως άπαντα θείω βουλήματι δυ-

ναμωθεΐσα χατά ταύτδν άπεχύησε. ΚαΙ πλήρης μέν

ην τών ώραίων ή γη, όμοΰ τοις άνθεσι τοϋς χαρζοΰς

έχβλαστήσασα · πλήρεις δέ οί λειμώνες τών, όσα τοϋς

λειμώνας επέρχεται. Πάσαί τε ρ'αχίαι χα\ άκρώρειαι,

χα'ι πάν όσον πλάγιόν τε χα\ ύπτιον, χα\ Ζσον έν

εχοΓηαΐ3 : εοείυπι α,υίάεπι Ιυε'ιάοπιπι $ί<1βι·υπι ΓιιΙ- Β χοίλοις, τή νεηθαλεΐ πόα και τη ποικίλη τών δένδρων

£ΟΓΒ , Π13Γβ \8Γ0 61 36Γ 3ηίΐϊ13ΐίΐΗ15 Ι13ΐ»ηυΌ

νοΐ3ΐιϋθ(]υε υίπιπιηυε ρεπηεβηΐίϋυδ, ΙεπΓ3 (Ιεη'ια,υβ

οιτιηΊδ βεηβπβ ρΐ3ΐιΐ3πιιη 3ε ρβδίυδ ν3πεΐ3ΐε ,

οπιη'ΐϊ ίδΐΐιχκ βΙ>υη(1β εοίΐβπι α,ηβδϊ πιοηιειιΐο

ρ3ΓΪβη$, Ιιβηίβηο ϋβϊ νηΐυηΐβΐβ νΪΓ6ϊ ε}υ8 εοηϋι--

ηΐ3η(β. Ιίβηυβ Γεπιιτ» εϊ ρυΙεηεΓΠΠΐ3ΐ·υηι εορΪ3 ηοη

(1ββΓ3ΐ, ευη» βΐ ΠοΓεδ ει Γπιοΐιιβ πιΐ3 ρι-οάΊιεοΓεΙ.

Εγ31 βΐ ίη ρηΐϊβ ββπιπι Γβππη εορ'ο, αυχ Ρβί ίη

είδ ρΓονβηΐιιηΙ. ΡΓ5βΙβΓ63 πιρβδ ε·1ίΙ»8, ιηοηΐίυηι-

φιβ νβΠίεββ , εϊ 1οε3 ϊη Ιιίβ νεί 1316Γ3 νβΓδίιβ

(ΙεεΙίνϊβ, νβΐ βυρίηβ ; ίρ838 (Ιεηΐηπβ νβΐΐεβ εΓ3ΐ

εεΓηβΓβ νεηυβίίδδίιηε ΓβιΙίιηίΟδ ΗβΓίιϊκ Ιυιη ρηπιππι

ιΐ3ΐ Ϊ8, ΒΓϋοΓυηιηηε νβη» βίε^βηΐίβ : ςυχ Ιηηιβίδί

ώρα κατεστεφάνωτο, άρτι μέν της γης άνισχόντων,

εύβϋς δέ πρδς τδ τέλειον κάλλος άναδραμίντων. Έγε-

γήθει δέ πάντα κατά τδ είκδς, και διεσχίρτα τά

τω προστάγματι τοϋ θεοΰ ζωογονηθέντα βοτά, κατ*

άγάλας τε κα\ χατά γένη ταϊς λόχμαις ένδιαθέοντα.

Ταΐς δέ τών μουσικών όρνίθων ώδαϊς άπανταχή περι-

ηχεΐτο πάν, δσον κατηρεφές τε κα\ σύσχιον. "Η τε

χατά θάλατταν δψις, ώς είκδς, άλλη τοιαύτη τις ήν,

άρτι πρδς ήσυχίαν τε κα\ γαλήνην έν ταϊς συναγω-

γαΐς τών κοίλων καθισταμένη , καθ' ήν όρμοι κα\

λιμένες θεία βουλήσει ταΐς άχταΐς αυτομάτως έγκοι-

λανθέντες, προσημέρουν τή ήπείρω τήν θάλατταν.

Αΐ τε ήρεμαΐαι τών κυμάτων κινήσεις τω κάλλει

Γβεεηδ ε 16ΓΓ3 βδββηΐ βχοΓΐ», εοηΐίηυο Ιβπιεη »Α ^ τών λειμώνων άνθωραΐζοντο, ύπδ λεπταϊς κα\ άπή-

ρυΐοηπίαάίηβηι βχίπιίβηι εχεΓενεΓβηΙ. Αίςπβ ηβοά μοσιν αυραις κατ' άκραν τήν έπιφάνειαν γλαφυρώς

(1υ1)Ίε υηίνβΓ83 Ιιιηι 3Γηιεηΐ3 , ςιιίυυδ ηοΐιι έπιφρίσσουσαι. Κα\ άπας ό κατά τήν κτίσιν πλοΰ-

βιιο Οειιβ νίΐβπι ΙβΓβϊΙϋδ 6Γ31, δίιιβυίβπ νοίιιρίβίο τος, κατά γήν τε καΐ θάλατταν ϊτοιμος ήν, άλλ' ό

3ϋΓ6εΐ3 εχδυίΐ3ΐ)3ηΙ , βΓ6Β3ΐίιηςυβ ευηι βΐίίδ ευϊ μετέχων ούκ ήν.

βεηβπκ ρεΓ δίίνβδ ουν383ΐ)3ηΐυΓ. Αεεει3ε1)3ΐ βνίυπι ηιυδίεβΓυηι εοηεβηΐιΐδ, ςυο Ιοεβ ρΒδβίηι ΙβεΙβ ει

ορβεβ ρβΓ8οη;\1)3ηΐ. Ρυίδδε εϊ ηιβπβ βδρεείιιηι εοηδεηίβηευπι 681 ηυ]ιΐδπιοϋί ςιιεηι<]3πι, «ι ίΐίυϋ βι)

ςυίβΙβηι ΙηηφιΊΙΚίαΐβιηφιο εοηιροδϊΐυηι 6δ&«1 , ίίβ ρπΒοίραβ ίη Ιοείβ, ίη ςυί1)υδ εοηεβνί ςυίύβηι δίηιι»

ΓΓβηαβηΙβι βηηΐ ; ροΓίυβςυβ ει βίαΐίοηβδ ιτιαπηχ βροηΐε βυβ βχ Οεϊ ηαΐα ΙίΙΙοΗ5ιιβ ίιηρΓββΚΒ, πι>γο

ηϋβδϊ ηΊβηδυεΓαείυηι εοηΐίηεηΐί ΙεΓΓΧ ]υηςε!)3ηΐ. Ιρδί ΠιιεΙυυιη ηιοΐυδ ρεΓςιιβηι δεϋβΐί , ρι.ιίοπιηι

νβη«ΐ8(3ΐί Γ68ροη(ΙεΙ)3ηΙ , ΙεηεΓίδ ει ίηιιοχίίδ ίϋΓΪδ εοβ εχίτεηια ίη δΐιροΓίίείε ΙενϊΙετ εη^βηΐίυιΐί.

Πεηίηυε υηίνβΓδΟδ εΓεαίοπιηι ΐηεδβυΓϋδ 'βηι ΙεΓΓα ηιβησυε ρ3Γ3ΐυδ 6Γ31, ευηι ί$ δοΐυιη (ΙεδίϋεΓΟΓεΙιιτ

ηαΐ εο Γηιΐ ροδββί.

ΟΑΡυΤ II.

(]ηαιηυΙιη'»ι αοαίίχ τείηα «ΛΊβΠί, κ/ΐΐηιΐΜ οτηηϊηηι ρ

Ηοηχο οοηάίΐηι ιϊΐ.

ΝοικΙιμιι εχίιηίυηι ΐ11α<1 ει ιτιβχίηιί ρΓείί'ι εΓ83ΐιιηι,

ςιιοιΐ Ιιοπιΐηεηι ϋίείιηυδ, ίη Ιιοε υηίνεΓ8ίΐ3ΐίδ ογπ3-

Ιίίδίηιο (Ιοιηίείΐίο νεΓ83ΐ)3ΐυΓ. {}ϋίρρβ εοηδεηΐί-

ηοιπη ηοη 8Γ31, ίιηροΓηίοΓοιη οχδίϋΐεπ: ρΓΐυδ, ηααηι

εοδ, ςυίΐχΐδ ε'δβεΐ ευηι ροΙεδΐ3ΐε ρΓχΓυΙυηιβ. 1Ί ;»:ρη-

γ.ίΙο ηίπιίΓυηι ηηιο οπ>ηΪ3 ίηιρεηο, Ιυηι άείηάβ

ρΓοχίιιπιηι 6Γ31 Γε£βηι άεδί^η3Γί. Ιάι-.ία-ο υηίνεΓδί-

ΐιιΐίδ ηυ}υδ (τοαιοτ , ε'ι ςυί ίπιρεΓβΙυΓυδ εΓ3ΐ ,

Ιΐΐ3ΐικ)ηηι δειίεηι Γεβί»ηι ρΓΧδίΓυχίΐ. Ε3 νεΓο ΐιτΓα

6Γ31, εϊ ίηδυΐα*, ει ηΐ3Γε, εϊ ίρδυηι εοείυιη, η 1 1 ο Ιιχε

οπιηίβ (3πςυ3πΊ ιεείο εοηε3πιεΓ3ηΐυΓ. Αιηυε Ηίδ ίη

ρβίαΐίίδ οπιηίβ ςεηεΓΪδ ορεδ ι-οικίίΐχ 8υηΙ. Ορυιη

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

\ια χΐ μετά τήν χτίσντ τεΛενταίος ό άνθρωπος.

ΟΟποι γάρ τδ μέγα τοϋτο και τίμιον χρήμα δ άν

θρωπος τφ κίσμψ τών δντων έπεχο^ρίαζεν. Οϋδέ γάρ

ήν είκδς τδν άρχοντα πρδ τών άρχομένων άναφανή-

ναι, άλλά της άρχής πρότερον έτοιμασθείσης , άκδ-

λ.ουθον ήν άναδειχθήναι τδν βασιλεύοντα , έπειδή

τοίνυν οΤόν τινα βασίλειον καταγωγήν τω μέλλοντι

βασιλεύειν δ τοϋ παντδς ποιητής προηυτρέπισεν.

Αϋτη δέ ήν γή τε κα\ νήσοι, καΐ θάλαττα, χόΛ οΰρανδς

ύπέρ τούτων δρδφου δίκην έπικυρτούμένος ■ πλοϋτ»ςδέ

παντοδαπδς τοις βασιλείοις τούτοις έναπετέθη. Πλοϋ-

τον δέ λέγω πάσαν τήν κτίσιν, δσον έν φυτοίς χα\ βλα

στήμασι,κα'ι δσον αϊσθητικδν τε κα\ έμπνουν κα\ !μψ\>
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χον. Είδέ χρή καΐ τάς Ολος εις πλοΰτον καταριθμή-Α ν'β™ ηοπιίηβ <τβ3ΐ3 οηίν6Γ83 ϊηίεΙΙΪΒΟ, εαιη ρίβηίββ

σασθαι, δσαι διά τίνος εύχροίας τίμιαι τοίς άνθρωπί-

νοις όφθαλμοϊς ένομίσθησαν, οίον χρυσίον τε κα\ άρ-

γύριον, χα'ί τών λίθων δή τούτων άς άγαπώσιν οΐ

Ανθρωποι - καΐ τούτων πάντων τήν άφθονίαν καθάπερ

τισΐ βασιλικοίς θησαυροϊς τοις της γης κόλποις έγ-

κατακρύψας, οΰτως άναδείκνυσιν έν τώ κόσμω τδν

άνθρωπον, τών έν τούτω θαυμάτοιν, τών μέν θεοτήν

έσόμενον, τών δέ κύριον, ώς διά μέν της άπολαύσεως

τήν σύνεσιν τοΰ χορηγοΰντος Εχειν, διά δε τοϋ κάλ

λους τε κα\ μεγέθους τών δρωμένων τήν ά^όητδν τε

καΐ ΰπέρ λόγον τοΰ πεποιηκότος δύναμιν άνιχνεύειν.

Διά ταϋτα τελευταίος μετά τήν κτίσιν εισήχθη ό

άνθρωπος, ούχ ώς άπόβλητος έν έσχάτοις άπορ\όιφε\ς,

άλλ' ώς άμα τη γενέσει βασιλεύς είναι τών υποχει

ρίων προσήκων. Και ώσπερ τις άγαθδς έστιάτωρ

Ι'Ι £6ΓΠΐίΐ13, ΙΙΙΠ1 ϋΧΐΟΓ3 8611311, νϊ(3 β( 3ΠΪΠΠΟ ρΓ36-

ά'ιΐΆ. Ουοά 8ί βΓιβιη Γββ λ\\χ ϊηΐβΓ 1)3$ ορβί Γβεβηββπ

ιηβΓβηΐϋΓ, ςυ38 οΐι εΐβ^ηΐίηπι ςιΐ3ΐιΐ(1αιτι ηΐίβηί

ρΓΓίϋ β88β Ιιοηιίπιιτη οευϋ ]υύίε3η( : νβΓ&ί £Γ3(Ϊ3. βιι-

Γΐιπ», ΗΓ^οηΙυπι, ΙβρΐΙΠ, ςυοβ Ιιοιηϊηεδ ιΐδίμιβ 3άβο

εχρβίυηί : Ιιοπιιη εΐϊαιτι ϊη ΙβΐΓ* δίηηβ ϊηΐϊπιοβ οβ-

ρίηπι, νείιιΐ ϊη ΙΙιββαιίΓΟβ Γβ^Ίο» ;)1)(1ί(1ίΙ. 1(3 (Ιβΐπάβ

Ιιοηιίηεηι ύββί^ηβνϊι Ιιοιίιπι ηιοηάϊ πι'ΐΓβευΙοΓίιιη

ρα γΙϊπι $ρθοΐ3ΐθΓβπι, ρ:ιπΊιη (ίοηιίηιιπι,ηιιίάβΙιΟΓυιη

ίπιϊΐ'ιοηβ Β3ρίεη('ΐ3ΐη β]υβ, ήυϊ Ιιχε βιιΙ>ιτιίιιΪ8ΐΓ35-

ΒβΙ, 3£ηθ80βΓβΐ : <)β ριιίεΐιπίπιϋηβ νβΓΟ Πΐ3£ηί1ιιι1ί-

ηειριβ εοπιπκΐβπι, ει·ε3(οπδ ροίβκοίβπι ϊηνε8(ί^3ΓεΙ

ϊΐΐ3Π),φΐ3>ηβφΐβεοπιρι·εΙΐ6η<ϋ ΓβΙ'ιοηε,ηεςιιβ εχροηί

εηβΓΓβηϋο ροΐββί. Β* ίβίίιΐΓ ηιιμβ βιιηί, ηιι*ιηο1>Γ6πι

ρο5ΐ εΓε3(3 εχΙεΓ» ΓοηϋίΙιιβ Ηοπιο δϊΐ. Νοη εηϊηι

ού πρδ τής παρασκευής τών έδωδίμων τον έστιώμε- Β ριι13ΐΐ(1ιιιη εβί, ιιΐοίτεο 3(1 εχ(Γβηΐ3 Γε]εε1υιη ΓυΪ888,

νον είσοικίζεται, άλλ' εύπρεπή τά πάντα παρασκευά-

σας, κα\ φαιδρύνας τοις καθήκουσι κόσμοις τδν οί

κον, τήν κλισίαν , τήν τράπεζαν, έφ' έτοίμοις ήδη

τοις πρδς τήν τροφήν έπιτηδείοις, έφέστιον ποιείται

τδν δαιτυμδνα ■ κατά τδν αύτδν τρόπον δ πλούσιός τε

χα\ πολυτελής της φύσεως ήμών έστιάτωρ παντοίοις

κάλλεσι κατακοσμήσας τήν οίκησιν, κα\ τήν μεγάλην

ταύτην κα\ παντοδαπή πανδαισίαν έτοιμασάμενος,

οϋτως εισάγει τδν Ανθρωπον, έργον αύτψ δοϋς ού τήν

χτήσιν τών μή προσόντων, άλλά τήν άπόλαυσιν τών

παρόντων. Κα\ διά τοΰτο δίπλας αύτψ της κατα

σκευής τάς άφορμάς καταβάλλεται, τώ γηίνω τδ θείον

έγχαταμίξας· ϊνα δι' άμφοτέρων συγγενώς τε κα\

οίχείως πρδς έχατέραν άπόλαυσιν έχη τοΰ θεοΰ μέν

διά της θειοτέρας φύσεως, τών δέ κατά τήν γήν άγα-

ϋών διά της δμογενοΰς αίσθήσεως άπολαύων.

ςυοϋ νϊΙΪ8 888ε(, 5<><1 ψιοιΐ ειιηι 8131'ιηι ηΐι οηυ 8υο

τεΙϊηυοΓυπι οηιηίιιηι Ιαπ(]ΐι.ιιη «ιιΐκΐίΐηπιπι, γρ^ρπι

8886 0ρ0Γΐ6ΐ)3ΐ. Αΐ(]118 ιιΐ β8ΓΡβ""15 οοηνϊνβίοΓ,

ηηίοψιηιη ά\>Ί ρ3Γ3ΐϊ 8ΪηΙ, εοηνίν3Πΐ (Ιοηιυπι 8υ3Π)

ηοη (ΙειΙικ'ϊι ; 88(1 οηιηϊΐηικ ρΓΐιτιιιηι εΙε^ηΙεΓ

ϊη8ΐηιεΐ)8, :ρ(Ιϊ 1»ΐ8 , εαεηβειιΐο , ηιεΐ)83 βρίεηάίϋε

εχθΓη3(Ϊ8, ΓβΙ>υ8 ό«ηΐΐ|ΐιβ 3>] νϊεΐιιπι ηεεεβββηίι

οηιηΊΙ>υ8εοιηρ3Γ3(ί8, Ιυιη (Ιείιιιΐβ εοηνίνβπι εχείρίΐ :

ί(3 οριιΙεη(υ8 ΊΙΙβ , 8ΐιιΐ)ρ(υθ8ΐΐ8ηιιβ εοηνϊτ3(οΓ

ηο8(βΓ, (Ιοπιο ρηυβ νβηϊβ πΊκικ ε1ε^3ΐι(ετ 0ΓΠ3Ο,

εριιΐηηιιβ ηιβςηο ϊη8(ηιε(ο, ςυοά οπιηΪ3 ρεηεπβ

(1εΙίεΪ38 Ι)3ΐ)βΓβ(, (αηι (Ιειηυιη Ιιοιηίηβπ) ϊηίΓοάαεΚ,

εΐΙ)ϋ8 8888( 0ρΐΙ8, 1 1 0 Π 83 (]Ι1Χ 3ΐ)68$βηΙ ρ3Π1ΓΡ, δϋίΐ

0ΐ>ΐ3(ί8 Γπιί. ΡΓθρ(6Γβ3 ι1ιιη1ιιΐ8 υ( Γο1)υ8 Ιιοηιίηίδ ορί-

βείιιιη εοη&(3Γβ(, Γβεϊ(, εοηιιηί8ΐΊ8 ηΊπιΪΓυιη ύίνίηίβ 3ε

ΙβΓΓεηΪ8ιυ( ϊρ8Ϊ (3ΐη ϋεί ςυβηι (βΓΓ88(ΓΪιιιη γοπι γ» ίΓυϊ-

(ιοηβπι η3(υπΕ βιμβ εοηβειΚβηβλΠ] 3ε ρΓορΗιιη «13-

(υεΓβί : ϋεοςιΐΒ ρβΓ η3ΐυΓ3πι <]ϊ νΐηιοΓβπι , Ι>οηΪ5 αυίβηι ΙβΓΓεηίδρβΓββηΒυηι,ςυϊ εϊυβίίβηι εβδείΒβηβπβ,ΓπιειτβΐιΐΓ.

α

ΟΑΡϋΤ III.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

"Οτι τιμιωτέρα πάσης της ραινομένης κτίσεως

ή τοϋ άνθρωπου φύσις.

"Αξιον δέ μηδέ τοΰτο παριδεΐν άθεώρητον, ότι τοΰ

τηλιχούτου χδσμου χα\ τών κατ' αύτδν μερών στοι

χειωδώς πρδς τήν τοϋ παντδς σύστασιν ύποβληθέν-

των, άποσχεδιάζεταί πως ή κτίσις ύπδ της θείας

δυνάμεως δμοΰ τώ προστάγματι ύφισταμένη. Τής

δέ τοΰ άνθρωπου κατασκευής βουλή προηγείται, χαΐ

προτυποΰται παρά τοΰ τεχνιτεύοντος διά τής τοΰ

λόγου γραφής τδ έσόμενον, κα\ οίον είναι προσήκει,

κα\ πρδς ποίον άρχέτυπον τήν δμοιότητα φέρειν, κα\

έπ\ τίνι γενήσεται, κα\ τί ένεργήσει γενόμενον καΐ

τίνων ήγεμονεύσει" πάντα προδιασκοπείται ό λόγος,

ΙΙοηιϊηϊι ηαΐαταηι οτηηί ίΓρηίο φιοά οετη'ιηηι»

ρτ(κ$1αη(ίοηηι «αε.

ΙΙΙικΙ ε(ίαπι εοηδίιΙεΓηίϊοηε ηο8(Γ3 «I ί 55 ηιι πι βίΙ ,

(]ΐιοι1 ( π πι μι π π ιΙ ιΐ8 Ηϊε (νΊΪ8 30 Οηΐυβ, οπιηεβηαβ

ε]ιΐ8 ρ»Γ(63 3(1 πιβεΐιίηβηι ιιηίνεΓ8Ϊ(3(Ϊ8 Γβηιπι εοη-

8(ϊ(υεη(ΐ3ΐη ΟΓθιηβ εοη^βδί» βδδβη( , ηυΜο, υ( ίΐη

ιΙΊεηηι , ηε^οΐϊο η3(υΓ3 Γβπιιη 3 ϋεο 0Γ83Ο δί(, ε(

εοη(ίηιιο 3(] ε]ιΐ8ΐΙεηι ηυΐυιη βχδΐί(6ΓΪ(. Α( ΙιοηιίηΪ3

Γ3ΐ)Γΐε3ίίοηειη <1ε1ίΙ)6Γ3ΐϊο ρπνεειίίί , βί ΓυΙυπ ορβΠ5

ηΐ) 3Γ(ίΠε6 Γο γιπ 3 οι-3(ίοηϊδ ρίε(ιΐΓ3 (]βΙίηβ3(ΐΐΓ. Ουβ-

Ιειη νί(1ε1ίεε( Ιιοηιίηεπι βδδβ ορθΓ(εα( , ςικιΐίϊΐιιιε

βχεηιρΐ3Γί8 ίηοςίηβιη ΓεΓβΓΓβ , ί]ΐι.ιιηο1>Γεηι 0Γ83η-

(Ιιΐδ, ε( εΓβ3(ί ςυχ ΓυΐιΐΓββ δίη( 3ε(ίοηβδ, ςυίΐιυδ

ώς πρεσβυτέραν αύτδν τής γενέσεως τήν άξίαν λα- ϋ οηιη ί,,ιρεΓΪο δί( ρΓχΓιΚιίΓυβ^ϋβ Ιιϊδ ίβΚιΐΓ οηιηϊ1)υ8

χεΐν, πρίν παρελθεϊν εις τδ εΐναι τήν τών δντων ήγε-

μονίανκτησάμενον. ιΕΤπει γάρ,φησίν, ι δθεδς, Ποιή-

σωμεν ίνθρωπον κατ' εικόνα ήμετέραν, κα\ δμοίωσιν,

και άρχέτωσαν τών Ιχθύων τής θαλάσσης, καΐ τών θη

ρίων της γης, καΐ τών πετεινών τοϋ ούρανοΰ, «α\ τών

κτηνών, και πάσης τής γης. ι Ό τοϋ θαύματος ! ήλιος

κατασκευάζεται, καΐ ούδεμία προηγείται βουλή * ουρα

νί; ωσαύτως, ών ούδέντι τών κατά τήν χτίσιν ίσον έστϊ,

13 · ν

(ΙίδρίεΚιΐΓ, υ( ρΓΧδΟιΚίβηιΉηηιυ ϋί{ηί(3(βπιςυβ

8Η3Π1 οΙΧίπεΓ6(, β( ρπυ$ βΐϊηπι ΓβΓηπι υηΐνεΓδβηιηι

ρηηείρβίυιη εοπδβςιιβΓ8(υΓ, (]03ΐη 0Γ(υδ βδδεί. Ιιΐ-

είτεο Μοδβδ 3ί( , Ι)ειπη Ηοε ςυοϋβηι πιοιίο Ιοευ-

ΐιιιη 6886 : ι Κβεϊϋΐιιυδ Ιιοηιίιιεηι αά Ϊπΐ3κίη6ΐη ηο-

δίΓΐ 3ε δϊπαϋίίυόΊηειη, 68(οςυβ ΗοπιϊηϊΙ)υ8 ϊπιρβ-

Γίυπι ϊη Π13ΓΪ3 ρίκεεδ , ΐυιτι (επ-% Ι)β11υ38, 3βΓΪ8ηυο

τοΙιιοΓεδ, ϊη |υηΐ6ΐι(3, ίη (6γγ3πι (Ιεπίςυβ υιιίνβΓ
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βι.ιιι *' ". · Ο Γοηι ίκΙηιίΓηηιΙαιιι 1 δοΐ εΓ63ΐιΐΓ ητιΙΙα Λ (Ιήματι μόνωτδ τοιούτον θαύμα συνίσταται, οδτεδθεν,

ιΐιΐιΐιιταΐίοιιβ ρΓ3?εβ(1εηΐ6 , βοιίβπκιυβ ραείο εοβίιιιιι,

αυϊόυβ ϋυοίιυβ ηίΐιίΐ 6886 ρ&τ 6Γβ3ΐί8 ίη Γ6ΐ)ϋ8 ρο-ΙεβΙ.

ΙΙηο νβΓυο Ιιυ]υ»πιοιϋ ίη ΓβΓυιη ιιηΙυΓΛ πιίι-αουΐιιιη

«Αβιίιίι : ηβα,ιιβ ιιικίβ, τβΙ ςυοπκκίο βα Γιιοια μίηΐ,

βχροβίΐιιιιι β8ΐ. Μβπι 69Β16Π8 ϊη Γβϋϋβ βϊηςιιΐίϋ υ$υ -

νεηίΐ. ^ΕιΙιβΓ, &ϊϋβΓ3 , ΐηΐβΓ]εεΐυ8 ϊηΙβΓ η*ε ει ηι>8

36Γ, 1113Γ6, 10ΓΓ3, 3Ιΐίηΐ3ΐΪ3 , ρΙαίΐΙΧ , 01111113 11ΠΟ

1)οι νβτίΜ ίη οΓΐυιιι ρΓοιΙιιεία βιιηΐ. δοΐϊιιβ 3(1 Ιιοπιί-

ΙΗ8 Γϊί)Γίθ3ΐίθη61Ι1 6Γ6310Γ ίΙΙβ ΙΐηίνβΓβίΙϋΙίδ ΐ'βΓυιη

«ΐυαίίαπι ευω εοιιβίιΙβΓβΐίοηβ αεεβϋίΐ : ρΓχρ»Γ3ΐ»-

(]υβ ρτίηιιιηι ορίΓιεϋ π)3ΐβηβ, ίΐΐϊιιβςιιβ Γοπιιβ αά

ούτε όπως, ούτε άλλο τι τοιούτον παρασημηναμένου

τοΰ λίγου. Οϋτω και τά καθ' Εκαστον πάντα, αιθήρ,

άστέρες, 6 διά μέσου άήρ, θάλαττα, γη, ζώα, φυτά,

πάντα λόγω πρδς γένεσιν άγεται. Μόνη δέ τή τοΰ

άνθρωπου κατασκευή περιεσκεμμένως πρόσεισιν δ

τοΰ παντός ποιητής, ώς κα\ δλην αύτω της συστά

σεως προετοιμάβαι, κα\ άρχετύπω τιν\ κάλλει τήν

μορφήν όμοιώοαι, καΐ προθέντα τδν σκοπδν, ου χά

ριν γενήσεται, κατάλληλον αϋτώ καΊ οίκείαν ταΐς

ένεργει'αις δημιουργήσαι τήν φύσιν, επιτηδείως προς

το προκείμενον Ιχουσαν.

«χίιιιίίε ριιίεΐιπίιιάίιιίδ εχειιιρΙβΓ εχρπιηβηάυΗΐ άβνχηΆΐΆ , Γιηβ βΐίβιη ρΓαροβ'ιΐο, »ι1 ηυβπι εΓββηΗυβ 68861 :

Ιυπα άβ'ιαάο ηλΙμτάμ εϊΙ>ί εοηείιηίΐεηι βΐ 36ΐίοηί1>υ$ αΙΪΙιιοιιι ίβητίεβι, ηιηρ ορβπ, ειιί (ΙεβΙίηβΓεΙιΐΓ, βββεΐ

3ρΙί$ΐίΐΜ3.

Β

ΟΑΚΊΤ IV. ΚΕΦΛΑΑΙΟΝ Δ'.

Ποηιίηϊι ορίβοϊαιη ίη οιηηϊίιιιι νηρεταΙοτΊαηι

ηηαιηάαηι αηοίοτϊΐαίετα ο»1οη1ατε.

Ν»ηι ηυ6Π)3(Ιιηο(1υηι ϊη Γβ1>ιΐ8 ηιιηΐ3ηί8 αΓίίΠοββ

Π8 ίηδίπιπικιιΐίδ ςιιχ Ι'3ΐ)πε3ηΙυΓ, Γοηηβιη ΙαΙοιιι

ΙηϋυυηΙ, ςιιβϋδ β58β 3(1 υδυηι , ευί άβδίίηβηΙιΐΓ,

9ρΐΪ38Ϊπΐ3 νκΐβη ροιβδί : δίε ρΓΧ8ΐ3ηΓΐ8$Ίιηυ8 ΗΙβ

Γβπιηι βηίίβχ ηβΐυτβιη ηοδίΓβπι εοηάΜάΊι νβΐιιΐ 1η-

δίπιιιιβηΐυιη ιμιοιίιΐβιη Γβ^ηο 3<ΙηιίηίδΐΓ3ηάο ίάο-

ιιευηι, υΐα,ιιβ 6δδ6ΐ 3(1 ηοε Ιιοιηο (]ΐΐ3ηι ηρΐϊ^δϊιηυβ ,

('ΐιηι ρΓ3βδΐ3ηΙΪ85ΪιηΪ8 3ηϊπ)1 όΌΐίυιΐδ , Ιυηι 63 , (μιηιη

εβΓηίΓηυ-8 , εοΓροπβ βυπ» ίοπιι» εχοπιανίι. Ει 3ηί-

ηιιΐί ςυίΊβιη Γεμΐ3ΐη εχεβΐ83ηιφΐ6 <Π^η ί ΐ;ιΐοπι 8υ3ΐη

"Οτι £ιά πάνζωτ ίχισι\μαΙγει τητ άρχιχην έξ·

ουσίαγ ι) τοΰ άτθρώπου χατασχενή.

Καθάπερ γάρ έν τω βίω τοϋτψ καταλλήλως τϊ)

χρεία σχηματίζεται παρά τών τεχνιτευίντων τ?« 6ρ-

γανον ούτως οΓίν τι σκεύος ε!ς βασιλείας ίνίργειαν

έπιτήδειον τήν ήμετέραν φϋσιν 4 άριστοτΐχνης έδη-

μιοώργησε, τοΤς τε κατά τήν ψυχήν προτερήμασι

κα\ αύτω τφ τού σώματος σχήματι τοιούτον είνα»

παρασκευάσας, οΓον έπιτηδείως προς βασιλείαν Εχειν.

Ή μεν γάρ ψυχή το βασιλικόν τε και έπηρμένον αύ-

τίθεν δείκνυσι π«5(&ρω της ιδιωτικής ταπεινότητος κε-

χωρίίμένον, εκ τού άδέσποτον αύτήν είναι κα\ αύτ-

Ιοη^ε 3» ηιιηιίΐίΐβΐβ ρπ\'3ΐ3 8ε]ιιηεΐ3ΐη , ίη βο <1β- « εξούσιον, ιδίοις θελήμασιν αύτοκρατορικώς διοικουμέ

-νην. Τίνος γάρ άλλου τούτο, καΙ οϋχ\ βασιλέως εστίν ;

Κα\ Ετι προςτούτοις, τδ της δυναστευοϋσης τών πάν

των φύσεως είκύνα γενέσθαι , ούδέν ϊτερόν εστίν, ή

εύθϋς βασιλίδα δημιουργηθήναι τήν φύσιν. "Ωσπερ

γάρ κατά τήν άνθρωπίνην συνήθειαν οΐ τάς εικόνας

τών κρατούντων κατασκευάζοντες, τον τε χαρακτήρα

της μορφής άναμάσσονται, κα\ τή περιβολή της πορ-

φυρίδος τήν βασιλικήν άξίαν συμπαραγράφουσι, χαΐ

λέγεται κατά συνήθειαν και ή είκών, βασιλεύς· οϋτω

χαΐή άνθρωπίνη φύσις, έπειδή πρδςτήν άρχήν άλλων

κατεσκευάζετο, διά της πρδς τόν βασιλέα τού παντός

όμοιότητος, οΐόν τις Εμψυχος είκών άνεστάθη, κοινω

νούσα τψ άρχετύπω χα\ της άξιας χαΐ τού ονόμα

τος· ού πορφυρίδα περικειμένη, ούδέ σκήπτρω κα\

διαδήματι τήν άξίαν έπισημαίνουσα ( οϋδε γάρ το

εΐ3Γ3ΐ : ςυθ(1 (Ιοπιίηυπι ηβπήηεηι β^ηοβείΐ , ει 8υο

•νι ηιΊιίίπο 38'α 0Π1Ι1Ϊ3 ; ηατοςυο ει βυηιηιο ίπιρε-

ιϊο , ιιΐ ίρ8ί Ιίϋεΐ, βοπκί ςιιηετηβι. Νιαι ευ! Ιβηάβιη

Ιιοε εοηνειιίΐ , βί ηοη Γβ§ί ? ΡΓ3:ΙβΓβ3 Ιιοιηίηβιη η3-

ιιιγχ ϋίνίηχ, ειι]υ8 οηιηί3 ρ3ΓεηΙ ίπαρβΓίο, ίπιβςί-

ιιβηι 688ε, ηίηίΐ 6886 ρυΐ3η<1υιιι 681 βΐίυιΐ , ςιιαπι

Γ6£πιιη εί <1εευ8 ίη ίρ83 6Γ63ΐίοη6 ΐΓίϋυΙιιηι 6886.

0υβπΐ3(1ιΐ)0(1υηι ειι'ιηι ηιΟΓβ Ιιυηιβηο, ςυί ρπηείρυηι

Ϊιη3§ίπ68 ΓβείυηΙ, ηηΐΊνα Γοηιιχ ίηύίεία οΙΙίη^υηΐ ,

ηΐααβ εΐίαηι ρατριΐΓ* βηιίεΐιι Γε^ίβιη άί£ηίΐ3ΐ6Κΐ

εχρππιυηΐ : εβςυβ ιΐείιιϋε 8ΐιί8 ίηΐ3ςο ηιιηιεΓίβ η1>-

$οΙυΐα βχ ευηβυβίυάίηε τεχ ίρρεΙΙβίΗΓ; ίΐβ βι Ιιο-

ιιιίηίβ Π3111Γ3, βίε εοη(1ίΐ3 υΐ τείίςυοπιπι ικ ηίοπιηι

(Ιοηιίηβ 688εΙ , ρΓορίβΓ ε.ι ηι , (ΐιΐ3 Γ6£βηι υΗίνβΓ8Ϊ-

131Ϊ8 ηυ]υ8 ΓβΓεΓΐ , είιιιϋίΐ ιιιΐίιιεπι , ίηΐ3£0 ςυ38Ϊ νί ν,ι

6Γβεΐ3 681 , οπή <]ΐΐ3 εί (1ί$ηίΐ38 ει ιιοαιβη :ιπ.Ίιείνρϊ άρχέτυπον εν τούτοις έστ\ν),άλλ' άντ\ μεν της

εοηιιηυηίεΒΓβΙϋΓ. Αίςυβ ηβϊε ίιηα^ο ηοη ριίΓρϋΓϊ άλουργίδος τήν άρετήν ήμφιεσμένη , δ δή πάντων

681 6Χ0Π1313, ηβηΐΐβ βεβρίΓΟ 61 Γ6£ί3 Γ386Ι3 ρΓΧ-

8ΐ3ηΐί88ίηΐ3ηι ύί^ηίΐαίβηι βυβιη αϊ θδίβηΙίΓβΐ ιιβ-

εβ88β 1ιαυε1)3ΐ, ςυαηιΐο ηβ ίρ$υιιι (]ΐιί(1βΓη εχβηι-

ρΐυπι, 3(1 ςυοά 681 ΛηίοπιιηΙα, Γβ1>Η8 ίη 1ιυ]υ8-

1110(1ί 60η818ΐίΙ , 86(1 ρΓΟ ρϋΓρϋΓ3 ΥΙΓίϋΙβ 31111613

6*1, ςυο ευΐΐη ιιίηίΐ ηΐ3£ί8 βίδβ Γβ^ίυιη ροΙε8ΐ : ρΓΟ

βασιλικώτατον έσθημάτων έστίν άντ\ δε τοΰ σκήπ

τρου τή μακαριίτητι της αθανασίας έρειδομένη · άντ)

δε τοΰ βασιλικού διαδήματος τώ τής δικαιοσύνης στε-

φάνω κεκοσμημένη, ώστε διά πάντων έν τώ.τής βα

σιλείας άξ'.ώματι δείκνυσθαι δι' άκριβείας πρδς τδ

άρχέτυπον κάλλος όμοιωθεΐσαν.

κεερίΓΟ, ίπαιηοΓίίΐΙί 1ιε3ΐίΐ3ΐβ ίΐιΟυΙΐ» : ρΓΟ Γεβίβ Ι3$εί&, ^υβιίιίχ εοΓοηβ 6χογπ»13. Οεπίςικ όβ οπιηίοιίδ

(]<ιχ ηΐ3]?6ΐ3ΐί Γββίκ εοηνειιίυηΐ , ϊρρατοί, -υη&ιη Ιιβηε ίιηβςίηεηι, ριιίεϋπΐυιΐίηεηι ρπικίρίβ εχεηιρΚιπβ

366υΓ316 ΓβΓβΓΓβ.

ϋβη. ι, \%.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

'Ονι όμοίωμα τϊ\ς θείας βασιΛεΙας ό άνθρωπος. ,

Τδ 6έ θείον κάλλος ού σχήματί τινι, και μορφής

εύμοιρία, διά τίνος εϋχροίας άγλαΐζεται, άλλ' έν

άφράστω μακαριότητι κατ' άρετήν θεωρείται. Ώσπερ

τοίνυν τάς άνθρωπίνας μορφάς διά χρωμάτων τινών

έπΐ τους πίνακας ο! γραφείς μεταφέρουσι , τάς οι

κείας τε κα\ καταλλήλους βαφάς άπαλείφοντες τώ

μιμήματι , ώς άν δι* ακριβείας τί> άρχέτυπον κάλλος

μετενεχθείη προς τδ ομοίωμα · ούτω μοι νόει και τδν

ήμέτερον πλάστην, οΤόν τισι βαφαίς τί) τών αρετών

επιβολή προς τδ ίδιον κάλλος την εικόνα περιανθίσαντα,

έν ήμίν δεΐξαι την ιδίαν άρχήν. Πολυείδή δε κα\ ποι

κίλα τάοίονε\ χρώματα της εικόνος, δι' ών ή αληθινή

άναζωγραφεΐταί μορφή , ούκ έρύθρημα κα\ λαμπρό-

της, κα\ ή ποιά τούτων πρδς άλληλα μίξις, ουδέ τίνος

μέλανος υπογραφή δφρύν τε και όφθαλμοϋς ύπαλεί-

φουσα, κα\ κατά τινα κρασιν τά κοίλα τοϋ χαρακτή

ρας ϋποσκιάζουσα, και 'ό-α τοιαύτα ζωγράφων χείρες

έπετεχνήσαντο ■ άλλ' άντί τούτων καθαρότης , άπά-

θε:α , μακαριότης, κακοΰ παντός άλλοτρίωσις, και

δσα τοΰ τοιούτου γένους εστί, δι* ών μορφοϋται τοις

άνθρώποις ή πρδς τδ θείον όμοίωσις. Τοιούτοις άνθε-

σιν δ δημιουργδς της ίδιας εικόνος τήν ήμετέραν δι-

εχάραξε φύσιν. Εί δέ χα\ τά άλλα συνεξετάζοις , δι1

ών τδ θείον κάλλος χαρακτηρίζεται* εύρήσεις και

πρδς έκεΐνα δι1 άκριβείας σωζομένηνέν τη καθ' ήμας

είκόνι τήν δμοιότητα. Νοϋς και λύγος ήθειδτης έστίν

έν άρχή τε γάρ ^ν ό Λόγος. Κα\ οι προφήται κατά

Παϋλον νοΰν Χριστού Ιχουσι, τδν έν αύτοίς λαλοϋντα,

Ού πόρ^ω τούτων κα\ τδ άνθρώπινον. Όρας έν '

σεαυτώ κα\ τδν λόγον, και διάνοιαν, μίμη^ια τοϋ 8ν-

τως νοϋ τε κα\ λόγου. Αγάπη πάλιν δ θεδς , και

άγάπης πηγή. Τοΰτο;γάρ φησιν Ιωάννης ό μέγας,

ότι ι Αγάπη έκ τοΰ θεοΰ ■ > χαΐ, < Ό θεδί άγάπη έστί " ι

τοΰτο και ήμέτερον πεποίηται πρόσωπον ό της φύσεως

πλάστης, ι 'Εν τούτω ι γάρ, φησΊ, « γνώσονται πάντες,

ότι μαθηταί μου έστέ, έάν άγαπάτε αλλήλους. > Ού-

χοΰν μή παρούσης ταύτης, άπας δ χαρακτήρ της ει

κόνος μεταπεποίηται. Πάντα έπιβλέπει, κα\ πάντα

έπακοΰει τδ θείον, και πάντα διερευνάται. Έχεις κα\

σϋ τήν δι* δψεως και άκοής τών δντων άντίληψιν ,

και τήν ζητητικ^ν τε κα\ διερευνητικήν τών δντων

διάνοιαν.

οΑΡυτ ν.

Ηοηύηεηι άΜηϊ ιΉιρβπΊ' ίηιαφιιβηι εχΐιϋεη.

('.χίοππιι ριιΐοΐιΐ'ίίικίο ϋΐα άίνίπ», ηοπ ιιΙΙη Γογπιϊ

νβΙ βιίιιιία νεηυείβιβ οχίεπια ι-ε&ρίβπΰεΐ, βεϋ ίη

1)63ΓιΙαΐ6 8βευη(1υηι νΪΓΐυΐβιη ϊηεΟαϋΊΙϊ εοη$Ϊ8ΐίΐ.

ΙιΙείΓεο φίειπιιϋιηοιίιιιη ρίεΙΟΓββ εοΐοηΐιυδ ςυίυυδ-

(Ιηηι Γΐ£ΐΐΓ3δ Ιιιιπιαηιΐδ ίη ΐαυιιΓιε εχρπιιιιιιιΐ, οιηιιί-

αυβ δΐιιϋίο εοίοι-ββ ρι-ορποβ ει οοηνεηίεηΐβδ 3<1ι1ει-β

ρίεΐιιπε 5»χ εοηηηΐιΐΓ, πι ριιΐοηηίικίίιιεηι ε]υβ,

ηαοά ειρπιηυηΐ, εχβηιρΙβΓίδ, αεειιιαίε ίη ίιηβμίηεπι

ϊρ$αηι (Γαη$ΓβΓαηΙ : δίε ηοδίηιπι εΓιιιη εοιιιΙίιοΓοιη

εχί$ιίηΐ3ΐ)ί£, ίηάειιίεπι νίπυΐβδ ηηίιηίβ ηοδίηδ, ϋδτ .

(Ιοηι νείιιΐί εο1οιίοιι$ ίιηα^ίηειη 5υ»ιη αϋ ΒίπηΗίΙα·

(Ιϊηειη ρΓορη% ρυ1ε1ιη1υ<ϋηί8 οηΐ38$ε, ιιΐ ρηηεί·

ρ3ΐιι$ βιιί ίπΐ3|~ο ίη ιιοΙ>'ΐ8 ρεΓίμίεβΓεΙαΓ. διιηΐ αυίοιη

ιηιιΙιίρΙίεββ 3ε ν3πί 1ιυ]υβ ίηιβςίηίβ εη!βΓε$, ηπϊ-

1)Π8 ηβιίνΐ ϋεί Γογπι3 3ϋ νί ν π ίη εχρπηιίΐιΐΓ : ηοη

11 1 ί ΐ]ΐιίι1·.Ίΐι νβΐ ΓυΙιοΓ, νβΙ βρΙειιϋοΓ, νεί Ϊαεΐ3 8β-

ευηιΐυηι ηυΐΐίΐϊΐιιιη ρΓοροπίοπεπι ηοπιηι ίηΐεΓ 8β

εοηιιηΪ8(ίο, νεί 3ΐΓ3Π)ειηί 3ΐ1 Γυευιη υί>υι·ρ;ιΐίο, ςυα

βυρειχίΐίβ οειιΐίνβ κυΜίηβηΙυΓ, ;ιο ςυούβιη Ιεηιρε-

Γ3πιεηΐο ρΐΓίεβ ϋερΓεββχ βυυΙυβίΓββ ΓΰάϋβηΐΗΓ, νεί

8Ϊ ηιιίίΐ 68( Ιπι]ιΐ5ηιοιϋ <]ΐιθ(1 ΒΓΐΊΟευιη ίιιιΙιΐϋΐΐ'Ί» Γε-

ρβΓΪΙ : βειΐ ρυτίΐββ, ίηιιηυηίΐ38 3 ρεΠιΐΓΐιβίίοηίΐΗΐβ,

οβ3ΐί1ιΐ(1ο, εοιιϋίιίο ηαβίί οιηηίβ εχρ8Γ8, εί Ιιίβ 3)ία

εοηβίηΰΐίη, ςυχ Ιιοιηίηεπι I ><·ο ρβΓεηι εΠίΓίιιηΐ,

Ε]υ$ηιο(1ί 0θΓί1)υ8 ηοηιίηιιπι πλιιιι.ίμι βηίίεχ ίΙΙβ

ρΓοριίχ ίηιηζίηίδ ΟΓηίνίΐ. ^υοιΐ &ί εί 3ϋ» 1ί1>εΙ ρεΓ-

ηυίτεΓε, ηυίϋαβ ιΐίνίηιι ρυΐεΐιπίιιιΐο εχρπιηίΙυΓ : ίιι-

Ιεΐΐί^εβ εΐίβιη ί1(3 ςυοά βΐΐίηεΐ, βίιιιίΐίΐυιϋηεηι ίη

ϊπ)3£ίηε ιιθ8ΐΓ3 3εευΓ3ΐε ιβτνβίαιη ε88ε. 1η ιΐ3ΐιΐΓ3

(Ιίνίηβ ε8ΐ ιηεηβ ει βεπιιο. Ε$ι εηίηι δαεπε ίη ίίΙΙβ-

ΓΪ8 ρΓοιΙίΐιιιη, ίηίΐίο Γβηιαι δοπηοηβοι }3πι Γιιίββε ",

Ρβυΐυβ εΐΪ3ηι ν3ΐε8 ΟΐΓίβΐί ιιιεηΐϋΐη Ιΐ3ΐ>υί8$ε ΐιτκΐίι,

ρεΓ εο3 Ιοςυεηΐεπι α. ΰοη8εη(»ηευηι Ιιίβ (ΐυίιΐϋβιιι

ε8ΐ ίη Ιιυιηίηε. Ν»ιη ίη Ιοίρβο 3ηίηΐ3(1νεΓ(Ί8 ει 88Γ-

ιηοηεηι 888ε, ει νίιη ίηΐεΐΐίςεηΐεηι, ιμιχ μμιι νεπε

ίΐΐίυβ ιηεηΐίβ ει βεΓπιοηίβ ίιηβ^ο. Γ)ρ,»5 ίίειη ε))3Γίΐ38

ε$1, ει Γοιΐ8 ίρββ ηιιιονίί ιηυΐυί. δίε εηίηι ηι»ςηιι$

ϋΐε ^αηηεβ 1ο< ι υ ί ι π γ, ευπι αίΐ ; ι Ε χ Ρεο εβί ε1ΐ3Γί-

138, > εί, < ϋ«*11δ ϊρδϋ ΐιίΐΐ ί I 681 3]ίΐΙ(1 (]113ηΐ ε1ΐ3ΓΪΐ3$ ·*. ι

Ειίβιη Ιιαιιε Γβείϋί ιιοβιγχ ηοΐβιη τεπιπι £γ831ογ Ίιη·

ρΓε88ί( : ίΐ3ςυε ίικιιιίι : < Κχ εο ίΐιίεΙΓι^εηΙ οιηηεβ,

Υ08 11180$ 8888 ΐΐίδΐΐίρΐΐΐϋδ, 81 ΠΐυΙυΟ νθ$ 3Π10Γ8

Γοιηρίεειίπιίηί **. > ΙάείΓεο >ί ιηιιΐυυβ ΙΓιε βπιογ ίη ηοοίδ (Ιεβ'κΙβΓεΙιΐΓ, Ιηιίυβ ίιηβςίιιίβ ηοΐιε ηιιιΐ:ιΐ;ε βείΐίεεί

ειυηΐ. Οηιιιίβ ίηΙυεΙυΓ (Ιίνίηυηι Νυηιεη, οηιηί3 εχβιιάίΐ, οηιη'ο ρεΓ8εηιΐ3ΐιΐΓ. Ειίβιη Ια νίβυ βυΰίΐυυ,υο

Γεβ ρεΓείρΐ8, ι ΐ πιεηΐίβ ίηΐεΙΙί§εηΐί3 υηίνβΓ83 ίηςυίηβ ει ρεΐ'8εΓυΐ3ΐ ί8.

κεφαλαιον ς: ΟΑΡυΤ VI,

Έξέτασις τΐ\ς τοΰ νου πρός τΐ\τ φύσιτ συγγε- Ο ϋο§ηαΙϊοηη φιοι ηιβηίί ίκηι ηαΐντα αϊ, ϊηάα^αΐϊο ;

νείας, ένφ καϊ έχ παρόδου τύ τών Άνο/ίο/ων δ(τ >Μ οΜίίΤ ίΐ ΗωηΙκοτηιη, ηιιί Αηοχηοεϊ άκκηΐκτ,

εΛέγχετα* δόγμι. ΗοαΗηα ΐφίαιατ.

Καί με μηδε\ς οίέσθω καθ' ομοιότητα της άνθρω- Νεπιο βιΗειιι εχί$ΙϊΠ)β< Ϊ13 ^ιε 1θ((υί, ςυαδί ϋευιη

πί'/ης ένεργείας έν διαφόροις δυνάμεσι τδ θείον λέγειν ΒΐΜοβαΐ βίε ββεΓβ, υ» Ιιοηιίηβηι νί(1εηιιΐ8 (ΙίνβΓδίβ

τών δντων έφάπτεσθαι. Ού γάρ έστι ουνατδν έν τη

άπλότητι της θειότητος τδ ποικίλον τε κα\ πολυειδές

της άντιληπτικής ένεργείας κατανοήσαι. Ούδέ γάρ

ήμϊν πολλαί τινές είσιν αί αντιληπτικοί τών πρα

γμάτων δυνάμεις, εί κα\ πολυτρό-ως διά τών αίσθή-

" ίοιιη. ι, I. Μ I €ογ. νιι, 40; II Οογ. χπι, 3.

Ρλτηοχ. ϋΒ. ΧΙ,ΙΥ.

Γαευΐΐβιίΐιυβ ίη 3§εη()ο υΐϊ. Νοη εηίηι Γβ8 881

ιΐε ϋεο , ευ]υ8 βίΐ ηΜηη $ΐηιρΙεχ , «ο^Κιη :

ςη3»ί νηΓία ηιυΐΐίρΐίεϊηυε ίβευΐΐαΐβ ρηεϋϊΐυβ 3(;εη-

ά\ βίΐ. Ν»ιη 8Ϊ ίη ιιοϋϊδ ςιι'κίεηι ιηυΐΐχ βυηΐ (·λ-

ευΐΐηίοβ ρετ φΐ35 Πζίηκιβ, ειίηιηκί άίνοΓδί» πιο»

11 I ίοαιι. ιν, 7, 8. " ίθ3ΐι. χιιι, 35.
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α!ί ρβΓ βεηδϋδ οηιηΙ» 8Η<;εϊρίηιυ8. ΕδΙ εη'ιιη ϊη Α, σεων των χατά £ωήν έφαπτώμεβά. Μία γάρ τίς έστι

ηοοΪ8 ιιιι» ςιΐϊιίαιιι νίβ 3ε ΓαευΙΙΛβ, ιιίιιΓιππιι ιηβιιβ,

ςιι.τ 8Ϊιι^ιιΙη8 8Ρη8ΐιυπι 8<·(Ιι>8 ρει-ηιεαηάΌ υηίνεηβ

βίβοϊΐ. Ηχε (κιιΐίί ςυίιΐφιίιΐ οΙΓ-ί Ιπγ, νίάβΐ : Ιιχϋ

ηιιίιΐΓ|ΐιί(Ι (Ιίΐ'ίΐιΐΓ, αιΐΓΪυιη ορε ρεΓείρίι. Ηχε ςηχ

(ξΓ313 δΙΙΙιΙ ΙΪΗίρΙΡΟΙίΙΙΙΓ, ίΠβΓ3ΐ3 ΥΟΓΟ ανθΓ831ϋΓ :

Ικεε ιη.ιηπ ιηίηίδίΓ.Ί ΐ|υ3ηιεηηΐ|ΐΐ6 αιΙ πίιι νίβυπι

Γηεπί, ιιΙίΙιΐΓ, β]ιΐδ(Ιοιιΐ υΐ ίηκιπιηιβηΐί ορβ Γβ8 νεΙ

ιοηΐίπιΊ, νοί Γβ]ϊε!(, ρΓΟυΐ εχ ιιβιι Γογθ κΐ.ιΐιιϊι. Οιιοι!

8Ϊ ϊςίΐυΓ ίη Ιιοπιίηο ιιηιιπι φιίιΐιΐ.'ΐιη 681 βΙ ίιΐρπι,

ςυοιΐ ρβΓ οηιπία νί Γ3ευΙΐ3ΐεςιιε &ικι α^ίΐ βε ηιοτε-

Ιοτ, βΐ νΐοϊββίηι ηυηε ηοε ιιυηε ΗΙο βεηδίι υΐίΐιιτ,

ψιυιΙ(|ΐι<: οΙ> ββκηάί νβπβίαΐβπι Η3ΐυΓ3ηι βυαιη ηοη

ιηυοι, ϋίευηο,αε κηβυιιηι ίηδίπιιηεηΐί ά"ινεΓ83 9ΪηΙ

:ι ηηΐυΓ3 εοηιΐίΐϋ : ςυο ρβείο ςυϊ8 αϋεο (Ιεηιοιίδ 68$β

δύναμις, αύτδς δ έγχείμενος νοϋς, ί δι' έκαστου των

αισθητηρίων διεξιών, χα\ των δντων έπίβρασσόμενσς:

Ουτίις θεωρεί δια των οφθαλμών το φάινόμενον ού

τος συνίεί'διά της άκοης τδ λεγόμενον , άγαπά τε τδ

κατευθύμιον, καΐ τδ μή καθ' ήδονήν αποστρέφεται,

κα\ τή χειρ\ χρήται πρδς τδ δ τι βούλεται, κρατών

δι' αύτής και άπωθούμενος απ: ρ αν λυσιτελείν κρίνη,

τή τοϋ δργάνου συνεργία είς τοϋτο συγχρώμενος. Εί

τοίνυν έν τω ά'νθρώπω κάν διάφορα τύχη τά πρδς

αΓσθησιν κατεσκευασμένα παρά της φύσεως δργανα,

όδιά πάντων ένεργών κα\ κινούμενο; κα\ καταλλήλως

έκάστω πρδς τδ προκείμενον χεχρη μένος, εΤς έστι

κα\ δ αύτδς , ταίς διαφοραΤς τών ενεργειών ού συν-

εξαλλάσσων τήν φύσιν · πώς ϊν τις έπΐ τοΰ θεοΰ δια

ρ03ΜΙ, υΐ ϋβ'ι Π31ΙΙΓ3Π1 ρβΓ (3ευΙΐ3ΐ68 Υ3Π38 φΐ35Ϊ Β τών ποικίλων δυνάμεων τδ πολυμερές τη: ούσίας κατ-

ιηιιΙιϊπιειηΙΐΓκηι ( «ι ί(3 άίχεηηι) ίιη3£ίηεΙυτ? Νβηι

ι Ουί οοιιΙυπι ΠηχίΙ, ι υ(Ί Υβίββ Ιοα,ιιίΐυτ ", ι βΐ »Η-

ταα ρΐαηίανϊΐ, > Γ3ειιΙΐ3ΐε8 ηββεε Ιβηφίβιη ηοΐ3$

ςυ38(]3ΐη άβ (|υ(1>αβ ΓβεΐΊ 3(1 ϊρβίυβ εχεπιρίιιηι 3£πο-

80ΓΓοηιυΓ, ΙιοιιΓιηιιηι ηβΙιΐΓχ ίηιρτβδβϊΐ. Μείι-εο ίη-

<|ΐιίΙ : < Εαεϊαιιιιι» (ιοπιΊηκπι αά ϊιηιΐβϊηεττι ποδίΓϊηι. ι

5βό υΙ)ί ηοΙ)ί8 ΛηοπκκΊΤ ςηίά1 αά Ιιχε ΙηικΙοιη ιΐί

εΐατϊ βυηΐ ? ςυο ρβείο 3<1τεΓ8η8 εβ ηιιχ !Γ3(Ιίΐ3 3 ηο-

1)ίδ 3υη(, (1οεΐηη3Π> δυβιη Βΐυιιπίαιη ΙυεΙ>υηΙυΓ?

ΙιοεεΊηε βεϋίεεί Γεβροπάεϋαηΐ, Ωεπ ρσ$8β ιιΐ ιιη>

ϋ3<Ιειιιςυε ίιτιπ^ο Γοπηίδ όϊΫβΓβϊβ τεβροικίεβΐ ? Αι

νεΓΟ 8Ϊ ιιβιυΓα Ρ3ΐπ ι1ί8«!ΐιιι1ί8 εβ( ΡΊΠιΐδ, ςυοπιοϋο

ηαίΗτβΓοπι ϋϊτεΓ83Γΐιιη ε3(1εηι εΟεεΙΐ ίιιιηρο εβΙ?

Ναιη ευηι όίεβίυΓ, < Εαεϊβιηυβ ΙιοπιΊηεπι αΛ ηοβίή

οπτεύσειεν; ι Ό > γάρ · πλάσαςτδν δφθαλμ?>ν,> καθώς

φησιν ό Προφήτης, κα\ ι ό φιτεύσας τδ ούς,ι πρδςτά

έν αύτώ παραδείγματα τάς ένεργείας ταύτας οΐόν τι-

νας γνωριστιχοϋς χαρακτήρας τϊ) φύσει τών ανθρώπων

ένεσημήνατο. ι Ποιήσωμεν ι γάρ, φησ\ν, « άνθρωτον

χατ' εικόνα ήμίτίραν.» Άλ).ά ποΰ μοι τών Ανόμοιων

ή αΐρεσις ; τϊ πρδς τήν τοιαύτην έροΰσι φωνήν ; πώς

διασώσουσιν έν τοίς είρημένοι; τοϋ δόγματος αυτών

τήν κενότητα ; άρα δυνατδν είναι φήσουσι , μίαν ει

κόνα διαφόροις όμοιωθήναι μορφαϊ: ; Ει άνόμοιος

κατά τήν φύσιν τώ Πατρ\ ό ΓΊδς, πώς μίαν κατα

σκευάζει τών διαφόρων φύσεοιν τήν εικόνα ; Ό γάρ,

ι ΠοιήσοιμενάνΟρωπονκατ'είκόναήμετέραν, > είπων,

χα\ διά τής πληθύντίκής σημασίας τήνάγίαν Τριάδα

ϊπ)3£Ϊηεπι; > ηυιηεΓοηιιε ιηυΐΐϊΐυάϊηίβ 8>εΓΟΜηεΐ9 ** δηλώσας , οΰκ 4ν της εικόνος μοναδικώς έπεμνήσθη.

ΤΓΪηϊΐ33 ίηόίεείιΐΓ : ηοη ει-Μ ηυηιεΓΟ 8Ϊη(;ιιΙιη

ίιτΐ3|;ϊηί8 ίαεΊειχΙβ ιηεηΐίο, βϊςυίόεπι άί»8ίηιίΙε$ ιτ3ηΐ

3(1 ψιοππη εχεηιρΙηΓ «3 εοηΓοτπΐ3ΐ>3ΐαΓ. ΚίβΓί

βηίηι η3ΐιϋ4Η3()ΐΐ3ηι ροΙει-31, υΐ άϊ$8ΪπιΗε8 3ε (1ί-

Υ0Γ8Ϊ ΙΙΙΙ6Γ 86 υΠ3 63(Ιεΐη(|Ι16 ίΐ113(?ίηθ Γ6ρΓ3?86Π'

ΙίΓεηΐυΓ : αοΐεοφίε βϊ εΓ3ηΐ ηβΐυηβ <ΙϊνεΓ8χ, ειίαιη

ίηΐ3£ίηε» εοβ βαί άίνεΓ838 εοηύεΓε ηεεε8$ε Γυίι,

(]υ3ππη ςυχΓιϋεΐ εχεηιρίατϊ 8ΐιο τε$ροη()εΓεΐ. δεά

ευηι ιιη» ΙβηΙυη» \ια»%α δίΐ , ηοη ιιηιιπι (βηιεη

ιι η ϊ ιι κ ίηι»ςίΐΝ3 βΓοηεΙνρυιη : ςυί» ηιίεο ηιεηΐϊβ

ϊηορβ Γυεηΐ, ιι( ιςκοΓεΙ, ςυχ υηΐ είόεηΐφΐε π·ί βϊ-

ηιίΐίβ 8υηΙ, εαιίεηι ίηίοΓ 8β ςαοςιιε βΊηιΐΙί» εβββ ?

είπερ άνομοίως έχοι ιίρδς άλληλα τά άρχέτυπα. Ού γάρ

ή"ν δυνατδν τών άλλήλοις μή συμβαινόντων είς ϊν

άναδειχθήναι όμοίω'μα * άλλ' εί διάφοροι ήσαν αί

φύσε-ις, δια-φόρους πάντως και τά^ εικόνας αύτών έν-

εστήσατο, τήν κατάλληλον έκαστη δημιουργήσας.

Άλλ' έπειδή μία μέν ή είκών, οΰχ 1ν δέ τδ της ει

κόνος άρχέτυπον τίς ούτως ϊξω διανοίας έστ\ν ώς

άγνοείν, δτι τά τώ έν\ δμοιούμενά , κα\ πρδς άλληλα

πάντως δμοίως έχει ; Διά τοΰτό φησι , τάχα τήν κα-

κίαν ταΰτην ίν τϊ) κατασκευή της άνθρ^ίπΐ-^ης ζωής

δ λόγος ΰποτεμνόμενος , ι Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ'

εικόνα καΙ δμοίίοσιν ήμετίραν.

1(1οϊγοο βίε ΙοηιιίΐιΐΓ, ΓοΠ388Ϊ8 ιιΐ ίη ϊρ53 Ιιοιηϊηϊβ εΓε3ΐίηηε ρΓ3Τ3ΐη ηοΓυιιι η-.ιτεβϊηι ρΐ'χείεΤεΓεί : < Γαεϊί-

ιιιιΐ8 Ιιοιη'ιηεΜ 3ΐ1 ίιηαβίιιοιη δίπιίΐίΐυιΐίηρηίιΐιιο ηοβίΓβηι. ι

ΟΑΡΚΤ ΥΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ',

Οιιαηιοϊτειη ηηΙΙϊι α ηαίατα 5Ϊ< ατιηϊ» Ηοιηο, ΗηΙΙϊίηικ ϋ Λιά ζί γνμτύς τωτ έκ φύσεως δήλων τε χαϊ χρο-

ΗηηηκηΙϊε ΪΗ(|Γ>ί(κι.

Ουϊιΐ νεΓΟ 8Ϊ1>ί νιιΙΙ βΓοειβ ίη Ιιοιηίηβ βξυΓβ ? 3ΐΚ

ιηΐΓ ηοη ι·ογ|χ>π ςυββϊ εοη^βηίΐχ 8ΐιηΙ ςυχϋβηι 3(1

ΙΗ6ΙΙ(13|ΙΙ νΊΐ3Π1 Π«Τε883ΓίΧ νίπ.·8 7 ίηΐρ3Γ»ΙΙΙΝ 3(160

αϊ» οηιηίοιιβ η3ΐ»ΓΧ ^ΓΧ8ί(1ϋ8, ίηεηηίβ , ραιιρεΓ,

οηηίυιη :κΙ ιιμιοι νίΐχ ηεεβ$δ3Π0Γυηι ε^εηβ εΓεαίηΓ,

(ΙΊ^ηίοΓ εοηιιηΊ8βΓ3ΐίοηβ , υΐί ({ακΙβηι 3ρρ3Γε1)3(,

ςιιβηι ςυί ηε3ϋιι ρΓχιΙίεβΓεΙυΓ. Νοη εοΓοηυηι πιιι-

ΒίΐΗ>ηε3Γηΐ3ΐιι$, ηοη υηβηίυιη βευιιιίηε, ηοηιίεηΐί-

Ιιιιι, ηοη υη^υϋ8, ηοη αειιίεο νειιεηβίο, εη]ιι&ηιο<1ί

καλυμμάτων ό δνθρωχος.

'Αλλά τ£ βούλεται τδ τοΰ σχήματος δρθιον ; Τί δέ

οΰχ\ συμφυείς εΐσιν αί πρδς τδν βίον δυνάμεις τώ

σώματι ; άλλά γυμνδς μέν τών φυσικών σκεπασμά

των, άοιιλος δέ τις και πένης ό άνθρωπος, κα\ τών

πρδς τήν χρεία/ ίνί;ή; άπάντιον έπ\ τδν βίον παρ

άγεται, έλεεϊσθαι μάλλον ή μακαρίς'εσθαι κατά τδ φαι-

νόμενον άξιος, ού προβολαΐς κεράτον καθωπλισμένος,

οΰκ όνύχων άκμαΐς , οΰχ δπλαϊς , ή όοοΰβίν, ή τινι

κέντρω θανατηφόρον ίδν έκ φύσεως έχοντι, οΤα δή τά

** ΡϊπΙ. χειιι, 9.
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πολλά των ζώων έν έαυτοϊς πρδς τήν τών λυπούντων Α

άμυναν κέκτηται· ού τη τών τριχών περιβόλι) το σώμα

καλύπτεται* καίτοιγε Γσως τον εις αρχήν τών άλλων

ϊ-,ροτεταγμένον. οίκείοις δπλοις έδει περιπεφράχθαι

παρά της φύσεως, ώς άν μή της παρ' έτερων επικου

ρίας προς τήν ιδίαν άσφάλειαν δέοιτο. ΝυνΙ δέ λέων

μέν, καΐ σύς, και τίγρις , κα\ πάρδαλις , καΐ εί τι

τοιούτον Ετερον , άρκούσαν Εχει προς σοηηρίαν τήν

έκ φύσεως δύναμιν. Και τώ ταύρω μέν τδ κέρας ,

χα\ τω λαγωφ τδ τάχος, και τζ δορκάδι τδ πήδημα

κΐι τδ κατ" όφθαλμδν Ασφαλές, κα\ ίλλω τινί ζώο) τδ

μέγεθος, και έτέροις ήπρονομαία, και τοις πετεινοϊς

τδ πτερδν, κα\ τη μελίσση τδ κέντρον, και πάσι πάν

τως έν τι εις σωτηρίαν παρά τής φύσεως έμπέφυχε-

μόνος δέ πάντων δ άνθρωπος τών μέν ταχυδρομούν-

των άργότερος, τών δέ πολυσαρχούντων βραχύτερος, Β

τών δέ τοις συμφύτοις δπλοις ήσφαλισμένων εύαλω-

τότερος. Και πώς, έρεϊ τις, ό τοιούτος τήν άρχήν τήν

κατά πάντων κεκλήρωται ; 'Αλλ' ούδέν οΐμαι χαλεπδν

δεϊξαι, ότι τδ δοκούν έπιδεές της φύσεως ήμών ,

άφορμή προς τδ χρατεΐν τών υποχειρίων εστίν. Εί

γάρ οϋτω δυνάμεως είχεν ό άνθρωπος , ώς τή μεν

ώκύτητι παρατρέχειν τδν ϊππον, άτριπτον δέ ύπδ

στε^τητος έχειν τδν πόδα, όπλαϊς τισιν ή χτ4λ*ϊς

έρειδόμενον, χέρατα δέ χαΐ κέντρα και δνυχας έν

έαυτώ φέρειν πρώτον μέν θηριώδης τις άν ήν ,

και δυσάντητος, τοιούτων αυτού τώ σώματι συμ-

πεφυκότων. "Επειτα δέ παρεϊδεν άν τήν τών άλλων

άρχήν , ούδέν της συνεργίας τών ύποχειρίων δεό-

μενος. Νυν\ δέ τούτου χάριν έφ' έκαστον τών ύπ- λ

εζευγμένων ήμϊν αϊ τοΰ βίου χρεϊαι κατεμερίσθησαν,

ώς άναγχαίαν ποιεϊν τήν κατ' έκείνων άρχήν. Τδ μέν

βραδύ τού σώματος δυσκίνητον, τδν Εππον τη χρεία

προσήγαγέ τε και έοαμάσατο. Ή 6έ της σαρκός

γυμνότης άναγκαίαν τήν τών προβάτων έπιστασίαν

έποίησεν, έκ της έτησίου τών έρίων φοράς της ήμε-

τέρας φύσεως άναπληροΰσαν τδ λεϊπον. Τδ δέ τάς

άφορμάς ήμϊν τάς πρδς τδν βίον και έξ έτέρων είσ-

άγεσΟαι, τά άχθοφόρα τών ζώων ταϊς τοιαύταις ύι-

ηρεσίαις ΰπέζευξεν. Άλλα μήν τδ μή δύνασθαι καθ'

ομοιότητα τών βοσκημάτων ποηφαγεϊν, ύποχείριον

τφ βίω τδν βούν άπειργάσατο, τοις ιδίοις πόνοις τήν

ζωήν ήμϊν έξευμαρίζοντσ. Έπε\ δέ και όδόντων καΐ

δήγματος ήν χρεία πρδς τδ καταγωνίζεσΟαί τινα τών

άλλων ζώων, διά της τών όδόντων βλάβης, παρέίχεν Π

δ κύων μετά τοΰ τάχους τήν ιδίαν γένυν τη ήμετέρα

χρεία, οίον τις έμψυχος μάχαιρα τψ άνθρώπω γενό

μενος. Κεράτων δέ προβολής κα\ όνύχων άκμής

ίσχυρότερός τε και τομώτερος έπινενόηται τοις άν-

θρώποις ό σίδηρος, ούκ άεΐ συμπεφυκίος ήμϊν, ώσπερ

τοις θηρίοις εκείνα, άλλ' έπ'1. καιρού συμμαχήσας, τδ

λοιπδν έφ' εαυτού μένει. Κα\ άντ\ της τού κροκοδεί

λου φωλίδος , Ιστι μέν κα\ αύτδν εκείνον οπλον

ποιήσασθβι, κατά καιρδν τήν δοράν περιθέμενον. Εί

δέ μή, σχηματίζεται χα\ πρδς τούτο παρά της τέχνης

4 σίδηρος, 3ς έπ\ καιρού πρδς τδν πόλεμον ΰπηρετή-

τσ,ς, πάλιν έλεύβερον τοΰ άχθους έπ' ειρήνης τδν

Λπλ£την κατέλιπεν. Υπηρετεί δέ τώ βίω κα\ τδ πτερδν

τών όρνέων, ώς μηδέ τού πτηνού τάχους δι' έπινοίας

ΓβΐΗΐΜ ιηδίπιεο ρΙεΓαςυε αιιίηιαίία νϊιη 1χ<]ειιΐϊιιιιι

$β ρΓθριιΙ$3Γ«: ν'ηίβηιυδ, ηε ρίΐϊβ ςυϊιΐβιη εοι-ρυβ %ε·

ΙξίΙιΐΓ. Αι νιτο επιη, ειιι ϊη 183 εαΗβΐ'38 ίηιρεηιιιη

ι1β8ΐίηαΙ>3ΐιιι\ απηί$ α ηαίιιτα ρΐΌρηίδ ιιιιιιιίΐυιη βδδε

οροιίεΐιηΐ, ηε (υεικίυιη $ε$ε ορε αΐίεηα ρμοι ει.

ίνιι Ιεο, βρει-, ιίκΐ'ίδ, ρ»Γ<ΐ3ΐί$, ε33(εΓ3 ηεεε853ΓΪίβ

3 Π3ΐ»Γ3 νίπβυβ ;ιΊ 1 1 1 μ ιι ( 1 η ι η δηΐιιίρηι δΐιαπι ε^Γε^Ίε

ίιιβίπιι ϊη δΐιηΐ. Τ;ιιΐΓο εοι-ηιο, Ιεροι-ί εείεηΐβδ, εβ-

ρι·ε;« νϊδ $:ιΙίεη(1ϊ, οειιΐοηιιιιηιιε ρΐΉδΙβηΙίβ ; άΥι'ι

αηίιηαΐι ιηβζηϊΐυαΌ, αΐϋ ρι-οΐιοβείδ ; νοίαεηυυδ »Ι*.

αρί ηοιιΐβιΐϋ, βία,υε 3(1βο οηιιιίϋυδ ;ιΓκ|αΊ(1, ςυο 8β

εοη$εΐ'νεηΙ, η3ΐυΓ3 ΙβΓ^ίΙϋ ε$1. δοΐυβ Ιιοηιυ ρεΓηί-

οί Ι»ιι 8 ιαιϋίοΓ, εηΓρυΙεηΐί» ηιίηοΓ, εί& ςικκ 3ηηί$ λ

ηαΐυΓ3 (131Ϊ5 Ιυΐβ βυηΐ, ίιηΙιοοίΙΙίοΓ ε«>1. Ουί \%\ιατ,

«ΙίχεηΙ 3ΐϊηυΪ8, εοηβειιΐβιιευη) 881, (αϋ ι βπιιιι μηη»

ιτιβηι ο1)Ιί^ΐ88β ! Ε^ο νιτο Ιιηικί (ΙίΓΙίουΙίεΓ 08(βιΐ(1εΓ0,

ίϋ (μιυ(1 α ηα(υΓ3 ηοΐιίδ άεεβ$ε νί«Ι«ιυΓ, ιιιιβιη «βββ

ε3υ83ΐη οΙ> ςυβιιι εκίεη ηοβίΓα βίιιΐ ϊη ρο(β$ΐ3ΐε.

Νβιη 8ΐ ε»! Ιιοηιίηίκ νίτεε ΓοΓβηΐ, υΐ εςυοδ εβίβιί-

Ι3(ε ρΓ-εειίΓΓθΓεί, βί, ροιίε» 1ι»1ιεπΊ εβ (Ιυηΐίβ, ιι(

1.ι·(1ί ιιοη ροββεηΐ, υη^υΗδ ηίιτιίΐ'υηι 8θΗϋΪ8 νβΐ εΐιε-

1ί8 ιιιιιιιίΐ08 ; ρι :ιΊοι ίρ8ί ηεε εοηιυβ ιιεε βευΐεϊ

ιιεε υη^ιιεβ (Ιβεββεοί : ρΓΐιικιιιι ςιιίιίεηι ίιηιηβηΐΐαίε

Γβηΐ8 3ε εΓυιΙεΙϊε β888(, ιβ1)υκ 3(1 εχεΓεεικΙβηι 6*β·

νίΙΪ3Ι1Ι ε0ΙΙΐρ3Γ3ΐϊ>ί 3 Π311ΙΓ3 ϊηΚίΠΙίΙυί. ϋβίΐΐϋο 1111-

ρβηυιιι ϊιι Γ88 εχΐ6Γ38 ηοκ οε(Ίΐρ3888ΐ, (|υαιΐ(1ο βί$

8113111 ίιιιρεΓϊο δυο 8αΙ>]βειΪ8 ηιιΙΙΐΐη »<1 γβιπ εβυίβ-

881. Νυηε Ιιβείρββ <1β 031183 «ίιι^ιιΐβ ςυ38Ϊ ηιβηεί-

ρκι ηοβίη (1ίν6Γ308 3(1 Η8115 νϊΐ» 4ε8ΐίη3νϊιιιιΐ8, III

οηιηίηο ηο1)Ϊ8 ιιεεεββε 8ΪΙ ίρβίβ ευιη ίιιιρεπορΓχεδεε.

1ΐ3<]ΐιε ευηι οΐ) εοΓροΓίδ εχίκυίΐβίειη Ιοεο ηοη 831Ϊ8

αςίΙίΐεΓ πιονβΗΐηιΐΓ, εηαυιιι δείϋεεί (Ιυιηίΐυιη 3(1

υβυιη ηοδίΓυπι ;κχίνίιηαδ. Οοτροτίβ ηυ(1ίΐ38, «ι ϊη

«ν·;8 ίηιρεηυιη ηεεεβδβπο υβιίΓραΓβιηυδ , εΙΤβείΐ :

ςυο εχ Βΐιηυίδ οαι υιη 1αηί«, ςιιοϋ ηβΐυι-»; ιιοδίι-»

(1εεΓ3ΐ, δΐιηιοΓοηιυβ. Οιιο(1 3ΐϋ8 εχ ΓεβίοηϊΙ)υδ <μΐ3Β-

ιΙ;ιπι 3(1 νϊΐ3ΐη δυδίΐηΰΐκΐβιη ρείεικί» εβδβιιΐ, ΓεείΙ

υΐ 3ΐιϊπΐ3ΐί3 ςυχ ΓεΓεικΙίδ οηβΓ'ώυδ «βδεηΐ, ΐη Ιιυηε

υδυιη δΐιΐι ίιι^ιιηι ιηίιίειεηιιΐδ. Οιιϊα ροΓΓοίιεη ηοη

ροΐεΐ'3ΐ υΐ ϊιΐδΐ3Γ ΓεϋηυοΓυηι ρβεοΓυιη ΙιεΓίιίδ κγ»-

ιηίιιειιιιε νβδεεΓειηυΓ : ίιΐυίιχο Ι-ονεπι ηοΐιίδ βυ^ε-

εϊιηυδ, ςαο ρι·ο ηοοίβ ΐ3ΐκ>Γ3ΐ)Ιε εοιιΓιεΓ6(, υΐ ηοδ

]αευη(ΐ6 ΓβείΙΙΐηιεςυε «ρίΐαΓβππίδ. Οεηΐϊουδ 3ε ηιοτ-

δυ ηο1)ίδ ορυδ 8Γ31 3(1 εχριΐ£ΐΐ3η(ΐ3 εχΙβΓβ απΊπκι-

1ί3, ρηείιαΐΐ 3(1 Ιιιιηε υβυηι ηοοίδ ηιβχϊΙΙβηι εβιιίδ,

:ΐΚ|ΐκ; βΐΊβιιι νείονίΐβίειη βυηιη, υΐ ηοιι βοβυηΐε νΐ-

νυδ ηοπιίηίδ βΙβάϊυδ άίεϊ ροδδϋ. Γ.ΟΓηυυη) ει ||Η·

ςυϊυιη Ιοεο Γβιτο ιιίεικίιιπι εββε ροΐΐυδ Ιιοπιίηοβ αιιί-

π)3(]ν8ΓΐεηιηΙ, ςαοά ϋΐ3 ευηι άυπίίε, Ιυηι 3υυηιίιιο

Ιοηςβ νίηείΐ. Ουβηηυβιη Γειτυιιι Ηοπιίηεδ ηοη δβηι-

ρεΓ ιίδυτρβηι, δίειιΐ )1Ι3 ΓεΓίδηυηςυβπ) ηοη βάδυηΐ;

88(1 ιιΙίηιυΓ εο ίηΙειαΊιιιι, ευηι ίΐβ Γβ8 ροδίηΐηΐ, >ε

ο'βίιια'β νίεϊδδίπι (Ιεροη'ιΐυΓ. Γγο εΓοεοϋίϋ δςυβιηε»

ευιβ, Γιεεί 3» εοϋβιη ρείειτβ (-υοιΐ ηοδ ηιιιιιϊβΐ, &ί

ν'κίεϋεεί 3υΙ 18Γ§0Γ3, 3υΙ Γβηυιη 3(1 βυηκίειη υβυιη

(•οηΙΌπιιαίιπη ϊηάυΐΐηυβ. ΙΙοε 1>β11ί ΐκπιροΓ»; ροδί-

ςυ3ΐιι ηιϊΐεβ υδΐίΓρβνίΐ, ρ3εβ εοηδίίΐυΐβ, ε]υ8()«ηι

οη8Γ6 δε Ιενβΐ. Εΐίϊηι βνίυιη ρβηικϋ ηοηιίηυιη εοιιι·

ιηυαΊϋ ΒβΓνΙυηΙ, εΓβειβηΙε Ιιοιηίηυιη ϊηύυδίΓϊβ, <ι«0(1
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ηε νοίυεηδ ςηίάεηι ϊ Πο ροι ηΊοίΐΛδ α ιιοΐιίδ (ΙβδίϋεΓβ- Α

Ιιιγ. Ανίιιιη οηίπι αιι%(ΐ3η> ΓαεΙίβ οίουτβδ, νβηβίοπ-

1)ΐΐ5 υβυί βιιιιΐ ; β3Γυιιι ιιβηιςυβ ορβπ» οκΐβΓββ 03-

ρίηιυδ. Ουίη βΐ βίαΐβδ δββίιΐιΐδ 3Γ8 ιιιαοΐιίηαΐα, νοΙιι-

ΟΓβηι ϊΐΐ&ιη ρβηηείΐαΐβιη 3(1 υβυβ ποβίτοβ ίη βΐ'ου ίηιί-

1313 β5ΐ. Ομού αυΐοηι ρΐβιιΐχ ηοβίΓΧ 3(1 ϊΐϊηβτα ρειΤι-

είβικίβ οοηιραΓβΙχ ηοη βιιηΐ, ηυίρρε ςυ« Γαοίΐΐϊπιβ Ι3Β-

ά'αηΐυι-: ίαΊρδίιηι ίβοίΐ, υΐ 1)30 εΐίβηι Ίη ρβΝε Γειηο-

(Καιη ςυχΐ'3ΐαυ$, ρείΐίυιΐδςυεηοδίπδ οβίοβοββρίϋηιιΐδ.

ΟΑΡϋΤ VIII.

(ϊιιαηιούταη γργΙο βϊΙ Ιιοηιΐηϊ$ β^ατα, Ιηπι β/ίαηι ηια-

ηη$ $εττηοηί$ εαη$α [ααα$ εαε ; ύεηί^ηΐ, βΐ άΐ αηί-

ηιοηιηι άηοήτηϊηε άχαεηΐντ.

ΟοηνβηίιιηΙ οΐ ΠΙ» ϊπιρβΓβΙΟΓΪ, Γο^ΪΒΟ^υβ (ΙίςηϊΙαίιβ

ίικΗοίβ κιπιΐ, ςυοιΐ Γβοϋ ηοιοίηί Οχηπι Ιπίχιία βίΐ, «μι*

3(1 οαΊαπι Ιβηϋ'ιΐ, 30 δΐίΓδίιιη δρεείβΐ. Νβηι αηοά 8θΙιΐ8

1)0Π)0 ϊηΙβΓ 31Ϊ38 Γ68 0Γ63ΐ3δ ΙΐΙΐ]αδΐηθ(1ί δίΐ, Γβΐίο,ϋϊδ

οπηιίϋιΐδ οοΓροτο (ΙβοΓδίιηι νβΓββιιΙϊΙιιΐΒ : ο43ΓΪ88'ιηιβ

(ΙοηιοηκίΓ.ιΙ , ςηαηΐο ροΐβδίβδ ηαίιΐΓΒβ 8υρΓ3 οοείβΓβ

βηαίηοΒίίβ ρηΒδΙαηΙϊοτ ίΐΐίδ δίΐ, <\\\χ. 8β ηυ]υβ ίηιρβ-

γϊο 8υΙ)Π)(ΐΐυηΐ. Ηοηιηι 3β16γϊογ3 εοτροπβ ηιεηιΙΐΓβ

ροϋβδ βαηΐ, ςιιοιΐ υ» ηυκ άβοηυιη βρβοίβηΐ, οοαυϊηο

η,υούηηι ((υβδί ΓιιΙογο ΐιΐ(1ϊ§β03ηΙ. Ιιι ηοιιιίηίδ αηΐβιη

ορίΟείο ηιαηιΐδ ΙιοΓαπι ΙοεοβιιηΙ ΓβοΙκ. Νβιη ίη ίίβυι-3

6Γβεΐ3 ϋΐΐϋω ιι,ΐΜβί ίιιηιίααιβιιΐυη) δυΐΐίοίεΐιβι, ςιιοιΐ

υίΓοηιιβ ρβάβ δΐιιηίβηι ΓιιπιΊιθγ Γϋΐείτεΐ. ΕγβΙ βί 03β-

ΙβΓΟςυϊ ιηαηιιιιιη ορβη 3(1 βίοςιιβηϋϊ νίηι 3(1}ητ3η-

(ΐ3ηι ιιεοε883ΐ·Ϊ3. Ιΐ3(]ϋθ βί (]υΪ8 (Ιίοβΐ ιιβΙϋΓΧ Ιοηυεηΐί

11131)118 δβΓΠΙΟΙίίδ 03083 685ε (1»135, 11011 18 φΐί(1βΐη ρΐ3-

ηβ 3 νεΓΟ βϋβιτβνεπί. Ιη ςυο ηοη 3ϋ Ιιοε ΙαιιΙυπι Ο

3ηίιιιο Γ68ρίοΊειιϋΊιιιι 681, (μιοο! νεηίΓβ οιιίνίδ Ιη Γηβη-

Ι6ΐιι ροίεβΐ, ηίπιίι ιιηι φχχΙ Ιίιιεπδ εχρηηιί 86Γΐτιο :ι

ιιο1)Ϊ8 πιαηυυιη δοΙειΊίβ βοΐβΐ : ηυ3ηςυ3ΐη Ιιοο ίρδυηι

ηοη 3 ηιι 11α ηιΐοηίδ ρηβδίβηιία ρΓ-οΓβοΙυηι βϋ, ηο-

ηιίηβδ ρβΓ ΙίΐΙβΓ;ΐ8 Ιοςυί, ηο ρι·ορβ (τιοϋο ςιιοίίαιη

Π13ηίθυ8 ΪΙ)(6Γ 86 (1Ϊ886Γ6Γ6, ΗΐΙβΓ3Γυΐ11 Π01Ϊ5 νΟΟΟδ

ίρβαβ οοΐϊΐρΓεΙιβηά'βηΙίυΐΐδ. Ε<»ο νεΓΟ ουιη πιβηυδ ίη

βχρπιηβηιΐο δβΓηιοηβ 3ΐϊ(|ΐιί(Ι βΟειτε :κ1μιη)6ηΐί βίο :

βΙϊυύηβΓίεοηιιοΐ'ΡδρΊοϊβηι. Ιη πιιοά" 3ΐιΐ6ηιΐ3πι ίηςιιί-

Γβηιιΐδ, Ιίυεί (|υϊ(1(ΐ3ΐη 6θηδί(1εΓ3Γ6, ςυοα" οιηίδβυηι 3

ηο1)ίδεδΙ.Ρ3Γυιη6ηϊηι 3ΐ)Γιιϊ( ςυϊη β]ιΐδ οΐιΐΐΐϊ 6δ86ηιιΐ5,

ηυοίΐ ϊη οπϋηβ ΓβΓυπι, ιιί ε* εοηϋϊΐχ βιιηΐ, ρΓ36εε(1ίΐ :

Οιΐ3ΐΐ)ο1)Γεηι ρπυδ Γ68 β 16ΓΓ3 ηβδοεηΐεδ ριιΐΐυΐβδδο

(ΙίεβηΐυΓ, όβΐηάβ οπβ βδ8β απίπιαίία πιΐϊοηΐβ βχρβΓ-

<ί3 : Ιοοοςυβ (Ιβπιιιιη ΙβΓίίο, οτεβΙϊδΙιίδ,ΙιοηΊίηεπι ρη-

ωαηι βίδΐίΐίδδο. ΡοΠαδδβ άβ ηοο ηοη ί(1 δοΐυπι ίηΐβΙ-

Γι^ϊ ροΐβδί, ςυοο" ουϊνίδ οοΙΠ^βι-ε Ιϊοεί, νϊδυτη εδδβ

ϋΓββΙΟΓΪ υΐίΐβ, 11 1 3(1 3ηίΠ)3ΐί(1!1Ί ρΒίΙΟΒΙ Ι)6Γΐ)ηδ 30

ξΓ3πΐ)ΐΐ3 εοη<]6Γ6ΐ, βηϊπιβίίβ νβΓΟ αά ήοπιΐηίδ ιίδυπ) :

ίϋεΪΓεο βηΐβ >ηϊπιιΗ«ιηι 8Γρ8β5> βοΓυηκΙβη) βΐίιηεη-

Ιαηι : βί ο,υίε ηοηιϊηϊδ νίΐ33 δβΓνί(υΓ3 βΓβηΙ, βηΐβ Ιιο-

ιηίηβΓη βχβΐϊΐίβδβ. Ε(ξο δίοδίβΐηο, Μοδεη ίη ηϊδ πυϊά-

ο"3Πΐ ΐΓ3ΐ1ίο"ΐ5δ6 απίυυπι : «ι νει·1)ίδ βΓεβηϊδ ρΐιϋοδο-

ρηίβηι, ςιΐίκ εδί άββηϊιηο, ρβΚπιοΐβδδβ : ϊηΓοΓηοβΟπι

ίΠαηι ςυϊάειη βιΐβηι βο ίίβ, ςυί ίη βίοείο Οβί ίη ΙβΓτίδ

οοβία οοηιρΓβηβηδί ηοη ΓνεηιηΙ, πιββίδΐιίδ : δβ(1 ρτο-

Γβοΐο οΙιβοιίΓβ. ϋο ηϊδ εηίιη νοΓίιίδ ίηΙεΙΙίβΡΓβ εδί,

νίνεικϋ νίηι βηίιηίηυβ ΓβουΙΙαίΡΐη ΐΓΪρΙίεοιη δίβιηοιι-

(ΐ3ΐιι βδδο; ηβΓϋΐη ρπηιβηι εδδβ ίΙΙαι», ςυα τε» Ιβηίαιη

ήμας άπολε£-εσβαι. Τά μεν γάρ εξ αύτών τιθασσά

γίνεται, χαλ συνεργεί τοις θηρεϋβυστ· τά δείι' έχεί-

νων τοις χρείαις ήμων ίΓ έπινοίας ύπάγεται. Αλλά

και πτερ<5εντας ήμϊν τοΰς βϊστοϋς ή τέχνη δι' έπινοίος

ποιησαμένη, τ6 πτηνον τάχος ταΐς ήμετέραις χρείαις

δια τοϋ τόξου χαρίζεται. Τι) δέ ευπαθείς και εύτρί-

πτους 'ήμϊν ιιρδςτήν ιιορείαν είναι τάς βάσεις, άναγ-

χαίαν ποιεί την έχ των υποχειρίων συνεργίαν. Εκεί

θεν γάρ έστι τοις ποσ\ περιαρμόσαι τά πέδιλα.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Η'.

Αιά χΐ δρΟιον τον άνθρωπου τύ σχήμα , ογ*

διά τόν Αόγον αϊ χείρες· έτ ζι τις ·χάί περί διη-

<ροράς ^-υχώ*· φιλοσοφία.

"Ορθιον δέ τφ άνθρώπω το σχήμα, κα\ πρδς τον

οΰρανδν άνατείνεται , καΐ ανω βλέπέι. Άρχίχά κα\

ταϋτα, κα\ την βασιλικήν άξίαν έπισημαίνονται. Τδ

γάρ μόνον έν τοις οδσι τοιούτον είναι τδν άνθρωπον,

τοις δέ άλλοις άπασι πρδς τδ κάτω νενευκέναι τά

σώματα, σαφώς δείκνυσι την της άξιας διαφοράν, τών

τε υποκυπτόντων τη δυναστεία, χα\ της ύπερανεστώ-

σης αύτών έξουσίας. Τοίς μέν γάρ άλλοις άπασι τά

έμπροσθεν κώλα τοΰ σώματος πόδες ε!σ\, διότι τδ χε-

χυφδς έδεϊτο πάντως τοϋ ύπερείδοντος 1 έπΐ δέ της

τοΰ άνθρώπου κατασκευής χείρες τά κώλα έγένοντο.

Τοΰ γάρ όρθιου σχήματος αυτάρκης ήν ίϊρδς την

χρείαν μία βάσις , διπλοϊς ποσ'ιν έν άσφαλεία τήν

στάσιν έρείδουσα. "Αλλως δέ κα\ τή τοΰ λόγου χρεία

συνεργός έστιν^ή τών χειρών υπουργία. Και τις Γδ'.ον

ΐής λογικής φύσεως τήν τών χειρών ϋπηρεσίαν ει

πών, ού τοΰ παντδς άμαρτήίεται,.οϋ μόνον πρδς τδ

χοινδν τοΰτο κα\ πρόχειρον άποτρέχων τή διανοία, ότι

γράμμασι τδν λόγον διά τής τών χειρών ευφυΐας έν-

σημαινόμεθα (εστί μέν γάρ ούδέ τοΰτο λογικής χάρι

τος άμοιρον, τδ φθέγγεσθαι διά γραμμάτων ημάς,

χαΐ τρόπον τινά διά χειρδς διαλέγεσθαι , τοις τών

στοιχείων χαρακτήρσι τάς φωνάς διασώζοντας) ■ άλλ'

έγώ πρδς έτερον βλέπων, συνεργεϊν φημι τάς χείρας

τϊ) έκφωνήσει τοΰ λόγου ■ μάλλον δέ πρϊν περ\ τού

των διεξετάσαι, τδν παρεθέντα λόγον κατανοήσωμεν.

Μικροΰ γάρ ήμάς τδ κατά τήν τάξιν τών γεγονότων

διέλαθεν · τίνος χάριν προηγείται μέν ή βλάστη τών

έκ τής γής φυομένων , έπιγίνεται δέ τά άλογα τών

ζώων , κα\ ούτω μετά τήν κατασκευήν τούτων ό άν

θρωπος. Τάχα γάρ ού μόνον τδ έκ τοΰ προχείρου

νοούμενον διά τούτου μανθάνομεν, δτι τών ζώων ένε

κεν ή πόα χρήσιμος έφάνη τώ κτίσαντι, διά δέ τον

άνθρωπον τά βοτά · ου χάριν πρδ μέν τών βοσκημά-

των, έκείνων τροφή, πρδ δέ τοΰ άνθρώπου τδ ύπ-

ηρετεΐν μέλλον τή άνθρωπίνη ζ(υή. 'Αλλ' έμο\ δοκεϊ

δόγμα τι τών κεκρυμμένων παραδηλοΰν διά τούτων

δ Μωϋσής, κα\ τήν περί ψυχής φιλοσοφίαν δι" άπο|&-

^ήτων παραδιδόναι, ήν έφαντάσθη μέν και ή ϊξωθεν

παίδευσις, ού μήν τηλαυγώς κατενόησε. Διδάσχει

γάρ ήμάς διά τούτων ό λόγος, έν τρισ\ διαφοραίς τήν

ζωτικήν καΐ ψυχικήν δύναμιν θεωρείσθαι. Ή μέν γάρ

τ!ς έστιν αύξητική τε μόνον καΐ θρεπτική, τδ κατάλ-

ληλον εις προσθήκην τών τρεφομένων ·προσά·(οχισιχ., ή

φυσική λέγεται, κα\ περ\ τά φυτά θεωρείται. "Εστι

γάρ κα\ έν τοις φυομένοις ζωτικήν τινα δύναμιν αί
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οθήσεωςΐμοιρον κατανοήσαι. "Ετερον δέ παρά τούτο \ ϊΐαηΐιιτ εΐ βεεΓεβεβηΙ, 3ΐΐΓ3ΐιεηΙεηι ηαΐηιηβηΐιιαι ιΐ3-

Ιιιγχ βηπιιη πΜΊΐιη ςυχ ηΙυηΙιΐΓ, ϊϋοηοιιιιι : εχ ςιιο

ίΙΙχ δοιιιροι- αΐίςιιίιΐ ίηοΓειιιεηΙί δΐΐ[Π3ΐιΐ. Αρρε1ΐ3ΐιΐΓ

Ιι.τι: ιΐ3ΐιΐΓα1ί$, βίςιιε ίη ρΐαηΐίδ ρΒΓβρϊοΐΐυΓ. Ναιτι

αιιίηιαϋνΰΓίΟΓβ <>ϋΐ εΙί*ιη ίη δΓίΓρίϋιΐδ Γαουΐΐ&ίοιιν

ςιιαηιιίαιη νίνεηιΓι ίιιε$5ε, $εη$ιι$ Ιαιιιοιι οηιηίδ βχ-

ρεπεηι. Ριχίει· Ιιβηο αΐίοτα νϊΙίΒ βρεείεβ εδί υ,ιι»; ρπ·

ιη»ηι Ιι.ιηο εοηιρίεχβ, νί εΓιβιτι δειιΓιεηα': ε$ΐ ρι*χ(1ίΐ3.

Ε$1 βιιίειη Ιιχε ηηίιιιαΓιιιιη ΓβΓιοηίδ εχρειΊίυιιι, φΐχ

ηοη ηιοϋο αΙιιπΙαΓβΙ 3εεΓ8δουηΙ : δβά" εΐίβπι ΓβουΚα-

Ιειη <|ΐιηιικΙ;ιιιι βεηΐίεηΐεηι Ιΐ3ΐ>εη(. ΡβΓίβεΙα (Ιεηϊφιε

ϊιι εοΓροΓε νίΐ3 ίη η3ΐιΐΓ3 Γ3ΐίοηε υΐεηΐε, ςυβιη ϋιι-

ηκιικιιιι ιΙκΊΐηιυ, (]ΐιχΓεηιΐ3 εβί. Ε3 ηίιηίπππ ει

ζωής ε'δός εστίν, 8' καν τούτο έχει, κα\ τδ κατ' αΓ-

ίθησιν οίκονομήσαι προσείληφεν, όπερ έν τή φύσει

των ολίγων έστίν. Ού γαρ μόνον τρέφεται καΐ αδξε-

ται, άλλα κα\ τήν αίσθητικήν ένέργειάν τε καΐ άντί-

ληψιν ϊχει. Ή δέ τελεία έν σώματι ζωή έν τή λο

γική, τή άνθρωπίνη λέγω, καθοραται φύσει, τρεφο-

μένη τε κα\ αϊσθανομένη, κα\ λόγου μετέχουσα, κα\

νφ διοικουμένη. Γένοιτο δ' άν ήμΐν τοιαύτη τις ή τοΰ

λόγου διαίρεσις- Των δντων το μέν τι νοητδν, τδ δέ

σωματικόν πάντως έστίν. Άλλά τοΰ μέν νοητού

παρείσθω νΰν ή πρδς τά οικεία τομή " ού γάρ τού

των ό λόγος,

ιιιιιπΙιιγ, εΐ βεηΐίΐ, εΐτηΐιοιιο οιτιαία εκί, εΐ 3 ηιεηΐε Γεβίίοτ. Αΐ(]ΐΐ6ΐ>οε1οεορΐ3εεΓιη6χρ1ίε3ΐ>(1ίδοι-3Γιοιιε

η·1)ΐΐ8 1Γι$εε,Ιιυ]ιΐί>πιοϋί ςυθίίΑΠί ραΠιΐ'ιοιιο υΙκϋηίνβΓβΦ Ρβ8 ηιηηίηο 901 βιιιιΐ Ιηΐββ, ιιΐ ιιιεηΐε &1(]υβ ϊιιίεΐ-

Γιβεηΐΐα εοιηριτίιιιικίδΐιΐιιι·, αιιί βυηΐ εοΓροι·εχ. Εα&αυχ ιηεηΐε ρβΓείρΐαηΐητ, βιΐ3δ ίη δρβείεβ ςιιβΒΪ ραι-Ιΐτί ,

Ιιοο υ,υΐιίειη ίη Ιοεο ηοη ε$ΐ 3ηίιηυ$, ςιΐϊΐκίο ηχ 3(1 ΐηβΐΊ(αΐ3ΐη ΟΓβΙίοηειη ηίηίΙ ηΐΐίηεηΐ.

Β Κβηιιη ροιτο οοι-μυΓείπιιη βΓιχ ν'ιΐβ ρπιΐ δΐϋ (1ε-

βΐΗυαηΙιΐΓ, αϋβΒ νϊνβη«1ί Γβευΐΐβίε ριχϋίΐιιε βαηΐ. Κιιγ-

κιι ιη εοΐ'ρυυ νίΐα ρπκιϋΐιιηι, βυι δβηδυιη Ιιαίιβΐ, 3ΐιΐ

εο εβΓεΙ. ϋοι·ριΐ8 Βιιίειη δεηΐίειίδ νεί Γ3ΐίοηΪ3 νί ογ-

ηαίιιπι , νεί ε]«8 εχρεΓδ ββββ ηβ<:β8δβ ε8ΐ. ΙάοΪΓΟΟ

Μ05β8 ίηβηίιηαβ τεβ ρπιηυιιι, ςαζ βηίπιβίοΓυηι 1»η-

ςυβιιι [ίηιυ8 ςιι'ιιίαιιι £Γ3άυδ εδβεηΐ. ϋείηιΐε ιΐ3ΐϋΓ3ΐί

νίΐα ρΓΧ(1ίΐ3$, ογ138. εββε Ιηάϋ, ηιιχ υίοιίιυιιι ρΐαη-

Ιβπιιη ^εΓπιίηβ βηηΐ : ροβΐ Ιιχε , βΟΓυηι ςηχ μμιι

α£ίΐ3ηΙυι\ ΟΓίςίηεηι εοηιπιεπιθΓ3(.

Ουω 3ΐιΐεπι εοηβεηίβηευηι βίΐ, ΓβΓϋω εοΓροΓβα ■

Τοΰ δέ σο^ματικοΰ τδ, μέν άμοιρον καθόλου ζωής ,

τδ δέ μετέχει ζωτικής ενεργείας-. Πάλιν τοΰ ζωτικού

σώματος τδ μέν αίσθήσει συζή , τδ δέ άμοιρεϊ της

αίσθήσεως. Είτα τδ αίσθητικδν τέμνεται πάλνν εις

λογικόν τε και άλογον. Διά τούτο πρώτον μετά τήν

άψυχον ΰλην οΤον ύποδάθραν τινά τής των έμψύχων

ιδέας τήν φυσικήν ταύτην ζωήν συστήναι λέγεΛ ό νομο

θέτης, έν τη1 τών φυτών βλάσττ) προϋποστάσαν ■ εΙΟ'

ούτως έπάγει τών κατ' αΓσΟησιν διοικούμενων τήν

γένεσιν.

Κα'ι έπειδή κατά τήν αυτήν άκολου&ίαν τών διά

σαρκδς τήν ζωήν είληχότων τά μέν αισθητικά,

χαΐ δίχα τής νοερας φύσεως έφ' έαυτών είναι δύ

ναται, τδ δέ λογικδν ούκ άν έτέρως γένοιτο έν σώ

ματι, εϊ μή τώ αίσΟητώ συγκραΟείη· διά τούτο τελευ

ταίος μετά τά βλαστήματα καΐ τά βοτά κατεσκευά-

σβη ό 4ν·ρωπος, οδψ τινι πρδς τδ τέλειον άκολούθως

Γϋηι νίΐ3 ρΓΧ(1ίΐ3Γ«ιηι, 833 <]αΐ<ΙβΗΐ (|ϋ« βεηΐίεηϋί

νίηι Ιΐίϋβηΐ, εΐίαιη ο'ιΙγβ μΙιιπιπι ίηΐβΐΐί^ειιίβηι βχϊ-

316Γ6 ρο88β , νιοι νβΓΟ Γ3ΐίοοίιΐ3ηΐεηι ίη εοΓροΓβ ηοη

688β, ηίδί ίβουΐΐβΐί βοηϋειιΐί ςυο(ΐ3ηιπιθ(1ο εοπιηιί-

βεεβΙηΓ : ΐάεΐΓοο ροΒΐ ρΐ3ΐιΙ»8 81 ρβεοΓίΙιοηιο άεηιυιη

εοηάίΐυδ ΰβΐ, ιι»ΙυΓ3 οτάϊηβ αά α&Ληιη ρΐαηβ ρεΓ-

«ροϊούσης τής φύσεως.. Διά πάσης γάρ ιδέας τών 0 Γεείυιιι ρΓΟ^ΓείΙίεηΙβ. Νβηι 3ηίπΐ3ΐ Ηοε Γ3ΐίοηί8 ρβΓ-

ψυχών κατακιρναται τδ λογικδν τούτο ζώονό άνθρω

πος. Τρέφεται μέν γάρ κατά τδ φυσικδν τής ψυχής

είδος· τή δέ αυξητική δυνάμει ή αισθητική προσ-

εφύη, μέσως έχουσα κατά τήν Ιδίαν φύσιν τής τε

νοερας και τής ύλωδεστέρας ούσίας · τοσούτφ παχυ-

μερεστέρα ταύτης, Κσω καΟαρωτέρα έκείνης. Εΐτά

Ιίεερβ, ςυειη Ιιοιιιίηειη άίείιηιιε, βχ οιηηί 681 αηίπιχ

ίοΓίηβ ((0351 ΐεηιρεΓΛίαηι. ΡβΓίηίΙβ βηίηι βίςηβ δΙίΓ-

ρίυπι βηϊηο, ςυβιη η3ΐιΐΓ3ΐβηι (Ιίχίιηιΐϊ, ηυΐΗΐιΐΓ :

ϋβίηάο Γαευ1ΐ3(ί βεεΓεΙίοηίβ εΐίβηι δεηΐίειίδ 3άηχιεΐ,

ου]ϋ8 βδΐ ιΐ3ΐυΓ3 ί) ιι 3 κί ηιβάίβ ςιιχάβηι ίηΙβΓ αηίηιβιυ

ίΙΙαιη ρηηιβιη ΓυιΙίοΓειη βΐ ΙειΙίϊηι ίηΐβΐΐίξεηΐββ ■

τις γίνεται πρδς τδ λεπτδν κα\ φωτοειδές τής αίσθη-ΙΙ ,8αΐ0 ηίηιίπιιη ϊηΐβΐΐ'ίβεηΐβ ο.ΓβδδίΟΓ, ςυβηΐο ίΐΐβ ριι

ιίογ. ϋβηίςυε οιιπα βυΐιΐίΐι 81 1υεί(ΐ3,η3(υΓ3 δεηΐίεηΐε,

εϋβιη Ϊη1ε11ϊκ6η8 βρίίδδίιηο Ιεηιρβί'^ηεηΐο εοι^υιι^ί-

ΐιπ-, ιιΐ ]3ΐη ΐηΐιυδ Ιιϊδεε ιεΙ>υ8 Ιιοηιίηίβ ορίϋοίυηι

εοηδίεΐ. ίίεεί Ιιοε ϋε Αροκίυΐί νεΓίιίδ, ςυχ ίη βρί-

δίοΐβ 3(1Ερη88ίυ8 εχ8(3η(, ίηίεΙΙίςεΓε. ΟρΙβΙβηίιη, υ(

ίιιΐε^Γ3 εοΓροιίβ ει βηϊιηχ, εΐ βρίπΐιΐδ.βΉΐίβ ίη 3(1-

νεηΐυιη Οοηιίηί εοιιβεΓνεΙυτ, <|ΐιί1)υί ίη νβΓίιίδ οογ-

τικής φύσεως ή τής νοερας ούσίας ο'ικείωσίς τε και

άνάκρασις , ώς έν τρισΐ τούτοις τδν άνθρωπον τήν

βύστασιν έχειν ■ καθώς καΐ παρά τού Αποστόλου τδ

τοιούτον έμάθομεν, έν οίς πρδς τους Έφεσίους ϊφη,

προσευχόμενος αύτοϊς τήν όλοτελή χάριν τού σώμα

τος, και τής ψυχής, καΐ τού πνεύματος έν τή παρ

ουσία τού Κυρίου φυλαχθήναι, άντί τοΰ θρεπτικού

μέρους τδ σώμα λέγων, τδ δέ αίσθητικδν τή ψυχή " ροΓίδ 3ρρεΙΐ3ΐίο ρβΠβΒΙ ίη Ιιοιηίηβ ιηιίπεηίειη, οηΐ-

ηΐ3 βεηΐίεηίβηι, δρίείΐιι ίηΐεΐΐίςειιίεηι ηοΐ3ΐ. Εοϋβηι

ηιοϋο δεηοβηι ίΐΐηιη Οοιηίηυδ ίη Ενβιιςβίίο ιΐοεει,

3ΐηοΓβηι ίη ϋειιηι εχ ΐοΐο εοηΐε εΐ 3ΐιίιιΐ3 εΐ ηιεηΐβ

ρΓΟΙβεΐυηι, εχΐβτιβ Ι)εί δείιίδ Ιπιι^ο βηΐείεΓβηιΙυιη

εδδε. Νβηι εΐ Ιιχε ογ.ιΙιο ηιιΐιί οΊδεπηιεπ ίϋεηι βχρυ-

ηβιβ νίιΙείιΐΓ, ια εοηΐίδ 3ρρεΙΐ3ΐίοιιε εΓβδβίυβ ίΐΐιιιΐ

εοΐ'ρυιίδ ίη Ιιοιιιίιιε Ιειηη£Γ3ΐηεηΐιιιη νεηί3ΐ : βηίηιζ

νβΓβ, ιιΐί'ΐΐιιπιι : βιβιιΐίβ ιΐεηίηυε μ»χ βχεεΙΙεηΐίοΓειη

διασημαίνων, τδ νοερδν δέ τφ πνεύματι. 'βσαύτως

κα\ τδν γραμματέα διά τού Ευαγγελίου παιδεύει ό Κύ

ριος, πάσης έντολής προτιθέναι τήν είς θεδν άγά-

πην, τήν έξ ολης καρδίας κα\ ψυχής και διανοίας έν-

εργουμέ'/ην. Κα\ γάρ ενταύθα τήν αύτήν δοκεϊ μοι

διαφοράν έρμηνεύειν ό λόγος , τήν μέν σωματι-

κωτέραν κατάστασιν καρδίαν ειπών , ψυχήν δέ τήν

μέσην , διάνοιαν δέ τήν ύψηλοτέραν φύσιν, τήν
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ίίΐηιιι ΓηοιιΙίαΙβηι δίριϊήΌεΐ, ςιιη οηιηία εί ΐηΐβΐΐί^ίτηιΐδ Α νοεράν τε κα\ ποιητικήν δύναμιν. "Οθεν καΐ τρεΙς

~ · _λ: Λ : ,ϊ · ....... . . . . _ ~.
ει εΟΐείιηιΐδ. ΙόΌίΓεο ει ΑροβίοΙιΐδ, Ιηρίβχ εβδβ ηοηιί

μιιιι ίη βΓΐ£εηαΌ δΐιιϋίιιιη ΐπιΊα. Αο ρππιυιη ςυίάβιη

« ιίΓηίδ κίιιϋίιιπι νηΐΌΐ, <]ΐιοι1 νρηίπ δείϋεεί ιΙΐ'ΊίΙιιιιι,

ίη φι.οΓβηιϋ* ΪΪ3 φκ\- Ιιυίε ηίΓοιτο νοίυρίαίβηι ρο8-

δ'ιηΐ, οεειιρβίιΐΓ. Αΐΐεπ .ι1> ηηΐπια ηοηιβιι ίηάΊα'ίΙ,

ςιιο(Ι ηιοϋο ςυοϋβηι α,ηββί πιοιίίυιη ίηΙβΓ νΪΓΐυΙεηι

«I νϊΙίΐΙΠ) 8Χ8ΪδΓΐΙ, νίΐίιι ί]ΙΙ!(Ι«ΊΙ) δΐιρεππδ, νΪΓΐιιιϊ νβΓΟ

ηοη βίηοοΓβ 3ε ρτοΐ'δΐι» αϋιΐίεΐιιπι. ΤβΓίίυηι δρίπΐιΐδ

6βΙ, (\υοά Λά ρει-ΓεεΙαπι νίτεηϋί ν.ιΐίοποπι δβειιη-

('υπι ϋβί ρι-χβεΓΪρΙυπι 8ΰδε ιΓιπ-'ιΐ. 1(3φΐο 3(1 €ο·

ηηΐηίοβ 5(τίϋ»Ίΐ8, Πΐϊβφιβ τοΙιιρίαπΛίιι νίοηι,ευί

εδδεηΐ ίηιροιβηΙβΓ άβά'ίιί, ονρι-ουίΛηβ : οαπιαοβ

;ιίι 0530 ", ηβα,ιιβ άοείηηχ ρεΓΓβεΙίοηδ ρτχεερίίο-

ηβδ εβρβΓβ. ΑΙίο ίίβηι Ιοεο πιεάίχ, ςικιηι ύίχίιηυδ,

διαφοράς προαιρέσεως 6 Απόστολος οΐδε, τήν μεν

σαρκικήν κατονομάζων, ή περ\ γαστέρα κα1. τάς περί

ταύτην ήδυπαθείας ήσχόληται. ■ την δε ψυχικήν, ή

μέσω; πρδς άρετήν κα\ κακίαν έχει , της μέν

ΰπερανεστώσα , της δε καθαρώς ού μετέχουσα ·

τήν δέ πνευματικήν,' ήτδ τέλειον ένθίωρεΐ της κατά.

θεδν πολιτείας. Διό φ^σι πρδς Κορινθίους , τδ άπο-

λαυβτικδν αυτών καΐ έ|χπ<χΟές όνειδίζων, δτι Σάρκι

νοι έστε, κα\ τών τελειοτέρων δογμάτων αχώρητοι ·

έτέρωθι δ: σύγκρισίν τινα τοΰ μέσου προς τδ τέλειον

ποιούμενος, λέγει · « Ψυχικδς δέ άνθρωπος ού δέχεται

τά τοΰ πνεύματος· μωρία γάραύτώ έστιν · ό δέ. πνευ-

ματικδς άνακρίνει μεν πάντα, αύτδς δέ ΰπ' ούδενδς

άνακρίνεται. > Ός οΰν άναβέβηκεν δ ψυχικδς τδν

ΓβευΙίαΐϊδ Λά ρβιΤβϋίαιιι εοιιιραΓαΐίοηεηι ίηδΓιΙυειίδ, Β σαρκικδν, κατά τήναύτήνάναλογίαν κα\ό πνευματικός

τούτου ύπερανέστηκεν. Ε! ουν τελευταϊον μετά' πάν'

έμψυχον ή Γραφή γεγενήσθαι λέγει τδν ανθρωπον,

ούδέν έτερον ή φιλοσοφεί τά περ\ ψυχής ήμΐν 6 νομο

θέτης, έπ' αναγκαία τιν\ τη τάξεως άκολουθία τδ. τέ

λειον έν τελευταίοις βλέπων. Έν μέν γάρτψλογικώ

κα>. τά λοιπά περιείληπται · έν δέ τω αίσθητικψ χαΛ

τδ φυσιχδν είδος πάντως έστίν. Εκείνο δέ περ\ τδ

ύλικδν θεωρείται μόνον.

μ οπίίηίδ Γ3ΐίοηε, ηυοά 8Γ81 οτηηϊΙ>ιΐ8, υΐ όϋείίητ, ηιιαιβΓίδ ρεΓΓεείυιη, Ιοεο

Ναηι ηαίιΐΓ» , ειιί ΓαΓιαηΐ» υδΐΐδ εδί εοηεβδδΐΐδ, ΐΙΪΛχα εχίεη εοηρίεείϊΐν :

ιηηυίΐ : ι ΙΙοηιο αιιίεπι αηϊιτιϊ $υί (Ιε<1ί1ιι$ αίΓεεΓιο-

ιι: 1)ΐΐ5, 83 ςιιχ κρίηΐυβ κιιηΐ ηοη εαρϊΐ, $ιιηΙ οηίηι

εί ηκτη βΐυΐΐίΐι'» Μ. > Γ,ηΊοπιιιι &ρίΓΪΙυ»Γΐ3 οιηηϊα

ϋί^υοΊεαΐ, ευιη ϊρ^ο α ιιεηιίηε άψιοΊεεΙυΓ Οιιεπι-

3ΐ)ΐ!ΐθ(Ιυηι ϊ^ίΙυΓ »ηίηΐ3ΐΐ8 ε3Γηβο, Ίίο εί 3ηϊηΐ3ΐί

»ρίτί(η3ΐί$ ρΓ<ε$>.3ηΐϊθΓ ε$ΐ. ϋυηι οι-ςο Εΐπειτ» ρο$ΐ

οιηηββ Γ63 3ηίηΐ3 ρΓηε4ί<η$ Ιιοιηίηειιι ιΐοηιιιιη ε$$ε

ΙΉείαιη ΐΓΑάυηΐ ; βείβπιυβ ίη ηοε Μοβεη Αε αηϊηιο

«1ΐ8$εΓβτε, ηεεεβββηα

ροβίΓειηο εοΛβιϋεΓηηίοηι.

ϊίοιιι ίη &βηϋεηΐε η3ΐιΐΓ3ΐί$ βιί.ιιη ηηϊιιι:ι ϊηοδί, ηιιαπι ιΐοίιιϋβ βοΐαηι ίη τεΙ>υ8, ςυ»$ &υρΓ3 ιηάίεβνίπιυ»,

εΓ383Ϊ0ΓΪ1)υ3 εοηδΙίΙυίηιυΒ.

ΙϋείΓεο ηαΙιΐΓ» εοηνβηΐεηΙΟΓ ςυοβϋβπι ηυββί ρετ Οΰχοΰν εΕχδτως, καθάπερ οιά βαθμών ή φύσις,

μΓβιΙιΐδ, ςυϊ δΐιηι <ΙίνεΓ83ε ΪΙΙ»; 3 ηούϊβ βχροβίΐχ ν'ι- τών της ζωής λέγω ιδιωμάτων, άπδ τών μικροτέ-

νβικϋ ΓβΙ'ιοηεβ, :\ Γεοιΐ8 ηιίιιοτίουβ Π(Ι ϊιΙ ο,ηοΛ ρβΓ- ^ ρων έπ\ τδ τέλειον ποιείται τήν άνοδον. Έπειβή

ίεείιιηι εϊβεΐ, ρΓο^τβ883 εβί. Ηοηια ϊ^ϊΐυΓ ειιηι βηϊ- τοίνυν λογικδν τι ζώδν έστιν ό άνθρωπος, κατάλ-

ιιΐ3ΐ 8ΪΙ δεηηοηϊδ ί»οιιΙΐ3ΐε ρΓΗίάϊΐιΐίη, ηεεεββε 8Γ31 ληλον Ιδει τή χρεία τοΰ λίγου κατασκευααδήναι

«Η)Γροπ8 ϊηβίΓυπιεηΙυιιι ρ3Γ3π, ςικκΐ α<1 8βΓΠΐοηί3

ιιβαηι 68381 3ρ1Ϊ35Ϊιηΐ(ΐη. ΙΌγΊιηΙο 3ΐ<]υε ηηίδϊοο» νί-

(Ιβιηυβ ΟίνοΓδίδ ίη ίηβίΓυηιεηΐϊδ αΊνβΓ833 3Γΐίδ εΓ-

ίοείίοιιβδ οδίβηϋοΓο, ηε(|«ιε βχ Ι)3γΙ)ϊΙο ιίΐιίαπιπι 30-

ηιιηι ο(Ιογ(\ ηβςυβ Ιίυϋδ ( ΪΙΙιλγχ οηηΐιιιη βχρηηιβΓε.

ΕοιΙειη ρηείο βΐ ββΓπιοηί α.οεοηΊπιοα'313 Γ»1>ΓΪ03ΐη1α

6Γ3ΠΙ ΐηβίκιιηιεηΐ», υ( ίΙΙο βεϋϊεβΐ » ρβτΓιϋυβ εοΓ-

ροπ5 0Ι-31Ϊ0Ι1Ϊ ΓοΓπιβηϋ» (Ιε5ΐίιΐ3ΐΊ3 εχρΓεβδυβ, εΐε-

(|3ηΐεηι βοηυηι οιίοιοΐ. ΙΙ.κ- Ίς'ιΙιΐΓ (Ιβ 83ΐΐ33 ηιβηυβ

εοΓροΓΪ βάϋΐΐχ 6ΐιιιΙ. Ουϊΐιηυβηι εηίηι ΊηΙίιι ίΐα» αΐίηδ

εοπιηιθ(1ΐΐ3ΐε8 βΐ ιΐ8υδ, ψιοβ ίη νίΐη ηοοίδ ηιβηυβ

τδ τοΰ σώματος δργανον. Καθάπερ τους μουσικούς

έστιν ίδιϊν πρδς τδ τών όργάνων είδος τήν μουσικήν

έκπονοϋντας , κα'ι ούτε διά βαρδίτων αΰλούντας,

ούτε έν αύλοϊς κιθαρίζοντας · κατά τδν αύτδν τρόπον

έδει τώ λόγω κατάλληλον είναι τήν τώνόργάνων κατα

σκευήν, ώς 3ν προσφυώς ένηχοίη πρδς τήν τών βη

μάτων χρείανύπδ τών φωνητικών μορίων τ υπού μένος.

Λιά τοΰτο συνηρτήθησαν αϊ χείρες τώ σώματι. Εί γάρ

κα\ μυρίας έστιν άπαριθμήσασθαι τάς κατά τδν βίον

χρείας, πρδς &ς τά εύμήχανα ταΰτα χα\ πολυαρκή

χων χειρών δργανα χρησίμως Εχει -ρδς πασαν τέχνην

(ίιΐδίΓϋηιβηΙβ ρβΓρΓοΓβείο εχρβάίΐβ, ππιΐΐββίϊΐιε 3ΐ1 και πασαν ένέργειαν, τδν κατά πόλεμόντε χαλ είρή

ι·08 βΙΓιείεηάβδ ίάοηβα) ίη οιηηί βπίβ βΐ ορεΓίδςβ- -' ' — - —1 —ν-.-... *ιι.... *..

ηεΓβ ρπβ&ΙααΙ, ΓβοβηδβΓβ ίβείΙΙίπιβ ροβδίι, ςιιί γο

1)ϋ8 ρβεβ οβΙΐΜΐιιβ εοΓοηιΙίδ οχβΓοίΐβΐϋβ εβί : ργ»ρβεβ ΟβΙ1θ4|ΙΙ6 ροΓΟίκΙΊϊ βΧ8Γεϊΐ3(ϋ8 831 :

«ιριιε Ιαηιβη ββΓσιοηίβ 833 83083 εοΓροΓΪ η3ΐυτ3

3ηηεχυίι. Ν3ΐη δί Ηίβ εβΓεηάυηι Ιιοιηίηί β83β(,1ΐ3ΐιά

ύυΐιϊβ αηίπιβίίιιπι ϊιίδΐ.τΓ ηυβάΓΐιρβοΊιιη, βίε Ηυιίΐ3ηχ

ίβεΐβί ρ3Πβ8 ίθΓΠ13ΐ33 8836 Πεεεδίβ ΓθΓβΙ, υΐ 68Β

3 I ηοπΓιηβηι ηιιΐηεηο'υηι εβδεηΐ ιεεοπιπιοάβΐχ.

Α(Ι«ο<]ΐιε ΓοΓηηηι ηυ]υδ οΐιΐοη^ηιιι 6388 , 3ΐ1βηυ3ΐ3ηι

»0 ΗΓ8883Π1, ςΐ13 η»Γ68 31(98 δΐΐηΐ; Ι31)Γ3 ΥβΓΟ 0111 ί-

λογ:ι3, οΐιιΐυοία εβΙΙο, όυτ» εΓ3833ηιιβ 8836 οροΓίε-

1>ιΐ, υΐ ηίιηΪΓηηι »ά οατρβηιΐϊδ 1ιβΓί)38 βρίβ εοιη-

ρ»Γ3ΐ3 65δβη(. ΡΓ9ΒΙ6Γ63 Ιΐη^ΙΚΜΙΙ ίη(6Γ (1(Ί1(0>

*7 1 Ζοτ. ιιι, 1. Μ ΙΧογ. ιι, 14. * Ηηο\ 22.

νην εύαφώς μετιόντα· άλλά κα\ πρδτών άλλων δια-

φερόντως τοΰ λόγου χάριν προσέθηκεν αύτάςή φύσις

τώ σώματι. Εί γάρ άμοιρος τών χειρών ό άνθρωπος

ην, πάντως άν αύτφ κιθ' έμοιότητα τών τετραπόδων

καταλλήλως τή τής τροφής χρεία διεσκεύαστο τοΰ

προσώπου τά μόρια, ώστε προμήκη τε τήν μορφήν

είναι, κα\ έπΐ μυκτήρας άπολεπτύνεσθαι, και προ-

6ε6λήσθαι τά χείλη τοΰ στόματος τυλώδη και στα

θερά, καΐ παχέα, πρδς τήν άναίρεσιν τής πόας έπι-

τηδείως έχοντα, έγκεΐσθαι δέ τοις όδοϋσι τήνγλώσσαν

άλλην τινά τοιαύτην, πολύσβρκον , καΐ άντιτυπή

κα\ τραχείαν, κα\ συγκατεργαίομένην τοις όδοΰσι

τδ ύπδ τδν όδόντα γινόμεναν ή ϋγράν τε καΐ δια-
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κεχυμένην κατά τά πλάγια, οία

καΐ τών λοιπών των αιμοβόρων έστ\, τω καρχάρω των

Λιόντων μεταξύ τών διαστημάτων ένδια^έουσα. ΕΙ

ουν μή παρήσαν αί χείρες τω, σώματι, πύς αν Εναρ

θρος τούτω ένετυπώθη φωνή, της κατασκευής τών

κατά τδ στόμα μορίων οϋ συνδΊασχηματιζομένης πρδς

τήν χρείαν τοΰ φθόγγου ; ώς έπάναγκες είναι ή βλη-

χάσθαι πάντως, ή- μηκάζειν, ή ύλακτείν, ήχρεμετί··

ζζιν τδν δνθρω-ον, ή βουσΊν, ή 6νοις {ίοαν παραπλήτ

σιον, ή τινα θηριώδη μυκηθμδν άφιέναι. Νυν\ δε τής-

χίΐρδς έντεθείσης τω σώματι, ευσχολόν έστι τδ στόμα

τή υπηρεσία τοΰ λόγου. Ούκοΰν ίδιον της λογικής

φύσεως αί χείρες άναπεφήνααιν, οϋτω. τοΰ πλαστού

$12 τούτων έπινοήσαντος τω λέγω τήν εύκολίαν.

ή τών κυνών τε α ηοη ίΙΙαηι [ψιϊϋβιη («Ιβιη, ςυάΐί ηιιηε υΐίιιιιΐΓ, »θά

νβΐ ΟΛΓηβ αηιρίβπι, βοΐίάαιη, ωρβηιη, ςυχ φιΜ-

<|υϊ(1 α'ρηΙίΐΜΐδ ίιΐ]βΒΐυια 68861, υηβ ουηι ΗΓΐ8 εόιη-

ιηίηιιεί'βΐ : τεί εοη(.Γ3, ηιοΙΙειη νβΓ8υ$ Ι316Γ3, βυί-

(Ιβηιο,υε, ει^ηιπΜΜϋ εβηυιη ΓβΙϊυ,ιιοηιπια,ιιβ &η(πΐ8-

Ιίιιιιι οηκίί νοΓΟΓίιηι Γιη^ιιβ ΒίΙ, ουκ ΙηΙβΓ αβιιΐίιιιη

φΐ:ι&ί 5βΓΓ3ΐθΓαπι ΓΪιιιββ υΊΟίιηϋ'ϊιιΐΓ. 0ιΐ3ΐηο1ΐΓ6ΐη

8Ϊ πΐ3ηυ$ ηυπωηο οοΓροη »ό!άΊΐχηοη ΓιιίδββηΙ, ηυο

ρβςΐη [3η(1βπι βχρτί ιιιί 3Γΐίευ1*ΐ3 φΐ3$ί νοχ ροΐυίβ-

ββΐ, ραΠίυυϊ οι 'ΐδ 3(1 βοιιαΠ) *<1{ιιγαιι<1ιιιη ηοη 83118

3ρΐ&οοηίθΓπΐ3ΐί5 ΫΡροΓβοΐο βηίπι 3ΐιΙ 0>ΐ3η(1υπι, »ιιΐ

εβρπδδαηαΊιηι, 3υΐ Ιβΐηηάιισι, βυΐ ηϊηηίβηάυηι, βυΐ

Ικκιηϋυπι, βυΐ πιό!εηάΊιπι ηηπΓιηί ίιιίβδβΐ, αοΐ Μ-

(ϊΙμ (]ΐιί<ΐ3ΐτι οεΙΙυαηιιη ηιοιβ β(1βη(1ιΐ8. Ναηε ουπι

ηΐ ύ»ΐχ 8ίηΙ, Ιαηΐιιιιι ββπηοηί 08 βχρππιβικίυ ιΙβββΓνϊΐ αΐηυβ οεευραίικ. ΜεΪΓεο Γβεΐβ 813-

ΐυίΐυι·, πιααυκ ββββ ρι-ορπιιηι (|υθ(1(ΐ3ΐιι ηιίατχ Ιοςηεηάϊ ΓαευΙιβίβ ρι-χαϋΐχ ιηβίΓυίΒεηίαιη, ηπηε ροΐίβκίπιιιηι

3(1 Οϋβπι Γαςί^δ, υΐ ββπιηι ορβη εχρειΙίΐϊοΕ ίη ηο!)Ϊ8 8βπηοηί8 ιιβιιβ ββββί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'. ΟΑΡϋΤ IX.

"Οη όργαγιχότ. χατεσχενάρθη τον ότθρώ#ον νύ Β Ηνηιϊηεηι »»ε ΐοηώ'ίνιη ΐ$ιβ, «ι ΐηιΐηιτηίηία αά

νΧ^ίίία πρδς γ»)»· τοΰ Λόγου χρείαν. ιεττηοηεηι ηβαααήα ΗαύιαΙ.

Επειδή τοίνυν θεοειδή τινα χάριν τω πλάσματι Οοη&νίΙ ίβίΐιΐΓ Ιιοπιϊηϊ εοηόϋΐο Γβπιηι ΑιιοΙογ αΊ-

ί}μών ,ό ποιήσβς οεδώρηται, τών ίδιων άγαθών ένθείς νϊηαιιι ςιιαηκίϊΐη ^Γ3ΐί3Πΐ, ίηάίΐίβ ίπίΒβίηί Ιιοιιίβ ϋι

τϊ^, είχόνι τάς ομοιότητας * διά τοϋτο τά μέν λοιπά τών.

άγαθών έδωκεν έκ φιλοτιμίας τη* άνθρωπίνη φύσει.

Νοΰ δε κα\ φρονήσεως ούκ Εστι κυρίως είπείν δτι δέ-

οωκεν, άλλ' δτι μετέδωκε, τδν ίδιον ,αύτοΰ της φύσεως

κόσμον έπιβαλών τή είκόνι. Έπε"ΐ ούν νοερόντι χρήμα

κα"ι άσώματόν έστιν ό νοΰς, άκοινώνητον άν Ισχε τήν

χάριν και άμικτον, μή διά τίνος έπινοίας φανερου-

μενης αύτοϋ της κινήσεως. Τούτου χάριν της όργανι-

>ής ταύτης προ^εδεήθη κατασκευής, ίνα πλήκτρου.δί-

κηντών φωνητικών μορίων άπτόμενος, διά τής ποιίς

τών φθόγγων τυπώσεως έρμηνεύση τήν Ενδοθεν κίνη- 1

βιν. Κα\ ώσπερ τις μουσικής ϊμπειρος ων, άν, ιδίαν

ίχ πάθους μή Ιχοι φωνήν, βουλόμενος δέ φανεράν

«οιήσαι τήν επιστήμην, άλλοτρίαις έμμελωδοίη φω-

ναϊς, δι' αυλών ή λύρας δημοσι^ύων τήν τέχνην ·ούτω

καΊ δ ανθρώπινο; νοϋς, παντοδαπών νοημάτων εΰρε-

τής ών, τφ μή δύνασθαι διά σωματικών αισθήσεων

έ^ϊούση τή ψυχή δεικνύειντάς τής διανοίας δρμάς,

καθάπερ τις άρμοστής Εντεχνος, τών εμψύχων τού

των δργάνων άπτόμενος, διά τής έν τούτοις ήχής

φανερά ποιεί τά κεκρυμμίνα νοήματα. Σύμμικτος

ξι τις ή μουσική περ\ τδ άνθρώπινον δργανον αύλοΰ.

κα\ λύρας, ώσπερ έν συνοιδία τινί κατά ταύτδν άλλή-

λοι; συμφθεγγομένων. Τδ μέν γάρ πνεΰμα διά τής

αρτηρίας, άπδ τών πνευματοδόχων άγγείων άνωθού-

μενον, όταν ή έρμή τοΰ φθεγγομένου πρδς φωνήν

τανώση τδ μέρος, ταϊς Ενδοθεν προσαρασσόμενονπροσ-

6ολαϊς, α: κυκλοτερώς τδν αύλοειδη τοΰτον διειλήφασι

■πόρον, μιμείται πως τήν διά τοΰ αύλοΰ γινομένην φω

νή·/, ταΐς ϋμενώδεσιν έςοχαϊς έν κύκλω περιδον,ούμενον^

Ύπερί;» δέ τδν κάτωθεν φθόγγον έκδέχετα.ι τψ κατ'

αΰτήν κενώματι, διδύμοις αΰλοίς τοις έπΊ τους μυκτή-

ρας διήκουσι, καΐ ο'ον λεπίδων τισ\ν έξοχαϊς τοις περί

κόν ήθμδν χόνδροις τήν φω,νήν περισχίζουσα, γεγωνο-

ι{ραν τήν ήχήν άπεργάζεται. Παρειά δέ, καΐ γλώσσα,

χαΐ ή περ"·. τδν φάρυγγα διασκευή, καθ* ήν δ άνθε—

ρ»ών ύποχαλάται κοιλαινόμενος, καΊ όξυτονών έπιτεί-

(|ΐιχ ρΓομΓΪίδ ίρ8Ϊιΐ8 1κ>ηΪ8 δΐιιιΐ εοηβΗ»)Ιί». Αε

(|υϊ(1βιιι εα?ΐβΓ3 π3ΐυΓίβ ηοιιιίηίδ εχ πιει

εειιΐϊϊ ΐΓίουίΙ : ιηεηΐβιιι \όγο ρΓυιΙΐ'ΐιΐίαιιιηυβ ηοη

ρΓορπβ (Ι.113ΙΙΙ (Ιίεεηιυβ, βεά ευηι Ιιοπιίηε εοηιηιιι-

ηίο3θηι : νοίεηΐβ ηίηιΊπιιη Βεο ιΐιιΐιίΐυιιι η*1υιχ

8ΐι% κοΗ ΟΓηαίιιιιι ίιηα^ίηί εΪΓευηκΙβΓε. Μεηβ ροπ ο

ευιη βηίηιί Ιαιιΐιιπι ϊη{ε11ί£εηΐΪ3 εοηιρΓεηβηόιΙυΓ,

εοΓροΓε» βείϋεεί εχρεΓ8 ηιαίεηεΐ : ΙιαϋϊΐαΓβ ρΓο-

Γεοΐο ρπΕδίίΐηΐ'κι: βυ» ιΐοη.ι 8Ϊε «ταΐ, ιιΐ 03 ηυΐΐΐ

ευιη τε εοηιπιυιιίεβΓεηΐυΓ, ηίβί ίηνειιία Γαιίο ςυκ·

ϋοπι ε88εΐ, ηιΐϋ ιηοΐιιβ ϊρβΐυβ., ςοΜΪ ραΐεϋβΓβΙ. Ιά-

είτρο βΓ3( ορυβ 3Γΐϊβείο83 ϊηβίΓνπιειιΐοΓυιη 8ΐηι-

ειυΓ3, φΐο ιηεηβ ρβΓίεβ νοεί ίοηαΛηάχ α!68ΐίη3ΐ38

Ιβηςυβιη ρίβι ΐπιιιι ίεηεηβ, βοηίδ ρεηο παοϋο βχ-

ΡΓ055Ϊ5 ηιοΐυηι δΐιυιπ ίηίοΓϊοιοιη εχροηεΓεΙ. Αε

ςυεπΐ3(Ιηιθ(Ιιιιη 8Ϊ ςυϊβ ηΐϋδίοχ ρεηΐυβ, βιιβ ααΜβυι

νοεε νιΐίο (]υοιΐ3ΐη (ΙεδίίιυηΙυΓ, 3Γΐειιι νβΓΟ ηϋιίΐο-

ηιίηυδ οβίεηΟΓβ νεϋΐ, υΐ βγ^ο Ιιίε 38θίΙϊΙϋ8 νοεΐ-

ϋυ&. εΙε{|3ηΐεΓ υίΚυτ, νεί 1>τ3 νβΐ Ιί1«ί3, ςυαηΐυιη

3Γΐε ν:ι1«3ΐ, άεηιοιΐ8ΐΓ3ΐΐ8 : 8ίε ηιεηβ Ιιιιιηαηα \&-

Γϊαηιιη Γ3ΐίοηηηι ΐηύαβαΐτΐχ , ευη εοβίΐβΐϊοηυηι

κιιαπιιη εοηβίΐϊα ηοη ρο88ΪΙ βηϊπιο βρεήΓβ, ςυί ρετ

(!χΐεπΐ08 88Π81Ι8 Γβδ ρβιχίρίΐ : τε1υ( ϊη(Ια8ΐΓίυ8 »γ-

ΐίΓεχ 3πϊπΐ3ΐ3 ογ^3Π3 ρυΐββι, ρεΓςυβ ειΐίΐυιη 3ΐι Ηϊβ

| 8θηυπι 30(1ΐΐ38 εθ£ίΐ3ΐίοηε8 μμ< ρβίεΓβεϋ. Ε$1 >υ-

Ιόιιι ϊη Ιιοε Ιιοηιϊηϊβ ίη8ΐΓυηιβηΙο εοιηπιίβκ ςιιβϊ-

(1;ιιιι ιϋοίίε ΙνΓχηυε ηιυβϊοβ, ηοη βΙϊΙβγ οίςυβ 8Ϊ ηίβο

(Ιιιο ηιυΐυο εοηεβηΐυ εοηβοηβΓεηΐ. Νϊπι βρΐΓΐΙιιβ

ρβΓ 3Γΐ6ΓΪ3ΐη εχ ναδίδ, ςυϊ5υ8 ίρ$ε εοηΙίηεΙυΓ,

8ΐΐΓ8υηι ίηιμιιΐδΐΐδ, ηοηιίηο ΙοευΙυΓΟ πιβπιΙίΓυηι

ίρδίπιι, υΐ νοεεηι εά3ΐ, ευρίόε ηυββί ίηίβηάβηΐε :

Ιυηι \%\ΐατ βρίΓΪΙυβ. 3(1 ίηΐεηΟΓΒβ 3Γΐβη% οοιηηιίβ-

811Γ38. ΙΙΙίβυβ, ςυ» ηιεβίυηι ίΙΙυηι 1ί»ί» δίιιιίΙοηΛ

ο ιι ι η ί βχ ρ3Γΐβ εοηΐίηειιΐ, ιίΙιίίΕ βοηαιη ιιιοιίο ςυο-

ιίαιιι ίσιίΐ3(υΓ, υηύίςιιβ ρβΓ ηυββίΐβιη νείυΐί βίΓΪα*

πιεπ)0Γ3ηΒ38 32ΐ1αΐ«8. 1>εϊηϋβ ραΐηίππι εαρειίίηβ >υ*

ναουα βοηαιιι αϊ) ϊηιο ΙεηαεηΙειη εχοϊρίβηκ, {βιηϊ-
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ηίΐ βυπιϋβηι Γίδΐιιΐίδ 3(1 ηβΓεδ ρεπίηεηιίυιΐδ, βίψιε Α νεται· ταϋτα πάντα τήν έν ταϊς νευραΐς τοϋ πλή

κτρου κίνησιν υποκρίνεται ποικίλως καΐ πολυτρόπως,61Ϊ3ΓΠ ϊ!ΐ3 οΒΠίΙαβϊηβ, ςαχ ί(1 ςιιού οοΐϋοα νοοαΐ

οοιηρίεείίΐυι-, Ιΐΐιςιΐϊΐη ρβΓ δ(|ΐΐ3ΐιΐ3β ηοηηίΙιίΙ βχ-

ΜαβΙβί Ϊ18 ϋίδηιηιρίΐ, υΐ νοχ Ιοιι^β ε!:»ποι·Γϊ(Ι(1.Ίΐυι·.

Οαηχ ροΓΓΟ, οι 1ίη§υ», βι Γιυι ίυιιι ιΙηΜΜυη είιχα

<]υ»ηι ηιβηΐυηι ίυ ίοΓηιαιη εοηεβνβπι βχρΙίεαίιιιη

Ιαηάβπα ίη «ευηιεη (ΙββΐηίΙ : 1ι*ο βΓ§;ο ιιηΐτβΓΜ

έπ'ι καιρού σΰν πολλώ τώ τάχει μεΟαρμό^οντα πρ<'/ς

τήν χρείαν τους τόνους. Χειλέων δϊ διαστολή κα».

έπίμυσις ταΰτδν ποιεί τοις δια τών δαχτύλων έπιλαμ-

βάνουσι τοϋ αϋλοϋ τδ πνεύμα, κα\ τήν άρμονίαν τοϋ

μέλους.

ρΙεείΓΪ ίη ηΊίύιι-. ηιοΐυηι νηι-ίο ηιαΙΙίρϋείΐβΓ^υβ ΓερΓΧδεηΙβηΐ : «ι ιηημηατ εε1εηΐ3ΐβ, ρι·οοΙ Γβ8 ροδίυΐβΐ,

νοί'ΐιιη Ιοηοβ ηιυίαιιΐ. ίϊΐιίοπιηι (Ιβιιίηυβ άί<1υεΐϊοηε, βοπιιικίβιιια,υβ νϊοϊβδϊιη εοηιρι·ε&«ίοιιβ βίε υΓιηιυι·,

υ) ηιυδίεί ιΐϊ^ίίοι υιιι ορεΓΐ δρίπιυιη ίη Ιίδΐυΐίδ, ει οαιιΐυδ αϋεο Ιΐ3ΐ-ηιοιιί3ηι πιοιίοτϊΐιΐυι·.

ΟΑΡΙΤ Χ. ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Γ.

Μβηΐβιη ρβτ αηι,Μΐ αρβτε. "Οτι διά των αισθήσεων ό νννς ένεργ«7.

Ηοε ϊβίΙϋΓ ρ»εΐο ιιιεηΐε ρβΓ ορίϋεϊυιη 0Γ£3ηίεηη Ο&τω τοίνυν τοϋ νοϋ διά της οργανικής ταύτης

βεπυοηεηι ίη υοΙ>ίδ ηυίϊϊ ηιυ»1ϋ1;ιηιε, Ιο^ιιεηαΊ ρ κατασκευής έν ήμϊν μουσουργούντος τον λδγον, λογί-

ίαειιΐΐαΐεηι βύερίί βυπιιΐδ : ςβο ϊηδί({πί ιΐοηο εβπ- κο\ γίγόναμεν, ούκ αν, ώς οΐμαι, Εχοντες τήν τοϋ λδ-

ΐιιπ εΓβηιιιβ, βί βΓβνε ηιοίεβίυηιηυε εοιηρβηπϋΐ

ΙιυπίΛηο εοΓροπ ραδίυ* ιι««οΐίυπι Ια1ιπ$ ά'βΐυιη

ίυίδδβΐ. Νυηε ευιη 'ιά οβΐεϋ ιιιηιπίηΐδ οοΐϊκεηΐ,

ηαΐΐα εχ αϋα Γβ ο» οοευρβι-ϊ ηβεεβ&ε εβί, ηΐβΐ αϊ

κπηοηεπι ςιΐίΐηι ίΐρΐϊδδίιηε εΑϊηςαΐ. Αιηυε 881 Ιιυ-

]αι 0Γ£3ηί (ΙυρΙβχ ηιιίϋεπι υβηδ, αΐΐοτ ίη εΙΒείεηϋο

βοηο, (Ιΐβτ ίη Γεείρίειχίίδ ίΙΙίβ ΐ'βϋιιβ,φΐΜ Γβί εχΙΜ

ιΐ03 ροδίΐί» εοηδίύει-αηιιΐδ. ΙΙαπιιη βυΐεηι (βευΐΐα-

Ιυιη ιιβυίτα ευιη 3ΐΐε.-3 ηοίβεεΙυΓ : δεό! σ,ηχΐίηεΐ Ίά

*§ΐΙ, &ά φηά λ βΜιιγ* βΐΐ άεδίίηαΐ». Ιάείτεο ηεςυε

αυιΐιΐυδ Ιοςυίΐιιτ, ηβςυβ νοχ αυ<Μΐ, ηεςυε ιΐΐβη

Ιιβτυιη ρβΓίιΐΓΐηιΙ ίΙΙετιιιη. Νβη» νοχ ηυϊόβαι ββιη-

*1ίςυί(Ι βηιίΐΐί! , εοηίΓαςυβ αυάίΐυδ ςυαηςυαιη

γου χάριν, ει τδ βαρύ τε χαΐ έ«ί™νον τής κατά "Βΐ)ν

βρώσιν λατρεία; τοις χείλεσι τζρΐ; τήν χρείαν τοΰ

σώματος έπορ£ζομίν. ΝυνΙ δέ τήν τοιαύτην λειτουρ-

γίαν αϊ χείρες είς έαυτας μετενέγκασαι, ε&θετοντή

ύπηρεσία τοϋ λδγου τδ στόμα κατέλιπον. Διπλή δέ

■χζρ\ τδ δργανον ή ενέργεια ■ ή μέν πρδς έργασ£αν

ήχής, ή δϊπρδς ΰκοδοχήν τών Εξωθεν νοημάτων. Κα*

οϋκ έπιμίγνυται πρδς τήν έτέρανή αλλη, άλλα παρα

μένει τ?| ένεργεία, έφ' ή έτά/θη παρά τής φύσεως,

οϋκ ένοχλοϋσα τϊ) γείτονι, ο&τε τής ακοής λαλοϋσης,

ο&τε τής φωνής άκουούσης. Ή μέν γάρ άεί τι πάν

τως προΐεται, ή δέ άκοή δεχομένηδιηνεκώς ούκ έμπίμ-

πλαται, κα&ώ; φησί που Σολομών ■ δ μοι δοκεϊ και

ροιρβίιιο Γεείρί3(, ιιυη(|υ;ιητι Ιίΐιηεη κρΙβχυΓ, ςυειη- Ο μάλιστα τών έν ήμϊν άξων είναι χαΐ θαυμάζεσΟαι-

ααΊιιοαΊιιιι δαίοιηυ ϊΐίουΐιί Ιοηυίΐαι* *°.(}ιι;β τεδ ιηίηί

ιηαχίιηβ ίη ηο1)ίδ αιΙιιιίΐΜΓιοηε (Ιίςη» νίιΙβΙαΓ, ςυχ

ιιίιηίι-υιη ίΙΙβ βϊΙ ίηΙεποΓίδ ηοδίΓΧ εβρβείΐϊΐϊδ βην-

ρϋΐυίΐο, ίη ηυαιη οηιηίί ρε* ββιΐίΐυιι» ϊηΓυΜ εοη-

βυυηι; ςυί βίιιΙ ςηαβί 3 εοιηιηεηίαΓϋδ, ςηοΓυπ)

ορβη εοηδί^ηεηΐιΐΓ εα ςηχ ίη βιίΓεβ ρβηβΐηηΐ ;

ς«8β ΓβεβρΙαειιΙι δίη( Γβι-υιη βυιΐίΐυ ροΓεερίαπιηι,

ςιιο ρ3εΐο Γιβί'ί ρο$»ίΐ, ιιΐ ειιηι »άοο ηιυ1ΐ3 εΐ νίήβ

ϊιηιηίΙΐΐΐιΐοΓ, ηοη ίη εοΙΙοεηΐίοηε ΓβΓυπα βϋαπιηι

■υρβΓ ηΐίίβ εοηΓυδίυ 3ε ρεΓίΟΓ&αΙίο ςυβϋβιη εοη-

Ιίη^3ΐ. Ιϋβιιι ει ίη ΓαουΙιβΙβ νίόεηΐβ ΐη 3(1η)ΪΓ3ΐίο-

ηειη νβηίι. Νβιη εΐ ρεί' Ιιηηε ιηοϋο ηιιοιΐ3ΐΐι εοηδί-

ιηϋΐ ιηειίδ βχ(Γ8ΓΪ3 ρΓεΙιεηιϋΙ, τεεερίίδςυε ΓβΓυπι

3ρρ3Γβιιΐίυηι δίηιιιΐΐοηδ, ίυπηα3 εΟΓυηι ςυ£ εεπιί

ροδβυηΐ βρυά ββββ άερίη^ίι. Αίςυε υΐ ίιι βιηρίβςυβ-

4*ιιι υι-όο, ιιιι.Έ ρεγ άΐτεΓδΟβ βϋίΐϋδ ΙιοπιίιΐΡ8 βιΐνε-

ιιίεηίεδ ΓβείρίΙ, ηοη υηυιιι ηυΰιικίαηι 3(1 Ιοευηι

υιηιιεδ εοιιευιτιιηΐ, δε(1 3ΐίοδ νίιΙβΓε εβί 3(1 ΓοΓηιη,

αΓιοδ Ίη 3.·(1β5, ιΐίοβ 3(1 εοηιίΐίβ, ρΐβίεβδ, λη^ΐροτία,

ιΙιε3ΐΓ3, ηυειηι|πο βυί εχ βηίηιί δεηΐεηιίβ,ίβηύευΐεδ,

Ϊ13 ει ιηεηιίδ ορ^ίϋηιη, ςιιοίΐ εδί ίηΐΓ3 ηοβ εχδίΓυεΙιιηι,

ιΙΊνοΓΒΪ ςα'κίεηι (ειίδυαιη 3(1ίΐυδ<|υ3δί εοιηρίεηΐ;

ιηεηδ Μπιβη ιΐε βίη^ηϋδ α,η* ίη^ΓειΙίΗηΙυι*, }υ(1ίείυηι

ίαείβηβ, ει ίη ηυχίίοβΐ ίηςιιίΓεηβ, βίε (Ιείηϋε ρΓΟ-

ρπβδ ε» νείυΐ ίη δβάβδ ηοΐϊΐΐχ εοΐΐοεβί. Αε ςυεηιβίΐ-

ηοΑιιη ιΐδΐι νεπίτε ροΐεδί (Ιίΐιβΐ ειιίιη υΐί ειϋεπι,

ηιιβ εοερίηΐϋβ, 3ΐ> ορρίϋο δυηιρΐ3 εοηιρβΓβΙίοηε) ιιΐ

ΐΓίυηΙβδ, νεΙ β! ϊαηι ευ^ηϊΐί, ΐαάοιη ιιτίιβηι ροΓίβ

τί τδ πλάτος εκείνου τοϋ ένδοθεν χωρήματος, εις δ

πάντα συό(5εϊ τά διά τής άκοής είσχεόμενα ; τίνες «

ϋπομνηματογράφοι τώνείσαγομέ^Λϋν έν αύτη λόγων-;

κα\ ποία δοχεία τών έντι&εμένων τή άκοϊ) νοημάτων ;

καΐ πώς, πολλών κα\ παντοδαπώνάλλήλοις έπεμβαλλο-

μένων, σύγχυσις χαΐ πλάνη κατά τήν έπάλληλον θέσιν

τών έγκειμένων ού γίνεται; Τδ ίσον δ' άν τις κύ ίτΛ τής

τών δψεων ένεργείας θαυμάσεΐ£ν. Όμοίως γάρ κα\ διά

τούτων δ νοΰς τών έξω τοϋ σώματος έπιδράσσεται, χα'ι

πρδς έαυτδν έλκει τών φαινομένων τά εΓδωλα, τοϋςχαρα"

κτηραςτώνδρατών έν έαυτψ χαταγράφων. ΚαΙώσπερ

εί τις πολύχωρος εΐη πόλις έχ διαφόρων εισόδων τούς

πρδς αΰτήν συμφοιτώντας είσδεχομένη, ούκ έπ'ι τδ

αΰτδ κατά τ» τών έν τή πόλει συνδραμόντες οί πάντες,

' άλλ' οί μέν κατά τήν άγοράν, οί δέ κατά οικήσεις, 4λλοι

κατά τάς έκκλησίας, ή τάς πλατείας, ή τοϋς στεν-

ωποϋς,.ή τά θέατρα, κατά τήν ιδίαν "έκαστος γνώμην

μεταχωρούσι· τοιαύτην τινά βλέπω και τήν τοϋ νοϋ

πόλιν τήν ϊνδοθεν έν ήμϊν συνψκισμένην, ήν διάφο

ροι μέν αί διά τών αϊσθήσεο;ν είσοδοι καταπληροϋσιν

έκαστον δέ τών είσιόντων φιλοκρινών τε και δι-

εξετάζων ό νούς , τοις καταλλήλοις τής γνώσεως τό-

ποις εναποτίθεται. Κα\ ώσπερ έπΐ τοϋ χατά τήν

πόλιν ύποδείγματος, έστι πολλάκις δμοφύλους τινάς

δντας χα\ συγγενείς μηδέ τής αϋτής πύλης έντδς

γενέσθαι, άλλου χατ' ίλλην εϊσοδον κατά τί συμβάν

εϊσδραμόντος, ούδέν δέ ήττον έντδς τής περιβολής

τοΰ τείχους γενόμενοι , πάλιν μετ' άλλήλων ε1σ\,

Μ Εε.Ί». ι, 8.
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ιτρδς Αλλήλους οϊκείως έχοντες- κα\ τδ Εμπαλιν έστιν Α ηοη ϊηΒΓβιΙίβιιΙυι·, βΙϊο Γογ16'ΓογΙιιπ3 ροτ αΐϊιιιη αιΐϊΐυπι

εδρείν γινόμενον οί γάρ άπεξενωμέ-νοι τε καΐ

άγνωστοι άλλήλων μιά- χρώνται πρδς τήν πόλιν είσ-

ίδω πολλάκις , άλλ' ού ιυνάπτει τούτους άλλήλοις ή

χατά την εΓσοδον κοινωνία ■ δύνανται γαρ καΐ έντδς

γενόμενοι διακριθήναι πρδς τδ όμόφυλον τοιοΰτόν τι

βλέπω καΐ έπ\ της κατά τδν νοΰν ευρυχωρίας. Πολ

λάκις γαρ καΙ έκ διαφόρων αισθητηρίων μία γνώσις

ήμϊν ιτυναγείρεται, τοϋ αύτοΰ πράγματος πολυμερώς

πρδς τας αισθήσεις μεριζομένου. Πάλιν δ' αυ τδ έν-

αντίον, έστιν έκ μιας τίνος των αισθήσεων πολλά

χαΐ ποικίλα μαθεϊν , ούδεν άλλήλοις κατά τήν φύσιν

συμβαίνοντα 1 οίον ( κρείττον γάρ έν ΰποδείγματι

διασαφηνίσαι τδν λόγον ) , προκείσθω ζητεΐσθαί τι

ερ\ χυμών ιδιότητος, τί μεν ήδϋ πρδς τήν αίσθησιν,

3ι1 ιιτοεπι ϊ(αη1β, α,υι ηίηίΙοηΓιηιΐδ ροδίηυβιη ίηΐΓϋ

πκΒηίοΓίιηο αηιΐιίΐυπι ναηεππκ, εοιινεηΐυηΐ, εί ηε-

εβδδίΐυάΊηε ηιυΙιΐ3 $ί1>ϊ άενίηείί $υηΙ ; εοηΐηηιιβ

Γιβγϊ ροΐεδί, αϊ Ιιοηιΐηββ ρθΓβ^Γβ νεηϊεηΐε», ίηίει-ςυβ

βεδε ί^ιιοΐϊ, εούεπι αϋ ιιιΊιεπι ηιΐ'ιΐυ εοηΐεηιίαηΐ :

αυοδ Ιαηιεη εοηιιηυιιί$ ίη ιιι Ιιειιι ηΐ£ΐ-εδδυ$ ηιιΙΙο

ηιοιίο εοη}υιΐ{;Ί(, φιαηάο υΓΐ)επι ϊη^Γβδ$ί βπηΐ, ρτο

1ΐΙ>ίΙυ ςυίδα,υβ δβ 30 3ΐϋδδερ3ΐ-3ΐ, 8ίη£υ1ίδ δΐιοβ ςυ3β-

Γεηΐίυυβ : ηοη άΊδβίπιίΙβηι ϊηΙβΠί^βΓβ ν'ιάεο-Γ εΐίαπ»

ηιεηΐίδ αηιρίίίικίίηεπι εδδβ. Νβη δχρεηυπιεΓΟ εχ ά'ι-

νεΓδίδ βεηδίιυηι 0Γ£3ΐιίδ υηίιΐδ Γβΐ εοςηίιίυηεπι ρ:ιι·3-

ιιιυβ, ίρ»3 τε υΊνβΓδϊδ ηιοϋΊδ 86ΐΐδϊ1>υ8 88 ιηδίιιιιαιιΐε :

εοηΐΓβ νϊάβΓβ βδΐ, ιιηυ εη<1βηΐ(]ΐΐθ δβηβυ ιηυΐΐβ νη-

παα,ιιβ ρειείρί, ο,υχ εχΙεΓοςιιί ιιαίιιι ;ι ϊηΐβΓ βε ηοη·

τί δέ φευκτδν τοις γευομένοις εστίν. Ούκοΰν ευρέθη Β εοιινεηίυΐιΐ. ΥβΓϋί 8Γ31Ϊ3 ( ιιβηι ΓβεΙίηβ Ιιχε ρχειη-

ρΐίδ ϊΙΙυδίηηΐιΐΓ), ρι-οροδίΐιιηι ηο1)Ϊ5 βδίο ςυί(Μ3π>-

ιΐβ δβροπιιη ρι-ορί'ίεΐαΐβ ρεπμιίΓεΓε, ςιιίδ (ΙυΙείδ,

α,ιιίδ £υ8ΐ3ΐυί εοηΐΐ'3 ίη£Γ3ΐυδ Ιιιιπιογ δϊΐ. Ιιβςυε

■ΙοεεηιιΐΓ εχρεΓΪεηΐϊβ 1)ίΙειη ηυϊιίεηι εβδβ 3ηΐ3Γ3ηι :

^ιαίαιη νείΌ ηιεΙΙί ςυαίίΐίίειιι ηυβπιιΐβπι ίηβδδε.

Ηχο οιπιι ιίιν··! > · ίιιίεΓ δβ εχδίδίβηΐ, υιιβ Οιηβιι Γβΐ

ιιοΐίΐΐ» εοωρ3Γ3ΐυΓ, ιηου'ίβ ν3πί$ ηιεηΐί ίιΐδίιιυβίβ,

ιιίιιηηιηι £ΐΐδΐ3ΐυ, υάοΓβΙυ, αιπίϊΐιι, εΐϊβηι εοη(3εΐιι

ηυηηιυια,ιιβιιι, εΐ βδρεείυ. Ν3Π) ευπι υ,υίβ ηιεί ϊηΐιιβ-

Ιυτ, ηοπιβη βιιοΊΐ, £υδΙυηι ρειτψίι, Ικιΐίΐιιιη οΙΓβεΚ,

εοηίαείιι άεηίςυβ ίρ$αηι βχρΙοΓβΐ, ββπκΐβπι τειη

δίιΐ£Μΐϊ$ δεηδίουβ ρειχίρίι : εοκΐΐ'3 νεΓΟ νητί» εΙ

$ρεείε (1ίνεΓ$α υηο νϊείββίι» $ευ$υ ε$ΐ εοςηοβςεΓβ.

Ουεπιβάιηοάυιη 3ΐΐ(ϋΐα οηιηίί» £εηεπ$ νοεεβ ρεΓεί-

ρίυηΙυΓ : εΐοευΙΟΓυιο εβ Ι3ευ1ΐ3$ εβί, ιιΐ ρΓοιοίβευε

τε» εΐίβηι ςειιει-ε «ϋνβΓκαδ νίάεβηΐ : εοη$ϊιηϊϋ ειιίηι

ωοιίο νίϋεηιΐί νί$ ίιι 3ΐ1υπ), ηί^τυιιι, Γβδ ίΐεηι εοΙοΓε

ίηίει· βε (ΙίνεΓ83ϋ εχΙεΓ38 ίηε'κϋι. δίε δεηβυβ ΓβΙί-

ηυί, ςιΐ8ΐ3ΐα$, <ΜΐθΓ3ΐυ8, εοηΙαεΙυ>, ναπΒπιιη |ίη-

ςυΐϊ Γειυιη 8α3 ρεΓεερίίοηε ηοΐίΐϊαιη ηο1>Ϊ8 ρ»-

Γίυηΐ.

οαριιτ χι.

Ναΐηταιη Ιιοιηϊηί» (οίαηι α>η»ϊάεταΐχοηε ηοιίτα ρβπρκί

ηοη ροαΐ.

$\χ\Λ ίϋ'ιΐιΐΓ, ϊηηυϊεβ, ηβΙαΓα $ιια ηιεηδ ΙιοοιϊηΊ»

εί(, ςιΐ33 ρεΓ βεηδυυιη ϋινεΓ838 86 ΓβευΙΙβΙεβ «ΙϊϋΐΙ,

ει ρει->>38 8ΐΙ)Ί Γεηιηι ηοΐίΐϊαιη εοηιρ3Γ3ΐ? ΟίνεΓδυω

$3116 (]ΐιί(1(ΐ3ηι 6886 ιηεπίβηι 3ΐι ίρδΐδ 8εη8)1)ΐΐ8, ςυϊ

διά της πείρας ή τε της χολής πικρότης , κα\ τδ

προσηνές της κατά τδ μέλι ποιότητος. Διαφόρων οέ

δντων τούτων, μίαν εισάγει γνώσιν τδ αύτδ πρ3γμα,

πολυμερώς τή δια-Λία είσοικιζόμενον, ή γεύσει, ή

όσφρήσει, ή άκοή, πολλάκις δέ καΙ τή άφή, καΙ τή

δψει. ΚαΙ γάρ ίδών τις τδ μέλι , κα\ τοΰ όνόματος

άκουσας , κα\ τή γεύσει λαβών , κα\ τδν άτμδν διά

τής όσφρήσεως έπιγνοΰς, κα\ τη άφή δοκιμάσας , τδ

αύτδ πράγμα δι' εκάστου τών αισθητηρίων έγνω-

ρισε. Ποικίλα δέ πάλιν κα\ πολυειδή δ:ά μιάς τίνος

αισθήσεως διδασκόμεθα ' τής τε άκοής παντοίας δε

χόμενης φωνάς, τής τε διά τών όφθαλμών άντι-

λήψεως άδιάκριτον έχούιηςτήν ένέργειαν έπ\ τής τών

έτερογενών θεωρίας. Όμοίως γάρ λευκώ τε προσπί

πτει, κα\ μέλανι, και πασι τοις κατά τδ έναντίον

διεστώσι τω χρώματι. Οΰτως ή γεϋσις, ούτως ή

5σφρησις, οΰτως ή διά τής άφής κατανόησις, παντο-

δαπών πραγμάτων έκάστη διά τής οικείας άντιλή-

ψεως τήν γνώσιν έντίθησιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

"Οτι αθεώρητος ι\ τοϋ άνθρώαου ρύσις.

Τί τοίνυν έστ\ κατά τήν έαυτοΰ φύσιν δ νοϋς , 6 έν

αίσθητικαϊς δυνάμεσιν έαυτδν έπιμερίζων, και δι'

έκαστης καταλλήλως τήν τών δντων γνώσιν άναλαμ-

βάνων ; "Οτι γάρ άλλο τι παρά τάς αίσθήσεις έστ\ν,

ούκ άν οΐμαί τινα τών έμφρόνων άμφιβάλλειν. Εί ϋ 3ΐηΙ)ίς3ΐ, Γυτβ ηεπιιηειη, ςυϊ ςιιϊϋειη 83ρί3(,

γάρ ταϋτδν ήν τή αίσθήσει, πρδς έν πάντως είχε τών

κατ' αίσθησιν ένεργουμένων τήν οικειότητα , διά τδ

άπλοϋν μέν αύτδν είναι, μηδέν δέ ποικίλον έν τφ

άπλφ θεωρεΐσΟαι. Νυν^ δέ πάντων συντιθεμένων,

άλλο μέν τι τήν άφήν είναι , άλλο δέ τήν δσφρησιν,

χα\ τών άλλων ωσαύτως άκοινωνήτως τε και άμίκτως

πρδς άλληλα διακειμένων^ επειδή κατά τδ ίσον έκά

στη καταλλήλως πάρεστιν, έτερον τινα πάντες αύ

τδν χρή παρά τήν αΐσθητήν ύποτίθεσθαι φύσιν, ώς

άν μή τις ποικιλία τώ νοητΟ συμμιχθείη. ι Τίς Ιγνω

νοΰν Κυρίου ; » φησ'ιν ό Απόστολος. "Εγώ δέ παρά

τοΰτό φημι, Τίς τδν ϋδιον νοΰν κατενόησεν; Είπάτω-

ί»ν οΐ τοΰ θεοΰ τήν φύσιν έντδς ποιούμενοι τής έαυ-

1 ' Κοπι. χι, 34.

3Γΐ>ί-

Ιγογ. Ναιιι δι ίιίοιιι εδβεΐ ςυοιΐ 860808, οπιιιϊηο υηϊ

6Χ 8611811)08 68861 3θίΐ)Ι8 : (]ΙΙ3ηϋθ ΙΠ6118 ίρ83 113-

ΐυΓΧ δΐπιρίίεϊδ 68(, ϊη ςυα ιιίΐιίΐ δΐ3ΐυί ν3ΓΪυηι μο-

ΐεο(. Αι νετο εοηιροδίΐϊβ οιηηίϋυβ, ευιη βΐίυιΐ 8ΪΙ

εοηίβειυδ, »1ίιιά οάθΓ3ΐυ8, εχίβηβηυβ ίιίιίειιι βίε ϊη-

Ι6Γ δε (ΙίνεΓδίδ, υί ηϊΙιΠηιΓκΙεηι ίηΐεΓ ίρβοδ εοηιιηυηβ

8ΪΙ, ιηβηδ 13ΐηεη δίη^ιιΐίδ ρ3ΓΪΙβΓ ΓηιΊοιιε (|ΐΐ3ά3ΐη

εοηνβηίβηΐβ 3ύ8ΐΐ, οπιηϊιιο εβιΐδεηάιιηι εβί ηιεηΐβπι

ίΐίικί (|Ιιίι1(ΐ3ΐ!1 6886, φκιιΐι 8ΪΙ Π3ΐυΓ3 δεηδίΐίδ, Π6

8ΪιηρΙϊεί Γ6Ϊ, εί ε-υχ ίηΐεΐϋ^ειιΐίβ εοηιριεΙιβηιΙΐΙυΓ,

ϊηεδββ (1ΐνεΓ53 ηυχάβπι βίβΐυβηιυδ. Ι'πεεΐ3Γ6 Αρο-

«ΙοΙυ$ 6χεΐ3ηΐ3ΐ : ι Οιιίδ ιηεηίβηι Ι)οιιιίηί εο^ηο-

τίι " ? > Μίηϊ νβΓΟ Ιίοεί Ιιοο εΐί«ιιι 3ϋ]ϊεεΓ6 : ϋι>ί·
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δ. ϋΚΕϋΟΚΙΙ ΝΥ58ΕΝΙ.

ιηειιίειη ρΓορηβηι ροΓδρεείβηι 1ΐ3υβΐ? Ββ·ροη4β·Βΐ Α ιών καταλήψεως, ε! έαυτοϋ,· κατενόησαν; ε

ηουίδ, (]ΐιί Οοί ικΚιίΓαμι ηηίπιί εο£ί(3(ΊοιιΊΙ>ιΐδ οοιη-

ρι·βΗοηι1ί ροδδβ εχίδΐΊπιαηί, βεΊρδΟδίιε ρΐαηε οοη-

Ι£ΐηρ1αΐί βα.ιιΐ ? πιοηΐίδνβ ρΓορπ» ηαΐιιι-3ΐιι εχρΙοΓ*-

ΐ;» ιιι ει εο£ΐιίΐ3ΐη ηβΐιβηΐ ? ϋίοββ Ιι;πιο ίοι ίο ηιυΐιίδ βχ

π:1)ΐΐϋ ι1ϊνβΓ8Ϊ8 εοηβίαΓβ. Α( ςυο ρβείο Πεη ρο(βδΙ,

ιι ι (|ΐιοι1 ηηίιιιο ίηΙεΙΙιςίΙιιι*, εοπηρο$ίΙαηι 8ΪΙ ? αιιΐ

4·13Β, ΐΛΐιάρνα ίη.Ιιοεεδδβ ροδδίί ιβίδΐίοηίδ γοιιιιιι <;υ-

ηοΓβ ι1ίνβΐ83πιιιι Γ3ΐίο? ^ίπ εοηΙι°3 5ΐ3ΐυβ« δϊιηρίί-

εβιιι (]ΐΐ3πΐ(1αια ιιιβιιΐίδ βδδβ η:»ΐιι γ;»ιι>, πηηϊιη,εηυε

οοπιροίίίαιη : ηυβ Γιεπ άίοεδ ΓβΙίοηβ, ιιΐ ίη νβηοδ

63<1βπι $εη$ιΐ8 &ρ.< γ^;ί ι ιι ι- ? . ψιοιιιοιίο ίη υιιο γ»Ηβ ?,

()ΐιοιηο(1ο ϊη νβτϋδ εχββ ψιιιιπ» ρρ(εβΐ? ΕηϊηινβΓΟ

ςυο ϊη Ιο ο1)δειΐΓ3 ιιο» ρβοΐο οχρίίοοιιιιι*, 3ηΊπΐ3(1νεΓ-

Ιο. < Κ;ιοί;ιωιΐδ ηοηιίηεπι, ι, ίηα,υίΐ ϋβυδ, ι αά ίπια-

β'ιηοιιι, 8ίιηί1ίΙυαΊο,εη)(|υε ηοδΐΓ3π). » Ιιικιρο δί ηυΐΐί Β νων έστί τδ άχατάληπτον της

ι τον

ίδιου νοϋ τήν φύσιν έπέγνωσαν ; Πολυμερής τις 4ατι,

χα\ πολυσύνθετος. Κα\ πώς τδ νοητδν έν συνθέσει;

ή τίς δ της τών Ετερογενών άναχράσεως τρόπος;

Άλλ' άπλοϋς χα\ άσύνθετος ■ χα\ πώς ε'ις τήν πολύ- '

μέρειαν τήν αίσθητιχήν διασπείρεται; πώς έν μονό- _

τητι τδ ποιχίλον ; πώς έν ποικιλία το ίν ; Άλλ'

Εγνων τών ήπορημένων τήν λύσιν , έπ'_ αυτήν ανα

δρομών τοϋ θεοϋ τήν φωνήν * « Ι\οιήσωμεν » γάρ, φη ·

σ\ν, < ανθρωπον χατ' είχόνα χαΐ χαθ' όμοίωσιν ήμετέ-

ραν. » Ή γάρ είχών Εως άν έν μηδε-Λ λείπηται τών(

κατά τδ άρχέτυ,πον νοουμένων, χυρίως έστ'ιν. Γ.ίχών ;

χαθ' δ δ' άν διαπεση της πρδς τδ πρωτότυπον όμοιό-

τητος , χατ' έχείνο τδ μέρος είχών. ούχ Εστίν. Οΰ-

χοϋν έπειδή Εν τών περ\ τήν θείαν φύσιν θεωρουμέ-_

ίη ρβΓίε άεδίϋ"8ΐ·«ΐ εβ ι) ιΐ33 βιιηΐ ίη 3ΓΓ.1ιε(γρο, τεείβ

βοίΐίοβΐ ίηΐ3κο βμρβΙΙαίΜΐιΐΓ : βίο αΐϊςιια εχ ρβπβ

δίιιιίΐίίικίίηβηι εχειηρίβπδ, αά αυοά εδ( εοιιΓοιηιαί.·»,

ηοη ΓεΓβΠ, δβουηάυιη εβακίβιη ρβηβηι ΐιιια^ο ηοιι

β»Ι. ϋυαηαΌ ϊ^ίΐυΓ ιιιιυιη ηος ε«ΐ άα ϋβ ηυ» ββδβ,,

ϊη ϋεο εοιΐ8ΐ3ΐ, Οεί ιψιιίηιιη ηβίπι-βηι οοηιρΓβΙιοηιΙί

οΰσίας · άνάγχη πάσα

χαΐ έν τούτω τήν είχόνα πρδς τδ άρχέτυπον Εχειν τήν

μίμησιν. Εί γάρ ή μέν της εικόνος φύσις κατελαμ-

βάνετο, τδ δέ πρωτότυπων ύπέρ κατάληψιν ήν ή

έναντιότης τών έπιθεωρουμένων τδ διημαρτημένον

της είχόνος ξιήλεγχεν. Επειδή δέ διαφεύγει τήν

γνώσιν ή κατά τδν νοΰν τδν ήμέτερον φύσις, δ; έστι

«ηιΙΙλ ΠΜϊμιΙ* ρο8*ε; ηεεβδ83ΓΪυιη 8ΓΪΙ οηιηίηυ, χατ' είχόνα τοϋ χτίσαντος, άχριβή πρδς τδ ϋπερχείμε-

1ΐ30 οΐίηιιι ίιι ρΛΠε Ϊηΐ3£ίη6ΐιι ϋεί ϊιι Ιιυιιιίηβ 3ΡθΙιβ- νον Εχει τήν όμοιότητα , τώ χαθ' έαυτδν άγνώστφ,

1)'ρο 8ΐιο Γθ8ροηι1(>Γε. Νβιιι βϊ η3ΐιιι-3 ίιπ^^ίαίχ (|ϋ3- χαρακ-ηρίζων τήν ά/ατάληπχον,φύσιν.

Ιί8 3ίΐ, ϊηΐβΙΙί^ί ροββϋΐ ; εχβιηρΙβΓ νβΓο ρΓϊιιεερδ. 8υρΓ3 ίιιίεΙΙϊ^ειιΐί^ πο81γχ νίτεκ ροδίΐυηι εβδοί : 1ι«ο

ϊρ&3 (1ίνεΓδίΐ33 ίικΙίιΊο ίυΓβΙ, ({μΒηΙιιιιι αΐι απΊκΗνρο \\άλ%ο ϊ]ΐ$α ΓβΟβΜΪδδβΙ. Νυηε ευπα η^Ππαηι πιεηΐϊδ

ΙΙ031Γ3Β, 3(1 ΟΓββίΟΓίδ ϊηΐ3(;Ίηβπι ΙιιείίΟ, ίηΐβΐΐϊβοηΐϊα! νίδ βδδεηιιϊ ιιυιι τ>05»Ίΐ, πιοιγοΙ.ιπι ΰ3 ηηΐιπχ 8υρΓ3 ηοδ.

εχδίδίεηΐίδ δίηιίΐίΐυιΐίηεηι γβΓογΙ, »ηηυε βο φΐοά" «·ι ίρδ3 ίη«Ιϋ§^ΐΓϊ ιιοιι ρυιοδί , εχρΓβδβαδ ηαΐαηΒ ίηεοια-.

ρΓΐΉοιίδΊΓΐδ ηοΐ3δ ΟδίεικΓιι.

εΑΡυτ χιι. ο

(?ηα ρατίβ ύΟΗΐΐηίΤΪ ρτίηΰβρ* αη'ιτηϊ (ααιίίηα (<]ηοά

ήγεμονικόν 6'γλ^« ιίίίΐιιιΐ) ρυίαιιάα ιϊΐ. 0«* Ια-

πρηατιιιη αο τίιιι$ <·αη\α\ βχρϋίηίαηι. ΊΊιβοταηα

άΐιήηηε ρΐιιμιαηη, άβ ιηαίβηεί, ηαΙατοΒ, αε ιηβη(ϊ*

ϊηΐετ »ε ηιιιίαο ηεχιι.

ΙιΙεΪΓεο (»πιΙειιι ευτίοδβ νβηϊΐβδ Ιιοιιιίηυηι εοη]β-

ρίαπβ νίδϋΓϋηι Γ;κ:εδ83ΐ, ςυοδ ηιειιΐίδ Γβουΐοίειη

ί]ΐι:β ίηΐεΐΐί^βηΐίβ εοπιρΓεηβηάϊΐαΓ, ηιειηΙΐΓίδ ηοηηυΐ-

Ιιδ οορροΓίδ ίιιεΙιιύοΓε ηοη οδΐ τεΓίΙαηι. Ναηι Ιιοπιιη

βΐϋδ Ίη ίθΓ(1<* ρπηείρεπι βηίπιί νίιη εοΙΙοοβΓε νϊδηηι

Ρ61, 3ΙΪΪ8 ίη εεΓβΙίΓΟ : εηιη ορϊηίοηββ 1)3δθβ δυ.ιβ

Ιονίουδ ηυϊιίβηι ίΙΙίδ, δβά Ιβπιεη 3 νεΓΪ βρβείε ηοη

βυΗοΓΓεηΐίυυδ ρίβηε Γ3ΐίοηίουδ εοηΟτπιεηΐ. Ουϊ

εηίηι εοΓάί ρΓίηείρβίιιηι άεΓεηιηΐ, ϊρδΐυδ Ιοοί δίΐιπη

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΙΒ'.

Έζέτα0ΐς , έν τίνι τύ ήγεμοηχύκ νομιστέογ, έγ.

ω χαϊ περί ία^ρψον χαΐ ΛκρΙ γέΛωτος φνσιοΛο-

γία, χαϊ θεώρηματι φνσιχύ* περί της χατά τΐ\ν

ΰΛην, χαϊ τήν φύσιν, χαϊ τδν νοϋν χοινωνίας.

Σιγάτω τοίνυν πάσα στοχαστική ματαιολογία τών

μορίοις τισΐ σωματικοϊς τήν νοητήν έναποκλειόντων

ένέργειαν, ών οι μέν έν καρδία τδ ήγεμονικδν είναι τί

θενται, οι δέ τώ έγκεφάλω τδν νοΰν ένδιαιτϊσθαί φα-,

σιν , |έπιπολαίοις τισ\ πιθανό-ησ.ι τάς τοιαύτας έπι-

νοίας κρατούντες. Ό μέν γάρ τη" καρδία προστιθε\ς

τήν ήγεμονίαν, τήν κατά τόπον αύτης θέσιν ποιείται

τοϋ λόγου τεκμήριον, διά τδ δοκείν πως τήν μέσην.

τοΰ καντδς σώματος έπέχειν χώραν αυτήν, ώς της

ρΓΟ Γαΐϊοηε υδυΓρ3Πΐ. Εΐεηίηι οογ Ιοοιιιη ίη Ιιαιηαηο I) προαιρετικής κινήσεως εΰκό/.ως έκ τοΰ μέσου πρδς

εΟΓροΓβ (ο(ο πΐιΜίίυιη ρΓβρβ οίΗίηβΓε νίο'εΐυΓ, υ(

ΐηοιυδ 3 οοιίδϊΐίο ρΓθΓεε(υδ Γαοίΐβ ίη οοΓρυδ υηϊνβΓ-

5Ι1ΜΙ οχ Ιιοε ριειίίο δβ <ϋΰ"υθ(1βΓ6ΐ, 3(ςυβ ί(3 3(1

βςεηιΐυηι ργο^γοιΙογοΙιιγ. Ηυίε 8βη(εη(ΐχ ίΙ1υ<1 οϋαιη

ρ»(Γοείη»Γί ριιΐ3η(, ηυοά ηοηιΊηε νοί ηιαβδίο νεΙ

ϊγ,ιιο, ρεηυΓΐ)3ΐίοηεϊ Ιι^υδπιο<1ί εοΓ ηΐ3χίιη«: ρβΓ-

ιηονιτο νίιΙβηΐυΓ, υΐ ίίβάεηι αΙΙίοίαίιιι·. Γ.οι ό1)γο ςυί

Γ»(ίοοίιΐ3η<1ί ν ϊ ιιι εοιΐδεεΓαη(, εβρυ( 3 ηα(αΓ3 Οηηαβπι

3 γόο ιιι φΐ3ηιιΐ3ΐη (οΐίυδ εοΓρπήδ βχδίΓυεΙυπα εδδβ

3ΠϊΓΐη»ιι(. Μαο Ίη »γοο, πιεη(ίδ νείιιΐ'ι Γεςίδ ύοηιίοί-

Ιίιπη εδδε, <μι;ο υη(1ί<|ΐιυ δειίδυυιη ΟΓ^βηίδ, ΐβηηυβηι

ίρρ.ιι'ίίοπιιη 8ΐίρ3ΐθΓΐιηκ]ΐιε 83(β1ΙΊ(Ίο ηιυηίιΙυΓ.

ϋΐιιηΐυΓ ε(Ϊ3ηι ηϋ δ(3ϋί1ίυη(ΐ3ΐη &εηΐεη(ί3ηι δΐιαιιι

άπαν μεριζομένης σώμα, κα': ούτως είς ένέργειαν

προϊούσης. ΚαΙ μαρτύριον ποιείται τοϋ λόγου τήν '

λυπηράν τε χαϊ θυμώδη τοΰ ανθρώπου διάθεσιν , δτι

δοχεϊ πως τάτοιαΰτα πάθη συγχινεΐν τδ μέρος τοΰτο

πρδς τήν συμπάθειαν. 1)ί δέ τδν έγχίφαλον άφιεροΰν-

τες τώ λογισμφ, ώσπερ άχρόπολίν τινα τοϋ παντδς

σώματος τήν χεφαλήν δεδομήσθαι παρά της φύσεως

λέγουσιν ένοικε ϊν δέ ταύτη καθάπερ τινά βασιλέα

τόν νοΰν, οΤόν τισιν άγγελιαφόροις ή ύπασπισταΐ^,

τοις αίσθητηρίοις έν κύκλω δορυφορούμενον. Σημείων

δέ κα\ ούτοι τής τοιαύτης ύπονοίας ποιοΰνται,

παράγεσθαι τοΰ καθεστώτος τδν λογισμδν τών χεχα-

κωμίνων τάς μήνιγγας , χαϊ τδ έν άγνοια τοΰ πρ^
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πόντος γίνεσθαι τους έν μέθη καρηβαρήσαντας. Προσ- Α ηοε 3Γ£ΐιιηειι(ρ, ςιιοιΙ Γ,ιΙίοείηΛτκϋ ΓβευΙΐΜ ίη βϊ»,

«Οέασι δε χαί τινας φυσιχωτέρας αιτίας της τοιαύ

της περ\ το ήγεμον.χδν ύπονοίας έχάτερος των ταύ-

ϊαις ταΐς δόξαις παρισταμένων. Ό μέν γάρ προς τδ

πυρώδες συγγενώς Ιχειν τήν ίχ της διανοίας χίνησιν

λέγει, δια τδ άεικίνητον είναι χαί τδ πΰρ χα\ την

δίάνοιαν. ΚαΙ έπειδή πηγάζειν έν τω μορίω της

καρδίας ή θερμότης όμολογεΐται* δια τοΰτο τφ ευ-

χινήτω της θερμότητος την τοΰ νοΰ κίνησιν άνακε-

κρασθαι λέγων, δοχείον της νοεράς φύσεως τήν καρ-

δίάν είναί φησιν, έν ή* τδ θερμδν περιείληπται. Ό δε

έτερος πασι τοις αίσθητηρίοις οίον ύποβάθραν τινά

χαι ρ'ίζαν είναι λέγει τήν μήνιγγα (ούτω γάρ όνο-

μάζουσι τδν περιεκτικδν τοΰ έγκεφάλου ύμένα)· και

τούτω πιστοϋνται τον ίδιον λόγον,ώς ούχ έτέρωθι της

νοητικής ένεργεία; καθιδρυμένης , εί μή κατ' έκεΐνο "

ηυοΓοπι ηιεηίηβββ, Ιιοε βδΐ πιβιιι1)Γ3πχ εβΓβοπ \χ&χ

δυηΐ, ύΰ δυο φΐ3$ϊ βίαίιι ρΓΟίϋΓοβΙιΐΓ : οι ηυοϋ Ιιο-

ιηίηεδ οόηιΐί ( ΙΐΓίοίηΐο, οιηηεπι άβεοή ΓβΙίοιιβηι

ίβιιοιοηΐ. υΐπψιο ρι-χΐ8Γ63 πιοβίί εΐίιιιη όΌείΓίη» (Ιο.

τβπιηι π3ΐαι;ι εοιίδεηΟηεβδ ΓΗΐίοηβδ αϋύυευηΐ, 3ΐ)

βεηΐεηΐίβπι άε ρπηοίρίδ αηϊπιϊ Γαουΐιβιίβ βοϋβ &υ»ιιι

εοηϋπηβηάβηι. Νβηι λΙιογ πυ'κΐβπι 3ίΙ ηαοΐα/η ηαβη·

ΙΪ3 \%ηεχ ηαίιΐΓ»; :\Πίηοιη 6386 , ηιιβηάο 61 ί£ηίβ βϊ.

ιηεηβ ηυηςιιαπι ιιοη ηιο^βαηίαι-. Οαηιο,ϋβ ίη οοπίο

είΐοπ» ΓοηΙεηι εβ&β δίΐ ίη εοιιΓβδδΟ , ΜείΓεο ιηεηΓυ

ιηοκιιη ιυιη ε3ΐθΓΪ8 ιηοοίΐϊΐαΐβ η,υβδί ΐ6ηιροτ:ιΐυιη

6586, Γοι-ςυβ 3(1εο ηαίιιπι: ίηΙβ11ί£6ηΙίδ Γβεερίβειι-

Ιιιηα $ΐ3ΐυί(, ςυοό" α\οτ εο εοηϋηεαίιΐΓ. ΔΙίεΓ νεπ».

ιιιεηίηξεηι (βίε εηϊηι βρρβΙΙβηΐ ηιειηΙ)Γηη3ηι εει·ε-

ΙΐΓΐιη» 3ηιρΙβεΐεηΐεηι) οηιηίιιιη ΟΓβαηοηιηι βεηΐίεη-

τδ μέρος, φ κάΐ τδ ους έφηρμοσμένον τάς έμπιπτού- ιΐοηι νείυΐϊ 1)336ΐη 3ε Γ3(1ίοβιη φΐ3ΐιΐ(1»ηι 6886 ά(&τ-

σας αύτφ φωνάς προσαράσσει. Κα\ ή δψις κατά τδν ηιβί. Ηιιίε εΓ^ο ρΓΟρπβιη Γαΐίοηβηι ι|ΐ>38ί εΓβιΙβΓβ

πυθμένα της των δφθαλμών έδρας συμπεφυκυΐα, διά ηοη (ΙυΙ)ίΐ3ΐ, ιιειιυε «11ο »1ίο ίη Ιυεο ΓβειιΙΙβΙβιιι ίη-

τών έμπιπτόντων ταΣς χδραις ειδώλων πρδς τδ έσω ΙβΙΙίββιιΙβιη δίΐβιη βχίδΐίιηβΐ, βχΐΓβ φιβηι 83 ίη ηο-

ποιείται τήν τύπωσιν. Κα\ των άτμών αί ποιότητες ^ πιίηί3 ρβΓίε, 3(1 ςιιβπι 3υΓ»8 αρίίβ^ίηιβ 3(1}αηεΐ«,

ίιά της τών δσφρήσεων δλχής έν αύτω διακρίνονται. νοοε$ 8ΪΙ)ϊ ίηείίΐεηιεδ ςυββϊ ηοηηίΐιίΐ ριιΐ83ηι1ο (Ιείβ-

Κα\ ή χατά τήν γεϋσιν αΓσθησις τη έπικρίσει της

μήνιγγος δοκιμάζεται, έκ τοΰ σύνεγγυς έκφύσεις τι-

νάς νευρώδεις άφ' έαυτής αίσθητιχάς διά των αύχε-

νίων σ7τονδύλων επί τδν ήθμοειδή πίρον κατά τους

αΰτδθι μύας έγκαταμιξάσης. Έγώ δέ τδ μέν έπιτα-

ράσσεσθαι πολλάκις πρδς τάς των παθημάτων έπι-

κρατήσεις τδ διανοητιχδν της ψυχής, κα\ άμβλύνε-

πιηΐ. €ΐ)ί 38ρεεΙυ8 ίη ίηια οπιίοπιιη 8ε(1ε 3 ηαΐυη.

3(Ι1ιΧΓ68εεη5, ρετ ίηοϊάεηΐία ίη ριιρυΐ38 8Ϊηιυΐ3εΐ'3,

Γοπιηι Γοπικίδ ίηΐεηυβ εχρηηιίι, ΙιαΙίΐυυηι εΐίβηι

ηυ3ΐί(3ΐε8 ροτ οιΙθΓ3(α$ 3ΐΐΓ3εΙίοηεηι Ι)3β ίη ραΓίβ

(ΙίβεεηιυηΙυΓ. ΕςκΙεηι ηκκίο ςυχ 3 βεηβα ^υ^ΐηΐιΐϊ

ρεΓείρίιιηΐιΐΓ, β]»8ΐ1οηι ηιεηίηβίβ νϊείηχ ]ιιϋίοίο 8υη-

ί'ιά ηβεε586 εβί, «χικτικίο 63 8ΐΐΓευ1οβ ςυο&ιΐβιη.

σθαι της κατά φύσιν ένεργείας τδν λογισμδν έχ τίνος £ ιιεΓνεοδ, ςιιί1)«5 εχ ίμ83 νίδ ίηεβΐ βεηΐίβηιΐί, ρεΓ εερ-.

— _ . . Λ ! ' . Γι \ _Τ * · . I · · . 1 η .1 .*.....»...>■ Ηΐι^Μ ηΚ ΐοΐΚ νηΐ Ιι Λ/' Οε ί
σωματιχής περιστάσεως, άληθες είναι φημι* χα\

πηγήν τινα τοΰ χατά τ,δ σώμα πυρώδους τήν καρδίαν

είναι, πρδς τάς θυμιόδεις όρμάς συγκινουμένην.

Κα\ έτι πρδς τούτοις, τδ ΰποβεβλήσθαι τοις αίσθητη-

ρίοις τήν μήνιγγα, κατά τδν λδγον τών τά τοιαϋτ*

ουσιολογούντων , περιπτυσσομένην έν έαυτή τδν

εγχέφαλον , χαί τοις έχεΐθεν άτμοίς ύπαλειφομέ-

νην , τών ταΐς άνατομιχαΐς θεωρίαις έσχολακδ-

των τδ τοιούτον άκούων, οΰκ άθετώ τδ λεγδμενον.

νίείβ νεΠ6ΐ)Γ38 3(1 πιεβίιιηι ςυεηι 3ΐ> ίβΐΗηιί, ηοε ε$1,

3η^υ8ΐ33 ίηίοΓ άυο ταατ'ΐΑ ΐβΓΠΡ. βίηιίΐίΐυάίηε αρρβί-

ΙαηΙ ήθμοειδή, (1επν»ΐο$, πιυβειιΐίϋ ί1>ίι!οιη βίΐίβ ίη-

50ΓΪΙ. Ε^ο νεΓΟ ηοιι (ΙίΟϊΐοοΓ Γ3ευΙΐ3(εηι βηίιηί ίη-

(εΐϋ^ειιίεπι 8Χρε 3 ηιοι-ΐιοηιηι νίοΙβηΙί3 νίείαιη ρβΓ-

ΙΙ1Γΐ>3ΓΪ , 61 6Χ 03083 ΟχΙΟΠΙ.Ί ρ3Γ(6Π1 Γ3ΐίθθίη3-

ιγϊοοπί ίη εΟΊε3είΐ3ΐε ίΐιη η.ιΐιΐΓβϋ ςιΐ38ΐ Ιιείείεπι

Γ6(1(1ί. Ειίαιη ηυοϋ εβί ί^ηεαιη ίη εοτροΓβ, ρΓοϋ-

εΪ8εί εχ εοτάβ Ι»η(ΐυ3ΐη βχ Γοηΐβ, ίϋειηςυβ εετ »ό

νβΐιεηιεηΐεδ βηίηιί εοηιηιοΐίοηο» υηβ ιηονεπ ιιοη ηεβο : (Ιεη'ια,υε ηβ ηοε ηη'κίεηα ίηβείοΓ, ηιβιη1>ι·3η3πι

ϋβτβ&πυιι βηιρίεχβηι δεηβυαιη 0Γ([3ηί8 ίηβίβΓ ϋαβίβ ευ]ϋδΛ3Πΐ 8886, «Ι ςυοβιίβηι άε τε1)ΐΐ8 ηίβεε (ΙίδίβΓβΓ»

«^ίιηοβ, ςα33 εεΓεΙ)Γΐιη) βίοι ίηνοΐιιΐυηι εοηΐίηββΐ, εί ηβΐίΐίΐ)»» β!) ΟΓ^ηίβ βεηδίΐΜΐη ρΓοΓεεϋβ ηηββί γϊ-

^οΐιΐΓ : ηιΐ3η(1ο ηιβ Ιιυ]ιΐδηιθ(1ί ςυϊίίαπι βϊ) ϋ$, ςυί 1ι*ε ρεΓ οβτροπιηι δβοιίοηβδ εοπιρεΓίβ ηβϋεοβηΐ, βιιιΐίδ»

οοηιπιεηιίηί.

Ού μήν άπόδειξιν ποιούμαι ταύτην τοΰ τοπικαϊς Ο ΥβΓίιιη ηβςυβηηβιιι εχίδΐίιηο άβηιοιίδίΓΑΓί ρεΓ η*«

τισι περιγραφαίς έμπεριειλήφθαι τήν άσώματον ρθ3βε, η3ΐ(ΐΓ3Πΐ εχρεΓίεπι εοΓροΓίδ Ιοοο βραΐίον

φύσιν. Τάς τέ γάρ παραφοράς οΰκ έχ μύνης

χαρηβαρείας γίνεσθαι μεμαθήχαμεν, άλλά χαι τών

τάς πλευράς ύπεζωκότων ύμένων έμπαθώς διατεθέν

των, δμοίως άρρ"ωστεϊν τδ διανοητιχδν διορίζονται ο!

τής ίατριχής έπιστήμονες, φρενϊτιν τδ πάθος καλούν

τες, έπειδή φρένες τοις ϋμέσι τούτοις έστί τδ δνομα.

ΚαΙ ή άπδ τής λύπης έπΐ τήν χαρδίαν γινομένη

συναίσθησις έσφαλμένως υπονοείται. Οϋ γάρ τής καρ

δίας, άλλά τοΰ στόματος τής κοιλίας δριμυσσομένου,

είς τήν χαρδίαν τδ πάθος ύπ' άπειρίας άνάγουσι.

Τοιούτον δέ τί φασιν οί έπεσκεμμένοι δι' άκριβείας

-.·>. πάθη, δτι συμπτώσεις τών πόρων και μύσεωςέν

ϊ»ϊς λυπηραϊς διαθέσεσι φυσικώς περ>. άπαν γινομέ-

(1ε$εΓΪρΐο εοηΐίηεπ. Νηπι ιηεηΐίδ (Ιε1ίπ3 ηοη εχ

ρΙιΐΊεΐ.Ίΐε δοΐα ΟΓΪη εοη3ΐ3ΐ ; 86(1 εί ίη ίΠίκ, ΐ|ΐιίΙιιΐ3

ιιιεηιοΓβηχ εοδίίβ 8υ1)(εη83ΐ ηιοτόο 3ΐίςικ> 3θεεΐ3ΐ

δυηΐ, εοάβηι ηκκίο ίηίεΙΙί^βηΐεπι ΓίίευΙίαίει» (1ε1)ί1ί

13ΓΪ, ρεΓΪΙί 3Γΐίδ ηιεάίείιΐ96 ΐΓοϋπηΙ. ΑρρβΙΙβιΜ αυΐεη)

ίιΐ πιογΙη ^?ηιΐ8 ρΙίΓεηίΙίϋβιη 3 ρΙΐΓειιί1>03, ηαο ηιεηι-

1)Γ3η« ίδΐχ ηοηιίιιβ ηο(3ηΙυΓ. ϋοΙοΓίδ νεΓΟ δεηδυδ.

ςυί εχ ηιοεβίίΐίβ τεϋιιηάβΓβ 3(1 εοτ ΦείΐιΐΓ, ηοπιί-

ηιιηι εΓΓΟΓε ηοη <·:ιπΊ. ϋυηι βιιίιη ηβη εοΓ, ββ«1

οδευΙυπι δΙοηι.ιεΙ)ί 30γϊ (ΙοΙοΓε Ιεηΐεΐιιι*, ηο« Ιβιηεη

3(1 εοΓ ιιιογΙμηιι ηυηε εχ ίπιριτίπ» ςυβη'βηι ΓεΓεή-

ηιυβ. Τι ,κΐιιηΐ 3υ1βηι ]ιιι]υ5πιοαΊ ςυίάΊβηι ϋ, ςυίΐιυ»

ηεευΓ3ΐε ηιοΓΟΟΓυπι Γ3(ϊοηθ3 ρεΓδρεείχ $υη(, ()αο^
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8. ΟΚΕΟΟΚΙΙ ΝΥ83ΕΝΙ

ευηι 3 ικιΐυτα δίε εοπιρ3Γ3ΐυηι $Ϊ1, υΐ πι ηΐ(Β8ΐίΙϊα Α νης τδ σώμα, πρδ; τά« έν τώ βάθει κοιλότητας συν-

*"·"" ' ' ωθείται πάν τδ πρδς τήν βιαπνοήν κωλυόμενον · δθεν

Χλ\ τών αναπνευστικών σπλάγχνων στενοχωρουμέ-

νων τώ περιέχοντα, βιαιοτέρα πολλάκις ή όλκή τοϋ

πνεύματος ύπδ της φύσεως γίνεται, προς τήν τών ,

συμπεπτωκότιον διαστολήν το στενωβεν εϋρυνούσης.

Τδ δέ τοιούτον άσθμα σύμπτωμα λύπης ποιούμεθα,

στεναγμδν αϋτδ και άναποτνιασμδν^νομάζοντες. Άλλα

και τδ δοκούν ύποθλίβειν τδ περικάρδιον μέρος, ού

της καρδία;, άλλά τοϋ στόματός έστι της γαστρδς

άηδία, διά της αύτής αιτίας, λέγω δη της κατά την

σύμπτωσιν τών πόρων, τού χοληδόχου άγγείου τδν

δριμΰν έκεΐνον και δακνώδη χυμδν ύπδ στενοχώριας

έπ\ τδ στόμα της γαστρδς παρεγχέοντος. Άπόδειξις

δε τούτου τδ ύπωχρον γίνεσθαι και ίκτερώδη τοις

πιββίιιυπι Ιοίο εοτροτε εοιιΐηιειίο ηα.ΐΐΐΐπι ει εοπι-

ρι-βδδίο ΓιβΙ : ί[υ!ιΙί]ΐιϊ(1 εχίτβ ίιιιρεάίΐβ ΓεδρίΓβΐίοηε

ιιεςυεβΐ, 3(1 ίηι.ιιη εοι-ροτϊδ εβρβείΟΙειη ιΐοίπκίαΐυΐ'.

Ιηάβ υδϋνεηΪΓβ , υΐ ευηι αά ΓβδρίΓαΙίυηβπι ΓβεΙβ

νΊδοοί'» ίίδ, 3 ςιιίΐιυδ υηάΊαυβ οοηΐίηβηΐυι·, ϊη

Αΐι^ικίιιιη 3Γε(3ΐιΐυΐ', ρίβηιιτια,υβ τΙοΙεηΐίοΓ δρίηΐιιβ

»ΐΐΓ3ε(ΐο ικιΐιιπι: νϊ Γΐ3(, ς α.-β ςυοά1 εβί 3Γ0ΐαΙυπι

«Ιί1»ΐ3Γε ηίΙίΙιΐΓ, υΐ ο;» <]υχ εοηιρι·8883 δΐιηΐ, νίείβ-

βϊιη άΙάυεβηΙυΓ. Αίςυβ ηυμίδηιοά'ί ίη ΓβδρίΓβηαο

«ϋΟΊοη'ΙαΙβηι πιοβδίίΐϊκ ίικϋείιιηι ηυοάαβπι εκβε $13-

Ιυίιηυβ, ςυοιΐ ει δυβρίΓΪιιιιι ει £ειηίΐυπι βρρείΐβπιυδ.

δίε ηυθ(1 ρατίβ» εοπίί ΐΌηΐί£υ3δ ρΓειηεΓε ρηίαΐυΐ',

ηοη εοτάΊδ, βεα" ογϊ$ ΐη νεηίπειιΐο αιοΐββΐ* ε$ι βΠε-

εΐίο, ίίδάεπι εχ εαυ«ί» οΠ3, άε α,υ'ώυδ πιεϊΐυυηι

εοηιρΓβδδίοηεπι Ιΐβπ άϊχίπιυδ. Νβιη νβδ Τθ»ί βχεΐ- Β λυπουμένοις τήν έπιφάνειαν, άπδ της άγαν συνοχής

ρίεηάίβ (ΙεβΙίηβΙΐΗη, βεΓβηι 'ΙΙυηι βε πιοι-αβεβπι 1ια·

ηιοι·επι ρΓορΙεΓ εο;ιι·ο.ΐ3ΐίοηεηι βυί ϊη (κεβίαπι δίο-

ιηβεηί ιΙβΓϊναΙ. Ε'υβ Γεϊ εετίίδδίπιιιπι βδΐ 3Γ{5ΐιηιεη-

Ιυπι, ςυοα αυίϋυβ ηβ?ε χξήΐυάο βεοϊάίΐ, εοδάεπι

βυρρβΙΙίποβ ει 3ΐΐΓΐΐ8ίιΐ8 ΙαΙιοΓβηΐϊϋηδ εοηδίηιίΐεδ

βχίΓεπιίδ ϊη ρβΓίϊϋυδ ββι-ί νίάεπιυδ, 1)Ηε ηιιιηοι-βηι

έπΐ τάς φλέ6ας|τδν ίδιον χυμδν της χολής έπισπει-

ρούσης · άλλά κα*1 τδ έξ έναντίου γινόμενρν πάθος, τ?ϊ

κατά τήν εύφροσύνην φημ>. καΐ τδν γέλωτα, μάλλον

τδν λόγον συνίστησι. Διαχέονται γάρ πως καΐ δια

λύονται δι' ήδονής οί τοϋ σώματος πόροι τών έκ τίνος

άκοής ηδείας διαχεθέντων.

διιυπι οί) εοηιρΓβδδϊοηεπι ηίΐΜίβπι ίη νβη38 δρηΓ^εηΐε. 0_ιιίη ει εοηΙι·3Π3 Ιιυίε βΠεεΙϊο, ο'ιπιϊηιιη ΙίεΙίιίβ

ε( ΓΪδίΐδ, ηΐϊβϊδ εΐίηηι ηΐίοηεδ ηοδίηδ εοιιΠπιιβηΐ. Νίΐατ <ιιη> αικίίΐιι ηοηηίΐήΐ ϊιιευηα'υηι ρεΓεερϊηιιΐδ,

εχρϋεαηΙιΐΓ 3ε ΓεδοΙνυηΙιΐΓ ηποιίαηι ιηοάο ρΓορΙεΓ νο1ιιρΐ3(εηι ηιεβίιΐδ εοΓροΓίδ.

Ιη ϋοΙοΓε, ρΓορίεΓ (τίδΐΊΐίβηι δΐιυΐΐΐεδ ηιεαίυυην Ώς γάρ έκεϊ διά της λύπης μύουσιν αί λεπταί

ΐΓ3ηδρΪΓ3ΐίοηεδ, ηυ»! ρΓορίεΓ εχί^υίΐβίεπι (1ερΓβ~ τε χα\ άδηλοι τών πόρων διαπνοαΐ, καν διασφίγ-

Ιιεηιΐί τϊχ ροδδΐιηΐ, εοηιρΓεδδ»3 νΐδεεΓβ ϊηΐεηοΓβ ξίϊα. τήν ϊνδοθεν τών σπλάγχνων διάθεσιν , έπΥ

εοηδίΓΪιιςιιηΙ, εΐ ;η1 εηρυΐ βε 08Γε1)Γί ιηεηι1)Γ3η38 τ^ν κεφαλήν κα\ τάς μήνιγγας τδν νοτερδν άτμδν

άναθλίβουσιν, 8ς πολϋς έναποληφθεΐ; ταΐς τοϋ εγ

κεφάλου κοιλότησι, διά τών κατά τήν βάσιν πόρων

πέπ'ι τους έφθαλμοΰς έξωθεΐται, τής τών όφρύων

Ί συμπτώσεως έςελκομένης διά σταγόνων τήν ΰγρα-

σίαν (ή δέ σταγών δάκρυον λέγεται) · οϋτω μοι νόη-

ικΐιιηι ίΙΙυηι ΙιηΙίΐιιηι 3^υη(, ιιΐ ιηυΐΐυδ ϊηΐΓ3 εεΓευΓΪ

ε3νϊΐ3ΐεδ εοΐΐεείυδ, ρεΓ ηιεβίυβ ηυϊ ίά ΐηιαιη βυηΐ

(■]ιΐ5(1('ΐη ρβΠβη,Ιη οευΐοδ άθ^εΐβΐιΐΓ, δυρεΓείΙίοι-ιιαι

εόηΐΓ3εΐίοηε ^υιΐβΐϊηι ΙιιιηιοΓειη εχρηιηβηΐε, ςυχ

«Ιείηύε ςυΐΐχ Ιμργ>ίιι:«· 3ρρε1ΐ3η(υΓ. Κυιίεηι ιηοιίο

Ιεευηι ρυ(3ΐο, βΟεεΙίοηε εοηΐΓ3ΓΪ3 πιε3ΓιΙ>υδ ηιοΓε

ευηδίιείο πυ^Ίδ 3ΐϊ(|υ3ηΐο άίΐβίβΐίδ, δρΪΓΪΙυπι ςυεηι-

ιΐ3ηι :ιΙ» ίρδίδ 3(ΐΓ3εΙυιη ίη ίηιο δυΙ)δί(ΐ8Γ6, 3ΐςυε

ίηιΐε νϊεΐ8δίηι 3 η3ΐυΓ3 ρεΓ ηιε3ΐυπι οηβ εχρβΠί,

νίδεεΓίϋυδ υηίνεΓδϊδ, ηιβχίιιιεςυβ ]εείηοΓε ( ιιΐ ηϊιιπί)

ςυ3(]3ΐη δυεευδδίοηε εΐ ΓεΓνεηΐβ ηιοΐιι δρίΐ'ίΐυιη

Ιπψι.-ηιυιίΊ εχΐΓΐκ1ειιΙίΙ)ΐΐ8. Ιάείτεο ηηΐιιπι, υΐ Ιιυίε

δρίΓΪΐυί εχίΐυιτι Γαείΐεηι δΐΓα3ΐ, ηιεβίυπι υι ίδ «Ιϊΐηίαΐ ;

ΐ;εηίδ, ρεΓ ςιΐΐδ ΐηΐιείίΐυηι εχίτε ηεεεδβε εβι, αίπη-

<)ΐιε (Ιίιίαείίδ. Ιηιΐίΐυιη Ηυίε εδί γοϊ ηοηιεη πβυβ.

σον, έκ τής έναντίας διαθέσεως πλέον τοϋ συνήθους

εύρυνομένων τών πόρων, είσέλκεσθαί τι π>;εΰμα δι*

αυτών έπ'ι τδ βάθος, κάκεϊθεν πάλιν έξωθεϊσθαι παρά

τής φύσεως διά τοϋ κατά τδ στόμα πόρου, πάντων

τών σπλάγχνων, και μάλιστα γε τού ήπατος, ώςφασι,

διά τίνος κλόνου κα\ βρασμώδους κινήσεως τδ τοιού

τον πνεΰμα συνεξωθούντων. "Οθεν εύκολίαν τινά τη

διεξόδια τοϋ πνεύματος μηχανωμένη ή φύσις, άνευρύ-

νει τδν περ'ι τδ στόμα πόρον , έκατέρωθεν περί τδ

άσθμα τάς παρειάς διαστέλλουσα. "Ονομα δέ τφ γι-

ΑΙ νβΓΟηοη ρπφίεπεΒ νίδ 3..ίηι. ρΓίηοερδ ϊεείηοΓί 0 νο!^ω Τέλω»' έίτίν· Ο0τε οδν διά το0το ^ ί|πβτί

ΙΓΐοαβηά», ηεουε ρΓορΙβΓ 8>ηβυΐηϊς εΪΓ83 εοΓ εΐη.1- ^ ήγ^ονικδν λογιστέον , ούτε δ.ά την περικάρδιον

· .·. ίέσιν τοϋ αίματος έν ταΐς θυμικαίς διαθεσεσιν, ένΙιΙιυιιβπι, ΟΠ33 βυεείιο νεηεπιεηΐιυδ βηιιηο εχδίδΐιΐ , ν*»» ι~ » ... „,» ·,-,.

, . , , ^Γκαοδία νοαιστέον είναι του νου τήν καθίδρυσιν ■ αλ).ά |
ίη Γοπίβ ιηβηΐΐδ δβαειη εβδβ ρυΐ3ηαυηι εβι : ιβον·__Γ ' , ,. _ι ι. « ·

βιιηΐ Ιιοτυπι εβηβχ ίη δΐηιεΐυι°3 εοΓροΓίδ εοηδίί'

Ιυεηύχ. ΜεηΙειη ςυίϋειη εχίδΐίιιΐ3Γε ϋεΐιεηιυδ ευί-

Ιίοεί ιΐιεηιΙίΓο χηυ3ΐ)ϊΙίΙεΓ, 83 ιηίδΐίοηίδ Γ3ΐίοιιε ςυ»

εχρΙίεβΓί ιΙη ιίηΙι» ηεηιιε.Ίΐ, 3ΐΙεδδε. ΟιιοιΙ δί ειυηΐ

<]υί 1.ίιΐ8Γ3δ 6ΐί3ΐη δ3εΓ3δ Ιιβε ίιι ρ3Πε ηο1)ίδ ορρο·

ηβηΐ,ςυχ ίη εοηΐβ νίπι ίΙΙϋΐι ρι ίηείρεηι βδδβ ΙβδΙεη-

Ιιιγ, ηε Ιιοηιηι ςοίϋειη οηιΐίοιιί βίε 3δδεηΙίεηΐϋΓ, υί

ηοη ρηαβϊπ εβηι ίηη,υίΓΒΐιιιΐδ. Λ:ιηι εαιιι ίη ηιιο(ΐ3ΐη

εχ ββειίδ ΙίϋΓΟ εοηΐΐδ ηιεηΐίο 031, ί1>ϊ^3ΐ*· ει τεηεβ

•'^βεΐί βυηΐ, δυηΐ εηΐηι ΙιιΟϋδΐιιοϋϊ φιχύΛΐη νει!)3 :

ταϋτα,μέν εις τάς ποιας τών σωμάτων κατασκευάς

άνακτέον. Τδν δέ νοϋν όμοτίμως έκάστω τών μορίων, !

κατά τδν άφραστον τής άνακράσεως λόγον έφάπτεσθαι

νομιστέον. Κάν τήν Γραφήν τίνες ήμίν πρδς τοΰτο

προτείνωνται , τή καρδία τδ ήγεμονικδν μαρτυρού

σαν*, ούκ άνεξετάστως τδν λόγον δεξόμεθα. Ό γάρ

καρδίαν μνησθείς, και νεφρών έμνημόνευσεν, ειπών ·

ι Έτάζων καρδίας κα"ΐ νεφρούς ό θεός· > ώστε ή άμ-

φοτέροις, ή ούδ:τί'ρω τδ νοερδν κατακλείουσιν. Άμ-

βλΰνεσθαι δέ τά; νοητικάς ενεργείας, ή καΊ παντά-α-

σιν άπρακτεϊν έν τη ποια ίιαβέσει τοϋ σώματος δν.
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6α?6ε\ς, °&χ ίκανδν ποιούμαι τούτο τεκμήριον, τοΰ Α * Ώευβ οοπίβ ε1 Γοηοχ οχρίοταΐ**. »ΙϋοΪΡ€θ \ε! ίη Ιιο-

τόπψ τιν\ τήν δύναμιν τοΰ νοϋ περιείργεσθαι, ώςταϊς

έπιγινομέναις τοις μέρεσι φλεγμοναϊς της οικείας

εύρυχοιρίας έξειργομένης. Σωματική γαρ ή τοιαύτη

δόξα, τδ μή δύνασθαι προκατειλημμένου τοΰ αγγείου

διό τίνος τών έμβεδλημένων, έτερόντι έν αύτφ χώραν

εύρεΐν. Ή γαρ νοητή φύσις ούτε ταϊς κενώσεσιν έμ-

φιλοχωρεϊ των σωμάτων, ουτε τώ πλεονάζοντι της

σαρκδς έξωθεΐται. Άλλ' έπειδή καθάπερ τι μουσικδν

δργανον άπαν τδ σώμα δεδημιούργηται, ώσπερ συμ

βαίνει πολλάκις έπΐ των μελΐ;)δεΐν μέν έπισταμένων,

αδυνατούντων δέ δεϊξαι τήν έπιστή μην, της των

όργάνων άχρηστίας ού παραδεχομένης τήν τέχνην

(τδ γάρ ή χρίνω φθαρέν , ή παρερ'ρ'ηγμίνον εκ

καταπτώσεως, ή ύπό τίνος ϊοΰ χαΧ εϋρώτος ήχρειω-

ΐ'ιίπι υΐι ιπικριε, νβΙ ηβυίΓυιη βιίεο ιιΐ ίιιίεΐΐίββηΐεηι

ηηίηιί νίιη ίιιοίικίηιιΐ ηεοεδδε β$ΐ. Οχίεπιηι βΓΐϊΐτίδί

εύοοεβΐ ΓηπιΙι,ΊΐΡί ϊηΐβΙΗ(6ηΙί% ηιιϊΐΗίδιΙαηι ίη ηΠϊο

ιίοηί&ιΐδ εοι-ροπδ ςιοβϊ ηε1>βΐ3π, νβΐ εΐίβπ» ρΓοτδυδ

ρέετε : ηοιι (βηιεη 331Ϊ3 ϊοΌηειιπΊ 3ΐ£ΐιηιεηΙυπι Ηογ.

εββε 3(3ΐηο, ςιιο ρι-ουβΙαΓ, Ιοεο οβΓίο νίιη ηιβηΐίβ

ΪΙ» (ΊΠΉΐιΐίοι ίΙιί , υ ι ΐυπ)0ΓΐΙ)ΐι$ ιιιγίπΙιγ.ί ϊ 1 Ιο οεουραη-

Ιΐΐηΐδ, (1β δυο ίρ$3 ηιιβδΐ βραιίο εχεεά'βΐ. ΕδΙ εηϊιη

Ιιιι] ιΐίΐηοιίί ςυχιΐβιυ εοςϊΐ3ΐίο οοΓροι-εϊβ τεϋυβ αεεοηι-

1110(1313, ν38« ιχΊιιΐδ ϊη]οοΙΪ8 Γβμΐβίο, ηοιι ρο$8ε ϊη

εοϋβπι ηΐϋχ Ιοουιη εβδε. Ουίρρε ηηΙυι-3 8θΙο βηίσιο

εοηιρΓεΙιεηδίΙίδ, υ( ίη ρΐϊΗεβ οοι-ροπδ νβουβδ ηοη

ίιιιιιπ^πα, βίε ει 3 (-3Π10 (]υ35ί τειίυηϋβηΐβ ηοπ

εχρεΙΙίΐυι*. Ε31 οπιηϊηο Ιοίιιπι εοΓριιβ (ιιιιηαηυίτι ΐ 1 1 —

μένον, άφθογγον μένει και άνενέργητον , κάν ύιτό Β 513Γ ιτιιι&ϊεΐ ίηβίΓΐιιηβηΐϊ ί3ΐ>ηε3ΐυηι. δοΐεΐ βυΐεηι

|τοΰ' προέχειν δοκοΰντος κατά τήν αϋλητικήν τέχνην

*έ μπνέηται) · οΰτω κα\ 6 νοΰς δι' όλου τοΰ οργάνου

διήκων, κα\ καταλλήλως ταϊς νοητικαΐς ένεργείαις,

^καθδ πέφυκεν, έκάστω τών μερών προσαπτόμενος,

επι μέν τών κατά φύσιν διακειμένοιν τδ οίκεΐον έν-

ήργησεν, έπ'ι δέ τών άαθενούντων δέξασθαι τήντεχνι-

χήν αΰτοΰ κίνησιν, άπρακτός τε κα\ άνενέργητος

έμεινε. Πέφυκε γάρ πως ό νοϋς πρδς μέν τδ κατά

φύσιν διακείμενον οίκείως έχειν, πρδς δέ τδ παρενε-

χθέν άπδ ταύτης, άλλοτριοΰσθαι.

ηοηηυηςιιβηι υδΐινεηίτβ, υΐ εβηεηιϋ ηυίάεηι βΐίηυϊδ

ρβηΐυβ 6Ϊ 1, νβηιπι 3ΓΙΪ3 8υ« ίηδίπιιηβιιΐίδ ν11ί»('ΐ3

άοουπιβηΐιιηι ϊάοηευπι εϋεΓβ ηεηυβηΐ. Εβ εηίπι

ΓογΙο νεί 3 ΙβηιροΓο νίΐϊβΐβ, νεί οοηΠ-βεΐα ρει· πιϊ-

ηηιη, νεί 3 ηώί^ίηε 30 δίΐιι ΊηερΙβ ιεάΊΙϊΐη, βοιιο

03ΐ·βηΐ, ηυΙΙυπιςυε 3(1 υβιιιη ϊόΌηεβ βυηΐ, βΐϊαιηβί

νεί >Ι> βχϊηιίο Ι'ώίείηβ ϊηίΙβηΐυΓ. δίε βε ιηεηβ ρβτ

υηίνβΓβυπι ΟΓ^βηυηι δΐιυπι άϊάεηδ, εΐ αρρίϊεαπβ ββ

ΓβΙϊοηε οοη$εηΐ3ΐιε3 ιηεηώΓίδ δίη^υΐίδ ρεΓ Γβευΐΐβίββ

ηβΐυτχ 8ΐΐ3ε οοηνβηϊειιίεβ ίη ϋδ ςα* τεοΐο Ιιηυεηΐ

»βευη(1ιιιιι ιιηΐυτβιιι, νίιη 8ΐΐ3ΐη εχει-εεί ; ίη ε.τίεπβ ςυχ 3ΐ°Ιίίίείθ3υηι ΐρβϊιιβ ηιοΐυιτι ρεΓ ϊηιΙ)εοϊ11ίΐ3ΐεηι

οβρειο ηεςπβιιηΐ, }30Λ αΐφ\β οΐίο$3 εβί. Εδί εηΐηι Ιιοε ηιεηΐί ρεευΙΪ3Γε, υΐ ίη ηιβηι1)ΓΪ3 ηβΐυτ» 1>ειιβ

αΐίεείίδ εί(ϊεαοίΐ3ΐεπι βααηι ο1ιιίηβ3( : 83 νει-ο ςιι* άερΓ3ν3ΐ3 »υηΙ, βνεΓδείυτ.

Καί μοι δοχεϊ φυσικώτερον εΤναί τι κατά τδ μέρος (] Αο ηιίηΐ ηιιϊ(1ειη νί(1εΐιΐΓ ρηδδθ 1)30 ϊη ρΐτΐβ

2 *^τοϋτο θεώρημα, δι' οΰ μαθεϊν ϊστι τι τών άστειοτέρων

δογμάτων. Έπ-ιδή γάρ τδ κάλλιστον πάντων κα'ι έξ-

οχιότατον άγαδδν αύτδ τδ θεΐύν έστι,πρδς δ πάντα νέ-

νευκεν, όσα τοΰ χαλοΰ τήν Ιφβσιν Εχει, διά τοΰτό φα-

μεν κα\ τδν νοϋν,άτε κατ' εικόνα τοΰ καλλίστου γε-

νόμενον, εως άν μετέχϊ) της πρδς τδ άρχέτυ-ον δμοιό-

τητος, καθίσον ένδέχεται, κα\ αύτδν έν τω καλφ δια-

μένειν, εί δέ πως έξω γένοιτο τούτου, γυμνοΰσΟαι τοΰ

κάλλους έν ω ήν. Όσπερ δέ Ιφαμβν τ!) όμοιώσει τοΰ

πρωτοτύπου κάλλους κατακοσμεϊσδαι τδν νοΰν, ο!<5ν

τι κάτοπτρον τφ χαρακτήρι τοΰ έμφαινομένου μορ-

φούμενον κατά τήν αυτήν άναλογίαν, κα\ τήν οίκονο-

μουμένην ϋπ' αύτοΰ φύσιν έχεσθαι τοΰ νοΰ λογιζέμεθα,

χα\τψ παρακειμένφ κάλλει καΐαΰτήν κοσμεϊσθαι,οΐόν

ςυί(1(1απι οοη8ί(1εΓ3ΓΪ 3 ηουϊβ εχ ιηειίϊβ Γ8ΐ·υιη η.ι-

(ιΐΓ3ΐίυιη ΙΐΛΟΐϊΐίοηβ ιΐββιιπιρίυιιι, (Ιο ςυο ρβΓεϊρί

(ΙοείΓΪηβ ε1ε§308 ροβκίΐ. Νβηι ουπι οηιηίυηι ρυΐ-

εηεΓΓΪπιυηι 3ε ρΓΧβΙηηΐίβδίπιυιη ϋοιιιιηι 8Ϊ( ΰευβ

ίρββ, 3(1 (]ΐιεηι οιυηΪ3 τεβρίείιιηΐ, ςυχοιιηςυβ ϊ>οπί

(ΙεδίίΙβΓίο ΐηηβυηΐυΓ, ίϋοίΓοο εί ιηβηΐβαι άίοίπιυβ,

ί30ΐ3πι 3(1 1)οηί ρυΙοΗεΓΠΐηΐ ίιηηςίηεηι, ςιιβηίΐίυ »1-

πιί1ϊΐυ(1ϊηϊ3 3Γοηοΐ)ρο Γβδροηιίβηΐίδ ρ3Γΐίοερ3 εβί,

ςυβ3(Ι ε]υβ ΠβΓϊ ροίεβΐ, ηβυϋ ύυΐιίε 1)οηί ρΓΧδίβη-

Ικιηι ΐυεηβε εοηββΓνβτε. Ε;ιπιι1βπι εηηΐΓβ, $ί βΐϊφίο

ρβοΐο 3 ρΓΐηείρε 1>οηο εχοΓϋίΐοΐ, (οΐ3 ■ 11» ρυΐοΐιτί-

ΙιΐιΙΊηκ, ςυβ 8Γ3( ογπ313, βροΓιητί. Ρογγο ηυεποά-

π)0(1ιιπι ίηίΙίεβίυηι βδΙδίηιίΙΊΐυίΙίηβ ρΓΪηείρίβ ρηΐεΐιή-

ΐυιΙΊηίδ οπιαίηιη εββε ιηεηΐεηι, ρεηιιιΐε 3ε βρε-

τι κατόπτρου κάτοπτρον γινομένην κρατεΐσθαι δέ ΰπδ Ο εαίιιηι Π({ιιγ3 Γβοϊεϊ εχ ϊρβο Γείυεεηΐίδ ϊηβϊ^ηιΙυΓ :

Ταύτης κα\ συνέχεσθαι τδ ύλικδντης υποστάσεως, περ\

ήν θεωρείται ή φύσις. "Εως άν οΰν έχηται τοΰ έτέρου

τδ έτερον, δ·.ά πάντων άναλόγως ή τοΰ δ·/τως κάλλους

κοινωνία διέξεισι, διά τοΰ υπερκειμένου τδ προσεχές

καλλωπίζουσα. Έπειδάν δέ τις γένηται της αγαθής

ταύτης συμφυΐας διασπασμδς, ή και πρδς τδ ίμπαλιν,

άντακολουθή" τψ ύποβεβηκότι τδύπερέχον τότε αύτής

τε της ΰλη;, δταν μονωθη της φύσεοις, διηνέχθη τδ

άϊ/ημον ( άμορφον γάρ τι καθ' έαυτήν ή ΰλη καί

άκατάσκευον) κα\ τϊ) άμορφία ταύτης συνδιεφθάρη τδ

κάλλος της φύσεως, ή διά τοΰ νοΰ καλλωπίζεται.

Και οϋτως έπ' αύτδν τδν νοΰν τοΰ κατά τήν ΰλην

Μκΐβη Μΐίοηβ εί η:ιΐυΓ3Πΐ, ηυβε 3 πιεηΐε 3(1π)ί-

ηΪ8ΐΓ3ΐυΓ, βΓ^β εαηκίεηι ίΟβείβηι ββββ κιβίιιΐηιυβ,

ιι ι 8θίΙίεεΙ ει ίρδαπι ογπβγι ρΓορίηη(ΐ3 ριιΐοΐιι ίίικϋηο

(Ιΐοβηιυβ, ε( (|ΙΙ33Ϊ δρεεπίϊ βρεουΐυιιι 838ε. Νβΐυκε

ροΐ'ΐΌ εΓ333Ϊ0Γ0ΐη ςυ33Ϊ ηιαίεΓΪειη ηοβίΓί οοηχητε,

ειιϊ ίρ83 Π3Κ1Γ3 ϊιιββί. ΙβίΙυΓ (|ΐΐ3ηϋϊυ Ιιββο ϊηΙβΓ 8β

βρίβ εοηιιοχ3 βϋΐιΐ, εΐί3ηι νβΓίδδίπιβ ριιίεΐιπιυϋο

εοηνεηίεηΐβ ηυ3(ΐ3ηι Γ3(ίοηβ ευιη οηιηίΐιυβ εοηι-

πιυηΐοϊΙυΓ : δειηρβΓ εο, ηιιο(1 Ιοοο εβί δυρεΓίοΓΟ,

ρΓΟίίοαυπΊ βίΐιϊ βχοΓπαηίο. υΐ)ί νεΓο ρΓχεΙαπί ηιι]ϋδ

οοη]υηοΐίοηΪ3 εβί Γηοΐ3 άίτυΙβίβ ; νεί οοιιΙγβ, ηποϋ ε.Ί

ρΓ368ΐ3ηΐίιΐδ 0Γ(1ίηε ϊιινεΓ&ο $6ςιιί(ιΐΓ ίηΓεπιΐδ : (υηι

" ΡβαΙ. νιι, 10.
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βειίϊεεί πκΐίοηδ Ίη !)0ΐηίιΐ6 ιηαΙΰΓΪβ'ι α ιιίιΙιίΓα ϋβ- Α αίσχους διά της φύσεως ή διάδοσις γίνεται, ώς μη-

ββΓΐ* ΙυτρίΙυιΙο ίιΐδί{;ηίδ αρρατβΐ. Νβη» ΐρδβ ρει- 8β

ΒΜίαιβ* ηυίυΜαιιι 681 α'εΓυπηε εί ίιιιρβι'Γεείιιη). Οϋ-

Γοπηϊΐαίειΐ) νοι·ο ιηβιεηεϊ, ρυΐεΐιπίικίίηίδ βΐϊαιη ε]υδ

(|υχ ίη ηαΐιιΐ'3 681, λ ηιβηΐβ ρΓοίεοΙβϊ, ίηΐβπΐιΐί

οοιίδβηιηΐυΓ. 8ίο βϋβο οιαίεηεί Ιυι·ρίι&<1ο ρβΓ η»ΐα·

γλιιι &ά ιηειιίεηι ίρδοπι τζάαοά&ΐ, υΐ ηοη ]αιη 3ηι-

ρϋυ$ ίη ΟΓοαίϊ (ί^υτα ίηιβξο ϋεϊ αρρίτοαί. Μεη'δ

ειιίιη &οηοπιιη ϊάβαιη Ιβηςιιαιη ερβοιιΐιιιη ρο$ΐ ιογ-

χέτι τοΰ θεού τήν είκόνα έν τω χαρακτήρι καθοράσθαι

τοΰ «Χάσματος. ΟΤον γάρ τι κάτοπτρον κατά νώτιυ

τήν των άγαθών Ιδέαν δ νοϋς ποιησάμενός, έκβάλλει

μεν της έκλάμψεως τοΰ αγαθού τάς έμφάσεις, τής

δέ δλης τήν άμορφίαν εις έαυτδν άνάμ,άσσεται. Κα\

τούτοι γίνεται τω τρόπω τού κακού ή γένεσις, δια της

υπεξαιρέσεως τού χαλοΰ παρυφισταμένη'. Καλόν δέ

παν, όπερ άν τύχη προς τδ πρώτον άγαθδν οίκείως

£ΐιπι εοΙ1οε3ΐιδ, βχίιΐ)Ϊ05 1)θΐιί Γ66ρΙέιΐ(1οιιΐί6 Γ3θΊθ5 Εχον β τι δ' άν έξω γένηται τής πρ&ς τούτο σχέσεώς

Γθ)ίοίΙ, 30 Π)3ΐεη>:'ι (1εΓοπιΓι13ΐεηι ίη βεββ ΐΓβιΐδΓειΐ. (Ίΐ\ε κα\ όμοιώσεως, άμοιρον τού καλού πάντως έστίν.

Ηοο νίϋεΐίοεί ηιοιίο ριαν'ιίαδ &οηο ρπιι» ηυα&ϊ ίη- £ί ουν εν μέν κατά τδν θεωρηθέντα λόγον τδ δντως

ΙεΓνεΓδο 30 δΐιϋίαΐυ, οιίΧιιγ εΐ εΐδίδΐίΙ'. ΡυΙοΙιΐΊΐιη άγαθδν · ό δέ νοϋς τω κατ" εικόνα τού καλού γεγενή-

νεΓΟ οεηββΓΪ αΌΙ)6ΐ, ςι·0(1ευηςυε αά ρηηεερδ 1)0- σθαι, καΐ αϋτδςΕχε'ιτδ καλδς ε!*αι · ή δέ φύσις ήύπδ

ηιιηι ίοιίβΓυίΙ. (Ιιιοάφΐβ εοηβειιίβηευιη είΛοϊη «οη τοΰ νοΰ συνεχομίνη, καθάπερτις είκώνεΐκόνος εστί·

β8ΐ, οπιιΓΐ8 οδίριιίεΐιπίικίίηίδοχρβί'δ. ΟυαηιοΙίΓβηι δί Β δείκνυται διά τούτων, δτι τδ ΰλικδν ήμών συνέστηκε

(1β 8Βΐιΐειιΐί3 Γ3ΐίοήύπι εχρθ8ΐΐ3ΐ'ΐιιη, ιιηυιη η'υί(1ο'αιιι μέν χα\ περικρατεϊται, δταν οικονομήται ύπδ'τής

εβί νει-ε 1>ο 1 1 · ι ιτι : ιιιειιβ αυΐεηι ί<1εο, ςιιοά αιΐ ίινια-

ςίηεηι ριιΙιΊιιί εβί οοηΓοίΊηκία, ει ϊρ$3 ρυΓεηηίικΙίηε

ςυ3«ΐ3ΐιι οτηαΐλ 681 : (Ιεηίςυε ηηΐιιια, (]«3ΐη οιειιβ

εοιιΐίιιεί, δί εβί ίιιΐ3£ίηί$ 1ιυ]υ8 3ΐία (μιχιΐϊΐιι ίηια-

£0 : βπΐ ο$ΐειΐδΐιιη ηαηά άαΒίε πιϋίοι·εηι ϊΙΙβιη ιιο-

δΐιϊ ηΐ3ΐει ίειιι Ιηιη ιΐβιηυιιι Γεοίε (ρίΓίδί δΐα1)Πίΐ3ΐιι

εβδο, ςυαηιΐο 3 ηαίιιτα κυυεί'ηαΙυΓ. ΟλΙοπιιιι εβιιι-

ϋβιη 8θΙυΐ3ΐη ευΙΙβ&ί, ςιιαηιΐο ηΐ) εο, ςυο ΩΓηιϊΐβΓ

εοιιΐίηείυι-, (ΙίδμιΐφΙυΓ, ει α ρηΐεΐιπ 80ϋίεΐ3ΐε βνεΐ-

ΙίΐΗΓ. Ρίεη Ιιοε εόηδίιενίι, ευπιηΒΐυι·»: ονάο ίηνει·-

ΐ'ιΙϋΓ, 3ΐιίιιιί 1ί1)ΐιΙίιιε ηοη 3(1 ρυΐοΐιπίικίίιιίδ (Ιεευδ

ϊιιείίηκιιΐε, βεϋ 8(1 ϊιΐ, ςιιοιΐ ϊρβυιιι ηια^ιιορεΓε υΐ

φύσεως ■ λύεται δέ, χα\ διαπίπτει πάλιν, δταν χωρι-

σθή τού; περικρατούντός τε κα\ συνέ/οντος, και δια-

σπασθή" τής πρδς τδ καλδν συμφυΐας. Τδ δέ τοιούτον

ούκ άλλως γίνετα*', ή δταν τής φύσεως πρδς τδ' έμ-

παλιν γένηται ή επιστροφή, μή πρδς τδ καλδν τής

έπιΟϋμίας νευούσης, άλλά πρδς τδ χρί,ζον τού καλλω-

πίζοντος. Ανάγκη γάρ πάσα τή πτωχευούση τής ιδίας

μορφής ύλη κατά τδ άσχημόν τε καΐ άκαλλές συμμε-

ταμορφοϋσΟαι τδ δμοιούμενον, άλλά ταύτα μέν ήμϊν

εξ άκολουθίας τινδς παρεξητάσθη,διά τής είςτδπρο-

κείμενον θεωρίας έπεισελθόντα. Τδ γάρ ζητούμενον

ήν, ει έν μέρει τ1ν\ τών έν ήμΐν ή νοερά καθίδρυται

βιοπιεΚίΓ ίηι)({εΙ. Νοιι ειιϊηι ΓιβΓΪ ίΙίΙεΓ ροΐοβι, (ΐιιΐι· δύναμις, ή διά πάντων κατά τδ ίσον διήκει. Τών γάρ

τοπικοϊς μέρεσι περιειργόντων τδν νοΰν, κα\ είς σϋ-

στασιν τής τοιαύτης αύτών ύπολήψεως προφερόντων,

τδ μή εϋοδούσθαι τήν διάνοιαν έπ\ τών παρά φύσιν

διακειμένων τάς μήνιγγας ■ άπέδειξεν 6 λόγος; δτι

κατά πάν μέρος τού άνθρωπίνου συγχρίματος, καθ'

8 πέφυκεν Εκαστος ένεργεΐν, ίσως ή τής ψυχής δύνα

μις άνενέργητος μένει, μή διαμένοντος έν τή φύσει

τού μέρους. Κα\ διά τούτο εξ άχολουθίας τδ προτεθέν

παρενέπεσε τφ λόγω θεώρημα, δι' ου μανθάνομεν, έν

τω άνθρωπίνω συγκρίματι ύπδ θεού μέν διοικεϊσΟαι

τδν νούν, ϋπ' έκείνου δέ τήν ύλικήν ήμών ζωήν,

δταν έν τή φύσει μένη, εί δέ παρατρα-είη τής φύ

σεως, και τής κατά τδν νούν ενεργείας άλλοτριοϋ-

σθαι. 'Λλλ' έπανέλθωμεν πάλιν όθεν έξέβημεν, έτι

ηυο(1 ιηαΐβΓίοί ρΓορηβ Γοηη» (ΙββΙϊΐυΐβ εοηδίιηίΐε

εβίεΐΐιΐΓ : εΐίβπι (1εΓοΓπιϊΐ3ΐΊδ Γθ3<1Ίΐ3ΐί8ςυο ε]υδθ!6ηι

ιιιιβΚΐηεΐ)) ίιιιΐυαί. 8ει1 ήχε ηυί(1ειη 3ΐ> 3ΐϋδ αά ηϋα

ιΐείβρδί, ΟΐιϊΐβΓ βείΐίεεί εχρίίεβηϋο ίη(1ίΐ3νίηιιΐ6, ίπι-

ιιιίβοεηΐίΐηΐδ βεβε Ιιίδ ει εοηδίο<6Γ3ΐ1οηί, ςιιβ ί>1 ϋε

ςυο 3§ίΙιΐΓ, εοηΐρίεείϊ εΓ»1 βιιίιιιιΐδ. Ηοε ειιϊηι

Γε1)3ΐιιυ8, εεςυβ ίη ραι ίε ηοδίΓί ΓκυΙΙαϊ ίιιίείίί^εη-

Γιβ ββ4ειη ςυαηκίβιη εεΠαιη οΙΛίιιενβΙ : 3η \ογο ροΓ

οιηηί3 Κ(|υ8ΐ>ί1ΐ 8ε ηιΐίοηε 011(131. Ηαηιιβ 3(1νεΐ'8ΐΐδ

εοβ (|υϊ εεΓίίδ ραηϊιιιιι Ιοοΐβ ϊηβηΙβη ϊιιοίικίυηΐ, εί

3(1 εοιιβΓΠ)3η(ΐ3πι Η*ηε εοιι]εε(υΓ3ΐιι βιΐ3πι αΟβΓυηΙ,

βδδε ίη ϋδ ίιιίεΐΐίξεηΐίχ νίηι Ιίΐη^ιικίβη), ςιιοΓυιη

ιιιβίε οεΓ6ΐ)Γί ββΓεείχ δίηι ηιεηιυΓαηχ : οβίβηδυηι ββΐ,

ίιιοηΐΜΪ εοΓροπδ ιιιβιη^ΓΟ, ςαοιΐ ςυίϋεηι αφηάι Γ*-

ΐηΐΐβίε ρΓΟίοΊίαιη 881, ιιοη ιιιίΓυιιι εϊδε, ϊί ηίΐιίΐ ϋ επί τών μή παρατραπέντων έκ πάθους τινδς τής

Ώηίιηυδ εβίοίίΐ, ευηι ηιεηι1>πιηι ίρβυηι ϊΐα υΐ εβ»ε

εοιιιρ3Γ3ΐυιιι 3 ηαΐιΐΓ3 (1ε1)ε1>3(, ιιοη βχίδΐίΐ. Λιηιιε

Ιιοε Ιογο ηοη ίηεοιινεηίεηΐεΓ, ορίιιοΐ', ίηΐεχιιίηιιΐΒ ίΐ-

ΙιηΙ ΙΙιεοΓεηιο, (1ε ςιιο ίΛΙβΙΙϊ^εΓε εβί, ίη ΙοΙα Ιιοηιί<-

ίιίδ οοιιιρηςε ιιιβήΐβιη ςυίάειη ϋίν'ιιιίΐιΐδ ςιιϋεΓπβΓΐ, 3

ιυβηιε νειο νίιβπι τυϋίοΓίδ ίη ιιοΐιίδ ηιβιεποί, δί εο

βχΐΓ» η3ΐυΓ3ΐη ηοη εχοΓϋίΐοΐ. Ν»ηι δί 3 ηαΐυι-3 Γβ-

εε(ΐ3ΐ , 3£εη<1ί Γαειιΐΐηίβηι , ςιιβιιι Ιι;ιΙ)οηΙ η ιιιειιίε.

φυσικής καταστάσεως τήν οίκείαν δύναμιν δ νοΰς

ενεργεί, κα\ Ιδρωτα: μέν έπ'ι τών συνεστώτων, άδυ-

νατεΐ δέ πάλιν έπ\ τών μή χωρούντων αϋτού τήν

ένέργειαν. "Εστί γάρ κα\ δι' έτέρων τδ περ\ τούτων

δόγμα πιστώσασΟαί' κα\ εί μή βαρύ τη άκοή τών

προκεκμηκότων ήδη τω λόγω, και περ\ τούτων, ώς

άν οίοί τε ώμεν, δι' δλίγων δια)ηψώμεθα.

ρΐΌΓβυδ 3ΠΐϊΙΙεΓε. Ειιίπινει-ο ΓενειΊβΙιΐΓ εο ι.ιιιϋι-ιιι

ΟΓβιίο, υιιάε άεΠεχίι, ιηεηίειιι νίάεΐίεεί ίιι ϋδ ραιίίΐιιΐδ, ςυαιυπι οοηιΐίΐίυ η3ΐιΐΓ3ΐίδ ιιιοι·υο αΐίςυο νίΐϊηΐ;»

ιιοη δίΐ, εΙΓιο»οίΐ3ΐεηι δϋβιη ουίιηεκ, ίη νιιΐοηΐίυιΐδ ηιεηιΐιηδ νβίεηίοιη, ίη ίίδ βυΐεηι ςυ»; βεΐίοηυηι ίρβίιΐδ

εβρβοίβ ηοη δΐιηΐ, Ιαη^υΐΐΙαιη. Αίςιιε Ιιυίε αϋίάεπι δειιίεηΐίχ ηοη εβί «ΙίΙΒείΙβ ΓβΙίοηίϋυδ εΐίβηι α1Η« Γιϋειη

ίβεοΓε. Οιΐοϋ μ ηιοίεβίαιη ηοη επί ϋδ, ςηί 0Γ3ΐίυηε δΐιρβΓίοΓο ΙβηΙιιιιι ιιοη ιΙβΓαΙΐςαΙΐ δυιιΐ, ρΐ3(·βΐ ει ίΐΐί,

φιοϋά ε^αδ Οειί ροΐεΓίΐ, (|ΐι»ιη 1>Γενί8δίηιε ρεΓδίΓίη^ει-ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. ΙΓ'. ΟΑΡϋΤ XIII.

Περί νΛνον, χαΐ χάσμης, χαΐ ότε/ρω*; αΙτωΛογΙη. Α δοη'ιιιϊ, οκίΐαϋοιιίί , ϊηιοηιηϊοτνηι ^αι^ια! ϊηάκαίιτ.

Ή Ολική κιΐ (5οώδης αύτη των σωμάτων ζωή,

«άντοτε διά κινήσεως προϊούσα, έν τούτω Εχει τοΰ

είναι τήν δύναμιν, έν τω μή στήναί ποτε τής κινή

σεως. Καθάπερ δέ τις ποταμός κατά τήν ιδίαν όέων

ορμήν, πλήρη μέν δείκνυσι τήν κοιλότητα, δι' ής άν

τύχη φερόμενος, οϋ μήν εν τω αύτώ ΰδατι περ'ι τδν

αύτδν άε\ τόπον δράται, άλλα το μέν ύπέδραμεν αΰ-

τοΰ, το δέ ϋπε^ίει ■ οϋτω κα\ τδ ύλικδν της τήβε

ζωής διά τίνος κινήσεως κα\ (5οής τή συνεχεία της

των έναντίων διαδοχής άμείβεται, ως δν μηδέποτε

στήναι δύνασθαι της μεταβολής, αλλά χ?5 δυνάμει τοΰ

άτρεμεΐν άπαυστον έχειν διά των όμοίων έναμειβο-

μένην τήν κίνησιν. Εί δέ ποτε κινούμενον παύσοιτο,

καΐ τοΰ εΐναι πάντως τήν παϋλαν Ιξβΐ · οίον, 6ι-

εδέξατο τδ πλήρες ή κένωσις, κα\ πάλιν άντεισήλΟεν

ή πλήρωσις τή κενότητι. "Υπνος το σύντονον της

έγρηγόρσεως ϋπεχάλασεν, είτα έγρήγορϊΐς τδ άνει-

μένον έτόνωσε; ΚαΙ ούδέτερον τούτων έν τψ διηνεκεί

συμμίνει, άλλ' υποχωρεί ταϊς παρουσίαις αλλήλων

άμφότερα, οΰτω τής φύσεως έαυτήν ταΐς ύπαλλαγαίς

άνακαινιζούσης, ώς έκατέρων έν τω μέρει μιταλαγ-

χάνουσαν άδιασπάστως άπδ τοΰ έτέρου μεταβαίνειν

έπ\ τδ έτερον. Τό τε γάρ διαπαντδς συντετάσθαι ταΐς

ένεργείαις τδ ζώον, ^ήξίν τινα καΐ διασπασμδν των

ύπερτεινομένων ποιείται μερών · ή τε διηνεκής τοΰ

σώματος δνεσις διάπτωσίν τινα τοΰ συνεστώτος κα\

λύσιν Εργάζεται. Τδ δέ κατά καιρδν μετρίως έκατέ

ρων έπιτυγχάνειν, δύναμις πρδς διαμονήν έστι τής

Ο338ϊοι' ΓΙΓα Ιΐιιχαςιιε εοΓροΐ'υιιι ηοδίι-οιιιπι νίιβ,

<]ΐι% ΒβηιρεΓ ΊιιονεΐιΐΓ, βχ εο ίρβο νίιη βχδίδίεηα'ί

ΙιβΙιεΙ, ηυοά ιιιοΐυ ρι^ίΐα βίΐ ηυίεΐίδ βχρβηβ. Αε

νείυΐί Πυνίυβ ίιιιρείυ βϋο νοίυΐίΐιιβ, αΐνβυπα ηυίϋβιπ

δυυπι δβιηρβΓ ϊηιρίεΐ, ρβΓ ςυειη ΓΜνΙιιγ, ηοη ΐβιιιι-η

εαιίειη βςυβ εοάεηι ίιι Ιο'εο ρβΓ'ρείύο ΙιγβγρΙ, ββ(1 &1ί»

άεευπ-εηΐβ, οΓΠυίι αΐί» : βίε εΛ&δΙοΓ ίΐΐα νίΐα ΐη

16ΓΓΙ5 ηοδίΓΒ ιηοΐιι ςυοάαιη άε Ωύχίοιιβ εοηΐϊηϋά

άίτοηίι ΓβΙ)ϋ8 βυεεε<1βηΙίΐΜΐ« 8'ιΐιί, ίιι ρβΓρβΙυβ νίοϊβ-

βϊΐυϋίηε ηυιιηυ&ηι ϊηΙβΓςαίββείΙ, 8βϋ υηα εϋηι ςοίβ-

βοειιάί Γβειιΐιαίβ ρβΓβηηβιη εΐίϊΐη ιηοΐιιηι δίπιίΐία νί-

είδδϊιη αΐΐεΐ'ηβηΐεηι Ιΐ3ΐ>εΙ. Ουοιΐ δί ΙΓιε ε]ιιβ ηιοΐυδ

&1ϊηιΐ3ηϋΌ π,υϊββεβΐ, ΐρΗίη ςυοφιε βχβΊίηςηί ηβεεδββ

ρ εκί. ΕναειίΒΐίο, νεΓϋϊ £Γ3ΐϊα, Γερίβΐίοηβιτι εχείρίι ;

εοιιΐΓβηιιε τερίεΐίο ναειιίΚΙί δΐιεεεοΊΐ; δοιηηυβ εοη-

ίίηιΐ38 νΪ£ΪΚ*β ΓΡίηίΐΙίΙ : νϊςίΐΐα;, ηοοϋ ΙΐΧΐΐαηι β»ΐ;

\'Ίοϊ55Ϊπί Ιεηιΐίιηΐ. Νευίπιπι Ιιοπιιη εοηΐίηιιη (Ιιιηι,

δβιΐ βΐίεηιηι ΛΙίεΓΪ ιμιιΙμϊβ νίεί!)υβ βυεεβιΐϊΐ, ηαίιΐΓβ

$είρ$3Πΐ Ιιιι]ϋδΐηο(ϋ \ί<:ίί>$ίιυύίηΊΙ>υ3 ίη$ΐ3ΐΐΓ3ηΐ6, ιι(

ιηοι,ΐο Ιιοε, ιηοοΌ ϊ 11ο υβ3, ρεΓρεΙυο 3ΐ> υηο μ! ίΐΐβ-

ηιηι Ι(·αηδ<?ηΐ. Μβπ) δί δβηιροΓ ν»Γββ αηϊιηαΐίβ εοιι-

Ιεηΐ26 δίηΐ, Γπμι^ϊ 3ε ϋΐβΓυηιρϊ Οιχίβπ) ΐίίβηιΙΐΓ» β«ι-

ρΓ3 ιηοάύηι Ιβηια ηβεεβΜ ηΐ ; εοπίΓηςυε εοηΙίηιΐ3

εΟΓρΟΓΪΒ Ι°εΐ3Χ3ΐίθ, Γβΐ (]Ι13δ1 οοΓπιεηΓι βε όίδδοΐοΐχ

ίηΙεΓϊΐυοι .ίΠογΙ. ϋδϋδ αυΐεηι ιιΐΓΪιΐδ)]ΐιβ ΐεηιρββίί-

νιιβ ηαΙϋΓίιη οοηδβΓ\;ιΐ, <\αχ ίη ρεΓρβίιια τεπιπι δϊ-

1)ϊιπβΙ 3άνβΓδ3ηΐϊιιιη ρβπηηΐβΐϊοηβ ηυηε Ιιαε, ηηηϋ

Ϊ11:« 86 ΓβεΓββί. ΙβϊΐϋΓ ουπι ρβΓ νί^ΠΊ:ΐδ εοηΙοηιίο

«ρύσεως, διά τής διηνεκούς πρδς τά άντικείμενα με- ^ νίηυιιι εοΓριΐδ ηοηηΊΙιίΙ (1ο1)ίΙΊΐ^ίΙ, δοιηηο Ιβχη

Ιαβάσεως έν έκατέροις έαυτήν άπδ τών έτέρων άνα·

παυοΰσης. Οδτω το(νυν τετονωμένον διά τής έγρη

γόρσεως το σώμα λάβοΰσα, λύσιν έμποιεϊ διά τοΰ

ΰπνου τω τόνω, τάς αίσθητικάς δυνάμεις πρδς καιρδν

«χ τών ενεργειών άναπαύσασα, οΤόν τινας ίππους μετά

τους άγώνας τών άρμάτων έκλύσασα. Αναγκαία δέ

τή" συστάσει τοΰ σώματος ή εύκαιρος άνε?ις, ώς άν

άκωλύτως έφ' άπαν τδ σώμα διά τών έν αύτώ πόρων

ή τροφή διαχέοιτο, μηδενδς τόνου τή δίόδω παρεμ-

ποδίζοντος. ΚαΘάπερ γάρ έκ τής διαβρόχου γής,

δταν έπιλάμψτ} θερμοτέραις άκτίσιν ό ήλιος, ατμοί

τίνες όμιχλο')δεις άπδ τοΰ βάθους άνέλκονται* όμοιόν

τι γίνεται κα\ έν τή χαθ' ήμάς γή, τής τροφής ϊσω-

Ιυηι ΓβΙίείΐυΐ'. Ει υ( εηυί ροβΐ οβΓίαηοίηα ςιι.κΐΓίρίβ

βχίηηιηΐιίτ, κϊο Γ>ευ1(βΐβ8 ββηΐίεηΐββ ο^εηιΐο Ιββββίίβ

ηϋςιΐΛίκϋα 3 ηαΐυι-ϋ ♦ίείδδίπι τεοΓεληΙυΓ. Εΐεηίηι

εβί ηεοΒδδΜΓίβ τε$ βιΐ οοηββΓν&ιίοηβη εοΓροιίδ,

Ιβιηροβίί \3 ΓΟΐοϊδδίο, ηΙ Ιοίο ίη εοΓροΓβ ρβΓ *αΜ

ηβΐιυβ βΐηβ οππιί ίηιροο'ίηιβιιΐο είυϊ αΊϋηηΐιΐΓ, ιιαΙ-

1α ρηΓίίυηι ϊιιίεηδίοηε Ιιοε ηιιηδΐ ϊΐβτ οΐϊδίιιιρηίε.

Ο ιι β πι α ιΐ ιιι οϋ ιι ίη ειιίηι εχ ΙβΓπι ϊγγΊ§ιι& \3ροπ;δ ε»-

Ιί^ίηοδί &1> ϊιηο αιΐηηιιηΐυτ, ηοαχϊιηβςαβ ειιιη βοΐ

ΓβοΊοδ Γ3ΐίι1ίθΓ6$ 8ρ3Γ^ϊι : ίιίο"βηι ηοβίΓΪ ϊη ορίΓιεϋ

δοΐο υδυνεηϋ, εΐϋϊδ ίηΐηι ηοβ ροι· επΙοΓεηι ηηΐιιτ»-

Ιβηι εΙ>υ1Ηβιιΐί1)ΐΐ8. Ουηια,ϋο ναροΓββ 3 ηιίοπι μιγ-

δΐιηι ΙεικΙαιη, εί ββΓβϊ βίηΐ. Πι ιιΐ ίη ΙοεΪ8 εαρΐιϊί

θεν ΰπδ τής φυσικής Οερμότητος άναζεούσης. Άνω- η εοη$ΐ(ΐ3ΐιΙ, β( ρεΗηιΙε βΐιμιβ Γυηιιΐδ ρεΓ ϊρ$38 εΐϊβηι

φερεΤς 6έ δντες οί άτμοι κατά φύσιν, κα\ άερώδεις,

κα\ πρδς τδ ϋπερκείμενον άναπνέοντες, έν τοις κατά

τήν κεφαλήν γίνονται χωρίοις, οΤόν τις καπνδς είς

άρμονίαν τοίχου διαδυόμενος ' είτα έντεϋΟεν έπ\ τόϋς

τών αισθητηρίων πόρους έξατμιζόμενοι διαφοροΰν-

ται, δι' ων άργεί κατ' άνάγκην ή αίσθησις, τή παρ-

όδιρ τών άτμών εκείνων ύπεξιοΰσα. Αί μέν γάρ δψεις

τοις βλεφάροις έπιλαμδάνονται, οΐόν τίνος μηχανής

μολυβδίνης, τοΰ τοιούτου λέγω βάρους, τοις όφθαλ-

μοίς έπιχαλώσης τδ βλέφαρον. Παχυνθεϊσα δέ τοις

αΰτοϊς το·>τοις άτμοϊς ή άκοή, καθάπερ θύρας τινδς

εοΐς άκουστικοϊς μορίοις έπιτεθείσης, ήσυχίαν άπδ

της «ατά φύσιν ένεργείας άγει · κα\ τδ τοιούτον πά>

6ος δπνος έστ\ν, άτρεμούσης έν τώ σώματι τής αΐ-

(]ΐΐ38Ϊ ρβΓΪεΙϊδ εοπιπιϊδδυΓ33 ρεηείΓεηΙ. Ιηιΐβ 3(1

ίήβ3«ΐ8 ογ^;ιιιογοιιι 80118115 ρ.ιοΐαΐίηι ενβροι-αηιΐο'

(1εΐ3ΐϊ, ρ38δϊηι 8686 ρβπηϊβεεηΐ, υι βεηδυαι οιιιηειη

οΙίοδυηΊ Τ6άάι ηεεβββε βΐΐ, εβάβηίβηι ΙιηΙΊΐίΙιιΐδ Η-

Ιίδ ΟΓ^ηηα ε3 οεεηρβηΐϊουδ. ΟειιΙϊ 3 ρηΙρβΙιιΊδ 16 ·

ριηΙυΓ,1ιιι]αδΐηοϋϊ ναροπιιη ροη^εΓε Ι3ΐιΐ|υηιη ρΐυιη-

Ι)β3 ΐϋβεηίη* ηυαάβηι ρβΙρεΟΓββ οευΐίδ οΐιάιιεεηΐβ.

ΑυάϊΙαβ »ο ίίδάέηι οϊιβίηιείυδ Ιι>ΙίΙί1ιυ», ηιιηβιΐοηι

(μιαβί ΓοΓεδ ρβΓίϊουδ ατκΐΐΐυϊ «ΙεδΙϊηβΙίδ οΐιιΐϊΐ, 61 30

ηοιίοιιβ 8υ3 ηηΐυΓαΙϊ εβ*831. Αίςπε 1ιιι]υδιηοϋί ςιιί-

(Ιεηι βΟεεΓιο εΟΓροΓίβ δοπιηυδ (ΙίείΐυΓ, ββηβυ ίπ

οοΓροΓε ςιιϊεδεεηΐε, ει αο οηιιιί ιηοΐυ «Ιΐδΐίηεηΐε·

ιιΐ ΓβείΙϊ Γβΐίοιιβ εϊΐιαβ αΊάίΐυΓ, 61 υηα ειιιη ναροΗ-

6ϋ5 ϊΙΙίδ ρεΓ ιηεαίιΐδ δΐη^υΐοδ ρεήείΓβΐ.
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σθήσεως, και «χντάπασιν έχ τής κατά φύσιν κινήσεως άπρακτουσης, ώς άν εύπδρευτοι γένωνται της τρο

φής α! άναδόσεις, δι' έκαστου των πόρων τοις άτμοΓς συνδιεξιούσης.

ΕλιιιοΙ) ΠΜΐιοιιηι Ιοθ3ρ»55ίηι οΙγο* $0Π5Βΐιπιοι·<ζηιΐ9 Α ΚαΙ τούτου χάριν εΐ στενοχωροΓτο μεν ύπδ της

ρεΓ εχ!ΐ3ΐ3ΐίοιΐ68 ·ίηΐβι·κ>Γ68 οΐΐδίπιιιηΐυι·, δοιιιιπιιη

3ϋίβηΐ Γβ1>118 ίΐ3 ρΟδεεηΙίυΙΙδ ΙΙΙΐρΟίΙίπ 081 Πβεβδδβ :

Ιιιηι βΓ^ο ρ;)Πβ8 ηβΓνβχ 3 ν3ροη1)ΐι« οεευρβΐχ, η3-

ΙυΓ3 8113 δβίρδαδ εΟΙΙΙείΐάΐΐηΙ, II I Π3€ 6X1611810116 \Λ

$\1θά ρβΓ 6Χΐΐ3ΐ3ΐΪ0Ι16£ ίΓ3δδΪΗ8 6ΓΠ( ΓβΗ(ΙΪΙυΠΙ, Π1Γ-

8118 ΒΐΙϋηαβίβΓ. Νοη βΠίβΓ βΐηιιρ ΓιβΓί νίιΐβπιιις, υΐ

νεηβηιβηΐβΓ εοιιίοι-ο,ιιβιιοΌ, νββιίηιιβ ικϋβ ηυηιΟΓε'χ-

ρπηιηΙυΓ. Ιϋβιη ΙιαϋΙιιβ 8Ϊ «μιπικίο ϊΙΙίδ εχ ρβπίυΐΐδ

οχρβΜβικϋ βυηΐ, ςικΒ ρβιίεβ 3(1 Γαυεββ βίι», βΐ οτοίβ

Π^ιιιαηι, ει πι;ΐ£ΐυιιη ιιβΓνοΓυηι εορίβπι ΙιβυεηΙ: ευπι

Ηβη ηοη ροδδίΐ. ιιΐ ιιιοηι1)πιηι φΐοο" ι οίιιηιΐιιιτι ββΐ, ίη

ΓεεΙυπι οχιβικίηΐιιτ, υπΜΐίηοφίϋ ιΐΐιιά (ΙΠαίϊΓί ηεεβ88ε

811 ίη είΓουΚίΓίδ Πςυτα: ΓοΓπιβιη; ίιΙείΐ'εο δρίηΐιι ίη

Ο8είΐ3ΐίοηε τεεερίο, ιιιβηίοςυε {ξΐιίαηι ίηίτβ βίε ο!ε-

Ενδοθεν άναθυμιάσεως ή περί τά αισθητήρια δια

σκευή , κωλύοιτο δέ κατά τινα χρείαν δ ύπνος ·

πλήρες γενόμενον των άτμών τδ νευρώδες, αύτδ ύφ*

έαυτοΰ φυσικώς διατείνεται, ώς διά της εκτάσεως το

παχυνθέν ύπδ τών άτμών μέρος έκλεπτυνθήναι- οΐίν

τι ποιοϋσιν ο: διά της σφοδρότερος στρεβλώσεως τδ

ύδωρ τών ιματίων έκθλίβοντες. Κα\ επειδή κυκλοτερή

τά περ\ τδν φάρυγγα μέρη, πλεονάζει δε τδ νευρώδες

έν τούτοις· δταν κα\ άπό τούτω*; έξωσθήναι δέοι τήν

τών άτμών παχυμέρειαν (έπειδή άμήχανόν έστι δι'

ευθείας άποτεΐναι τδ κυκλοειδες μέρος, εί μή κατά τδ

περιφερές σχήμα διαταθείη) · τούτου χάριν άπολη-

φθέντος έν τή χάσμη τοΰ πνεύματος, ότε δ άνθερεών

έπ'ι τδ κάτω τοϊς γαργαρεώσιν ύποκοιλαίνεται, κα\■ ρ —» ι -Γ ι -I '

ρι-εδδο, υΐ εανϊΐβίεπι ευΊεΪ3ΐ, οπιηίυιΐδ βίίβπι ίη- " τών έντδς πάντων είς κύκλου σχήμα διαταθέντων, Λ

Ιεΐ'ίοποιίδ ϊιι εΪΓειιΙϊ β^υταπι εοιιΓοι-πιβίίδ, Γυιηεα

ϊϋΐΙίΧε 0Γ38ϊίΐίβ8, φΙΟβ ΪΙΙ ΠΐεηΐΙ)ΓΪ8 Γ68β(ΐ6Γ3ΐ, υη3

εαηι βρίηΐιι ριορείΐίΐυτ. ΙΙϊυνειπΓε 3ΐιΙεηι Ιι^αβ-

ιιιοι 1 ϊ ςιιί(Ιι1;ιιιι ιιούίδ ΙϊεςυεηΙει· 61 3 δοιιιηο ρίει υιη-

η,ιιβ 8θΙβΐ, ειιηι εοηιηι ΙΐίΙίΙιιιιιη υΓιφιίϋ Ιοείβ <|ΐη-

1>υ8(ΐ3ΐη 8υρεΓ3ΐ, ηοηόυιιι 8αΙί8 εοηοοείιιιη, ιιβηιιο

υϋίδίρβίιιιη. Εχ Ιιί8 ρεκρίευε ραίι-ΐ, ηιεηΐβιιι ηυι»3-

ιΐ3ηι ρειρείυο, βί ει ίπίβ^πι ηαΐυι·.ι $ίΐ, ε( νί^ίΐβΐ,

είϋοϊοβηι ββββ, 3ε ηιονεπ. 8ίη 63 ϋοηιηο δίΐ Ιηχαΐ»,

ΒΙΟΐΙΙ 01 ίρδ3Π1 8ϋΙ) 63Γ6Γ6. Νίδί ςΐΐίδ ΓθΓ(ε 8ΪΙ 88 111

ββηίβηΐίι, υ( ίιηίΐ^ίιυΐκιιιεηι ίη βοηιηϋδ ιηβηΐίβββββ

πιοΐιιηι, ηυί ΙιοιιΓιηε βΐίβιιι άοπηίειιΐε ιιοιι ςυίβδεβι,

ορίηβΐυτ. Εφίίϋβιη βίε 8ΐ3ΐιιο, Ι3ηΐιιιη ρΐ'ΐκίειιίειιι

λιγνυώδης έκείνη παχύτης ή έναπειλημμένη τοις

μέρεσι συνδιαπνεϊται τη διεξόδω τοΰ πνεύματος.

Πολλάκις δέ, καΐ μετά τδν ΰπνον οΐοε τδ τοιούτον συμ-

6α£νειν, όταν τι τών άτμών έκείνιον περιλειφθείη

τοις τόποις άπεΑ.πτόν τε κα\ άδιάπνευστον. Έκ τού ■

των τοίνυν ό άνθρώπινος νοϋς δείκνυσιν έναργώς, ότι

της φύσεως ίχεται, συνεστώσης μέν καΐ έγρηγορυίας,

κα\ αύτδς συνεργών καΐ κινούμενος· παρεθείσης δέ

τώ ΰπνω, μένων άκίνητος, εϊ μή τις άρα τήν δνει-

ρώδη φαντασίαν νοΰ κίνησιν ύττολάβοι κατά τδν ΰπνον

ένεργουμένην. Ήμεΐς δέ φαμεν μόνην δεϊν τήν Εμ-

φρονά τε κα'ι συνεστώσαν τής διανοίας ενέργειαν έπ\

τδν νοϋν άναφέρειν τάς δέ κατά τδν ΰπνον φαντα-

€1 Ί:ιΐ68ΐ3ΐη 008Ϊΐ3ΛιΙί ΙΉευΙΐ3ΐβιιι ιιιεηιϊ 6886 ΙΓΪ- £ σιώδεις φλυαρίας Ινδάλματά τινα τής κατά τόν νοΰν

1)ϋεβ(Ιαυι. ^ιι;ο Λυΐι ΐιι ρεΓ 80ΐιιηιιηι 86 οΙΓέτυηΙ ίπια-

^ίπίΓΚΕ ιηΐξχ, εβυ 8ίιιιυΐ3εΓ3 ςυιεο'ηιιι βεΐίοηυηι

ιηεηΓιβ, Ιι»5 α1> βιιίιηί 63 βρεείε ςιι% Γ3ΐίοηβ ηοη

ιιΐίΐυι-, ΐεηιεΓε Οη^ί βχϊβιϊηιαηιιΐδ. Νβηι ίη βηίιηο,

(]ϋί 80Η1Ι10 ρπερεοϋΐιιβ ρβΓ βεηβιιβ ηοη αξ\1, ειίβηι

ιιιεηΐί$ 3εΙίοηεβ εεβββΓβ ηεεεβ&β 681. ΡβΓ 8εηδϋδ

βηίιη ιιιβηδ Ιιυιηβηο εοΓροΓΪ ΐειηρβΓ3ΐιΐΓ3 ηυβιίβηι

ϊυη^ίΙυΓ: ϊϋείΓεο ςυίεβεβηΐίϋιΐδ ίη 3^εηιΙο δειΐ8ί!ηι$,

«Ιίβπι ιηβηίειη οΐίοδ.ιιη εβ^β, νετο «οηίβηΐ3ηβυιη

ηΐ3χίιηβ ΓυβΓΪΙ. ίίεβΐ Ιιοε ϊΙΙο ςυοςιιο βΓβΐιηιεηΐο

α'ερΓβηβηα'βΓ*, ηυθ(1 βυδίΐΓ^ίδ ίη ηβυυδ, 3ΐη«β εΐίβηι

α1ίς<ΐ3η'ϋο ίη ϋβ ςυχ ΙΪ6Γ· η604ΐε*ιιι(, οΌπηϊβηΙβδ

ϊιιιβςίιιιηοΌ 8ΐΙ)ί νει-δβη νίβ'εηΐιΐΓ. ΝιιΙΙο εηίιη ίϊβΓΪ

Ιιοε ρβείο ροδβεΐ, βί αιιίηιυδ εο Ιεηιροΐ'ο 3 ΓβΙίοηβ

«ι ιηεηΐβ ςυοεηιβΓείιΐΓ. Ιΐαςιιβ ιιιίηί νίύειυΓ, ηηίιηο

βεευηΟυηι Γ.ιουΙΐ3ΐβδ ρΓ,6δΐ3ηΙίδβίηΐ38 ηιιίεδεεηιε,

βεευιιάυηι ιηβηΐβιη εί δβηδυιη, δοΐβ ρ»Γ8 63 (|ΐι«5

ιιυίπεηιΐί νϊιη ΙιαΙιοΙ, ηουίδ (ΙοΓΠιίβηΙ'ιΙιυδ οΠίείιιηι

ίαεβΓβ: ϊιι Ιιβε ηϊηιίπιιιι ίιηβςίηεδ ο,ιιχιΐϊηι εοηιιη

ι^υχ ηουίδ \'ίξίΙ:ιηΓιΙιυ8 οεειίΓπιιιΐ, εί ο;ιΐ38ί βχ \οη%ο

ένεργείας οίόμεθα τώ άλογωτέρω τής ψυχής εϊδει

κατά τδ συμβάν διαπλάττεσθαι. Τών γάρ αισθήσεων

τήν ψυχήν άπολυθεΤσαν οιά τοΰ ΰπ'/ου, κα\ τών κατά

νοΰν ενεργειών έκτδς είναι κατ" ανάγκην συμβαίνει.

Διά γάρ τούτων πρδς τον άνθρωττον ή τοΰ νοΰ συν-

ανάκρασις γίνεται· τών ουν αισθήσεων παυσαμένων,

άργεϊν άνάγκη κα'ι τήν διάνοιαν. Τεκμήριον δέ τδ κα\

έν άτόποις κα\ έν άμηχάνοις πολλάκις δοκείν είναι

τδν φανταζίμενον · όπερ ούκ άν έγένετο, λογισμώ

κα\ διανοία τής ψυχής τηνικαΰτα διοικουμένης. 'Λλλά

μοι δοκεϊ ταίς προτιμοτέραις τών δυνάμεων τής ψυ

χής ηρεμούσης (φημ\ δέ ταϊς κατά τδν νοΰν κα\ τήν

αίσθησιν ένεργείαις) μόνον τδ θρεπτικδν αύτής μέρος

ένεργδν κατά τδν ϋπ,/ον είναι, έν δέ τούτω τών καθ*

ΰπαρ γενομένων είδωλά τινα, κα\ άπηχήματα τών

τε κατ' αίσθησιν, κα'ι τών κατά διάνοιαν ένεργουμέ-

νων, απερ αύτώ διά τοΰ μνημονευτικοΰ τής ψυχής

είδους ένετυ·κώΟη· ταΰτα καθώς έτυχεν άναζωγρα-

φεϊσθαι, άπηχήματός τίνος μνημονικού τώ τοιούτο

-αραμείναντος.

ϊιιίεΓναΙΙο οΐΐδειιτϊιΐδειιΐε ίεΐαΐί τεπιπι ρεΓ δβπδΐιε ει ίο§Ίΐ3ΐίοη68 :ιεΐαπιπι δοιιί. ρετ νϊιη 3ηίηιχ τεηιίηί-

δεεηΐεηι ίηιρΓβββϊ, ΐειηβΓβ ΓθΓΠίΒηΙυΓ: Ιιβε νείιιΐ βχίΓΟίηα Γεβοη3ηιί3 εχ ηιεηοπβ ρΓοΓεείβ, ηυΐηβηΐί .ιηίιηί

ρ3ΠΊ ΐ}υο<1αα ιηο<1ο ίηηχΓεβοεηΙβ.

ΗΗ]ι>8ΐηοα'Ί ογ(|ο ϊη ϊιη3(;ίη3ΐίοηίϋυ3 Ιιοιηο οΌγ-

ιηϊεηδ νει·83ΐιΐΓ, ηεςιιε Γβπβ ρΓΟ^Γβδδϊοηίδ 8επβ 3ιΙ

Γ68 ςυκ βρρ.-ιιεηΐ, <1βοΊιείΐυΓ, δεΛ εοηΓαδίβ βι ηοη

ί,ΟΛίεηΐ.ιιΐρίί εΓΓΟίίόιΐδ οονη^αΐοΓ. 0ιιεηΐ3(Ιηιοϋυιιι

Έν τούτοις ουν φαντασιοΰται ό άνθρωπος, οΰχ είρμώ

τινι πρδς τήν τών φαινομένων όμιλίαν άγόμενος, αλλά

πεφυρμέναις τισ\ κα\ άνακολούθοις άπάταις περιπλα

νώμενος. Καθάπερ οέ κατά τάς σωματικάς ένεργείας,
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των μερών ιδιαζόντως τι χατά την έγκειμένην αύτώ Α

φυσικώς δύναμιν ενεργούντος, γίνεται τις κα\ τοΰ

ήρεμοϋντος μέρου,ς'-ρδς τδ κινούμενον συνδιάθεσις·

άναλόγως καΐ έπ\ της ψυχής, καν το μέν αύτής ήρε-(|(

μοϋν, τδ δέ κινούμενον τύχη, τδ όλον τφ μέρει συν-

διατίθεται. Ούδέ γάρ ένδέχεται συνδιασπασθήναι πάντη

τήν κατά φύσιν ένότητα, κρατούσης εν μέρει τινδς

των κατ' αυτήν δυνάμεων διά της ένεργείας. Άλλ' Γ

ώσπερ έγρηγορότων τε καΐ σπουδαζόντων έπικρατεϊ }

μέν ό νοϋς, ύπηρετεϊ δε ή αΓσθησις, ούκ άπολείπεται

δέ τούτων ή διοικητική τοΰ σώματος δύναμις ( δ μέν

γαρ νοΰς πορίζει την τροφήν τη" χρεία, ή δέ αίσθη-

σις τδ «ορισθέν ύπεδέξατο, ή δέ θρεπτική τοΰ σώμα

τος δύναμις έαυτή τδ δοθέν προσωκείωσεν)· ούτω

και κατά τον ΰπνον άντιμεθίσταταί πως έν ήμίν ή

τών δυνάμεων τούτων ήγεμονία· καΐ κρατούντος τοΰ ^

άλογωτέρου, παύεται μέν ή τών έτέρων ένέργεια, ού

μήν παντελώς άποσβέννυται. Έπειγομένης δέ τηνι-

καϋτα διά τοΰ ύπνου πρδς τήν πέψιν της θρεπτικής

δυνάμεως, κα\ πάσαν τήν φύσιν πρδς έαυτήν άσχο-

λούσης, ούτε παντελώς διασπάται ταύτης ή χατ'

αΓσθησιν δύναμις (ού γάρ ένδέχεται τδ άπαξ συμ-

πεφυκδς διατέμνεσθαι) , ούτε άναλάμπειν ή αύτής

ενέργεια δύναται, τη τών αισθητηρίων άργία κατά

τδν ΰπνον έμπεδηθεϊσα. Κατά τδν αύτδν δέ λόγον

κα^ τοΰ νοΰ πρδς τδ αίσθητικδν είδος της ψυ

χής οίκειουμένου, άκόλουθον αν εΓη κα\ κινουμένου

τούτου, συγκινεϊσθαι λέγειν αύτδν , καΐ ήρεμοΰντος

συγκαταπαύεσθαι. ΟΤον δέ τι περί τδ πϋρ γίνεσθαι

πέφυκεν, δταν μέν ύποκρυφθή* τοις άχύροις άπαντα- ^

χόθεν, μηδεμιαςάναπνοήςάναδόιπιζούσηςτήν φλόγα,

ούτε τά προσπαρακείμενα νέμεται, ούτε παντελώς

κατασβέννυται , άλλ' άντί φλογδς άτμός τις διά τών

άχύρων Ιπ'ι τδν άέρα διέξειίΐν, εί δέ τίνος λάβοιτο

διαπνοής, φλόγα τδν χαπνδν άπεργάζεται · τδν αύ

τδν τρόπον καΐ δ νοΰς τή άπραξία τών αισθήσεων

κατά τδν ΰπνον συγκαλυφθείς , οδτε έκλάμπειν δι"

αύτών δυνατώς Ιχει , ούτε μήν παντελώς κατασβέν-

νυται· άλλ' οίον καπνοειδώς κινείται, τδ μέν τι ένερ-

γών, τδ δέ ού δυνάμενος. ΚαΙ ώσπερ τις μουσικδς

χεχαλασμέναις ταΐς χορδαΐς τής λύ^ας έμβαλών τδ

πλήκτρον, ού κατά (ίυθμδν προάγει τδ μέλος· ού γάρ

άν τδ μή συντεταμένον ήχήσειεν ' άλλ' ή μέν χε\ρ

τεχνικώς πολλάκις κινείται, πρδς τήν τοπικήν θέσιν

τών τόνων τδ πλήκτρον άγουσα , τδ δέ ήχούν ούκ Ο

Εστίν, ε! μή δσον άσημόν τινα κα\ άσύντακτον έν τή

χινήσει τών χορδών ύπηχεϊ τδν βόμδονούτω διά τοΰ

ύπνου τής οργανικής τών αισθητηρίων κατασκευής

χαλασθείσης, ή καθόλου ήρεμεϊ δ τεχνίτης , εΓπερ

τελείαν λύσιν έκ πληθώρας τινδς κα\ βάρους πάθοι

τδ δργανον, ή άτόνως τε χα\ άμυδρώς ένεργήσει, ούχ

ύποδεχομένου τοΰ αισθητικού όργάνου δι' άκριδείας

τήν τέχνην. Διά τούτο ή τε μνήμη συγκεχυμένη, καΐ

ή πρόγνωσις προκαλύμμασί τισιν άμφιβόλοις έπι-

νυστάζουσα, έν είδώλοις τών καθ' ΰπαρ σπουδαζομέ-

νων φαντασιοΰται , χαί τι τών έχβαινόντων πολλάκις

έμήνυσε. Τφ γάρ λεπτώ τής φύσεως, έχει τι πλέον

παρά τήν σοιματικήν παχυμέρειαν εις τδ καθοραν τι

τών δντων δύνασθαι. Ού μήν δι' ευθείας τι\δς δύνα·

Ρατκοι.. γ.κ. χυν

η ιι ΐοιιι ϊη εοι-ροπδ ε0εεΐίοηί1>ιΐ8 (Ίι, υΐ ςιιβηη,υβιη

ιηεηι1)Γ3 δίη^υΐα ςυίϋιίαηι ρβουΙΪΛΓΐΙβΓ ρΓΟ ίιιιϋι»

ίρδίδ 3 Π3(υΓ3 ί301ι1ΐ3ΐ0 3β3111 : ΐ3Π16η 3ΐΐ(]Η3 εΧΪ3ΐ31

Ρ3ΠΪ6 ςυίβδεεηΐί», 3<1 β3ΐιι ςυ« πιονεΐιιΐ", :ιΠΊτΐίο :

ββάειη ΓΒΐϊοηβ ϊη 3πίπ)0 οιί^ηι υβιιτεηϊΐ, ιιΐ ΙίεεΙ

ρ3Γ8 ε]υδ Ικοχ ςιιΐεβεβΐ, λΙιοπι πιονείΙυΎ : Ιοίίυβ 13-

ηκ'ΐι 3(1 ρΛΐΊοιη βΠεείϊο ςιΐ3ΐ(ΐ3ΐη ηκιιιοηι. Νεο,ιιβ-

ςιοπι εη'ιηι Πεπ ροΐοϋ, υΐ ηβΙϋΜΐΐβ υηϊιϊο ρι-ΟΓδυβ

άίδδοΙνβΙυΓ, εΐί3ΐιι$ϊ Γμποώπιι ϊη ηοΐιίδ Γβευΐΐββ αΐί-

ψιηικίο ΓβεΙβΓΪβ 3£οηάί νί οι οΙΓιο3οίΐαΐο ρΓΧβίεΐ.

ΕηίπινεΓΟ υΐ ηουί$ νΐςϊίαιιΐϊΐιυβ οι β^εικίο οεειι-

ρ3(ί$ ρπιοίριια ηκΊΐΐϊϋ εβί ροΐεδΐ33, πιίηίδΙοΓ βυΐεπι

πιεηΐϊδ εβί $εη$ιι$ : ηεφιε ΓβειιΙΐββ ηιι% εοι-ριΐδ ηιι-

Ιπΐ, οχ<ΊυιΙΗυΓ. Μεη8 εηϊιη Γ3ΐϊοηβηι ηρίκοηκίί ηε-

οε883Γϋ βϋηιειιΐϊ οβίεηϋίΐ, 8εη8υ8 «|υο<1 681 οοηιρ,ι-

Γ3ΐυηι Γοι ϊρίι, Γ3ευΙΐ38 (Ιειιίςυε ηυΐΓίβιιβ βιιυηι Ίη

ιΐ8ΐιπι νοπίΐ. δίε ροΓ βοπιηιιηι ρΓίηεϊρ3ΐυ8 ίβευΐΐ»-

Ιυπι ϊη ηουίβ ηυοιΐ3πι ιηοιίο ρεΓηιυ131υΓ. Ν;ιιη ευιη

ρεηεβ ρ3Γ(επι Γ3ΐίοηε ηοη υιειιίειη ροΐββίββ 8ϊ(,

Ϊ3οιιΙΐ3ΐιιιη βείΐίεεί αηϊπιϊ ΓεΙίςυβΓυιη βεΓιοηεβ εβ8-

53ηΐ ςιιίάεπι, 31 ηοη ρΐΌΓβυβ εχβΐίιιςυυηΐυΓ. Ει

ςυ3ΐτινΊ8 εο (εηιροΓε Γβουΐΐβδ ηυΐήεηβ εοηεοείίηηί

οίΐκιπιιη ίιι(εηΐ3 κίι, 3<)]υπιεηΐο βοπιηΊ ρεΓΩείβη(Ι«,

βάεοςυβ ίη 1 κι ο υηίτεΓ83 ηαίιΐΓβ οεευρεΙιΐΓ : Ιβιηειι

υΐ ρΙ»ηε 3ο Ιιβε βεηΐίεηβ Γ3ευΙΐ38 Ιυηι ηοη ανεΙΙϊιιΐΓ

((|ΐΐ3πϋο ηιιχ ιιαίιπβ ηοβίυβηιηΐ, ι1ί8]ιιη^Ί ηοη .ροβ-

8υηΐ), Ϊ13 ιιεςηε 1013 ίρβίυβ νίβ εΐυεεί, αΐι ΟΓ^βηίβ

$εη$υυηι ρεΓ βοηιηυηι ςυ38Ϊ ΓοΓίαηΙίουδ ϊιηρβϋίιη.

Ε;ΐ(1βαι τβΐίοηε ει ίΠπιΙ εοηβεα,ιιείυΓ, ςυοϋ ειιπι

ηιεηΐίβ βΐ ραιΊίβ αηϊπιϊ βεηΐίεηΐίβ ηιυ(υ3 ςυ3Β0,3ΐη

8ϊι εοη]υηο1ίο : ιηοΐ3 Ιιαο, βίηιυΙ πιεηιεπι ιηονεπ,

ει εοη(Γ3 ηυΐε8εεη1β, ςυϊεβοεΓβ. 1§ηεηι ν'κίοπιιι;

ρ3ΐεί$ εχ οιηηϊ ρ3Πε εοορειίυπ), 8Ϊ ηυΙΙο Π»ΐα

Π.1111111,1 εχείίεΙυΓ, ηεηιιε ρΓ0χίιιΐ3 ηυχηιιε 3ΐ)$υιηεη(]ο

άερββεεΓε, ει ρΓ0Γ8υ$ βΐίβηι ιιοη εχΓιηςιιί, ρπ>

Π ;ι ηιιικι νβρΟΓβ ςυοα'βηι ρβΓ ΐρ<;ι* ρ»1ε38 ίη ηιτοιιι

ρεηείΓβηΙε. Ουοϋ 8Ϊ 3υΐεηι Πΐΐυβ βΐίηυίβ βεεηο'31,

ρΓο ίαιηο ΙΙ.ιιιιιιιη βοεεΜοΊΐαΓ. δίε ιιιεηβ 8εη8ΐοιΐ8 ϊη

δοπιηο ηυίεβεειιΐίουβ ςιΐ38ΐ εοηΐεείβ, ηεηιιε ρε γ

εθ8 εΙυεεΓβ ροΐε$ΐ, ει οιηηίιίο εΐίβηι ηοη εχβΐΐη^ιιί-

ΐιΐΓ, 80(1 υΐ ίςηί» Γυιηυηι, 8ίε ίρββ ηιοΐυη) αΐίςυβηι

ΓβΓιηβΐ, ρ.ΐΓΐϊπι Η^οπϋ, ρητίπη ίη η^εηιΐο ϋεβειεηβ.

Αΐ(]ΐιε υΐί ιηυβίευβ ρΙεοίΓΟ εηοΓ^ββ Ιυγ;β Γεηιϊ8838

Ι3η$βη8, ηοη ε1β§3ηΐεΓ ει ηηπιεΓΟβε ςυίϋςυβηι 03ηίΐ,

ςιΐ3ηαΌ ςυοο* Ιεηβυπι ηοη ε8(, οιΙογο βοηυιη ηε>]υίΐ ;

π)3ηιιηι ΠΙε ςυϊα'ειη 3ΠίΓιεϊθ8ε ηιονεΐ, ρΙεείΓΟ ηιι>-

1>υ8 εοηνεηίΐ Ιοοίκ 3ρρ1ϊε3ΐο, βοπιιβ ιβιηεη νεί ηυΙ-

1ιΐ8, νεί ί^ιιοΐυβ ει ΐηεοιηρο8ίιυ8 (Ιο ιΜί ΓκΙίυηι ρυίβα

εχρππιίΙυΓ : Ϊ13 ει 0Γ^3ηίε3 βεηβιιαηι δίπιοίοτη,

ηιιοΐϊεβ ρεΓ βοηιηιιιη 13X313 εβί, νεί ρΓΟΓβυβ ηυίεβείΐ

3ΓΐίΓεχ, νείυΐί ειιηι εχ χιϊιηϊα Γβρίειίοηε 3ε ρηικίοιν

ϊηΙε^Γ3 ίηβίΓυιηεηΐϊ 081 Γ;κ·.ι» ιοίίυβ Γεΐ3Χ3ΐίο, νοί

Ιβηςπίιίεεί ουβευτο 3^ίΐ, ίηβίΓυηιεηΙο βεπβυβ 3Γ(ειιι

ηιεηΐίδ βεεηΓπίβηι ηοη εβρίεηΐο^ ΙάείΓεο ιηεηιοΓίη

εοηΓιΐ83, ει νίβ ρΓ.τδΐιρίεηιΙι »ηι1)ΐ^υΪ5 ίη φΐΗ>ιΐΜΐ*ηι

νείβιηεηΐίβ ηιιηβί (ΙοΓηιίΐ3η(Ιο ηιιίβηβ, βϊηιηΙβεΓΗ

πίίπιι, ςιιίΙ>(ΐ8 νίςίΐαηβ οεευρβίιΐΓ, ίιηβ^ϊηηηιΐο 8ΪΙ>!

ίηΓθΓΠΐ8Γβ νίϋεΐυτ: ιιεηυε ηοη 3ΐί(]υ3ΐκ1ο 03 ςικο

ϋηίηάε οοιηρΓοΙιαΓεΙ ενειιΐυβ, Ιικίϊοηνϊΐ. Ν»ιη ργβϊΙογ
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β:ιηι, (ΐιι« ίη εοΓροη'δβδΙ ΙβηιρβΓβηιεηΙο, ΟΓ.ΐδδίΙίεηι , Α ταιδιασαφεϊν τδ λεγόμενον, ώς τηλαυγή τε κα\ πρό-

Ιΐ3ΐ>6ΐ (|υί(1(1αιη ·ρβι· πβΙιιγχ βιι&ΙΐΗίαΙβπι, ςιιο γοβ

ρβΓβρίοβτο ροδΒΪι. Νεςιιβ Ιβηιβη ίΙΙα εβί νίβ, υΐ ά'\-

ΓίΌΙο ΓιιΙυτα άεεΙαΓεΙ, (1β(]υβ ϋ$ ο'ίΐϋείο'β 3ΐφΐβ

ηρβιΊβ 1105 όΌεεβΐ: $β(1 βδΐ ΐαηΐιιπι φιχάαια οΜϊηα*

•ίί αηώίβΐι» ΓυΙυπ βνεηΐιΐδ δίςηίπεαίίο, ΐ)υηυι«ηί^ιη.ι

νοεβηι, ηιιί ίη ηίβ ϊηΙοτρΓΟίαικΙίδ νβΓδηηΐιΐΓ. δίε

ηιιί 3 ροειιϋ$ εγβι ΡΙι&ταοηί, ρβΓ εοιηιιιιη) ίη Γβ^ίβ

ο»Ιίοεηι οοίΓυηι εχρπιηίι : βίε ρίδίοΓ ε]ιΐ8(1θΐϊΐ, εβ-

ηίδίπιπι δίοί ^β»ΐ3Γβ νί(1(;ΐιΐΓ (ίϋϊί εηϊηι ιιΙβΓςιιε

νί^ίΐβιΐδ Ιιίδ ΓβΙιιιδ ηεευραπ ιτια^ιιορβΓβ ευρβτβΐ,

δηλον είναι τήν των προκειμένων διδασκαλίαν ■ άλλά

λοξή κα\ άμφίβολος τοΰ μέλλοντος ή δήλωσις γίνεται,

όπερ αίνιγμα λέγουσιν οϊ τα τοιαύτα ύποκρινόμενοι.

Ούτως ό οινοχόος εκθλίβει τήν βότρυν τη κύλικι τοΰ

Φαραώ · ούτω κανηφορεϊν ό σιτοποιδς έφαντάσθη, έν

οϊς καΟ' ϋπαρ έκάτερος την σπουδήν είχεν, έν τούτοις

είναι και δια των ονείρων οίόμενος. Των γαρ συνήθων

αΰτοί; έπιτηδευμάτων τά είδωλα τω προγνωστικω τής

ψυχής έντυπωθέντα, παρέσχεν έιΛ καιροϋ των έκ-

βησομένων δια τής τοιαύτης τοΰ νοϋ προφητείας

επβηι ρβΓ δοπιηιιπι ε3 Πεη ρυΐ303ΐ. δίηιιιΐ.ιοτα || καταμαντεύσασΟαι.

ιιαιικμιβ δίοιΙίοΓυηι 30 νϊΐχ, ευί βδδΐιβνεΓβηΙ. ρβηϊ »ιιίπιί ϋε ΓυΙιΐΓί$ άίδρίείβηΐί ίηιρΓοδκη, Γαείευαηί υΐ ρβΓ

Ιιβιιε ιηβηΐίδ ρΓ%δ3£ΐΐίοηβιη φΐίϋϋηηι, ειιί ΓβδροηάβΓβΙ βνεηΐυδ, δίΐπ ν3ΐίείιΐ3Γεηΐυτ.

ΙΙΙιιά ηυίιίβηι, φιοιΐ ϋβηίεΐ 81 ^δερίιυδ εΐ ηίδ 3ΐϋ Β Εί δε Δανιήλ κα\ Ιωσήφ, καΐ οί κατ" εκείνους θεία

(ΌΐΐδίιιιΠεδ, ΓβειιΙΙ.Ίΐβ ςαηά.ιιιι ϋίνίηη, δβηδίΙ)Πδ ιηϊ -

η.ηιβ ρβΓίυΗιηΐίδ, ητυηι Ι'ιιΙιιι-π ιιηι εο^ηΐΐίοηβ ίη-

δίπιείί ΓυεπιηΙ, ηϋιίΙ αά Ίά άε ςιιο η^ίΐυτ ηΙΐΊηοΐ.

Νοη βη'ιιιι ηυίδηιιαηι Ιιβ;ο ΓβοΙε 3ΐΙ δοιηηίοπιηι ε£Γβ-

εΐ» ΓβΐυΙβΓΪΙ, ηηί ΓογΙο Γ3ΐίοηβ εαιίειη <1ίνίη3δ αρ-

ραηΐίοηεδ, ςιιχ ηοηηαΐϋδ νίβϋαιιΐίΐιιΐδ βε οίΓεπιηΐ,

ηοη ρεειι1ίηπ3 νίκα, δβιΐ εοηδβηίβηβυηι ορυβ ηηΙιΐΓΚ,

δΐιβρίβ νΐ ςυβάαβι Ίά είΕείεηΓίδ, βδδβ δίαίιιηι. Οπβηι-

αιίηιοϋυιη βΓ^ο, ευηι Ιιοηιίηεβ υηίνεΓδί 3 ηιεπίβ

ρνορπί Γβ£3ηΐιΐΓ, ραιιεί Ιβηιεη ςπίιίαηι εχδίδΐιιηΐ,

ςιιίουδευιη ϋβιΐδ ηιαηίΓεδΙο ρβηε ΓηιηίΙίβΓεηι ίη πιο-

Λιαη νβΓδαΙυΓ : δίε ειιηι νίδ ίηια^ίιιαηιΐί ρβΓ βοηιηυηι

οηιηίοιίδ 8ΒΓ)υε 3ε δίηβ (ΙίδεΓΪιηίηε 3 ηβΙυΜ δί( ίη-

ύ\ι», ραιιεί βχ υηίνβΓδΟΓυηι εοδίη βυηΐ, ςαίΐηΐδ ά\~

δυνάμει, μηδεμιαςαύτοϋς έπιθολούσηςαίσθήσεως, τήν

των μελλόντων γνώσιν προεπαιδεύοντο, οϋδεν τούτο

πρδς τον προκείμενον λίγον. Οϋδέ γαρ άν τις ταύτα τή

δυνάμει τών ενυπνίων λογίσαιτο, έπε\ πάντως έκ τοΰ

άκολούθου κα\τάς καΟ'ύπαργινομένας θεοφανείαςούκ

δπτασίαν, άλλά φύσεως άκολουθίαν κατάτδ αύτόματον

ένεργουμένην οίήσεται. "Ωσπερ τοίνυν πάντων άνθρώ-

πιον κατά τον ίδιον νούν διοικουμένο^ν, δλίγοι τινές εί-

σιν οί τής θείας ομιλίας έκ τού εμφανούς άξιούμενοι·

ούτω κοινώς π2σι καΐ όμοτίμως τής έν ύπνοις φαν

τασίας κατά φύσιν έγγινομένης , μετέχουσί τίνες,

ούχΊ πάντες, θειοτέρας τινδς διά τών όνείρων τής

έμφανείας. Τοις δ' άλλοις πάσι κάν γένηταί τις έξ

ένυπνίων περί τι πρόγνωσ:ς , κατά τον είρημένον

νίηίθΓ3 δβ βοιιιηΐοΓίιιτι νίδα οΟοΓυπΙ. ϋαΊβΓί δί ΐ]υΚΙ ε γίνεται τρόπον. Εί δέ και ό Αιγύπτιος κα\ ό Άσσύ-

ριος τύραννος θεόθεν πρδς τήν τών μελλόντων ώδη-

γούντο γνώσιν, έτερόν έστι τδ διά τούτων οίκονομού-

μενον ■ φανεροιθήναι γάρ έδει κεκρυμμένην τήν τών

άγιων σοφίαν, ώς άν μή άχρηστος τω κοινώ παρα-

δράμη ιδν βίον. Πώς γάρ έγνώσθη τοιούτος ών Δα

νιήλ, μή τών έπαοιδών καΙ μάγων πρδς τήν εϋρί-

σιν τής φαντασίας άτονησάντων ; Πώς δ' άν περι-

εσώθη τδ Αίγύπτιον έθνος, έν όεσμωτηρίω καθειργμέ-

νου τοΰ Ιωσήφ, εί μή παρήγαγεν εις μέαους αύτδν

ί τού ένυπνίου κρίσις; Οϋκούν άλλο τι ταύτα, καΐ

ούχ\ κατά τάς κοινάς φαντασίας λογίζεσθαι χρή. Ή

δέ συνήθης αΰτη τών όνείρων 6ψις κοινή πάντων

έστ\, πολυτρόπως κα\ πολυειδώς ταϊς φαντασίαις

α"β δοιηηίοπιηι εοη]εοΐυΓίδ Γβί ΓυΙυτχ εο^ιιοδειηιΐ :

ί(1 Ιοίυιη Ιίει ί εο, ηιιο ίιιϋίοαίιιιη βδΐ, πιοιίο ρυΐ3η-

ιΙυπι βΓίι. Οηοα" 3υΐειη ει -Έ^>'Ρ' ϊι>β βΐ Αδδ^ιίιΐδ I)-

τβηηυδ Οβϊ ηιιΐυ 3ΐΙ ΓιιΙυΓοπιηι βείειιΐίπηι αΌιίυεΙϊ

δυηΐ, Ιιοο (|ΐιυ(|ΐιε ηΐίο τεδρίείβηΐβ 1)οο ιίδυνεηίι.

Ναηι εο ρβειο δαηεΙΟΓυηι ηυοπιηιϋβηι ηοιηίηυηι $:»-

ρίεηΐίβιη οηιηίΐιυδ ίηηοΐεδεεΓε οροηιιίΐ, ηι ε;ι νίΐχ

Ιιοιηίηυιη υΐίΐίδ εδδεί. Οιιί εηίπι Πεη ροΐαίδδει, υ(

ϊη Οαηϊβΐβ ΓαευΙΐ3δ εβββ ν»ΐίοίηηηύϊ ο"ερΓ8ΐιεηι1βΓε-

ΐιιι-, ηίδί εχεαηίαΙοΓεδ εί ηι:ιμί δοηιηίπηι ΓΡβ,ϊβ ε(

ίηνβηίΓβ εί ίιιΐοΓρΓεΙηι-ί ηεςυίδδβιιΐ ? α,ποηιοΰο

_ί^ν|ΐΐίιΐΓΐι ιι εοηδεΓνηπ' ηαιίο ροΐιιίδδεί, ΐοδβρίιο ίη

εβΓεβΓβ >ΜίΙο εί εοηείιΐϊο, δί ηοη δοιηηϋ εχρίαηα-

Ιίο ρΓίε1>υίδδ6ΐ οοεβδίοηβΓη, ΐ|ϋ3 ίη «Είπηι ΙοΙίιΐδ ^ έγγινομένη. "Η γάρ παραμένει, καθώς είρηται , τφ

ΚεηΙίδ 3θεεΓ88ΓεΐυΓ? ΙιΙείΓεο δίαίιιεηοΊιηι βδΐ, ιΓινβΓ-

£3ηι Ηοηιιη Γ3ΐίοηεηι εδδε, ηιιχ 3<1 εοηιηιιιηεδ νί-

βίοηβδ ηοη εοη§ηΐ3ΐ. υδ'ιΐ3ΐ3 νετο δοηιηίοΓυιη νίδ3,

οηιηίϋυδ ο))νί3, ρεη|ΐΐ3ηι νβτίίδ ιηοάίδ ίπΓοΓπιαπΙιΐΓ.

Απί βηίηι, ςιιειτΐ3ΐ1ηιθ(1υηι εδί εχροδίΐιιιη, εχΐΓβηιί

ςυαδί δοηί (ΙίυΓη.ίΓυπι εΟεεΙίοηιιπι ίη ραΠε αηΐηιϊ

ιειηϊηίδεεηΐε Γείίηιιί Ιίηηίηηΐ, 3υΙ ρΓΟ εο αίφιβ εοΓ-

ρπδ αΠεείυιη βδΐ, δοηιηία (|ηοΐ|πε Οη^πηίιΐΓ. ΡαιεΙ

Ιιοε εχ εο, ςιιοϋ ςιιί δ'ιΐίυηΐ, εδβε α·Ι Γοηΐεδ Ββδβ

εχίδΙίηΐ3ηΐ : <|υί ε^ιιΐ'ίιιηΐ, ίη εοηνίνίίδ, αϋοΙεδεειίδ

ρεΓ 33ΐ3ΐειη ΙαδείΥίεηδ, εοηδεηίαηε» Ιί1ιί(1ίιιί βυκ

ΐιη3ξίη3ΐιΐΓ. Εηιιία'εΓη εί α1Ϊ3ΐιι ηπαιηιΐηηι ρΓχίεΓ Η.18

δοηιηίοιυιιι εαυδαιη άίιΐίεί, ευπι ηεεεδδίΐ'ίυιη ο,υειη-

μνημονικώ τής ψυχής τών μεθημερινών έπιτηδευ

μάτων τά άπηχήματα · ή πολλάκις κα\ πρδς τάς

ποιάς τοΰ σώματος διαθέσεις ή τών ένυπνίων κατά-

στασις άνατυπούται. Ούτω γάρ ό διψώδης έν πηγαϊς

είναι δοκεΐ, κα\ έν εΰωχίαις ό τροφής προσδεόμίνος,

κα\ ό νέος, σφριγώσης αύτώ τής ήλικίας, καταλλήλω

τω πάθει φαντασιοϋται. "Εγνων δέ κα\ άλλην έγώ

τών καθ" ύπνου γενομένων αίτίαν, θεραπεύων τινά

τών έπιτηδείων έαλωκότα φρενίτιδι, δς βαρούμενος

τη τροφή πλείονι τής δυνάμεως αϋταϋ προσενεχθείστ,,

έβόα , τούς περιεστώτας μεμφ4μιν<>ς , 6τι Εντερα

κόποου πλτρώσαντες εϊεν έπιτεθεικότες αύτψ.
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ιίαιη Ιβηοι-βηΐβπι βχ ρητεηίιία'β ουΓαΓβηι. ϋίϋο εηϊπι ΙϊΓ^ίοΓβ, ςιιαηι ίρβίοδ νΐιϊΙ>ιΐ5 οοηνεΙιίΓεΙ, {ξηναΐΐιί

εΐ3Π)3ΐ)3ΐ, εί 3δΟηΙε$ οΙ>]ιιη;3θ3ΐ, φΐ»ηιο1)Γβιη ίηιβδίϊηα εοεηο ΓερΙεία δί1)ί ϊιηροδυίδδεηΐ.

Κα\ ήδη τοϋ σώματος αύτώ πρδς Ιδρώτα σπεύ- ^ Ουιηο,υβ ]3ΐη εοιρυδ ςαοάαπι οηπι ίηρβίη δίκίο-

δοντος, ήτιάτο τοϋς παρόντας ΰδωρ εχειν ήτοιμα-

σμένον, έφ' φ τε καταβρίξαι κείμενον, χαΐ ούχ ένεδί-

δου βοών, Εως ή Ε'κβασις τών τοιούτων μέμψεωντάςαϊ-

τίαςήρμήνευσεν. "Αθρόως γάρ ΐδρώςτε πολύς έπε($4ϋη

τώ σώματι, χα\ ή γαστήρ ύ-οφθαρεϊσα τήν έν τοις έν-

τέρο;ς βαρύτατα διεσήαανεν. "Οπερ τοίνυν, άμβλυν-

θείσης ύπδ της νόσου της νήψεως, επασχεν ή φύσις

συνδιατιθεμένη τώ πάθει τοϋ σώματος, τοϋ μεν

όχλούντος οϋκ άναισθήτως Εχουσα, διασαφήναι δέ το

λυπούν έναργώς, δια την έκ της νόσου παραφοράν,

οϋκ ισχύουσα- τούτο κατά τδ εϊκος, εί μη έςάρ\όω-

στιας, άλλα τώ κατά φύσιν υπνω τδ διανοητικδν της

ψυχής κατηυνάσθη, ένΰπνιον άν τώ ούτως διακει-

μένω έγίνετο, ϋδατι μεν της τοϋ ίδρώτος έπιρ^οής,

ιΐιη βχρπίϊδυιυηι οί·8ΐ, 3Μΐΐδ;ι1).·.1 605 ςυί βάοδδειιΐ,

ςυΐ^Ί «([ΐιηιιι αϋ ηιηηυβ 1ΐ3ΐ)εΓεηΙ, (μι 3 ΐρ$υιη }»'

061110111 ΓΟδρβΓ^ΟΓΟΙίΙ. ΙΙΐφ15Ι110<]ί ΟΐΐΙΙΙΙΟΙ'ϋδ Π0Π

ίηΐυπιιίΐΐεΐιβΐ, (Ιοηεε βνεηΐϋδ ίρββ, ί|υ* Ιιβι-υιη Ιη-

ϋΓβραΐϊοιιαιιι οαιιβββ βββεηΐ, άεοΐ3Γ3Γεΐ. ϋοηΐίηυο

εηίΐΙΙ 8ϋΐ]θΓ εθρίθ5ϋ5 6 εθΓρθΓε4»3113υ3ΐ, ει νβϋΐβϊ

«οίικυβ ο,οοά ίδΐΐιυο εβδβΐ ίη ίηΐβδίίηίδ ροηοιιβ

8ίξΐιίΙϊε3ΐ)3ΐ. Ουοιΐ ϊ^ΊΐυΓ βεείάίΐ 1ιεηεΐ3ΐ% ρεΓ νίηι

ηιοΓΐ)ί η3ΐυΓ33, ςυχ ιιιογΙιο εοΓροπ» 3θ1είε1)3ΐυΓ, υΐ

ςυίιΐ ί,τανβ ηιοίεβίυπιηυβ βΐΜ εβίοΐ, ηοη οιιιιιίηο

ί^ηθΓ3Γε(, ίηάϊεβΓβ Ιβηιεη ρβΓ οηβηι εχ ηιοιίιο

(1οΓΐΓ3ΐίοΐιοιη υηϋβ ΙχάεΓείυτ, ρβΓβρίευβ ηου νβίβ-

τΛ'Λά εοηδβηίβηβιπη β$1, βί ΓοΓίεηοη οχ ίιιν:ιΙίΐιΐ(1ί-

ηε, 86(1 ηβΐυΓβΙί δοιηηο ίηΙβΙΙΙ^θηβ βϋίιηϊ Γαου1ΐ»9

έντέρων δε ρ"άρει της κατά την τροφήν άχθηδόνος Β δθρίΐ3 ΓιιίδδεΙ,ίη Ιιοππιιε δϊε 306610 δοηιιιίιιπι ηυοο"-

σημαινομίνης. Τούτο και πολλοίς τών την Ιατρικήν

πεπαιδευμένων δοκεϊ, παρά τάς τών παθημάτων

διαφοράς, κάΐ τάς τών ενυπνίων δψεις τοις κάμνουσι

(]3ΐιι Γοΐυηιαι Γαίδδβ, ίη ηυο ρβΓ 3ςιΐ3ηι βικίοηβ

Ουχίο, ρεγ ίηΐεδίίηοηιιη ρυηαΊΐδ εϊΜ εδβεΐ £Γ3νίΙΜ

8ίςηΊΙίε3ΐ3. Ιάεω ρίβηη,αε ηιβιΙίεί βοΐιιυηΐ, ςυί ββ-

γίνεαθαι · άλλας μεν τών στομαχούντων, έτέρας δέ I εηη(1υιη ηΐ0Γΐ)0Γυιη άίβοπηιίηα δοιηηϊοπιιη βΐίβηι

τών χεκακωμένων τάς μήνιγγας, κα\ τών έν πυρε- βρεείεβ άίνβΓ838 3Ε2Γ'δ 3θεϊάει·ε 3(1ΪΓπΐ3ηΙ : αΙι»9

τοις πάλιν έτέρας, τών τε κατά χολήν, και τών έν

φλέγματ: κακουμένων ού τάς αϋτάς, κα\ τών πλη

θωρικών, κα\ τών έκτετηκότων πάλιν αλλάς. Έξ ών

Εστίν ίδεΐν, δτι ή θρεπτική τε και αυξητική δύναμις

τής ψυχής Εχη τι κα\ τοϋ νοερού συγκατεσπαρμΕνον

αυτή διά τής άνακράσεως , 3 τή ποια διαθέσει τού

σώματος τρόπον τινά έξομοιούται, κα\ τδ Επικρα

τούν πάθος ταίς φαντασίαις μεθαρμοζόμενον. Έτι

δέ και πρδς τάς τών ηθών καταστάσεις τυ-οΰται

ιΓιοιΪΓΐιηι ίίδ ςυί εΐοηιαοΐιϊ νίΐίο ΙβϋοΓεηι, 3ΐί38 Γΐ9

(]υί1ιυ8 εεΓευη ηιεηι1ΐΓ3ή3ε βίη( Ιχβχ, 3Ι133 1Ί·1>ι·ί

εοιτορίίδ , 8ΙΪ33 ίίδ ηυίυυβ ηϊιηίυδ Ιιίΐίδ Ιιιμιιογ,

3ΙΪ33 ηυίϋυδ ρίΐυίΐ3 δίΐ πιο1εδΐ3 : ϋεηίςιιε »1ΐα δοιιι-

ηίοηιηι νίχ3 δΐιεεί ρίειιίδ οοΐ'ροηϋυδ, ά\\ά ηιβΓεεβ·

εεηϋΐΗΐκ οϋ]ίΐ'ϊ. ϋε (|ΐιί1ιυ8 ηηιη'ιΐιιιβ νίιΙεΓβ 681,

ιιυΐΓίεηΐεηι 3(ΌΓ88εεηΐεηιΐ|ΐιε ΓαουΙΐΗίοηι αηϊπιϊ ηοη

ηϊηίΐ εΐί3ΐη άύ νΐ ίηίεΙΓιςειιΐε 8ίΙ)ί ίιΐδρεΓβυιη εΧ

ΐεηιρεΓ3ΐυΐ'3 ίη π I υ 3 οοηΐίηεΓε, ηικκΐ εοΓροιίβ 3θβ-

πολλοΐς τά ένύπνια. Άλλα τοΰ ανδρείου, και άλλα τού ^ οΐίοηί ςιιοιίβπι ιηοοΌ εοηδίηιίΐε τείΐιΐβΐιιι·, εί (1ίν<}Γδ3»

δειλού τά φαντάσματα ■ άλλοι τοΰ άκολάστου δνειροι,

χα\ άλλοι τοϋ σώφρονος ■ έν έτέροις δ μεταδοτικδς ,

χτ\ έν έτέροις φαντασιοϋται ό άπληστος, ούδαμοϋ

τής διανοίας , άλλά τής άλογωτέρας διαθέσεως έν τή

ψυχή τάς τοιαύτας φαντασίας άνατυπούσης, οΤς προ-

ειθίσθη διά τής καθ' ϋπαρ μελέτης, τούτων τάς ει

κόνας κα\ έν τοίς ένυπνίοις άναπλαττούσης.

ίιη3§ίη3ΐίοηεδ ηοείοπιβδ ρΓΟ ιγιογΙιϊ ιΙίνεΓδίΙβΙβ ο(Τι-

ε'ΐ3ΐ. ΕδΙ εί 3ΐϊιΐ(Ι δοηιιιίοΓυηι ηηοιίο'βιη ροιιιΐδ,

<\ηοά ρΓΟ ηιοΐ'υηι ει^ιΐδφΐβ νβπείβΐβ ΓογπκιΙιιγ.

δαηΐ εηίιη ίΐΐχ Ιιοιηίιιίβ ΓοΓίίδ, 3ΐίχ ιίιηκίί ϊιηαςϊ-

ιΐ3)ίοηεδ πιπ ί ππκε : η 1 ί :» (εηιρεΓ.ιηΐΊδ, 3ΐί3ηυε ίη-

ΙειτιρβΓβιιΙϊδ 80ΐιιη':3 ; «1ί3 ΙιηπιΊηί 3ν3ΗΐΪ3 Ίιιβχρίο-

1>ίΙί, 3ΙΪ3 ΙίΙ>εΓ3ΐί ρεΓ βοιιιηιιπι ο1)]ίείυηΙαΓ. Αΐιριε

ν 153 ηρεε ηεηιΐ3ςιΐ3ηι πιβηί, βεά βχρβΓβ ίΙΙβ ΓβΙίοηίδ ίη βηίηιβ βββεΐίο ίηΓοΓΠΗί. ϊίιιιιι ηυίουβ ςυίδ 3δ»ιιβνίΙ

ίίιιτϋο δΐυάίο, βΟΓυηι ίη δοιηηίβ βΐίβιη δϊιηυΙαοΓ;» ϋη§ίΙ.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΙΔ'. ΰΛΡυΤ XIV.

"Οτι οϋκ έτ μέρει τοϋ σώματος ό νοϋς. Έν φ κα\ Μαιίοη οΐτία ηηαάαη νι οοτροήί ραΠβ ηοη βχϊχΐβτβ,

ίιάχρισις των τε σωματικών χαϊ γυγικών κΐ' ρ άΐεΐαταΐνηχ : ρταΊετβα αηροτίί βί βΝΐ'ιηϊ ηιυίιιιινι

νημάτων

Άλλά πολϋ τών προχειμένοιν άπεπλανήθημεν.

Δεΐςαι γάρ ήμϊν 4 λόγος προέθετο τδ, μή μέρει τιν\

τοΰ σώματος ένδεδέσΟαι τδν νοϋν · άλλά παντός κατά

τδ Γσον έφάπτεσθαι , καταλλήλως τή φύσει τοϋ ύπο-

κε:μένου μέρους ένεργούντα τήν κ!νησ;ν.*"Εστι δε

βπου κα\ Επακολουθεί ταϊς φυσικαϊς δρμαΐς ό νοϋς,

οίον υπηρέτης γενόμενος. Καθηγεϊται γάρ πολλάκις

ή τοΰ σώματος φύσις, κα\ τοϋ λυποϋντος αίσθησιν

έντιθεΐσα , και τοΰ εύφραίνοντος έπιθυμίαν, ώστε

ταύτην μέν τάς πρώτας παρέχειν άρχάς, ή βρώσεως

βρεξιν , ή τίνος δλως τών καθ' ήδονήν τήν όρμήν

έμποιοϋσαν, τδν δέ νοΰν έκδεχόμενον τάς τοιαύτας

δρμάς, ταϊς οίκείαις περινοίαις τάς πρί·ς τδ ποΟού-

άί&οΓίιηαι βχροιϊιηιη.

νεπιιιι ειιίιηνεΐΌ Ιοιι^ε 31) εο, ςυο άβ β^Ί εοε-

ρΐυπι ειιιΐ, (1ί§Γε8δί βυηιυβ. ΙηβΐίιηεΓβηηιβ εηίι»

άβηιοη<ι(Γ3Γβ, ηιειιίειη ραιΊϊ εοΐ'ροΓίδ βΙίειιί Μ\%λ-

^3ΐ3ηι ηοη εββε : 80(1 ευηι ΙοΙο ρ3ΐί Γ3ΐίοηε εοη-

)υη(;ί, εΚείβηιβιη ηιοΐυηι ίη ιηεηιΙΐΓίδ ρ;ιηίδ ειι]υδ1ί'

υεΐ ιΐ3(υΓ33 εοηδεηίβηεηιιι. Γίΐ ;ηιΐπιι ΊηΙεπΙυιη

ειί3πι, ιιΐ ιηειίδ Ι3η>]ΐΐ3ΐιι ηιίηίδΙβΓ, Π310ΓΧ Ιίοίϋίηί"

Ιιιΐδ ουίειηρει-εΐ. δχρε ειιίοΊ εοΓροΓΪδ ηαίιιτα οΊκίδ

οΐΙίείιιιη ιι^ιιτραΐ, ίΐη ιιΐ εί ηοεεηΐίδ η·ί Ββιιβυιη, εί

)ΐιευη<Ιχ α^ ξταΐχ (Ιεδίιίεηυιιι εχείΐεΐ. Λιίεοιιοε Ιίι οι

εχρείεηϋίδ τείιιΐδ οεοΒδίοιιειη οοι ριΐδ ρπυΙ.ΟΗΐ, 30 νβΙ

είϋί νβΙ νο1υρΐ3ΐίδ 3ΐίευ]υ8 Ιίοίϋίηεηι ηοΐιίδ ίηιΐηΐ;

ιηειίδ αυΐοαι Ιη^υδίηοοΊ ευρίοΊΐαΐεδ εχείρ:ειΐ8, οηι
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ιΐ65 Γ3ΐίοηοβ ει εοηδίΐίϋ εΟΓροπ βοεοΐΌΠΐούβΙ, υΐ Λ μενον άφορμάς ϊυνεκπορίζειν τω σώματι. Τδ 3έ

ϊικίΗδίΓΪα βυα ςυοιΐ εχρείίΙυΓ ίηνβηίβΐ. Νοη Ιιο<;

3ρυ<3 οπιηεβ Ιιοπιίηβδ Ιοαιη) 1ιαΙ>6ΐ : δεά ϋΐοηιιη βδΐ,

ςυί 3 ηαίιίΓα ηιαηοίρϋβ (\\ΐΆτη δίιιπίΐίιηϊ εχδίδΐυηΐ,

ΙΙΙί ειιϊιη, ευπι ικιΙιιγοβ ΙίυίάΊηίυιΐδ Γβΐίοηεπι Ιβη-

ςυβηι κίιι ηΐ3ΐιείρί βιΐίΐίείβηι βιι Ι^ϊοίηιιΐ , πιεηΐίδ

δείϋεεί ορβΓ3 ίη βάΊιΙβικΙο δβιίδυυιη νοίυρίαΐ'ιυυδ

8βΓνϊΐ6πι ίη ιικμΙιπιι βυυΙυηΙιΐΓ. Λ1> ϊΐβ βυΐεηι αυϊ

ρβι·ΓεοΐΊοΓβ5 βυηΐ, Ιιοο ηβςυβαυβιη βοΊηίΙΙίΐυτ. Μβιΐ8

εηϊιη ίη 1ιί$ ιΐυείδ οΠκ ίο Γυηβ'ιΐικ : ςυούουε βχ υβυ

Γϋΐ, άβ Γ3(ίοηΪ9 μκΐίι ίο, ηοη ΙϋικΙίπο υΐΐίυδ βΠε-

εΐίοηίδ ι-Γι-ίι. Αίςυβ Ιιιψι* α'υοίδ νε$1ίξίίδ ικιΐιπιι

ίιΐδίδίβηδ, ρι-κεεύεηΐεηι δεηυίΐυΓ. Οιίεπηιι είδί βυ-

ρειϊοι-β ΟΓβΐίοιιβ ιΚ'ίΊ ;ι γ;ιΙπ πι εβί, ΙηρΙβχ ε$ίε ίη

νίνβηάί ΓαευΙΙβΙε «ΙϊκογΊιιιοιι, υΐ 3 Γι 3 $ίΙ νϊΐα (]ο;ι:

ςιιίάειη ηυΙΠ3ΐιΐΓ, βχρβι-5 Ιηιηβη μι δεηβυβ : «Ιίη

<:1 ηυΐπβΐυι·, εΐ δβηΐϊβΐ, εβιεβΐ 3α1βηι Γαουΐΐαΐβ

Γ»ΐίοηίδ : 3ΐί3 (Ιεηίςιιβ ει ι·3ΐίοηβ υΐβΐυτ, ει ρβτ-

Γεεΐ3 «ι ι, ρεΓ(]υε ΓβειιΙΐβίβδ 6Χ16Γ33 οηιηε5 (ΙϋΠΐ33,

υΐ ει ίη ίίδ εχ8Ϊ8ΐ3ΐ, ει Ιηηςυαιη εχίπιίυιη ςιιίο'ο'Βηι

ίηΐε11ί£εηΐί% νίιη Ιΐ3ΐ>εηΐ : ηεηιο Ιβπιβη ίιΙείΓεη οχί-

βΐίηιει Ιτεβ ίη Ιιηιηαιιο ορίΙίείο ηηϊιιιαβ εχίδΙεΓβ,

ΒεπΓβυιη εεΓΐί$ α,υβδί ΙίηιίΙίου: είΓευη)3επρΐ38, υΐ

ιιαίιιπιηι ηοιηίηίδ εχ ρΐυήυυδ βηίπιίδ ευηΩαΟηι

ρυΐ3Γε άεϋεβιηυβ. Ν.πη νεΓ3 61 ρβιΊεεΙβ 3ηίιη3

Γε3ρ86 ιιπίοα πυκϋβπι 681, ίηΐεΐΐί^βηβ, 1 1 υ 1 1 :» εχ 0)8-

ΙΘΓΪβ 0Γ3333 60η3ΐ3η8, βεϋ ρβΓ 86118118 Ιΐ:>111!\6 ίΙΙί

εΓαββχ ηιίβ(3. (ίιι'κΙιμιίιΙ 3υΐειη εχδίδΐίΐ εχ ηιβίβπβ

τοιοϋτον ούχ ΙιΑ πάντων εστίν, άλλα μίνων των άν-

δραποδωδέστερον διακειμένων, ο! δουλώσαντες τδν

λόγον ταϊς όρμαΐς της φύσεως, δια της τοΰ νοΰ

συμμαχίας τδ κατά τάς αισθήσεις ηδύ δουλοπρε-

πώς κολακεύουσιν. Έπ\ δέ των τελειοτέρων ούχ

οΰτως γίνεται. Καθηγεϊται γάρ δ νοΰς, λόγψ χαϊ

ούχ\ πάθει τδ λυσιτελές προαιρούμενο; · ή δέ φύσις

κατ' Γχνος Επεται τφ προχαθηγουμένω.|Έπειδή δέ

τρεις κατά την ζωτικήν δύναμιν διαφοράς ό λίγος

ευρε , τήν μέν τρεφομένην χωρίς αίσθήσεως , τήν

δέ τρεφομένην μέν κα\ αύξανομένην , άμοιροϋ-

σαν δέ της λογικής ένεργείας , τήν δέ λογικήν

γ&\ τελείαν δι' άπάσης διήκουσαν της δυνάμεως, ώς

κα\ έν έκείναις είναι και της νοερας τδ πλέον Εχειν ■

^ μηδε\ς διά τούτων ύπονοείτω τρεις συγκεκροτήσθαι

ψυχάς έν τώ άνθρωπίνω συγκρίματι, έν ίδίαις περι-

γραφαΐς θεωρουμένας, ώστε συγκρδτημά τι πολλών

ψυχών τήν άνθρωπίνην φύσιν είναι νομίζειν^] Άλλ'

ή μέν αληθής τε και τελέία ψυχή, μία τή φύσει έστίν,

ή νοερά τε κα\ άϋλος, ή δια των αισθήσεων τή υλική

καταμιγνυμένη φύσει. Τδ δέ ύλώδες άπαν έν τροπή

τε χα\ άλλοιώσει κείμενον , εί μέν μετέχοι της ψυ-*

χούσης δυνάμεως, κατά αϋξησιν κινηθήσεται "εί δέ

άποπίσοι τής*ζωτικής ένεργείας, είς φΐοράν άναλύσει

τήν κίνησιν. Ούτε ουν αΓσθησις χωρ\ς ύλικής ούσίας,

ουτε της νοερας δυνάμεως χωρίς, αίσθήσεως ένέρ-

γεια γίνεται.

0Γ3883, η)υΐ3ΐίοηί1)υ8 βΐ 3ΐΐεππ$ εοηνβΓβίοιιίϋαδ οΙ>ηοχίϋη> , 8ί ςιιίϋο.ιη ΓαοιιΙΙαΙίβ ρβηϊεερβ βήΐ ε]υ$

ψχχ ηηίη)απ) εοηιρΙεείίΐηΓ, βεεΓείίοηίβ πιοιυπι Ι)3οεΙ)ίΐ ; δίη βυΐεη) νίνβηοΙί ΓβευΚαΐεηι απιίΐΐαΐ, ΐιιπι

άείηιΐβ βείΐίεεί π)οιυ$ βμΐ8 3<1 εχΙΓεηηυηι ϊηΐβΓΪΐυηι τείνει. Ιϋείτεο ηεςαε δεηβυβ εχίτβ η]3ΐεηεϊ η&ΐυ-

Γβηι βχβίδΐίΐ : ηεςυε ίβευΐΐββ ίηΐεΐΐίβεηδ 8ίηε ϊεηδϋ βεΐίοηεβ 8ϋ3δ εχεΓεεί.

ϋΑΡϋΙ XV. Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ·.

ληϊτηατη ρτορηε βί βί$ε ?αηι βΐ ϋά, φικ ταύοηβ "Οτι κνρίως ^ΐ)χή, ή Λογιχί} χαΐ ΐστι χαϊ Λέ-

ηίίίντ; οκΐ£τη ίαηΐηιη αρρείΐαΐΐοηεηι αιη Ηαο ί**ί

βΟΜΜΗηβΜ. Ρτα-Ιετεα ρετ «ηίιιβΓί«ιη εοτρη$ ηιεη-

ίίί «β (αεηΐίαίειη άίάετε, εοηνεηίβηίβ ηααάαηι τα-

Ιϊοηε ηιεηώηί είπραΐί* εοηίηηααιη.

δι ςηίδ 3υΙβη) ίάείΓεο ρΙυΓεδ εβδβ 3ηίηΐ38 ορί-

ηαΐυτ, ςιιοιΐ 0Γ6313 ηοηηυΙΙα Γ»ου Ιοίβ ηυΐηεαίβ

δυηΐ ρπ£(1ίΐ3, ηηηηιιΐΐβ ββπΐίβηΐε; ειιιη 111» δεηβυ,

Ιΐ3;ε ίηίεΙΙί^εηΐίβ ε^ΓεαηΙ; Ϊ8 3ηίπ)3πιιη (ΙίδΟΓίιηβη

ηοη 83ΐίδ βχρίίεβίε άβεΙβΓβΙ. Ουϊάςυϊϋ βηίιη ίη τε-

Γϋηι η3ΐιΐΓ3 βχδίδΐίΐ, δι ςυίίίειο ρεΓίεείε 6δΐ ίύ ςιιοιΐ

εδδβ (ίευεί : ΓβεΙβ εΙΪ3ΐη 3ε ρΓορΓίβ ηοηιβη δυυηι

οΙ>ιίηεΐ, (|αο βείΐίεβΐ «ρρβίΐβΐυτ; βίη βΐίςυίιΐ ηοο

ρΓΟΓδυδ 61 ίη1β£1'6 651 ί(1, ({110(1 6856 (ΙίοίΐΙΙΓ ; 1)1116

ίιηρπιριίβ ηοηιεη ίρβυιΐ) ΙηΙιυίΙιΐΓ. δί ςυίδ, νειίιί

γεταΐ ' αϊ ί' άΛΛαι όμωνύμως χατονομάζονται.

Έν φ χαϊ τύ , βιά παντός τον σώματος διήχειν

τή»· τον νον δύναμιν, χαταΧΧήΛως έχάστον

μέρονς προσα3ΐτομέντ\ν.

Εί δέ τινα τής κτίσεως τήν θρεπτιχήν ένέργειαν

εχει , ή πάλιν έτερα τή αισθητική διοικείται δυνά

μει, μήτε έκεΐνα αίσθήσεως, μήτε ταύτα τής νοερας

μετέχοντα φύσεως , κα\ διά τοϋτδ τις ψυχών πλήθος

καθυποπτεύει · οΰ κατά τδν διαιροϋντα λόγον ό

τοιούτος τήν τών ψυχών διαφοράν δογματίσει · διίτι

πάν τδ έν τοις ουσι νοούμενον, εί μέν τελείως εΓη δπιρ

έστ\, κυρίως χα\ δνομάζεται δπερ λέγεται· τδ δέ μή

διά πάντων δν έκεΐνο, δ κατωνδμασται, ματαίαν κα\

τήν προσηγορίαν Εχει. Οίον ε? τις τδν άληθή δείξειεν

^Γ3ΐί3, ρβηβιο νεΓϋΐη ΟδΙεηϋβΙ : βαιη ρΓορτίβ Γεπι " άρτον, φαμέν τδν τοιοϋτον κυρίως έπιλέγειν τώ

ύποκειμένω τδ δνομα. Εί δέ τις τδν άπδ λίθου τέχνη-

Οέντα τώ κατά φύσιν άντιπαραδεϊξειεν , ψ σχήμΒ

μέν τδ αύτδ, καΐ τδ μέγεθος Ισον, κα\ ή τοΰ χρώ

ματος όμοιότης, ώστε διά τών πλείστων τδν αύτδν

είναι τώ πρωτοτύπφ δοκεϊν , έπιλείπει δέ αύτφ τδ

καΥ τροφήν δύνασθαι είναι · παρά τοΰτο ού κυρίως,

άλλ' έκ καταχρήσεως τής Επωνυμίας τοΰ άρτου τε-

τυχηκέναι τδν λίθον λέγωμεν. ΚαΙ πάντα τά κατά

τδν αύτδν λδγον, & μή δι' όλων έστίν δπερ λέγεται ,

έκ καταχρήσεως Εχει τήν κλήσιν. Ούτω τοίνυν κα;.

τής ψυχής έν τφ νοερώ τε κα\ λογικ ό τδ τέλειον

ίη<]ίε3ΐ3Π) ιυο ηοηαίηβ βροείΐβδβε όίείηιυδ. δίη >α-

Ιβπ» υι>3 ευιη ηοο βΐίυη) ςιιειη(ΐ3πι (ΙοηιοηδίΓβΙ,

3Γΐβ Γαοΐυη) άβ η)3ΐ6Γίε Ιαρϊάβα, 6]υδάβη) Γογπ)56,

»(]ΐΐ3ΐεη) η)3ξη1ΐυι1Ίηε, εοΙοΓε εοηβίιηίΙεπι, υ( ηιαΙ-

Ιίβ βχ Γβουβ ίιΐβπ) 6556 ευπι βο, αϋ ειι]υδ εχειηρΙβΓ

Γΐεΐιΐδ εδί, βρρ3Γ63ΐ : υηυηι ηιοάο αβεΐΐ, ςυοϋ ίιΐο-

ηβυβ 658β ΐΐεηιΐο ηοπιίηΐ ηοη ροδϊίΐ : Ιυηι νβτο (1β

ηοο ίρδβ ηοη ΓβεΙβ ΙβρίιΙί ραηί« «ρρεΙΙαίίοηβιη ίη-

οΊΐβπι, 38(1 ρβΓ νηείδ βυυβυηι, 3ΓΓιπιιη1)ίιηυ5. ΕοιΙειη

τηοάο ςυίοΊιυίά ηοη οηιηί βχ ρ»Γΐβ ϊ<1 ββ! ςυοιΙ ύϊ-

είΙυΓ, Ιη εο αρρε11αηο!ο νοεβουΐίι αϋυΙίηαυΓ. <^α » ι» -
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ϊχούσης, πάν 8 μή τοΰτό έστιν, όμώνυμον μέν είναι Α ο&Γβπι ουηι εί (Ιβιηυιη ρβΓΓοοΙα δΐΐ αιιίηιη, ςιικ

δύναται τή ψυχή , οΰ μήν καΙ δντως ψυχή , αλλά τις

ένέργεια ζωτική, τή της ψυχής κλήσει συγκεκρι

μένη. Διδ κα\ τήν των αλόγων φύσιν, ώς ού πόρύω

τής φυσικής ταύτης ζωής κειμένην, δμοίως έδωκε τή

χρήσει τοΰ άνθρωπου, ό τα καθ' Ιχαβτον νομοθβ-

τήσας, ώς άνΛ λάχανου τοις μετέχουσιν είναι. Πάντα

γάρ, φησί, τά κρέα φάγεσθε, ώς λάχανα χόρτου. Μι

κρόν γάρ τι πλεονεκτεϊν δΌκεί τή αισθητική ένεργεία

τοΰ δίχα ταύτης τρεφομένου τε κα\ αύξανομένου.

Παιδευσάτω τοΰτο τοϋς φιλοσάρκους , μή πολύ τοις

χατ' αίσθησιν φαινομένοις προσδραμείν τήν διάνοιαν,

άλλ' έν τοις ψυχιχοΐς προτερήμασι προσασχολεϊσΟαι,

ώς τής άληθοϋς ψυχής έν τούτοις θεωρουμένης, τής

δέ αίσθήσεως καΙ έν τοις άλόγοις το ίσον έχούσης.

ει ϊιιίεΙΙϊςβηΐϊχ ει Γ3ΐίοηίδ εδί νί ρΓΧ(1ίΐ3 : ςιιίιΙςιΓκΙ

βοίΐίεοί Ιβΐβ ηοη 681, εί ευπι βηίηιβ α,υί(1επι ηοπιεη

θδ*β εοιηηπιηο ροΐεδί, Γο»ρ*ε τογο ηοη αηίπαβ, 8ει1

ν'ΐΜΊΐιΙί Γαουΐΐί* ςυχϋαιη επί, <\υχ πχοτβ Ιιοπιίηυπι

ηΐίϊηκο 3ρρο1Ι:ιΐϊοηε εεηδεβΙιΐΓ. ΗείΓΟΟ ϋευβ Ιιοιηίηί

βηίηΐίΐίυιη οβπιίυυδ νβ8θί, ρεπηάε αΐηιιο οΙοΓϊυιιβ,

ροΓηιίΐΙϊΙ : ηιιοά οογιιπι ηβΐϋΓβ ρι-ορβ 3 νίΐα ίΐΐα

Γίπιπι ηΐΐυΓαΙίιιπι 3))$ϊ(. Εδί εηίηι ϊ(3 ρεΓδει-ίρΙηιη -.

Οηιηίδ ξβηβΓΪδ οαι-ηϋιυ* Ιβηο,υβπι ο1εη1>υδ £Γ3πη-

ηβΪ8 νοδοβηιίηϊ. Ρβπιιη δΓΪΙίοεΙ αυΐάάίΐη εβδβ νϊάβΙιΐΓ

ίη 3ηίιη3ΐί1)ΐΐ3 εχΐβι-ίδ ΓαευΙοβ δεηΐίεηδ, <μι.ι υη»

ΓεΙ>ιΐ8 βΐίίβ, αυδβ 3η*«|υο ηβο β( 3ΐυηΙυΓ οΐ βοογο-

βευηΐ, ρΓ3Ρ8ΐ3η(. 1)ε ηιιο νοίαρίβποδ ηοπιΐηοβ ηοο

εαροΐ'ε ύοοίπη» οΐ βύιηοηίΐίοηίβ οροΓ(ε(, ιιΐ α η ϊ ι ιι ϊ

Άλλ' έφ' έτερον ή άκολουθία παρηνέχθη τοΰ λόγου. Β εβ^ϊοΊϊοηοηι 3(1 τε* ςιι* βεηβυί βπϊϋεηΐ, ηοη οοη-

Οΰ γάρ τοΰτο τή θεωρία προέκειτο, ότι προτιμώ-

τερον των έν τω άνθρώπω νοουμένων έατ\ν ή κατά

νοΰν ένέργεια ή τδ ύλικδν τής υποστάσεως · άλλ' δτι

ούχ\ μέρει τιν\ των έν ήμΐν δ νοΰς περιέχεται, άλλ'

έπίσης έν πάσι καΙ διά πάντων έστίν ουτε έξωθεν

περιλαμβάνων, ούτε ένδοθεν κρατούμενος. Ταΰτα

γάρ έπ\ κάδων ή άλλων τινών σωμάτων άλλήλοις

έντιθεμένων κυρίως λέγεται. Ή δέ τοΰ νοΰ πρδς τδ

σωματικόν κοινωνία αφραστόν τε κα\ άνεπινόητον

τήν συνάφειαν Εχει, ουτε έντοτς ουσα (ούτε γάρ έγκρα-

τείται σώματι τδ άσώματον), ούτε έκτδς περιέ

χουσα (ού γάρ περιλαμβάνει τι τά άσώματα)* άλλά

κατά τινα τρόπον άμήχανόν τε και άκατανόητον έγ-

γίζων ό νοΰς τή φύσει, κα\ προσαπτόμενος, κα\ έν

αύτή κα\ περ\ αύτήν θεωρείται , ούτε έγκαθήμενος,

ούτε περιπτυσσόμενος · άλλά ώς οϋκ έστιν ειπείν ή

νοήσαι, πλήν ότι κατά τδν Γδ:ον αύτής είρμδν εύοδου-

μένης τής φύσεως, κα\ δ νοΰς ένεργδς γίνεται. Ε!

8έ τι πλημμέλημα περ\ ταύτην συμπέσοι, σκάζει

κατ' έκεϊνο κα\ τής διανοίας ή κίνησις.

άατη ΟΓβιίοηβ ίηεχρίίοβυίΐί , οι ςοί βΐ) ίηΐο1Γι$εηΙΪ3 ηοβίΓβ εοηιρΓεηβηύί ηοη ροίοδί, ηαΐατχ βϋεδί.

οΐιίοπιηυε οορυΙβΙιΐΓ, ίηςαβ 03 εί ε'ίΓεβ οϊιπ βχδίδΐϊΐ. ϋΐ ε'ι ηοη ίιυίϋβΐ, ίΐ3 οβηι ηοη ΓΪΓΟίιηιρΙεεΙίΙυΓ,

80(1 3(1εδΙ ΓβΙίοηβ, <\ηχ ηβςιιβ βχροηϊ, ηεςιιβ οοηβίάβΓβηιΙο εχΗβιΐΓΪΓί ροΐββί. ΙΙηιιιη Ιιοε ίηίοΐΐίςίηιυι,

Π3ΐιΐΓ3 *3ΐν3 6( ΐηοοίοιπί , πιοπίοπι εΐΪ3πι ε(1ΐο3οϊΐ3ΐεηι 8υ»ιη ο1)1'ιηβΓβ. 8ίη α1ί(]ΐιοι1 63 (ΙείΓΪιηειιΙιιιιι

Γ3ρϊ3ΐ, ηιεηΐϊδ ηυοηυε ηιοΐυηι δοΊΗεεί ΗΙ3 ϊη ρβηβ οΙαυάίοβΓβ.

ΰΑΡϋΤ XVI.

νεΓίαηΙ, 88(1 οιηηβηι ορβΓηπι βΐυύίυηιςυε ΐιι εχεοΐεη-

6ί8 βηϊηιϊ νοΓβ ρπιιοίρίΐηΐδ 1>οηϊ8 οοΙΙοοεηΐ, εΪΓοη

ι|<ηβ νκΓβ ηίΓπϊπιπι 3ΐιίιη3 Τ6Γ831ΠΓ, ηιιυπι 3βηΐίεη<Γι

Γαοιιΐΐαΐβ αηίηιαΙίϊ γβΙιοιπ* βχρβτΐία ηοη δΐιρεΓβηιοδ.

8β<1 3ΐ> >Κ)β 3(1 |Η* ρΓΟ§Γ0883 6(1 0Γ31Ϊ0. ΝθΜ

εηίηι ίη*ΙίΙιιίΓηυ8 ΟδίεικίεΓβ ηιεηΐεπι ΐη ηοηιίηε η3-

|Ι)Γ3 0Γ38833 Ι113Ϊ0ΠΒ1 ρΐ'Χδΐ3ηΙίθΓ6ηΐ 0880 : 86(1 ΠΙΐΙΙη

εεΓ(3 ρ3Γΐε εοΓροΗδ ηοδίπ ηιεηίοηι εοηΐϊηεη. Είδΐ-

δΙεΓε δοίΐϊεοί β3ηι Γ3ΐίοηο ρπΓΪ ϊη οιηιι'ώυδ, οι ρεΓ

οηιηίβ, «Ιςυβ υΐ εχΐβπυδ ηϋιϊΙ εοηιρ1εεΐ3ΐυΓ, βίο

Ιηΐεπηβ βαιτι ηοη οοηείυϋί : ηυβιηαάιιιοιίυηι εαιίο»

3ΐϊ3ςυο οοΓροΓ3 ρΓορηε δε εοπιρίεοΐί (Ιϊοϊηιυδ ,

ςυυπι ϊη αΐϋδ λ\\ά οοΙΙοοβηΐυΓ. ΜβηΙίδ ηυΐβιη οογ-

ροΓϊδηυβ ηβχυδ οι δοοΐβίβδ, ΓβΙίοηειη ςιΐ3Π(Ιαπι οοη-

ϊυηείίοηίδ 1)3ΐ)ε(, ςη* εχρίβηβπ (1ίοεη(Ιο, ει ϊηιεΙ·

1ί§ΐ οο(;ί(3η(1ο ηοη ροΐεδί. Νεςιιε εηίηι ηιεηδ ϊηΐΓ3

εοΓριΐδ βδΐ, ςυαηιΐο γοπι οοτροπδ οχρεΓίεηι εοΓροη;

εοηΙίηεΓΪ ίβδ ηοη εδ(. Ε(ΐ3πι εχίεπυβ ηοδ ηοιι

οοηιρΙεειίΐιΐΓ, ςυβικίο 31) ϋδ (|ΐιχ εοΓροΓβ εβΓεηΐ,

ηϊΗίΙ εοηοΐυϋί ροΐβκΐ. Εηίηι υογο ηιοιίδ ιηοϋο ηυιι-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΐς·.

ββωρ/α τοΰ θείου ίιητοΰ είπόντος, < Ποιήσωμεγ

άτθρωπογ χαΐ είχότα χαΐ ύμοΐωαιγ ήμετέραν. ι Ώ

ψ έξετάζεται , τις ό τής είχύνος Λόγος, χαΐ

εί όμοιονται τφ μαχ.αρίφ τε χαΐ άχαθε'ι τό εμ

παθές χαϊ έπίχηροτ, χα\ Λως έν τή είχόνι τό

6ρ"(ιεΥ χαϊ τό θήΛυ , έν τφ πρωτοτύαφ τούτων

ουκ δΐτων.

Άλλ' έπαναλάβωμεν πάλιν τήν Οείαν φωνήν ,

ι Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και όμοίωσιν

ήμετέραν. ι Ώς μικρά τε και άνάξια τής τοΰ άνθρώ-

που μεγαλοφυίας των Ιξωθέν τίνες έφαντάσθησαν,

τή πρδς τδν κόσμον τούτον συγκρίσει μεγαλύνοντες,

ώ; ώοντο,τδ άνθρώπινον. Φασ\ γάρ μικρόν είναι

χόσμον τδν άνθρωπον , έκ τών αυτών τψ παντί στοι

χείων συνεστηκότα. 01 γάρ τώ κόμπψ τοΰ όνόματος

ΑεεηταΙα άϊαϊ ΗΙιν* άϊνϊηί οοηύάεταΐϊο, ι Ραοϊαιηιΐί

Ηοηχίηβηι αά ίηιαφηιηχ ύτηϋΗϋάχηΐνΛφιβ ηοιίή , ι

Ι«»ι εοφίχ ηΐ ΐιηαςΐηίι ταΐΐο, ίηναιίςαίηιη, ρο&-

ιίΐηε,ηιιοά ιηοτϋ» αε ηχοτίχ ούηοχΐιιτη αί, αά ηα·

ί«ρβ! ΰβαΙίΒ ηιοτβοτΗΐηηνβ ΐχρετΙί$ ιίηιίΐίιιιάίηεηι

[αείηηι άίεί : ηχιο άεηϊηιιε ηιοάο ϊη ϊηιβαίηε ιεχιΐ!

ηι««ίΐ(/ί \~οη\ηε%αιιε άΉεήιηεη «ίί, φιοά ί« εχεηιρίυ

ρήηεΐρε ηοη εχιίίΐϊι.

ΕηΐαπνβΓΟ Γβάβιηιυβ Ιβηάεηι αά άϊνίιοιη ίΙΙαιιι

νοοεπ) : ι ϋΓεεηιυβ ηοηιϊηοιη αά ιναα^αανα βϊηαΐΐΐ-

Ιαιίίηεπιςυβ ηοβίπ ·*. > Ριιογο ηοηηυΙΙϊ ρΐιϊίοδορηί

εχίεΓΪ, ςυΐ δβ ηοηΐηεηι *υη ςυϊϋοηι ορΐηΐοηο ρΓ«β-

ι)ί03ΐυΓ08 εχίηιΊε ρυοϋαηΐ, δί ευη> αΛ ιηιιηύΐ 1ιιι]υδ

πι·εηίη3ΐιι εοηΓοΓΓβηΙ : ουηι ηίπιίβ εχίΙΙ», ρπβ-

δΐ3ηΐί58°ιιη3ηιιε ΙιοηιίηΊδ εχοε11οηΙΪ3 ΐηάί^ηα ίηΐ3§ί-

ηβΓεηΐυΓ. ΑϊεΙ>3ηΐ εηίηι ηοπιίηεπι ρβΓτυιη ςοειη-

" Οεη. ι, 26.
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όϋΐη ηιυη(1ιιηι εδδβ, ηυϊ ΘΧ βίεηιβηΐίδ ϊϊδάοηι, ηυίΐηΐδ Α τοιούτον Επαινον τη ανθρωπινή χαρισμένοι φύσει ,

Γβηιαι υηίνβΓβίΙ&β , εοηιροδάυί 68361. δρίβηύίιΐο

ίβίο ηοηιϊηβ ευηι ηΐ3£η3ΐη ηαΙυηΒ Ιιοιηίηίδ Ιαυιίειη

ΐΓΪΙιιιβΓβ νβΙΙεηΐ, ίβηοΓ3ΐ)3ηΙ δβ ίΙΙυπι ηοη 3ίϋδ

ςικιιη ψι» εί ει ειιηι ευίίεβ βΐ ευηι πιυΓβ εοιηηπιηί3

βδδεηΐ, οπιηηιεηΐίδ εοηάβεοΜΓβ. Νβιη βΐ Ιιβεο εχ

ςιιβΙυοΓ εΙεπιβηΙΟΓυπι ΙβπιρβΓβηιβηΙο ΰοηβΟηΐ, ευηι

ιηυΐια; 3η εχίςμκε βϊηΐ ίη Γβ υ,υϊϋΐιεί εΐεαιεηίοπιιη

ροΠεδ, βχ εοιι$ί(1εΓ3ΐίοηβ αηϊηιαιοηιιη ίηΐβΙΙίςβΙυΓ.

0οαβ13Γβ βηίηι ηοη ροΐββΐ εχΐΓ3 ςυ3ηι εχ βίβπιβη-

Ιίβ, ςυοά ββηβυ βΐι ρΓχϋίΐιιιη. Οιιοά βϊ^ο 681 >η>

ρΐυιη ίη βο , 8ί ιηαχίιηβ Ιιοιηίηειη εχίδΓιιηειηυβ

6χρΓε&83ηι ηιιιηϋί ει ίιηα^ϊπβηι οι δίιιιίΐίΐυύίηβηι

6886 ? ευηι Γιιΐυι-υηι μΙ , ιιΐ ρβπίβΓ εοβίυιυ Ιιοε

νοίυηίίβ, ΙβΓΓβ ηιυΐαΐίοηίπιΐδ οΐιηοχ'ια, ευηείβ ύβηϊ-

ςυβ Ιιϊδ εοηιρΓεΙιεη$3, ευηι εο ίρβο ςιιο(1 3ΠΐυίΙ ^

ιιηίνβΓδα, ίηΙβΓββηΐ. ^ιιβηι αιιίθηι, ίηςιιϊββ, (ΙοεΙήαϊ

ΕεεΙβδίχ ρηεβίβρίϊβπι Ιιοιηίηί Ιγϊ1>ιιϊ1 ? Εβιη δείΐίεεί,

ηαχ ίη δίπιίΐίίικίίιιε ιηυηάί Ιιυ]υ8 ΟΓββιί ηοη εοη-

δίδΐίΐ, δβά αυοά ΐΓβϋίι Ιιοιηίηειη 3(1 ίηΐϋβίηεη»

Π31Ι1ΓΧ ΟεβΙοπδ εδδβ (Λεΐυπ). ΑΙ (ΙίεεΒ Γοι-Ιβ, Εοηυβ

ίδΐΐΐίρο 6$1 ιιηαςίηΪ5 Γ3ΐίο? ςυο ρβείο ΓεΓεΓΓβ ηιίαηβ

ΓΟΓροΓβ 03Γεηΐίδ ίηιβςίηεηι ροΐβδί, ςυοά εοΓροΓβιιηι

68ΐ? α,υοιηοαΌ δίηι'ιΐβ βδ( ίβΙβΓηο ΐβιηροΓ3πυπι?

ίιηιηιιΙαΙ)ί1ί, ηυοιΐ εοηιπιυΐ3ΐιΐΓ? ηυΙΙίβ οϋηοχίο ιπογ-

{>ίδ βΐ ίιιΐβπΐυδ εχρετίί, (]ΐιοι1 ιυοιΊ>ίδ δυΙ)]οοΙοιη 681

εί ϊηΙΟΓΪΙ ? ροΓΟ νίΐίί, φίοιΐ ίη νίΐίοηίΓη ςυββί εοη-

Ιιιυεηιίο βδΐ, βΐ ίη είδ βα'υε3ΐυΓ? Ν3ηι ϊηΐβΓβδΙ

ρεί'πιηΐΐυηι ϊηΙβΓ \Α α,υοιΐ Γογπιχ ρηηείρί Γβδροη-

άβΓβ ίηιεΙΙίξίπιιΐδ, 61 ααοά 3(1 'ιηια<;ίηβπι ΓαεΙυιη βδΐ. ^

Ιπιπξο εηίηι, δί ρπηείρίδ εχβηιρϋ δίηιίϋΐυϋίηειιι

ΓβΓβΓΐ, νετβ ίηΐ3£0 άίείΐυτ ; δϊη βυ βο αυοά" εχρι-ί-

ιυεηϋηιη βΓ3ΐ, ίπιίΐ3ΐϊο Γεεεάίΐ, ηοη ]3ΐη β]υβ βδδβ

ϊηιηςο ριιίαηϋιιηι Ιιοε βΓΪΙ, δβιΐ άίνβΓδυσι ηυίιΐά'βιη.

Ορο ραείο ϊ^ϊΙιιγ Ιιοιηο, ουί ει ιηοϋβΐίδ βδΐ, βΐ

ιηοΓοίδ ουηοχίυβ, ει ν Ί Iοβ Ικενίβ : η ίο βΓ§ο (|υο

ρβείο η.ιΐυΐϊε ίιιεοιτυρίχ, ραΓΧ, χΐβΓηκ ίπια^ο βκΐ?

ΕηίσινβΐΌ ηιιί<1 ηβε ίη ρβιΐβ Π)3χίιηβ νβΓίΐαΐϊ ϋίΐ

εοηδεηΐβοβιιηι, βοΐα ηβυά ιΐυΐϋϊβ ΎβΓίΐ38 βεειίΓβιβ

αονίΐ. Νοδ εοη]βεΙυΐ'ίδ ςυίουδόβηι βΐ εοβίΐίΐίοηίυυδ

αηίιιιί νεηΐβίβιη ίηνβδΐί£3ηΐβδ, ςυβηΐιιηι ίηςβηίί νϊβ

ρβρβΓβ ροιεβΐ, Ιιυ]υδΐίΐθ(ϋ ςυί(1ι1αιη άε Ιιοε εΓεο'ίιηυδ.

Νηιυ εί ϋίνίηιιηι ΟΓβευΙϋΠΐ, ηυο ρΓοάίΙϋηι βδΐ, ηο-

ηιίηεπι αά ϋε'ι Ίιη»%ίη&η Γβείαιη, ΓβΙδϋΐη ηοη βδδβ

λελήβααιν εαυτούς τοις περί τ&ν κώνωπα χα\ τον

μϋν ίδιώμασι αεμνοποιοΰντες τον άνθρωπον. Και

γάρ κάχείνοις εκ των τεσσάρων τούτων ή κρααίί

έστι, διότι πάντως έκάστου των δντων ή πλείων ή

έλάττων τις μοίρα περί τδ Ιμψυ/ον θεωρείται, ών

άνευ σύστηνα! τι των αίσθήσεως μετεχόντων, φύαιν

ουκ Εχει. Τί ο·3ν μέγα, κόσμου χαρακτήρα κα\

όμοίωμα νομισθήναι τδν δνθρωπον ; οϋρανοϋ τοϋ πε-

ριερχομένου , γης τής άλλοιουμένης, πάντων τών έν

τούτοις περικρατουμένων τ^ Ίκιρόδω τοΰ περιέχοντος

συμπαρερχομένων ; Άλλ' ίν τίνι κατά τδν έκκλη-

σιαστικδν λόγον τδ άνθρώπινον μέγεθος; Ούκ έν τη

πρδς τδν κτιστδν κόσμον όμοιότητι, άλλ' έν τώ κατ'

εικόνα γενέσθαι τής τοϋ κτίσαντος φύσεως. Τίς ουν

δ τής εικόνος λόγος; Γσως έρεΐς · πώς ώμοίωται τώ

σώματι τδ άσώματον; πώς τώ άϊδίω τδ πρόσκαιρον;

τώ άναλλοιώτω τδ δια τροπής άλλοιούμενον; τω

άπαθεΐ τε και άφθάρτω τδ έμπαθές κα\ φθειρόμε-

νον ; τώ άμιγεΐ πάσης κακίας τδ πάντοτε συνοικούν

ταύτη και συντρεφόμενον ; Πολύ γάρ τδ μέσον ϊστ\,

τοΰ τε κατά τδ άρχέτυπον νοουμένου , και τοΰ κατ'

εικόνα γεγενημένου. Ή γάρ είκών, ε! μέν Ιχει τήν

πρδ; τδ πρωτότυπον δμοιότητα , κυρίως τοΰτο κατ

ονομάζεται. Εί δε παρενεχθείη τοϋ προκειμένου ή

μίμησις . άλλο τι, κα\ οϋκ είκών έκείνου τδ τοιούτόν

έστι. Πώς ουν ό άνθρωπο; τδ θνητδν τοΰτο και

έμπαθές κα'ιώκύμορον, τής άκηράτου κα\ καθαρός

κα^- «εί οϋσης φύσεώς έστιν είκών ; "Αλλά τδν μέν

άληθή περ\ τούτου λόγον μόνη άν είδείη σαφώς ή

δντως Άλήθεια.Ήμεϊς δέ καθ' δσον χο>ροϋμεν, στο·

χασμοϊς τισι και ύπονοίαις τδ άληθές άνιχνεύοντες ,

ταϋτα περ'ι τών ζητουμένων ύπολαμβάνομεν. Οΰτε δ

θείος ψεύδεται λόγος, κατ' είκόνα θεοΰ εΙπών γε/ε-

νήσθαι τδν άνθρωπον ■ οΰτε ή έλεεινή τής άνθρωπίνης

φύσεως ταλαιπωρία τή μακαριότητι τής άπαθοϋς

ζωής καθωμοίωται. Ανάγκη γάρ τών δύο τδ έτερον

όμολογεϊσθαι , εί τις συγκρίνοι τώ θεώ τδ ήμέτερον,

ή παθητδν είναι τδθεϊον, ή άπαθές τδ άνθρώπινον,

ώς άν διά τών Γσων δ τής όμοιότητος λόγος έπ' άμ-

φοτέρους καταλαμβάνοιτο. Είδέούτε τδθεϊον εμπα

θές, ούτε τδ καθ' ήμας έξω πάθους έστίν, άρα τις

έτερος ϋπολέλειπται λόγος, καθ' δν άληθεύειν φαμέν

τήν Οείαν φωνήν, τήν έν είκόνι θεού γεγενήσθαι τδν

δΐ3ΐυίηιιΐδ : εί άερΙοΓοηιΙβηι πηιιε ηαίιχτχ ΗϋΓηβηοί ρ άνθρωπον λέγουσαν. Ούκοΰν αύτήν έπαναληπτέον

ήμΐν τήν θείαν Γραφήν, εί τις άρα γένοιτο διά τών γε-

γραμμένων πρδς τδ ζητούμενον χειραγωγία. Μετά τδ

ειπείν, ότι € Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα, ι καΐ

έπΐ τίσι ποιήσωμεν, έπάγει τούτον τδν λόγον, δτι και

έποίησεν δ θεδς τδν άνθρωπον, καΐ κατ' είκόνα θεοϋ

έποίησεν αΰτόν. « "ΑρσενκαΊΟήλυ έποίησεν αυτούς, ι

Είρηται μέν ουν ήδη κα\ έν τοις Εμπροσθεν , δτι πρδς

καθαίρεσιν τήςαίρετικής άσεβείας δ τοιούτος προανα-

πεφώνηται λόγος, Ινα διδαχθέντες δτι έποίησε τδν

άνθρωπον ό μονογενής θεδς κατ' είκόνα θεοΰ, μηδεν'ι

λόγω τήν θεότητα τοΰ Πατρδς κα\ τοΰ Τίοΰ διακρί-

νωμεν, έπίσης τής άγίας Γραφής θεδν έκάτερο\

ΙιΙείτεο ΓυΓδίΐδ ίρδίδ ΙιϊΙΙβηι βαεΓβδ βιίεαιηιΐδ, 3ΐι <( ονομαζούσης,'τόν τε πεποιηκότα τδν άνθρωπον, κα'·

06 ϋ' ιπιιιι νει·ί)3 ηοδ 3ΐίιΐϋ3 ΓοΠε Γαιίοηε 3ϋ εχρίί- ον κατ' είκόνα έγίνετο.

χηιηιηαιη 1)ε3ΐίΐ3ΐί νίΐκ (Ιοίοπδ εχρεπί ηεΐ]υ:ια,ϋηιιι

ΓβδροηιΙεΓβ. Ε&Ι εηίιη ηεεβδδβ, δί ευηι Πεο ηαΐαηιη

ηοδΐΓ3ΐη εοηΓβΓΓβ νβΐίπιυδ, βΙΙεπιιιι ιΐε Ιιίδ Γαΐυη :

βιιΐ Ιιοιηίηβιη ηιιΙΙίδ πΙΤεεΓιοηίΙιιΐδ ιιιοΓηίδνε οΐ)-

ηοχίυηι εδδβ, 3υΙ εαιίεηι ίη ϋβυηι ηηοι]ΐιβ εβύεΓβ.

ϋχΙβΓ0(]υί ηυΐΐ» ΓυΙυΓ3 βδΐ ίηΐ3(;ίηίδ δίιηίΙίΙιιαΌ, δί

ηοη Ικεε ρβΓίΐβΓ υΐΓΪ(|υβ ηβΙυΓΧ εοηνβηίβηΐ. Οικ»!

Μ ηεςυβ ϋίνιιιη ηαίιιτα υΙΙίδ βδΐ βΐίεείίοηίΐιυδ οΙ>-

ροχί3, ηβςυβ Ιιυπκιικι ;ι!> ίίδΰβηΊ ίιηηιυηίδ 3ε ΙίΙιβΓ3 :

ΤβϋηιιαηΊ εδδβ 3ΐί3ΐη ηυαηκίβπι Γ3ΐίοηεηι οροΓίβΙ,

6βευη(1υηι ςυβηι νοχ ίΐΐ» (1ίνίη3 νβΓ3 βίΐ, ηυχ

εΓβ3(υπι βδδε ηοηιΐηβπι ;ι·Ι ίηιβςίηβπι ϋβί ηΐϊΐητιοΐ.
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οαΐίοηβΓη β]ϋδ ηιιοΊ φι.τπιιιυβ, ύβυΊιεβΓβ ροβδίηΐ. ΙΙΙίβ ϊζΐΐϋΓ εική εχροδϋίδδεηΐ 1»εε ϋο! νεΗιβ, « Ρ:ι-

εϊαιιιυβ Ιιοιηίηβιη αά ΐηιο^ίηβπι ηοδίΓ&ηι : ι »Λά\1» εΐίηηι εβ ίηϋίοαίϊοηβ, ςαοπι βεϊϋοοΐ 3(1 ίίηεηι Ιιοιιιο

οΓβηηϋϋδ βδδεί, Ιυιη (ΙβίηιΙο ηιι]ιΐδΐιιθ(1ί ΟΓβΙϊοηεπι 8ΐιΙ>}ϊοίιιηΐ : Ιΐ3ςυβ ϋειιβ ηοπιίηβιη εοηϋίαΊΐ, βΐ »«1

ίιηβιρηβιη ειιιη ϋβί εοηαΊάίΙ ;« ιηαΓβΐιι ει ίβηαίπβπι ΓββίΙ βοβ ". ι ΠΙιιά αηίϋβηι βυρΓβ ε»ΐ ίηάίείΐυηι,

νιτΙι.Ί ηχε βϊτϊηϊΐαβ βδδβ ρτοΙβΟ, »ϋ ενει-ΙειιϋΒηι ϊηιρϊεΐϊΐεπι ΙιχΓβΙ'ιεοπιηι , φΐοδ Αιιοηιχοδ βρρβΙΙη-

νϊπιιΐδ, υΐ βάοείί, ϋειιιη ίΙΙιιπι υιιί^εηβηι ει·ε3δδβ Ιιοηιίηειτι 3(1 1)εϊ ίηΐ3(5ίηεηι , ηυΐΐο ιηοάο ΡβίνίδΡί-

Ιϋ<(ΐιβ (ΙΐτϊηϊΐΑΐβτη δερϊΐ-βηιΐΗ, ςιιαηϋο ϋΐίει·» δβει·* ϋΐηιιηηιιε βϊηυαΙΐΙεΓ ϋειιιη 3ρρε11αηΙ , ει ίΐίαπι ηιιί

Ιιοιηίηεηι ΟΓεβνίι, ει ευ]ιΐδ 3(1 ίιιΐ3<;ίηειη Γβεΐηδ εβί.

Άλλ' ό μέν περί τούτων λόγος άφείσθω, 7ΐρί>ς Η τδ Α νβπιηι. ρροΐίχίοι· (1ε Ιιϊδ ΟΓβΐΊο ίηδίίΐιιεικί» ηοη

προκείμενον έπιστρεπτέον τήν ζήτησιν · πώς χα\ τδ

Οεϊον μαχάριον, κα\ έλεεινδν τδ άνθρώπινον, κα\ δμοιον

έχείνω τούτο παρά της Γραφής όνομάζεται. Ούχοΰν

έξεταστέον μετ'άχριβείας τά ίήματα. Εύρήσομενγάρ,

ότι έτερον μέν τι τδ κατ" εικόνα γενόμενον, Ετερον δε τδ

νΰν έν ταλαιπωρία δεικνύμενον. < Έποίησεν όθεδς, ι

φησ\, € τδν άνθρωπον, κατ' εικόνα θεού έποίησεν

αύτόν. > Τέλος Εχει ή τοϋ χατ' εικόνα γεγενημένου

κτίσις. Είτα επανάληψιν ποιείται τοϋ κατά την

χατασκευήν λόγου, καί φησιν, ι "Αρσεν και θήλυ

έποίησεν αύτούς. » Παντ\ γάρ οΤμαι γνώριμον είναι,

δτι Εξω τούτο τοϋ πρωτοτύπου νοείται · ι Έν γαρ

εβί , ροιϊιΐδςιιε 3(1 ί·Ι ςιιο (1ε Άξατβ εαερίιιιη εδί

ι·ενεΠ3ΐηοι· , ςυαιηυυιτίη δείΐίεεί ύίνίηχ ηΜηπο

δίηιίΐεηι εββε Ιιυπιβηβπι 83επδ μι ΕίΐΙεηκ ρπ>-

(Ιίΐυηι : ειιηι Ικγο ρι·οΓεεΙο δίΐ πιίδβη, Ϊ1Ι3 νβιο

ΙιεβΙη. Ιΐηιμιβ ηηυϊδ 3εειΐΓ3ΐε 8ίη§υΐ3 ίη νεΓΐ>3 ε;(

ίηηυΪΓβηιΙιιηι. ΙηνειΓιεπηίδ εη'ιηι ιιϋικΙ ββ!β ςιιοιΐ

I > ι - ϊ ΐηιβ^ίηειιι ΓεΓεΓαι, 31) εο α,ιιοά Ιιαο Ίη «ίππηιια

εοηδρίείηιιΐδ. ι ΓεείΙ ϋευβ, > ίηςιιίιιιιΐ ίίΐΐεΐ'% β>·

ι:ι·;γ, ι ηοπιϊπεπι : εΐ ςιιίιίεηι ειιηι :κΙ ίιη3£Ϊηειη

ΙΜ ΓεείΙ »·"·. > Ει ςο ριη ρεΓΓοείυιη ίηΐεΐΐίβίΐυι· ίΙΙυά

ίΓβαΐυιιι, α,ιιοιΐ 3(1 (Ιίνίη.ιιη ίπιηςίηειη οοιιΓοπηβΓΪ

οροΓίυίΐ. Οιιοιΐ αηίοηι ροδί Ιιχε ιχΜίι 3(1 εχροδί-

Χριστψ Ίησοΰ, ι καθώς φησιν ό Άπόιτολος, ι ουτε || Γιοηεηι ορΊΓιεϋ (ΙίνΊηί, ουιιι 3ΪΙ, < ΡεείΙ βοβ ηιαΓεηι

4^ί5εν οϋτε ΟήλΟ Εστίν, ι Άλλα μήν εις ταϋτα διη- αο Γειιιίηιιιη : > ί(1 ορίιιΟΓ οπιηβδ ηοηιϊηεδ ρεΓδρΐ-

ρήιθαι ό λόγος φησ\ τδν άνθρωπον. Ούκηΰν διπλή ^ εερε, 31) εχειηρίο ρΐ'ίηείρε Γεηιονβικίιιιιι είδε. ι Ιιι

τις έστιν ή τής φύσεως ήμών κατασκευή, ή τε πρδς ΟοΓίδΙο ειιϊιη ϋεδίι, ι υΐ Αροδίοΐυδ ίηςιιίΐ, ι ιιεςιιβ

τδ θείον ώμοιωμίνη, ή τε πρδς τήν διαφοράν ταύτην

διυρημένη. Τοιούτον γάρ τι ό λόγος έκ τής συν-

τάςίως των γεγραμμένων αΐνίττεται, πρώτον μεν

εΙπών, δτι « Έποίησεν ό θεδς τδν άνθρωπον, κατ'

εικόνα θεοϋ έποίησεν αύτόν ■ > .πάλιν δε τοις

είρημένοις έπαγαγών, δτι < "Αρσεν χα\ θήλυ έποί

ησεν αυτούς , > δπερ άλλότριον τών περι θεοϋ

νοουμένων έστίν. Οΐμαι γάρ έγώ δόγμα τι μέγα

χα\ ύψηλδν διά τών είρημένων ύπδ τής θείας

Γραφής παραδίδοσθαι. Τδ δε δόγμα τοιοΰτόν έστι ·

Δύο τινών κατά τδ άκρότατον πρδς άλληλα διεστη-

κότων, μέσον εστί τδ άνθρώπινον, τής τε θείας και

ηΐ38 ιιβηυε Γειιιϊιΐ3 είΐ". > ΑΙ νεΓΟ ίίΐΙεΓχ δβεΓίε

(ΙίδεΓίε αΙΓιπιΐ3ΐιΐ, ΙιοηΓπιεηι ίη πιβι-ειη Γεηιϊη3ηΐ(]ΐιε

(Ιϊνίδΐιηι βδδε. Ι(3(]υε (Ιυρίίεβιη ε&βε Γαείϊηι ηβΙιΐΓΧ

ηοδίΓΧ δΙηιεΐιΐΓ3ΐη ηεεεδδβ εδί, ςικίΓυιπ »Ηβια 3(1

(ΙΊνίιιηιη ίιη.ιςίιιειη εχρΓΪπ)βυ(ΐ3πι (Ιίτεεο Γυεί'ίΐ,

3ΐΙεΓ3 3(1 εΐΐίείεηιΐυιη Η1υ<1 86X09 (ϋδεπηιειι. Ηυ-

]ιΐδηΐ0(1ϊ εηίιη ςιιί<1(ΐ3ηι ϊηάίε&ΓΪ νιϋεΐυΓ, βί νβΓ-

ϋοηια) εοηιροδίΐϊο ει ββΓΪεδ εοηβίάεΓεΙυΓ, ρΓίηιυηι

εηίπι (ΙίείΐυΓ < Ρεείι Ιιοαιίηβιη 1>βυι, εΐ ηυϊϋβι»

ειιιη 3(1 ίιιιη^ιηεπι ϋβί ΓβοίΙ. > Οείηιΐβ Ιιίδ ϋΐ3 δαί^ί-

είυηΐιΐΓ, ι Μβτειη αε Γβπιΐηβηι βοβ ΓεεΊΙ ; ι ςιιβ

ρΓοίεεΙο 3(1 ίιηβξίηεπι ϋεϊ ηοη 8«ηΙ ΓεΓβτβηά*. Εςώ·

ασωμάτου φύσεως, καΐ τής άλόγου χα\ κτηνώδους λ αειη αιηρίαιη ΒίβΙαο ει 3Γ(1υ3ηι ϋοείΓΊηαιη ίη ηίκ

Γ. - "Ι7 1 . . 1_ _ ι 1 .1 1 Ζ.. _~ ..Ι! ..Ι..»:» ιι >>> Ι> ■ > ! .> ι- ιιι ιι,Ι Ί γ, ιι ιιι /I :ι ι,ι - Ιη,!.- . I ·ι ^
ζωής. "Εςεστι γάρ έκατέρου τών είρημένων έν τώ

άνθρωπίνω συγκρίματι θεωρήσαι τήν μοϊραν τοϋ

μεν θείου τδ λογικόν τε καΐ διανοητικδν, δ τήν χατά

τδ 5ό(5εν κα^ θήλυ διαφοράν ού προσίεται ■ τοϋ δέ

άλόγου τήν σωματικήν κατασκευήν κα\ διάπλασιν εις

άδ,όέν τε κα\ θήλυ μεμερισμένην. Έκάτερον γάρ

τούτων έστ\ πάντως έν παντί τώ μετέχοντι τής άν-

θρωπίνης ζωής. 'Αλλά προτερεύειν τδ νοερδν, καθώς

παρά τοΰ τήν άνθρωπογονίαν έν τάξει οιεξϊλΟόντος

έμάθομεν, έπιγεννηματικήν δε είναι τώ άνθρώπψ

τήν πρδς τδ άλογον κοινώνίαν τε και συγγένειαν.

Πρώτον μέν γάρ φησιν, δτι « Έποίησεν ό θεδς κατ'

εικόνα τοϋ θεοϋ τδν άνθρωπον, ι δεικνύς διά τών

είρημένων, καθώς φησιν ό Απόστολος, οτι έν τώ

Ιγ»ΛΊ, ιπιιπγιιιιι Ιιιψίδπιοίΐ'ι ςυ3ηΐ(ΐ3πι: ΙηΙεΓ ύαα

εχΐΓβπαε ύίδδίύεηΐϊ3 , η3ΐαΓ3ϋΐ νίϋεΐίεεί (Ιίνίπαπι

εχρεΓίειπςυε εοτροΓΪδ, ει αΐίοταηι εαΓβηΐβιη ηϋοοο

3ε ηβΠαϊηβιη, ηιειϋυιη Ηοιηίιιεηι ββββ. Ν»πι όβ

ιιΐΓ0([υβ ίη ηιιΐυβ. υρίΓιείο εχδίβίεΓβ ηυΜάαηι, ργογ-

δΐΐδ εδί 3ηίιη3(1νεΓΐεΓε. ϋε η3ΐιΐΓ3 ιΐίνίηα, νίιη Γ3-

Ιϊοηίδ ει ΊηίεΙΙί^ηΐίχ, ςυχ Ββχυβ ιηββοαίΐ Μ Γειηί-

ηεϊ ιΙί&εΓίηιεη ηιιΙΙυπι τεεΐρίΐ, ύα οαΐυτα Γαΐϊοηίδ

εχρεπε, βίΓυοίιΐΓβπ) 1ι»ηε εοι ροπδ οΐ ΓοΓηιβιη βεχα

άίδΐίηεΐ3ΐιι, ΙίίΓυιηηιιε (ιογιιιπ ίη ηυοΙίυεί Ιιοιηίηβ

βδΐ. δβά ρΓίοΓβηι Γυίδδβ ίη εο Γϊευΐΐβίεηι ίηΐεΐΐί-

βοικίί, (Ιείηύβ δθείεΐ3ΐβυα εο^ηβΐίοηεηιηυε ουιη »»-

ΙνΐΓ3 ΓηΓιοηε εαΓεηΐε αεεεδδίδδε : εχ βιιείΟΓΟ ηίβίο-

Γίίβ (1ε οΠυ ηοιηίηίδ, οηΐίηε δίη^υΐα ηαιταηΐε,

τοιούτω άρ"(5εν κα\ θήλυ ούκ εστίν. Είτα επάγει τής ϋ ι!ϊδ(:Ίιΐ)ιιδ. ΡΓίιηυιη ειιίηι ΐΓ3(1ίΐ, Οευηι εΓεβδβε Ιιο-

άνθρωπίνης φύσεως τά ιδιώματα, δτι < "Αδ|5εν καΐ γ 1 1 ϊ 1 1 β πι 3(1 ίιΐι:ι^ίηοηι δϋβιιι : ίη ςαο ίιίεηι ναΙ(

θήλυ έποίησεν αυτούς, ι Τί ουν διά τούτου μανθά- (Ιοεεί'ε , ηιιοϋ ει ΑρηδΙοΙϋδ δεΓίρδίΙ *Β , ηυαίβηιιβ

νομεν ; Καί μοι μηδε^ς νεμεσάτω πό^ωΟεν προσ- ΪΙΒ3(0 ϋβί δϊΙ Ιιοπιο, 86X08 ίη εο (ΙίβΟΓίαιεη ιιυΙΙαΜ

«· Οοη. ι, 27. » 0»131. ιιι, 28. ·· ϊ1>μ1. 20 β^.
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βδδε. Οβ'ιηόο ηΐΙυπΒ ηοιηΐηΐδ 3(ΙηΙ>υΐα ρι-ορι-ΐβ δΐιΐι- Α άγοντι τδν λόγον τώ προκειμένω νοήματι. θεδς τι)

ίΐοΐΐ : ΜαΓβπι Γβηιίηαηιπ,υο ΓιόϊΙ β08. (}ιιΐ<1 βι^ο άβ

Ιιοο (Πδοεηάυιη ηο!>Ϊ8 651 ? Εςιιίιΐβπι ηιΐηί ηεπιίηεπι

ΪΓ»8θί νοίο, αΐΐίιιβ Γβιτι ψικ ίη εοηδί(ΙβΓ»1'ιοη6πι

νβηίι, Γβρβίβηΐϊ. 1>βιΐ8 η3ΐιΐΓ3 8ΐΐ3 Ιϊΐβ 30 ίαιιΐυιη

ηιιοιίιίαηι Ιιοιιιιηι €81, ηιιαηΐυπι ιιΙΙη ου^ίΐαΐϊόπβ οοηι-

ρΓβΙιεικΙΐ ροΐββΐ : τβΐ ροΐΐιιβ βΐϊαηι οπιηε Ιιοηυιη

ςυοϋ ϊηΙε1ΙΪ£βη(1ο οθ£ίΐ3ΐΐ(1ονε εοηορΓβΙιεηϋϊΙιΐΓ ,

6Χ8υρεΓ3ΐ. ΙΟαυε ηαΐυΓ3ΐη Ιιυηιηηαηι ιιοη 3ΐί3 άε

εβαια εοηάίόίΐ, ςιιβηι αυο(Ι Ιιοιιυβ βββεΐ. ϋυπιςυο

Ι3ΙΪ8 68861, 61 11113111 ΙΐίΙΠΟ 01) ε3ΙΙ33Ι11 3(] ΓβΐΗΊ-

εβίΐοηεηι ηυπιβηχ ηβΐυτυε 3οοε85'ΐ38εΐ, ηοη βχ 86-

ιιιί886 νΐηι 1)οηίΐαΓΐ8 βΗ8Β (ΙεοΙβΓβΓβ νοίυΐΐ , Ϊ13

η I ιιοηηίΐιίΐ Ιιοιιιιηι δΐιοπιπι Ιίοηοπιηι ΙίφΓβΙπι·,

ιιοηιιίΐιίΐ ουιη βο ηβ εοηιπιυηίοβιβΐ, ίηνϊ(1Ϊ3 ρι-»;-

έαυτοϋ φύσει πάν δτι περ έστι χατ' έννοιαν λαβείν

άγαθδν, έχεϊνό έστι ■ μάλλον δέ παντδς άγαθοϋ τοϋ

νοουμένου τε κα\ καταλαμβανομένου έπέκεινα ών,

ού δι' άλλο τι κτίζει τήν άνθρωπίνην ζωήν, ή δια το

άγαθδς είναι. Τοιούτος δέ ών, κα\ διά τοϋτο πρδς

τήν δημιουργίαν της ανθρωπινής φύσεως όρμήσας,

ούκ άν ήμιτελή τήν της άγαθότητος ένεδείξατο δύνα-

μιν, τδ μέν τι δοϋς έκ των προσόντων αΰτώ, τοΰ δέ

φθονήσας της μετουσίας· άλλα τδ τέλειον της άγα

θότητος είδος έν τούτω έστ\ν, έχ τοΰ και παραγαγεϊν

τδν άνθρωπον εκ τοϋ μή δντος είς γίνεσιν, κα\ άνεν-

βεή των άγαθών άπεργάσασθαι. Έπε\ δέ πολύς των

χαθ' Ικαστον άγαθών ό κατάλογος, ού μέν ούν Ιστιν

άριθμώ (ίαδίως τούτον διαλαβεϊν. Διά τούτο περι-

ρβάίΓβΙΠΓ. ΡεΓΓβοΙβ ηΐιηϊηιπι 58 Ιιοιιιιηι οδΙεπάΜΐ, " ληπτική τή φωνή άπαντα συλλαβών ό λόγος έσήμα-

(Ίΐιιι Ιι ο 11) ϊ ιι ο 1 1 1 (Ιο ηίΐιϋο οοιμΙογοΙ , οπιηΐςυε

Ιιοικιπιηι εορΐβ ίιΐδΙπιΐ'ΐ'ΐΊ. (2υχ ειιπι 3(1εο πιυΙΐΒ

■ϊηΐ ηυηιεΓο, υ ι Γβοβηδρπ 8ίη^υΐ3 οοωηιεηιθΓ3ΐκΙο

ιϋίΓιοιιΙΙεΓ ροδδίηΐ : ΐάΌίΐΌΟ 1)Γβνϊΐ6Γ αηΐνεΓδ3 ηίβ

νι'ΐ ΐιίδ οοπιρΓεηβηαΊιηΙυΓ, ο,ιιΐΐιιΐδ Ιιοπιο 3(1 ίηΐ3(ξί-

ηειη ϋβί Γβι Ιιΐδ 6856 <1Ίι:ϊΙιιγ. ΥβΙεηΙ εηΐπι ίΙΙα Ιβη-

Ιυιηιΐοηι, 30 δί (ΙίοβΓβΙιΐΓ, ιιηίππιιη Ιπιιιι,ίικιιιι 3 ϋεο

ΐη οΜίηίυπι Ιιοηοπιπι δοοϊβίαίβηι νο03ΐ3πι 638ε. Νβηι

$ί Οοί ηηΐιιπι μβιΊ'εεΙβ ηυχίΐβιη εορΐβ 681 Ιιοιιοπιιη

οηιηϊυπι , Ιιοηιο αιιίπη ε]υβ β8( ίηΐ3§ο : Ιιηικί

(Ιπΐιίΐ' δίιιπιΙαπΊΐηι Ιιοο ϋβί ρπηοβρβ βχβηιρίιπτι

)13 Γ6Γ6Γ61 , ηΐ εΐ ίρδίιιιι 1)01118 ηιιιιΓώυδ 3ΐ)υη-

άβΐ. Ιΐαςυβ ΐη ηοΐιίδ εβί εχρΓ6833 οηιηί» Ιιο-

νεν, έν τφ ειπείν, χατ' είκδνα θεού γεγενήσθαι τδν

άνθρωπον. ΤΙσον γάρ έστι τοϋτο τω ειπείν, δτι παν

τδς άγαθοϋ μέτοχον τήν άνθρωπίνην φύσιν Ιποίησεν.

Εί γάρ πλήρωμα μέν άγαθών το θείον, εκείνου δέ

τοϋτο εΐκών ■ άρ' έν τψ πλήρες είναι παντδς άγαθοϋ,

πρδς τδ άρχέτυπον ή είκών Εχει τήν δμοιδτητα.

Οϋκοΰν έστιν έν ήμίν παντδς μέν καλοΰ Ιδέα, πασα

δέ άρετή και σοφία, κα\ παν δτιπέρ έστι πρδς τδ

κρεϊ-τον νοούμενον. "Εν δέ τών πάντων κα\ τδ ελεύ

θερον άνάγκης είναι, κα\ μή ύπεζεύχθαί τινι φυσική

δυναστεία · άλλ' αύτεξούσιον πρδς τδ δοκοΰν έχειν

τήν γνώμην. Άδέσποτον γάρ τι χρήμ» ή άρετή καΐ

έκούτιον, τδ δέ κατηναγκασμένον κα\ βεβιασμένον

ηεδίί δρΐ'οίεδ, 01111Γ13 νίτΐυβ, οιτιηϊβ 83ρϊεηΙΪ3, ηϋίϋ- (] άρετή είναι ού δύναται. 'Εν πάσι τοίνυν της εικόνος

ιΐϋίιΐ «Ιεηίηυε ρΓΧ8ΐ3ηΐΪ83ίηιιιιτι οοηιρΓβΙιεηϋί νϊ τοΰ πρωτοτύπου κάλλους τδν χαρακτήρα φερούσης,

ϊιιΙεΙΙί^εηΙϊχ ροΐ68ΐ. Αΐηυβ ϊπΙογ οίΒΙβΓη εβί ϊη 1 1 εί μή κατά τ\ τήν διαφοράν Ε/η, ούκέτι άν εϊη πάν-

ηουΪ3 1ϊ1)βΓΐ38, (]ϋ3Β ηυΙΙβ ιιεοβδδίοιΐδ Ιε^β (ειιεΙιΐΓ, /^τωί δμοίωμα, άλλά ταύτόν εκείνο διά πάντων άνα-

ιιυΙΙϊϋδ ϊη ηαΐυτη (ΙοιηίιιηΙιΐί ]ιι<;ο δΐι1)]βοΙ», δεϋ ςιΐίΒ(!ί.βειχβήσεται, τδ έν παντ\ άπαράλλακτον. Τίνα τοίνυν

μιϋίοίο οεΓίο εί ΙίοβΓΓΪηιο ςυοό νυΐΐ βϋ^Ίΐ. ΕδΙ εηίιη αύτοΰ τε τού θείου, καΐ τού πρδς τδ θείον ώμοιω-

νίιΐιΐδ 8035 δροηΐίδ, ηιιΙΙίυδ ίηιρβΓίο ηιπηοίρ»ΐ3.

ζιιοιΙ ηυΐεπι 3 ηεοβδδίιβίε (|ΐιπ(!ιηι νίοΙβηΐϊανβ οοςϊ-

Ιιιγ, νΪΓΐϋΙί οοηδοηίαηουιη βδδε ηεςυίΐ. (}ιιθ(1 δί

ΡΟΓΓΟ ΪΠΙβ^Ο 6ΐρΓ6583Π1 ρΐΐ1θΙ|ΓΊΐΐ1(1Ίηίδ ίη ΟΧβΠίρΙο

ρΓΪηείρε ΓιςιΐΓβπι ίΐ3 ΓερΓΧ8βηΐ6(, υΐ ηϋιίΙ 31) εα

ΡΓΟΓ8ΙΙ3 (1ΪΒβΓ3(, Ι10Π ]3Π1 |||3Π1 ϊ 111 5 β ί II 0 111 ΓοΓβ, 88(1

ΐρδβηι ε»πιάεπΐφΐβ τειη, ςυχ ηυΐΐα δυϊ ρ»Γ(β <1ί-

ΒΟΟΓηΊ 3 8είρδ3 ροδδίΐ. Ουΐιΐ ϊ§ίΙυΓ εδί, ίιιςαίοδ, ΐη

α,υο ηαΙιΐΓ3! «Ιίνίη», ει ε]υβ (]υ3; 3(1 (ϋνίη.ιιη ββΐ

μένου τήν διαφοράν καθορώμεν; Έν τώ, τδ μέν

άκτίστο^ς είνα·., τδ δέ διά κτίσεως ύποστήναι. Ή δβ

της τοιαύτης ιδιότητος διαφορά πάλιν έτέρων ιδιωμά

των άκολουθίαν έποίησε. Συνομολογείται γάρ πάντη

τε χαΐ πάντως, τήν μέν άκτιστον φύσιν και άτρε

πτον είναι, κα\ άε\ ώσαύτως έχειν, τήν δέ κτιστήν

άδύνατον άνευ άλλοιώσεως συστήναι. Αύτΐι γάρ ή έκ

τοΰ μή δντος είς τδ είναι πάροδος, κϊνησίς τίς έστι,

καΐ άλλοίωσις τού μή δντος είς τδ είναι, κατά τδ

εοηΓθΓΠΐ3ΐ3, (ΙΊδΟΓΪπιβη ρβΓδρ'ιοί ροδδίΐ ? ΠΙιιιΙ τβΓΟ ^ θείον βούλημα μεθισταμένου. Και ώσπερ τδν έιΛ

ϊ II 60 ρθΓ3ρίθίε8, ψίοιΐ 1>('ϊ Π3ΐυΓ3 εΧδΪΒΐΐΙ ΪΠ0Γ6313 :

ΙιοπιΊηυιτι νβΓΟ ρβΓ ΟΓοβίϊοηειιι εβί ογΙβ. Ηοο άβ-

ίηο'β (ΙίδΟΓ'ιιιιεη αΓι» ςιιχϋβπι οοιίδεςυιιηΐυΓ. Εβί

εηίπι ρΐΐηε 3ρυ(Ι οηιηεδ ίιι εοΓι(ε83θ, η3ΐυΓ3ΐιι Ιη-

0Γ6313ΠΙ ΪΙΙΙΙ111Ι13ΐ)ΪΙεΐΙ1, 63(ΙΐύεΠ1(|υ6 86Ι1ΐρ6Γ 0856 ;

(Τ63ΐ3ηι , δίηε ρεΓρεΙυ3 νίείδδϊΐυο'ίηε ί'οηδίδΐϋΓβ

ιιυΙΙο ιικηΙπ ρο·.κι·. ΓΝ η πι ϊρ -ι' ΙΓ3ηδίΙυ5 οχ ιιϋιί'ο :κΙ

οηυηι, ηοΐαί ο,ιΓίίΙαηι εδί, β( πιυίβηο, (|(Ι3 Ί«Ι ςιιθ(Ι

ΓβΓυηι ΐη η3ΐ(ΐΓ3 ηοη 8Γ31, (1ε ϋβηίοιιΐία νοίιιιιίαΐΐδ

(Ιΐνϊηχ εχδΐδίεΓε Ιηεϊρΐΐ. ΑΐςυευΐΐιιΕν3ΐΐ);ο1ΐο" ηοΐβ

Ίη 3ϊι·8 8χρΓ6δ5Λθχ53Γϊδ ίθΜ£0 (ΙΐοίΙυΓ, (Ιο ςηο ΐη-

ΐεΙΙί^ίΐιΐΓ βεοιηο'υηι ειίεηιιπι δρεοίβπ) ΓιιΪ856 ΐΐΐαηι

ζοϋ χαλκού χαρακτήρα Καίσαρος εικόνα λέγει τδ

Εΰαγγέλιον, δι' ου μανθάνομαν κατά μέν τδ πρό

σχημα τήν όμοίωσιν είναι τοϋ μεμορφωμένου πρδς

Καίσαρα, έν δέ τώ ύποκειμένω τήν διαφοράν Εχειν ■

οϋτΐι) κα\ κατά τδν παρόντα λόγον, άντί χαρακτήρων

τά έπιθεωροϋμενα τή τε θεία φύσει κα\ τή άνθρω-

πίνη κατανοήσαντες, έν οΤς ή όμοιότης έστ\ν, έν τώ

ύποκειμένψ τήν διαφοράν έξευρίσκομεν, ήτις έν τώ

άκτίστω και τώ κτιστώ καθοράται. Επειδή τοίνυν

»δ μέν ώσαύτω; έχει, και άεΐ, τδ δέ διά κτίσεως γε-

γενημένον άπ' άλλοιώσεως τοϋ είναι ήρξατο , καΐ

ονγγενώς πρδς τήν "τοιαϋτην έχει τροπήν δ·ά

Μ Μ»γο. ίιι, <δ.
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τοΰτο ό είδώςτά πάντα πρίν γενέσεως οΰτών, καθώς Α ίϊηιίΐίίικίίηεπι Γεί οοηΓοπηβΙχ 3ϋ εΙϊί(}ίοπι 0«83Π5,

φησιν 1) προφητεία, έπακολουθήσας, μάλλον δέ προ-

ιί; χατανοήσας τή προγνωστική δυνάμει, προς δ τι £έ-

■χ1". πει κατά τδ αύτοκρατές τε χοΛ αϋτεξούσιον της άν-

^ θρωπίνης προαιρέσεως ή κίνησις, έπειδή το έσόμενον

ε'δεν, έπιτεχνάται τή είκόνι την περ\ τδ 4^εν καΙ

θήλυ διαφοράν, ήτις ούκέτι πρδς τδ θείον άρχέτυπον

βλέπει, άλλά καθώς εΓρηται, τη άλογωτέρα προσ-

ωκείωται φύσει. Τήν δέ αίτίαν της τοιαύτης έπιτε-

χνήσεως μόνοι μέν &ν είδεΐεν οΐ της αληθείας αϋτό-

πται, κα\ ύπηρέται τοΰ λόγου. Ήμεϊς δέ, καθώς έστι

δυνατδν,διά στοχασμών τίνων και εικόνων φαντασθέν-

τες την άλήθειαν, τδ έπΐ νοϋν έλθδν ούκ άποφαντικώς

έκτιθεμεθα, άλλ' ώς έν γυμνασίας εΓδει τοις εύγνώ-

μοσι των άκροωμένων προσθήσομεν. Τ£ τοίνυν έστίν,

3 περί τούτων διενοήθημεν ; Ειπών ό λόγος δτι έποί- **

ησεν ό θεδς τδν άνθρωπον, τψ άορίστω της σημασίας

άπαν ένδείκνυται τδ άνθρώπινον. Οϋ γάρ συνωνομά-

βΟη τψ κτίαματι νϋν ό Αδάμ, καθώς έν τοις έφεςής

η ίστορία φησίν άλλ' δνομα τω κτισθέντι άνθρώπω

ούχ δ τΙς, άλλ' ό καθόλου έστίν. Ούκοΰν τή καθολική

τή; φύσεως κλήσει τοιοΰτόν τι ύπονοεΐν έναγόμεθα,

οτι τή θεία προγνώσει τε κα\ δυνάμει πάσα ή άν-

θρωπότης έν τή πρώτη κατασκευή περιείληπται.

Χρή γάρ θεώ μηδέν άόριστον έν τοις γεγενημένοις

ιταρ' αύτοϋ νομί£ειν · άλλ' έκάστου των δντων εΐναί

τι πέρας χα\ μέτρον, τή τοΰ πεποιηχότος σοφία

περιμετρούμενον. Όσπερ τοίνυν ύ τΙς άνθρωπος τω

χατά τδ σώμα ποσώ περιείργεται, και μέτρον αύτώ

ευηι ποη ύυύίυιη ίη ιιΐ3ΐβΐΊ3 βιιΐ^βι ο άΊκεηηιειι

68861 : 810 6113111 1ΐ36 ΙΠ (ΙίίρυΙίΓίΟΙΙΘ, 81 ρΓΟ 1101(8

63 α,ιΐ3? ίη η»ΙιΐΓ3 (Ιίνίηβ βΐ Ιιυιτιαιι» βυηι, ίη ηιιίΐιυδ

8ΙΠΐίΙίΐΙΐαΌ ΟΟηβίδΙΪΙ, εθΙΙδίΐΙεΓ3θίΐ111Ιδ - 6886 Π1.Ί£η:ΐΙ11

ίη Γβ1)ϋ8 δϋΐ^εείίδ ΰίνβΓδίΐβίειη (ΙερΓεΙιεηιΙεπιιΐδ,

η ιι α ηι ρβπρίευβ βϊΐ ίη εο αιιιιιιαϋνβπ.ει-β , ηιιοά

ει-εβίηιη ει ίιιθΓ6»ιυηι ρΐιιπιηιιηι ϊηΙεΓ βε άίυεπιηΐ.

ΟυαηιοΟΓεπι ευηι ςϋοά ίιιεΓεβΙυιη 881, ββηιρβι· ίαειιι

εχ8>8(3ΐ : ετεηΐιιπι νεΓΟ ρβΓ νίεϊ88Ϊΐυ(Ιϊιιβηι ηιι&αι-

όατη εβββ οοορεπί, εΐ ηιυΐ3ΐίοηί ρπ>ηαβ βΟϊηε ιί( ,

ίύεΪΓεο Ϊ8 ςιιί δεευηύυπι ναΐειη ι-εβ οηιηεβ »ηΐβ

ϊρ83Γυηι ΟΓΐιιιιι εοβηίΐβδ ήβΐιεί, ευπι Γβπιηι οηϋηί

ϊηβϊδΙβΓεΙ, νεί ροΐ'ιιιβ άΊνίηβ βιιβ ρΓΟδρίείεηόΊ Γυΐα-

Γ08 ενειιΐϋ» Γβευΐΐβΐβ ρΓίβοερίδδεί, ηιιβηι ίη ρβι-Ιεπι

ηιοΐυδ είβειίοηίδ Ιιιιπιαη* ρΓΟ βι-υίΐπί νο1υη(3ΐίβςιι«ΐ

80* 1ί1)8Γΐαΐβ ϊηοΓιηβΓεί : ίπιβςίηεπι 0Γ63ΐ3ΐη ϊη

ιηαβειιΐιιηι εΐ Γβηι'ιηαηι άΊνίδίΐ. Ηχο «ΙϊνΊδϊο ηοη 3(1

ϋβϊ ρπηεβρδ 'ιΐΐιιιΐ εχεηιρίυιτι ΓβεΙβ εδδβ ρυΐ3π υ"6-

Ι)6(, δει! ηυεηΊ3ΐ1ηιοι1ιιηι εδί 3η(εη3ε ϊη<ϋε:ι(ιιηι ,

00£Π3ΐίθΙ16Π1 ΙΐβΙίεΙ 011111 Ι13111Γ3 Γ3ΐίθΙΐίδ 0Χρ6Π6.

ϋβυϊβηι (|υίι)ειη ηυ]ϋδ (ΙϊβεΓεΙϊοηίδ βεχιιβ δοΙΊ Ιιβιιιΐ

ϋυ1)ίε ϊηΐεΐΐί^ιιηΐ ΪΙΠ, ςιιϊ νεΓΪΐβΐϊβ οουΐβίί ΙεβΙεβ

8«ηΐ, εΐ ΗβΓυηι τεΓυιη ηοΐιίδ ηιεηιοπβιιι ΙϊΗ6γ'ι8

ρΓοιΙίΙαηι ΐΓϊύίιΙβΓίιια. Νοβ νβΓΟ ρ«» ν'ΐΓΪΙΐ ηοδΐΓ3

ρεΓ εοη]εεΐυΓ38 εΐ 8Ϊιηυ1»εΓ3 ηυχιίαη νβΓΪΙβίεηι ϊη-

ΓοΓίτίΒηΐεδ, ηυοϋ ηοΐιίδ 3(1 3ηίιηιιηι αοείίΐϊΐ εχροηί-

ηιυβ, ηοη ΙΙΙυά ςυΐιίειη ιιΐ νεπιιτι βδδεΓεηιεδ, βε(1

δΐιυίίοίεηΐεδ ϊη ε-Γ3ΐϊ»ιτι βικϋίοπιηι, οεηίβηβ Ιικο

της υποστάσεως ή πηλικότης έστίν, ή συναπαρτιξο- ^ ηη*»\ εχβΓεΐΙϋ 03Η83 ϊιι ΐίΐείϋυιη ηΐΐαΐα ϊηΐ6ΓρρεΙ»η

μένη τή έπιφανεία τοΰ σώματος ■ οΰτως οΐμαι καθά

περ έν ένι σώματι δλοντδτής άνθρωπότητος πλήρωμα

τή προγνωστική δυνάμει παρά τοΰ θεοΰ τών δλων

περισχεθήναι, χαΐ τοΰτο διδάσκειν τδν λόγον τδν εί-

πόντα, δτι κα\ έποίησεν ό Θεδς τδν άνθρωπον, κα\

κατ' είκόνα θεοΰ έποίησεν αύτόν. Οϋ γάρ έν μέρει

της φύσεως ή είκών, ούδέ Εν τινι τών καθ' αύτδν

θεωρουμένων ή χάρις ■ άλλ' έφ' άπαν τδ γένος έπί-

σης ή τοιαύτη διήκει δύναμις. Σημεϊον δέ, δτι πα-

σ:ν ώσαύτως ό νοΰς έγκαθίδρυται 1 πάντες τοΰ

διανοεϊσθαι χαΐ προβουλεύειν τήν δύναμιν Ιχουσι, χα\

τά άλλα πάντα, δι' ών ή θεία φύσις έν τω κατ' αύτήν

γεγονότι άπεικονίζεται. "Ομοίως Εχει δ τε τή πρώτη

τοΰ κόσμου κατασκευή συναναδε ιχθείς άνθρωπος,

ι ϊ ιι ίη . Ουίά ϊκ'ιΙιιγ ο*β ηίβ ίη ηιβηίειη ηουίκ νεηϊΐ ?

Ιιοε ηίπιΪΓυηι: Οοιη ιΐίείιιιι-, ϋεαπι 0Γ63886 ηηηιίιιοηι,

ρεΓ ίιιι)εΓιηίΙ3Πΐ νοε3ΐ>υ1Ί ΙιοηιΊηίβ ηοΐ3ΐίοιιεηι, η>·

ΙυΓ3ηι ηιιπΐ3ΐΐ3Πΐ πηί νοΓδίίπι ίιιΐβΙΙΊ^ί. Νηιιι ιτεηΐυιη

Ηοο, Γ] ικχΐ 3(1 Ι)οί Γ:π ΐυιιι ίιιΐ3^ίηεηι (Γ3(1ίΙιΐΓ, ηοη

Ιιίο Λϋίΐιιί ηοιηοη 3(1]βεΐυιιι Ιΐ3ΐιε(, δίειιΐ ίη ΙιϊβΙοΓίβε

ιΐ3ΓΓ3ΐίοηί1)ΐΐ8 80(]ΐΐ('ΐπίΙιιικ : δβά ιιοπιεη 1ιοηιίιιί3

(τεηΐί υηίνεΓδί ροδίΐυηι 681, ηοη υΐ (1ε ίηιΐίνίϋιιο.

Ι^είΓΟο ρεΓ 1ΐ3ηε Ιιοιηίηίδ »ρρε1ΐ3ΐίοηεηι, ()ϋ3 Ιοίιιηι

βεηιιβ υηίνβΓδβ εοηιρΓεΙιεηο'ίΐιΐΓ, ε]υδ βΐΙηιοηεηιυΓ :

ψιοιΙ ρΓονί(ΐ8ηΙί3 ροίεβίπδο,υβ Οεί Ιοίηιη Ιιοπιίηυιη

1 1 π 1 1 1 1- η 1 1 1 ίη ρΓΪπιβ ίΙΙα εΓ63ΐίοηε εοηιρίεχβ δίΐ. Ιη

Γβΐιιΐδ εηίηι 3 Ποο Γβεΐίδ ηίΐιίΐ εδ86 ρυΐϋηάυηι βδΐ,

ςιιοιΐ 811 ίρβί ίηΓιηίΐυηι : ευπι οπιιιίβ ςυχ εχδίδΐιιηΐ ,

κα\ ό κατά τήν τοΰ παντδς συντέλειαν γενησόμενος, ο βηειη ηυβιηϋαπι 61 ηπηιβπιπι 1ια1)03ηΙ, οοηοΊΐΟΓίδ

έπίσης έφ' έαυτών φέρουσι τήν θείαν είκόνα. Διά

τοΰτο εΤς άνθρωπος κατωνομάσΟη τδ πάν, δτι τή δυ

νάμει τοΰ θεοΰ ουτε τι παρώχηκεν , οΰτε μέλλει,

άλλά χα\ τδ προσδοκώμενον έπίσης τω παρόντι τή

περιεκτική τοΰ παντδς ένεργεί^ περικρατείται.

Πάσα τοίνυν ή φύσις ή άπδ τών πρώτων μέχρι τών

έσχάτων διήκουσα , μία τις τοΰ δντος εστίν είκών ·

ή δέ πρδς τδ άδίεν κα\ θήλυ τοΰ γένους διαφορά

προσκατεσκευάσθη τελευταϊον τω πλάσματι, διά τήν

αίτίαν, ώς οίμαι, ταύτην."

33ρ'ιοηΓΐ3 οοηδίίΐυΐυιτι. Οιιεηιβϋηιοο'υηι ί^ίΙυΓ Ιιοηιο

( ίηίεΙΙί^ο βαίειη ίηαΊνίάυυιη ηιιθ(1ο,3Πΐ ) εοΓρυι ϊδ

ιιοςιιίΐυο'ίηεπι ΓιηίΙβηι Ιοίιεί, 8υί$ΐ3η1ί3ηιηιιε ίρδίυδ

ςιι.ιηΐίΐβΐβ ηιείίιιιιΐΓ, ςιιχ εοΓροηδ δΐιρειΤιείε εοηΐί-

ηειυτ : δίε αιΊιιίΓΟΓ ίηίΐίο τεπιπι υηο εοΓροΓβ ιοΐ»ι>

η3ΐυΓ3<ιι Ιιιιιηβιιβηι Οβυητι ροΐεδΟΐβ βιιβ, ηυ» πιη-

013 ρΓχνίιίεΐ, εοιιιρίοχυιιι εβδβ, ίϋςυβ 3θ!εο μ τΐιίί

Ιιίβεβ ΐΓ3(1ί -. < ΚβοϊΙ ΰειίδ Ιιοιιιίηεηι, 61 :πΙ ΟβΊ ίηιη-

ξίηεπι βυιη ΓεείΙ. > Νοη εηίηι ίπιβςο ει ξΤΛΪ\3 υεηί -

ζΐιί ϋεί νεί ρβΓίί ηβΐηηε, νεί ιιηί βΐίουϊ οοηεε583

681 Ηοπιϊηί ρεουΙίβΓΪΐβΓ, δεϋ Γ3ευ1ΐ3δ ϋ Ια 3(1 ςεηιΐδ υηίνεΓδίιηι κςτι.ιϋΐβΓ ρβΠϊηυίΙ. βηοά ί(3 68δε, Ιιοε

εΐίβιη α.Γ£ΐιπιεηΐο βδΐ, ςυοο1 ιηεηχ ρατίΐΓΓ ίη οιηηίΐιυβ ΙιοΙιίΐΛΐ : οιηιιβδ εθ£°ιΐ3ηπΊ, ϋεςιιβ Γυΐιιιίδ εοιι-

8ΐιΙΐ3ηάί ΓαευΙίαΙο, εβίΐβπ&ιιιιβ Γεόιΐδ οηιηίϋυδ, ρεΓ ι]ΐΐ38 Γ68 ο'ίνίηβ ηβΐυπι ίη ίηιβςίηε 8υ3 εχρππιίΙιΐΓ,

ρΓχάίιϊ βυηΐ. Νίίιίΐ ίηιεΓ Ιιουιίηειη ΟΓεαίυηι ίη ρπηιβ γογοιπ ΓβΙΐΓΪεβΙίοιιε, οι ευηα ο,υί ίη βχίΓΟίηο η»·
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κοείυχ, οιιηι ]αηι ηπιιιία εοηδυηιηΐ3ΐ3 βι-υιιΐ, ίηΐβΓβδί. ^ΐηποΙΊ βηίπι ταΐίοιιβ ϊιη.ιμίηοιη Πι·ί ιιίειςυβ

μο$Ιαΐ. ΡΓορίβΓβα ιιιιίιΐδ Ιιαιηίηίδ ηοιιιίηε ίρβα βοηεπδ υηΊνβΓ8ΪΙ&8 εοιηρΓοηβηδβ ΓιιίΙ, ςιιβηιΐο ροΙοδ(.3ΐί

ιΐίνίιι.ι· ηίΐιίί ββΐ νβΙ ρι-χίεπίπηι, νβΙ Γυΐιιι-υιη. Οιιίη βΙ 63 ηι«Ε βκρβοΐαηΐυι·. ηοη μΠιογ 3ΐΐ|αβ &ί )αιιι

ρΓΧ$βηΐί.ι ΓοΓβιιΐ, 8ϋ» ϊη ροιββίηΐο, (]ΐιη ιιηίνοΓβα οοιηρίεείίΐιιι·, Ιΐίΐιεί. Εδί ίβ'ιΐϋΓ Ιοία ιι.ιΙιιγβ ΙιοιιΓι-

ηυπι β ρπιηίε 3(1 βχίΓεηιοδ ιΐδηυβ, ιιπα ε.κίεηιφιε νβπ Οβί ίπια^ο. δεχιΐδ βιιίειη ηΐίδευΐί Γεηϊιιιείφιβ

ιΐίβεπηιεη ίη Ιιοπιίηβ ]3ηι ει-εβίο (1ε εαιίδβ, υΐ β){0 ηιιϊϋβηι οχίδΐιιηο , Ιιυ]υδπΐ0(Γι ςιΐΒΐΙβπι »ι1]βεΐιιιιι

ΟΑΡϋΤ XVII.

Οαϊά ταροηάεηάηιη ώιϋΐαηΐϋνε, ηηοητοάο αη'ιηύ

ηήΐηή [ιηαεηΐ ίί Ηοτηϊηα ίΐίί ρήηάρεζ ηηΙΙα *β

ρβΓοαΙϊ Ιιώε ροΙΙαϊαοιΙ ; ιμαηάο ρπιπίοη ροαΐ

Λαιιε ίιιηαϊηαΐίοηβιη οριτατη ρΓοαβαΐίοηί 8ούοΙί$

Ιιοιηίηαη άβάϊίΐβ νΊάεηιηι.

ΡΐΊϋδ νβΓΟ 0,1131η ίιΐ ρεΓδεΠΙΙβΙΙΙΙΙΓ, ΓοΠβ ΓβΟΐϊϋβ

Γοεβπιιιιΐδ, δί <|ΐιίι1(Ι.·ιιη, ςυοα" βϋ 3(1νοι·δ3πίδ ου]ίοί-

Ιιιγ, βχρίίοειιιιΐδ. Αίυιιί βηίιη, βηΐε ρεεεβίιιιιι ηυΙΙιιηι

ιιβηυβ ρΓοοΓοαίίοιιίκ, ηεςοβ ρ3Πΐιπ(;ίηίδ, 30 ηε βρ-

ρβϋΙιΐ5 ηυίϋΌιιι Ίη Ιιοιιιίηε 3(1 ριοοι-οοηιΐιιηι ηιεηΐίο-

Ββπα Πκγι. Ρθϊΐςυ3ΐη ουίβιιι Ιιοιηίηβδ ρΓϊιιιϊ ρεοε38-

ββηΐ, (Ιεα,υβ ροι αιΠίο ο]οοΙί εβΐβιιΐ, βε Γβηιϊηχ ροβη3

ιΐοίοπιιη ίη ραΠα εδδβΐ ίπιροδίΐβ, Ιιιπι βείΐίεεί 3(1

ί:Ι μΐΌ£Γεδδΐιι» 8880 Λ<Ι;ι ΙΙΠΙ III , ιιΐ οοιίδαιΊϋΐΙϊιιβ εοη-

]ιΐ£ΐ8 3(1 ρΓοεΓβ3ΐίοηβηι υΐί ίηοίρειεί. δί ί^ίίιιι·,

ίηα,υίυηΐ, ηεα,υε 3ϋ ηυρίί.ΐδ, ηεο,ιιε ριοειεβίίοηβηι,

ικ'(|υβ μϋΐ-Ιιιιιι ίη ρ;ιι·3ιΙίδθ ροιΎοιιΙιιιη 681, ηβεβδ.^η-

Γίιπη οϋΐ Ιιοο ςιιο(}ΐιβ δΟψπιΙιΐΓ, ;ιηίιιιοπιιιι πιιιΐΐίΐα-

(Ιίιιεηι ηιιΙΙηιη Γϋίδδε ΓυΙιιιιιιιι , ηίβί (Ιοηιιιη ίΙΙιηΙ

ιηπιιοΓΐ3ΐίΐ3ΐί5 ία ιηοΓΐ;ι1ίΐ3ΐ6ηι εαηιπίΒίβΙυιη ε&ιβΙ,

30 ρβΓ 001ΐ](1^ίυΐ11 6Χείΐ3ΐ3 ρ08(βΓΪΐ38 ρΓΟ ΙΙΐί^Γίηΐί-

1)118 (Ιο Ιι:ιο νίΐα 8ΐι1)$ΐίΙιΐ6ΓβΙ ϊΐίοβ, 61 Ιΐ30 ιαΐίοηο

ικιΙιιμιιι οοιίδΟΓνΒΓβΙ. Λ(1οοΐ|ΐιο ρβεε:ιΐιιιη () ικκίηιιι

ιιιοϋο 1 ιοί ιι ί 1 1 ιιιιι ν "ι ι ;ι· εΐίαιη Ιιοιιο β88β νίιίειί ρ0586.

Ν.ιιιι ^βηιΐ8 1ιιιηΐ3ΐιηιιι δΐιρι» ϋυοηιιη ιιιιηιοππιι,

< 1 1 1 ί ρΐ'ίηιί 6Χ8ΐίΙθΓ6, αυοίαιη ηοη (ΊιίδβεΙ : ηίδί πιογ-

118 Π161Ι18 Π3ΐυΓ3111, ΠΙ ιΐο 5(10005ΜΟΙ1β ρ(Ί]Ι0ΐ|Κ1

«·<>«Ίΐ;ιΐΊ·ι , ρεπιιιινίδδοΐ. 1-2 1 ( 1 1 ΐ 1 1 1 ■ 1 1 1 Ιιαε βΐίιιιη ίη

ρ;ΐΓΐο ΒίαΙνο ν6Γί(3ΐειη, ςυχ'ειιιιπ,υβ Ιαηϋβηι 8ίι, ϋβ

βοΙ Ϊ8 ηοΐ3ΐη 61 ρεΓ8ρεοΐ3ΐη β88β, ηυί ηοη λΙίΧβτ

3ΐ(]ΐιε ΡβυΙιιβ ρ3Γ3ΐ1ί8ί ηιγβίβπίβ ίηΗίαΙί βιιηΐ, ψι.ο

6ΐΐ3ΐΊ 3η(1ο Γλ8 ηοη ε&ΐ εχρΓΪιιιβΓβ. ΚοβΙη 83ηε 1ια;ο

β8ΐ Γεβροιίδίυ: ϋυηι δ3(1(1ιιε;ι;ί ϋοοίι ίη* (1β ηιΟΓίιιο-

Γυηι Γ68υ8είΐ3ΐίοηβ βιΙνβΓββΓοηΐυΓ, οι ηιιρϋε ί11ίιΐ8

< ιιιη πιυΐΐίδ, 3ΐΙεοΐ]υ6 βορίεπι ΓΓηΐΓΪΙ)08 ιηυΙϊεΓΪβ

ιιιεηιίοηεηι 3ΐ1 εοηείϋ3η<ΐ3ηι Γηίοιιι (ϋδοίρΐίηαβ μι.ι·

ΓβεετεηΙ, ει 60(|ΐιί8 Ιιοπιιη β3ΐιι 3 ΓββιίΓΓβεΓιοηβ Ιια-

Ιιίΐυτυβ εβδβΐ <|αχΓ£Γ6ηΙ. ίΐ3 τεδροικίβΐ ϋοιηίιιυβ,

ιι ι εΐ ί 11ο» ε3δΐ'ΐ£οΙ, 30 νίΐϊε, ςυαιη ίη ΓβδϋΓΓοεΙίοηε

βρίδοεηιυΓ, ηινδίεΓίιιηι Ιιοιιιίηίυιΐδ υΌίηοορδ υηίνβΓ-

8ΐ8 βχρίβηεί. « 1η ΓοδϋΓΓοοιίοηε, » «ιι, € ηεηηβ

ηηρίίϊβεοηίΓΛίιειιΐ, ηβςυβαϋ ιιυρίιιιη ΐι ηϋεπίυΓ β0 : >

ηυίρρο ευηι «ιηρίΐυι ιηοπ ηβςιιεβιιΐ. 8υηΐ εηίπι ρβ-

Γββ ΒΐΐβοΙίδ, ι·ΐ ϋοί Γιΐίί, ηΐιί ]3ηι ΓεδίητοχεπιιΙ. ΑΙ

»βγο ΓΟδυΓΓεοΙίοηίδ ϋοηυιη ηίΐιίΐ 3ΐίϋ(1 ηοΐιίδ ροΙΙί-

εβίιΐΓ, ηιΐ3ΐη Ιαρβοηιιο ίη ίηΐεςηιιιι ΓββΙίΙϋΙΐοηβΠΒ.

Ν3ΐη 03 8Γ3ΐ'3, (103111 οχδροείαηιιΐδ, ιεϋίΐυδ 6Ι'ίΙ 3(1

νίΐ3ΐη ρτίωαιη, ηοη Ιιοηιο ϋε ρβι-ηϋίδο ε]εοΙυδ ίη

βυιιιΊειη τειΙιιεείιΐΓ. ΟαϊπιοϋΓβπ) δί νϊΐϊ τεδίίΐιιΐο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'.

Τί χρτ; Λέγβητ πρ\ τους έααπορονντας . εΐ μετά

ΐήνάμαρτίαν ή παιδοποιία, πώς&νέγένοντοαΐ

γνχαι, εΐ ά,ναμάρττχτοι δώμειταν οΐ έξ όρχϊ}Γ

άνθρωποι.

Μάλλον δέ, πρ\ντ6 τροχείμενον διερευνήσαι, κριΧτ-

τον ίσως τοϋ προφερομένου Καρά των μαχομένων

ήμίν έπιζητήιαι τήν λϋσιν. Λέγουσι γάρ προ της

άμαρτίας μήτε τίχον ΙστορεΐσΟαι, μήτε ώδΤνα, μήτε

τήν πρδς παιδοποιΐαν όρμήν ■ άιτοικισθίντων δέ τ:ΰ

παραδείσου μετα τήν άμαρτίαν, χαΐ τής γυναικός τί)

τιμωρία των ώδίνων καταχριΟείσης , οϋτοις ελΟεϊν

τίιν Άδλμ εις το γνώναι γαμικώς τήν δμίζυγον, χαΐ

τοτε της παιδοποΐας τήν αρχήν γενέσθαι. Εί ουν

ρ γάμος έν τω παράδεισοι οΰκ ήν, ουτε ι!)δ\ς, ουτε τό

κος, ανάγκην είναί φασιν έκ τοϋ άκολοϋθου λογίζε-

σθα·., μή αν πλήθει γενέσθαι τάς των ανθρώπων

ψυχάς, εί μή προς το Ονητον ή της αθανασίας χάρ;;

μετέπεσε , κα\ ό γάμος δια τών έπιγινομένων ιτυνε-

τήρει τήν φϋσιν, άντ'ι τών ύπεξιόντων τοϋς έξ αϋτών

άντεισάγων, ώστε λυσιτελήσαι »ρίποντινά, τήν άμαρ-

τ/αν έπεισελθοϋσαν τή ζωή τών ανθρώπων. "Εμεινε

γάρ άν έν τή τών πρωτοπλάστοιν δυάδι το'άνθρώπι-

νον γένος, μή τοϋ κατά τον θάνατον φίδου προς δια-

δοχήν τήν φϋσιν άνακινήσαντος. Άλλ' έν τούτοις

πάλιν ό μήν άληθής λόγος, δστις ποτέ ών τυγχάνει ,

μόνοις άν εΓη δήλος τοις κατά Παϋλον τά τοϋ παρα

δείσου μυηθεϊσιν άπόρρ"ητα. Ό δέ ήμίτερος τοιοΰτίς

έστιν Άντιλεγόντων ποτέ τών Σαδδουκαίων τώ κατά

(] τήν άνάστασιν λόγιο , και τήν πολϋγαμον έκείνην

γυναίκα, τήν τοις έπτά γενομένην άδελφοϊς, εϊς σΰ·

στασιν τοϋ καθ' έαυτοΰς δόγματος προφερόντων, εΤτα

τίνος μετά τήν άνάστασιν έσται πυνθανομένων, Απο

κρίνεται πρ6ς τον λόγον 6 Κύριος, ού μόνον τοϋς

ϊαδδουκαίους παιδεύων, άλλά κα\ πάσι τοις μετά

ταϋτα της έν τή άναστάσει ζωής φανερών τδ μυστή-

ριον. «Ένγάρτή άναστάσει, φησ\ν, οϋτε γαμοϋσιν,

οϋτε γαμίσκονται' ι ούτε γάρ άποθανεϊν έτι δύναν

ται· ϊσάγγελοι γάρ εϊσι, καΛ υίο\ θεού είσι , της

αναστάσεως υιοί δντες. Ή δέ τής άναστάσεως χάρις

ουδέν έτερον ήμΐν έπαγγέλλεται, ή τήν εις τδ άρχαϊον

τών πεπτωκότων άποκατάστασιν. Επάνοδος γάρ τις

έστιν έπ\ τήν πρώτην ζωήν ή προσδοκώμενη χάρις ,

τδν άποβληθέντα τοϋ παραδείσου πάλιν είς αϋτδν

Ο έπανάγουσα. Εί τοίνυν ή τών άποκαθισταμένων ζωή

πρδς τήν τών άγγέλων οίκείως έχει , δηλονότι ό,πρδ

τής παραβάσεως βίος άγγελικός τις ήν· διδ καΐ ή

πρδς τδ άρχαϊον τής ζωής ήμών επάνοδος τοις άγγέ-

λοις ώμοίωται. 'Αλλά μήν, καθώς εΐοιιται , γάμου

" ΜαΙΙΙι. χχιι, 30; Ματο. χπ, 2">; Ι.ιιο. χ, όΰ.
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•παρ' αύτοΐς ούκ δντος, έν μυριάσιν άπείροις αΐ στρα- Α γιιπ» εί δίηιίΐίβ βπΐ, ςυη ΓπιυιιΐιΐΓ αιι^βΐϊ : ηίηιίπιιη

τια\ τών Αγγέλων είσίν · ούτω γάρ έν ταΐς όπτασίαις

δ Λανιήλ διηγήσατο. Ούκοϋν κατά τδν αϋτδν τρόπον,

εΓπερ μηδέ μία παρατροπή τε κα\ έχστασις άπδ της

άγγελικής δμοτιμίας έξ αμαρτίας ήμϊν έγένετο, οϋκ

αν ούδΐ ήμεϊς τοϋ γάμου πρδς τον πληθυσμδν έδεή-

Οημεν. Άλλ' δστις έστ\ν έν τή φύσει των αγγέλων

τοϋ πλεονασμού τρόπος, άρρητος μέν κα\ άνεπινόη-

τος στοχασμοϊς άνθρωπίνοις, πλην άλλα πάντως εστίν

ούτος άν κα\ έπ\ των βραχύ τι παρ' άγγέλους ήλατ-

τωμένων άνθρώπων ένήργησεν, ε!ς το ώρισμένον ύπδ

της βουλής τοϋ πεποιηκότος μέτρον το άνθρώπινον

αϋςων. Εί δέ στενοχωρείται τις έπιζητών τδν της

γενέσεως των άνθρώπων τρόπον, εί μή προσεδεήθη

:ήςδιά τοϋ γάμου συνεργίας ό άνθρωπος, άντερωτή·

61 Ιιοηιίιιίδ 3πΐβ Ιαρδαπι νίΐίΐ Λπ«οΙοπι.η Γιιίΐ νίΐχ

εοηβεηίαηεα, εαηιηυβ Ιιβιπί <1ιιΙιϊβ ο\> εηιΐ33ηι νίιβΒ

ηοδίΓΧ ίη ϊηΐε^ηιιιι ΓβκΙϊΙιιΙϊο εοιιιρ3Γ3ΐίοηε αύ 3η-

{{βίοβ ΓβεΙβ (ΙεείΒΓβΐιΐΓ. ΕηίιηνεΓΟ ηιΐ3η(]Π3ΐι> ίηίει·

3ΐ>£ε1θδ ηη1ΐ3 δίΐ ρΓηρ3£3ΐίο, <μιείηα(1ηιθ(1ιιηι εβί

ίικίιεαίπιη, Ιβηιεη βοηιιη εορκε ηιιιηει-ο (|ΐια·(1αιη

ίηίϊηίΐχ βαηΐ. δ'ιε βηίηι Μ1Ϊ3 ίΙΙίδ ίη ν ί δ ί 3 ϋβηίεΐιΐδ

εοηιιιιειηοΓ3ΐ. Ι(1είΓεο βί ρι-ορίει* ρεεε^ιιιιη (1β βίαια

••ι εοηιΐίΐίοηε, α,υβ ραιεβ ηιι^εϋ» βΓβηηΐδ, ηοη εχεί-

(1ί88εηιιΐ8, ηε ηο1>)8 ςυίιίειη εοη]ιι§ίο 3ί1 βεηβη:

ηοδίη βιηρΙΙΓιεαιίοιιεηι οριιβ ΓυίδδεΙ. Ναιη φΐίεοιπι-

ςυβ Ιαηϋειιι ίηει-ειηεηΐί 3ΐΐξεΠε3 ίη ιΐΒΐιιτα Γιιίΐ ΓβΙίο,

ιρ^αηι ϋίεεηιΐο εχροηεΓε, νεΙ εοβίΙβηοΌ ίηΙβΙΙίμεΓβ

ρεΓ ςυ38(ΐ3ΐη εοη)εεΙυι·3δ Ιιυηιαη38 ηοη ίαβ εβί,

σομεν καΐ ήμεϊς τδν της άγγελικής υποστάσεως τρό- Β ηίδί ςαοά οιιιηίηο η1ί(|παιιι Γυίδβε ηεεεδδβπο υΐ3-

ηον, πώς έν άπείροις μυριάσιν έκεΐνοι, και μία ού- ιιιεηιΐιπη 631 : ββιίειη ίμίΐιιι· Γ3ΐίο ίη Ιηιηιαηο εΓιαπι

σία δντες, κα\ έν πολλοίς άριβμοΟμενοι. §εηεΓβ, (|ΐιθ(1 ρΓηρε 3ϋ 3ΐΐ£εΙίδ 31)881, ρΓορΒββηύο

νβΙυίΜβΙ, ιΙοηεε αϋ ιιυηιεπιη) εοηδίΐίο ΟεβΙοπδ ύοηηϊΐιιιη ρει νβιιΐυιη εδδεί. (}ιιθ(Ι βί εο]ϋβ ηϊο ίη

ηιΐ£ΐΐδΙιιηι ΐΥϋίυ'ιΐιΐΓ ίηΙεΙΙί^εηΓο, υΐ βχ ηοηϊδ βείτε νείίΐ, εεςυο ΙαιιιΙβηι ιηοϋο 1ιοπιΊιιε$ οι-ίΐυΓί ΓαίΜβηΙι

8Ϊ εοημι^ίί 3()]υπιεηΙο ηοη εβίιίδδεηΐ : ευηι νίείδδΐιη ι-οξ3ΐ>'ιιηιΐδ, α,ποηιούο »ημι·Κ δίηΐ ΟΓΐί, ςπονβ ρ;<εΐο

πιπί 3.1 ΊιιβηίΙα ρΓορβ ιηίΙΙία $ίπι <1ί1Γυδί , 61 υη3 ηαίιι π εί ηιυΐΐί ε836 ηυιηεΓΟ ρυδδίηΐ.

Τοϋτογάρπροσφόρως άποκρινοϋμεθατώ προφέροντι,

Πώςάνήνδίχατοΰ γάμου δ άνθρωπος ; είπόντες, δτι κα

θώς είσι γάμου χωρ\ςοί άγγελοι· τδγάρδμοιονέκείνοις

τδν άνθρωπον είναι πρί^ της παραβάσεως, δείκνυσιν

ή είς έκεϊνο πάλιν άποκατάστασις. Τούτων ουν ήμϊν

οΰτω διευκρινηθΐντων, έπανιτέον έπ\ τδν πρότερον

λόγον · πώς μετά την κατασκευήν τής εικόνος, τήν

«ατά τδ ά^,όεν κα\ θήλυ διαφοράν ό θεδς έπιτεχναται Ο

τιρ πλάσματι. Πρδς τούτο γάρ φημι χρήσιμον είναι

τδ προδιηνυσμένον ήμϊν θεο'>ρημα. Ό γάρ τά πάντα

«αραγαγών είς τδ είναι , καΐ δλον έν τω Ιδίω θελή-

ματι τδν άνθρωπον πρδς τήν Οείαν εικόνα διαμορφώ-

σας, οΰ ταϊς κατ' δλίγον προσθήκαις τών έπιγινομέ-

νωνάνέμεινεν ίδεϊν έπΐ τδ Γδιον πλήρωμα τδν άριθμδν

τών ψυχών τελειούμενον · άλλ' άθρόως αύτώ πληρώ-

ματι πάσαν τήν άνθρωπίνην φύσιν διά τής προγνω

στικής ενεργείας κατανοήσας, καΐ τή ύψηλή τε κα\

ίσαγγέλω λήξει τιμήσας, έπειδή προεϊδε τή όρατική

δυνάμει μή εύθυπορούσαν πρός τδ καλδν τήν προαί-

ρεσιν, κα\ διά τούτο τής άγγελικής ζωής άποπίπτου-

σαν · ώς άν μή κολοβωθείη τδ τών ψυχών τών άνθρω-

πίνων πλήθος , έκπεσδν έκείνου τοϋ τρόπου, καθ' δν

οί άγγελοι πρδ; τδ πλήθος ηύξήθησαν · διά τούτο τήν ^

χατάλληλον τοις είς άμαρτίαν κατολισθήσασι τής

αυξήσεως έπίνοιαν έγκατασκευάζει τή φύσει , άνΛ

τής άγγελικής μεγαλοφυίας τδν κτηνώδη τε χα\ άλο-

γον τής έξ άλλήλων διαδοχής τρόπον έμφυτεύσας τή

άνθρωπότητι. Έντεύθίν μοι δοκεϊ κα\ δ μέγας Δα-

6Λδ κατοικτιζόμενος τού άνθρωπου τήν άθλιότητα ,

τοιούτοις /.όγοιςκαταθρηνήσαι τήνφύσιν δτι ι "Ανθρω

πος έν τιμή ων οϋ συνήκε ■ ι τιμήν λίγων, τΐιν πρδς

τνύς άγγέλους όμοτιμίαν. Διά τούτο, φησί, παρασυν-

εβλήθη τοις κτήν-σι τοις άνοήτοις, καΐ ώμοιώθη

αύτοίς. "Οντως γάρ κτηνώδης έγένετο δ τήν (5οώδη

Ηοε εηίηι 3ρΓΐ88ίηΊ6 ΓεδροηιΙευίηιιΐδ Γο^βιιΐί, ηπΐ

ε88β Ιιοιηο δίηε εοη]ιι^ίο ροΐιιΪ88εΐ : 8ί (Ιίεαηιιΐδ ίη

ηο1)ί$ Ιιοε ΠβΓΪ ρεπιιιΐε ροΐιιίδδε, 3ΐςιιε ίη βη^εΙίβ,

φιί εί ίρβί εοιφιςίο ηοη υιηηΐιΐΓ. ·ΛηςεΙΪ8 :ιιιΐεπι

εοη8εηΐ3ΐ)63ΐη Ιιοιιιιηΐ8 ιυΐιΐΓ3ηι 3ΐι1ε Ιαρδίιιη Γυίδβε,

ϋε Ιιοε ραΐεΐ, (\υοά ει ίη ίηΐε^ηιιη ι-ε8ΐίΐυΐ3, εοηίϊ-

ηιίΐίδ είδιίειη ετίΐ. II Ί β 3(1 Ιιυηε ιιιο Ιιιιιι ίηνεβΐΐ8»1ίβ,

αά Ίιϊ ιιηιΐε ϋί^Γε^δί δυιιιυβ, ΐ'βνεπβηιιΐΓ : ιμιπηι-

οΙίΓεηι νί ϋείίεβΐ ϋειίδ,ευιη ίιιΐ3^ίηεηι βιιί εηηύίάίββεΙ,

βεχυβ ηΐ38ευϋ Γειηίηεί^ιιβ ϋίδεΓίηιεη αιΜΜβπΙ.

Εςιιίιΐβιιι 3(1 εχρίίεβίίηιιειη Ιιιιίυδ ςυχδΐίοηίβ ΙΙΙΪΙο

ίοΓε εχίδΐίιιιο, ςυο(1 ρβυΙο 3ΐ)1ε εοηδίιΙεΓαηϋο <|ΐι:ι»ί

εοηείυδίπιυδ, Ποπιπ, ηιιί ΟΓβΛΙ υιηηίβ, άεηυε *πΐηαϊ

8υί 8βηΙεηΙΪ3 Ιιοηιίηεηι Ιυΐιιηι 3(1 ίπΐ3£ίηειη άίνίιιαηι

εοηΓοΓΠΐ3νίΙ , ηοΐυίδβε 3ηίιηοΓυπι ηυιηεΓυιη ίΐο

εοηιρΙεΓί, υΐ ηηηε Ηί$ ηυηε ίΐΐίδ ίη Ιιιεειη ρο8ΐεΓΪ$

εάιΐίβ 3(ΐ3υςειεΐυΓ, 8εϋ ευιη εο^επι ηιοιηειιΐο, ηιιο

η3ΐυΓ3ηι Ιιηιιοηβιη εοηα'ίιϋΐ, εβηι υηίνεΓδαηι ει

ίηΐβ£Γ3ΐιι ί3ευΙΐ3ΐε 8υβ ΓυΙιιτ» ρΐΌδρίείεηΐε ίηΐιιο-

ΓεΙυτ, εχεείδοςιιε ίη (Ιί£ηίΐ3ΐίδ §Γ3(1ιι , βί ηιιί

3η£εΙθΓυιιι εοηα'ίΐίοηί ρ3Γ ε83ε(, ευΙΙοεβιεί : αηίηιχί-

νεηίβδε νί ϋίνίιΐ3 , ΙίυεΓβιιι Ιιοηιίηίβ ίη εΐί^εικίο

νο1υηΐ»Ιεηι ηοη (υΐί (ΙεΙ>ε1)3() νίπυΐίί νΪ3ΐη ίιι^Γειϋ.

ΙΙηηιιε υυί άβ 1)6310 ΤΪΙΧ :ιπΓ'ιΊίι ;ι: 8131η β^ΟΓίιϊΐΜ-

861, ηε Ιιυη)3ηοηιπι ηιιίιηοπιιη ηβΐίο βίηβ ίηειε-

ηιεηΐο ε88εΐ, 3η)ί$80 ρΐ'ορ3β»ιίοηί8 ιηοιίο, ςιιο

3η^εΙοπηη εταηΐ αυείχ εορΪ33, Γ3ΐίοηειη Γ,υ3ηΐ)ΐ3ΐη

ίιινεηίΐ , ςΐ)3 ^εηυδ ηηιηβηιιηι αηιρΙίΓιεβΓεΙυΓ,

εοη3εηΐΛ)ΐε3ΐη ιοΙιιγοϊ ιιοβίΓΧ, ςυί ίη νίΐίιιιη ρι-ο-

ΐ3ρδί 6Γ3ΐηυ8. Ν.ιιιι ρΓΟ ρΓΧ8(3η(ε ίϊΐο αηςοίίεχ

η3ΐυτχ ηιοιίο ϊΐίυιη ςυεηηΐβιη ηο1>ί8 εοηεε8δί(, πι

1)Γυΐοι-υπι ΓαΙίοηίδηαο εχρεπίιιηι αηϊιηαΗαιη ηιοτβ

ηοδηιβΐ ρΓορ3^3ΐιοΌ ρεΓρεΐπ3Γεη)υ3. Ηαηο οΐι ο»υ-

83ΐη ιηβ^ηυδ ίΐΐε Οανϊϋοδ β,,1ΐ0Γ»ϊηϊδ πιϊ»οι ϊ;»η» Ιιί*

·' Ρδβΐ, «.νπι, 21.



(III
δ. ΟΒΕβΟΚΙΙ ΝΥ88ΕΝΙ

ιιιίΐιί νειΊ>'ΐ8 άερΙοΓϊδδβ νΐιΙβΙϋΓ : · ΙΙηιηο ευη εδδεί Α ταύτην γένεσιν τή φύσει παραδεξάμενος , διά τήν

ίη ιϋβηίΐΛΐβ, ΐηίηιιιιη ηοη βϋνβπίΐ : ι ηίηιίι-υιη ρβΓ πρδς τδ ΰλώδες (5οπήν.

«Ιϊϋηίΐβΐΐ» «Ιίΐυηι ίηΐβΙΙβχίΐ, βηββίίβ Ιιοηιίηβηι εοηιΐίΐίοιιβ ραη;ηι ίιιίβδβ, 8ΐιΙ>]ίοϊΙ βυΐεπι : ΜείΓΟΟ 1>πι-

Ιΐΐ β«ΐ 3ηίσΐ3ηΐϊΙ»ϋδ εοπιρ3Γ3ΐυδ, βΐ ϋδιίειιι εβεοΐυδ δίηιίϋδ. ΡιοΓεεΙο βηϊπι ο1)1)ΠΗυίΙ, ροβιςυβπι ηιΟΓε

ΙιΐΊΐΐοΓυιη ρΓορα^ίπ εοβρϊι, άθ8<:ηβΓ3ηΐβ ϊρδίυβ ρΓΚδΙίΐιΐία, βεςαβ (ΙβπιίΐιβηΙβ ζά ώάΙμτά εΜδδϊοπβ

εοηϋίιίοηβπι.

ΟΑΡυΤ XVIII.

ΡίΠατύαΙϊοηει ϊη ποδ/ϊ αηϊιηί, αϊιεηα» α τηίιοηβ, βχ

Ιιαο ιΊΐιη ύηιίοτιιιη ηαΐατα οοφηαίίοηβ οτχτχ.

Νβπι βψιίιΙεπι εχίδΐϊιηη, άβ Ιΐ30 ίρβ3 0ΓΪ|Ίηβ

ρ6ΓΐΙ1ΐΊ)3ΐίθΙ>εδ 31111111 ΟΓΠΙΙββ β( δίΐφΐΙ.Τδ, ΐ3Π(]ΙΙ3ηΐ

Ιοηΐε ίεοΐυπβιιΐββ, ϊη Ιιοιηίηίϋ ηί'.ιίΓαιη ΓβιΙυηιΙϊΓε.

Αίαυε Ιιοε Γεείβ Ϊ13 8(3ΐυί, 3Γ$υιηβηΙο «81 , ςυοά

ρβΠΐ·Γΐ)3ΐίοηε8 ίρ8«, ηυ% ρατϊΐεΓ «·1 ίη ηοΙ)ί8 βΐ ίη

1)ΓυΙΪ8 εχδίδΐιιηΐ, εο£η3ΐχ πυοΰαηι πιοίΐο δίπιΐ. Νοη

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'.

"Οτι τά ΛΛογα έτ ήμϊν Λάθη έκ της πρύς τι\ν

άΛοτον (ρύσιν συγγενείας τάς άφορμάς (χει.

ΟΤμαι γάρ έχ της άρχής ταύτης και τά κοΟ' ϊκα-

στον πάθη, οΤον έκ τςνος πηγής συνδοθέντα πλημμυ-

ρείν έν τή άνθρωπίνη ζωή. Τεκμήριον δε των λίγων,

ή των παθημάτων συγγένεια, κατά τ!) ίσον ήμΐν τε

Χ&\ τοίς άλόγοις έμφαινομένη. Ού γάρ δή θέμις τή

άνθρωπίνη φύσει, τι, κατά τδ θείον είδος μεμορφω-

βηϊιη εεΠε Ιίδ 851 <ϋ€6Γ6, οηβϊηβιη ρει·Ιυι·))3ΐίοηυιη Β μίνη( τ?(ί £μπαθοΰς διαθέσεως προσμαρτυρεϊν τάς

ψιίΐηΐδ ;ιίΙκίπιιιι·, 3(1 Ηυαΐ3η3ηι η3ΐιΐΓ3ΐιι εδδε ΓβΓβ

Γβικίηη), ευηι εα δίΐ »ά ϋεί δίιηυΐαειυηι εοηΓοτ-

ΙΠ313 ; δβιΐ ςυΪ3 ρπυδ Ιιοο ίη ηιυηιΐο βπιΐ»

εχδΐίΐεηιιιΐ, ευω φιίΐηΐδ ηοηηίαίΐ βδΐ ηοιηίιιΐ (ςιιεηι-

αϋπαοιίιιιη εχροδίΐιιπ) βδΐ) εοαιπιυηβ , ηιοίΐιΐδ

νϊάεΐίεβΐ ΟΓΐυδ : ϊϋε'ίΓεο βΐ αΐία ςυκιΐηιιι ϋι-υίοι-υπι

η .11 ιι γ.τβ 3ε ήοιηίηυιη οοπιπιυηία εδδβ εαβρβπιιιΐ.

Νβςυβ βηϊπι ηοπιο ϋεϊ τεΓβη ίιηα^ίηεηι, <|ΐια ίια-

ειιηύία ρι-χιΐίΐιΐδ βδΐ ; ηε^υε νοίυρίβδ ρπεδίβηΐϊδδί-

ιη« 1131114-36 ηυΐβ ρυΐ3Γί ϋε1)6(, δίευΐ εΐ Ιίαπϋίΐ3δ, βΐ

βαάαεία, εΐ ιτι%ι]θΓυηα αιρκϋΐΒδ, β( οιΐίυιη &ΐ3ΐιΐδ

«1βΐ«ποπβ, εχΙεΉηυε Ιιίβ εοηδίπιίΐίβ Ιοηςε 3 ΰίνϊηο

ϋΐο ιΊΐ3Γαεΐ«Γε »1)8υη(. ΟυαρΓορίβΓ ηιβε αεεερο άβ

ΙίΓυΐϊϊ, Ικιιηίιιί» υδπτρΗΓβ ηαίιιτ» εοβρίΐ. 0υ ί 1 1 υ 8

πρώτας άρχάς. Άλλ' έπειδή προεισήλθεν εις τ&ν

κδσμον τοΰτον ή των άλόγων ζωή, Ισχε 6έ τι διά την

είρημένην αίτίαν της εκείθεν φύσεο^ς κα\ 4 άνθρωπος,

τδ κατά την γένεσιν λέγω, συμμετέσχε διά τούτου κα

των λοιπών των ίν έκείνη θεωρουμένων ττ) φύσει.

Ού γάρ κατά τδν θυμδν έστι τοϋ άνθρωπου ή πρδς

τδ θείον όμοίωσις, οΟτε διά της ήδονης ή ύπερέχουσα

χαρακτηρίζεται φύσις, δειλία τε καϊ θράσος, καΐ ή

τοϋ πλείονος έφεσις, κα\ τδ πρδς τδ έλαττοΰσθαι μί

σος, κα\ πάντα τά τοιαύτα πδρίω τοϋ θεοπρεποΰς

χαρακτήρας εστι. Ταΰτα τοίνυν έκ τοϋ άλδγου μέρους

ή άνθρωπίνη φύσις πρδς έαυτήν έφειλκύσατο.' ΟΓς

γάρ ή άλογος ζωή πρδς συντήρησιν έαυτής ήσφαλίσθη,

ταΰτα πρδς τδν άνθρώπινον μετενεχθέντα βίον, πάθη

βηϊηι Γεϋιιβ νί!3 ϋνυΙΟΓαηι Άά ίβ εοιίδβΓναηιΙυιη " έγένετο. θυμφ μέν γάρ συντηρείται τά ώμοβδρα

ιικιηίΐ3 εδί, 036 Γβδ 3(1 ηοιηΐηίδ νίΐ3Π) (Γβηίΐαίιε,

8ιηιΙ Ιιιε ίρδ% (1β ςυίΐιιΐδ ΙοηυίαιιΐΓ, αηίιιιί δίνε ρει·-

(υτΙ)3ΐίοη6δ , δίνε 3£ΓεεΓιοη«8. ΐΓβευηϋία ΙχΊΙυαβ

ειυιΙίνοΓΒδ ΙυβΙιΐΓ αϊ) ίηΐβπΐυ : Γεειιηϋβδ νοίυροιίδ

αρροΐίΐυβ, ίη)1>β11βδ ΐΓορίιΙαιίο : ςυχ 3 Γοϋιΐδΐίοι-ίϋιΐδ

βε ΙυεΓΪ ηεςυευηΙ , ηιείυδ : ^Γ»ηι1ε8 δυ8(εηΙ»ΐ

ίτςίανϊβδ. ΟοηΐΓΐςυβ, δί ςυο ροΐΐτί ςοοι! νοίιιρβ

βίΐ ηβςυβαπί, ί(1 ιΙοΙοΓβηι ϊη είβ εχείΐβΐ. Ηχε οπιηία

εΐ ηίδ 3ΐί3 εοηδίιηίΙί3 ςυ33(ΐ3πι ιιηβ ευηι ρΓοεΓββ-

ιίοηε 0Γυΐ3 ΙιοιτιίηΊδ ορίΐίείυπι οεευρβνεπιηΐ. ΙιίεββΙ

βιιίειη ηιίΐιϊ Ιιοε Ιοεο (1ε δευΐρίοηιηι ρΓχβΙαηΐίυιη

ηιοΓβ, ηοηιίηίδ ίηο^ίηεπι τι ΟΓϊΙίοηίδ βχρΓΪιηεΓε.

(ίιιβπιβϋιηοιίιιπι εηίηι νί(1εΓ6 εβί ςυ3δ(1»ηι βΠΐ^ίεδ,

φιληδονία δέ τά πολυγονοΰντα των ζώων σώζει · τδν

άναλκιν ή δειλία, κα\ τδν εύάλωτον τοις ίσχυροτέροις

ο φύβος, τδν δέ πολύσαρκον ή λαιμαργία. Καΐ τδ

διβμαρτεΐν οΰτινοσβϋν των καθ' ήδονήν, λύπης ύπό·

θεσις έν τοίς άλδγοις έστί. Ταϋτα πάντα καΐ τά

τοιαύτα διά της κτηνο'ιδους γενέσεως συνεισήλθε τ?|

τοϋ.άνθρώπου κατασκευή. Κα( μοι συγκεχωρήσθω

κατά τινα πλαστικήν θαυματοποιΐαν διαγράψαι τψ

λόγω τήν άνθρωπίνην εικόνα. Καθάπερ γάρ ϊστιν

Ιδεϊν έν τοίς πλάσμασι τάς διγ/.ύφους μορφάς ,

ας μηχανώνται πρδς ίκπληξιν των έντυγχανόντων οΐ

τά τοιαύτα φιλοτεχνοϋντες, μιςί κεφαλή δύο μορφάς

προσώπων ϋποχαράσσοντες ■ ούτω μοι δοκεί διπλήν

ίη ςιιίΐΗΐβ άυρίεχ βδΐ εχρΓεδδβ Γογπιι, Γιηςεηιίϋυδ ρ φέρειν δ άνθρωπος πρδς τά έναντία τήν δμοιδτητα·

Ιΐ3δ 3ΓΐίΩείΙ>υ8 παβςηο δΐυιΐίο, αίςυβ υηϊ εβρϊΐϊ

ςεηιΐη3δ ναΐΐυϋηι ίοητιοδ ίηδευίρεηΐίϋυβ, αι εββ

δρεειβιοΓεδ ςαοιίαπι ειιιη δΐιιροτβ ϊηΐυβΛπίιΐΓ, δϊε

ιηϊηί ει ϊη ηοιηίηε ύιιρίεχ ε$δε δϊηιΊΙϊΙυιΙο νίάεΐιΐΓ.

(μΐ3Γυιη 3Ι16Γ3 Ιοη^ε αϊ) 3ΐΐβΓ3 <1ίδδΊ(1ε3ΐ. Πίνίηυηι

βηίιη πιεηΐίδ (Ιοηυηι ςυοά αΐΐίηβΐ, ρυ1εΙΐΓΪΙυ(Ιϊηεπι

η*ε 63ΐτι, ηιΐ3Β ϊη ϋεο εδί, τεΓεΓΐ ; εα:1ει·υηι ςιια

ειιρίϋίΐαΐεδ βί ςυ ίβι] α ίη ϊηδυηΐ, ΟΓΐίβ εχ ηηίπιί

ηοτΜδ, Μίκη ηιΐυπβ 1>Γα(8; εο^οΧίοιιβ ΐβηβΐυτ.

Ιΐβςιιβ ηοηηηη(]Π3ηι εΐ ίρββ ταΐίο δίε ο1)1>ΓαΙβδεϊΙ,

ιι I 3ΐ> κββεΐίοηε 6Γ^α 1>ηι1>ιη ρηπειη νίεΐ3, ηαοιΐ

εβί ίη ηοηιϊηβ ρΓΧβίαηΙϊβδϊηιυιη , νΐ# (ΙείβΓίυΓίδ

ο!)Γυ3ΐ. Νβπι δί (ΐιιΐ8 εο ηιεηΐίδ ΓβουΙΙαΙβπι ρειΊΓαΙιίΙ,

υΐ ιβΐίοηειη 8βΓνΪΓε ηιοΓίϊίδ αηΐηιί εοξ3( : ηχ ΐυηι

τφ μέν θεοειδεί τής διανοίας πρδς τδ θείον κάλλος

μεμορφωμένος , ταϊς δέ κατά πάθος έγγινομέναις

όρμαίς πρδς τδ κτηνώδες φέρων τήν οικειότητα.

Πολλάκις δέ κα\ 6 λόγος άποκτηνοΰται διά τής πρδς

τδ άλογον όοπής τε καΐ διαθέσεως, συγκαλύπτων τδ

κρείττον τω χείρονι. Έπειδάν γάρ τις πρδ; ταϋτα

τήν διανοητικήν ένέργειαν καθέλκυση, καΐ ύπηρέτην

γενέσθαι των παθών τδν λογισμδν έκβιάσηται, παρα-

τροπή τις γίνεται τοϋ άγαθοΰ χαραχτήρος πρδς τήν

άλογον εικόνα , πάσης πρδς τοϋτο μεταχαρασσομίνη;

τής φύσεως, καθάπερ γεωργοϋντος τοϋ λογισμού τάς

τών παθημάτων άρχάς , καΐ δι' όλίγων εις πλήθος

έπαύξοντος. Τήν γάρ παρ' έαυτοϋ συνεργίαν χρήσας

τω πάθει, πολύχουν χ&\ άμφιλαφή τήν τών άτόπων
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γέ»εσιν άπειργασάτο. Ούτως ή φιληδονία τήν μεν Α ιιηίνεΓδβ ιιβΙιΐΓί Γη αΙιΛιη ςιιβδί Γι^ υ γπ πι ΓΓΐΙβοια.

αρχήν ΐσχεν έκ της πρδς το άλογον όμοιώσεως, άλλ'

έν τοϊς άνθρωπίνοις πλημμελήμασι προσηυξήθη ,

τοιαύτας διαφοράς τών κατά τήν ήδονήν άμαρτα-

νομένων γεννήσασα, δσας έν τοις άλόγοις ούκ έατιν

εύρείν. Ούτως ή πρδς τδν θυμδν διανάστασις συγ

γενής μέν έστι τή" τών άλογων όρμϊ}, αύξεται δέ τί)

τών λογισμών συμμαχία. Έχεΐθεν γάρ ή μήνις, δ

φθόνος, τδ ψεϋδος, ή έπιβουλή, ή ύπόκρισις.

βχίηιίχ ΓοΓηι* ίη ίπ)3£Ϊηειη Ιιπιΐιπη (ίι εοι»η)ΐιΐ3ΐίο,

Γαιίοηβ πιογ1)05 ίΐΐοδ ίρβοδ εχεοΐεηΐε, αε 1>ι·ενί άο

ρααείβ ηΐ3£η3π> βοηιηι εορίαπι βΠΐείεηΙβ. Οηιιιβπι

βηϊηι ορβΓ3ΐτι «υαιιι εί$ ςυαϋί Ιοεαηβ, ΓαείΙ υΐ ηηιρίη

ςιιχ&ιιη ΓΟΓυΐϋ ϊϋβυιιίαπιιη αε ο"ειΐδ3 ιηβίεηεδ

βχοηαΙιΐΓ. 5ίε εαιη νο1ιιρΐ3ΐίδ δΐυΰίυιη βχ δίηιίΐίΐυ-

«Ιίηε, ι)υί 1)Γυΐ3 ΓεΟπιιιυδ, ρι-οίεε(υη) ίη ηο1)ϊβ βί! :

»άβο Ιαηιεη Ιιοιιιίηιιιη άεϋεΐίδ εΓενίΐ, υΐ ίη βηίιηα-

Ιίηιΐδ ΓαιΊοηβ ΟΓβηΐίουβ ιοί νοίιιρίηΐιιηι Γογπιγβ ηυΐΐο ηκχίο (ΙυρΓβηβηάαηΙαΓ , ηιιοί νοίιιρίαποπιηι

ηοηιίηαπι $εε1ε$(3 ΓιβίοΌ εχεο^ίΐβνίΐ. δίε βΐ βηϊηιί αά ϊγ»ιπ εοηιηιοΓιο, ΙιβΙιεΙ ϊΙΙα φιίιΐβιιι ηοηηϊΙιΊΙ

βίΓιηβ ευρίάΊοιί ^πιΐθΐυπι : νεΓυηι πιιιΐΐο ιηβχίηιε α Γαΐίοηίδ ορε βιιςεΐιιι-. ΑΙ) Ιιβε εηίιη ρτοίίείδείΙιΐΓ

ϋϊυΐιίΓηβ ϊπη'ι ηηίιηί 3εει-1)ίΐ38, ίηνίαΊβ, ιηβηάβείυπι, ίηδία'ίχ, βίηιιιΙβΓιο.

Ταΰταπάντατήςπονηράςτοΰνοΰγεοιργϊαςέστίν.Εί Β Ηχο οπιηία ρι°3νχ πιεηΐίβ ςιιβδί 3§;πεοΐ3ΐίοηί

γάργυμνωθείη τήςέχτών λογισμών συμμαχίας τδπά- 300βρΐ3 ΓβΓεηιΙβ βηηΐ. Νηπι 8! Ιιχο αηϊπιί ρβΓίυτ-

6ος, ώκύμορός τις χα\ άτονος δθυμδς καταλείπεται,

πομφόλυγος δίχην όμοΰ τε γινόμενος, χα\ εύθύς άπολ-

λΰμενος. Οΰτως ή τών συών λαιμαργία τήν πλεονεξίαν

είσήνεγχε, χα\ τδ τοΰ Γππου γαϋρον γέγονε της ύπερ-

ηφανίας άρχή · χα\ τά χαθ' έχαστον πάντα της

κτηνώδους άλογίας άφορμηΟέντα, διά της πβνηράς

τβΰ νοΰ χρήσεως κακία έγένετο, ώσπερ ουν καΐ τδ

έμπαλιν, είπερ δ λογισμδς τών τοιούτων κινημάτων

άντιμεταλάόοι τδ κράτος, ε!ς άρετής είδος ίκαστον

τούτων άντιμεθίσταται. Ποιεί γάρ δ μεν θυμδς τήν

άνδρίαν, τδ δέ δειλδν τήν άσφάλειαν, και δ φόβος τήν

εύπείθειαν, τδ μίσος δέ τήν της κακίας άποστροφήν,

ή.δέ άγαπητιχή δύναμις τήν πρδς τδ αληθώς καλδν

1>3ΐίο, (]ΐΐ3ΐη ίταιη (Ιίεϊιηιιβ, 3 ΐ'ΒΠοηίδ ορε βοοίεΐκ-

Ιεςιιε ΰεβίίιυεΓείιιι· , »3υά Ηιιρίβ ηιοιιιβηΐϊηειιηι

ςιιίιΐάβιη ει ΐ3η£υίάΊιπι ΓοΓεΙ, ςιιοιΐ ίη8ΐ3Γ ΙηιΙΙκ

δίπιπί εΐ οπι-εΐαι·, εΐ ίηΐεπι-εΐ. $ίε λΛ πιιϊΐαίιοιιβιη

ίηςίιινίεί ροΓεοτυιη, Ιιοπιίυεδ 3ν3ΓΪΐίχ βΐιιύίο Ιεηβπ

εοβρβπιηΐ : 8κ· ίη εηυϊβ εΙ&(3 Γειοείβ βυρετυί»;

οεε»8ίοηεπι ρΓ3;ΙιυίΙ. Οεηίηιιε ρεΓΐιιτΙ)»ιίυηε8 3ηίιιιί

υηίνεΓβχ εΐ 8ίη£ΐιΙ% 3 Ιιπιΐίβ οΠβε, ρΓ3νβ ηιεηΐ'ι»

υ8υΓρ3ΐίοηε νίιίοπιιη ογΊ-ο εχβϋΐεΓυηΙ. Ε εοηΐΓ3ΓΪο,

8ί ϊπιρεΓΪυηι ίη ηοβ βιιίτηί ιηοΐυβ ίη 8β !Γ3Π8ΓεΓ3ΐ

ΓβΙίο : 8ίη^υΙί νίτΐυΐίβ Γοηηΐηι ίηάυυηΐ. Ν3ΐη Γοηί-

Ιυιΐο εχ ίπιππκΐκ» ογϊΙιιγ : Ιίιηί(1ίΐ38 Λεΐΐ, υΐ εεΠο

ρΓΧ8Ϊ(Ιίο ηοδίηεΐ ιιιυηΪ3ΐηιΐ8 : ηιείιιβ, υΐ ΗΙιβηΙβΓ

έπιθνμίαν. Τδ δέ γαϋρον τοΰ ήθους ύπεραίρει τών β ρ3Γβ;ιηιιΐ8 : οϋίυπι ίη 3νεΓ83ΐ'ιοηειη νίΐίοΓαιιι εοηι

τταθημάτων , και άδοϋλωτον ύπδ τοΰ κακοϋ διαφυ

λάσσει τδ φρόνημα. Επαινεί δέ τδ τοιούτον της

έπάρσεως είδος καΐ δ μέγας Απόστολος, συνεχώς

έγκελευόμενος τά άνω φρονεϊν. ΚαΙ ούτως έττιν εύ

ρείν, οτι παν τδ τοιούτον κίνημα τώ ύψηλώ της

διανοίας συνεπαιρίμενον, τψ κατά τήν θείαν εικόνα

Μάλλει συσχηματίζεται. 'Αλλ' έπειδή βαρεία τίς έστι

χα\ κατωφερής ή της άμαρτίας όοπή , πλεΐον τδ

έτερον γίνεται · μάλλον γάρ τώ βάρει της αλόγου

φύσεως συγχατασπαται τδ ήγεμονικδν της ψυχής ,

ήπερ τώ Οψει της διανοίας τδ βαρύ τε χαι χοϊχδν

άνυψοϋται. Διά τούτο πολλάκις άγνοεϊσθαι ποιεί τδ

θείον δώρον ή περί ήμάς άΟλιότης, οΓον προσωπείον

ειδεχθές .τφ κατά τήν εικόνα κάλλει τά πάθη της

Π11Ι1311ΙΓ ; εΙΐ3ΓίΙ»8 νεΓΧ νίΓΐϋΐίδ ΪΙ1 ηθΙ)Ι8 3Ι1Ι0Γ6ΙΙ1

εχείΐ3( ; εΐ3ΐ3 ΓεΓθπΐ38 Γαείΐ, υΐ «υρΓ3 μβΠιΐΓΐΜ·

ιίοιιεβ οιηηεβ ηοβ εΟεΓβπιυβ, εΐ ααίπιι ηΐ3|;ιιίΐυάίηειη

εοιιβεΓνβΙ, ςυο ηιίηυβ ίβ α νίΐίίβ 8ΐιρεΓ3ΐιΐ8 8βΓνί-

ΙυΙβιη ΚΓνίΐΙ. Η^ιΐ8ΐηοϋί εειίε βηίιιιί εΐ3(ίοιιει»

ηΐ32ΐπΐ3 εΐίβιη Αρο8ΐοΙϋ3ί11βρΓ8εο'ίε»ΐί,,ςϋϊ ΓΓβ<|υβιι·

ΙεΓ ηοβ εοΙ)θΠ3ΐυΓ, υΐ είϊ ςυχ βυτ^ιπη $υη(, 3(Ι(ίίι -

Ιί 8ίηιιΐ8. ϋε ΐ|ΐιο ]αχη εΐ ίΙΙιιά ίηΙεΙΙί^ί ροίεβι,

οιιιικίιι αηίιηί ιιιοΐυιη υη> ειιηι εχεε!$3 ιηεηΐίβ

1 Γ3Γ.ιιΙΐ3ΐε 8β 3ΐΙοΙΙεη(οηι, 3(1 αΊνίηχ ίπια^ϊηϊβ ριι I -

εΐιηΐυϋίηβηι ( οηίοπικιιί.ϋιπη 3υ1εηι @Γ3τίΐ3ΐε (]υ3'

(Ιβιιι 8υ3 άεοΓ8ΐιηι νίΙΪ3 νει·μ;ιηι ; ίιΙείΓεο (ίεςιιει;-

Ιίυβ ίιΐ ηυοά εοηΐΓβΓϊυηι Ιιιιίε 68(, βεεία'ίΐ. ΜιιΙιο

είΐίυβ εηίιη ρηιιεερβ βηίηιί Γαοιιΐιαβ 1>πιΐχ ηαΐνηβ

σαρχδς έπιπλάσσουσα. Ούχοϋν συγγνωστοί πώς είσιν ^ ροηιΙεΓβ ίπιραίβα άερΓίιηίΙυΓ, ί]ΐΐ3ηι ηιιοϋ βΓβνε 30

οί πρδς τά τοιαύτα βλέποντες, είτα τήν θείαν μορφήν

έν τούτοις είναι ούκ ευχερώς συντιθέμενοι. Άλλά διά

τών κατωρθωκότων τδν βίον, έξεστι τήν θείαν έν τοις

άνθρώ-οις εικόνα βλέπειν. Εί γάρ έμπαθής τις χαΧ

σάρκινος ών άπιστείσθαι ποιεί τδν άνθρωπον ώς θείφ

κάλλει χεκοσμημένον * δ ΰψηλδς πάντως τήν άρετήν

χαΐ χαθαρεύων έχ μολυσμάτων βεβαιώσει σοι τήν

πρδς τδ χρείττον έπΐ τών Ανθρώπων ύπόληψιν. Οίον

χρείττον γάρ έν ύποδείγματι δεϊξαι τδν λόγον ·

άπήλειψε τώ της πονηρίας μολύσματι τδ της φύσεως

κάλλος τις τών έπ\ χαχία γνωρίμων, Ίεχονίας τυχδν,

ή εΓ τις έτερος έπϊ χακώ μνημονεύεται· άλλ' έν

Μωϋιή χα\ τοις κατ' έκείνον χαθαοά διεφυλάχθη ή

ΐεΓΓειιπι 851, ιιιΐ3 ειιηι πιβηΐβ ίη βΐΐιιπι 8ΐιΙ>ΙενεΙυΓ.

Ιϋείτεο 8;ρρε ϋίτίηί πιυηβΓίχ ρΓΧ8ΐ3ηΙί3 , ρΓ3>ρι·-

άίβηΐβ 11)186113 ΙΙ081Γ3, Π0Π 83118 ίη ηθΙ)Ι3 ρεΓ8ρί('ί-

Ιιιγ : Πίςιιε υΐ ριιίεΐιηΐυιΐο ϋίνίηχ ίηιη^ίηί τεβροιι-

άεηβ, ηιθΓΐ)ί8 ειηιίβ Ιβηηπηηι Ιυτρίβ^ίπιπ ςιΐΒ^αηι

ΙβΓνβ οΜιιοβΙϋΓ : ίάβοςιιβ τβηίαιη <| ιιοϋαηι ιηοϋο

ιηβΓεηΙιΐΓ, βί ςυί βιΙ Ιιυ'|ΐΐ5πιοιΙί ςυχιΙβπι'ΓεΒρίείβιι-

Ιεβ, 6388 ίη Ιιίδ ίιιΐ3^ίηειη ϋβί ροβββ ηοη ίβεϋβ

εοηεεο'υηΐ. ΙΜυβίΓίβ ίΙΙβ ρΓοΓεειοίη βίβ εοηβρϊείΐυι ,

ηιιί νίΐ3ΐη 8ΐΐ3ΐιι 3(1 νίηιιΐίδ ηοπιι,ιη) 3εουΓ3ΐβ

εχε^εΓυηΙ. Οιιοιΐ 81 ςυεηι αηϊπιί ηιοΓίιί» ουηοχιπιιι,

εβΓηίηιιε α'εα'ίΐιιηι, (Ιίνίηβ ρυΙεΙίΓϊΐυιΙΊηβ εχοηιηΐυιιι

6886 ηοη ΟΓβάίδ ; 31 ίιι βΐίιπη ίηΐυεΓε, ευ]α$ ίη

·* Οοίοδδ. ιιι,Ι.
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6X06180 νΪΓΐΜδ δίΐ, 61 <]τιϊ ρυτυβ δίΐ 3 δοείβπιπι 13&6 : Α τήξ εικόνος μορφή. Έν οΤς τοίνυν ούκ ήμαυρώθη τδ

Ϊ3 ΓαεϊΙβ Ιβ εοηβπηβΐΜΐ, υΐ οβηί^ηίιΐδ (Ιβ Ιιοιιιίηιιιη

ηϊίικα δβηΙίαβ. ΕχδΙίιιχίΐ ηβΐυι-χ ρυΙεΙιι-ίΙυοΊηβιη

(Γβοΐΐιΐδ βηίπι η»:ε εχεπιρ1οι·υιη ϊηαΊεβΙίοηε ϋβεΐα-

ΓϋηΐιΐΓ) ρβΓ δοβίβπιπι ίηηυίηαΐίοηβηι ςυίάβηι ηοΜ-

ΙίΙαΙιικ Πηβίιίίδ , νοτΙ)ί ξτΜία ^εΐιοηίβδ, βΐίυδνβ

ηΐ3ΐ)8 εχ ίβείιιοπ&υδ οείεοπδ. Αι Μθ8β8 εοηΐΜ,

Μοβίηιιβ εοηδίιηίΐεδ βΐίί, Γοητΐ3ΐη «Ιϊνϊηπε ίπ)3£ίηίδ

ριΐΓ3ΐ« εοη86ΓναΓΒΐι1. Ετξο ίη π,υίυυδ ρυΐεΐιπίυαο

Π0Ι1 65 1 θΙ)5θυΓ313, (Ιβ ίίδ ρ6Γ8ρΪ6ΙΙ6 νβΓυηΐ 6886

ίηΙβΙΙίςίΐυΓ, Ιιοηιίηεηι υΐ Ουϊ δίηιυίβεπιπι ΓοΓβΐ,

Γαοΐιιιη 6886. ΡοτΙβ ηοη ηβιηο βδΐ, ςυί ρυιίεηιΐυιη

αυίιΙαΊιηι 6886 εχίδΐίιηεΐ , ςιιοά ηοπυηίδ νίΐαηι

οί 1)0 πι ιη ιΐδυ, ρ6Γίπ<1β υΐ 61 Ιιπιΐοηιηι , εοηδεΓναΐ'ί

ιιβεεϊδβ 8ίΙ : 3ΐςυβ ίϋοίτοο ϊηϋί^ηυπι 6886 βΟΙαβΙ

κάλλος, έν τούτοις έναργής ή των λεγομένων πίστις

έχΛν, ότι άνθρωπος τοϋ θεοϋ μίμημα γέγονεν. Άλλ'

έπαισχύνεταί τις τυχόν, τω διά βρώσεως ήμϊν καθ'

ομοιότητα τών άλογων τήν ζωήν συνεστάναι, χαΐ διά

τοϋτο άνάξιον ήγείται τον άνθρωπον τοϋ χατ' εΙκόνα

θεοϋ πεπλάσθαι δοκεΐν. Άλλ' έλπιζέτω της λειτουρ-

γείας ταύτης άτέλειαν δοθήσεσθαι τη φύσει ποτέ,

κατά την προσδοκωμένην ζωήν. 06 γάρ έστι, χαθώς

φησιν ό Απόστολος, ή βασιλεία τοΰ θεοϋ βρώσις και

πόσις· ούδέ έπ' άρτω μόνω ζήσεσθαι τον άνθρωπον ό

Κύριος προηγόρευσεν , άλλ' έν παντί (ίήματι έκ-

πορευομένω διά στόματος θεοϋ. Αλλά χα\ της ανα

στάσεως ίσάγγελον ήμϊν ύποδεικνυούσης τδν βίον,

βρώσεως δέ παρά τοις άγγέλοις ούκ ούσης, Ικανή

Οϋηι, ο,υί 3(1 ίηιπ^Ίιιβυι Οεί ΓβεΙυβ εΓβαβΙυΐ1. νβΓυηι- Β πίστις τοϋ άπαλλαγήσεσθαι της τοιαύτης λειτουρ-

εηίυινβΓΟ 18 οοΠ3 δ'ΐϋί 8ρβ ΓιιΙυπιηι ρο1Γιεβ31υι*, γϊας τδν άνθοωπον, τον καθ' όμοιότητα τών άγγέλων

<ιι ικιΐιιΠΒ I) ιι ιιιη ιι ίη νίΐβ, α,υβηι 3ΐΙβΓ3αι εχβρεο- ζησόμενον.

Ιβιηιιβ , βΐ) Ιιοε 3ΐβηάϊ εοΓροπδ οίΓιοίο ίπιιιιιιηΗίΐί <οηεβα,3ΐυιι. Νβηι Οβί Γβ^ηυηι , ηηειηβάιιιοά'υιιι

Αροδίοΐιΐδ 3ίι ", ίη εϋιο ροΐυνο ηοη εοήδίδΐίΐ. Ει Ηοπιίηιΐδ ρΐ'οάΊά'ίΐ, ηοη ραιιβ βοΐο νίεΙυΓυιη ββΜ

Ιιοιπίηοηι : δβιΐ οπιηί νβΓϋο, ςυοά άβ 0Γ6 Οβϊ 6X631 ·*. Ρι·2ΕΐβΓ63 ευπι ΓβδίιιτβεΓιο ηοϋβ νίιβηΐ ρΐΌηιίΙίβΙ

πηξϋϋεχ ραιβιη, βιπ,υβ βη^βϋ είΐχ) ηυΙΙο υίβηιυι-, ρίβηβ δίβΐυεηύυπι 681 , ηοπιίηεπι Ηαυά ουϋίβ βΐί-

ο,υϋηάο 1ΐ30 01Ϊ3Π1 ηιοΙβδΙΪ3 1Ί1)βΓ3ΐαηι ίιί, βΐ ηυίάειη «η^-ίοπιηι πιοΓβ νίεΐυπίδ δίΐ.

ΟΑΡϋΤ XIX. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιθ1.

ΑΑνιτ&Ηί ϊΙΙο! ηαϊ αβϊτηιαηΐ εοτντη ύοηοτατη , φιικ

ύοηα αΐίετα \η νίία αιρεοΐαηιυι , [ηίίιϊοηβιη ηοη

ηϊίί ίη €ίοο αο ροΐη (οτε ; ίάι/ιιβ ρΓορίβτεα , ηηοιί

ίαοτί$ $ΪΙ Ι,ίίίει ϊί ργοάίίικτη , ίηίιϊο ηιιιηάί ήοιηϊ-

ι,βιη τεΙ)Η$ ϋίάειη ίη ραταάϊ&ο νίίαιη ιααηι εοη - Ο

ιεΓνααε.

01>]βοοπΐ Ιβπιβη Ιιοε ΓοΓίβδδβ Ιοεο ηουίδ 3ΐίςιιίδ ,

ΙιοίΗίηβηι 3(1 \ίΐχ ρπδΐίηχ 8ΐ3ΐυιη ηοη βδδβ Γβίίϊΐυ-

Γαιη , (]ΐιηικ1ο νΐΐ3ηι ΠΙβιη ρΓΪΟΓειιι είΙ)0Γυπι υδΐι ΐΐί

οροΓίαβηΐ: ροδίΐιβο ηιιίβηι ΓυΙιιπιιιι δίΐ, υΐ εο ΙαϋοΓβ

βεπιοΙ ϋκΓΐΝΐ^;ιιηυΓ. Ε%ο νβΓΟ ευιη ςηοά βαεηβ Ιγ«-

<1ϊΙ(ηιι ΕίαβΓίδ βδΐ βοιίϊο, ηοη (Ιβ εοΓροπδ είΙ)·

1;ιη1υπι ίηΐβΐΐίβο, ηβηιιβ άε ΙχΙίΙία εβπιϊδ , δοιΐ

6ΐί3ΐη βΐίικί ςιιθ(Ι(ΐ3ηι ηυΐΓίηιεηΐυηι ηςηοδεο, ςιιοΛ

ιμο(Ιο α,ηο(ΐ3ηι εοΓροπδ ίΙΙυά ((υίάβπι ηυΐιίηιεηΐο

ΓβδροηϋβΙ, νβΓυιη β]ιΐδ Γπιίΐίο δοΐυιη 3(1 αηίπαιιπΛ

ρεηϊηεί. \'βδ<;ΊπιϊηΊ ραηίϋυδ ηιβϊβ , ίη<|υΐΙ ηιΐ βοβ

83ρίβπΐί3, ςυί εδυηυηΐ ; εΐ ϋοιη'ιηιΐδ ΓβΓιεεδ βΐίαπι

ρΓχαΊε3ΐ , δΐ ςυϊ 1ιιι]ιΐ8ΐηοι1ί είουηι βχρείβηΐ. Εΐϊβηι

Πρός τοί'ς Λέγοντας, πάλιν ίν βρώσει χαΐ έτ

πόσει είναι των έλπιζο{ΐένων αγαθών τ^\ν άπό-

Λανσιν, διά τδ έξ άρχης έν τφ χαραδείσω γε-

γράφΟαι δια τούτων τύν άνθρωπον ζ^ν.

Άλλ' Γσως τις ούκ εις τδ αύτδ πάλιν της ζωής

ε'δος έπανελεύσεσθαι λέγει τδν άνθρωπον, εΓγε πρό-

τερον μέν έν τω έσθίειν ?ίμεν , μετά ταΰτα δέ της

τοιαύτης λειτουργίας άφεθησόμεθα. Άλλ' έγύ τής

άγίας άκούων Γραφής , οϋ μόνον σωματικήν έπί-

σταμαι βρώσιν, ούδέ τήν διά σαρκδς εύφροσύνην.

άλλά τινα καΐ έτέραν οΐδα τροφήν, άναλογίαν τινά

τιρδς τήν τοϋ σώματος ϊχουσαν, ής ή άπόλαυσις έπ\

μόνην τήν ψυχήν διαβαίνει. Φάγετε τών έμών άρτων,

ή Σοφία τοις πεινώσι διακελεύεται ■ κα\ μακαρίζει

τους τήν τοιαύτην βρώσιν πεινώντας ό Κύριος. <Κα\

εϊ τις διψά, φησ\ν, έρχέσθω πρδς μέ , χα\ πινέτω. >

Και ό μέγας Ησαΐας, Πίετε εύφροσύνην, τοις δυνατοΓς

ίΐΐιιο1 ίκίμείΐ : ι 5ί ςυϊδ δϊΐίΐ, 3ά ηιβ νεηΪ3(, 61 1)ί- Ο έπαΐειν τής μεγαλοφυίας αύτοΰ έγχελεύεται. 'Εστι

1)31 **. » Ιΐϊάβηι ίΐΐβ Γη.ι^ηιΐδ Ι83Ϊ38 ρΓ«είρίΙ οιηηίυοδ

ςυί ροδδϊηΐ ρΓδε&ΐαηΙριη ίρδίιΐδ άοείηηβιη εαρεΓβ ,

υ( Ι*1'ιΐίαιη ϋίοεηόο ΙιαυτίαπΙ. Εχ8ΐ3( οι νβΐίβ εοσι-

ιηίη3ΐΐο ίη εοδ ςαΐ ηιβπίο δυο ροεηίδ δϊηΐ δυΙι]ί-

εΐεηαΊ , ηιιβ (ιιΙιίΓυιη ρΓχαΊοίΐ τι I ίαιηβ ίηίβη'αηΐ.

Ε3 νοΓο Γβπιεδ πβςυ3(|υ3ΐΐ) ρ3ΐ)Ίδ ει 3ςυ8β , δβϋ ά'ι-

νΐιιΐ ββπηοηίδ ίηορί3ΐη δί^ηίΠοί Ιίΐείτοο δΐιηί'ι-

είΐυΓ, ηοη 6888 ϊΐίαιτι Γ3ηαεη) βίΐίηινβ ρΐΌΐ'βεΐίηι ε«

ρβηίβ εϊ 30,056 ϊηορϊ3, δεϋ Γηκιεπ) οΠηιιι εχ ευρ'ιιΐΐ-

Ι3ΐε 3υ(1ίβηο"ι άίνίηοδ Ββηηοηββ. Ιςίΐιιΐ' ΙιογΙο «Ιίνί-

ηϊΐιΐδ ίη ΕιΙεη ( ηιι,τβ νοχ ϋοΐίοίακ βίριϊΠοβΙ ) ρΐ3η·

1310, ιΙΊ^ηοδ 881 0(10 1 ιι 5 ΐΓΪΙηιεηιΙιΐδ , ηυο Ιιοιηϊηοπ)

3ΐΐυη: 6886 ηοη ϋϋΐιίιιηι εδί : ηοφιε είουηι Ιιυ]πδ

ιηοη)βιιΐ3ηευηι βο ίΐυχυιη , βυηαϋβπ) εβδε ειππ ί I Ιο

δέ τις χαΐ άπειλή προφητική χατά τών τιμωρίας

άξιων, ώς λιμψ χολασθησομένων ■ 6 δέ λιμδς ούκ

άρτου τίς έστιν άπορία κα\ ύδατος , άλλά λόγου

έπίλειψις. Ού λιμδν γάρ άρτου φησιν, ή δίψαν ύδατος,

άλλά λιμδν τοϋ άκοϋσαι λόγων Κυρίου. Οΰκοΰν τής

τοϋ θεοϋ φυτείας της έν 'Εδέμ (τρυφή δέ ή 'Εδέμ

έρμηνεύεται) Αξιον τινα τδν χαρπδν έννοήσαι προσ

ήκει, ·χλ\ τρέφεσθαι διά τούτου μή άμφιβάλλειν τδν

άνθρωπον καΐ μή πάντως τήν παροδικήν και άπό^-

(5υτον ταύτην τροφήν έπΐ τής τοΰ παραδείσου διαγω

γής έννοεΐν.< Άπδ παντός, φησ'ι, ξύλου τοϋ έν τφ

παραδείσφ βρώσει φάγη.ιΤίς διόσει τώ ύγιεινώς

πεινώντι τδ ξύλον έκεϊνο, τδ έν τώ παραδείσιι), τδ

παντδς άγαθοΰ περιληπτικδν, ω δνομά έστι τδ πάν

" Κοηι. χιν, 17. " ΜίΐΐιΙι, ιν, 1. ·* 'οαα. νιι, 57, «' Ασιο». νπι, II.
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ου χαρίζεται τφ άνθρώπω τήν μετουσίαν ό λόγος ;

τω γαρ γενικω τε καΐ ύπερκειμένω λόγω πάσα των

αγαθών ιδία προς έαυτήν συμφυώς Ιχει, καΐ εν τι το

όλον έστί. Τίς δέ με της συμμιγοΰς τε χαΐ έπαμφο-

τεριζούσης χοϋ ξύλου γεύσεως άποστήσει ; πάντως

γαρ ούκ άδηλον τοις διορατικωτέροις , τ£ τδ πάν

£χεϊνο, ου καρπδς ή ζωή, καΐ πάλιν, τ£ τδ έπίμικτον

τούτο, ου πέρας 6 θάνατος. Ό γάρ τοΰ παντδς τήν

άπόλαυσιν άφθόνως προθε\ς, λόγω τιν'ι πάντως καΐ

προμήθεια τής των έπικοίνων μετουσίας άπείργει

τδν άνθρωπον. Κα£ μοι δοχεϊ τδν μέγαν Δαβίδ, χα\

τδν σοφδν Σολομώντα διδασκάλους τής τοϋ λόγου τού

του παραλαβεΐν έξηγήσεως. Αμφότεροι γάρ της συγ-

χεχωρημένης τρυφής μίαν ήγοϋνται τήν χάριν, αύτδ

τδ δντως άγαθδν, δ δή καΐ πάν εστίν άγαθόν. Δαβ\δ

ρυίβηαιιβ, ςυο ΓπιίΙυΗ ϊη ρ»ι°3(1ί30 βΓ3ηΐιΐ3. ι οηιηί

Ιίρηο ( ίηςυϊΐ ϋβιιβ ) οποί εβί ϊη ροΓΒΐϋδΟ, νβδοβ-

Γϊδ > Ουί$ Ηοηιϊηί ΓβεΙβ εδίιπβηΐί £πι<Ηυιη Ιίβηί

ϊΙΙίιιβ άβ ρ»Γ3«1Ίδθ ιπΙμι.ίΙ , <]ΐιο Ιιοηιιηι οπιιιο οοπι-

ρΓβΙιβηιϋΙιΐΓ, βΐ (|ποιΙ βτβΐϊο (Ιίνίιιπ (Μπηι' ηυηευρ3(,

ειψίδ εΐίαπι Γπίθηιΐί ροίεβίίΐεπι ηοηΓιη'ι ΐ3Γ£ίΙυΓ?

Νίιιι ΙαΙΙββίΐΙΜ Γ8Ι10, εΐ εχίΐηΪ3 ίΙΙα νοεε ('ομιι:ι[3

ϊηΐβΓ 80 ηοηο-τυπι δρβείβδ οπιηίδ οοιιΐίηβΐιιι-, Ίηςυβ

ιιηο Ι)οηϊ 3()εο ΙοΙίιΐδ ιιηϊνβΓδίίαΙεπι βχδϊδίεΐ'ε δίβηί-

ΓιιηΐιΐΓ. ΟιιΊ$ οοηΐΓΐ Ιιοηιίιιειη 3Γεε3ΐ αύ βΙιογο 1ί-

μιιο, οο]ιΐ8 ίπι ίΐ'ιο ιηίδΐυπι <|υ ϊϋιίαιιι Ιιβ&εΙ, βΐ 681

ιιΐΓ»ιηςιιβ ίη ρβιΊβηι εΐίϊοοχ ? Νοιι εη'πη οΙ>$ευηιιΐ)

6886 ρο(6$1 Ιιοηιίπί ΊιιΐιΊ ΙίβεηΙ ί , ςιιίιΐ δ'ιΐ ίΐΐυιΐ οιηηε,

οι]υ8 68( ΙΥιιοΐυδ ΥΪΙ» : εΐ ςιιϊιΐ βΙΙεπιπι 'ιΐΐιιιΐ οαϊβ-

Ιυηι , Γΐψκ ΓιηΪ8 γπογβ 681. Ναηι ηιιϊ ΜΙίιΐδ οηιηίβ

μέν λέγων,«Κατατρύφησον τοΰ Κυρίου· ι Σολομών δέ ρ ΙιοΓηίηϊ ΓηιίΙίοιιεηι ρεΓρεΙιιαηι οοηοεδδϊΐ, ϊάβιη ςιιο-

τήν σοφίαν αύτήν, ιήτις έστ\ν ό Κύριος, ξύλον ζωής

δνομάζων. Ούκούν ταύτόν, έστι τώ της ζωής ξύλω τδ

παν ξύλον, ου τήν βρώσιν τω χατά Θεον πλασθέντι δ

λόγος δίοωσιν. Άντιδι α'.ρεΐται δέ τω ξύλω τούτω

Ετερον ξύλον, ου ή βρώσις καλού καΐ κακού γνώσίς

έστιν, ούκ ιδιαζόντως έκάτερον τών κατά τδ εναντίον

σημαινομένων έν μέρει καρποφοροϋντος · αλλά τινα

συγκεχυμένον κα\ σύμμικτον καρπδν έξανΟοϋντος

ταΐς έναντίαις συγκεκραμένον ποιότησιν, ου κωλύει

μέν τήν βρώσιν ό άρχηγδς τής ζωής, συμβουλεύει δέ

ό δφις, Γνα τω θανάτω κατασκευάση τήν είσοόον. Και

πιθανδς γίνεται συμβουλεύσας , εύχροία τιν'ι κα\

ήδονη τδν καρπδν περιχρώσας , ώς άν δφθείη τε

ήδέως, κα\ τήν δρεξιν πρδς τήν γεϋσιν ύπερεΟίσειεν.

<μκ, Γ3ΐϊοηβ ςιιαιίηιιι ει εοηδίΗο εεΓίο ρΓΟίηίδΟϋοπιιη

ιΐδυ ηουίδ ίηΐεπίίχίΐ. Λο ηιϊΗΊ ςιιίϋειη 1ϋ>εΐ ηια^ιιο

ϊ I Ιο Οΐνίίΐβ , 83ρίεηΐε()υε ΒοΙοηιοηε, Ιϋηφκιιιι ηΐ3-

ςίδίπδ ίη Ικιηπη Γεηιιη βχρίίεβίίοιιε υΐί. Ναιιι ιιΐβΓ-

ςυο (Ιε1ίεί38 εοηεεδδΒδ ίηΐβΓρίΌΐϋΙιΐΓ νεηιηι ίΙΙιιϋ 1χ>-

ιιυη), (|υο«1 ΊιΙιίμ «δΐ ειιηι Ιιοικι οπιηί. Ι);ινίιΙι·> <|ΐιΊ<1βιη

ϊηνίιιίΐ ·* : < Ιη ϋοιηίιιο ΙβπιεΙ ουίεει» δ". » 8οΙοηιο

3ΐιΐειιι , $;ιρίεηΐίαηι , φι, ι: εδί ϊρ$β [)οιηίηιΐ8 , Ιίςηιιιιι

νίΐΰκ 3ρρε1ΐ3ΐ. Ι^ίΐιΐΓ ίΙΙυιΙ οπιιιε ίιΐβιη εβί «(υοιΐ Ιί-

{ίΐιιπη νίΐχ, ευ]ιΐ8 Γηιίιϊο (ιοηιϊη! .1(1 Οβϊ ίηιβςίηειιι

Γαειο εηηεβύΐΐυτ. (',.γΙπίιμι »|> Ιιοε :>1ίαιΙ ηυοιί-

<Ι;ιιΐ) Ιίςηυηι (ΙίδοεΓηίΐιΐΓ, πψΐδ ΓΓυείυβ εβί ηοιιί

3ο ιη^Ιί ΐΊίμιπίΊο. ΓΊοιι ιριοιΐ βΙΙογιιπί Ιιοιίιιιι χΙτβγ-

βαηΐίιιιη 8ΐ1)ί νΐείδβίιη ρι·θ(1ιιοοΓ6ΐ , 86(1 ςιιοϋ ρτοηιί-

80ΐιιιιη αε εοηίυδίιιιι (| ιιοιιΐ(ΐ3ΐη ίπιοΐϋΐη ρΓοΓβΓΓεΙ , ουϊ ςϋ3ΐίΙ;ι(63 ΪΙΙ« 8ίΙ)ί 3(1νβι·δ3η1βδ ίιιβ8«βηΙ. Ιιοο

νββεϊ ηοηιίηβιη Οιιχ ν\ΐχ νείβΐ, δβΓρβηδ δΐΐ3(ΙεΙ, υΐ ιηοπϊ νϊβιη βιΐ ρβπηιεηόυιιι ΙιοηΓιιιειη ίΐηιβτβΐ. νϊηείι

νβΓΟ ηιβίϋδ Ιιϊο ιβηίίειη οοιιβϊΙΐβΓΪιΐδ, ρυΙεΙίΓίίικΙίηβ 30 νοΙυρΟΙβ ςιιαϋβιιι ίπιοίαιη εχοΓηβηβ, ϋΐ βΐ βδρβοΐα

]ιιουη(1ϋδ ββδβΐ , εΐ βρρείϊΐίοηειη ^ΐδίηιιϋί $υί ρΓΟΓίΐβΓβΙ.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Κ'. Ο ΟΑΡΙ]Τ XX.

Τίς ή έτ τφ παραδείσφ ζω}\, χαΐ τίτύ άπηγορευ- ^η(Β (ηεηΐ ίηραταάήο νίΐα, ηιιοάυο $\1 1'ψ;ηηι ν«ϊ>

μέτσ» (,ΰλοΥ

Τ£ ουν έκεΐνό έστιν, δ καλοϋ τε κα\ κακού συγκε-

χραμένην ϊχει τήν γνώσιν, ταΐς δι' αίσθήσεως ήδοναϊς

έπηνθισμένον ; "Αρα μή πόρ^όω τής άληθείας παρα-

στοχάσομαι, τή τοϋ γνωστού διάνοια ε!ς άφορμήν της

θεωρίας συγχρώμενος. Οΐμαι γάρ ούκ έπιστήμην έν-

ταΰθα παρά τής Γραφής νοεϊσθαι τήν γνώσιν, άλλά

τινα διαφοράν έκ τής γραφικής συνήθειας εύρίσχω,

γνώσεως τε και διακρίσεως. Τδ μέν γάρ διακρίνειν

έπιστημόνως τδ καλδν έκ τοΰ κακού, τελειοτέρας

Ιξεως εΐναί φησιν 6 Απόστολος, κα\ γεγυμνασμίνων

αισθητηρίων · διδ κα\ πρόσταγμα ποιείται πάντα

ίτχιμάζειν, κα\ τοΰ πνευματικού τδ διακρίνειν ίδιον

(«ιη.

0>ιθ(1ιΐ3ΐη ΐβίΙιΐΓ ΊΠικΙ «81 Ιΐςηιιιη, εχοπιηιαιιι

αΌΙίοϊίδ, ηιι% δεηδυ ρεΓεϊρίβιιΐιΐΓ, ευί 1)υηί (ηαϋςυο

ΠΊΪ813 (|ΐιχ·(1;ιηι ευ^ηίΐίϋ ϊηοδΓ.' Εηυϊιΐϋΐη ηοη Ιοηςβ

3 νβΓίΐηΙβ αΙιεΓΓηνεΓΟ, δί ηιεηΐΊδ ίη1ε11ϊξ6η1ί3, φΐβ-

Ιβηυβ ίηΙεΙΙίςί Ιΐΐε ροδδΐιηΐ, 1ΐ3ε ϊρ$3 ίη εοηδί(ΙβΓ3-

ιϊοιιο ιιΙαΓ. δίε βηίιη βχίδΐίπιο, ηοη Ιιηο Ιοεο ρετ

οοξηϊΓιοηεηι ίιιΐοΐΐί^ί δοϊειιΐίΐπκδβά1 βαοήδ Ίιι ί,ίΚεπί

ϊηνβηίο (ϋδΟΓΪηιβη πυοίΜβιιι ϊηΐεΓ εο^πϊΐϊοηεηι 30

(1ί]υ(1ίεα[ίοηεηι. Νβηι ϊιοριιγπ 3ε ηι.ιΐυιη 3οειΐΜ(:ι

<|ΐιη(1αηι δοΐεηΐϊβ (1ϊ]ικ1ϊεηΓε, Γαοπίΐηΐίϋ ε^κε ρβιΐο-

εΐϊοΓίδ οπ]ιΐδ(1ηηι,ει 3βη8ΐιηιη βχβΓεϊΐβίΟΓίιιη Αροδίο-

Ιιΐδ 1ΐ'«(1ίΐ ,0. ΙιΙείτεο ρΓκείρΐ! (]ΐιοιΙηιη Ιοεο, 6δ50

ι,ΐναί φησιν. Ή δέ γνώσις ού πανταχού τήν έπιστήμην " οιηπίη 6Χρ1θΓ3η(1η, εΐ (ΙψκίίΓηΙίοηειη Ι.ιηΙιιπι ϊη Ιιο-

τε χαΧ τήν εϊδησιν ύφηγεΐται κατά τδ σημαινόμενον,

άλλά τήν πρδς τδ κεχαρισμένον διάθεσιν · ώς,ι'Εγνω

Κύριος τοϋς δντας αύτοΰ · · κα\ πρδς τδν Μωϋσέα

φησ'ιν, δτι ι "Εγνων σε παρά πάντας · ι περ'ι δέ τών έν

κακία κατεγνωσμένων λέγει 6 τά πάντα είδώς, δτι

ι Ουδέποτε ϊγνων ύμάς. > Οϋκοΰν τδ ξύλον, άφ' ου

ηιΐηεηι ερίπίικιίοπι εη(1βΓβ βΙΓίΓπι.ιΙ ". Οο^ηίιϊο νειο

ηοη βοΐεηΐϊβπι 30 ηοιίΐίηηι ιιυίςιιβ δί^ηίΠοΒΐ, ιιΐ

νοχ ίρδ3 ηοΐ3Γβ νίιΐοΐιιι·, δθ(1ηιΐ3ΐιΐ(1ηηι ΗηΊηιί αά Μ,

ηιιοά βΓαΙιιπι ιιο1)Ϊ8 εβί, βββοΐίοπεπι. 1>ι ειιπι 8γγ;-

ρΐιιττι Ρδΐ " : « ΝονϊΙ Ποηιίηιΐδ δΐιοβ. » Ει »ά Μο-

δεη ίηηυίΐ : < Νονί Ιβ δΐιρι-3 οηιηεδ. ι \·Λ\»νη

'Τ Οεη. ιι, 10. «· ΡβηΙ. χ«νι,4. " ΡΓον. πι, 18. ί0 Πβ1)Γ. ν, Π. " I Οογ. ιι. 15. " II ΤίηιοΐΙι.

α, 19.
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<33ΐηηοιΐ3 3ίΐ, ηιιϊ εββίεΓοφιϊη οηιηί» ηονίΐ " : Α

ι Νυηηιιαιη ηονΐ νοβ '*. > Ιππική βΓβο ιΐβ ψχο

οο^ηϊΐίοηϊδ ρΓοηιίδου» ίπιείυδ οαρϊΐαΓ, 681 ΐηΓβπιηι

νβΐϊίαπιπι ηαιηβΓΟ. ϋίοίΐυΐ' ίυΐβιη ίηιβίιιβ ίΙΙβ ςυβιη

βοΓρβηδ ρηκίίεαΐ, εχ Γβϋυβ 3(1νεΓ83ηΐίϋυδ δϊοΐ

εοηδΐ3Γβ : ΓοΠ3>ί8Ϊ5 63ηι οΐ) οαιίδηηι, ςυοά ιιιβΙιιγπ

ρίαιιβ ηικίιιιη, υΐ ίλΙ ηίΐυτα 8ΐΐ3, ηυηηιιβηι ηοΙ>Ϊ5 3ρ-

ρ3Γβ3ΐ. ΡΓοΓβείο βηίπ) ϊη ηοιη'ιηε ρβΓΓηονβηάο ηυΙΙα

νίΙίοΓαιη ίίΙΊοίιοΊΐαδ ίοτβΙ, δι ηοη ςυί()3ΐη ε'ιβ 5οηϊ

εοΙοΓ 3(1ίΙίΐιΐ5, Ηοιηϊπϊ ουρ'κΐϊΐβΐβ βοί ϊη ΟηικΙβιιι

ϋίβείο Γιιευιη ΓβεεΓεΙ. Νιιηε νβΓΟ ιιιβίιιιη βδδβ

ιηίχΐυηι νία>ηιιΐδ, ειφιβ ίη Γυηιΐο ρβΓηϊείβδ 661 νε-

Ιαΐί ηιιχιίαιη Γηιΐδ Ιαίβηβ, ([υυιη βχΐβποΓ ύοΐυβ

ίιηη^ίπβιη βοιπ Οδίεηΐεΐ : βνβπδ ρΜοΙαπιπι ηιΓιόΊΙβηι

6886 νίάβΙϋΓ ΙΓ^βΠΐί 8ρ1θΠ(1θΓ, ςΐΙΙΙΠΙ β] 115 Γ1ΐρί(1ίΐ38

ιηαίοπιπι οπιηίιιιη ι-α«1ϊχ βχΪΒίαΙ. Ουίβ ηοηϊιπιιιιι ϊη

Γοβάηηι ϊηΐεπιρεΓβηΙί» ίΙΙυνίβηι ρΓοΐ3ΐ)βι·βΐυΓ, ηΪ8Ϊ

βιιιη ίη πιοιΊ)υιη ηοε ηοιηϊηβ νβΐυΐ ίιιεδεβίυδ ρβΓ·

ΐΓβΙιεΓβΐιΐΓ, ςιιοίΙ νη1ιιρΐ3ΐβηι βδδβ Γ6Π1 ΟΟΠ3Π1 εΐ

ορίβοϊΐβιη εχΪ8(ίηΐ3ΐ? ΕηιΙεηι π\οάο νίιία ε«ΙβΓ3,

ειιιη εεΓίυηι οχίιίππι οεευΐΐεηι, ριίιιιβ Ιαηιβη νϊεε

νίύεηΙιΐΓ βχρβίεηιία, δβηιιβ ίη 3ηίιιΐ08 ίηιμπιϋοηΐιιιιι

ρΓο ϋοιιο ϊη&ίηυαηΐ. ΰυηι 'ίξίΐητ ρΙοΓβςυβ Ιιοηιίηυηι

ρβΓ8 ίο" βοηυπι εδβε ]υ<ϋεβΐ, ςοοά δβιιβιΐδ άβίεεοί:

ευηιφιβ 3<1βο οοηιιηιιη'ικ αρρβίΐαΐίο Ιιοηί δίΐ, ευηι εί

<\αοά νβΓΟ ϋοηιιηι ββ', Ιυιη βΙΙβπ ςιιοιΐ 1>οηυπι 6886

νϊ(1εΙυΓ : ήΐείτεο δβεπβ ϋΙΙβΓΧ βρρείίΐίοηειη ιηβΙί

ΙαΙβηΐίδ 6ϋΙ) Ιιοηί βρεεϊε, εο^ηίΐίοηειη οοηΐ βΐ πΐ3ϋ

ηοιηίιΐ3η(, ρβΓ ςιΐίΐη βββοΐϊο ςυχάβη) ει ιβαιρβΓβ-

ηιεηΐιπη ϊηΐε11Ϊ£ΪΐιΐΓ. Νοη βηίηι ΓηιεΙυηι Ίί^ηί νείίΐί ^

αϋδοΐυιε πιαίιιιη βΐϊα,ιιοιΐ 6886 Ιγ:κ1ιιι>1, ευιη Ιιοηί

ςιιηβϊ Ποπίπιβ φΐίυιΐϋΐΐαηι εχοπι.Ίΐιΐδ δίΐ : ηεηυβ εοη-

ΙΓ3 ριιιβ υοηιιιη, ειιιη βυΐ) εο ιηαΐυιη ΙΐΙεαΙ : 86(1 εχ

ιιίΓοιριβ ιιιίκΐιιπι, (]ΐιο ςιιί υΙηηΙιΐΓ, ('ειίίίδίιηιιιη 3«1

Ιπίβπΐιιιιι ηιαιιΐ. Ιΐαηιιβ ιαπίιιηι ηοη ηρεΓίεοΙαιηβηΐ,

νβΓϋΐη Ικιηιπη δίιηρίβχ ει υηίυδίηοιΓι ο,υίοΜαιη ηβ-

Ιιιΐί 3113 6Ι8Ι816Γ6, ίϋεηυηι »1) οιηηι ιΐιιρίίοίΐαΐβ,

3ιΙνεΓ33ΐιΐίιιιηαυβ δίυί Γεηιηι εοιι]ιιηεΐίοηε. Μαίιιιη

εοηΐΓ3 ναΓίιιητΐ εβδε, 3ε ςιιοίίαιη ηιοϋο ςυβδί νβδίί-

Ιυιη : ηυοάφΐε 3ΐϊυ<1 εμιίάιίαιη ίηίΐίο νίϋεαίυτ, ςιιαηι

εδββ άείιιείβ ρβΓ εχμειίβηΐίίηι <ΙβρΓε1ιεηϋίΐιΐΓ. Νβηι

8ϊ 3ά 6]ιΐδ εοςηίιίοηοηι ρβΓνεηίηιηιΐδ, Ηοε εβι, βί

δβπιβΐ ΓβεΙο ρεί'ϊευΐο πίλΙυπι αιηρΙβοΙβιηυΓ, (υπι ηί-

ιηίΓυηι εδδε ίΙΙυιί ίη ηουίδ εβιΐδβηι ΊηίΙίυηκ|υβ ηιΟΓίϊδ

ει ίηιβηΐιιβ. ΙάείΓεο δβΓρεηβ νίιίο$ηηι ρεεεβίί ίπι- Ο

εΐιιηι Ιιοιιιίιιί (1ηηιοη8ΐΓ3ΐ, ηοη ίΙΙυπι ηιιϊϋεηι βρειΊο,

ςιΐίΐκ 3 η3ΐιΐΓ3 6Γ31 (ηοη βηϊιιι ρβΓ ηιβηίΓεδΙυιη ηΐ3-

Ιυπη Γ.τΙΙί Ιιοπιο ροΐυίδδεί), 8ε<1 βχιβΓΟί νεηιΐδΐ3ΐίδ

ευιηδρεείβ 6χογπ31 : βϋεηηιιβ £Πδΐιιί6]υ8 νοίυρίβΐίδ

3ΐίΓ]ΐΜ(1, ςιιοϋ δβηδίι ρβΓείρεΓβιιΐΓ, ρβΓ (ΐυ3δθ'3η)

ςιΐ3δϊ ρΓΧδΙίςίβδ ίηοΊΐ, υΐ Ϊ13 ηιιιΓιβΓί ςιιοιΐ νβΐΐεΐ

ρβΓδυϋϋβΓβΐ. δίε εηίιη ΙιϊΙΐβπε οοπβ Ιο^υυηΙΐΜ* :

ι νϊίΐΐΐ ίΐιίβηι ιιιιιϋεΓ Ιί^ηυιη ίΙΙυά Ιιοηιιηι εδββ αά

τβδεβηιΐυιη , ει οευϋβ ρτΜαηι, ιιιίπβεβςυβ }ιιευη-

ιΐυηι βδρβΓίυ ". > Ιιβςηβ Γηιείιιπι β]ϋδ 3εεερΐυιη

εοπιοιίιΐ. Οίΐΐϋδ αιιΐοπ) ίΐίοιηοι ίοιη Ιιοηιιηι ρρροι ίΐ.

Αίςιιβ Ιιίε Γα ϊΐ ίβ, ι)β ηυο (Ι'.δδβΓίΓηυδ, ριοιιιίδουιυ

ή ίώμμικτοί γνώσις χαρποφορεΐτα:, των άτηγορευ-

μένοιν έστί. Μίμιχται 81 διά των έναντίων ό χορπϊ;

έκϊΐνος, ό συνήγορον Εχων έαυτοΰ τ&ν δφιν, τάχα κα-ά

τδν λίγον τοΰτον, 3τι ού γυμνών πρόχειται τδ χαχδν

αύτίι έφ' έαυτοΰ κατά τήν Ιίίαν φυσιν φαινόμενον.

ΤΗ γάρ άν ά-ραχτοί ην ή κακία, μηδεν\ προυχεχρω-

σμένη καλώ τω πρδς έπιβυμίαν αύτής έφελκομένι,.

τον άπατώμενον. ΝυνΙ δε σύμμικτός πώς έατιν ή τοΰ

χακοϋ φύσις, έν μέν τώ βάθει τδν δλεθρον, οΤίν τίνα

δόλον έγκεκρυμμένον έχουσα, έν δέ τ^ κατά τδ φαι

νόμενον άπάτη καλοΰ τινα φαντασίαν παραδΐίχνύουσα.

Καλδν δοχεϊ τοΖς φιλαργύροις ή τής ϋλης εΟχροια ·

άλλά ρίζα. πάντων τών κακών ή φιλαργυρία γίνεται.

Τίς Β" άν &τΛ τδν δυσώδη βδρδορον της άκολασία;

κατιίιλισθεν, ε! μή τήν ήδονήν καλόν τι χα\ αίρετδν

ώετο ό τψ δελέατι τοΰτψ πρδς τδ πάθος κατακυρω

μένος ; Οΰτωκα\ τά λοιπά τών άμαρτημάτων έγκ;-

κρυμμένην ϊχοντα τήν διαφθοράν, αιρετά παρά τήν

πρώτην δοκεΐ, διά τίνος άπατης τοις άνεπισκέπτοις

άντ' άγαθοϋ σπουδαζόμενα. Επειδή τοίνυν ο! πολλοί

τδ καλδν έν τώ τάς αισθήσεις εϋφραίνοντι χρίνουσι,

χαίτίς έστιν δμωνυμία τοΰ τε δντος κα\τοϋ δοκοϋντος

είναι καλοΰ · τούτου χάριν ή πρδς τδ κακδν ώς πρδς

τδ άγαΟδν γινομένη έπιθυμία, καλοΰ και χακοΰ γνώ

σις ύπδ της Γραφής ώνομάσθη, συνδιάθεσίν τινα κα\

άνάκρασιν έρμηνευούσης της γνώιεως. Οΰτε άπολύ-

τως κακδν, διότι περιήνθισταιτφ χαλώ, ουτε καθαρώς

άγαθδν, διότι ύποκέκρυπται τδ κακόν ■ άλλά σύμμι-

χτον δι' έχατέρων τοΰ άπηγορευμένου ξύλου τδν καρ-

πδν είναί φησιν, οδ τήν γεΰσιν εις θάνατον 4γε·.ν

είπε τούς άψαμένους, μονονουχ\ φανερώς τδ δόγμα

βοών, δτι το δντως άγαθδν άπλοΰν και μονοειδές έστι

τη φύσει, πάσης διπλόης κα\ της πρδς τδ έναντίον

συζυγίας άλλότριον. Τδ δέ κακδν ποικίλον τε χαι

χατεσχηματισμένον έστίν, άλλο τι νομιζόμενον, κα\

έτερον 5ιά της πείρας άνακρινόμενον, οϋ τήν γνώιιν,

τουτέστι, τήν διά της πείρας άνάληψιν, θανάτου κα\

διαφθοράς άρχήν τε καΐ ύπόθεσιν γίνεσθαι. Διά τοϋτο

προδείκνυσιν ό δφις τδν πονηρδν της άμαρτίας καρ-

πδν, ούχ ώς εΐχε φύσεως τδ καχδν έκ τοΰ προφανούς

έπιδείξας ■ οϋ γάρ δν ήπατήθη ό άνθρωπος τφ προ-

δήλω χακψ " άλλά διά τίνος ώρας τδ φαινόμενον

άγλαΐσας, καί τινα κατά τήν αίσθησιν ήδονήν έγγοη-

τεύσαςτ|5 γεύσει, πιθανδς έφάνη τί^ γυναικ\, καθώς

φησιν ή Γραφή· ιΚα'ιεΙδεγάρ ή γυνή, φησΙν, δτι

καλδν τδ ξύλον είς βρώσιν, χο.1 δτι άρεστδν τοις όφθαλ-

μοϊς ίδεϊν, καί ώραϊόν έττι τοΰ κατανοήσαι ■ ι καί λα-

δοΰσα τοΰ καρποΰ αύτοΰ Εφαγεν. Ή δέ βρώσις έκείνη

θανάτου μήτηρ τοις άνθρώποις γέγονεν. Αΰτη τοίνυν

ή σύμμικτός έστι καρποφορία, σαφώς τοΰ λόγου τδν

νοΰν έρμηνεύοντος, καθ' δν καλοΰ τε κα\ καχοϋ γνω-

στδν ώνομάσθη τδ ξύλον έχείνο, δτι κατά τήν τών δη

λητηρίων κακίαν τών παραρτυθέντων τώ μέλιτι, καθδ

μέν χαταγλυκαίνει τήν αΓσθησιν, καλδν είναι δοκ=Τ,

καθδ δέ φθείρει τδν προσαπτόμενον, κακού παντ'.ς

Ισχατον γίνεται. ΈπεΙ ουν ένήργησε κατά της τοΰ

άνθρωπου ζωής τδ πονηρδν δηλητήριον · τότε ό 4ν

" ΕχικΙ. χχχν, 12. " ΝϊΙΙΙι. νιι, 23. " Οεη. ιιι, 6.
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θρωπος, τ&μέγα χαΧ πράγμα κα\ δνομα, τδ τής θείας Α Γι·ϋεΐϋδ : (ϋεεΙαΓ.ιηΙίΙιιΐδ ρετδρίουε ΙΛ116Π8 βαοΓϊδ,

φύσεως άπεικόνισμα, ματαιοτητι, καθώς φησιν ό

Ιίρνφήτης, ώμο-.ώθη. Ούκοϋν ή μέν εϊκών πρδς τδ

χρεϊττον τών έν ήμϊν νοουμένων ώκείωται· τά δέ,

δσα περ\ τον βίον λυπηρά τε κα\ άθλια, πό^ρω της

τρδς τδ θεΓόν έστιν δμοιώσεως.

ηυο 6611311 Ιίςηυπι Ηοε βείειιΐί»; 1)0ΐπ ει πιιιΐί βρροΐ-

Ι»ποΐ. Ρβπηιΐβ νίιίεΐίοεί, βΐφιε νβηεηβ ηιεΙΙε εοη-

ά'ιΐ», ηαι δοηδίιί ου οΌΙείΙαάίηεπι %τλϊ» βυηΐ, υοηιιαι

ςιιΉΙιΙαπι εββε : ςυα τβτο οίβηΐβιη ϊηίβΗοιιιοΙ, πια-

Ιοπιιη οηιπίιπη εχΐΓβοια'οεηβειιΙιΐΓ. ΙΙοο ί^ίΐιιι· νεηε-

ηυιη ςιΐΐιιιρπιηυιη Ιιοηπιιίδ νίι*π) ΐεηΐηποΌ ΙχδίΙ, ρποοίηπιηι ίΐίικί ηοοιΊηίβ ορίίίείιιηι αα ηοηιβη,

αιΐϋοηιιβ <1Ί νϊ ιΐ3β ηαΐυτχ δίιιιιιίαιτυιιι, ναηί1αΐί$, φιοιικιοΊιιυιΙιιιιι Υαΐββ ΙοφίίΙυχ**, δϊιιιΠΗοα'ίιιειιι ίοάαίι.

Ι^υ,υο ];ιιη ίιιια^ο αιΐ ρατίο» Ίη ηοΐιίδ ρποδίαηΐίοΓεβ ΓβίβΓΟίκΙα 681. 0υχ6υη(|υβ αυΐβιη ηιοίοδία ίη νίΐα, βΐ

Ιτίδΐία ίοοίιΐιιιιι, Ιοιΐ£6 δοίΐίοβΐ α δίιηίϋΐυϋίηε ηϋΐυπε όΊνίιυε 56ρ»ι·απ άεοεηΐ.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΚΑ'.

Ότι ■>) άνάστασις ον τοσούτον ίχ τον κηρύγμα

τος τον Γραφικού, ίσον έξ αντης της ά>·άγχι\ς

των πραγμάτων άχοΛονΟως έΛχίζεται.

Άλλ' οϋχ ούτως έστ\ν ίσχυρδν ή κακία, ώς της

άγαθής ύπεριαχύσαι δυνάμεως · οΰδέ κρείττων κα\

μον.μωτέρα τής θεοϋ σοφίας ή της φύσεως ήμών

Αβουλία. Οΰδε γάρ έστι δυνατόν τδ τρεπόμενόν τε καΐ

άλλο'.οΰμενον, τοϋ άεΐ ωσαύτως Εχοντος, κα\ έν τω

άγαθώ πεπηγότος, έπικρατέστερόν τε και μονιμώτε-

ρον είναι · άλλ' ή μέν θεία βουλή πάντη τε κα\ πάν

τως τδ άμετάθετον Ιχει, τδ δέ τρεπτδν της φύσεως

ήμών οΰδε έν τώ κακώ πάγιον μένει. Τδ γάρ &ίΙ

πάντως χινούμενον, ε! μέν πρδς τδ καλόν ίχοί τήν

πρόοδον, διά τδ άόριστον τοϋ διεξοδευομένου πράγμα

τος ουδέποτε λήξει της έπ\ τά πρόσω φοράς. ΙΙίδέ

γάρ εύρήσει ζητουμένου πέρας ουδέν, ου δραξάμενον

στήσεταί ποτε της κινήσεως. Εί δέ πρδς τδ έναντίον

τήν ίοπήν σχοίη, έπειδάν διανύση της κακίας τδν

ϋΑΡυτ χχι.

Ιϊβιαττβαίοηβηι (Χ μοιΊκϊι ηοη ίατη ρτορίΐτ ρτπάχ-

αίοηΐηι ί,ΊΗΐτατηηχ $αοτατ\ιηι . ηααιη ηεοεαατίηηι

τετιιιη οτάίηβτη οηιηϊιιο ιχιρβααηάιΐηι «85β.

ΥεηιιηεηϊηιτβΓΟ ηοη ΙαηΙυιιι ιηαΓι γοοιιγ ο$1, αϊ

νίηι Ιιοηϊ ροδδϊΐ 6ΧδυρεΓ!ΐΓ6, η6(|υβ ηαΙυΓΧ ϊιιιρπι-

οΌιιΙί», Οοί 681 83ρίεηΙΐ3 νεΙ ροΙ'ιΟΓ, νβΙ 6οη8ΐ3ηΙίυΓ.

Ρΐεπ εηϊιη ηοη ρο(ε$1, υΐ <\\ιοά νίοϊϋαδ η 1 1 1· γ 1 1 ί 5

εοηιηιαίαΙοΓ, 11 Ιο Ηπηϊυβ »ε άυΓαϋϊΙϊυδ εχείβίαΐ,

ςιιοιΐ δβηιμιτ εοιίϋΐη ίαοάο ΐΟβεΐυιη, ίηηιιε 1»οηο

ίϊ χιι ιιι 36 δίαοϊΐε ββΐ, ηβπι Οβί εοηβίΐίυιη ίη οιιιηίΐιιιβ

ΓοΙιιΐδ ρεΓρείυο ίηιηιυΐ3υί1ίΐ3ΐΐ'Ίιι 803πι ΓεΙίηεΙ :

Π081Γ3 νΟΓΟ Π310Γ3 III υ 1 31Ϊ0 II ί ί>11 δ 00110X13, 116 ΙΟ 0131θ

ςυϊϋβπι 60ΐΐ8ΐ3ηΐ6Γ ρβΓβ'ΐδϋΙ. Ουοϋ βιιϊιη $βπιρ6Γ

πιονοΐϋΓ, δΐ (ΐιιϊϋβπι «ο" οοηυπι ρΓΟβΓβϋίΐιΐΓ, ρΓορίΰΓ

ίρβίυί Γβϊ, ο,υϋω νβίαΐΐ ρβΓβ^Γϊΐε οοηίΙυΓ, ίιιΙίηί(3-

Ιεηι, ηυιιςυαηι υΙιεΓϊυδ εοηΐεηιίετβ (ΙβδίηΐΙ. Νεςυβ

βηίαι Ιιοηϊ ηιείαηι υΙΙβπι ΐηνεηίεΙ : ψιβπι υοί εοη-

(Ϊ£6Γί(, 3 ΒΒΟΐϋ (ί3Ι ίΠ8ΐίΐΪ0. δ'ΐΠ (1ϊνβΓ83ΐη ίη ρ3Γ-

δρόμον, καΐ έπΐ τδ άκρίτατον τοϋ κακοϋ μέτρον (; ΐβιη ϋ6θ66ΐ6ΐιϋο ρεΓ^εΙ , υ1)ί ευτβυηΊ ηι»1ί βΙ»-

άφίκηται · τότε τδ της ορμής άεικίνητον οϋδεμίαν

έκ φύσεως στάσιν εύρίσκον, έπειδάν διαδράμτ) τδ

έκ κακία διάστημα, κατ' άνάγκην έπ\ τδ άγαΟδν τρέ

πει τήν κίνησιν. Μή γάρ προϊούσης κακίας έπ'ι τδ

αόριστον, άλλ' άναγκαίυις πέρασι κατειλημμένης,

ακολούθως ή τοϋ άγαθού διαδοχή τδ πέρας τής κακίας

έκδέχεται. Και οϋτω, καθώς εΓρηται, τδ άεικίνητον

ήμών τής φύσεως πάλιν ϋστατον ΙτΛ τήν άγαΟήν

άνατρέχει πορείαν, τή μνήμη τών προδεδυστυχημέ-

νοιν πρδς τδ μή πάλιν έναλώναι τοις Γσοις σωφρονι-

ζΐμενον. Ούκοϋν έσται πάλιν έν καλοϊς ό δρόμος ήμϊν,

διά τδ πέρασιν άναγκαίοις περιωρίσΟαι τής κακίας

τήν φύσιν. ΚαΟάπερ γάρ οί δεινοί τά μετέωρα, τοϋ

μέν φωτδς πάντα λέγουσι τδν κόσμον εΐναι κατά-

δοΙνβΓΪΐ, 61 ΐΐιΐ 6]ιΐδ εχίΓεπιιιιη ρβΓνβηεΓΪΙ , (υηι

ίοϋίεεί ίιηρείυβ ίρββ ρβΓρβίυί ηιοΐυβ, οιιηι ηβ-

Ιϋΐ·3 8ΐι» ιιυΙΙαηι Γβηιιίείεηι ίηνοηίαΐ, ρεΓευίδο πααΐϊ

δΙαίΙίΟ 11666886 681 3ι1 1)0 II II ΠΙ ΛΪΠδδΠΙΙ 86δ6 ΟΟΙίνΟΓ-

Ιαΐ. ΜαΙυηι βηίω ευπι ηβςυβςυβηι β'ιΐ ίιιΠη'ιΐυιη,

δβ(Ι εβΓίϊβ (|ΐιίυυδΐ1απι Οηϊηυβ ϋβδΟΓΪρΐιιιη : εοηββηυί

ηβ66836 6δΙ, 01 Π)3ΐί 6ΧΐΓ6ΠΐυΐΙΙ 1)0111 δΟΟΟΡδδΊΟΠΟ 6011-

ΓιηιιεΙϋΓ. Ιΐαηυε, υΐ 681 ϊηάίοβίυιη, ρβΓρβΙυα η3(υπβ

ηοβίΓΧ πιοΓιο ιαηάεπι »1'κιυ;ιιιιΙο 3(1 ίΙεΓ ϋοηυπι γβ-

τειίεΐυΓ, ειιβιίββηΐε ηοβ πιβηιθΓί3 ρηοΓυηι χηιιη-

ηαπιηι, ιιΐ οιιιηί δΐυϋίο εηνεβηιιΐδ, ηε ίη ιιιΪ50Γί:ΐ5

οοηδϊηιίΐυδ ι-βείάασίϋδ. ΥβΓδβοίιηιΐΓ ί»ίΐυΓ ΓϋΓδυβ

αΐΐηυιηάο οοηί ίη ειΐΓπευΙο, ςιιαηάο εβτΐιιηι βδΐ

οιβΙΙ η3ΐιΐΓ>σι ηβεβ883Γ'ιΪ8 ςυίουβϋααι Ιεπηίηίβ ίΐηί-

κλεοιν, τδ δέ σκότος τή άντιφράςει τοϋ κατά τήνγήν ί) ι&ιη οδδβ. ΟυοιιΐίΐιΙιιιοιΙπιιι εηίηι ηοιηίηβδ ΓΕΓαπι δϋ-

σώματος άποσκιαζόμενον γίνεσθαι (άλλά τοϋτο μέν

κατά τδ σχήμα τοϋ σγαιροειδοϋς σώματος, κατά

νώτου τής ήλια/.ής άκτϊνος κωνοειδώς κατακλείεσθαι,

τδν δέ ήλ.ον πολλαπλασίονι τώ μεγέΟει τήν γήν υπερ

βάλλοντα, πανταχόθεν αύτήν ταίς άκτΐσιν έν κύκλιο

περιπτυσσόμενον, συνάπτει·; κατά τδ πέρας τοϋ κώ

νου τάς τοϋ φωτδς συμδολάς, ώστε καθ' ϋπόθεσιν,

εί γένοιτό τινι δύναμις διαβήναι τδ μέτρον, εις δσον

εκτείνεται ή σκιά, πάντως άν έν φωτ\ γενέσθαι μή

διακοπτομένω ύπδ τοϋ σκότους) ■ οΰτως οΐμαι δεΐν χα\

περί ήμών διανοεϊσθαι, 8τι διεξελθόντες τδν τής

κακίας δρον, έπειδάν έν τώ ακρψ γενώμεθα τής

ρΓ3 ηοδ 3ρρ3Γ6ηΐίυπι ρεί'ίιί Ιΐ'βϋυηΙ, αιυηύυηι οηί-

νεΓδυιιι Ιιιείδ ρΐεηυιιι 6δδβ; Ιβηε1)Γ3β νβΓΟ ΓιεΓί 31Βγ-

ιιΐ3ηΙ βχ ιιιηΙ)Γ3 ιεΓΓβηί εοι ροΓίδ οϋνβΓίεηΙίβ βο κοίί,

ειιιιι ηυίϋειη 3ΐι ίΐϋυβ Γ3(1ϋβ 3 ΐεΓβο 'βεευηιΐυοι Γογ-

π)30ΐ Γθΐυηο"ί οοΓροιΊδ ιιοιογ3 ίιΐδ ι:ι γ οο ιιί 6ΐαυ<ΐ3ΐυΓ.

δοΐ εηίηι, ευπι ηηιΐΐίδ ρ3Γΐίοα3 18ΓΓ3 ηΐ3]0Γ δί( υο-

ϋί(|ΐιβ ΓαιΙϋδ 63 ηι δΐιίδ 3ΐηρΙεχο8ι ίη εχίΓεαιο εοηο

Ιιιεεηι εοεαηίειη ΓΟΓ803 ςϋ3δί εοηηεειίΐ. Ηιιψιε $ϊ

ΓιβΓΐ ροδδεί (ροδδβ 3υΐειη, ύοεεηάΐ ωυ83 δείΐίοεί,

β(3ΐιΐ3ΐήυδ) ιι ι ηιιί8 ιιιιιϋίαιιι υηϊνεΓβαα) ρβηβίΓβΓβΐ,

ίδ Ιαηάεαι ίη Ιυεειη ρεΓνεηίΓεΙ, ηβίμιο «II» ειιιπ οχ

ρ»Γΐβ Ιεηβΐιπε εοηΙϊο^βΓβοΙ. 8Ίε εί ίε ηοϋ'ΐδ ε<)£Ϊ-

7* Ι'δαΐ. εχι.111, 4.

Ρλτκοι.. ΓιΒ. Χι IV. 7
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Ιαιχίυπ) β5ΐ, ΓοΓβ υ( ,ροδίςιιαιη ηιαΓι Ιεπιι'πιυιιι ρΓίε- Α κατά τήν άμαρτίαν σκιάς, πάλιν έν φωτ'ι βιοτεύσο-

ΙβΓ((Γβ88ί 8ΪΠΜΙ8, αιίεοςυβ 3(1 βχΐΓβπΐϋηι ροοο3ΐί ιιπι-

1)Γ3ΐιι ρβΓνοπεπιιιυβ : Ιυπ) βΓ|$ο ΓοΓβ, ιιΐ ΓϋΓδυβ Ίη

ΐιιοε νίν,ιιηυδ, ςιιβηιΊο Ιιοηοηιηι ηαΐυπι οοπιρ3Γ3ΐ3

αά πιβΓι ΠΉςηΊΙικΙίιιοιη, ίηΓπιίΐΊδ εβιη ρ3ΐΊΊυιΐδ δυ-

ρβΓαΙ. ΟυαρΓορΙεΓ Ίιεπιηι Ίη ραΓαάίδϊ ροδδβδδίοηβιη

πιίιΙεηιιΐΓ : ίΐιτυηι ΙΪ£ηο ϊ II ο ΓπιβωιΐΓ, ςυοϋ βδΐ

ϋβηοιη νίΐββ. ΚοβίίΐυβΙυΓ ηοΐιίδ ίπ)3<;ϊηΊδ ρΓΧ$ΐ3ηΐΪ3,

ει ίπρεπί ϋϊςηίΐαβ. Νοη άβ ϊπιρβί'ϊο Ίη γοβ Ί1Ι38 1ο-

μεν, ώς κατά τδ άπειροπλάσιον πρδςτδ τής κακίας

μέτρον τής των αγαθών φύσεως περιττευούσης. Πάλιν

οδν δ παράδεισος, πάλιν τδ ξύλον έχείνο, 8 δή καΐ

ζωής εστί ξύλον, πάλιν τής εικόνος ή χάρις, κα\ ή

της άρχήςάξία. Ού μοι δ/κεϊ τούτων ούδβν, όσα νϋν

πρδς τήν τοϋ βίου χρείαν παρά τοϋ θεοΰ τοΐςάνθρώ-

ποις ύπέζευκται · άλλ' έ:έρας τινδς βασιλείας έστ'ιν

ή έλπίς, ής ό λόγος έν άπορ^ήτοις μένει.

ηιιΟΓ ςυχ, αά ίααχη ηυ]υ8 ύ'ιΙχ Ιιοιηίηίΐηΐδ 3 Οεο :>υΙ)]εεΐχ βιιηΐ : δειΙ αΐίικί ςιιοώίαιιι Γββηιιηι οχδρεεοηαΐυιη

ηοίηβ βδδβ $(.ι(υο, οιηυδ ιοίβ μΙΊο ϋίοπιιη Ίη ηιιηιοιο ε8ΐ, αυχ ριιλγγβγΊ άιοβηιΐο ηεςυοιιηΐ.

ΟΑΡυΤ XXII. ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΚΒ'.

Μφιίαΐϊο ΗΙοτηηι, ηιιί οΰμάπηΐ : ϋιιτ ηοη )αη> οΙΊτη

ΒχάΙαΙηηι βχ ιηοτίε ιίί ΗοιηΊηηηι ρβηαι, ηιιϊάνβ "

ροιΐ φκχάαιη Ιβηιροηιτη ίηίετναίΐα ταη&εϊιαίϊο

€Χ*ρβΟβΐΗΤ, «ι' ψύάειη η$ Ι>οηα α$ε ρνίαηάα ιϊΐ.

ΕιιίηινοΓο εοηΐίηυχ ββπεί Γβπιιιι, ςηχ εχρΙΊοβη-

ΐιιτ, Ίη1ιχΓ63ηΐΒ8. Νβιη ΓοΠαβββ ηοη ηεηιο α<1

'άυΐείδδίιηχ βρβί πιεηΐΊοηεπι βτβοιίβ 31Ϊ8 αηϊιηϊ ^Γβνβ

Πρύς τονη Λέγοντας, εΐ κα,Ιόν τι χαϊ άγαθον ή

άνάστασίΓ, τι ονγ\ ήδη γέγονεν, άΛΛά χρόνων

τισΐ περιάδοις έΜιΙζεται.

ηιοΐεδίιπηπηβ εχίδΐίπιβϋίΐ β8$ε, ϋοηα ί 1 Ια ηοη οοη-

ΐιηιιο βρίδοϊ, ςιιχ Ιοηββ δεηδίιπ) εΐ ΊηΙε1ΙΊ$οηΓΐ3ηι

Ιιιιιηαηβπι εχβυρεΓβηΐ, ει εΟϊεϊηιιΐ υΐ νεηβηιεηΙβΓ

ΐη^Γηία ηοϋίβ δίΐ ίηΐϊπηβάίβ Ιεηιροπδ άίΐβιϊο, 14113

3ΐ> υβα Γβί εχορΐαΐί88ίηιχ «ΓΟβηιιΐΓ. ΥεΓυπι ηβιηο

Ιΐΐε (Ίβ εβυβ* 8080 ηΠΙίοΙβΙ, ριιεπίειιηο Ίη η)ο<Ιιιηι

εχί(;ιιιιπι »ά ΊηίΟΓναΙΙυηι ΓΓϋίΙίοηεηι Γβπιπι ]ιιοιιη-

«Ιαπιιη άΊΟεπτΊ πιοίεβίβ Γογ»1. Νβιιι ευηι οηιηϊα οβΓία

Γ3ΐίοηε αε 83ρίειιΐϊ3 §υΙ)επιεηΐυΓ, οπιη'πιο ΓαΙβτϊ

"Αλλά της άχολουΟίας των έξητασμένων έχώμεθα.

Ίσως γάρ τις πρδς τδ γλυκύ της έλπίδο; πτερωθείς

τήν διάνοιαν, άχθος ήγεϊται και ίημίαν τδ μή θάττον

έν τοις άγαδοϊς έκείνοις γενέσθαι , α ϋπέρ αίσΟησίν

τε χα\ γνώσιν άνθρωπίνην ΙατΙ , κα\ δϊΐνήν ποιείται

τήν διά μέσου πρδς τδ ποθούμενον τοϋ χρόνου παρά-

τασιν. Άλλά μή στενοχοιρείσθω , καθάπερ τις τών

νηπίων, τήν πρδς όλίγον άναβολήν τών καθ' ήοονήν

δυσχεραίνων. Επειδή γάρ ΰπδ λόγου κα\ σοφίας τά

πάντα οικονομείται , άνάγκη πασα μηδέν άμοιρον

ήγεϊσθαι τών γινομένων αϋτοϋ τε τοϋ λόγου, καΐ της

έν αύτώ σοφίας. Έρεϊς ουν · Τίς ούτος δ λόγος έστ\.

ηεοβ888 681, ηίηίΐ εοπιηι ςηχ ίεεΊάαηΙ, βΊη«. ΓαΙϊο- ε καβ' 8ν οΰκ εϋΟϋς έπΐ τδ ποθούμενον ή τοϋ λυπηρού

ηβ, εΐ ψίΧ Ίη Ίρ$3 Γβΐίοηε ε8ΐ, 83ρίειιΓΐ3 ύετΐ. Αι

ηυχ Ίβΐηχε, Ίηςυίεβ, ΓβΓιο ββΐ, ρΓορΙβΓ ηυαηι ΙγΊ»ΙΊ?

Ηυ]υβ νίΐχ εοιηιηυΐβΐίο ηοη Γιΐ Ίη νίίαιη ορΙα1)ί!βιη,

86(1 3(1 (ΙβΓιηίΙ* ςυχϋβιη $ρ.ιΐΊ» Ιεηιροΐ'Ίβ (ΙίΙοΐα, ηιο-

1β8ΐ3 Ηχο Ίη εοΓρΟΓβ νίΐα βηεηι ρβΓΓβοΐΊοηΐβ οηι-

ιιίυπ) 6Χ8ρεεΐ3ΐ, υΐ ϋείηάε Ιιιηιμκιιη α Γγοιιο ίμιοιίηπι

1ί1)6Γ3ΐ3, (]υ*βΊςυβ βαΙ ]υιί8 εΟβο13, ηιΐ ϋεηΐυηι οιη-

ηϊηηιςίυο ιηοΓΟΟΓυηι εχρβΓβ χνυοι ΟϋΓβυ εοηίεικίηΐ ? ,

υ μετάστασις γίνεται, άλλ' εις χρόνους τινάς ώρι-

σμένους ή βαρεία κα\ σωματώδης αϋτη παραταθείσα

ζωή, άναμένει τδ πέρας της τοϋ παντός συμπληρώ

σεως, ίνα τδ τηνικαϋτα καθάπ;ρ χαλινού τίνος έλευ-

θερωθείσα ή άνΟροίπίνη ζωή , πάλιν άνετός τε Υ.α\

έλευθέρα πρδς τδν μακάριον και άπαθή βίον έπανα-

δράμοι ; Άλλ' εί μέν έγγίζει τή άληθεία τών ζητου

μένων δ λόγος , αΰτή άν είδείη σαφώς ή Αλήθεια; "Ο

1η ηβε εχροβΊΐίοηβ δϊΐηε νεήΙαίΊ εοιι$εηΐ3ηε3 ΙυΙιΐΓ» ί δ' ουν έπΐ τήν ήμετέραν ήλθε διάνοιαν, τοιούτον εστί.

ΟΓ3ΐίθ Π081Γ3, πίππίΓυπ) Ίρδ3 νοΓΪΙβδ ρΐαηβ ΊηΙεΙΙί· Λέγωδή τδν πρώτον πάλιν έπαναλαβών λόγον «Ποιή-

|Ίΐ : ιηΐηΐ ηυίάβη λΛ βηίιηυιη ςιιοά βεοίιΙΊΐ, Ιιι^υβ- σωμεν, ι φησ'ιν ό θιδς, « ανθρωπον κατ' εικόνα και

ιιιοιΗ ςυίιΐϋβιη 681. Ρπηιυιη ίβίΙυΓ ηοε Γβρβίο, δμοίωσιν ήμετέραν. Και έποίησεν 6 θεδς τδν άνθρω-

ςυοά ΊηάΊεαΙιιπ) 681 βιιρΓβ : « Ε.ιεΊ3ΐιιιΐ8, > ΊηςιιϊΙ πον κατ' εικόνα θεού έποίησεν αϋτόν. » Ή μένουν

Ι>6ΙΙ8, € ηοοηίηβΠ) 3(1 Ίηΐ3^Ίηειη βϊιηΊΙϊιυϋίηεηιςυβ ^ εϊκών τοϋ Θεού, ή έν πάση τη άνθρωπίνη φύσει θεω-

Ι1081Γ3ΠΙ, Ίίβηυβ ΓεεΊι ηοπιϊηειιι Οευ8, ει 3ϋ 1)εί

)πΐ3(;Ίηεπ) ευπι ΓεείΙ. · Ηαοίβηυχ ϊιηα^ο Ππ υηί-

νεΓ8» Ηυηΐ3η3 Ίη ιοίιιτβ 0886 3ΐ)8θ1πΐ3, ηυηΐ6Γί8(]ΐιβ

8ΗΪ8 ροΓΓεΠ3 ίιιΐ(·Ιϋ«Ί ϋευεί. ΛιΙ.ιιιπΐ8 νότο ηεο(1υιΐ)

ίβοΐυβ 8Γ31 : ιι :ι κι Αι)αιιιυ8, ίείΐιηιΐυηι ηοΐ3(ίοηεηι

ηοηιΊηΊ&, ΙεΓΓεηυιη Γι^ηιοιιΐιπη βί^ηιΟοαΙ, ηυεηΐ3(1-

ηιοϋιπη Ηεοπεχ ΙΊηςυχ ρεΓίΐί ΐΓβάυηΙ. ΙιΙοΊγοο ρΙ

ΑρυβίοΙιΐί, εχεεΙΙεηιεΓ νεΓη30ΐιΙα ίη 1ίιΐ({ΐΐ3 επκΐί-

ιιΐί, ΙιοιιΐΜίοιη ε Ιειτα Γβεΐιιηι χοϊκόν '·'· , ψι*βΊ (Ιίεηβ

ριιΙνβΓβυπ), 3ρροΙΐ3ΐ; νοοε Αϋαιι» ίη Ογχο:ιγιι οοηι-

ηιιιίαΐ». ΙΙοηιο ί^ίΐιιι- »ιΙ ίπΜ^ίηβηι Πι ί Γηείιΐδ 681,

ηβΐυΓ3 δοϊΐίεβΐ Ηοιηίηυιη ιιηϊτβΓββ ΊηΙεΙ1βοΐ3, ιΜνί-

ηιιηι ΊΙΙικΙ οριΐδ. 8ίο βιιίοιη οηιηίροίβηΐβ Οβί βπρί-

ΟϊΐΊβ Γ3ΐ1ϋ8 681, ηΟΠ 111 ρ»Γδ ΙΰΙίΐΙδ ΐΑΚίηΠ), 80(1

ρουμένη, τδ τέλος έσχεν. '() δέ "Αδάμ οϋπω έγένετο ·

τδ γάρ γήϊνον πλάσμα κατά τινα έτυμολογικήν όνο-

μασίαν λέγεται 'Αδάμ, καθο')ς φασιν οί της Εδραίων

φωνής έπιίστορες. Διδ κα\ 4 "Απόστολος διαφερόντως

τήν πάτριον τών Ισραηλιτών πεπαιδευμένος φωνήν,

τδν έκ γης άνθρωπον χοϊκδν όνομάζει, οϊονε\ μεταβα-

λών τήν τοϋ 'Αδάμ κλήσιν εις τήν Ελλάδα φωνήν.

Γέγονεν ουν κατ' εικόνα δ άνθρωπος, ή καθόλου φύ

σις , τδ Οεοείκελον χρήμα. Γέγονε δέ τή παντοδυνάμω

σοφία οΰχΐ μέρος τοϋ δλου, άλλ' άπαν άθρόωςτδτής

φύσεως πλήρωμα. ΕΓδεν δ πάντων τών περάτων πϊ-

ριδεδραγμένος, καθώς φησιν ή Γραφή, ή λέγουσα,

ι Έν τή χειρί αύτοϋ τά πέρατα της γης ■ ι ειδεν !

είδώς τά πάντα κα\ πρ\ν γενέσεως αύτών, έμπεριλα

" 1 Οογ. χν, 4Τ.
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ε ιιυΜίΝΐδ οριριπο.

ί)ών τή γνώσει όσον κατ' άριμβδν έν τοις καθ'Ικαστον Α βοϋβω πιοηιεηΐο ηαΙιΐΓ.ι ίκίοςτα εχδίδΙεΓεί. Ρΐ'Οδρί-

ϊαται τδ άνθρώπινον. Έπε\ δέ κατενόησεν έν τώ

πλάσματι ήμών την πρδς τδ χείρον ρ\)πήν , καΐ δτι

της πρδς τοϋς αγγέλου; δμοτιμίας έκουσίως άποέ-

£υέν, τήν πρδς τδ ταπεινδν κοινωνίαν προσοικειώσε-

ται· διά ταϋτα Γ.ατέμιξέ τ: κα\ τοΰ άλόγου τη ίδια

ε'ικόνι. Ού γαρ έστιν έν τη θεία τε και μακάρι* φύσει

ή κατά τδ άδίεν κα\ θήλυ διαφορά ■ άλλα της άλδγου

κατασκευής έιΛ τδν άνθρωπον μετενεγκών τδ ιδίωμα,

ού κατά τδ ύψηλδν της κτίσεως ήμών τδν πλεονα-

σμδν τω γένει χαρίζεται. Ού γάρ δτε τδ κατ' εικόνα

έποίησε , τίτε τήν τοΰ αύξάνεσθαι κα\ πληθύνεσθαι

δύναμιν τω άνθρωπω προσέθηκεν , άλλ' δτε διέκρινε

τή κατά τδ 5(5£εν κα\ θήλυ διάφορα, τότε φησίν < Αύ-

ξάνεσθε κα\ πληθύνεσθε , κα\ πληρώσατε τήν γήν. ι

Τδ γάρ τοιούτον ού της θείας φύσεως Γδιον, αλλά τής

άλόγου έστι, καθώς ή ιστορία παραση μαίνεται πρό-

τερον έπι τών αλόγων είρήσθαι ταϋτα παρά τοΰ Θεοΰ

διηγησαμένη , ώς εί γε πρδ τοΰ έπιδαλεΐν τη φύσει

τήν κατά τδ ί^δεν χα\ θήλυ διαφοράν , τήν διά τής

φωνής ταύτης δύναμιν εις τδ αύξάνεσθαι τώ άνθρω

πω προσέθηκεν , ούκ άν τοΰ τοιούτου τής γεννήσεως

είδους προσεδεήΒημεν, βι' ου γεννάται τά άλογα.

είε!)3ΐ εηίηι ίδ (]ΐιί Πηεβ ΓβΓυηι οπιηΐυπι η,υηβί ρη-

ξηο εοπιρΓεηεικΙίΙ, (βίε εηίηι οεΓΟϋ υΐ)ΐ·08 Ιοο,υί

νϊϋβπιιΐδ : « Ιη ηιβηυ ε]υβ οιηηεδ Ιβιπυ Οηε$

δΐιιιΐ '";>) ρΓθίρΊοΊϋΙ)3ΐ ει-ςο , α,υί οπιηί» εΓιαπι βηΐβ

ΟΓΐιπη ίρδΟΓυηι ηονϊΐ, υ,υεπι αά ηυιηεΓυιη $εηυ8

Ιιιπιιιιηυιη ίη δίη^ιιΐίδ αηιρίιίίοηιΐιπη ΓοΓβΙ. Οιιπιφιβ

εΐ ί!1ιΐ(1 ίη ηοΐιίδ Γυίαπιπι 3ηίηΐ3(1νεϋεΓεΙ, υΐ 3(1

δΐηΐυιη (Ιείεποΐ'ειη ηοδηιβι ιΙειηίΙΙβΓβηιιΐϋ, αίςιιβ (Ιε-

ρεηΐίΐο εροηΐε ηοδίΓΧ άΊ^ηίΐβΙίδ £Γ3<1υ, ςυο ρηνεβ

βηξείίδ ει-ηιιιυδ, 3ά ηυηιίΐίοήδ δοι-ΐίβ ογ831:ι ηοβ

3()]αη§βΓβπιυδ : εΐϊαιη Ιιηιΐιιηι 3ΐί(|υί(1 ίιηβ^ίηί βη*

3(1πιί8ευίΐ. Νοη εηίηι ηΐ3δευ1ί Γειηίηείαυβ βεχυβ

(Ιίδοππιβιι ίη ίΙΙβ ϋίνίηβ οεαίαςιιε ηίίητα ε$$ε ρυ-

13ΓΪ (ΙευεΙ , βειΐ ΐΓ3ηδΐ3ΐο ϋειίδ ίη ηοιηίηειη εο

' αυο(1 ορίΓιοίο οτιιΐο ρΓορπυπι εΓ&Ι, ηιοάυηι ςεηεή

ηοβίΓΟ ρΓθρ3^3ΐίοηί$ 3(1εο εχεείΐεηΐί ει·83ΐο ηεαυβ-

ηυΐπι [εοη$εηΐ3ηευιη Ιπυυίΐ. Νβπι Γβευΐΐβίεπι βυ-

βεηιΐί εΐ 3ηιρΙίΠε3ηαΊ £εηεη$ Ιιοπιίηί ηοη ΐΓίΙιυϊΙ ίι!

Ιεηιροπδ, ς ίι ο ευηι αά βυϊ ίηΐ3{ζίηειη εοηάίάΊΐ, $εά

ευηι ίη εο δεχυβ ηιβδευΐί Γεηιίηείςυε (ϋδεηηιεη (ε-

είδδεί, ίηςυίΐ : ι Αιΐ£ε$είΐε, βε νοδπιεί αηιρϋίίεαίβ,

ει 18ΓΓ3Π) εοηιρίείε > 1(1 εηίηι ηοη ^^η> ϋίνίηχ

η»ΙιΐΓ£ 3ΐΐΓί1>υΐυιη ε$(, $8(1 υηιΐχ : ςιιεηιβιΐιηοάϋηι ίρβ» τει-υιη ^βδίατυπι βεΓΪεδ οκίβηάϊι, Οεαηι εβιίεηι

βΐίαηι (Ιε ΙίΓυΙίβ ρΓοΙοευΐιιιη εκβε. ϋΐ οιηηίηο 5ΐ3ΐυεη(1υηι $ί(, ηυΐΐο ηοΙ)ί8 ρ»εΙο ρΓοεΓεβίίοηΊβ βρε-

είε, ηυ3 1)Γϋΐ3 ρΓορβ§3ηΙυΓ, ορυβ Γυΐυτιιηι Γυΐβββ : βί ςυίιίεπι εα ςυβηι ϋίχίηιυβ νοεε ϋοηιίηί Γαευΐΐα-

Ιειη αυ^βηιϋ βε εοηεεδδίϋϊθΐ ρΓίιΐδςηαηι ίη η3(ιΐΓ3 ηοδίΓα δεχυδ άίδεπιηεη εχδίδΙεΓεί.

Τούτου τοίνυν προκατανοηθέντος διά τής προγνω- Ουηι ί^ίΙυΓ υηίνβΓδβ ςεηυδ ηοδίΓυιη Οβηβ (ςιιί

στικής ενεργείας πληρώματος τών άνθρώπων, διά τής οπίίηε εεΓίο εαηεΐ» 3αΊ)ΐίηίδΐΓ3ΐ) ρΓΟδρίεεΓεΙ πιογθ

ζωωδεστέρας γενέσεως έπι τήν ζωήν μέλλοντος παριέ- ΙναΙοπιπι αηίηιαηΐίιιιη ΟΓΐΙυπιηι, ηβηυε ΟεΓί βΐίΐετ

ναι, ό τάξει τιν\ κα\ είρμώ διακυβερνών τά πάντα « ροδδε ίηΙεΙΙί^εΓεΙ, ςυβιη ηΐ Ηοε ιηοάο ρΓΟρί^^Γε-

θεδς, έπειδήδλοίςτδ τοιούτον τή άνθρωπότητι τής γεν- ιιιγ, η»(υΓ» 8Β Π081Γ3 ΙιυιιιίϋοΓεηι ·λΑ δΐηΐιιηι Αρ

νήσεως είδος άναγκαϊον έποίησεν ή πρδς τδ ταπεινδν

τής φύσεως ήμών έπίκλισις, ήν είδε πρ\ν γενέσθαι δ

ίπίσης τώ ένεστώτι τδ μέλλον βλέπων, διά τούτο κα\

τδν σύμμετρον τή κατασκευή τών άνθρώπων /ρόνον

προκατενόησεν ■ ώστε τή παρόδω τών περιορισθεισών

ψυχών συναπαρτισΟήναι τήν τοΰ χρόνου παράτασιν,

και τότε στήναι τήν ίοώόη τοΰ χρόνου κίνησιν, δταν

μηκέτι φύηται δι' αύτοϋ τδ άνθρώπινον ■ τελεσθείσης

δέ τής τών άνθρώπων γενέσεως, τώ τέλει ταύτης

συγκαταλήξαι τδν χρόνον, και ούτω τήν τού παντδς

άναστοιχείωσιν γενέσθαι, καΐ τή μεταβολή τοΰ όλου

συναμειφθήναι κα\ τδ άνθρώπινον, άπδ τοΰ φθαρτού

κα\ γεώδους έπ'ι τδ απαθές κα\ άΐδιον. "Ο μοι δοκεϊ

ηιίΐΐεηΐε, $ίευΐ ίρκε ηιιιΐΐο 3ηΐε Γογθ ρπΒτΜβΓίΙ,

ΓιιΐυΓΟδ ενεηΐυδ Ιηηηυίΐη τεβ ρΓίεβεηΐεδ ίηΙυείυΓ :

εϋβοα ιενυηι ηυοα'ϋβηι εοηνεηίεηβ ορίΓιοίο ηυηηαηο

ρΓίεϊΐίΐιιίι, ιι ι 3ηίπιηπιπι ηυπιβΓΟ ιεηιροπβ Λαταίιο

Γ88ροη(1εΓεΙ : 3ΐ(ΐυβ Ιυιη (Ιβιιιιιπι Ουχυι ίΐΐε ΐεηιρο-

Γ18 ηιοΐιΐδ ηυίεδεεΓεΙ, ευηι βεηιΐδ Ιιιιπιαηυηι ρΓορί-

ςαι-ί (ΙοδίίίδβΙ; Ιιυ]ιΐδ (Ιεηίηυε ρΓοεκαίΓοηβ :ιΙ)8θ1ιιΐ3,

ΐειηροΓΪδ εΐίβηι εοηΐϊηιιβίίο εχδρίΓβτεΙ, δεςιιεηΐβ

ροΓΓΟ Γεπιηι ίηδΐ3ϋΓ3ΐίοηβ εΐ ιηιιίαΐίοηο ιιηϊνεΓ8Ϊΐ3-

(18 Ιιιι]υ8, ευηι ςυ3 ηοηιίηίδ εοη]υηεΐ3 εδβεΐ ευη-

τεΓδϊο, άε η3ΐυΓ3 ίηΐεηΐυί ουηοχία ΙεΓΓεη3ηιιε, ίη

ηιιηηι (Ιβιιι ηιοΓίιΟΓυηι εχρεΠειη ει ίπιηιοηηΙεηι. Εο

ηιίΐιί ι·«δρεχίδδβ άίνίηιΐδ ίΙΙε Αροβίοΐιιβ νίιΙείιΐΓ, ευηι

καΐ δ θείος Απόστολος κατανοήσας , προειπείν διά ρ {„ ΕρίδΙοΙβ ςυβηι 3(1 ϋοπηίηίοδ δεπρδίΐ, βυΐιίΐυπι

τής πρδς Κορινθίους επιστολής τήν αίφνίδιον τοΰ χρό

νου στάσιν , και τήν εις τδ ϊμπαλιν τών κινουμένων

άνάλυσιν, έν οίς φησιν ■ ι Ίδοϋ μυστήριον ϋμΐν λέ

γω · Πάντες μεν ού κοιμηθησόμεθα, πάντες δέ άλλα-

γησόμεθα, έν άτόμιο, έν (5ιπή οφθαλμού, έν τή εσχάτη

σάλπιγγι. » Τοΰ γάρ πληρώματος , ώς οΐμαι , τής

άνθρωπίνης φύσεως κατά τδ προγνωσθέν μέτρον εις

πέρας έλθόντος , διά τδ μηκέτι λείπειν τώ τών ψυχών

άριθμώ μηδέν εις έπαύξησιν, έν άκαρεί τοΰ χρόνου

γενήσεσθαι τήν έναλλαγήν τών Κντών έδίδαξεν , άτο-

μον δνομάσας καΐ όιπήν οφθαλμού τδ άμερές έκείνο

ΙεπιροΓΪδ α'εδίηεηΐίδ ίίηεηι, ΓεΓυπιηιιβ ρι-ίιΐδ ηιοηί-

ΙίυπΊ (ΙίνεΓδβπι ίη ρβπειπ εοηνειβίοηεηι ρΓ?6(ΙίεεΓεΐ.

8ιιηΙ εηίηι Ιικε ίρδίιιδ νεΓΐ>3 : Εια «ηι ατΰαηπιη

νυΐιη )>αΙβ[αάυ: Λο« φιίάΐηι οηιηε$ ηοη άοτηιίεηΐΗ$,

οηιηα Ιαηιεη εοπιτηηΙαΗηιηΓ, ίάηηε ίη Ιετηροτϊι

ριιηοιο, ει οεηΐϊ τηοηιεηΐο, αά εχίτεπιω Ιηοσι εΐαη^ο-

Γβιη ΙΙυε ιηίΐιί <ΙίεεΓ« νίιίεΐυτ, Ιιοηηηυιη η3-

Ιίοηε, ΊΙΙο πιίιΙο (|ΐιί ρΓχΓιιιίΐυδ 3 Οεο εδί, βπιρίί—

Γιε3ΐ3, ουιιι ιιηίηιηππη ηιΐΜεπ) ηίηίΐ 3εεειΙεΓε ροΓ-

γο ροΐεπί : Ιυηι βΓ?ο Γ8δ ιιηίνεΓ83δ ιιηο Ιεηιροπδ

πιοηιεηΐο εοηιηιυΐαΐυηι ίιί. Ρυηείυυι εηίιη ε( οευϋ

" Ρδ»Ι. χειν, -4. " 6βη. ιι, 22. ·· I Οογ. χν, 51 5ΐ]Γ|.
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ιιιοιηεηΐιιηι 3ρρε1ΐ3ΐ βχΐΓβηιιιηι Ιειηροπβ ΙβΓηιίηιιηι, Α τοΰ χρόνου κα\ άδιάστατον πέρας· ώς μηκέτι δυνα-

οιιιηϊβ βχρεΠεπι ιίίηιειΐδίοηίδ, ςιιίςυβ ηιιΐΐββ ίη ρ»Γ-

Ιεβ ιΐίνϊίΐϊ ςιΐ63ΐ. Ιοςιιε Γιβπ ηοη ροδδβ άοεβΐ, υΐ

(|ΐιΪ9 3<1 ε»ηι εειΊο πιιβδί βιιιίιίΐιι <]βπηίΐ3ΐι> ιηυΐηΐίο-

ηΐ'ΐιι, (|υ»3 ρ<?Γ ηιοΓίειη Οι, ρβΓνεηίβΙ : βΐ βχΐΓβιτιιιιη

λο δΐιπιηιιιπι Ιεπιροπδ ιηοιηεηΐυηι 3ΐΙίη£3ΐ, ροδί

ψιοιί ηυΐΐα ρβΓβ ε]υ8 ΓεΙΙ^υβ βδΐ, ηϊβΐ ρπυδ Ιιι1)3,

αη* Γ68ΐΐΓΓεοΐίοηβι» εχ ηιοΓίυϊβ ρΓ?εεεϋ'«ι, εΐ3η<ξθ-

ιβιιι 5 αυ ηι βιΐϊΐ, ςιιο ρ»Γ8 Ιιηηιηηί £6ηβπδ ηιοιίϋα

(|ΐΐ38ΐ ϋε βοπιπο εχείΐεΐιΐΓ : εβ >βΓ0 φ\χ βαΊιιιε ίη

ν'ινίχ επί. ρβΓΪπίΙβ ιΐΙοΒΡΙβΓΪ ρεΓ ΓεδίιιτβεΙίοηεηι, ίΐα

εΐ ίρ$α δΐΐϋίΐο 3(1 ϊηιπιοΓίΛΐίΙίΐΙβηι εοηιιηιιίεΐιιν, υΐ

6Αΐιι «Ιείηεερβ εβπιίβ ροικίιΐδ άεοΓ$αιη οηβΓε βιιο

ιιοιι ι1ορπιιΐ3ΐ, ηυπιονε Ιειτεηα πιοΐεδ ηΠί§αΙ, 8ε<1

οΙαία ίη βιιοΐίηιβ ίρδίιιη ιιογοπι ρεηεΜ'εΐ. Ηβό εηίιη

τδν είναι τώ χαζά τδ Εσχατόν τε χα\ άκρδτατον της

άκμής έπιβάντι τοΰ χρόνου, δια τδ μηδέν ύπολείπε

σθαι τή άκρότητι μέρος, τήν περιοδικών ταύτην δια

θανάτου μεταβολήν κτήσασθαι , άλλ' ε! μόνον ήχή-

σειεν ή της άναστάσεως σάλπιγξ , ή τδ τεθνηκδς

άφυπνίζουσα , καΐ τοϋς έν τη ζωϊ) καταλειφθέντας

καθ' όμοιότητα των εξ άναστάσεως άλλοιουμένων πρδς

άφθαρσίαν άΟρόως μεταβάλλουσα, ώς μηκέτι τδ βάρος

της σαρκδς έπΐ τδ κάτω βρίθέιν, κα\ τη γη παρακατ-

έχειν τδν δγκον · άλλά μετάρσιον δι' αέρος φοιτάν.

ι 'Αρπαγησόμεθα γάρ, φησ\ν, εν νεφέλαις εις άπάν-

τησιν τοΰ Κυρίου εις άέρα , κα\ οΰτως πάντοτε σϋν

Κυρίιο έσόμεθα. » Ούκοΰν άναμεινάτω τδν χρόνον

τον άναγκαίως τη άνθρωπίνη αύξήσει συμπαρατεί-

ΛρπδΙοΙιΐδ δυΐιίεείΐ : « ΙϊϊρίεηιιΐΓ ρεΓ ηιιΐιβδ ίη Β νοντα. Και γάρ οΐ περ'ι τον 'Λβραάμ πατριάρχαι,

3ΐτεηι, «Ι ϋοηιίιιο οεευιτβιηιΐδ, 3ΐ<]υε εχ εο Ιβηι-

ροιε ρο'ρβίυο οιιηι ϋοηιίηο επιηιΐδ". » (3ιΐ3ηιοΙ)Γειη

ιιιιιΐ8ι)ΐιί6ΐ|ΐιβ Ιειιιροπδ Ιιοιιιίιιυιη ίηει-βηιβηΐο άβδίϊ-

ηπιί ηκ>Γ3ηι ραΐίβηΙβΓ Γιτπΐ. Ν;ιηι εΐ ΑϋΓ&ηαηιιιβ,

βΐίίφΐε ρβίτεβ ίΙΙί ρηηείρββ, ςυβηςυβη! άβδΐάβηο

νίιίβηιΐί ίκΐΐιχε Ι)οι>3 ιβηοΓοηΐιΐΓ , ηεςιιβ ηηςιιαιη

τοΰ μέν ίδεϊν τά άγαθά τήν έπιθυμίαν έσχον, χα\ ούκ

άνηκαν έπιζητοΰντες τήν έπουράνιον πατρίδα, καθώς

φησιν δ Απόστολος- άλλ' δμως έν τω έλπί£ειν έτι

τήν χάριν είσ'ι, τοΰ Θεοΰ κρεϊττόν τι περί ήμών προ-

βλεψαμένου, κατά τήν τοΰ Παύλου φωνήν ι "Ινα μή,ι

φησ\, «χωρ\ς ήμών τελειωθώσιν. ι

εοβίβδίβηι ρ3ΐΓΪ3ΐη ηυχΓεΓε (ΙεβίηεΓεηΙ, ιιΐ Αροβίοΐυδ ΙυςυΊΐιΐΓ, Ιαηιεη αιΐήυε εΐίβιτι ηεεοβδε Ιιβϋεηι

^ίνίηυηι ίΐΐυά ιιιιιηιΐδ εχβρεείβΓβ Ι)εο εοηιπιοΗΊδ ηοΒίΗΐ ίη ηοο ^εηϊ^ηβ ρΓΟδρίείεηΙε, υΐ Ρβυΐυβ ςιιίιίεηι

■3ΪΙ, ι ηε δίηε ιιο!>ίδ ρβΓΓεείίοιιεηι βρίδεετβηΐιΐΓ >

δί 'ΐ£ί1υτ 11ϋ πιοιαηι Ιιαηε ΙίοεηΙεί' ΓεπιιιΙ, ςιιί

ιηυΐΐίδ 6ΐί3ΐτι »36θυ1ΐ5 ηοδ ρΓκεεδδεπιιιΙ, 3(<]ΐιε ίΙΙΐ

1>οηα δοΐα ϋϋβ 3ε δρε ίιιΙιιεηΐιΐΓ, ίηςυβ είδ «ει^υίεδ

ευηΙ, Αροδίοΐο Ιε»1β : εει ίο βΐ%»ΐ ροΙΙίεεηΙεδ Γογ», γ

ιι I 8ρεΓ3ΐΪ5 Ιιοιιίδ ΓπιαιιΐιΐΓ. ευηι ίίάιιηι ίΙΙιιηι εβδε

8ΐ»Ιυ»ηΙ, ψή ε3 ρΓυηιΐβίΐ : ηιιίιΐ ηηβ Ιπικίοιη ΓηοΡΓβ

«>(|ΐιιπΐ) εδί, ςιιοπιη) ηοηηυΙΙί δίε νίχοΓυηΙ, πι ηιε-

1Ϊ0Γ3 δί5ί βρε ροΙΙϊοβΓΪ νίχ Ιι.ι1)03ηΙ? Εΐίηιτι Πηνί^Ικ

Υ31Ϊ8 ηηίπιιΐδ εχ ϊη^εηΐί ειιρίάίΐβίε όεΓεε'ιΙ. Ιΐ&ςηε

Ιιβηε βηιοΓίδ ει (ΙβδίιΙοιϋ βΙΤβεΐίοηεηι ίρδε βοϊβ ίη

}ιγηιηί8 ΓαΙεΙιΐΓ, ειιπι ίιΐΓ|ΐιίΐ "', ηιη^ηο δε ΐεηεΓί ϋβ-

βίϋεΗο, αίςυβ ε!ί»ιη ηιιίιιιιιηι ρτ.τκ δΐιιϋίο (ΙρΠγβγο,

ςηο 6888 ίη ρίΐηΐϋδ υοιηίηί οιιρίαΐ : βίίαιιΐδί Γιιιυ-

Γυπι δί( υ( ίη εχίΓειηίδ 3))]ίεί3(ιΐΓ. ίοη^β βηίηι ηιβ-

]«* βΐηιιε ο ρI α Ιι ϊ 1 ί ιι β βίββ, ίδΐίε ίη εχΐΐ'εηιίδ εεηβεΓί,

η ιι 3ηι ίη νΐΐίοδίδ Ιιιψίδ νίιχ ΙβηΙοΓίίδ νεί ρτίηβίρβιη

Ιοευηι οΐιΐίηοΐ'β. ΓίίίιίΙοηιίιιιΐδ ηΐ0Γ3ΐη ΓεΓβϋαΐ, ευηι

νίΐ3ΐιι (|πϊ:Ιοπι ί1Ι»ιη ιιΐ Ιιβαίαιτι ρΓκάίεβΓεΙ, ε]ιΐ8ηιιε

νεί ΙΐΓβνίδδίηιιιιτι Γπιείυηΐ Ιβηιροτί ιπίΠΊεβ ηπιρΓιοτί Ο

3ΐιΙεΓεπ*εΙ (βίε βηίηι ΙοςυίΙιΐΓ : ι Ροπογ εκί (Ιίβδ

υηαβ ίη ρ»Ι»(ϋ8(υίδςιι.ιηι ιηιιΐΐηαΐίοπιιη ηιίΙΙί» ** ι),

Γ.ιίηίηιβ Ιβηιεη εί ηιοΐεδίπιη εβδεί, τε§ υηίνβΓδηδ

εεπο ϋεί εοηδίΐίο 3(1πιϊηΐ8ΐΓ3Γί·. Αιίεοιμιε δβΐίδ Ιιοε

6880 3(1 1)β3ΐίΐ3ΐεπι ηοηιίηίΐιυβ βχϊδίίηΐίΐιηΐ, δί Ιιο-

ηίδ ίδΐίδ νεί αηϊιηΐ δρε δβΐιβηι ίηοιι'οοηΐ, ηυβρΓορίβΓ

ίη εχΐΓβηιο 3ί( : ι ϋοιηίηε, ςυί Όβιιβ εδ εχεΓείΐυυιη,

ςιιαιιι οεηΐιΐδ εδ( ηυί δρβπι ίη Ιε δΐι;ιιη εοΙΙοεΐΐ ! > Ετ£0

ηβ ηοβ ηιιίϋεπι ηηδπιβΐ «ΠΙίεΙβπιιΐδ οϋ εχί§ιΐ3ΐη ιηο-

ΐ3ΐιι, ηιΐ3 δρει-αΐίδ ίΙΙίδ Ιιοιιίδ εβΓεηϋυιη εβί : ρο-

Ιίυδηιιβ οηιηί δΐιιάίο (Ιεηηΐδ ομβι-αηι, ηε ηηδΐΐ'3 ειιΙ-

ρη εοππη δρε εχείιΐβπιυδ. Οιιειιι:κΙηιθ(Ιιιιιι βηίηι, δί

Εί ουν έκεϊνοι φέρουσι τήν άναβολήν οί πόδόωθεν,

διά μόνης πίστεως κα\ της έλπίδος ίδίντες τά άγαθά,

κα\ άσπασάμενοι, καθώς μαρτυρεί δ Απόστολος, τδ

άσφαλές της των έλπισθέντων άπολαΰσεως έν τω πι-

στδν ήγήσασθαι τδν έπαγγειλάμενον θέμενοι · τί χρίι

πράττειν τοϋς πολλοϋς ήμάς, οΤς τ»χδν οΰδέ ή πρδς τδ

κρεΐττον έλπίς έκ των βεδιωμένων έστίν ; Εξέλιπε

δι' έπιθυμίας και ή τοΰ Προφήτου ψυγή, κα\ δμολογεϊ

διά της ψαλμωδίας τδ έρωτικδν τοΰτο πάθος, έπιπο-

θεΐν λέγων καΐ έκλείπειν αύτοΰ τήν ψυχήν , έν ταΐς

αύλαϊς τοΰ Κυρίου γενέσθαι, καν έν τοις έσχάτοις δέη

παραιϊίιπτεΐσθαι, ώς μίϊζον δν κα\ προτιμότερον τδ

έν έκείνοις έσχατον είναι , τοΰ πρωτεΰειν έν τοις

άμαρτωλοϊς τοΰ βίου σκηνώμασιν. Άλλ' δμως ήνεί-

χετο της άναβολής, μακαρίζων μέν τήν έκεΐ διαγωγήν,

κα\ τήν έν βραχεί μετουσίαν χιλιάδων χρόνου προτι-

μοτέραν ποιούμενος· € Κρεϊσσον,» φησιν, (ήμέρα μία

έν ταΐς αϋλαϊς σου ύπέρ χιλιάδας · » άλλ' ούκ έδυσχέ-

ραινε τή" άναγκαία περί τών δντων οικονομία, ίκανόν

τε ε!ς μακαρισμδν ώετο τοις άνθρώποις καΙ τδ δι'

έλπίδος ίχειν τά άγαθά. Διό φησιν έπΐ τέλει της

ψαλμωδίας ■ < Κύριε δ 0£.δς τών δυνάμεων, μακάριος

άνθρωπος δ ελπίδων έπ'ι σέ. » Ού τοίνυν ούδέ ήμάς

στενοχοίρεϊσΟαι χρή περ'ι της έν βραχεί τών έλπι£ο-

μένων άναβκλής, άλλ' δπως άν μή άπόβλητοι τών

έλπιζομένων γενοίμεθα , τήν σπουδήν έχειν. "ίίσπερ

γάρ εί τις προείποι τιν\ τών άπειροτέρων, ότι κατά

τδν καιρδν τοΰ θέρους ή τών καρπών γενήσεται συλ

λογή, κα\ πλήρεις μέν α! άποΟήκαι , μεστή δέ τών

έδιοδίμων ή τράπεζα τώ της εϋΟηνίας "σται καιρώ·

μάταιο; άν εϊη, δ επισπεύδων τοΰ καιροΰ τήν παρου-

" I ΤΙιεβδ. ιν, 16. " Ρδ»Ι. ιχχχιιι, 2. '3 ίυίο". 11.
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βίβν, δέον σπέρματα καταβάλλέιν χαΐ δι' έπιμελειας Α ηυϊδ ΙιοιηΊιιΊ ρτχϋΜΖΐ ιηΐρΒΓΙιο, αδΐ3ΐΙδ Ιβηιροιβ

Ιαυτώ τοϋς καρποϋς έτοιμάζεσθαι. Ό μεν γαρ και

ροί κα\ βουλομένου, κσΛ μή , πάντως κατά τδν τε-

ταγμένον έπιστήσεται χρόνον. Ούχ δμοίως δέ αϋτδν

δψονται, δ τε προετοιμάσας έαυτώ τήν τών καρπών

άφθονίαν , και ό πάσης παρασκευής έρημος κατα-

λειφθείς ύπδ της ώρας. Ούτως οίμαι δεΐν , προδήλου

πάσι διά τοϋ θείου'κηρύγματος ίντος, οτι ένστήσεται

της έναλλαγής 4 καιρός, μή χρόνους πολυπραγμο-

νεΐν (ούδέ γάρ ήμών εΐπεν είναι τδ καιροΰς γνώναι

κα\ χρόνους), μηδέ λογισμούς τινας άναζητεΐν, δι' ών

σαθρώσει τις την ψυ7.ήν περ\ την έλπίδα της άνα-

στάσευ;ς · άλλά τη πίστει των προσδοκωμένων έπ-

βρειδόμενον, διά της άγαθής πολιτείας την μέλλουσα·/

χάριν προεμπορεύεσθαι.

ΓιιιεΙιΐδ εοΙΙί^βηαΌβ 6586, αο ιίειιιϋε ευηι Ιιοπεβ

ρΐβιιβ, ΐυιτι είβ'ΐδ πιειίδβηι υοερβ Ί 1 Ιο Ιβηιροι-ε ι-εΓει·-

Ιαπι ΓοΓβ; ΓαΙιιιιηι βδδβ ηβεβδδβ δ'ιΐ, <|ΐπ δίοΐίηι Ίιΐ

Ιβιιιριΐδ βχορίεΐ, ευιη ηεεεδδβ δίΙ ρπυδ δβιηειιίεηι

ίβεεΓβ, ιηα^ηαηυβ ίηι1ιΐ5ΐΓΪ3 ΙτυεΙιΐδ ίρδΟδ ρηπίΓβ.

Τβηιριις ηιιίϋβιη Ιβ νβΐ νοίεηΐβ, νβ! ίηνϊΐο, ειιιτι γο-

Γΐιη) ογιΙο ροβίιιίαίιίΐ, 3(1βπΙ. Ρμτϊ 3ΐιΙεηι ηΙίοιΜ

3άνεηΙυπι β]ϋ8 ηοη βχεϊρίβηΐ, ειιηι ίδ ςαϊ αΐιειτί-

1112ΙΠ δίυί ίπιείιιιιπι εορίηηι δΐιΐίΐίο βϋο ρβΐ'βνίι,

ιυηι η ιιί 3 Γεπιηι ηεεβδδβΓίβπιηι αρρ;ΐΓ3ΐιι ίηδίπι-

εΐυδ ηοη Θ81. δίε βα,αίϋειη δίαΐυο, ειιηι οηιηίυιΐδ

ιιοΐιιιιι δ'ιΐ εχ αΊνϊηϊδ οΓβευΙίδ, Γογθ Ιβιηριιβ ηποιΙ-

ιΐ3ΐη, (]αο Γβ8 οιιιιιβ8 εοηπιηιΙ;ιΙ)ΐιηΙιιι· : ηρη ειιποδο

ίη ηιοηιβιιΐ3 ΙβηιροΓυηι 6886 ίικιιπΓβηϋιιιιι ((μιαηϋο

εο£ΐιίιίοιιειιι Ιιοπιηι Κοπιίηιΐί ίρδβ ηοΐιίδ αιίοιιιίΐ) πεψιο ΓβΙ'κχΙηαΙίοαΙοββ ορβΓ;ιηι 6580 ιίβηιΐβιτι, ρβΓ ||ΗΜ

3ΐιίιηιΐ3 ϊη βρβ Γβδίιπ'βεΙίοιιΐδ (ΙεΙιϊΙϋβΐιΐΓ, δβιΐ ιΙεοβΓβ υηυπκιαβίϊκιυβ ΠπιπΙεΓ ίηηΐίβηΐβη Ιιι1εϊ,αυ3 Γ63 ί!1«»

6Χ8ρ6ϋΐ3ΐ3δ 3ηιρΐ6εϋΙϋΓ, Γβε(3 νίνβηιΐϊ Γ3ΐϊοιΐ6 (Ιίνίηιιπι ΊΙΙικΙ ιΐοηυπι ςοηδί βηΐεεηρει-ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ'. Β ΟΑΙ'ϋΤ XXIII.

"Οτι ό τήν άργφϊ\γ της τοϋ κόσμου συστάσεως

όμοΛογων, άναγχαίως καΙ περί τοϋ τέΛους συν-

Οήσεται.

Εί δέ τις τήν νΰν τοϋ κόσμου φοράν είρμω τινι

Ο,νί ηχπηάί οτϊρηβηχ αΐίφιατη β&α [αΐεαίιιτ, εηηι (I

βιιαιι β}ΐι$ (ογ0 αίίηηαιιάο, ηοη ροίίβ ηοη οοηα-

άοτε.

διεξαγομένην βλέπων, δι' ής τδ χρονικδν θεωρείται

διάστημα, μή ένδέχεσθαι λέγοι τήν προαγγελθεϊσαν

των κινουμένων στάσιν γενήσεσΟαι ■ δήλος ό τοιοϋτός

έστι, μηδέ έν άρχη γεγενήσΟαι παρά τοϋ θεοΰ τδν

οϋρανδν κα\ τήν γήν πιστεϋων. '<) γάρ άρχήν τή

κινήσει διδοΰς, ουκ άμφιβάλλει πάντως και περ\ τέ

λους · καν ό τδ τέλος μή προσδεχόμενος, οΰδέ τήν

άρχήν παρεδέξατο. Άλλ* ώσπερ κατηρτίσβαι τοϋς

αιώνας τφ ^ήματι νοοϋμεν τοϋ Θεοΰ, πιστεϋοντες,

Καθώς φησιν ό Απόστολος, έκ των μή φαινομένοιν

5ί ηυίδ 3ΐι1εηι ϊηΐιιεηδ ίη ηιιιηιΐϊ ιιιυΐυιη οπίίηβ

<|ΐιο«ΐ»ιιι ρΓΟξί'βιΙίεηΐβιιι, ηιιο Ιεηιροπιιη ίηΙεΓν»1ΐ3

ιιοΟηΙυΓ: Ιϊεπ ιιε(]Π3ΐ|ΐΐ3ΐη ρο836(1Ίε3{, υ! βΐίηιοηϋο

Γεδ δβειιηιΐυηι 0Γ2ειιΐ3 «1ΐνίη:ι ν.·π (ΙβδίηβηΙ : Ϊ3 '

ηε εεείυιΐ! ηιι'κίεπι 3ε ΐεΓΓ3ηι ίιιίιΐο εοηιΙϊιΓίδδβ ϋευιη

εΓβϋίΙ. Νβιη ηυί ίηίΐίυιιι ΐ|ποι1<1;ιιιι ϊη ιηοΐυ δΐ3ΐυί(,

ηηβηι ο] ιΐϋ 3ϋ(|υεηι Γόνο ηοη αΊιϋϋβΐ : ρει ίηιΐβ αΐηυβ

ίηίιίυηι ηιιΙΙυηι 3(Ιπιί(ΐΊΐ, ςιιί Ωηβηι ιιοη 8ΐ3(υί(. Νοδ

βυΐεηι, ηιιβη)3(Ιηιοα,υπι 83;ευΐ3 Πει νοΓΟΟ εοηϋίο

6886 ίηΐεΐΐίξίιηυδ, βΐηιιβ άα ιβΐιυδ ηιΐ8φΐ3ηι βρρα-

ΓβηιΊΙιυδ, «ι ΛροδίοΙιΐδ »ΊΙ ·*, 63 ςυ« εβπίΜΐιΐυτ

τά βλεπόμενα γεγονέναι· τη αύτη πίστει χρησόμεθα β γ3ο13 β886 εΓβιΙϊηιυδ : ββϋβηι ρβΓδυβδϊοηβ Ιιοε εΐίβιη

περί τδ όημα τοϋ θεοΰ, τοϋ τήν άναγκαίαν των

δντων στάσιν προαγορεϋσαντος. Τδ δέ πώς, έξαιρε-

τέον της πολυπραγμοσύνης · και γάρ κάκεϊ πίστει

κατηρτίσΟαι τδ βλεπόμενον έκ τών μηδέπω φαινο

μένων κατεδεςάμεΟα, παραδραμόντες τών άνεφίκτοιν

τήν ζήτησιν. Καίτοι περ'ι πολλών ήμϊν ό λόγος άπο-

ρεϊν ύπετίθετο, ού μικράς παρέχων άφορμάς πρδς

τήν τών πεπιστευμένιυν άμφιβολίαν. Έξήν γάρ κά

κεϊ τοις έριστικοϊς έκ τών εύλόγοιν κατά τδ άκόλου-

θον άνατρέπειν τήν πίστιν, πρδς τδ μή νομίζειν

άληΟή τδν περ'ι τής υλικής κτίσεως είναι λόγον, δν

ή άγια πρεσβεύει Γραφή, πάντων τών δντων έκ τοϋ

♦ΐεοΰ είναι διαβεβαιουμένη τήν γένεσιν. 01 γάρ τώ

έναντί(ι) παριστάμενοι λόγω, συναΐδιον είναι τω θεώ

ϋβί νβΓϋΐιηι βηιρΙβεΙεηιυΓ, ςυο τεδ ιιηίνβΓδ38 »

Π10111 06883ΐϋΓ88 ηβε6δ83ΓΪ0 ρΤ3Β4ΐΐΧϋ. ΟΐΙΠΟβΐΐΒίβΠΙ

ηιιίιίεπι ηοδίΓβηι, ϊηα,ιιΪΓεηίβηι ηυί Ιιοε ββΓΪ ροδδίΐ,

ίο 1 1 ϊ οροΓίεΐ. Νβιιι ει ίβΐίε οηιΪ883 τεΓυπι, ςο»ί ϊη-

ά»%&ηάο εοιτιρΓβΙιεικΙβΓβ ηοη ροδΜίπιυδ, Ιηςιιΐβϊ-

Ιϊοηβ : ίηϋυ!)ίΐ3ΐ8 ρβΓδυβδίοηβ Γεδ ηιΐδφοηι ιιρρη-

Γβηΐεδ οοιίϋΊΐβδ δίαΐυίπιιΐδ, υΐ άε'ιηάβ εβΓηβΓβηΐυτ.

Λΐηαΐ ηοη ρ<ηΚ3 δΐιηΐ ηυχ ιιοΐιϊβ οεεββίοηβιη ιΐιιΐιϊ-

Ι3η(1ί ριτεοεΓβ ροδδϊηΐ, ύεηιιβ 1(8 βΐίβιη φιχ νετ;ι

ετβιΐίιηιΐδ βηιυΐ^ειιάΐ. Νβηι βΐ ίη άΌειπη» ιΐβ ογΙη

ΓβΓαηι εοηίβηΐίοδίδ ίηςβηϋβ ηοηηίΐιίΐ βδδβΙ, ςυο

είδ βυΙινβΓίεΐ'ε ο"β εοΙΙεείίηηε νβΓίδϊηιίΙίυιιι ριτίΐι.ι-

δίοηβπι ηοδίΓβηι ΙίεβΓβΙ, ιιΐ ιιοιι ρΙ;ιηο νετυπι β88θ

εΓβιΙβΓβηΐϋδ ϊι! ηιιοιΐ εβί ϋβ ετββίίοηβ Γβτιιηι εν

τήν Ολην κατασκευάζουσι , τοιούτοις έπιχειρήμασι ϋ ηΐΒίβΓίβ εοιίδίβηΐίιιηι «ΙίνϊηΊ 3αβ(0ΤΪΐ3ΐβ νεΓίιί Ιι-α-

πρδς τδ δόγμα χρώμενοι- Εί άπλούς ό θεδς τη φύσει,

και άύλος. άποιός τε και άμεγέθης, καΐ άσύνΟετος,

χαΐ τής κατά τδ σχήμα περιγραφής άλλοτρίως έχων

πάσα δέ ϋλη έν διαστηματική παρατάσει καταλαμβά

νεται, και τάς διά τών αισθητηρίων καταλήψεις οΰ δια-

πέφευγεν, έν χρώματι, και σχήματι,καΐ δγκω, κα\ πη-

λικότητι, καΙ άντιτυπία, χαΐ τοις λοιποϊς τοις περ'ι αυ

τήν θεωρουμένοις γινωσκομένη, ών οϋδέν έν τή θεία

(Ιίΐιιιιι, οπ^ίηεηι οιιιιιίυπι η υ" Οειιιη ΓβΓβΓεηΐΐδ. Ηυίο

εηϊηι ϋοείπη* ηυ'ι 3ϋΎθΓ83ηΙϋΐ·, εοχίεηιαιη βδδβ

611111 ϋβΟ Γ6Γϋ111 ΙΠΛίΟΓΪβΠΙ ρΓ0Ϊ)3Γ6 60Ι13ηΙΙΙΓ, δ6Ι1-

ΐεηΐϊβιηηυβ δΐιβηι ιιΐ εοιιΓιπηειιΙ, 3Γςυηιεηΐϊδ Ιιυ-

]θ5ΐιιθ(Ιί οΐυηΐιιι-: δίΟευδ, ίιΐ(|ΐιΊϋηΙ, ιιαΙυΓί δίπιρίεχ,

εχρεΓβ οιιιηΐδ ηιβίεπε'ι, (|ΐΐ3ΐϊ(3ΐυηι, ηκι^ηϊίικϋηίδ,

ηυΙΙβ βχ Γβ εοηιροδϊΐϋδ, ηιιΐϋιΐδ Γοιίιι,τρ Ιβι ιηίηίδ είτ-

εαηίδεΓίρΙυδ : οιηηβηι νεΓΟ ιηαΙβΓΪαιιι δραΐϋδ εειίίβ

" ΙΙεΰΓ. ϊι, 8.
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εοπιρνεΐιεηάί ηεεε$3β βίΙ, βΐ 3 δοη$υυηι 0Γ£3ηί$ Α φύσει δυνατόν έστι χατανοήσαι· τίς μηχανή έκ τοΰ

ρβΓϋίρί, δίνε βχ οοΙοΓβ, δίνε Γογπιϊ, δίνε ιηοΙε, δίνβ

πι»{;ηϊΐυιΙιηβ βε δοΐΐϋίΐβίε, βΐίπυιιΐίδ ιίβηίςιιβ εχίε-

π$ εοςηϊΐβιη, ευηι ηϋιίΐ αοπιηι άίνΐηβ ίη η3ΐιΐΓ3

βίβίΐΚΙ : ςυϊ 6επ ροΐυίΐ, υΐ.3 ηιβίειίεί οηιηίδ εχ-

ρειΊε ηιοΐβΓΪηδ εοιηΙεί'εΙιΐΓ ? βΐ 31) βο, ίη ςυο ιιυΐΐχ

μι ιι ι άίηιειΐδίοηεδ, ηαΐυΓα ηιιχ Ιια$ οιηηεκ 1ΐ3ΐ>βΐ ?

Ναπι μ η ϋεο ρι·οΓβεΐ3 8858 οιηηίβ εΐ'εάεηϋυιη εβί,

ηϊιηΪΓΐιπη ηιο(1ο ηυοϋαιτι ϊηεχρΙϊεβϋίΓι ογ13 δΐιηΐ, ευηι

ίη ιρ&ο Οβο εδδ?ηΙ : »ί ροιτο ςυίϋ(ΐ3ηι ίη ϊρ^ο εΓ3$-

5ΐΗΐι εΓ3(, ςυο ρβειο βχρεΓδ Γυίΐ ιιιαΙβΓΪβϊ, ςιιβηι

ϊρ$ε εοι»ρ1εοΙε1)8ΐιΐΓ ? δίιηίΙίΐεΓ <1ίεϊ ι)ε 03Βΐβι·ίδ ιιηί-

νεΓδίδ ροΐεδί, ςυχ Γβ8 (υΐ Ϊ13 αΊχβπιη) ηιβίει-ίβΟδ

εοηβΐίΐιιυιιΐ. δί βδΐ ίη ϋεο ιη»^ηίΙυϋο, ο,ιιοιηοοΌ

ίΊΐ'ΐη ηιη§ηίΙυ(1ίηΪ5 β?1 βχρεΓδ ? δί ςιιίιΙ εεΐ ίη 'ιρδο

άθλου την ΰλην άποτεχθήναι ; έκ τοΰ άδιαστάτου τήν

διαστηματικήν φύσιν ; Εί γλρ εκείθεν ύποστήναι

ταϋτα πεπίστευται, δηλονότι έν αύτώ δντα κατά τδν

άρρητον λόγον οΰτω προήλθεν εις γένεσιν. Εί δε έν

έκείνω το ύλώδες ήν, πώς άϋλος δ έν αύτώ τήν ΰλην

έχων ; ΊΙσαύτως δ» και τά άλλα πάντα, δι ' ών ή

υλική φύσις χαρακτηρίζεται· εί έν τω Θεώ ή ποτό·

της, πώς άποσος δ θεός ; εί έν έκείνω τδ σύνθετον,

πώς άπλοΰς και άμερής καΐ άσύνθετος ; ώστε ή

ύλικδν είναι κατ' άνάγκην αϋτδν, δ:ά τδ έκεΐΟεν

ύποστήναι τήν ΰλην, δ λόγος βιάζεται ■ ή ε! τοϋτό

τις φεύγοι, έξωθεν έπεισενεχθήναι τήν ΰλην αύτώ

πρδς τήν κατασκευήν τοΰ παντδς Οπολαμδάνειν

έπάναγκες. Εί ουν Ιξω τοΰ θεοϋ ήν, άλλο τι παρά

εοιηρΟΜίυιιι, ςυοηίθ(1ο είηιρίεχ 851, ει ηυΐΐίί εχ ° τδν θεδν πάντως ήν συνεπινοούμενον κατά τδν της

ρ3Γΐί1)ΐι$ εοιΐδΐ3ΐ? ϋεηίηυε οο^ίΐ ηοδ Ιιοεε Γ3ΐίο,

νεί υΐ ετ ηΐ3ΐεπ3 ϋειιιη εοιίδΐιιι-ο Γιιίεβπιυΐ', μ

υ,υϊιίειη εχ ίρδο κηιαι ιη.Ίΐεήεδ ογ13 εδί : νεί δί

Ιιοε ςυίδ ανιτδβΐιΐΓ, εχΐΓ3 δε Οευιιι πιαίοπαηι εοη-

ιΐίιΐίδδε, (1ε ηιιη υηίνετβίΐΐΐεπι Ιιβιιε ΓαΙιηεαΓβΙ, δία -

Ιιοπιυδ ηβεεδκε ββι. Ει-βο δί ηΐΒίειϊε» βχΐΓ3 Οβυιιι

6Γ31, Ιΐ3ΐκ1 (Ιιιυίε ςιιίϋάαπι εχδΙίΐίι αΐίαιΐ 3 ϋεο,

ςυοα" ειιιη ϊ I Ιο οι-ΐυδ εχρεηε εοχίεπιιιη) Γυίΐ. Αιίεο-

ςυε άαο εοηδίίΐυυηΙιΐΓ δίιηιιΐ εί ρπηεϊρϋ ει οΝιΐδ

εχρεϋϊβ, πυοπιηι βΐίειιιπι ίηβίβτ ιτΐϊβεϊβ ορεΓεΙυΓ,

:ι1ΐεπιηι ίΙΙίυδ βΟεεί'ιοηεδ τεείρίαΐ. Εχ Ιιβε ροΓΓΟ

ηεεε8$ίΐ3ΐε, $ί ςηίβ δΟΐιιβΙ 0γ831οπ απίνβΓδίΐαΐίδ

ίπψΐδ χΐεπι.ιηι 3ίΙ]υηεΐ3ηη Γυίδδε ιηβίκπειη : α,ιιβη-

18πι ιίοπνίοππη δΐιοΓηηι 3ρρΓθ1>3ΐίοηεηΊ ϊηνειιΐυή

δυιΗ Μ.\ηίαη?εΊ, ςοί ρΓίιιείρίιιπι π)3ΐ.εΓί3ΐυηι ρεΓΪηιΙε

χΙεΓηυιη εοη$ΐίΙιιιιη(, 3ΐςιιε εδί ϋβιιβ, πυεηι νοεβιιΐ

Π311ΙΓ3Π1 ΙΐΟΙΙ3Π1 ! ΕΐιίΐΙΙ ΤβΓΟ ΙΙΟδ (|ΙΙ·η1 $3εΓ3δ ίίΙΙβ-

138 3Πίπη3η(εδ 3υϋίιιιαδ, εδδβ ηίηιίπιηι ιπμυιίμι εχ

ηεο εΓεϋίπιυδ, ςυοηιοίΐο βιιίειη ίη ϋεο ΓιιβΓΪηΙ,

ευηι Γ3ΐίοηί$ ηοδΐΐ'% ίηΙεΙΙί^εηΐί3πι εχεε(]3ΐ, ΐη-

ςυίτεηιΐυηι εββε ιιοη ριιΐ3ΐηυδ, ρεΓδίΐϊδί ϋευηι οιη-

ηίβ ροδδε : ει εοηιΙεΓε «ΙίηυίιΙ ϋεηίηίΐο, ει εοηιΐίΐο

ςιΐ3ΐιΐ3ΐεδ ίηιΙεΓε ι»1< * ιμιηΐε* δίΐ ίρ$ί νίδΐιηι. Ι)ε

άϊδιότητος λόγον τώ άγεννήτως δντι · ώστε δύο άν

αρχα καΐ άγέννητα κατά ταϋτδν άλλήλοις τω λόγψ

συγκαταλαμβάνεσΟαι, τοΰ τεχνικώς ένεργοϋντος, κα\

τοΰ δεχόμενου τήν έπιστημονικήν ταύτην ένέργειαν.

Και ε? τις έκ της άνάγκης ταύτης άίδιον ΰποτίΟοιτο

τω Δημιουργώ τών άπάντων ϋποκεΐσΟαι τήν ΰλην,

δσην δ Μανιχαϊος εϋρήσει τών ίδιων δογμάτων τήν

συνηγορίαν, δς τήν ΰλικήν αίτίαν κατά τδ άγέννητον

άντιπαρεξάγει τη άγαθη φύσει ! Άλλά μήν κα\ έκ

τοΰ θεοϋ τά πάντα, τής Γραφής λεγούσης άκούον-

τες, πεπιστεύκαμεν καϊ τδ όπως ήν έν τφ θεώ, τδ

υπέρ τδν ήμέτερον λόγον, ούκ άξιοϋμεν περιεργάζε-

σθαι, πάντα τη θεία δυνάμει χωρητά πεπιστευκότες·

και τδ μή δν ύποστήσασΟαι, κα\ τω δ'^τι πρδς τδ

δοκοΰν έπιβαλεϊν τάς ποιότητας. Ούκοΰν ακολούθως,

ώς άρκεϊν ήγούμεθα τοις ουσι πρδς τήν έκ τοΰ μή

δντος ύπόστασιν, τήν τοΰ θείου θελήματος δύναμιν ·

οΰτω κα\ τήν άναστοιχείωσιν τών συνεστώτων εις

τήν αύτήν άνάγοντες δύναμιν, εις ούδέν έξω τοΰ ει

κότος τήν πίστιν παραληψόμεθα. Καίτοι γε δυνατδν

Γσως ήν, εϋρεσιλογία τιΆ τους περ'ι τής ΰλης έρε-

σχελοΰντας πεϊσαι, μή δοκεϊν ερήμην κατατρέχειν

τοΰ λόγου.

αυο Ιιοε βΐίαιη δεηυί ηεεεδδε 8δΙ, ρεΓίηιΙε 3ΐ(|ΐιε δ(3ΐιιίηιυδ αά Γεί ηοη εχδίδίεηΐίβ εΓ83ΐίοιιεηι δοΐίιΐδ

«Ιίνίη* νο1ιιηΐ3ΐί$ ρΰ1εδΐ3(εηι βυΠϊεεΓε : ϊΐα δί Γβτυαι }απ> εοηιΐίΐβπιιη ΐηδΐ3ϋΓ3ΐίοηεπ) ε]υδϋειη ροΐεδΙ«ϋ

ΓεΙίηςυΒίηυβ, ηίΐιϋ ηοδ ςιιοά 3 νεΓΟ ΜϋΙιοΓΓεβι, εΓειΙίΙιίΓΟδ εδδε. Οιιβηηυβηι εΐϊβηι ΓοΠ3δδε ρπΕδίβΓί 3

ηοϋίδ ροΐε<<ι, υΐ ΐη(1ΐξ3Γιοηε ςιιαπίηηΐβιη Γ3ΐίοιιυιη είδ ςιιί άβ ηιβΙεΓΪβ Ιιοε ρβείο ευηΐεηϋιιιιΐ, Μΐΐιί»-

εΪ3ηιυδ, ηε ριοΓδυβ (1ε ίΙΙ* ηίΙιίΙ (ΙίεεΓε νοίυίδδε νΐάβΓΐ ροδδϊιηυδ.

ΟΛΡΙΤ XXIV. ϋ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ'.

Ηφιίαίιο ΗΙοτΗΐη ηιι'ι αΪΛπΙ,ηαΙΐήβη βί ϋβιιηι <·οα'- ΆττΙφρψης χρές τούς Λέγοντας, συναΐδιον εϊ-

Ιιτηα «ί«β. ναι τφ θεψ την νΛην.

Νυη επί ιη εχ εβπιηι Γβπιαι ηιιιηεπ), ςυ* Γβ8

Γΐιίοιιβ δυηΐ ίηνεδίϊξβΐχ, Ιυ11βικΐ3 εδί Ιμβο ύα πια-

ΐβΓΪβ 8εηΐεηΙΪ3, ηυχ ίΙΙβηι 3 η.ιΐυΐ3 δβεΓείΒ 3ϋ

οΗΐηί ιηίΐβήβ, εί 4·ι;ε δοΐα ηιειιΐίδ ίηΐεΐϋ^βηΐία εοιη-

ρΓεΙιεηιΙίΐιΐΓ, ΟΓίβηι εδβε ΐΓβάίΐ. Οηιηίδ ηβιηηυβ ηΐ3-

ΐεπεδ (]ΐΐ3Γιΐ3ΐίΙ)ΐΐ8 ςιιίΐΜίΜίηιη ρΓΧΐΙίΐ3εδΐ,(|ΐιείδ δί

τε'ιρδβ ρΓίνεΐιΐΓ, ηοη ^3η1 βιηρίϊυ» Γβΐίοηε εοηιρΓε-

ΙιεηΗί ροιεπί. ΚβΓιο α,υίϋειη δρεεϊεδ (|ΐοΙϊΐ3ΐίδ ί|ΐιη&-

',ΛΐΊ 8ερ3Γ3Γ8 3 ΙΙίαΙΟΓΙβ δΐι1ι]εεΐ3 ροΐβδί : Γ31Ϊ0

ίΐιίειη ιιιοιιΐϊδ εδί ρι-ορπ.ι ςηηΐϋΒηι εοιιίειηρίβΐίο,

ηοη εοΓροηβ. ΕδΙο, εχεηιρϋ ρΓβΙϊβ, ρΓοροβίΐιιιη

ευηδίϋεΓ3(ίοηί ποϊΙγλ; νεί αηϊιηαΙ ςποάάαπι^ νεί Γι-

Οϋδέ γάρ έξω τών κατά τδ άκόλουθον ευρισκομέ

νων ή περ\ τής ΰλης ϋπόλήψις φαίνεται, ή έκ τοΰ

νοητού τε καϊ άθλου ταύτην ύποστήναι πρεσβεύουσα·

πάσαν γάρ εύρήσομεν έκ ποιοτήτων τινών συνεστώ-

σαν τήν ΰλην, ών εί γυμνωθείη καθ' έαυτήν, ού-

δαμοϋ τώ λόγο_> καταληφθήσεται. Άλλά μήν έκαστον

ποιότητος είδος λόγω τοΰ υποκειμένου χωρίζεται.

Ό οέ λόγος νοητή τίς έστι, καϊ οϋχ'ι σωματική θεοι-

ρία. Οίον, προκειμένου ζ(!«υ τινός ή ξύλου τή θεω

ρία, ή τίνος άλλου τών ΰλικήν έχόντων τήν σύστασιν,

πολλά περ'ι τδ ϋποκείμενον τή κατ' έπίνοιαν διαιρέσει

χατενοήσαμεν, ών έκάστου πρδς τδ συνθεωρούμενον
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Λμίκτως ό λόγος έχει. "Ετερος γάρ ό τοϋ χρώματος, Α ίξηιπη , νβΐ ςιπο1 3ΐϊιιι1 ηιιοιΐ βχ ηιαίεπε ΟοηβΙβί.

κι\ έτερος τοϋ βάρους ό λόγος, ό της ποσότητος πά

λιν, χα\ ό της ποιας κατά τήν άφήν ιδιότητος. "Η τε

γάρ μαλακότης καΙ τδ δίπηχυ, κα'ι τά λοιπά των

είρημένων, ούτε άλλήλοις, ούτε τφ σώματι κατά τον

λόγον συμφέρεται. Εκάστου γάρ τούτω» ίδιος, καθ'

ό έστιν, ό έρμηνευτικδς δρος έπινοεΐται, ουδέν έπι-

κοινωνών άλλτ) τιν\ των περ'ι το ύποκείμενον θεωρου

μένων ποιότητι. Εί τοίνυν νοητδν μέν τδ χρώμα,

νοητή δέ καΙ ή άντιτυπία, καΙ ή ποσάτης, καΙ τά

λοιπά των τοιούτων ιδιωμάτων, Εκαστον δέ τούτων εί

ΰφαιρεθείη τοΰ( ύποκειμένου, πάς ό τοΰ σώματος

συνδιαλύεται λόγος ■ άκόλουθον άν είη, ων την άπ-

ουσίαντήςτοϋ σώματος λύσεως αίτίαν εΰρομεν, τού

των την συνδρομήν άποτίκτειν την ύλικήν φύσιν

.ΜυΙΐ3 ϊπ Ιιοο εο^ίΐαΐίοηε δβει-εΐα εοηδίάβΓ3ηιιΐ8,

ςυοΓυπι 8ίιΐ£ΐι1οηιιη τάϊιο ηεαυβψιβπι ϊηίΟΓ 86 ουη-

ΓαιίίΙϊΙιΐΓ. ΑΙΪ3 βηϊιη οοΙοΓΪδ, &Γΐ3 ροηάβηδ, ηΐία

ςιιηηΐίΐ.ιΐίδ ίη οοηίβεΐη ββΐ ΓίΓιο. Ν»Π) ιηοΐΐϊΐυϋο,

άΊιοΐ'υιη ευΐΗίοπιηι ιιΐ3ξηίΐιΐ(1υ,ε%ΐ6Γ3 ο,ιιχ αΊχϊηιιΐδ,

ηεςυε ϊηΐβΓ δε ηιυΐϋο, ηεςυε ευηι οορροτβ ρβΓ Γ3-

Ιίοηβυι εοηίβπιιιΐιιι·. δίηςυΐβ εηϊηι, ίΐ3 ιιΐ εχδίδΐυηι,

ρι-ορηβ ηυ3(ΐ3ΐη ϋηϊΐϊοηβ ί-οηδ'κίοιηΐη ϊηΐβΙΙίξΐιιιΙυΓ,

ε»ί ηίΐιίΐ β8ΐ οιιιιι (|ΐΐ3ΐίΐ3ΐί1>υ$ ίη Γβ 8ΐι1)]βοΐ3 οχ-

16ΓΪ8 οοπιηιιιηβ. ΕτξΟ $ϊ οοηιρΓβΙιοικΓιΐιΐΓ α ηιειιΐβ

εοΙοΓ, 8θ1ί(1ίΐ35, ςυηηΐϊΐββ, οΐΐπΐηιία Ιιυ]ιΐ8ηιοάί

6%16Γ3, (]ΐι% 8ϊη«υΐ3 8Ϊ Γβί 8υ1>]βεΐχ βϋίηιβηΐιΐΓ,

1οΐ3 εοΓροΓΪβ Γοΐίο <1Ί&8θΙ νϊΐ υτ ; νει·ο ηίιηίπιηι εοιι-

8βηΐ3ηβιιπι βΓΪΙ, βΗΐ'υπι ΓβΓυπι εοηειΐΓ8αηι ηβΙιΐΓΐΐη-

ύ-ολαμβάνειν. Ως γάρ ούχ εστι σώμα, ώ το χρώμα, Β εχ ιη3ΐεπ3 εοηδίβηΐβπι εΐϋεει-ο ι ςυχ Γββ δϊ 3Ρδ'ιηΐ,

και το σχήμα, κα\ ή άντιτυπία καΙ ή διάστασις, καΙ

τδ βάρος, καΙ τά λοιπά των ιδιωμάτων οΰ πρόσεστιν,

Εκαστον δέ τούτων σώμα ουκ Εστιν, άλλ' Ετεοόν τι

παρά τδ σώμα, κατά τδ Ιδιάζον ευρίσκεται · :£τω

κατά τδ άντίστροφον, δπου δ' άν συνδράμη τά είρη-

μένα, τήν σωματικήν ύπόστασιν άπεργάζεται. "Αλλά

μήν εί νοητή τών ιδιωμάτων τούτων ή κατανόησις,

νοητδν δέ τη φύσει τδ θείον ■ ούδέν άπεικδς, έκ τής

ασωμάτου φύσεως τάς νοεράς ταύτας άφορμάς πρδς

τήν τών σωμάτων γένεσιν ΰποστήναι, τής μέν νοη

τής φύσεως τάς νοητάς ύφιστώσης δυνάμεις, τής δέ

τούτων πρδς άλληλα συνδρομής τήν ύλώδη φύσιν παρ-

σγούσης είς γένεσιν. Άλλά ταϋτα μέν κατά τδ πάρ-

εργον ήμϊν παρεξετάσθω· ήμϊν δέ πάλιν έπ\ τήν

πίστιν έπανακτέον τδν λόγον, δι' ής έκ τε τοϋ μή Ο

ϊντος ΰποστήναι τδ πάν έδεξάμεθα, κα\ πάλιν εις

άλλην τινά μεταστοιχειοϋσθαι κατάστασιν παρά τής

εοΓριΐδ ίηΐεπΓβ ν'κίεβιηοδ. Ναπι ιιί εοι-ριΐδ ηοη εβΙ»

ηυοά οοΙογθ, Γογπι3, ΒοΙίάίΙβΙε, δρηίίο, '^ΓϊνίΟΙε,

ααι-ίΐιιηίδ οχίεηβ ρΓββάϊΐυπι ηοη 681, βίουΐ βΐ Ιιχβ-

δίη^ιιΐβ οοιρυβ ηοη δυηΐ, ουηι 3 οοιροι·ο ββΟΓβυΐΒ

εοη8Ϊίΐ6Γ3ΐ3 (ϋδΐίη^υί ροδδίηΐ : βίε 6 οοηΐΓβπο, ιιυί

63 πυ3} Γεεβηδίιίηιυβ εοβυηΐ, εοΓριιβ εοηδίϊΐιιί ηβ-

εεδδββδί. Ηοπιπι αυίειη εοΓροηδ βΙΙπϋυΙοπιηι εοη-

δίϋεΓβΐϊοδϊ ηιβηΐϊδ ΓβευΙΙβΙβ ΠΙ, κ Οοϊ βΐίαιη π3(ογ»

ιηβηΐβ ΙβηΙοπι εοηιρΓεηεηηΊΐυτ : ηοη βΐιηοιτεηδ 3

νεΓΟ εβηδοηυΊιηι εβί, δί άίεΐιπιιΐδ 3 ηβΐυι·» εοΓροηδ

εχρεΓίε οι-ίπ ρηηείρίβ ιιιεηΐί εοηδβηίβηεβ ροδδε,

(Ιε ςιιίϋιΐδ ιΐεϊηϋβ εοΓροτβ εοηδΙίΙιιαηΙιΐΓ : η3ΐυΓ»

(]υ% ηιεηΐβ ρβΓείρϊΙϋΓ, ίβευΐοΐεβ δίυί εοιΐδΊιηΐΙε»

βχείΐ3ηΐ6 : ςυβΓϋΐη (Ιεϊηάβ εοηειίΓβα ηιιιΐιιο τεβ,

ηη;ε οχ ηιαΙβΓίε εοηβΙ&(, οηΐυτ. ΥεΓυηι Ηχο 3ηΙηιϊ

ε3ΐΐ83 εχΙΓ» ίηδίίΐυΐϋΐη 3 ηοΐιϊδ ϊητβ8ΐί£3(3 ριιΐ3π

(ΙεΙ)εηΐ. Ιιΐοίτοο ]αιη Γβνοεβηά* ΙΙΤαηα 3(1 ρβΓδίοβίο-

ιι β ιη 681 ΟΓΗΙίο, ηα3 (Ιε η'ιΐιίΐο Γίειαπι οδδε ΓβηιπιΓραφής διδαχθέντες, οΰκ άμφιβάλλομεν.

ιιηίνεΓ8ίΐ3(εηι, ε( εβπι νϊείβδϊπι ίη αΐίυπι δΐα(υπ) εοπιηιυΐαηιΐίπι 6886, υΐ οχ ύοείΓίηβ 836Γ3Γυηι ίΐΚεΓαηιιο

αεοερίιηυδ, ίΐαοηιηαιη εχΐΓ3 θυΙ)ΐ(3ΐίοη6Πΐ ροηίηιιΐδ.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΚΕ'.

Πϋ>ς άγ τις χαΐ τών έξωθεν προσαγβεΐι\ Λιστεΰ-

σαι τή Γρα?\) περ). της αναστάσεως διδα-

σχούσχ).

Άλλ' Γσως τις πρδς τά διαλυΟέντα σώματα βλέ

πων, χα\ πρδς τδ μέτρον τής ίδιας δυνάμεως τδ θείον

κρίνων, τδν τής άναστάσεως λόγον άδύνατον εΤναί

φησί, κα\ στήσεσΟαι τά νΰν κινούμενα, και άναστήσε-

σθαι- τάνϋν μή κινούμενα μή ένδέχεσΟαι λέγοινάλλ'ό

τοιούτος πρώτον μέν κα\ μέγιστον ποιείσθω τεκμή-

ΟΑΡϋΤ XXV.

βιιο ραΰίο ηιιί$ βιϊατη αϋβηη» α άοοίτΐηα ΕοοΙβ&ϊα!,

ροιιϊΙ αάαηοί, ν( ί,ΐιίετϊ» «αβη'ι, τ«ιηττ(ούοη(ηι

εχ ηιοηηη [οτβ αξηηιαηΜηί, βάβηι Ιιαύεαί.

ΥεΓυηι ίιιεΓίΐ βΐίςιιίδ ΓογΙ3386, ςιιϊ εοΓροτβ ρεΓ

ίαΐ6ΓΪ(υπι (1ί8δίρ3ΐ3 εοηδίιΙεΓβηδ, βΐ 8033 ροΐ68(3ΐϊβ

ιιιοιίιιΐο αΊνίηβηι ηιειίεηδ, ΓιβΓΐ ηοη ροβδβ ρυΐβΐ, ιι(

εχ ιηοΓίυίδ Γ6δΐΐΓς3ΐιηΐ8, 30 Γβδ ςυίβ ηιονειιΐιΐΓ «ιιιίβ-

δοαηΐ, ςυκςυβ ηυηο ηιοΐυ εβΓβηΙ, εχείΙεηΙϋΓ. Ηυίο

Ίά ρΓΐηιυηι &Γ^ηηιβη(ο δίΐ, οπιηίηο Γυ(υΓ3ηι Γβδίιτ-

ριον τής κατά τήν άνάστασιν άληΟείας, τδ τοϋ κηρύ- ρ τεείίοηεηι : φιοό! εβηίδβϊπιΐβ 6δΙ 0Γ»ευ1Ϊ8 63 ρΐ"5β-

γματος αύτής άξιόπιστον ■ ή δέ τών λεγομένων πί-

στις έκ τής τών λοιπών τών προρρηθέντων έκδάσεως

τδ ασφαλές έχει. Επειδή γάρ πολλούς τε κα\ παντο-

δοποϋς παρέΟετο λόγους ή θεία Γραφή, δυνατόν έστιν

δπως άν !χη ψεύδους ή άληΟείαςτά λοιπά τών είρημέ

νων Οεασαμένους, δι' έκείνων κα\ τδ περ\ τής άναστά-

σεως δόγμα κατανοήσαι. Εί μέν γάρ έν τοις άλλοις

ψευδείς οί λ&γοι, και δ'.εσφαλμίνοι τής άληθείας ελέγ

χονται, οϋδέ τούτο πάντως έκτδς ψεύδους εστίν. Εί δέ

τά άλ/α πάντα μαρτυροϋιαν έχει τή άληΟεία τήν πεϊ-

ραν, άκόλουθον άν εϊη δι' έκείνων και τήν περί τής

άναιτάαειος πρό^όησιν αληθή νομίσαι . Ούκοϋν έπι-

άίοΐ3, ςυχ νβΓ3 ββββ άβ Ηοε βΐ&Εΐιΐ ροΐεδί, ςοοά β*

οχΙεΓβ ϋεΐ ν.ιιϊείηΐα οτεηΐϋβ Ιρδ& εοηιρΓοηΒνϊι.

Νβηα ευηι ηιιιΐΐβ βίηΐ αβ νητίη δηεηβ ΙήΐΐβΓΪβ ρρο-

(Ιίΐ3, δί βανοΙ ΓηΙδα τβΐ ν«Γ» ββββόερΓβΗβηάβπιηυβ :

ΙίοβΙιίι βΐ ϋε Γ68ΐΐΓΓβοΙίοηϊδ άοοίηηα ρεΓΪηάβ βίςυβ

ιΐεεϊδ 6χϊδΐϊηΐ3ΐ'ε. Ναιη βϊ ε86ΐ«Γ3 ίαΐββ 8«η(; αίςη·

α νοΓΪ(3ΐβ αΙαΙιοΓΓβιιΙϊβ : βΐίβηι ηχο ιηεηιίβείο ηοη

03Γεόί(. 5ίη οιηηϊ3 νβΓί ββββ, ίρβα εχρθίΊεηΐία

ΙββΓιιηοηϊιιηι ροΓίιίοεηΐε, εοηκίβΐ : οοηβεηΟηβαπι

νεη(3ΐί οιΪΒΐη Ιιοο ϋβ ΓεβυΓΓβοΓιοηβ νβΐίοίηϊυηι ρυ-

ΐαικίυιη βΓΪΙ. Κενοοβηιιΐδ βΓ^ο ηοοίβ ίη ηιβηιοπβιη

ιιηυιη αι^υε βΚεΐ'αιη εχ ϋβ, ([ηχ αηΐε βιιηΐ *1»νϊ
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ιιίΐιΐϊ ϋβηυηιίηο, βΐ ενεηΐβ οιιηι ρΓη·*1ϊοΐϊοηϊΙ>ιΐ8 Α ίΑ'-'Τ1':ιθί^'Ηι·εν δ-οοϊν -ών ·κρο>ίαι-:Γ4γγελ£χίνων, και

οοιιΓβΓ3ΐτιιΐ5, ιι I οχ ίΐϋί εοςηοδεβπηίδ, νεπίδηβ 1ΐ38

οιΐιιηι ίη ρ»ηβ άίνίηυβ βεπιιο δίΐ εχίδΐίιιοηάηδ.

Οιιίδ βδΐ ψιί ηεδείβι, ηιιβπι οΐίιη ΙδίΜεΙίΙίεοπιιη ηα-

Ιίο γοπιηι οιηιιίιιηι εορϋβ ΠυπιβπΙ , οιιηι εΐίβπι

αιΙνοΓδιίδ ογ1)Ι5 ίηιροΓΪα γχΙογβ εοηδηι-βετεί ? ςυΜη

ρΓΧεΙανα ΜίοΓΟδοΙνιτιίδ 6Γ3ηΙ ρ.ιΙαΙί;ι? ιιιθΒΐιί3? Ιϋτ-

Γε8?ηυ8Ε ΙοηιρΙί ηΐ3ξηίΩεεηΐί3? ίρδοβ ϋοιηίηί αΊβεί-

ρυΙοι Ιΐίεε α<1πιίΓ3ΐίοηε ιΐί^ηβ οεηίΐιίδδβ εοηδίβΐ.

Ν3ΐη (]ΐιοι!3πι α£Γο< Γι δΙιιμοΓβ <1ε Ιιοηιιη ίηΐιιίΐυ,

ϋοηιίηιιπι εΐίηιπ Ι)ίβ νοι·1)ίδ 3(1 εοηΐεηιρίϋΐίοηβηι

ίηνίΐαηιηΐ, ο,ιιοιη.ιοίηιοϋιιιη βίΐ βηοΐΌ ίιι Ενβηςεΐίο

ρΓ0(1ίΐυιιι : ι (Ϊιΐ3η1;ι Ιιχε ορει·3 βιιηΐ, ηιιβηιχ δίπι-

εΐαηβ " Ι>Οοιιιϊηιι$ Βΐιίβηι ει Γοι-ε ίΙΙο ίη Ιυεο ν»-

813ΙΠ δοΐίίικϋιιεηι (ΙειιιοηβίΓαΐ, ει είοςαηΐϊηιη δίπιείιι-

άντιπαραθώμεν τοις προρόηθεϊσι τήν έκβασιν , ώστε

γνώναι δι' αύτών, εί πρδς τήν άλήθειαν 6 λόγος βλέ

πει. Τις οϋκ οίδεν δπως ήνθει κατά τ6 άρχαϊον ό

Ισραηλίτης λαός, πάσαις ταΐς κατά τήν οίκουμένην

δυναστείαις άντεγειρόμενος ; οία ήν τά βασίλεια κατά

τήν των Ιεροσολύμων πόλιν ; οΤα τά τείχη ; οι πύργοι ;

ή τοΰ ιερού μεγ*λουργία ; άπερ κα\ τοις μαθηταΐς

τοΰ Κυρίου άξια θαύματος ένομίσθη, καΐ κατανοεϊν

άξιοΰσι τδν ΚΟριον, Οαυμαστιχώς περ'ι τά φαινόμενα

διατεθέντες, ώς ή τοΰ Ευαγγελίου ιστορία δηλοϊ, λέ

γοντες πρδς αύτόν ■ « Ποταπά τά έργα χα\ ποταπαΧ

αϊ οϊχοδομαί ! > δ δε τήν έσομένην περ'ι τδν τόπον

έρήμωσιν, και τδν άφανισμδν τοϋ κάλλους εκείνου

πρδς τοϋς τδ παρδν θαυμάζοντας ύποδεΐκνυσι, λέγων

γϊε υηϊνεΓ83Πΐ βίε ϊηΐεπίυΐ'αιη εδδβ, «I ποιι ηιυΙΙο Β μηδέν των φαινομένων μετ' όλίγον ΟπολειφθήσεσΟαι.

ρο&ΐ (Ιε ϊίι φιχ Ιυιιι εοιίΒρΊεεΓεηΐυΓ, ηίΙιίΙ Γείιςιιιιηι

ίοΓε ρηΕύίεβκΐ. Ιιίβηι δΐιρρΙίεϋ δυί Ιβπιροι-ε, οποί

ιηιιϋιτ.'Ν ηοηηυΙΙχ 8εΐ|υεηΐε3 ϊρβιιιη , βδδβ 1313Π1

ίη]υΜΐη 3ϋνεΓ$υ8 ϊηηοεεηίειη δειιίεηΐίβιη Ιαπιειι-

Ι3ικΙο υ,υει-εΓειιΙιΐΓ : ηιΓιρρε ςιιοά ηεειίυιη ύίνϊηί

εοαίϋϋ, ςυο ίδίηχε ΓιεΙ)3ηΐ, 8311838 ροΓδρίοειεηΐ :

8υ3ηι (||]'κ1ιίιι 80Γΐεπι ιι( ηιίηίιηε <1ερΙθΓ3ΓοηΙ ιηοηεΐ,

ςιιβιη ιίορίοϊτιπ [38 ηυη εδδβ : ςυεΓεΐ38 αυΐβιιι Ιβ-

ιιιεη(3ςυβ ϋίΠ'ειτβηΐ ίη ΐΙΙιι<1 Ιειηριΐδ ηιιοιΙ εβδβΐ νοΓε

Ι»0ΓνιηΪ8 (1ε$Ιϊιΐ3ΐιιηι, <|ΐιο ιιι Ιιγ;ιι οΐιδίιίίοηο είηείυη

ηοδίεδ, ει ορρυ^ηαίιιπ ββδοηΐ *' : < ^ ιι^:η· η I ί ιηίδβ-

γΗ$ ηαΐίυηυιη ΙδηεΙίιίι οπιπι δεηεεοηΐίηιιβεχείρίεη-

Ιίΐιυβ, ιιΐ Γείίεεβ ρι°%<ϋε3ΐυΓί δίηΐ εθ8 ουί 8θΙιοΙεηι

ηυΙΙαη ρπκΓεβδδεηΐ. Δε νει 1>ί <, ςυίϋΰπι ίΙΙίδ, ι]υίΙιυ$

ίοΓε νηΐίείηαΙιΐΓ, υΐ εο ΙεηιροΓβ δίεΐ'ίίοιη ηΐνηιη Γε- »■

Ιίοειη δίηΐ εχίβΐίηιβίιιπ : ειμΓιϋεηι ίηϋίεβί'ί δίβΐιιο

ίιιςεηδ ίΐΐιιιΐ ιιιιιΐίοπδ ρίβευΐυιΐ), (μι* ΓιΙίί 8ΐιί 8β

ε3πιί1)ΐΐδ εΐ83ΐιΐΓ3δδβ ΙπμΙιΙιιγ. Πη βτξο ηιιηε ίίΙ.ι

], ι. γ, Ι. η. ι ρ3ΐ3(ί3> υΐιί Ιεηιρίυιη ? υ1>ί ιηαεηί3? υΙ)ί

ΐυΓΓίυιη ρΓορυ^η3ευΐ3? υΐιί ΙβΓίβΒίβπιαι ΓεκριιΙιΙΊ-

03? 3η 1)011 εδδο ίΙΙοδ ρβτ οι-ϋεηι ρΓορε (ΙίχεΓίιη υηί-

νεΓδίιιη δρ3Γδυβ νί(1εηιυδ? 3η ηοη υηα οιιηι ίρδίδ

ενετδβ ρ3ΐ3(ί3δυηΙ? Αε ηιίηί ηιιίιίειη Ιΐ330 ϋοιηίηιΐ8

ιιοη ίρδ3Γΐιιη ι·.·ππη εβιΐδ3 ρπειίίχίδδε νίιίεΐιιτ, ηιΐ3ηϋο |1

ηίΙιίΙ αβϋίΐΗΓί 3υι1ίΙοΓεδ8ΐηοΙιιηιειιΙί εΓ3ηι εχ ρΓ33<1ί- '

Αλλά χα\ παρά τδν τοΰ πάθους καιρδν , αϊ μέν γυ

ναίκες έπηκολοϋθουν θρηνούσα ι τήν αδικον έπ' αϋτφ

ψηφον · ουπω γάρ ε!ς τήν των γινομένων οϊκονο-

μίαν άπέ6λεπον δ δέ συμβουλεύει τά μέν περί αυ

τόν γινόμενα σιωπαν ■ μηδέ γάρ είναι δακρύων ας·.«·

ύπερθέσΟαι δέ τδν όδυρμδν και τδν θρήνον είς τδν

αληθή των δακρύων καιρδν, δταν περισχεθϊ) τοις

πολιορκοΰσιν ή πόλις, καΐ είς τοσούτον συνοχής Ιλθΐ)

τά πάθη, ώς μακάριστον ήγεΐσθαι τδν μή γεννώμε-

νον. Έν οΤς κα\ τδ τζερί τήν τεκνοφάγον προεμήνυ-

σεν 4γος, ειπών μακαρυθήσεσθαι κατά τάς ημέρας

έκείνας τήν γαστέρα τήν άγονον. Ποΰ τοίνυν εκείνα

τά βασίλεια ; ποϋ τδ Ιερόν ; ποΰ τά τείχη ; ποΰ τών

πύργων αί προβολαί ; ποΰ δέ ή τών Ισραηλιτών δυνα

στεία ; οΰχ οί μέν κατά πασαν μικρού δεϊν τήν οι

κουμένη·; άλλος άλλαχή διεσπάρτ,σαν; τ?) δέ τούτων

καταστροφή συνηρειπώθη και τά βασίλεια ; Δοκεϊ γάρ

μοι ταύτα και τά τοιαύτα προμηνΰσαι δ Κύριος , ο£

τών πραγμάτων χάριν ( τί γάρ τοσούτον ήν τοις

άκούουσι κίρδο; τών πά'/τως έκδησομένων ή πρόδ-

^ησις; έγνωσαν γάρ άν τή πείρα, και μή προμαθόν-

τες τδ γενησόμενον ), άλλ' ώστε διά τούτων αύτοϊς

και τήν περ\ τών μειζόνων πίστιν είς άκολουθίαν

έλθεϊν. Ή γάρ έν τούτοις διά τών έργων μαρτυρία,

και της εν έκείνοις άληθείας έστ\ν άπίδεις'.ς.

θ3ΐίοιιβ ΓεΓίιηι, ηυ3δενειιΙυΓ38 εεΓίο νβΐ ίρδβεχρεΓϊεηΓκι εοςηίΐιΐΓΪ αΐίςιιαηιΐο εδδβηΐ, βΐίβηι ηοη ρι·;ε^ίοΐ38,

88<1 υΐ εχ Ηίδ ροιτο ρει-δυ3δίοηβηι ςιι:(ΐτκΐ3ΐιι αηίηιίδ εοπιιηύβΓοουδηιυΙΐοβιηρΙίοΓίΙιυδίηο'εΐ'εΙ.Νβηι ςυοά

ΙιοΓϋΐη βχίΐυδ ρΓ»άίεΐίοηί ΓεδροηιΙίΐ, 8ΐί3πι τείίςυβ εεΓίο Γογβ (1εηιοηδΐΓ3ΐ.

Οιιοπι:\(1(ΐΐ(κ1υιη εηίηι, δί 3§ΓΪεοΙχ δειηίηυιη {λ- 0 "ίίσπερ γάρ εϊ τίνος γεωργού τήν τών σπερμάτων

πιΙΐ3ΐοηι εχρίϊεαηΐί, Γοηβ πίδΐίεχ Γβί ςαίδ ιηιμβπΐιΐδ ύφηγουμένου δύναμιν, άπιστεϊν συμβή τδν της γεωρ-

Γιιίεηι ηοη 1>;ι1ι>>3ΐ : 831Ϊ8 ίΙΙο δίΐί ριιΐ31 3(1 νεηΐβΐίδ για; άπείρατον, αυτάρκης άν είς ά-ίδ;·.ξιν τής άλη-

ΊιιιΙ.ι ίΐΐίοικ'ΐιι, ιιηο ίη §Γ3ηο υηίνεΐ'δΟΓυηι ηιιχ ηκ>-

(Ιίιιβ εοηΐίηεΐ, νίιιι Γ3ειιΙΐ3ΐειη(]υε οδίεηιίεΐ'ε : 3ε

ηυοά* άο ιιηο βΠίπηεΙ, ίϋεηι εΐίαιη ίη εχίεΐ'ίδ νε-

πιιιι εδδβ ροΙΙίεβΓί. Νβιιι (|ΐιί ύα υηο βΐίο,υο ΙπΙίεί,

νοί ΙιΟΓϋεί, νεΙ 3ΐΐεΓΪυ8 ίΓυηιεηΙί ρίειιο ηιοιίίο εοιη-

ρΓεΙιεηδ'ι ^Γ3ΐιο, ίη ^ΙεΙ)3ΐΐ) εοη]εεΙο, δρίεβηι ηβδεί

νκΐιτίΐ, Ιιυηε ε(ί3ηι ιίβ εχίοΓίδ πε(ΐιΐ3(]<ΐ3ΐι\ ιΙιιΙπΐ;π <·

ιιβεεβδβ εδ(. 113 ηίΙιίΙ νεηΐ3δ ΓεΙίςιιίδ ιΐϊνϊπίδ οιμ-

:ηΙΪ9 Γεδρηικίειίδ, εΐίηηι Ιιιιίε ϋο ΓεδίίΓΓεείίοηε 3γ-

ΐ&ηχϋοείΓίιιχ Γιιίεπ) εοηείΙί3Γϋ νίο'εΙυΓ. 0ιΐ3ηφΐ3ΐιι

θείας ήν τφ γεηπόνω έν έν\ σπέρματι τών Ιν τώ με-

δίμνω κειμένων δείςαντι τήν δύναμιν, και περ\ τών

λιιπών έγγυασθαι. Ό γάρ ίδών τδν ένα πυρδν, ή τήν

μίαν κριΟήν, ή δ τί περ αν έν τώ πληρώματι τοΰ με-

δίμ,νου τύχΤ), μετά τδ έγκαταβληΟήναι τή βώλφ στά-

χυν γενόμενον, ούκέτι άν διά τοΰ ένδς, ούδέ περ'ι τών

λοιπών άπιστήσειεν. Ούτως ικανή μοι δοκεϊ πρδς

μαρτυρίαν είναι τοΰ κατά τήν άνάστασιν μυστηρίου,

ή τοις λοιποίς τών είρημένων συνομολογουμένη

αλήθεια. Μάλλον δέ και αυτής τήί άναστάσ:ως ή

" Μ3Γε. χιιι, 1. " Ι,υο. χιχ, 43.
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πείρα, ήν ού δια λόγοιν τοσούτον, δσον δι' αυτών των Α ηΐ3<ζΪ5 Ιιοε Πεη εηιιίιίεπι οπηΙο ρβΓ ϊρ53ηι Γβηιιη

ίργων έδιδά/Οημεν, Επειδή γάρ μέγα κα\ ϋπέρ πί-

στιν ήν τδ κατά τήν άνάστασιν θαύμα, δια των κα

τωτέρων της θαυματοποιίας άρξάμενος, ήρέμα πως

τήν πίστιν ήμών προσεθίζει τοις μείζοσι. ΚαΟάπερ

γάρ τις μήτηρ καταλλήλως τιθηνουμίνη τδ νήπιον,

τέως μεν άπαλώ τε κα\ ϋγρώ τω στόματι τ& γάλα

διά της θηλής έντίθησιν · όδοντοφυούντι δέ ήδη κα\

αϋςανομένω προσάγει τδν άρτον, οϋ τραχϋν τε κα\

άκατέργαστον, ώς άν μή περιξανθείη τω σκληρώ τής

τροφής τδ τών ουλών άπαλόν τε καΐ άγυμναστον, αλλά

τοις ιδίοις όδοΰσι καταλεάνασα, σΰμμετρόντε κα'ικατ-

άλληλον τη δυνάμει τοΰ προσφερομένου έποίησεν ·

είτα κατά προσθήκην τής δυνάμεως έπιδιδούσης,

εχμβπεηΐίίΐιι. Νοπ εηίπι Ιαηι νβΓίιϊβ ηυβπ» Γ6 ίμβα

ΓΟΚϋΓΓΒΰΙίΟΙΙβΠΙ ΙθΓ6 (ϋΐΐίοΐηΐϋδ. ΕΛ \6Γ0 ΟΙΙΠ» Γ68

δίι 3Γάυ3, βΐ ρΓορε «Γιχεηηι εχΐΓβ ίίιίεη» ροδίΐα :

ϊϋ< Ίγοο ϋοιιιίηυδ 3 ιηΪΓαευΙίβ ϊηΓβΓΪοΓίΙιιιβ εχοΐ'βυδ,

ρ:ιυΐ3ΐίιη ηο* οοη(1οεεΓ3θίΙ, υΐ ίη Γβΐιιΐδ βΐίβηι ιιιβ-

]οπ1)υ5 Πϋβιη 'ιρδί η3))63ηιιΐ8. Αίςιιβ υΐί ιιιπΙογ γ»-

Ιίοηβ ηυ3ΐΙηηι εοηβεηίαηεα δίε ηηΐπΐ ϊηΓβηΐεηι, ιιι

ίηϊΐίο ςιιίάβπι ιεηεΓΟ ίρδίιιβ οη αε ηιοΐΐϊ 1»ο ρεΓ

ιπαπιϊΐΐαπ) ίηδίΗΙεί, (Ιβίικίβ υΜ }3ΐη υεηιίυυδ ρΓΧ-

άίΐιΐδ, αε ιιιη^ΐίδουΐιΐδ βδίβ εοΕμίΙ, ρΒΐιβιιιβί ροπ-ί^ίΐ,

ηοη ϋ Ιιι πι ςυϊϋεπι αδρειυιη, εΐ <]\ιί άΊςβπ »1> ίη-

Γβηιβ ηβΓ)ΐΐ63ΐ, ιιι ιηοΐΐεδ εΐ ίιιεχεΓεϊΐαΐβϊ κϊη^Ίνίε 3&

ε]ϋ8 (ΙιιήΓιβ ηοη ΙιειΙαηΐυΓ, 5βι) δΐι'ιβ (1βηΐίΙ)(ΐ5 ηιβη-

προσεθισθέν τοις άπαλωτέροις ήρίμα τδ νήπιον 8ιιιη, εΟβεΙυηΐφΐε Ιβίειιι ιιΐ ν'ιπουδ ρυειί εοηνεηίαΐ :

προσάγει τή στερεωτέρα τροφή· οϋτω τήν άνθρωπ^- |ρ3α βχΐΓβιηϋΗΐ βιιίεπι εοηΓιπιιβΙο ]ηηι ε]ιΐ5 ΓΟ&ΟΓβ, Ιβ-

νην μικροψυχίαν δ Κύριος, οίόν τι νήπιον άτελές διά

των θαυμάτων τρέφων καΐ τιθηνούμενος, πρώτον μεν

έν άπεγνωσμένη νόσω τήν τής άναστάσεως προοι-

μιάζεται δύναμιν, δ μέγα μεν ήν τω κατορθώματι,

ού μήν τοιούτον, οίον άπιστεϊσθαι λεγόμενον. Έπιτι-

μήσας γάρ τψ πυρετώ σφοδρώς τήν πενθεράν τοΰ

Σίμωνος καταφλέγοντι, τοσαύτην έποίησε τού κακού

τήν μετάστασιν, ώς προς τδ διακονεϊν τοις παρούσιν

ένισ/ύσαι τήν ήδη προσδοκωμένην τεθνήξεσθαι. Είτα

μικρόν τι τή δυνάμει προστίθησι, και τού βασιλικού

τδν υίδν έν δμολογουμένω κινδύνω κείμενον (οϋτω

γάρ φησιν ή ιστορία, δτι έμελλε τελευταν , τοΰ πα-

τρδς βοώντος· < Κατάβηθι πριν άποΟανεϊν τδ παι-

δϊον - > ) ένεργεΐ πάλιν τού τεθνήςεσθαι πεπιστευμέ-

νου τήν άνάστασιν, έν μείζον, τή δυνάμει τδ θαύμα

κατεργασάμενος, τω μηδε πλησιάσαι τώ τοπω , άλλά

πδρ\<5ω0εν τή τού προστάγματος ίσχϋϊ τήν ζωήν ά-ο-

στεΐλαι. Πάλιν δι' ακολουθίας τοις ύψηλοτέροις

έπαναδαίνει θαύμασι. Προς γάρ τήν παϊδα τοΰ άρ-

χισυναγώγου όρμήσας, έκών έδωκε τή όδοιπορία σχο-

λήν, τήν Εασιν τής αίμοόροΐας δημοσιεύων λαθοΰσαν,

ώς άν έν τώ χρόνω τούτω κα:ακρατήσε·.ε τής νοσοϋ-

σης δ θάνατος. "Αρτι τοίνυν τής ψυχής χωρισθείσης

τού σώματος, κα'ι Οορυδουμένων έν τή γοερά κραυγή,

των έπικωκυίντων τώ πάθει , καθάπερ έξ ϋπνου τω

προστακτικώ λόγω διανίστησι πάλιν προς τήν ζωήν

τδ κοράσιον, όοώ τινι καΐ ακολουθία πρδς τδ μείζον

άναλαμβάνων τήν άνθρωπίνην άσθένειαν.

ηβΓΪΟΓΪΙιιιβ αδδιιεΓβεΐυηι 3η(«1ιηε, 3(1 δο1ί(ΙίθΓ68 ηυοδ-

(ΐ3Γη είΐιοβ (ΙιίΙικίι : βίο Οοηιίηυδ 3ηϊηιοηθ8 ίηιϋεείΙΙο

ρΓ2εϋίιο$, ςυ38Ϊ ΐ|υεηΐ(ΐ3πι ίηίκηΐεπι ρεΓ ηιΪΓαευΙα

ιιυΐΓίΙ ; 3ΐΐ]ΐιε ίηίΙίθ(]υί<1εηι ίη ευΓηΙίυηεηιοΓοΊ, ςυεηι

ρο$86 ΟΙΓ3ΓΪ ¥Ϊι εχΐ8ΐίηΐ388ε8, ηυαδί ςιιυάΊΙιηι ιΐβ

ΐ'εβυΓΓβεΙίοηε ρΓΟΟβηιίιιιη ο<ϋι, ευιη τεηι (|ΐιί<1εηι εχί·

ηιί3ΐη εΙΓιεεΓεΙ, ψιχ Ιηηιεη Ιιυιηιηβηι ΙκΚίιι ιηεΓεΓείυι*.

Ν. ιιιι ευη) νείιεηιειιΐί Γε1)Γεδίηιοηί8 βυει-ιι* υτεΓείυΓ,

Ι3ΐιΐ3ΐη ηΐ3ΐί ηιιιίαιίοιιεπι υηο 56Γηιοηί8 ίηιρεήο εΠε*

εί(, υΐ εοιιΓιηιιο :κ1 ηιΊπΪΒίΓαηιΙαιη Οιτίδίο ει ιΐιβεί-

ρυΐίδ 688εΐ οί 831Ϊ8 νΪΓΪιίπι, ηυοε ραυΙο ϊηΐ« πιαήΙυΓβ

ριιΐ3ΐ)3ΐηΓ 86'. Οοίηϋε ροΐεδίαΐί ργϊογι ηοιιη'ιίιίΙ ηιΐιϋι,

ευη π·»κ ιίι]ιιμΙ;ηιι ΙίΙίιιιη ίη ρΓΧ8εηΓΐ58ίηιο νϊΐΒΡ

(Ηεεηιηίηε ^εευηιι)8I)ι6Iη εχ8υ8εΐΐ3ΐ. ΝμγγβπΙ " εηίπι

ίίΙΙεί'α; 830ΓΟ; ]3ΐη]3ΐη Γη'ΐ886 ιηοηΙϋΓυιη, ευιη |).ίΙογ

οι:εΐ3ηΐ3Γει, υΐ ρπιΐ8(]ΐΐ3ηι (ίΐίυβ ιρβί εχ8ΐίη§υεΐ'6ΐηΓ.

Οοηιίηυβ ί1θ50βιι<1βΓβΙ, η3ΐη ηιοηιεηΐίδ δ.:π£ΐιΙί$ ν Ί ι η 1 1 1

εική ηιοπβ οοαιιηηΙΜυηιι 688β 6Γει1βΙ)3ΐυΓ. Οηο(1

]α ιιι ηιίΓβευΙιιιιι 6586 ΓαεΙιιηα ρο(65ΐ3ΐβ ([υίκίαιπ ηΐ3]θΓ6

μυΐαηιΐιιιη β5ΐ, ρΓορΙβΓΟ» ηυοιΐ 3(1 Ιοοιιιιι ίη (|ΐιο άβ-

εηηιοεϋβΐ, ηοη 3εεε55ίι : 56(1 ((ΐιαβί α Ιοη^ίηηιιο νϊ-

(βηι εί «οϋαβ ίπιρει π νί πιϊβϊΐ. Ροδί Ιιχε 3(1 ιηίπιευΐα

(]υ;6ΐΐ3ηι 3ΐ'(1υ3 πΐ3£Ϊ5 3εεε(1ίΐ. Νβιιι ευιη »(Ι ΗΙίχηι

νϊη ρυυΐΐεο ίη εοηείΐίο ριίηοίρίδ ρεί'ςβΓβΐ, ηοηηίΙιίΙ

ίιίι.βΓί πιοπβ νοίεηδ ίη]βείΐ, (Ιιι ιιι ειίΓλΙυιη βΐ) βε ργο-

Οανίυιη βϊη^υίηίβ ραΐβιη Γβίει-οι, .ιε ιηοπί Ιεηιριΐδ

εοηεε(ΐ8Γ8[ ηυο ριιεΙΙαηι χ^Γ3ηι οεειιρβΓεΙ. 1ΐ.·«Τ|υβ

ευιη 3(1 63ηι τεηίδβεΐ, 3 ειι]ιΐ5 εοΓροΓε ηοη ηιυΐΐο

ηιιΐε (ΙίΓειηρίιΐδ 6Γ«ι αιιίιικίδ, αε 1υ{;ιιΙ>π εΐ3Π30Γβ ηοηιίηβδ ΐυαιυ1ΐιΐ3Γ6ΐιΐυΓ, Ιβαιεηΐίβςηε ϋοΙοΓβιη ιεδία-

τεαίιΐΓ : »ο1ο &οπιιυΐΜ5 ΐπιρβηο ρυοΙΙαηι ςαιβϊ εχείΐ3ΐ3ΐη (Ιβ δοιιιηο ν'ιΐίε ΓεβΙίΙιιίΙ, ΓΒΐίοιιβ (]ΐΐ3(ΐ3ΐη ει νια

ϊιηϋεείΠίΙαιεηι Ιιοιηίηιιιη 3(1 αΐ3]οΓ3 ιΐεάυοεηδ ".

Εΐτ' έπΐ τούτοις υπερβαίνει τώ θαύματι, κα\ δι' ϋ ΒϋΓβυβ Ιιοε εΐίαπι αϋο ςυοθ"3ηι ιηίΓβοιιΙο 5ϋρ6Γ3ΐ,

ΰψηλοτέρας δυνάμεως οδοποιεΐ τοις άνθρώποις τήν περί

τής άναστάσε<υς πίστιν. Νάϊν τινά πόλιν κατά τήν Ίου-

δαίαν ιστορεί ή Γραφή. Παις ήν έν ταύτη μονογενής

χήρα τινί, οϋκέτι τοιοΰτος παις, οΤος έν μειρακίοις

είναι, άλλ' ήδη εκ παίδων ε!ς άνδρας τελών. Νεανίαν

αύτδν ονομάζει δ λόγος· πολλά δι' όλίγων διηγείται ή

ιστορία · θρήνος άντικρύς έστι τδ διήγημα. Χήρα,

φησ\ν, ήντού τεθνηκότος ή μήτηρ.Όρας τδ βάρος τής

συμφοράς, πώς έν όλίγω τδ πάθος δ λόγος έξετραγ-

61 ροΐβδίβιεεχεεΙδίοΓβνίαιιι Ιιοιηίηίυυδ δίΓυίΐ. ιιι Γογβ

8Χ ΠΊΟΓίΐΐίδ Γ88ϋΓΓεεΐίθη6ΐη 6Γ8ΐΐ8ΓβηΙ. ΡΓ0(1ίΙυηΐ 681

εηίηι βαοηβ ΙιΊΐΙβΠί", Νβίηι ορρ'κΐιιιη ίιιιί£εϋ? ςυο<1-

ιίαιη Γιπ558. Ιιι εο νίι1ιΐ£Β ιηυΙίεΓΐ βΐίυβ 8Γ31 υηίειι$,

ιιοη ]:ιιιι αηιρίίιιβ *1318 ριιεΓ, 86(1 (μιί βχ ερίιευίδ εχ-

668515861, 81 νίΐΌΓυΐΙΙ ΪΙΙ ΠΙΙΠ18Γ0 ε8ΙΙ58Γ8(ΙΙΓ. Ηί5ΐθΓΪ3

ηιΓιϋειη 838Γ& ]ιινεη6ΐη ηρρείΐαΐ : 3ΐηυε ρϊυείβ 63

ρΓοΓεειο νετυϊδ ηιυΐΐα εοηιρΙβεΐίΐυΓ : ίρδβ ηβΓΓαΐίο

Ι3ΐιΐυιη ηοη 1»ηιοηΐ3ΐίο εβί. Εγ3(, ϊηηυϊΐ ηιαίεΓ Ιιο-

··' 1·υε. ιν, 58 βς<|. 87 Ιοαη. ιν, 40 5(|((. " ΜϋΓε. ν, '22 βγι^. 88 Ευε. νιι, 11 ίςς.



510 5. (ΪΠΕΟΟΚΠ ΝΥ55ΕΝΙ 2Ϊ»)

ηιίπϊβ ν'ιΐ3 Γιιιιείί, ππιϋβΓ νίιΐιια. Υίαεβ αυ3ηι §Γ3- Α ώδησε; Τί γάρ έστι τδ λεγόμενον; οτι ούκ ήν αύτή

νίβ ιΐΐ.ι βηιπιηα ίιιβπΐ? <χιιαιιι ϊΓβ^Ίοβ τειη Ιπϊΐίδ-

δίπιιπΊ νβΗη ηαιηβΓΟ ηοιι ηιυΐΐα (ΙβοΙ&ΓβηΙ ? ιυιιι

ι\ηϊό αΊεί αΐϊιιιΐ εχι&ιϊιηαβ, ςυαηι ιιυΙΙαιη εί βρειη Ιϊ-

ΙιεΓΟΓυιη ρΓθ0Γ6.ιηι1θΓυηι Γείίψιαιιι ΓιιΪ858 , ηυα 80-

|8ΓΪ Ιι-ίδίεηι Ιιυηε εβδίιπι ροΐιιίδδεί ? βι·3ΐ ιιϊπππιιτι

νίιΐηα; ηοη 6Γ31 3(1 π,ιιειη Γεδρίεει-εΐ ρΓΧίετ ίΙΙυιη,

φιί ριη ιϋΐ' μ ίη ΙβΓΓΪβ δίψΓεηιυιη οΐιίνοιαΐ ; ϊβ νει°ο

(Ίίηιη βΓ3ΐ υηΪ£βη3 ; ςιιβηΐυηι ίιι εο ιηβΐί ίϊΙ, <μπ-

ΙίΙιεΙ ίηΐεΐΐίςίΐ, αυι ηοη ίη ηβΙιΐΓβ Ι3ΐιςυ3ηι ίβηο-

Ιιΐδ ηοδρεβ ρβΓββί-ί^ιΐυι·. δοΐυηι Ιπιηε ϊη Ιυεβιη εαπι

ει)ει·εΙ , ρβιΐιΐδ αοΙοι-Ρδ βΓ3ΐ εχρει·ΐ3 , βοΐί πκ-ιιηιιι»*

ρΐ'%Ι>ιιοΓ3ΐ : 8ο1υ8 ιηβιι-ειη ίη ηιεη83 εχΙιίΙ.ΊΓαΙκιΙ :

δοΐιιβ οηιηίδ γ πι ι ίη ;ι··Ιί1»ι* Ιί··ιίΐί.«· φΐ38ί ηιβιεπβδ,

βίνβ ΙυπβΓεΙ, δίνε Ιπιείβτεί 8εΓΪ3, δίνε εοίφυβ εχετ

παιδοποιίας έλπίς, τήν έπ\ τώ έκλείποντι συμφορά»

θεραπεύουσα · χήρα γαρ ή γυνή. Ούκ είχε πρδς Ετε

ρον άντί τοϋ κατοιχομένου βλέπειν · μονογενής γάρ

6 τόκος. "Οσον δέ το έπ'ι τούτω κακόν, παντΛ όάδιοι»

συνιδεΐν τω μή άπεξενωμένω τήί φύσεως. Μόνον εν

ώοΐσιν εκείνον έγνώρισε, μόνον ταϊς θηλαϊς έτιθηνή-

σατο· μόνος αυτή φαιδράν έποίει τήν τράπεζαν ·

μόνος ήν της κατά τδν οίκον φαιδρότητος ή ύπόθεσις·

παίζων, σπουδάζων, άσκούμενος, φαιδρυνόμενος, εν

προόδοις, έν παλαίστραις, έν συλλόγοις νεότητος"

πάν δ τι μητρδς Αφθαλμοΐν γλυκύ τε κα\ τίμιον,

μόνος εκείνος ήν. "Ηδη τοϋ γάμου τήν ώραν άγων,

6 τοϋ γένους όρπηξ, ό της διαδοχής κλάδος, ή βακτη

ρία τοϋ γήρους. Αλλά κα\ ή της ήλικίας προσθήκη.

οεΓεΙ, δίνε ΙΓι1:ιπι;ιΙί ιΙοιΙίΙιΐΒ εδδβΐ, δίνε ρΓαάΪΓβΙ ίιι άλλος θρήνος ήν. Ό γάρ νεανίαν εί-ών, τδ άνθος

ρυηΐίευπι , δίνε ειιηι βΐίφιο Ιιιείβ εοη(;ι·6οΌι·8ΐιιι·,

8Ϊνε ίη ]ιινοηιιπι εοείιι εδδεί : ηϋιίΐ εδδε ρΓ.κΙΟΓ ίρδίιιη

8ο1υηι ιηβΐηδ οειιΐίβ ϊυευηάυηι νεί εχίιιιίιιηι ροιβΓβΐ.

Ιαπι οχοτί άυεεηϋχ χΐ3δ βΓ.ιΙ ίαοηεβ, ειιηι εβδβΐ

ι «ΐεΓοηιιί ΐοΐίηδ (αιιπΙί;ρ δΐϊΓρβ, Γ3η»υ8 ιριί ροδίεπ-

Ι;ιΐεηι ρΓορ3(!3Γεΐ, δεηεείχ ΓυΙεπιιη. ΕΓιβηι κΐ.τΐΊβ

ίηιΙίε3ΐίη ΙιιεΙιιπι 3ΐιςεΙ. Νβηι ίρβε ίΐοβ Γοπικε ειη»Γ-

(■ιιίδδε 8Ϊι;ηΊΓιιηΙιΐΓ, ειιηι μνεηβιη είδΐίηείιιιη άίεί-

ιηηβ, επί 3(1 ]ιΐ8ΐ3ηι ει-βδδίΐίειη 1>3γΙ<3 ηεεάΊιιη ηικί»

ΓιιβπΙ, 8('(Ι ρΐ'ίηιη ΐαηΐιιιιι ΐ3ηυςο π,ιιβδί εΠ1θΓ$8εεΓβ

εοβρεπί, (ξεικιππη ρυΐεΐιπίιιοίηε εΐίηηιηιιιη ηίΐοΓειη

Βυαηι οδίοηίαηΐβ. Ουία πιπί αηίηιί Γιιϊεδβ ίΐΐί ηιίδεΓΧ

ριιΐ38, (|ΐκ<; ΓιΙίιιηι Ιαΐβιη 3ηιίΙΙ>:ι-εΙ ? ηίιηίΓυιη νείηΐ

είπε τής μαρανΟείσης ώρας, άρτι τοις ίούλοις ΰπο-

χλοάζοντα, ουπω τοϋ πώγωνος διά βάθους ύποπιμ-

πλάμενον, ίτι τω κάλλει των παρειών ύποστίλβοντα.

Τί τοίνυν πάσχειν είκδς ήν έπ' αϋτώ τήν μητίρα;

οιονεί πυρ\ τοις σπλάγχνοις έγκαταφλέγεσθαι , ύς

πικρώς έπ' αϋτώ παρατείνειν τδν Ορήνον, περιπλε-

κομένην προκειμένω τώ πτώματι , ώς μή άν έπι-

σπεϋσαι τώ νεκρώ τήν κηδίίαν, άλλ' έμφορεϊσθα'.

τοϋ πάθους, έπιπλεϊστον αϋτώ τους όδυρμοϋς παρα-

τείνουσαν οϋδε τοϋτο παρήκεν ό λόγος· « Ίδών γάρ

αύτήν ό Ιησούς, » φησ\ν, « έσπλαγχνίσθη. καΐ προσ-

ελθων ήψατο τής σορού, οί δέ βαστάσαντες έστησαν.

Κα\ λέγει τφ νε/.ρώ · Νεανίο , αο\ λέγω, έγέρθητι ·

3ΐ))|ηβ ηυοάαπι νίδεεΓ» ίρδίιιβ ιΙερ3δ13 Γιιίδδε ηβεββ- ^ κα\ παρέδωκεν αύτον τη μητρ\ αϋτοϋ ζώντα. » "Ηδη

τοίνυν ούκ έν όλίγω διαστήματι τοϋ νεκρού γεγενη-

μένου, κα\ όσον οΰδέπω έναποτεθέντος τώ τάφω,

γίνεται παρ' αΰτοϋ Κυρίου τδ μεν θαύμα μείζον,

τδ δέ πρόσταγμα ΐσον. "Ετι πρυς τδ ύψηλότερον ή

θαυματοποιία προέρχεται, ώς άν μάλλον προσεγ-

γίσειε τά φαινόμενα τώ άπιστουμένω περί τήν

άνάστασιν θαύματι.

8β εδί. Ιΐκιριε αεεΓίιε ΐ3ΐιιεη(3η<1ο δε βΙΠίχίι, ειιιιι

ιιιοΠιιί ε;ΐ(1:ινβΓ απιρΙβχ.ΊΓΟίιΐΓ, εί ηιιβιη ιΐίυΐίϊδίιτιβ

ίιι ΙυεΙιι ρει-αιΐΓ3Γεΐ : ιιιίηίπιε ϊ 1 1 η ηιιίαεηι ρΐ'ορεΓ3ηδ

εχϋηείο ]ι.8ΐα Γ»εεΓε, ββά $3ΐί3π «Ιοίυτβ ευρίεηδ.

Πε'ιηιΐε 8ΐι1ι]ίείΐϋΓ : Ιββιιπι, ευιιι ίΙΙηιη εδδεί ίηΐυί-

(Μ8, ϊ ιι I ί ηιο νίδεεηιηι ηιοΐυ βΓβα ίρ83ΐη υΐ εοηιιτιίδε-

ι·3ΐΐοηε ΐβη^εΓείιΐΓ, 3<1(1ιΐΓ.Ιυηι Γυίδδε. Οιογο ειιηι βε-

εεδδίδβεΐ, 33ΐιά3ρίΐ3ΐη ηΙΙί^ίΙ : εί εοηΐίηυο ςυί εβηι ροιΐη!ι«ηΙ, Βΐιΐκηίοπιηΐ. Ι1)ί Ιιιηι ιηοΓίηο, Ιυτειιίι

(3ΪΙ) Ιίηί ιΐίεο, βχρεΓβίδεετε. Αίςιιε Ιιοε ρβείο νϊΐΒϋ ΓββίΐΙυΙυηι ιη.τΐπ άοηαΐ. Εγ^ο Ιιιιίε ηοη εχί^πο ];πη

:ιΙι Ίηΐεη'ΒΐΙο ιηοΠαο νίίβηι τείΐίΐιιίΐ, οηηι ΙαηΙιιηι ηοιι δερυΐΐυβ βδβεΐ. Οιιοα ]απι ηιΐΓβειιΙιιιη ρΓίοΓε ηΐ3-

]ιιβ βδΐ, (|η3ηι]ΐΐ3ΐη εοαειη δεπηοηίδ ίιηροΓίο βίΐ εΙΓβεΐυιη. ΕηϊιητβΓΟ ϋοπιίηιΐδ ήά οχεείδίηδ εΐϊβιη ρΓΟ-

ιΙΊ^ίιιιη ρΓΟβΓειϋΐιΐΓ, υΐ ροΐίιι» ρεΓ ιηβηϊΓβδΙαδ βΙΓεείίοηεδ ^^ νεδϋβείΐ3ΐίοιιί8 ηιίΓβευΙιιιη βεεεαεΓειηι»,

(|υοι1 εχΐβΓοςηί ιΐίΐΐίείΐε οΓβιΙίΐα εδί.

Λ1ϊ1ίοΐ3 ηιιίιΐηιη ν»ΙεΙιΐ(1ίηε Οοηιίηο ΓβηιίΙίϊΓίδ εί 3- ϋ Ήσθένει τις τών συνήθων τώ Κυρίω κα\ φίλων

ηιίειίδ 8Γ31, εηί ηοηιεη 1.3Ζ3ΠΙ8. Ηυηε ψΐ3ηψΐ3ΐη 8ίΙ)ϊ Λάζαρος δνομα τώ άσθενοϋντι. Κα\ παραιτείται ό Κύ-

εβΓυηι, ίηνίδεΓβ Ιαηιειι ϋοηιίιιιΐδ ηοΐεΐιβΐ, ευιη ρΓοειιΐΛν Ρ'·θί τήν τοϋ φίλου έπίσχεψιν, πόρόω
ω του νοσουντος

αϋ ίρβο βοεδβεΐ : υΐ ββΐίδ ει Ιοεί ει Γ»ευΙΐ3ΐίδ ιιιογΙϊ

βδδεί ίη :ιΙ)8οηΐί3 νιΙίΓ,βά1 εΙΤϊείεηαιιηι ίο ηκ)Γΐ)ί ορε,

(|ΐιοι! ίρδί εδί ρΓορηηηι. Ελζ.τγο φιίιίειη ςιιιίιΐ βεοίιΐίδ-

βοΐ ειιιιι εδδβιιΐ ίη ΟηΙίΙχπ. (Ιί8είρυΙί$ ίικίίεηΐ: 3ΐςυε

εΓΐ3ηι ρΓοΓε'ίΐίοηοηι 30 ίΙΙιιηι βιιηηι, ιιΐ ]3εεηΐεηι εχεί-

ΙίΓβΙ. δειΙίΙΙί Γεπιιιι δΠ3ηιηι ΐΓερ'κΙί ρΓορΙΟΓ ίπιιηαηί-

ΙίΙειη ίιιο'ίΒοπιιιι , ^Γ^νο 30 ρεπειιίοδυιη δίΐιί Γογο

δΐηΐιιε1)»ηΐ, «ί Ι3ΐί ΐοπιροΓε ίο ^ικ1,τ3η) ΓεοΪΓεηΙ, 30

8οπιεΙΙιοιηίεί(1ί8 ηΐ3ΐΊ3ηιΙθδ ρπιε1)εΓεη1.1ΐ3(|ΐΐ8 ιηοΓαιη

εχ ηιοΓ3 ηβείεηΐββ, 8«γο ΙβικΙοπι β 0;ιΓιΙ;ε;ι ΓβνβιΊηη-

ΙΠΓ.ΝβΙΙ) ΟΟΓΠίΐΐί ρθΙβδΐ38, ίρδΟΓΠΐη 6Γ31 νο1ΐΙΙ1ΐ318 51»-

ρετίοΓ. Ιΐ3ΐ(ΐιε οΊιεεϋβηΐιΐΓβοίρβο (ΙίδΓίριιΙί, ίιι .-ιρικΙ

ΒεΙΙΐ3ΐιί3ΐη ΐηίΐΐη ιιιν&Ιεπί αε ΓεδίίΓΓοείίοηο, ΐ[Π3 Ιιο-

γενόμενος, ώς άν εύροι χώραν χα\ δύναμιν έν τή τής

ζ(ϋής άπουσία τδ Γδιον έργάζεσθαι διά τής νόσου ό θά

νατος. Μηνύει τοις μαΟηταΐς δ Κύριος κατά τήν Γαλι-

λαίαν τδ περί τδν Λάζαρον πάθος · άλλά κα\ τήν πρδς

αύτίν δρμήν, έφ' ω τε διαναστή σαι τδν κείμενον. Περι-

δεεϊς δέ ήσαν έκεϊνοι διά τήν τών Ιουδαίων ώμότητα,

χαλεπδν και κινδυνώδες ποιούμενοι τδ πάλιν έπ\ τής

Ιουδαίας έν μέσω τών φονώντων γενέσθαι. Κα\ διά

τούτο μέλλοντες κα\ άναδαλλίμενοι, χρόνω ποιούνται

τήν άπδ τής Γαλιλαίας έπάνοδον. Κατεζράθη γάρ ή έξ-

ουσία, και ήγοντο παρά τοϋ Κυρίου οί μαθητα'ι, οίονει

τά προτέλεια τής καθολικής αναστάσεως έν ϋηθανία

μυηθησόμενοι. Τέσσαρες ήσαν ήδη μετά τδ πάθος αί
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ήμερα·.· πάντα έπεπλήρωτο τω κατοιχομένω τά νομι- Α ιηϊηιιιη 3ΐί(]ΐΐ3η(1ο βεηιΐδ εχεί13ΐ>ί1υτ υηίνβΓββ, ρβΓ-

ζόμενα, τάφω κατεκρύβη τ!) σώμα. Έξφδήκει κατά ο'ιροΓβιιΙ. ΤοΙί ριη (Ιίεδ 8Γ3ηΙ βΙηρ$Ί ψιαίιιοτ : ]<ΐδΐ3

τδείκδς ήδη, κα\ πρδς διαφθοράν διελύετο. μυδώντος ηιοΗυη ]3ΐη ρπιίεηι ΓϊοΙμ; εοι-ριΐδ ββρυΙοΓΟ οβηιϋ-

έν τώ εΰρώτι της γης, και διαζί-τοντ^ς ϋπ' ανάγκης Ιαη. Μ νοΓΟ δίιηίΐε θβΐ ]3ΐη Ιιιιη ϊαΙυηαΪΜβ, οοηι-

τοΟ σώματος. Φευκτδν ήν το πράγμα, βιβζομένης της || ρ3Γ3ΐυηκ|ϋ6 3(1 ίηΐβΓΪΙυπι Γιιίδδε, εαόΐνβΚ ίρβο ϊη

φύσεως τδ βιαλυθέν εις δυσωδίαν ά-οόιδόναι πάλιν ΗΙανϊβ ΙΛΓΠΒ ηεΓεδδ3πο ϋίΙΒιιοηΙε. Κε» ίρδβ ΙΊι·<1:ι ,

τώ ζην. Τότε τδ άπιστούμενον της καθολικής ανα

στάσεως έργον δι' έναργεστέρου τοϋ θαύματος ε!ς

άπόδειςιν άγεται. Οΰδέ γάρ έκ νόσου τις άνίσταται

χαλεπής, ούδε πρδς ταΓς τελευταίαις ων άναπνοαϊς

εις τήν ζωήν έπανάγεται, οϋδέ παιδίον άρτιθανές

ζωοποιείται, οΰδέ μέλλων τώ τάφω προσάγεσθαι νεα-

νίας πάλιν έκ της σορού άναλύεται· άλλ' άνήρ τών

έξώρων, νεκρδς, έωλος, έςψδηκώς ήδη, καΐ λελυμέ-

νος, ώς μηδέ τοις έπιτηδείοις άνεκτδν είναι προσεγ-

γίσαι τφ τάφω τδν Κύριον, διά τήν έγκειμένην

άηδίαν τοΰ διαπεπτωκότος σώματος, μια κλήσει

ζωοποιηθεις πιστούται τδ κήρυγμα της αναστάσεως,

τοϋτ' εστι, τδ έπ\ τού κοινού προσδοκώμενον, 8 επί

μέρους τη πείρα έμάθομεν. Καθάπερ γάρ έν τη τού

παντδς άναστοιχειώσει, φησ\ν δ Απόστολος, αϋτδν

χαταβήσεσθαι τδν Κύριον έν κελεύσματι, εν φωνή

αρχαγγέλου, και διά σάλπιγγος είς άφθαρσίαν τοϋς

νεκρούς διαναστήσειν ■ ούτω κα\ νύν οΤόν τινα ΰπ·ν»>ν

τδν θάνατον, τή φωνή τοϋ προστάγματος δ έν τώ

τάφω άποσεισάμενος, κα*. άποτινάςας έαυτοϋ τήν

έπιγινομένην διαφθοράν τή νεκρότητι, άρτιος και

σώος τοϋ τάφου έξάλλεται, μηδέ τώ δεσμώ τών περί

τους πόδας κα\ τάς χείρας κειριών κωλυθείς πρδς

τήν Ιξοδον.

Ιβηΐυιηςυε ηοη 3ΐ)θΐηίηα»ιΐ3, εο^ί ηίιηίπιιη ηαίιιηηι

ίϋ ηιιοιΐ ]3πι ίΐ3 (ΙίδδοΙνίββεΐ, υΐ ρΐαηβ ΓείεΓεΙ , νίΐχ

Γβ$ιίΐυ6Γβ. Ιΐαηυβ Ιίιηι 1ι:ηκ1 <1υ1)ίβ ρΓοιΙίβίο ςαοάιπι

ϋΐυδίΐ'ίοπ, ςεηιΐδ Ηυιηαηιιιη υηίνβΓδβ βΐίηιιβιηΐο εχ

ηιοΓίβ εχοίΐ3ηι1υιη 6886, ϋεηιοηδίηΙιίΓη ββΐ. Νοιι βηΐηι

(ζΓανί ςυϊδ πιογ1)ο ΙβνιΙιΐΓ, ιιεςυε ΐβ ςυί εχίΓειιηιιιι

(1 υοε 1)3 1 δρΪΓΪΙυπι, νίΐ%ΓεδΙίΐυίΐυτ, ηεςυε ρυείΐβ Γ6-

εβηβ ηιοΓίυα νίίαιη ΓβευρεΓΐΐ, ηεςιΐ6]ιινβηί$]3ηι]»ιη

$ορε1ίεπι1α8 ά& δβιηίβρίΐιι εχίηιίΐιιι·, εε(1 Ιιοιηο χίαιβ

Β ρΓονεείϊοΓ ίβηιρπάειη ηιοπιπίδ, ηι:ιπί(1ιΐ8, ρυίΓεβεεη»

3ε άΊβΙυεηδ, ειι]υ3 3(1 Ιιιππιΐυηι, ρτορίεΓ Γοβάαπι οβ-

ϋινβΓίβ ΙιΜίΙυπι, υΐ Ποιηίηιιβ 3εεε(1βι·εΙ, νίχ Ίρ$'ι ιιε-

0(-883ΐϋ ΓοΓβηϋιιιη εχίδΐίητΐ3ΐ)3ηΙ. Ηίε βΓρο ιιηβ νοεβ

νίιβιη ΓβειιρεΓβηδ, Γκίεηι ϋοείηηχ ιϊβ ΓεδυιτεεΙίοηβ

εοηείΐίϋΐ, υΐ ]3πι δίΐ εχίρεείβηιΐυηι υηΙνεΓββ, ηηοϋ

εβπίβ ϊη ρ.ιπίυυδ βχρεηεηΐίβ νεηιιη 6886 άοεοίΐ.

Ν»ηΊ, ιιΐ ΑροδΙυΙυβ πιειηοΓίχ ρΓ0(1ίι1ίΐ, εο ιβπιμοιε,

ςιιο ίηδΐ3ϋΓ&1)ίΙιΐΓ ιιηίνεΓδίΙβδ Γβηιιιι, Ουιηίηιιιιι ίρ-

δΐιιη ηιιαι]3ΐη ηυβδΐευηι ηιίϋιαπ εοηοΐιηοΐίοηβ, ρβΓ

νοεεπι ιΐίνίιιοπιπι ηιιιιΐϊοπιπι ρΓΪηείρΪΒ, 3ε ΙηΙμβ

εΙαη^οΓβηι ιηοΓίαοδ αά οοηιΐίΐίοιιεηι ϊηΐεΓίΙυβ (·χρβΓ-

Ιεηι δΐΐδείΐ3ΐυΓυηι 90 : δίε ηυηε εΐϊβηι ΙιλχαΓυβ Ιιπιπιΐ»

εοηϋίΐυδ , 3(1 νβεειη ΊηιρεΓίιιηιςιιβ Γ)οιιιίιιί πιοιίειη

ίιΐδΐ3Γ δοιιιπί εχειιΐϊεηδ, ει ριιίΓεΓβεΐίοηε, ςυβε ιιιογ-

Ιυιιηι εοηΐίηυο οεευρανβΓβΙ, 3ΐ)]εεΐ3 : ίηΐε^εΓεΙ ΐιιεοΐυηιίδ (1β δερυΐει-ο ρΓΟδϋίι, ηβ νίηευϋβ ςιι'κίειη ίρ$υηι,

ηιι>1>υδ ειιηι ηΐ3ηιΐδΙιιιηρβ(1βδ βΓ3ηΙ εοηδίΓΪί Ίί, Ϊηιρ6(1ίεη1ϊ1)ΐΐδ.

τΑρα μικρά ταΰτα πρδς πίστιν της τών νεκρών Ο Εεςυϊϋ ΙΐίΕΟβιΙ εοιιΐιητιβικίβπ) (1ε ΐ'ββυΓΓεειίοηρ ρεΓ-

άναστάσεω; ; ζητείς και δι' έτέρων βεβαιωθή-

να! σοι τήν περι τούτου κρίσιν; άλλά μοι δοκεΐ

μή μάτην τοις κατά Καφαρναοϋμ είρηκέναι, ώς

έκ προσώπου τών άνΟρώπων 6 Κύριος τούτο πρδς

έαυτον λέγων ι Πάντως έρεϊτέ μοι τήν παραβολήν

ταύτην Ιατρέ, θεράπευ σον σεαυτον. » "Εδει γάρ έν

έτέροις σώμασι προσεθίσαντα τοϋς άνθρώπους τώ

χατά τήν άνάστασιν Οαύματι, έν τώ καθ' έαυτδν άν-

Ορώπ:;ί βεδαιώσαι τδν λδγον. Είδες έν έτέροις ένερ-

γδν τδ κήρυγμα. Τούς τεθνήξεσθαι μέλλοντας, τδ

παιδίον τδ τοϋ ζην άρτι παυσάμενον, τδν πρδς τώ

τάφω νεανίαν, τδν διεφθορότα νεκρδν, πάντας κατά

τδ ίσον έν'ι προστάγματι πρδς τήν ζωήν αναλύοντας.

Ζητείς κα\ τους διά τραυμάτων και αίματος έν τώ

μι.ιμο Ιβτϊα (ίΐ)ί νίι1εηΙυΓ? εΐίβηιηε (\α\ά (1ε Ιι:ιε

εεΓίίιΐδ (1εδί(ΙεΓ3δ ? Νοη ΙβιηεΓε ηιίΐιί Οοιηϊηιΐδ Ιιοε

αρικί €3ρΙΐ3ηΐ3υιιΐ3ΐΐ0δ είνεδ, Ιβηηιοιη εχ ίρςοπιπι

ρεΓδ0Π3 (Ιίχίδδε νίιίεΐιιτ : < ϋιηηϊηο ιιιίΐιί Ιτίΐυη ϊ 1 1 ικΐ

Ιιοιηίηυπι υδυΓρβίϊοηε νβΓίιυιιι ο1*]ίοίιίδ, ΜειΙίεε, Ιε-

ίρδυιη εϋΓ310*'. ι Ναιη ρβτ 8Γ31, ιιΐ ι\υ'ι ΙιοηιΊιιεδ ρεΓ

ειΐίΐα ίη ιΐϊεηίβ εοΓροηΙ)υ$ ηιΪΓαοιιΙα εοηι1οεεΓ3είε-

Ιηιΐ , υΐ ΓβδυΓΓεείίοηβιη ΓοΓϋ (τηίονιιΐ, ΐιίπιι εΐίαιη

■11ο ϊιι εΟΓροΓε (]υο(Ι 3 ηο1)ίδ δΐιηιρδβΓ3ΐ εοιηρΓθΙ)3ΓεΙ.

Ιη βΐίίδ (1οε(Γίη3ΐη Ικιηε εΟϊεβείΐεΓ ύεεΐ3Γ3ΐ3πι εοη-

ΰΓΠΐ3ΐ3πκ)υε νί(1ίδΐί. ΜογΙϊ ριΌχίηιοδ,ριιβΙΙβι» τεεεηβ

ιηοιίιιαιιι, ]υνεηεπι (ΙεΙβίαιη εΐίαηι 3<1 Ιυπιιιΐυπι, ε3-

(Ι.ι μ τ (Ιεηίςυβ ρυίΓεδεειίδ : οιηηεδ Ιιοβ 3(1 ιιηίυδ νοεϊ$

ϊηιρεΓίυηι ηιοπβ τείίεΐβ, ΓϋΓβιΐδ ίη νϊΐαηι εοηιιιιί-
θανάτω γεγονότας, μή τις έπ\ τούτων άτονία τής
ζ,οοποιοϋ δυνάμεως λύτ, τήν χάριν ; Είδε τδν έν ήλοις ° β^ηΐεδ νίά.δΐΐ. ί^η.ηε εΐ ΙΙΙοδ νϊ(ΙεΓ0 1υΙ>εΙ εχοΐ3-

όιαπερονηθέντα τάς χείρας. Είδε τδν τήν πλευράν

λόγχη διαπαρέντα. Διένεγκε τοϋς δακτύλου; σου διά

τών τύπων τών ήλων. "Εμβαλε τήν χεϊρά σου τώ έκ

τής λόγχης τραύματι. Χτοχάζη πάντως έπ'ι πόσων

βίκος ήν είς τδ έντδς τήν αίχμήν διαδΰναι, διά τοϋ

πλάτους τής ώτειλής, τήν έ~Ί τδ έσω πάροδον λογι

ζόμενος. Ή γάρ εϊσοδον χειρδς άνθρωπίνης χωρή-

σασα πληγή, πόσον έντδς τοϋ βάθους γεγενήσΟαι τδν

οίδηρον ύποδείκνυσιν; Εί ουν ούτος έγήγερτα:, εϋ-

[08, ςυϊ ίη νυΐιιοπίιιΐδ ει Β3ΐι^ιιίηε ηιοΓίειιι ουίνε-

ΐ'ΐι ιι ι , ηε ηιιίδ ίιι Ιιίδ Γοτίε ροΐεδίβίεπι ϋίνίιΐ3ΐη, ιπογ-

Ιιιοδ ίη νίΐ3ΐη Γενοεβηΐεηι, οδδε ΐη)υεείΙΐ3πι ριιΙεΙ?

Ιη ίΐΐυιη ίηΐηεΓε οιι]υβ ρεΓΓυΓ3ΐχ εΐβνίδ πααηυβ Γυ-

ΟΓϋηΙ : ίη ίΐΐυπ), ίιΐ(|η3ηι, ευί ΙβΙιι» ίΙΙβηΐηΊ 1>3δΐ3

ρεΓίοδδίπη Γυίΐ. Α^ο, εϋςϊΐοδ Ιιιοβ ρεΓ υΐβνβτυηι νβ-

811(19 είτευηιΓεΓ: ίη<>εΓβ ιηαηιιπι ίη νιιΐηυδ ϊηΠίεΐιιιη

3ΐ> Ιΐ3δ(3. ε\ίδ1ί:η3ΐ)ίδ ΓβείΙΙίιηε, ηυουδηιιβ ευδρί(1ίδ

3ΐ:)εδρεηεΐΓ3νεπ(, δί (1ε νυΐιιεί'ίδ αιιιρίίίικίίηυ, (ριαυ

»· I ΤΙιεδβ. ιν, 19 δης. " Ειιε. ιν, 23.
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νείιεηίοιίδ 1)33156 ΓιιεπΙ ΊιηρΓΡββϊο, οοη]βοΙυΓαπι Γ»- Α κόλον άν είη τδ άποστολικδν έπιφθέγξασθαι · «Πώς

<:κΐ5. Οπαπι βηίϊη αΐΐο Γειτιιπι ρεηβΐΓ3δδε ηεοεδδβ εδί,

ιυπι νιιΐηυδ ίρςιιιη Ιιοηιίηίδ ιηαηιιπι ϊηεεΓΐ3ΐιι 63ρε-

Γβ ροΐυεπί ! Ηϊε ΐίΓ^ο ειιηι εχείΐ3ΐιΐδ 3 ηιοΓίβ (Μ, ηε-

ιιιίιιβ, ορίηοΓ, εοηΐΓβιΙϊεοηΙε , νι·ι·1/ι* ϋΐίβ ΑροδΙοΙϊ

ιιοΙ)ί8 υΐί ΙϊεεοϊΙ : Ο,υο ρηοΐο (ΙίοβΓβ ηοηηιιΙΗ αικίεηΐ,

ΓβδΙΙΙΎεείίοΐΙΟΙΙΙ ΙΙΙΟΙ'ΙϋΟΙΊΙΙΙΙ ηιιη ΙοΓβ" ?0ιιηιΐ(1ο 1(51-

I ιι γ ϋοιιιίηί γ3ΐΙϋίαί3 ιΐβ Ιιοο νει·3 εδβε ρηΐεΐ, φΐοά"

εΐ οκΐβπβ ε]υδ ΟΓβευϋδ βνβηΐιιβ ΓββροηϋΡΓ'ιΙ : ΓθΓβ

3ΐι(6πι Γεδυιτεείίοηεπι ηοηνεΐϋϊδ ηιοάΌ, 8β(1 Ίρ53 ε-

ιϊαηι Γβ (ΙεεΙαΜνεπί, ιιηηηιιΙΙίδ ϊη νϊιηπι ρει· τβδίιιτε-

(■ιίοικ'ΐιι Γβίίποΐΐδ: φΐί<1 άείηεβρδ ρπκιβχβηΐ 3(1νει·8ϊ-

ΓΪί 031183Κ, (]Ι10 ΙΐΓΐηυδ ΠΟΟΪδ 3386Ι)Γΐ3ηΙηΓ? Οιιγ ηοιι

■νηΙβΓο {1Ι53Ϊ3 οηιηίύιΐδ, ςιιϊ ροΓ ρ1ιίΙθδορΙπ:ιΐη ίηβιιοδ-

φΐε Γιαιιάβδ οαρίϊ, δ'ιιηρϋεεηι ει ίηοπΐ3ΐ3ΐη νεπία-

Ιϊδ ρ6Γδϋ3δΊυηεηι ανοτδαηΐυτ, ηικί* ροΐϊιΐδ ρΓοίεδ- Β κα\ Αναχβινιεϊς τδ πρόσωπον της γης. » "Οτε και

δϊοηϊΗιψίδ 3(11ΐ56ΓβΙ)ίπΐ(ΐδ? ρι-χςβι-ΓιηΊ ευπι άβ νει-βίδ εύφραίνεσθαι τδν Κύριον έπ\ τοϊς Εργοις αύτοϋ λέ-

■νβΐίδ, ηιιιηβΓο ρηιιοΊϋ, ο,υο ρβείο Γενοεηίππίδ ϊη νϊ- γει, έκλειπόντων τών άμαρτωλών άπδ της γης.

Ι3πι 8ΪΙ Οευδ Ιιοηιίηεβ, ϊηΙεΙΙί^εΓβ Πεεβ!. «Αυίει-68, ι Πως γάρ τις έξ Αμαρτίας όνομασθήσεται, της άμαρ-

ΐηςυϊΐ", »|> είδ δρίηΐππ) ίρδοπιιη, βΐ 3Π)Ϊ3δ3 εοηΐί- τίας ούχ ούσης;

ιιυο νίΐη ΐη ραΙνβΓειη ρπδΐίηυπ) Γειίϊ^εηΐιιι·. Εηιίιΐο Βρίηΐιιιη Ιιιυπι, εΐ ιΐε ΊηΙε^ΓΟ ΟΓοαΙιιιηΙιΐΓ, .ηηονβΐβ

ίρδϊιΐδ εΐίβιιι Ιειτ;ρ Γαοϊε. » ΙΠοηαΊ«1βηι ΙβηιροΓβ ναΐβδ βοΜιΐ, Γογο υΐ βιιϊδ εχ ορεπίπιβ ϋοπιϊιιιΐδ νοίαρίβίειη

(Μ'.ρϊαΙ, δυΐιΐβΐίδ ιΐβ 18ΓΓ3 δοβΙβΓβΐΊδ Ιιοιιιί ιιϋιιΐδ. <3υο βηίϊη ρ3οΐο φήδ εο ηοηιίηβ Ιιιηι ίφρβίΐαπ ροΐεπί·

ϊρ*3 Γ6 ρίβηβ δΐιΜβίβ ει 3ΐ)θΙίΐ3 ?

λ.έγουσί τίνες, δτι άνάστασις νεκρών οΰκ ϊστιν; »

Επειδή τοίνυν πάσα μέν πρόρίησις τοϋ Κυρίου δια

της τών γεγονότων μαρτυρίας αληθής έπιδείκνυται,

τοϋτο δέ ού λόγω μεμαθήκαμεν μόνον, άλλα και έξ αυ

τών τών έπ\ τήν ζο>ήν έξ αναστάσεως έπανελθόντων,

Ιργω τήν άπόδειξιν τής επαγγελίας έλάβομεν · τίς

υπολείπεται τοϊ; μή πιστεϋουσιν Αφορμή ; Οΰκ, "Ε(4-

ρ"ωσΟε, φράσαντε; τοις διά τής φιλοσοφίας καΐ κενής

άπάτης παρακρουομένοις τήν άκατάσκευον πίστιν,

ψιλής έξόμεθα τής ομολογίας; μαΟόντες έν όλίγω

διά τοϋ Προφήτου τδν τρόπον τής χάριτος, β»* ών

φησιν ■ ι Άντανελεϊς τδ πνεΰμα αυτών, και έκλεί-

ψουσι, και είς τδν χοϋν αυτών έπιστρέψουσιν. Έξτ-

αποστελεϊς τδ Πνεϋμά σου, κα\ κτισθήσονται ,

ΕΑΡΓΤ XXVI.

Άε$υττεεΐ\οηεηι (οτε, αΙ>Ηοττεη$ α νετο ηοη ν'ιάετϊ.

Υοπιπι ηοππυΠΊ δΐιηΐ, <μϊ οΙ) Ιιιιιηαηηπιηι εο^ΐ-

Ιϊΐϊοηοηι ϊπι1)βοίΓ.ίΐ3ΐβπι εο ΙεπιηΙυι-, ιιΐ Πει ροΐε-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κς'.

■ "Οτι ούκ ίξω τοϋ εΙκότος ι\ άνάστασις.

Άλλ' είσί τίνες, οΐ διά τήν τών άνθρωπίνα.; λο

γισμών άτονίαν, πρδς τά ήμίτερα μέτρα τήν θείαν

8ΐ3ΐοιιι 3(1 ν'ιπϋίτι ηΟδίΓβΓυιτι ΜίοιΙυΙιιηι εχί^αηΐ : ^ δΰναμιν κρίνοντες, τδ ήμΐν άχώρητον ούδε θεώ δυ-

βΐ ιμιοίΐ ϊπ^οηΓι ηοδίπ Γ3ευΙΐ3δ ηοη οβρϊΐ, ηβ (|ΐπ

ιΐβιη 3 ϋεο ρΓ*8ΐ3Γΐ ροδδε 3ΐΓιι·ηιεηΙ. Νβηι ΓβδρϊοεΓβ

ηο$ 3(1 εο8 ]ιιϋειιΐ, ςυί οΐίηι ηιοηυί, 3(1ΐ]ηε ηΙΙιΐ-

Ιυπι δΐιηΐ Γ6(1»οΙϊ : Ιιπη ηυοΓυηι εοτροΓβ το^ίδ ίηι-

ροδ'ι>3 εΐ ε<)ΐιεΓεηΐ3(3 δυηΐ. 01ι]ί6ίΐ εοΓυιη ηοΐι'ΐδ

οΓ3ΐίο εαππνοι·»8 1>εΙΙυ38, βίο,ιιε εΐίβηι ρίδεβδ, ςιιί

ΙιοηΓιηιιηΊ ηηηΓΓα^ϋδ β]εοΐθΓυιη ο:ιπιεδ (1ε£ΐυ1ϊνε-

ηιιιΐ. Α(1ϋυηΙ υδυνεπΐτε, τι I ϋδ νίιΊδδίηι Ηοηιίιιεδ

ν6δεαηΐιΐΓ ει εοηεοείιΐδ 8ΐΐ3ηι ϊη εβΓηειη εοηνετ-

1»ηΙ. Ηυ](ΐ8ΐιιο(Γ[ ιιιυΐο Γοοοιίδεηΐ, ρβΓ ρΓοΓεοΐο

1ενί3, ειεχίιηίβ Οβί ροΐ68ΐ3ΐε Ίη<Ιΐμιι:ι, υΐ ηοδΐΓ3ΐη

(1ε ιεδίίΓΓεοΐΊοηε (ΙοείΓίηηηι ενεΓίαηΙ. 0ιΐ3δϊ νεΓΟ

ιιεη,υεΒΐ ϋειΐδ ςιιοιΐ αοιηίηί οδΐ οιικ|ΐΐ6 ρΓορηιιιη

Γε·:ΐϊΙυεΓ0, ρΓίδΐίηυιη αά δίαίιιηι ρβΓ βηδιίοιη νείιιΐϊ

νατδν είναι κατασκευάζουσι. Δεικνϋουσι γάρ τών

τε άρχαίων νεκρών τδν άφανισμδν, τών τε διά πυρδς

άποτεφρωθέντων τά λείψανα, και Ιτι πρδς τούτοις

τά σαρκοβόρα τών ζώων τώ λόγω προφέρουσι, κα\

τδν ίχθϋν τώ ίδίω σώματι τήν σάρκα τοϋ ναυαγή-

σαντος άναλαβόντα, καΐ τοϋτον πάλιν τροφήν ανθρώ

πων γενόμενον, και εις τδν τοϋ βεβρωκότος δγκον

μετακεχωρηκότα διά τής πίψεως. ΚαΙ πολλά τοιαϋτα

μικρο-ρεπή, χα\ τής μεγάλης τοϋ θεοϋ δυνάμεως

χαιέξουσίας άνάξια, έπ' άνατροπη τοϋ δόγματος δι-

εξέρχονται" ώς ού δυναμένου του θεοϋ πάλιν διά τών

αύτών όδών, δι' άναλΰιεως άποκαταστήσαι τω άν-

θρώπω τδ ίδιον. Άλλ' ήμεϊς έν όλίγω τάς μακράς αϋ

τών τής λογικής ματαιότητος περιδρομάς ΰποτεμνώ-

νίαί Γβιίβυηΐί.' δβά ηοδ ρι·οΙίχ3δ ίρδοπιηι, ίηερίε 3ε Β μεβα, όμολογοϋντες τήν μέν διάλυσιν τοϋ σώματος

δορίιϊδίίεβ (ΙοεΙαιιΓιΙιηΐϊυπ) , αηιΐιηςοδ ρπεείιΐβιηυ!;

Γ:ΐΙβ3Ι1Ι11Π|1!β ΓβδΟΐνϊ 60Γρΐ18 ΙΐΟίηίΐΐίδ ΪΙΙ38 ίιι ρ;)Πι·ϋ,

ηυ'ιηοδ εχ ρβπίουδ εοπδίβΐ; ηεο,ιιε ΐεΓΓβηι ιιιούο

ςυεηΐ3(1ιηο(1υιιι δβτπιο ιΐϊνϊηαβ ΙοηιιίΐιΐΓ, 3ϋ" ΙεΓΓβιη

Γειίιιεϊ, 86(1 εΐ 36Γ6ΐη εΐ ΙιυιηοΓεηι 30" 83 ο,ιμρ βεηεί'ϊδ

θϊιΐδίίειη 8αηΙ, 88 εοπΓειτε : οπιηΐοοδ ϊη ηο1)Ϊ8 ρβτ-

ΙίΙ)ΙΙδ 30" Γ68 8ΪΙ)ί εθ£η3ΐ3δ Ι611(1β11ΐϊ1)11δ, είνε 3(160

οοτριΐί Ηυηίληυιη 3 ΟΓηίνοηβ ανϊΙ>ιΐ3, βϊνε ίηιιηη-

ιιίοιίδ ΙιεΙΙιιίδ, 8ίνε ρΐδοίϋιΐδ (ΙβνοΓβΙΟΓ, βίνβ (Ιεηϊ

(|ΐι« Γοςο ϊτηροδϊίπιιι ϊη Γιιπιοδ 3ο είηειχδ Γεϋϊ^αΙοΓ.

(^ιιοευηιιιιε βιιίεηι Ιοεο 688β Ιιοιηϊηίδ εΟΓρπ» 813-

Ιιΐ3πιιΐ8, ϊ(1 ηυίαΌπ) οοηδΐ3ΐ)ί[,ορΊηθΓ, Ιιοεϊιι ιηιιη(1ο

Ϊ11ιΐ(1 Ιιβυά (Ιηοίε οοιιΐϊηειΐ. ΜιιικΙιιηι ροΓΓΟ ϋεϊ

είς τά έξ ών συνέστηκε, γίνεσθαι, καΐ ού μόνον τήν

γήν κατά τδν θείον λόγον είς τήν γήν άναλϋεσθαι ·

άλλά και τδν άέρα, καΐ τδ ϋγρδν προ-χωρίΐν τώ όμο

φϋλω, και έκάστου τών έν ήμΐν πρδς τδ συγγενές τήν

μεταχώρησιν γίγνεσθαι, καν τοις σαρκοβόροις όρνέοις,

καν τοις ώμοτάτοις Οηρίοις άνί(*'>_8ή τδ άνθρώπινον

σώμα διά τής βρώσειυς, κάν ϋπδ τδν όδόντα τών

ιχθύων ϊλθη, καν είς άτμοϋς κα\ κόνιν μεταβληθή

τφ πυρί. "Οπου δ' δν τις *α8' ϋπόθεσιν περιενέγκη

τώ λόγω τόν άνθρωπον, έντδς τοϋ κόσμου πάντως

έστί· τοϋτον δέ τή χειρ'ι τοϋ θεοϋ περικρατεϊσθαι, ή

Οεόπνευστος διδάσκει φωνή. Ε! ουν σύ τι τών έν τή

σή παλάμη ουκ άγνοεϊς. αρ' οίει τής σής δυνάμεως

·* 1 (:ογ. χν, 12 8φΐ. ·» Ρδ3ΐ. ειιι, 20, 30.
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άτονωτέραν εϊναι την τοΰ θεοΰ γνώσιν, ως μή άν Α ροβϊΐιιπι ββδε ίη πιβιιυ, Ι.ΪΚ6ΓΧ <]ίνϊηίΙιΐ5 ΐΓαιΙίΙΰβ

έξευρείν των ίμπεριεχομένων ύπδ της θείας σπίθα- <Ιοοεηΐ·\ Οοοά βί (υ 63 ηοη ίρΐ0Γ23, ο,ϋΕ η>3ηιι

μΐί τήν άκρίβειαν; (αϊ εοηΐίηβηΐυτ : ευ.Γ ϋβυηΊ ηιιηυδ β88β ρεΓβρίεβ-

Γβιιι, ςιιαιιι Ια δίδ, βχΐδίηηβδ : ςιιβδΐ ηοη 8οουτ3(ε οιηηία ςικβ ραίιη» βυα εοη>ρΙεε(ΐίυι·, ηο(3 ρεΓβρβεΟα,υβ

031)631 ?

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ'.

Οτι δυνατόν έστιν, εις τα τοΰ παντός στοιχεία

τον άνθρωαίνον σώματος άναΛνθέντος, παΛιν

έκ τοΰ κοινοϋ έχάσζφ τό Ιδιον άποσωθήναι.

Άλλά τυχδν πρδς τά στοιχεία τοΰ παντδς βλέπων,

δύσκολον οίει τοΰ έν ήμΐν άέρος -προς τδ συγγενές

στοιχε'ον άναχεθέντος, και τοΰ θερμοϋ τε κα^ ύγροΰ,

κα\ τοΰ γεώδους ωσαύτως τοϊς όμοφύλοις έγκατα-

μιχθέντων, πάλιν έκ τοΰ κοινοΰ τδ οίκεϊον επί τδ

ΟΑΡυτ χχνιι.

Ι'Ίιίϊ ρο«5ί, ιιΐ $ρατ$ο ϊη βίβιηεηία αηΐνετ$ίίαΙϊ$ Ιιη-

ιηαηο οοτροτβ, ηηοά ρτορήνηι ιαηιβη ηηηηίηηΐ 6»ί

ΐχ ίΐία εοηιηιηηϊίαΐΐ ταύίηαίητ.

Αϊ εηϊιη, άυπ) ε1ειηεηΐ3 υηΪΥ6ΐ'δί(3ΐϊδ ϊηΐυεπδ,

ΓοΓβ βχίβΙΪΒΙΜ ρεΓίΙίΠϊοίΙε, υΐ εχ οοιιιηιυη'ιίαΐβ ίιΐ

ςιιοά εοΓροτιιιιι δϊη^ιιΙοΓαιη ρΓορπαηι β8ΐ, .ιΐίφιβικίο

πΐΓ8υ8 εοηΠι>3(, ροδίςοβηίδεηιβΓβί δρίπιυδ ϊη ηο-

1»δ οοβηβΐυιη ίη εΐβιιιειιΐηηι ιΙίβρβΓδυδ 681, 61 03-

ίίιον άναδραμεϊν. Είτα ού λογίζη δια των άνθρωπί- ° Ιογ, 81 ηυωοΓ, εΐ ρβΓίεδ ΙεΓΓείΒ, Γ60ΐΐ5 δυ> δοίϋεεί

β(ΜκΊ)δ δίη^'υΐ3 ρεΓΠ)ίδ(3 δυηΐ. Οιιγ, οΙ)8εεΓθ, (Ιβ

1ηιηιηηί$ βΐίαιπ εχεηιρίίδ ηοη οο1Γι£ίδ Μΐίοείηβηιΐο,

ύ'ινίηχ ροΐ6$ΐ3ΐί3 ηοο ΐεΓπιίηοδ ηοη οχοειΙεΓβΤ Νοη

ροΐεδ ηοη ηΐίφιηιιιΐο ϋδ ίη Ιοείδ, ςυ^ιΐ8 ηοπήηοβ

ΙοοίΐβΓεηι, οοίηπιυηεηι αηίιηπίίιιιιι βΐ-εββηι νίοΊβδο,

ςηί ρΐιιπιιπι β88β(. Ηίο βί βιιοδ &Α άοη)ίηοδ άείηϋβ

ΓβπιϊΚεΓεΙιΐΓ, βιιίηηαϋνβΓίβΓβ ρηΐυΐδίί β)Μ£»1θ8 βηί-

ιικιΐίβ 8ΐΐ3 ΓεειιρεΓ3ΐ·ε, (υπ) ςηοΛ 63 <1οηιίηοι·υι»

χιΐίΐιηδ 3ϋδΐιβν)δδεηΙ, Ιιιιη ηποιΐ ηοιίδ 688βηΙ ςυί-

))υδάαη) δϊςηβίβ. Μβη) 8) (1β Ιοηιειίρδο οο^ΊίαΙϊϊκ,

ηβούηυβο,ηβη) 3 νιτο :ιίιπ ι ;ι\ ι-ι ί.^. Ν;πη ειπη 3ηί-

ιηηδ βίεείίοηβ 61 3Π)0Γβ 3 η*ΙιΐΓ&8ΐιΐ(;ιι1&Γί εοΓρυδ,

ίη ειπ,Ίΐδ ο,ιι«δ) εοηΐυΙ)8Γηίο Γυίί, ρι·05εο,ι>3ΐυΓ ;

νων υποδειγμάτων, τδ μηδέ τοϋτο της θείας δυνά

μεως υπερβαίνε ιν τοϋς ορούς; ΕΙδές που πάντως έν

ταϊς άνθρωπίναις οίκήσεσι κοινήν άγέλην ζώων τι

νών, έκ κοινού συνισταμένην. Άλλ' όταν πάλιν πρδς

τοϋς κεκτημένους αύτη καταμερίζηται, ή τε πρδς

τοΰς οίκους συνήθεια, κα\ τά έπικείμενα σημεία τδ

ίδιον έκάστω άποκαθίστησι. Τοιούτον τι καΐ περί

σεαυτδν έννοών, ούχ άμαρτήσίις τοΰ πρέποντος.

Φυσική γάρ τινι σχέσει και στοργή πρδς τδ συνοίκη

σαν σώμα της ψυχής διακείμενης, Εστί τις κατά τδ

λεληθδς αυτή δια της υυνανακράσεως τοΰ οικείου

σχέσις τε κα\ έπίγνωσις , οίον σημείων τινών

παρά της φύσεως επικειμένων, δι' ών ή κοινό-

της άσύγχυτος μένει διακρινομένη τοις ίδιά- £ ίιΙεΪΓεο 6) ιΐβ οοη))ΐηοΐίοηβ ρπδΐίηα ηη.υιΙ,ιιιι ϊηεδί

ζουσι. Της τοίνυν ψυχής τδ συγγενές τε κα\ βΓββ ρΓορΓίιιιΐ) εητροδ οεουΙΙϊ »ίνβ 3θεε1ϊο δϊνβ

Ιδιον έφ' έαυτήν πάλιν έλκούσης, τίς πόνος, είπέ βςηίΐϊο, ηβΐηπΐ ηυαδ) ηοΐβδ βίη^ηΐΐδ ΊηιρΓίηιοηΙε,

μοι, τή θεία δυνάμει κωΐϋσαι τών οικείων τήν συν- ηβ )Ι13, ςιιβπ) (ΙίεϊηΊΐΐΡ, ίη εοηιηιυΓιΐΙΐΙβ οηιηία οοη-

δρομήν, ά^ρ"ήτω τι<Λ τή της φύσεως όλκή πρδς τδ I] ΓιιηιΙβΓβηΙιΐΓ, 8θθ" ςιιοιίιΐηπ) δίη^ηΙοΓυηι (ϋίδεΓίηιβη

ίδιον έπειγομένων ; Τδ γάρ έπιδιαμένειν τινά τή ψυχή, ΓβηιβηβΓβΙ. ΟιιβρΓορΙεΓ ευη» βηϊηηυβ ϊρδε ηη1(Ιςιιί(1

χολ μετά τήν διάλυσιν, σημεία τοΰ ήμετέρου συγ-.

κρίματος, δείκνυσιν 6 κατά τδν άδην διάλογος, τών

μέν σωμάτων τφ τάφω παραδοθέντων, γνωρίσματος

ίέ τίνος σωματικού ταΐς ψυχαϊς παραμείναντος, δι'

ου ν.α\ ό Λάζαρος έγνωρίζετο, καΙ ουκ ήγνοεϊτο ό

πλούσιος, θύκοΰν ουδέν έξω τοΰ εικότος έστ\, πάλιν

πιστεΰειν έκ τοΰ κοινοΰ πρδς τδ ίδιον τήν άνάλυσιν

γίνεσθαι τών άνισταμένων σωμάτων, και μάλιστά γε

τώ φιλοπονώτερον τήν φύσιν ήμών κατεξετάζοντι.

δίΙ)ί οο^ηαίιιιη εΐ ρΓορριυπ) 68(, εο11ϊ{;ηΙ ; ςιιίβ, οΐι-

860Π), Ι:»1)0Γ ροίοδίβΐΐ ϋίνϊη* ΓυοπΙ, ίηιρεϋΐΓβ, υΐ

Π6 0081)313 ΓΠΓ8Ι)δ 0θη01ΙΓΓ31ΐΙ, ήϋβ; (ΙϋΟΐΙ) η3ΐΠΓ3'

ηιιο(ΐ3ηι )ηείΐ3ΐ)ϋί 3ιΙ 86 ιηηΐιιο ΓβπιηΙιΐΓ ? Ιη 3ηΐηιο

ςιιϊιΙεηΊ, οΐίϊΐη ροδί (ΙΪΓβπιρΙιιηι ηυ]υ3 3 οοΓροη·,

βΐ^ηβ ηυίεο'βιη δηρεΓεδδε, ιΐε α,ιπίηιχ εοΓριΐδ ηοδίπιιΐ)

3^ιιοδ03(, α!εεΐ3Γ3ΐ ίβ, α,υί 1ΐ3ΐ>ίΐιΐ8 εδί 3 ιΐίνίΐο 3ριιι|

ίηίεΓΟδ :ιι1 ΑόΓβηΒΐηϋπι δει·ηιοβ*. Ν3Π) ς)ΐ3Π)νίδ εβ-

δβηΐ Ιυηιυΐίδ ηΐ3ηα,3ΐ3 οοΓροΜ. ιβηιβη ηοΐ.ι (|υχάαιη

ΟΟτε γάρ δι' δλου έν ρ"ύσει κα\ μεταβολή τδ ήμέτερον. Ρ 00ΓροΓβ3 )ηΙ)«Γβ03ΐ βπίιιιο, (1β <]ΐΐ3 υΐί Ι,αζβπΐδ

:ον ήν καθόλου τω μηδεμίαν στάσι»- Λ^ηο8θθΙ)3ΐπΓ, )13 ρβΓ εβηκίβπ) ί^ηοΐυδ εδδβ άΊνβδ
■"Η γάρ άν δληπτον ;

Ιχειν έκ φύσεως · άλλά κατά τδν άκριβέστερον λόγον,

τδ μέν τι Ιστηκε τών έν ήμΐν, τδ δέ δι' άλλοιώ-

σεως πρόεισιν. Άλλοιοΰται μέν γάρ δι' αυξήσεως τε

χα\ μειώσεως τδ σώμα, οΤον Ίμάτιά τινα, τάς καθ

εξής ήλικίας μετενδυίμενον. "Εστηκε δέ διά πάσης

τροπής άμετάβλητον έφ' έαυτοΰ τδ είδος, τών άπαξ

επιβληθέντων αϋτώ παρά της φύσεως σημείων ούκ

έξιστάμενον, άλλά πάσαις ταϊς κατά τδ σώμα τροπαϊς

μετά τών ιδίων έμφαινόμενον γνωρισμάτων. 'Τπεξ-

αιρείσθω δέ τοΰ λόγου ή έκ πάθους άλλοίωσις, ή τώ

είδει έπισυμβαίνουσα · οίον γάρ τι προσωπεϊον άλλό-

τριον ή κατά τήν νόσον άμορφία διαλαμβάνει τό είδος,

ίΙΙε ιιοη ροΐεΓαΐ. Νεςιΐ3ίΐΐ)3ΐη ϊε^ΐΙιΐΓ 3θΙιοιτεΐ3 νεΓο

1ΐ330 ρεΓδΐΐ38Ϊ0, ηιΐ3 εχ ιηηΠε δΐι=εϊΐ3ΐ3 οθΓροΓ3,

οοηιη)Ώη)(3ΐ6 ΓβΙίοΙβ, ρΓίδΐϊηβπ) 3(1 ρΓορΓΪβΐ3ΐβιη

ΓβνβΓδίΐΓΛ ίΐαίιιίηυβ. ΑρρητεοΐΙ ηοο ίη ρπηιίδ, δι

ηηίδ βοουΓβΐίοΓΟ δίοιίϊο οοκηοδοβηιΐίβ )ΐ3ΐιιπ6 ηο-

81Γ* δε ΙΓ3(Ι31. Ναιη βχϊδίίπίΒΓΪ ηοη ϋεΐιεί, βδδβ

ηοδ ιιηίνεΓδΟ ειιπ) Πυχοδ, ΐυιη ηιυ(3ΐϊοηί οΙ>ηοχίο».

Νοιι οηϊιη υΙΙβ Γ3ΐιοηβ οοπιρΓβ1ιοη<1ϊ η.ΊΐυΓ3 ηοδίΓβ

ράβδοι, δϊ ηυΙΐ3 εϊ Ιγ>Ι>ιιΙ» ςιιϊοδ 3 ηιοΐυ ΓβΓβΙ.

ΙΟο,ηβ Γβ (ΙίΙί^εη(ίυ$ ίηιΐβςηίβ, ΓεροΓΪεηιηδ ραΓίίιη

8^3ΐιΊΙε ([ιιηΙιΙ.ίιιι ϊη ηοϋϊδ 68δε, ρ3Γ(ϊη) η)υ(.ιΐ'ιοηβ

νβΓίηηι, <μιοά ηιιη<ιιΐ3ΐη ηοη Οαχΐοηο 8113 ρι-ΟβίΒ-

·* Ρδ3ΐ. χειν, ί. " Ι.ιιε. χνι, 19 δηπ..
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«ΙίϊΙιΐΓ. Να ιη εοΓριιβ βίΐβη νίοίδδϊΐαϋίπβ ρβΓ βεει-ε- Α ής τώ λόγω περιαιρεθείσης, καθάπερ επί Νεεμάν τοϋ

11011601 βε (ΙϊιιπηυΙίοηειη ηιυΐ3ΐυι·, βΐ 3βΙ·16β νίΐαΐ Σύρου, ή έ«1 των κατά τδ Εϋαγγέλιον ίστορηθέντων,

■ΐιοεβάεοΐββ δίΐιί α,ιΐ3δί νεδίεδ ςιΐ3*ιΐ3ηι ίιιϋυίΐ. Ιιίβα πάλιν τδ κεκρυμμένον ϋπδ τοϋ πάθους είδος, διά της

νβι-ο βαιίειιι $ριιιροΓ ηιαιιβΐ, βχΐι α οιηιιοιιι πιοΐ3- υγείας έν τοις ιδίοις άνεφάνη γνωρίσμασι.

Ιιίΐίιαΐβιιι ροδϊΐα, ιιβςυβ ηοΐαβ ϊηιΐίΐβδ α ηαΐυι-* δϊϋί βηιϊΐΐίΐ : δβά ςυχευηςαε εοΓροΓΪ πΐϋΐαΐίοηεβ αεεΐ-

(ΙαηΙ, Ιιλό ηίηίίοιηίηυβ δ>£η3 δυα, ϋβ υ,ιιίΐιυδ 3§ηο503ΐυι·, Γειίιιβί. Εχεϊρΐεηάβ Ιβηιεη νεηίΐ εβηιυΐβΐίο,

πυιε ιιιογΙιο βΐίφιο ϊιΐε» οοιιΐϊη^ϊΐ. Ναιιι ΐυιη οΠα οχ ηιοΓϋο αΌίοΓηιίΐβδ ίϋεαω οεουραΐ, Ιαιιςυαιη

\δγ\α ςυ«άαπι, ςυπιιι δί εί εο^ίιαηιΐο βαίιιιαηιυβ, δίευΐ αϋ εα δνπιβ ίΙΙε Νβεηιαηιΐδ, ει Οεοεπι ϊηΓβεΐϊ

Ιβρι·», ιΐβ ^ϋίΐιιΐδ δαοΓΟ ΐη Εναι^εΐίο ηιβιιιοπ* ρΓοαΊΐυηι βδΐ Μ, ΙίϋβΓβΐϊ ίοβι-υηί, ίϋβαηι αηΐεΐιαε πιοιΊή

νί οεεϋΙΙαίαηι, ιεευρβιαία δαιιίΐαίε ριορπίδ ηοΐί» οοηβρϊπιβηι πιι-δυβ εΙιιοΒΓβ ηεεβδδε βδΐ.

ΟααηιΟυΓειη (ϋν'ιιιχ ίιι ηοϋίδ αηϊηιϊ ρΓΧδίαηΙίϋδί- Τω τοίνυν θεοειδεϊ της ψυχής ού τδ |5έον έν τ?ί άλ-

ηΐΛ·(ΐυβ ρΛΓΙί ηοη ίΙΙιιά Ωυχυηι αε πιαίβϋίΐβ, δεο" λοιώσει και μεθιστάμενον, άλλά το μόνιμόν τε κα\ώσ-

<]υθ(1 ίιι 00ιηρ3£β 0081Γ3 681 ρεΓρβΙιΐϋπι βΐ δεπιροΓ ^ αύτοις Εχον έν τω καθ' ήμάς συγκρίματι, τούτω προσ-

ϊϋειιι, νβΐυΐ ίιΐϋίΐυηι 3(11ι%ΐΊ.Ί.0υιιΐ(|υβ (ϋνβΓβα Ιεπι- φύεται. Και έπειδή τάς κατά τδ είδος διαφορά; αϊ ποια*.

ρεΓαηαειιΙα (1ίνβι·838 βΐίαιη ίϋβαβ εΐΐίείαηΐ, αε Ιειη- τήςκράσεως παραλλαγαι μεταμορφοϋσιν, ή δέ κράσις

ρ«·Γ30ΐεηΙα ηίΙιϊΙ δίιιΐ αΐίυιΐ ςααιη εΐεηιειιίοπιπι ίιι- ούκ άλλη τις παρά την των στοιχείων μίξιν έστ\, στοι-

Ιογ 86 εοιιιιιιίδΐίο, άβ ψηίιιΐδ εαιη »Για ίιι γοιίιιιι χεΐα δί φαμεν τά τϊ) κατασκευή τοΰ παντός ϋποκεί-

ΙΐηίνβΓδίΙαίβ, Ιυπί Ηοπιίιιίδ εΐίαιιι οοΐ'ρυδ εοηδΐ3ΐ ; μενα, δι'ώνκαίτΐ άνθρώπινον συνέστηκε σώμα, άναγ-

ιιεοεδδε βδΐ, ρβπιιαηβηΐβ Ίιι αηίιηο ίιΐβιι Πϋ3$ί ρβΓ καίως τοϋ είδους οίον έκμαγείω σφραγίδος τή" ψυχή"

«χρΐ'638ίθηεπι βί^ίΐΐί, ηοη ίςηοΐα εϊ εδ$ε ςιικ ίοι-- παραμείναντος, ούδέ τά έναπομαξάμενα τή σφραγίδι

ιιιαιη ίρδαιιι δϊςίΐΐο ίηιρΓ6δ56ΓοηΙ, οιηιιίιΛΐ(|ΐΐ6ί1ΐ3 τδν τύπον ύπ' αϋτής αγνοείται, άλλ' έν τω καιρώ τής

ΙβιηρΟΓβ ίηδΙαιΐΓ3ΐίοηί8 οιιιηϊυιη ΓυΓδυδ νβΐυΐϊ εοΐ- άναστοιχειώσεως εκείνα δέχεται πάλιν πρδς έαυτήν,

Ιί^εΙ αιΐ 5βδβ, ςιΐϊεευηςυβ 3ΐΙ ϊιΐββϊ Γοπιιαιη εχρΓβδ- δπερ αν έναρμίσΐ) τω τύπω τοϋ είδους · έναρμόσειε

83ΐιι εοη£Γΐΐ6ηΙ ; εοηςηιεηΐ αιιίεηι 1ΐ3υ(1 ϋυΙ)ίβ, ςυαϊ- δέ πάντως έκείνα, όσα κατ' άρχάς ένετυπώθη τω ε>

ευηςυε ΛΪ> ίηίΐίο ί(1βχ ΓιιβπιιΙ ίηιρΓ6δδΠ. Ι^ίΙυΓ δει. Οϋκοϋν ουδέν έςω τοϋ είκότο; έστΙ, πάλιν έκ τοϋ

3ΐ>δυΓ(1υηι ηοη ββΐ, ϊα" ςιιοιίεδί ευ]υδ(|ϋβ ρΓΟρΓίυηι, κοινοϋ πρδς τδ καθίκαστον έπαναλύειν τδ Γ&ον. Λέ-

Γείίεΐα εοηιηιυιιίΐαΐβ 3(1 δίη^υΐοδ ΓβιΙΊΐιιηιιιι. νίναιη γεται δέ κα\ την Οδράργυρον προχεΟεϊσαν τοϋ περι-

<\\ιοά νοεβηΐ αΐ'^ειιΐυηι, αϊυηΐ είίυδίιιη εαρδβ Ιοεο Ο έχοντος, καθ' ύπτιου τινδς κα\ κονιορτώδους χωρίου,

•υρϊηο ρυΐνεΐ'εα,ιιε ορρίοΐο, ιηίιιυΐο» ίη ^ΙουυΙοδ είς λεπτά σφαιρωθείσαν, κατά την γήνδιασκίδνασΟα:,

εοηΓοπη3ΐυιηρ38δίηι ίΐ3 ρεΓ Ιεπαιιι ϋίδρείξί, ιιΐιιυΐΐα πρδς ούδέν των έπιτυχόντων έμμιγνυμένην. Είδε

ειιιιΐΓβ, ίη ηυαπαϊηεϊάΐΐ, οοαιηιϊβεβαΐυΓ. ΟυοάβιςυΐΒ τις πάλιν τδ πολλαχή κατεσπαρμένον είς εν ^ναγεί-

ϋβίηϋε ηιοΙΙίρΙίοίΙβΓ (ϋίρβηυηι νϊθί»8ίιη εοΐιί^βΐ, ρειεν, αυτομάτως άναχείσθαι πρδς τδ όμόφυλον, οϋδεν\

εοηίΙαεΓε δυβ δροηΐβ βίιίβυΐα ()036 ςεηεΓίδ ε]αδ(1ειιι μέσω πρδς την οίκείαν μίξιν διειργομέ,νην. Τοιούτον

βυιιΐ, ιιυΙΙαηκμιε ίιιΙεΓ]ϊεϊ τειη ροβδβ (|ΐια: εοηιιιιίδΐίο- τι χρήναι νομίζω κα\ περ\ τδ άνθρώπινον σύγκριρα .

ηοιη Ιιαηο ίηιμβϋϊιε ςυε3ΐ. Ι1υ]ιΐδΐιιθ(1ί ςυίϋϋ:ιιιι εϊ διανοεϊσΟαι · εί μόνον γένοιτο παρά τοϋ θεοϋ τδ έν-

ϊιι ηαηΐ3ηϊ εοΓρΟΓΪδ εοιηρα^β δίαΐυεηϋιιιη βχϊδίίιιιο. δόσιμον, αυτομάτως τά κατάλληλα μέρη τοις οίκείοις

(}ιΐ3ΐιιρπηιυιιι (ΙίνίηίΙυδ δίςηο (]ΐΐ38°ι (ΙβΙο εοηοεβδβ έπανακίρνασθαι, μηδεμιας έργωδίας τω άναστοι-

ΓαευΙΙαβ βίΐ, ρατίεβ δί1)ϊ εοηνειιίεηΐεδ εϊ εο^ηαΐαβ χειοϋντι την φύσιν διά τούτων έγγινομένης. Και γάρ

ηιίδϋειϊ δροηΐε βαα, ηεηηβ ηυϊ(1ςυ3Πΐ εχ Ηοε Ιβ&ο- έπ\ τών έν τη γη" φυομένων, οϋδένα πόνον δρώμεν

1*18 ιιιο1βδΙί«νε ίιΐδΙβυηιΙΟΓΐ ιιβίυπε 6Γ63ΓΪ. Ν3Πΐ ιιβ της φύσεως ΙτΑ τδν πυρδν, ή την κέγχρον, ή ίλλο τι

■ιι ϋδ ηπίάειΐ! (μι* 16ΓΓ3 ρΓονεηίϋΐιΙ, ιηα^ηορεί'β τών σιτηρών ή χεδροπών σπερμάτων, έν τω μετα-

ιΐ31ϋΐ'3ΐιι οεευραιϊ νϊιίεπιιΐδ, υΐ νεί ΐΓΪΙίευπι, νβΙ βάλλειν είς καλάμην καί άθέρικας κα\ άστάχυας.

ηαϊΐίιιιη, νεί αΐίυά ςυοάνίδ δβηιεη, ιΐε ηυο ΓΓηιηεη- " Άπραγματεύτως γάρ κατά τδ αϋτόματον ή κατάλ-

Ιιιιιι «αϊ Ιο^υιηίιια ηαβοαηΙυΓ, ίη οηΐιηυηι, 3Γίδΐ38, ληλος τροφή έκ τοϋ κοινοϋ πρδς τήν έκάστου τών

είδρίεαβ οοηνετίαίπρ. δοβ εηίηι βροηΐβ ιιυΐηηιειι- ή σπερμάτων ιδιότητα μεταβαίνει. Εί ουν κοινής πασι

Ιυιη ευίηηβ ββπιίηί εοηνεηίειίδ, ηυΐΐο η3ΐυτχ ηε- τοις φυομένοις της ίκμάδος ίποκειμένης, Εκαστον

βοιίο άε εοπιιηυηΊ 3(1 δίηςιιΙυΓυιη ηδΐιηι ΐΓβιΐδΓεΓ- τών βΓ αύτής τρεφομένων τδ κατάλληλον έσπασεν

Ιιιγ. Ει-^ο δί ιιηϊνεΓδίδ Ιοη β ηαβεβηΐϊουϋ εοιηηιυηί είς τήν τοϋ οικείου προσΟήκην τ! καινδν, εί και έν

ηυοάαιιι δυεεο ρΓοροδίΙο, ηιιί(1(]ΐικ1 βο ππΙγιγι ιιε- τψ της άναστάσεως λόγω παρ' έκαστου τών άνιστα-

εεδβε εβί, ίιΐ αΙ(Γ3ήίι 3ΐεηα"Ί δυί εαυβα, ςιιοϋ ίρβί μένων, καθώς ΙτΑ τών σπερμάτων, συμβαίνει οϋτως

εοιινεηίΐ ; ςιι'κΐ 3ΐ)δυΓ(1υιιι, δί Ιιαο ειίαιη Ίη ϋο- γΐνεσθαι τήν τοϋ οικείου όλκήν ; "Οστε έξ άπάντων

ε(Γ°ιιΐ3 ιΐβ ΓΟδίίΓΓβεΙίοιιε (ΙΊεαιηυδ, ρειίιιιΐε ιιΐ 86- δυνατδν είναι μαθείν, μηδέν έξω τών τή πείρα γνωρι-

ιη'ιηβ εοηνεηίβηίειη βυεεηπΐ, δίε ηυοδίίΐιεί εχ ζομένων τδ κήρυγμα περιέχειν της αναστάσεως. Καί-

ιηΟΓίυίδ ΓεδυτςειιΙεδ ρτορΓία τυΓδυδ 31ΐΓ;ιΙι«Γβ? Ι)β ' τοιγε τδ γνωριμώτατον τών ήμετέρων έσιωπήσαμεν,

Ηίδ οιι;ιιϊΙ)ιΐδ 3(1βο ΙίεεΙ ίιιΙβΙΠςβΓε, ηίΐιϋ ίη Γ6δυΓ- αύτήν λέγω τήν πρώτην τής συστάσεως ή μών άφορ-

Γεείίοηίδ ρπειίίειίοηβ εοηΙίηοΓί, ηιιοιΐ Μ'ρ;ιΐ'3η<1ιιιπ μήν. Τις γάρ ούκ οΐδε τήν θαυματοποιίαν τής φύσεως,

ϋδ 3 Γείιυδ δίΐ, (]ΐΐ33 Γ6δ ρεΓ ΒχροποπΙΐϋΐιι οοξηί- τί λαβοϋια ή μητριρα νηδύς, τ£ ά-ίργάζεται ; "Η

" IV Βε^. ν, I δίπ; ίυε. ιν, 27.
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οΰχ όρ2; δπως άπλοΰν τρόπον τινά , κα\ δμοιομερές Α (38 Ικιοβιηυδ. (}ιΐ3ΐια,ιΐ3ηι ρι·οΓβεΙο φίοιΐ ϊη ηοοι*

έστι τδ είς άφορμήν τής συστάσεως τοϋ σώματος τοις

!-πλάγχ\ιοι< καταβαλλόμενον ; τήν δέ ποικιλίαν τοϊ

χατασκευαζομένου συγκρίματος τις λόγος έκδιηγή-

σεται;·Τίς δ' άν μή τη κοινή φύσει τδ τοιούτον μα

θών, δυνατόν ήγήσαιτο τδ γινδμενον, δτι τδ βραχύ τε

χα\ άντ* ούδενδς έκεϊνο τοϋ τοσούτου πράγματός

έστιν άρχή ; μέγα δέ φημι, ού μόνον είς τήν κατά τδ

σώμα βλέπων διάπλασιν, άλλ' δ πρδ τούτου θαυμάζειν

άξιον, αύτήν λέγω τήν ψυχήν, και τά περί αύτήν

θεωρούμενα.

ί11ιι$1π38ίπιυιιι οβΙ, δίΐεηΐίο ρΓΧίβηίηιυδ ; ίρδυιιι

βοϋίοβΙ ϊη ηοοϊδ εχδίβίεηάΊ ρτίηείρίυιη. Ναιη α,υίδ

βυβεΐίοηεπι η3ΐυΐ'%3άιηίΓ3ηύ3ΐτι ί^ηοΓβΙ, ςοίο" ιιίηιί-

Γυηι ίίτυβ πιβΙβΓηα οηρίοι, ει ςοίά άβ βο βΟίείαΙ ?

Αη ηοη νίΊβδ ςυαιη βίΙ ηυοάβηι ιηοιίο δίιηρίεχ, ει

ςιΐ3πι πιίηίιιιβ πιίδΐιιηι, ςιιίρρβ ςυοϋ (Ιίδϊίπιίΐίΐιιιι»

03ΐυΓ3 ρ3ΠίΙ>υ8 ηοη εοηδίβΐ, φιοά ηιαΐ τηίκ ϊη νί-

8θει·ί1)υ8 ιΙβροηίΙυΓ, οΐ εχ βο εοτροβ ηοηιΐηϊβ εοιι-

8ΐίΙυ3(υΓ? ΑΙ ψιχ Ιβηα'βηι θΓ3ΐίοεχρΙίεαιιύο νβπβία-

II ΐεηι εοιηραςϊβ ϊρβϊυβ, ηυχ ρβηΐιΐΓ, ειΐ3Π3ΐ? Οιιίδ,

οϋδεοΓΟ, Ιίεπ ροίδβ ριιΐηι-εΐ, δί 1ι?εο εοιηηιυηί ηβΐιΐΓ* <1ιι«·.ΐυ ρεΓδρεεία ηοη ηιώεΓεΙ, υΐ εχί^υυπι ίΙΙυά 30

ρΓορβ ηυΙΙίιΐδ ηιοιηεηΐί, Ι3πι βχίηιϋ ορει'ιβ ρπηείρίυιτι ίοι-βΐ ? βχίιηϋ <Ηοο, ηοη βιΐ εοΓροπδ βοΐυηι οοιι-

ΓοΓπΐϊΐΊοηβηι ι-βδρ'ιοιβηβ, δβιΐ βά ίρδυπι εΐίβιιι ηηϊιηυιη, ει ηυ» βηίιιιο εοιιΙίηεηΙυΓ, (|υ3ΐ\(Ιο ΙΓιο ηιοΐΐο ηιη

^Ϊ8 »ι1ηιΪΓ3ΐϊοηεηι ηιοΓείϋΓ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗ\ Β ('ΛΡϋΤ XXVIII.

Προς τους Λέγοντας χρονψεστάναι τάς ψνχ&ς ΑάΐβπΗ» εοι ηηϊ αηϊιηοι αηΐβ εοτροτα ΙταάχιηΙ βχ$ϊ-

των σωμάτων, η το ίμπαΛιν προ των φυ

γών οιαπεπλάσΟαι τά σώματα. Έν φ τις καϊ

άνατροπή της -κατά τάς μετεμψυχώσεις μυθο-

ποιίας.

Τάχα γάρ ουκ έξω τής προκειμένης ήμϊν πραγμα

τείας έστ\, τδ διεξετάσαι τδ άμφιβαλλόμενον έν ταΐς

έκκλησίαις περί ψυχής τε και σώματος. Τοις μέν γάρ

τών πρδ ήμών δοκεΐ, οΤς ό Περί των άρχων έπρα-

γματεύθη λόγος, καΟάπερ τινά δήμον εν ίδιαζούση πο

λιτεία τάς ψυχάς προϋφεστάναι λέγειν. Προκεϊσθαι

δε κάχεϊ τάτε τής κακίας καϊ τής αρετής υποδείγματα.

Κα\ παραμένουσαν μεν έν τφ καλφ τήν ψυχήν, τής

πρός τδ σώμα συμπλοκής μένειν άπείρατον · εί δε

κα\ άπορ^υή τής τοϋ άγαθοϋ μετουσίας, πρδς τδν

ιΐβτί , νεί εοιιίτα, εοτροτα φηιαηηαπι αηϊιηοι,

ΐαι οοηάίΐα. ΡαύηΙίι ειίαηι ΰοη$ίηίαη«α άε αηι-

ηιοηιηι νιίρταΐίοηϊί>ιι$ άοΰΐήηα ενεΠΗύτ.

ΡογΙ»38'ι5 βηίηι βο ίηβΐϊΐυΐο ΒβΓΠιοηε αΐίοηυπι ηοη

Γα«ΓΪ(, 81 ϊη ί(1, (\\ιοά ΰε αιιϊιτιο εί εοΓροΓε ρίδδίιιι

ϊη εεείεβϋβ εοηίΓονβηίΙυΓ, ίηςυίι-αηιυδ. βιιίάαιη

οιι ί ιη βυρεήοηβ ιηβιηοηχ άοοίοΓββ , ςυί οοηιπιειι-

(3ΓΪ08 Ωβ ρτϊηάρϋ* βεπρδβΓυηΙ , ηη'πιιοδ ΙιυπιΊηυηι

(|ΐια8ΐ (ΐιΐ3πιιΐ3ΐη ηαΐΐοηβπι , ββΟΓβιιηι ψΐίάΑΐα ϊη το-

ρυ!)Ιίθ3 εχ8Ϊ8ΐεΓβ Ιοη^β 3η1β οοΓροΓβ ΐΓ»ο?υηΐ. Ιΰί-

(Ιβηι βίβ ευπι νίΙίοΓυηι Ιιιπι νίΠαΐΐβ 8886 ρτοροδίΐ»

εχβοιρίβ. Ει 3>πιιιοδ ΐ]ΐιί(1βιιι εοηδΙϊηΐβΓ νΪΓΐυΐϊδ βΙ

Ιιοηεδίί βΐυιΐίο άεάίΐοδ , ρΙ»ηβ ευιη εοΓροπουβ ηοη• Γ .1 I* ι ( ■ > Γ ■ Γ\ ' I --Γ

ττ,δε βίον κατολισθαίνειν, κα\ ούτως έν σώματι γίνε- " εοριιΙβΓί. 8ϊη 311(611) ϋοηϊ ΓπιοΙα 61 εοη]οηεΐϊοιιε

σΟαι. "Ετεροι δε τή κατά τδν Μωσέα τάξει τής κατα-

«κευής τοϋ ανθρώπου προσέχοντες, δευτέραν είναι

τήν ψυχήν τοϋ σώματος κατά τδν χρόνον ψασίν.

Επειδή πρώτον λαβών ό Θεδς χούν άπδ τής γής,

έπλασε τδν άνθροιπον · ειθ' οΰτω; έψύχωσε διά τοϋ

εμφυσήματος. Κα\ τούτω τώ λόγψ προτιμοτέραν

αποδεικνύουσι τής ψυχής τήν σάρκα, τής έπείσκρινο-

μένης τήν προδιαπεπλασμένην. Λέγουσι γάρ διά τδ

σώμα τήν ψυχήν γενέσθαι, ώς άν μή άπνουν τε κα\

άκίνητον εΓη τδ πλάσμα. Παν δέ τδ διά τι γινόμενον,

άτιμότερον πάντως έστί τοϋ δι' δ γίνεται. Καθώς τδ

Εύαγγέλιον λέγει, δτι πλεϊόν έστι τής τροφής ή

ψυχή, καϊ τδ σώμα τοϋ ενδύματος, διότι τούτων

<·\(·ίιΙηιιΐ, Ιυιτι δείΙίεεί εοδ ϊη ηβηο νίΐ3ΐη ρΓοΐ3(ιϊ ,

εί ϊη ΟΌΓροΓα ηοε ραείο ίηιιη'ιΐιί. ΑΙΊΊ εοηΐι-3 δετίεί

ΓΓββίΊοηίδ, ςυα ΓοηηΜυι εδί Ιιοηιο , 3 Μοβε ιΐε-

8ϋΐ ίρΐ% ίηΙιΧΓεηϋο , ατιίπιυιη εοΓροΓβ ογΙο ροδίε-

ΓΪοι-επι 6886 ηΐιιιιΐ. 1)βυηι ηαπκιηβ οοιηηιεηιοΓαΐ

Μοβε» ρππιυιη άβ Ιργγ» δοπιρίο ρυΙνβΓΟ Ηοηιίηειη

Ιϊηχίδδε, (Ιοίηάβ ρ6Γ ίιΐδρίΓβΐίοηειιι »ηίηιυηι εϊ ΐη-

(ϋιΙΊδδε ΙΙαο Ί'.ΐί Γ3ΐίοηε ρΓΧ3θηΐίθΓειη ε$8β βηί-

πιο ε»Γηεηι ρΓο!)3Γε οοηβηιυι-, (|ΐιί εβΓηϊ ]3ηι βηΐβ

εΓ63ΐ% βίΙ ϊηαΊΐυβ. Αίιιηΐ εηίιη , 3ηίηιιιπ) εοιροΓΪδ

Γ3Ι183 ΓλΟΙΙΙΠΊ 8888 , 118 οριΐδ Ιιοε ϋβί 3 Γεδρίΐ'βΓιοιιβ

3ε ιηοΐυ (ΙεδΙίΙυβΓοΙιΐΓ. ΟιιίοΊιιιίιΙ 3ΐιΐ6ηι 3ΐ(εΓΪυδ

631183 1ί3( , ΐ 1 1θ 6886 Ιΐ3ι1(| (ΙυΙΐϊβ V ί 1 ί II 8 , 0ϋ]ϋ8 631183

ϊνεκεν έκεΐνα. Ού γάρ διά τήν τροφήν ή ψυχή, οϋδέ ρ ϊηδΓιΙυ3ΐιΐΓ. Νίηιϊπιιη εί ίη ΕνβηζεΙίο ΓβΐΊοοίηβιίο-

τοϋ ενδύματος χάριν κατεσκευάσθη τά σώματα, άλλά

τούτων δντων, εκείνα διά τήν χρείαν προσεξηυρέΟη.

Έπε\ ουν έν άμφοτέραις ταϊς ύπολήψεσιν ό λόγος

υπαίτιος, τών τε προβιοτεύειν τάς ψυχάς έν ίδια τινι

καταστάσει μυθολογούντων , κα\ τών ύστέρας τών

σωμάτων κατασκευάζεσθαι νομιζόντων ■ άναγκαϊον άν

είη μηδέν τών λεγομένων έν τοις δόγμααι περιιδεϊν

άνεξέταστον. 'Αλλά τδ μέν δι' ακριβείας τους έκατέ-

ρωθεν γυμνάζειν λόγους, κα\ πάσας έκκαλύπτειν τάς

έγχειμένας άτοπίας ταϊς ύπολήψεσι , μακρού άν

δέοιτο καϊ χρόνου κα\ λόγου· δι' όλίγοιν δέ, καθώς

έστι δυνατδν, έκάτερον τών είρημένων έπισκεψάμε-

ιιεπι ηιι]υδπιθ(1ί (]ΐΐ3πιά:ιηι 6886, ευιη 3ΐιίιηυδ είοο

ροΐϊοΓ εδδβ (ΙϊείΐυΓ, εοτρυδ νεδΓίΝίβιιΐο : ςιιβηαΌ ίΙΙ»

Ιιοπιηι 83083 Γ:ι< Ι:ι βΐηΐ. Νοη εηίπι βηϊιιιυδ 3ΐίιηεη(ϊ,

ηβηυβ οοΓριΐδ νβδίίβ εδί 03ΐΐ83 εοηάίΐυπι, ί?ά οιιηι

Ιια;ο ^3ΐιι βχβίδΐΐ'ΐεηΐ , 3ι1 αδοπ» εοπιηι ίΐΐβ $ιιηΙ

00Οΐρ3Γ3ΐ3. 1]ΐΓ3ι|116 ΟρίΠΪΟ 0Ι1Π1 ΓΟρΓΟ 1ΐ β II ΚΪΟΠ01 1»

ΙΙ16Γ631ΙΙΓ, 13Π1 βΟΓΟΙΠ ψΠ βηΊηίΟδ ρΐΌρΓΙΟ ι| Ι.Ί III

ϊη 8ΐ3ΐιι 3ΐι1ε εοΓροΓβ νϊνοιβ ηυβηηΙιΐΓ, ηιιβιη οιιϊ

608 ροδί οοΓροι-α ι>! ίιι;ιιιΐ) οοπάΊ εχϊδίίιιιβιιΐ : ορβπβ

ρΓ6ΐίΐ1111 ίΐΙΡΓίΙ III 0ΙΙ1ΙΠ3 8ΐυ(Ιίθ8β ΐ11ί|ϋΪΓ0Γβ , 0,031

ίη εχρΙιεβηάΊδ οΐΓΪιΐδςιιε ρ.ιτίίδ (ΙεετεΙίδ ίη πιειίίιιιιι

αΙΓϋΓΐιηίυΓ. Αι ειιίηι 3εευΓ3ΐε βάνεΓδίι; Γ3ΐίοικΐ

" Ο.ίι ιι, 7.
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ιιίπηηυβ ρπχΙιιεΟδ ςιιηβί ριιςηαηιΐο ρΓ0£Γβ(Κ , βΐ Α νοι, πάλιν των προκειμένων άντιληψόμεθα. Οί τψ

οιιιιιία ςιιχ ίη Ιιί$ ορίηίοηί1)ΐΐ8 ϋΐΐδΐιπί.ι βυηΐ ΓβΙβ-

{5*'»<Ιο ρβΙβΓβεβΓε : ίά νει-ο βΐ οηιΐίοηβηι ρΐΌΐίχβηι ,

εΐ ΐειιιροπδ ηυιι ρηι υιη ΓΡφίίΐΌΓβΙ. Ιύεϊιχο ΙιτβνϊΙβΓ,

ςυβηΐυηι β]υί Ωογϊ ροιοτίι , ουιΐδίιΙεΓαΙίδ ιηηυδφΐβ

ρβπίβ ^Γ^ιιιηβηΙίβ , ίια (ΙείηαΌ ςικχΐ ρΓορπβ ίΐΐδΐί-

Ιιιίιηιΐδ , ριΌδβιιιιβιηυΓ. (}ιΓι ρβηεπι ρπβτβηι (ΙεΓεη-

ίΐιιηι , βΐ Γβιιιρυ1)1Ίο3πι αηϊηιοπιηι α,ιιηιτιΊβϊη ρπο-

ι «ιιι νίΐ.ι ίη οοΓροΓβ ιΐ05 Ιγ3 εοιιβίίΐυηη! , ηιίπί ςπί-

(Ιεηι α Οπί'οαηίϋίδ ίΙΙίδ άΊδείρΓιιιίδ ΙιοπΓιιιιιπι άοοίπη*

νεηίαΐίδ Ϊ£ιμιόιίιο) >ηιηιυι>68 βδββ ιιοη νίϋεηΐυι·,

ηυί ίαίιιιίαδ ηυ.Ίδϋβπι άβ αηίπιοπιιη βχ βΐϋδ ίη ά\Ίά

εοΓροΓα ιηί£ΐ'3ΐίοηίΐΗΐ8 εοπιηιβηΐί βιιηΐ. Ναηι $ί α,υίβ

ηεειίΓαίε και βχίδΐίηιεί , οιηηίηο άΉαϋί ίρδοπιπι

ϋΓΐΐίοηεηι 3(1 Μ ίηνεηίεΐ, (|ΐιο(] ριοιίίΐιιιιι εδί ηιε-

πιοΓί*, (]ΐιειΐ)(ΐ3ΐη ιΐε Οι·33θί8 δβρίεηΐίΐιυ* (Ιίχ'ιδδε, Β λέγειν διά τοιούτων έλθεΐν. Τής δέ τοιαύτης άτοπίας

προτέρω παριστάμενοι λόγω , καΐ πρεσβυτέραν της

έν σαρκ'ι ζωής τήν πολιτείαν των ψυχών δογματίζον-

τες , ού μοι δοκούσι των Ελληνικών καθαρεύειν

δογμάτων, τών περ\ της μετενσωματώσεως αΰτοϊς

μεμυθολογημένων. Εί γάρ τις ακριβώς έξετάσειε, προς

τοϋτο κατά πάσαν άνάγκην τον λόγον αύτοΐς εύρήσει

κατασυρόμενον, δν φασ! τινα τών παρ' έκείνοις σοφών

είρηκέναι, ότι άνήρ γέγονεν ό αύτδς, και γυναικός

σώμα μετημφιάσατο, κα\ μετ' όρνέων άνέπτη, κα\

θάμνος Εφυ, και τδν ένυόρον έλαχε βίον. Ού πόρ^5ω

τη; άληθείας κατά γε τήν έμήν κρίσιν φερόμενος, δ

περ\ αύτοϋ ταΰτα λέγων. "Οντως γάρ βατράχων τινών

ή κολοιών φλυαρίας, ή άλογίας Ιχθύων, ή δρυών αν

αισθησίας άξια τά τοιαϋτα δόγματα, τδ μίαν ψυχήν

Ευίδδβ πίιιιίιιιιη δ656 αίίιριαηιΐο ει νίπιιη , εί ίβηιί-

η;ιηι, ει ίηίοτ βνεδ νοϋιβδδβ, εί ΓηοΙιιπι β$δε (1ε-

ϊηάε ΜΊηιβιυηι, βΐφιε βιϊαιη νίίβω ίη βςυϊβ ε^ίδδβ.

Μεο ςυίϋεηι ]ιΐ(1ίείο ρΓορβ »όεΓ3ΐ 3 νβηίαΐβ πϊεο

ίρδίυδ ΟΓβΙίο, (|αί ΙΐΜ|ιΐδηιθ(]ί φΐίιΐιίαιιι (1β 8β ρΓοΒ-

ΙβΓβΙϋΓ. ΡΓοΓεείο εηίιη ΐ'ηιι;ιπιιη ξΐΜευΙοπιηιςιιβ

ηιοΓβ £3ΓΓίεΙ>3(, οοιΐδβιιΐ3ηεαηΐφΐβ ϋπιΐιβ ρίδείυπι

ηίΐυπΒ ει φΐβΓεηιιπι δειίδυδ βχρεηίιιηι άΌεΐΐ'ίηαιη

ρΓοίιΐΓβυηΙ , ςυί υηιιιη ευηκίεηιαυβ αιπιιιυηι ίιι Γ68

2ΐ1βο ηιυΐΐαδ ίιηηιί£ΓΐΜβ (ΓιεβΓβΙ. Εδί 3υΐειη βΙίδυΓ-

άχ ηιι]υβ ορίηίοιιίδ ϋχε εαιίδί , φΐη(1 3ηΐε οοΓροη

βχβίδίεΓβ αηίηιοδ εΓε(1ε1)3ΐιΐ. Ναηι υϋί δειηεΙ Ιιοε

βχίδΐίιη3ΓΪ εαβρίυηι ΓηΐΙ, (βιορβΓ υΐΐεηυδ 3(1 ρτ·-

χίηιβ (ΐη»'(]ϋε ρΓθ£Γθ(ϋεη(1ο , βΐ ρΐ'οϋί^ίοδ» ςυχά:ιιη

αύτη έστ\ν ή αιτία, τδ προϋφεστάναι τάς ψυχάς οίε-

σθαι. Δι' άκολούθου γάρ ή άρχή τοϋ τοιούτου δόγμα

τος ίτΛ τδ προσεχές τε και παρακείμενον τδν λόγον

προάγουσα, μέχρι τούτου τερατευομένη διέξεισιν.

Εί γάρ διά τίνος κακίας άποσπασθεϊσα της ύψηλο-

τέρας ή ψυχή πολιτείας, μετά τδ (καθώς φασιν)

άπαξ γεύσασθαι τοϋ σωματικού βίου, πάλιν άνθρω

πος γίνεται , έμπαθέστερος δέ πάντως ό έν σαρκΐ

βίος δμολογεΐται παρά τδν άΐδιον καΐ άσώματον '

άνάγκη πάσα τήν έν τώ τοιούτω γινομένην βίω, έν

ζ> πλείους αί πρδς τδ άμαρτάνειν είσΐν άφορμαΐ , έν

πλείονί τε κακία γενέσθαι, κα\ έμπαθέστερβν ή πρό-

τέρον διατεθήναι · άνθρωπίνης δϊ ψυχής πάθος, ή

πρδς τδ άλογόν έστιν όμοίωσις· τούτω δέ προσοι-

ρΓοίεΓεικΙο , (βιιϋειη Ιιιιε (Ιείβρδί 8αηι. δι εηίιη βιιί- ί χειωθεϊσαν αϋτήν, είς κτηνώδη φύσιν μετα,δρ'υήναι

άπαξ δέ διά κακίας δδεύουσαν , μηδέ έν άλόγω γενο-

, μένην, της έπΐ τδ κακδν προόδου λήξαί ποτε. Ή γάρ

τοϋ κακοϋ στάσις, άρχή της κατ' άρετήν έστιν όρ-

μής · άρετή δέ έν άλόγοις ουκ έστιν. Οΰκοΰν άε\ πρδς

τδ χείρον έξ ανάγκης άλλοιωΟήσεται, πάντοτε πρδς

τδ άτιμότερον προϊούσα, κα\ άε\ τδ χείρον της έν

ή έστι φύσεως έξευρίσκουσα. "Οσπερ δέ τοϋ λογικού

τδ αίσθητδν ϋποδέβηκεν , ούτω καΐ άπδ τούτου έπΐ

1 1 τδ άναίσθητον ή μετάπτωσις γίνεται.

ίιι ιι* »1Ίι|ΐιο 86 νίιίο ροΙΙυεηβ, ροδίςυϊηι δεηιεί νίι%

εοΓρυΓεβε ςιΐδΐυηι ρβΓεερίΐ, υι ίρδί ΙοηυυηΐυΓ, άβ

«οικίίΐίοηε αε δίβΐυ εχεεΙδίοΓβ ςιιοιίβηι ()ε]εεΐιΐδ, ίη

ηοηιίηεπι ίιηηιί§Γ3ΐ : ευ]υ8 οηιηίιιο νίΐ3 , εοιηρ3ΐ3(3

< 1ΜΠ ΪΙΙ3 α.ΊεΓΐΐ3 εί ίηεοΓροΓ63 , ρΐυηουβ εδί ρεΓ-

ΙυΓϋ3ΐίοηί1>αδ οηηοχία : ηεεεδδε εδί ίΐΐυηι βχβίβίβη·

(ειη ίη τίΐα , <]υ% ρΐυτεδ 3(1 ρεεεβηϋυιη οεε35Ϊυηε$

Ιιαυεαΐ, ρΙιΐΓίΙιιΐδ ειίαηι νίΐϋβ 86 ίηςυίηβτε : ιηυΙ-

1θ()(ΐε ηΐ3|;ί8 , φιαηι αιιΐβ , ηιοΓίιίδ ει βΙΓεεΙίοηίϋυδ

6886 (1 οιΐ 1 1 ιι ίιι ι () ιι ϊ οοΓοί Ιΐϋΐιιαηίδ ίη βηίιηϊβ ε]ιΐδ 'πιοϋί δηιιΐ, υΐ δβευιιιΐιιπι Ηοβ 3ηίιυ3ηΐί1)ΐΐ5 3 Γηιίοηε

ιΐεδίίΐυΐίδ εοηδίιηίΐεδ δίηιυδ. Είβ ροΓΓΟ 8ί εο^παΐυδ βδδβ αη'ιηιιΐδ ίηείρίΐ, ηίπιίΓΐιπι »ά 1ιπιΙ:ιιη 8686 η3-

Ιιιπιπι (Ιβηιίιιίι. Ουιηηαβ βύβο βειηβΐ νίΐίορυιη <] υ α 5 ί ββπιίίαιιι ίη§Γε(1ί εοβρβπΐ, ηε Ιυβι ςιιίιΐβιη 3(1 ηΐ3-

ϊϋΐη ρΓ0βΓβ(1ί (ΙβδϋιβΙ, εαπι 3(1 ηβΐυΓΒηι ηΐϊοηίβ βχρεπεηι ρεΓνειιεΓίΙ. Νβιη ίδ Ιβικίεηι ηιοΐί ίΐιιίδ 681,

3 ιρ^ο νίηυΐίδ ευΐΐυβ ίηείρίΐ; 63 νεΓΟ ε3(Ιειε ίη βηϊιηΐΐί» Γ3ΐίοηίδ εχρεηίβ ηρηαίΐ. Ιιίείτοο δβιιιρεΓ αηί-

ηιιιβ ίη ρβ]ιΐδ ΓαβΙ νίοίδδίίικίίηβ ρβΓρβΙυ.ι , ιΐ3ΐιΐΓ3ΐη()υβ (ΙεΙεΓίοΓειη ε» , ψιβ εοηΐίηείυΓ, ίηςιπΓβΙ. ΙΙί

βαΐεηι ιΐ3ΐυΓ33 Γβΐίοηίϊ οιη3ΐα; ρπβδίαηΐίβ ρΓοχίηια ίΙΙί βδΐ, ψιχ βεηΐίΐ : δίϋ 3 βεηΐίεηΐε ρΓΟΙβρδ'ιο ίίΐ

3(1 εαηι , ςιιβϊ βειίδυδ ειίβιη εχρεΓδ ββ(.

Ιΐιιο υβςυε ρΓΟ^Γεβδα ίρίοιυιη θΓ3ΐίο, (ΐιι;ιιι<|ΐκιιη ΰ Αλλά μέχρι τούτου προϊών ό λόγος αύτοΐς, ε'ι καΐ

βιΐΓ3 νεΓίΐ3ΐίδ ΙίηιίΙεδ ΓθΓ3ΐϋΓ : Ιαιηβη εοηΐίηυΐ έξω της άληθείας φέρεται , αλλά γε διά τίνος άκο-

ηιι»ίΐ3ΐιι εοιίδεειιΐίοηίδ ββΓΪβ άβ αΐίδυηΐίδ »1«ιιΐι1α

εοΐίφΐ. ϋείιιεερδ νεί'ο (ΙοοίΓίηα ά& Γαϋυΐίδ ιηβΓίδ

(ϋηδΐίΐυΐ3, Γβ5υβ ηιιΙΙο ρίαιιε ραι ίυ ηε βίοι ςυίϋειη

εοΐιχιειιΐίΐιυδ ρβΓίεχίΙαΓ. ΟοιίδεςυίΙυΓ βηίιιι ρυιτο,

3ΐιίηιυιη ρΓΟΓδυβ ίηΙει ίΓε. ίΝαηι ςαί δβιηεΐ άο 8ΐ»1ιι

βχεοΐίβηΐε νβΐιιΐ εχείιΐίΐ, ιπιηηποιιι νίιίοπιιη ίη οαΐ'811

πΐ6ΐ3ΐιι 3(1 βΙίςυΒίκ, ιιΐιί (ΙείικΙβ (|υίεδε»ι, ρβΓνεηίτβ

Βείΐίεβΐ ρυιεΓίΙ : βειΐ ρΓορίεΓ ίρδίυβ αηΐαιϊ ετ%»

ιιιοτϋοδ ει ρεΓίυιΊιαίίϋΐιεβ 3ΐΙεεΐίοιιειη, (1ε ηβΐιΐΓβ

λουθίας τδ άτοπον έξ άτοπου μεταλαμβάνει. Τδ δέ

έντεϋθεν ήδη διά τών ασυνάρτητων αύτοϊς τδ δόγμα

μυθοποιείται. Ή μέν γάρ ακολουθία παντελή δια-

φΟοράν της ψυχής ϋποδείκνυσιν. Ή γάρ άπαξ της

υψηλής πολιτείας άπολισΟήσασα , έν ούδεν\ μέτρο)

κακίας στήναι δυνήσεται, άλλά διά τής πρδς τά πάθη

σχέσεω; , άπδ μέν τοϋ λογικού πρδς τδ άλογον μετα-

βήσεται ■ άπ' εκείνου δέ πρδς τήν τών φυτών άναι-

σθησίαν μετατεθήσεται · τώ δ» αναίσθητο) γειτνι^ί
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πως τδ άψυχον ■ τούτω δέ τδ άνύπαρκτον έπεται. Α εοπιροίε ηΓιοηίδ, »ι1 3ΐίαηι ηιφιβ εχρεΝβπ» ΐΓβηδ-

"Ωστε καθόλου διά της ακολουθίας πρδς τδ μή 8ν

αΰτοίς ή ψυχή μεταχωρήσει. Ούκοΰν αμήχανος αυτή

πάλιν έξ ανάγκης έσται ή πρδς τδ κρεϊττον επάνο

δος. 'Αλλά μην εκ θάμνου έπΐ τδν άνθρωπον τήν

ψυχήν έπανάγουσιν. Ούκοΰν προτιμοτέραν τήν έν

θάμνω ζωήν της άσωμάτου διαγωγής εκ τούτων

άποδεικνύουσιν. Δέδεικται γάρ, οτι ή προς το χείρον

γενομένη πρόοδος της ψυχής, πρδς τδ κατώτερον

κατά τδ εϊκδς ύποδήσεται. 'Γποβίδηκε δέ τήν άναί-

ςθητον φϋσιν τδ άψυχον, εις 3 δι' ακολουθίας ή άρχή

τοΰ δόγματος αϋτών τήν ψυχήν άγει. Άλλ' επειδή

τοϋτο ού ^ούλονται ή τω αναΐσθήτω τήν ψυχήν έγκα-

τακλείουσιν, ή είπερ έντϊΰθεν επί τδν άνθρώπινον

άϋτήν έπανάγοιεν βίον, προτιμότερον (καθώς εΐρη-

ΙΙ>Η ; (Ιβ Ιιαε πίΓδίΐδ »ι) ρΙαιιΐ38, δεηδίι βΐϊαπι εατεη-

Ιββ, φΐίΐιιΐδ ε3 ηηΙιίΓΟ ββΐ ρΓΟΧΪπια, Ίη ςυ» ρΓΟΓδίιβ

αιιίηΐΛ ιιπΙΙβ εβι : ρββΐ παβιη ηίήίΙ εβ( βΐίιιιΐ Γβΐϊ-

ψιυιη, ηίδΐ Λβ ίηβηίπιο ίη ηίηίΐυπι εοηιιηίξΐ-αΓιο.

θε ηιιο εοΙΙϊςί ρο(ε$Ι, ηηίηηιηι ρεΓ ίρβοπιπι ι-αΐίοιιβδ

υηίνοΓβο Ιαηύειη εχδΐίηείυπι ιγϊ : ίάεοςιιε ίίεπ ηοη

Ρ0886 υΙΙο ραείο, ιιΐ »ά δίαιιιηι ρπΒβΙιηΙΙστβηι Γ6-

<<βη(. ΑΙ βιιίαι Ιιϊ οηίιηυηι βχ 3ΐΊ)υ$Ιο »ά Ιιοηιίηβιη

κάιιεαηΐ, ςηβιιιοΟΓεηι οδίεηϋιιηι 86 βίαΐυβτε, νίίαπι

ϊπ 3Γΐ)ΐΐ8ΐο ρηεβΐ3ηΐϊοι«Ηΐ ίΗβ 6886, φιβιη βχΐι»

εοτριΐδ βπίιηυβ ηρί. Εβι εηίηι (ΙοπιοιίδίΓαίιιτη ηοη

ρο$86 3(1 8ΐ3(ιιηι (ΙβίβΓΪΟΓειη ηιιίηιιιπι ρΐΌ£Γε(1ί ,

βιΐΓ» φι·πι βί 3(1 ϊηΓβΓΪΟΓα ρΓοΙβϋαΙιΐΓ. Ε$1 αυΐβαι

ρΓοχίηιβ ϊπΓγβ ηΧΐΐΓ&ιη ββηδίιβ εχρβπειη ρΐΌΓβυβ

ται) τδν ξυλώδη {5ίον της πρώτης άποοιίςουσι χβ-|/Β ίιι.ιηίιιιβ, ίη (|ϋ3ηι εοηΐίηιια δεπε αΌείπηχ ίμ$οπιπι

-I ρηηείρίυπΊ Ιαηϋεπι ηηΐπιιιιη (ίβιΐηείΐ. Οαοά βί Ηοβταστάσεως, είπερ έκεϊθεν μέν ή πρδς κακϊαν κα·

τάπτωσις Υέγονεν, έντεΰθεν δέ ή πρδς άρετήν έπά-

νοδος γίνεται. Οϋκοϋν άκέφαλός τις κα\ άτελής δ

τοιούτος διελέγχεται λίγος, 6 τάς ψυχάς έφ' έαυτών

πρδ τής έν σαρκ\ ζωής βιοτεύειν κατασχευάζων ,

χα\ διά κακίας συνδεΐσθαι τοις σώμασι. Των δέ γε

νεωτέραν τοϋ σώματος τήν ψυχήν είναι λεγόντων ,

προκατεσκευάσΟη διά των κατόπιν ή άτοπία. Οϋκοϋν

απόβλητος επίσης δ παρ' Αμφοτέρων λόγος. Διά δέ

τοϋ μέσου των υπολήψεων εύθϋνειν οΐμαι δεϊν έν

άληθεί* τδ ήμέτερον δόγμα. "Εστί δέ τοϋτο, τδ μήτε

νεΙΙε μ ηε£3ηΙ, ΓβΙεβηΙπτ ηεεεδδε 681, νεΙ »ά

εχίΓεηιιιηι ρΓ0Γ8υβ ακίηπιπι ηαίιι γερ. βοηβυβ εχρειΊϊ

ΓπαηκΓβ ίηοΐιίδυπι, νεΙ βΐ (1ε ηβε βά νίΐηιη Ιιιιιη»-

Π3πι ι-βτεΓΟίυΓ, Ίά εδδε νεΓαπι ςυθ(1 ηηιο ϋίχϊπιυϊ

εχ Ιιοο βεςιιί, ρπρβίαηΐ'ιοΓεπι βεϊΐϊεεί βί) είβ εβη

νίΐβιη βίαΐυί, ςυα ίη Η^πΐβ βχβΐ8(ί(, νίΐη ει εοηιΐί-

ιίοηε ρΐ'ίηείρβ : ςιιαηάο 3 ρΓίηείρε οοηιΐίΐίοηβ Πι

3«1 νίιίυπΊ ρΓοΙηρδίο, εΐ 3 ηαΙϋΜ 8εη$ιΐ8 εχρεηε 3(1

νΪΓΐηΐεπι Γοάίΐυβ. Εγ^ο Ιο13 ίρ$οηιιη ΓβΙίο εΐ εαρίΐο

εβΓεί, υΐ Ιίιιε, ςιιβ ρΓοο»Γε εοιοηΐυΓ βηίηιοβ αιιίε-

κατά τήν Έλληνικήν άπάτην έν κακία τι<Λ βαρη- ,_πη3ηι ίη οβΓηε νίνιιηΐ, ίηΐεΓ δβ (Ιε^εΓβ, νίΐϋδςϋο

θείσας τάς τφ παντ\ συμπεριπολούσας ψυχάς, άδυ-(^''^ΓΪηιυηι εοηΐαηιίη3ΐοδ εοΓροΓίουδ 3ΐΙί^3Γί. ΕοΓίίΓη

ναμία τοΰ συμπαραθέειν τϊ] όξύτητι τής τοϋ πόλου^

κινήσεως, έπ\ τήν γήν καταπίπτειν οΓεσθα^^ηδ' αυ

πάλιν ο!ονε\ πήλινον Ανδριάντα προδιαπλαιθέντα τω

λόγω τδν άνθρωπον , τούτου ϊνεκα τήν ψυχήν γίνε-

σΟαι λέγειν. *Η γάρ άν άτιμοτέρα τοϋ πήλινου πλά

σματος ή νοερά φύσις άποδειχθείη.

νείΌ ςυί βίυηΐ ογΙιι ροβίεηοΓειη εβδε βπϊιιηιιη οογ-

ροΓβ, ρπβββρία ]απι ςυαπίιιη 681 ηιεηΐβ τεΓιιΐηΐΐο,

(|υχ ϋείηεερβ ίη ϋδ ηυχ δει]ΐιυηΙιΐΓ, 3 ηοΙ>ίδ εχ-

ροηείυτ. Ηίηιιβ δίο εοηείϋίίβηιυδ, υΐ εδβε ρ»πίδ

ιιΐΓίυδηιιε (Ιοοίιίιοπι ββςιιε 3ΐ>]ίείβη(ΐ3ΐη ρΓοηυηΐίε-

ηιιιβ. ΝπδίΓβ νεΓο 1ι»ο ΐοΚ ίη Γβ δεηιεηΐί», ιηβώ'α

ίηΙβΓ ορίηίηηειη υίΓαιηςυο νια ίηηεϋεηϋο, ίρίβηι 3(1 νεηΐΗίειιι βεβε (Ιίτί^εΙ, 8δΙ εηίηι Ι)ΐι]ιΐ5ηιοϋί : Αηί-

ηιοδ ηεηιιε δεειιηιΐυηι βΓχεχ δαρίεηΐίφ βΓΓΟΓβηι, υη» ειιηι υηίνεΓβίΙϊΙε ίη οΓίεηι 3§ίΐ3ΐθδ, τεϋίϋΐηδ-

ςυε ρεΓ νίΐίοπιηι οηηίαιηίηαιίοηοιη βΓαν'ιιΐΓβκ, ευπι ρβΓεβ εβδβ ειίΓδίι εεΙεΓπηιο ροΐί ιηοΐυί ηεηηεηηΐ,

ίη ΐβΓπιηι (ΙεΙαοί : ηεςυε οοΓροηβ εβυδ» Ιιιιη ρΓίηιυιη ογ'ιγϊ, ευπι ]3ηι ίΙΙυά ίηδίατ Ιιιΐε* ειι]ιΐδ(1;ιηι

8ΐ3ΐυχ δίΐ εοηΓθΓηΐ3ΐαηι. Νβιη εβ Γαΐϊοιιο ηΐΐηΐ'3 ίηΙβΙΙϊ^οηΐϊα ρΓ3χ!ίΐ3, ΙυΙβο (ϊςηιεηΐο (ΙεΙεΓίοΐ' ΓοΓεί.
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Ιάοη βαβ αη» αηχτηο, Ιιιιη εοτροη, βχιϊιίεηάί ρήη-

ΐΐρίκηι, ρτοΐιαίυ,τ.

Άλλ' ένδς βντος τοϋ άνθρώπου, τοί5 διά ψυχής τε ρ δβά εϋΐη υηιΐδ εΐ ίιίεηι Ιιοιηο δίΐ, αιιί εοΓροΓε ει

κα\ σώματος συνεστηκότος , μίαν αύτοϋ κα\ κοινήν βπίιηο εοηδίβΐ : ιιηιιηι εδδε εοπιιηυηε(](ΐϋ Ιπΐηιεη-

Κατασχεντ] τοΰ μίαν χαΐ τή*· αΰτίγτ ψυχΐχ τε χαϊ

σώματι την αΐτίατ της ύπάρξεως είνα·..

της συστάσεως τήν άρχήν ύ-οτίθεσθαι, ώς άν μή

αΰτδς έαυτοΰ προγενέστερός τε κα\ νεώτερος γένοιτο,

τοϋ μέν σωματικού προτερεύοντος έν αύτω, τοΰ δέ

έτερου έφυστερϊζοντος. 'Αλλά τϊ) μέν προγνωστική

τοΰ θεοΰ δυνάμει , κατά τδν μικρω πρόσΟεν άποδο-

θέντα λόγον, άπαν προϋφεστάναι τδ άνθρώπινον πλή

ρωμα λέγειν, συμμαρτυρούσης είς τοϋτο τής προφη

τείας, τής λεγοϋσης είδέναι τά πάντα τδν θεδν πρ\ν

γενέσεως αύτών. Έν δέ τή* καθ' Ικαστον δημιουργία

μή προτιθέναι τοΰ ετέρου τδέτίρον, μήτε πρδ τοϋ σώ

ματος τήν ψυχήν, μήτε τδ εμπαλιν ■ ώς άν μή στασιά-

ζοι πρδς έαυτδν 6 άνθρωπος τη κατά τδν χρόνον δια-

(Ιιιπι εί άίείπηίδ εχδίδίεηάί ρΓϊηείρίιιιη, ηε ρ3Πβ

Ιιαο δείρ$ο ρΓΪΟΓ, 3ΐΐεΓ3 ]υηίθΓ δίΐ ει ρη$ΐβΐ'ίοΓ. Ι)εί

δείΐίεεί νίηι ευηείβ ρΓΟδρίείεηΐεπι, ίηίΐίο δρεείεηι

Ιοίβιη ίη εΓεβίΊοηε εοηιρΙεχππι εβδε, υΐ γβ ρηι Ιιιηι

εχδίδίΓΓεί, ηυειηηα'ηΊυΰιιηι εβί 3ηΐε (1εοΐ3Γ3ΐυηι ,

ίρδο εΐίβηι ν.ιΐίδ ΐεδίίιποηίο, ςηί Οευηι ηο$$ε οηιηί:ι

ρΓΪιΐδ ηιιηηι 0Π3ηΙΙΙΓ, αϊΐ Ουυείτε:ι ηΐιοι υιη ηΙ-

16ΓΪ ρΓα'ροηί ιιιιη ιΙϋΙιεΓε, (μκι-,ί δίηςιιΙαΓυηι ίη ρ:ιτ-

Ιίιιιιι εΐ'Γΐιΐίοηε ΫβΙ αηίηιυδ δίΐ 3η1ε εοΓρυδ εοηιΐίΐιΐδ.

νεΙ ε εοη(Γ3Γίυ εοΓρυδ αιιΐε 3ΐιίιηυηι. Ιιΐιριε Ιιαιιε

ροΐίβδίιηαηι < >1> εαυ83ΐη, ηε βεειιηι ίρδε ιϋιβΐιίεΐ'β

νίιΙεαίιΐΓ Ιιοηιο, ιβηςυβιη ϋίνεΐ'δΟδ ίη ραΓίεβ ου

Β:ι!Ι. χιιι, 42.

Ρατηοι.. Γ·β. Χίΐν. 8
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Ιβΐηροηβ ϊη η3Γΐιιη οΠυ (Ιϊδεπηίεη ιΐίνίδΐΐδ. Ν«ηι Α φορά μεριζίμενης. Διπλής γάρ τής φύσεως ήμών

πιπί ιΐβ ΛροδΙοΙί δειιΙειιΙΪ3, 1131ΙΙΓ3 Ι1081Γ3 Ι>ΊΓ3Π3Ι11

ίιιΙβΙΙΪ£3ΐιιι-, ιιΐ ίΐί.ι δίΐ ε]ιΐδ ηοηιίηϊδ ηΐΐυτα ηιιΐ

ΓιΜΊΐϊ α ικ»Ι)ϊϋ ροΐεδί, »Υ>» ΙιοπιΊηΊδ ΊηΙεί'ίιΐδ νείιιΐ

αΙχΙίΐί εί οοουΐΐηΐϊ, δΊ «ΙβΙϋβι-βηιυδ αΙΙβΓυιη <1β Ιιίδ

·ΙΊςιΐ3ηΐο ρπυδ οιΐιιιη £Χ3ΐίιΊ&9β. ηιιβηι βΐιεηιιη

Γϊδϋ ΊηεΊρβΓεΙ, ρίβηε Ιιοε ϊηιΐίείο ΓοΓβΐ. εοικΙΊΐοπ»

ροΐεδίηΐβπι ηοη οηιηίηο ρει-Γεείβηι ςιι.ιιικίαιιι εδδε,

ρπφΐιτεπ φΐοοΐ ορβή ιιιι ίνΐ'Γϊο δίηιυΙ 3ΐ>8θ1νβη(1ο

ιιοη δΐιΠεεεπί, ί*1εοΐ|υε ορεΓ33 ςιιηβί ίηΙβΓηιρβίΊΐ,

8ε νΊοΊδβίηι ίη ρεΓίίεϊεηαΊδ 3Ίη£ΐιΙ>8 ρπηΊΙιιιχ ε χ

βειηίδδβ ρπυδ 3ΐ>δθΙυΙίδ οεειιρ.ιΐ3 ΓιιεπΙ. Νίηιίπιιη

ιιΐ ϊη ΙπιΊεί ςΓ3ΐιο νεί <|υο\Ί8 »1ίυ δβπιίηβ ΐοΐβπι

δρΊε;« νεί Ιϊυ£ΐιηι ηοΐυι-ηηιιη δρεείειιι ροΙε$ΐ3ΐβ,

βίευΐί Ιοψιϊιηιιι-, εοη>ρι·εΙ>ειΐδ»ιιι οΊεΊιηιΐδ, εΐ ΙιβΓ-

Ιιαιη, εΐ ευΐιυυηι, εΐ ίηΐεΐ'ηο(Γκ), εΐ Γπκιιιηι, εΐ

3ΓΪ5138 : ειιηι ηίΐιίΐ Ιιοπιηι ,ιΙίεΐΌ ϊιι ηαίιιτα ρπιιβ

Γβίρ3;ι οχδίδΐ.ιΐ, νεί ΟΝβΙιΐΓ εϊΐΐυδ, δειΐ η3ΐιΐΓ3ΐί

οπΙΊιιο ΙβικΙειη ϊηκϊΐη βεηιΐηϊ Γ3ευΊΐ33 ϊμβα :ιρρ3ΐβ:ιΐ,

ιι ιι 1 1 α ϊη $επιεη 3ΙΪ3 βε ηηΐυτβ βχΐηιΐδεευβ νείυΐ

ϊη$ϊηυ3ηΐβ: βίε εΐϊαιη βχίβΐϊιηαιηυβ Ιιιιιιι;ιιιο ϊιι $β-

ιιΓιιιε, οτι ϊιι Ιιοπιυ ρηιηυηι ΊηείρϊΙ ογΊγϊ, Γαειιΐΐβίβηι

ιΐ3ΐυΓ3ΐεηι ευιιΐίηεή , δϊιΐιυΐ ειιιη ϊρ$ο εχιτείβιη.

Ηβηε ρηιτο ιιαίικαΐί <μΐ3(]3ΐιι ρι-ο§Γε3δίοιιίδ βειϊε 3*1

ρειΐεοΐΊοιιβηι βυί εοιιίειιιίεηίειη, ρ.ιυΐηιίιη 8ε εχρίί-

εβΓβ Μ ρ3ΐεΓ:ιεεΓε, ιιοη α^οιΐ βχΐήαιβευβ ηϋηιιίιΐ

η-πρί.ιΐ, ειι]υ$ ορε 3ΐιί ρεΓίεείίοηεηι 3(1ίρί$ε3ΐιΐΓ ;

8ε<1 ρΓβρΓΪα νί η*1 εαιιι ραιιίαιίιιι ριοΓιείειιϋυ ρετνε-

ο>1. Αηϊιιιιΐϋ αιίεη, (|υεπΐ3(1ιιιοϋυιη 3ΐι1ε εοι-ριΐδ ηυη

νοουμένης, κατά τήν άποστολικήν διδασκαλίαν,τοϋ τε

φαινομένου άνθρωπου, χα\ τοΰ χεχρυμμένου" εί

τδ μέν προϋπάρχοι, τδ δέ έπιγένοιτο, ατελής τις ή

τοΰ δημιουργοΰντος άπελεγχθήσεται δϋναμις, ού τω

παντ\ κατά τδ άθροον έξαρχοΰσα, άλλα διαιρουμένη

τδ έργον , Υ.3.Χ άνά μέρος περ\ έχάτερον των ήμισευ-

μάτων άσχολουμένη. Άλλ' ώσπερ εν τψ σίτω φαμέν

ή έν έτέρω τινί των σπερμάτων, άπαν έμπεριε:-

λήφΟαι τη δυνάμει τδ κατά τδν στάχυν είδος , τδν

χόρτον, την καλάμην, τάς διά μέσου ζώνας, τδν καρ-

πδν, τοϋς άνθέρικας , κα\ ουδέν τούτων έν τω της

φύσεως λόγω προϋπάρχειν, ή προγίνεσθα! φαμεν τή

φύσει τοΰ σπέρμα-ος, άλλά τάξει μέν τιν. φυσική

τήν έγκειμένην τω σπέρματι δύναμιν φανεροϋσθα·. ,

οϋ μήν έτέραν έπεισκρίνεσΟαι φύσιν · κατά τδναύχδν

λόγον κα\ τήν άνθρωπίνην σποράν ύπειλήφαμεν

Εχειν έν τή πρώτη της συστάσεως άφορμή συνεσπαρ-

μένην τήν χης φύσεως δύναμιν. ΈξαπλοΰσΟαι δ^

χα'ι φανεροϋσΟαι διά τίνος φυσικής ακολουθίας πρδ;

τδ τέλειον προϊοΰσαν, ού προσλαμβά'Λυσάν τι τύν

Ιξωθεν εϊς άφορμήν τελειώσεως· άλλ' έαυτήν είς τδ

τέλειον δι" ακολουθίας προάγουσαν. Ώς μήτε ψυχήν

πρδ τοΰ σώματος, μήτε χωρ\ς ψυχής, τδ σώμα άληθές

εΓναι λέγειν, άλλά μίαν άμφοτέρων άρχήν, κατά μέν

τδν ύψηλδτερον λύγον, έν τω πρώτω τοΰ θαοΰ βουλή,-

ματι χαταβληθεΐσαν , χατά οέ τδν έτερον, έν ταϊ;

τής γενέσεως άφορμαϊς συνισταμένην. Ός γάρ ουκ

ίστι τήν κατά μέλη διάρθρωσιν ένιδεϊν τω πρδς τήν

βχί'υΐίΐ, βίε Ιιοωίηΐδ ϊιιίΐίο βϊηε βηίιιιο οοτριΐδ εβδβ ^ σύλληψιν τοΰ σώματος έντιθεμένφ πρδ τής διαπλά-

ιΐίοί νεΓΟ ιιεηιιίΐ. υιιιιιη εβί αΐΓίυ8ΐ|υε ρΓίιιοΊρίυιη, σεως · οΰτως ούδέ τάς τής ψυχής ιδιότητας έν τω

^ιιοιΐ8εειιη*1ιιπΐΓ3ΐίοηειη ηα'κίεπι βιιυΙΊιηίοΓεπ) ρΓίιιια αΰιω δυνατόν έστι κατανόησα·., πρίν προελθεϊν είς

ίη νο1υη13ΐβ Οβϊ, Ιαηςυαιη ίιιιΐ(Ι:»ηιοιιΙο ΙηηίΐίΙιΐΓ, ένέργεισν. Και ώσπερ ούκ άν τις άμφιβάλοι πρδς τάς

Τ3(ϊοηβ 3ΐιΐ6Π) αΐΐιτα, Ίη οΠιι» ηοβίΓΪ εχθΓ<]:ο ρο- τών άρθρων τε κα\ σπλάγχνων διαφοράς έχεΐνο τδ

νεηϋιιιη εϊΐ. Ναιιι III ϊη οο, ι\υοά ιικιΐοηιη ίη 3ΐνο [\ έντεθέν σχηματί^εσθαι, οϋκ άλλης τινδς δυνάμεως

3(1 οοηεερίίοιιοηι εοι·ροΓΪ8 (ΙΐροιιϊΙιιΐ', 3ΐι1ε*ιυ3ΐη έπεισίρχομένης, άλλά τής έγκειμένης φυσικώς πρδς

(υηηείιΐΓ, ρεΓβρίεί 3Γΐίειιΐ3ΐη ηιειιι1>Γοπΐιιι εοΙιχΓοη-

Ιίηιιι (ΙίβΙίιιεΙ'ιυ ηεςιιίΐ, βίε ηεηυβ νΐβ αηίιιιί ρΓορΓία

ιΙερΓεΙιειιιΙΊ Ίη εοϋεηι ροιοβΐ βηΐβ, ψηιιιι 3*1 εΙΓε-

« Γιοηε» 8ΐι:ΐ8 ΗΙα ρΐ'ο^ΓειΙίΐΙυΓ. Ε( ({ΐιειιιβιΐηιοιίιιιιι

ηβιηίηΊ (ΙιιυΊηηι 681, ίιίειιι ΊΙΙιιιΙ ϊη ϋίνει°$08 3ΐΊιΐ8

ιΙΊτεΓ83ηιιε νίβεεπι εοηΓοπηβη, ιπιΙΙ.ι εχ!εΓη3 ί:ι-

ηιΙΟΙβ, ιιΐ Ιιοε ρεΓΗααΙ, Ίη^ΓειΙΊεπίε : 8Ρ*Ι Γιευΐ-

Ι3ΐβ ΊρβΊ 3 ηβΐιιτβ ίηβίΐα, οροΓ3 εί «■ ΠΌ < Γπιι><· βιια Ίη

τήν ένέργειαν αύτής μεΟισταμένης · οΰιω χαΐ περ\

ψυχής άναλδγως εστι τδ Ισον ύπονοήσαι, οτι καν μή

διά τίνων ένεργειών έν τιρ φαινομένω γνωρίζηται,

οϋδεν ήττδν έστιν έν έκείνω. Και γάρ κα\ ·:δ είδος

τοΰ μέλλοντος συνίστασθαι άνθρώπου έν έκείνω έστ\

τή δυνάμει, λανθάνει δέ διά τδ μή είναι δυνατδν πρί.ς

της άναγκαίας ακολουθίας άναφανήναι. Οϋτω καϊ

ή ψυχή έστι μέν έν έκείνω κα\ μή φαινομένη, φανή-

Ιιοε ίηειιηι1)βιιΐο : Ρ3*1ειη ΓϊΙίοιιε (Ιβ αιιίιιιο ιιουΊδ Ο σεται δέ διά τής οικείας έαυτής χα'ι κατά φύσιν ένερ-

εοςίιαιιιΐιιηι ε$1, εΐΪ3ΐιι$Ί ρβΓ ηυηβιίβηι βΠεείίοηεδ

ϊιι ρ3Γΐε ΙιοηιΊηΪ8 εχΐ<>ΓΠ3 ει .ιρρβΓβιιΐβ, ϊικίίοίι <1ε

8β ηιιΙΙβ ρΓΧυεβΙ, ηΊΙΓιΙοππηιΐδ ρΓϊβεηΙβιη εδββ.

Ν'3ΐιι ε) ΓυΙυτϊ 1ιοιηίηί$ ΓοΓηιη ροΙε3ΐ3(β εχ8Ϊ5ΐίι Ίη

βειιιΊιιε : 3ΐ((ΐΐ8 ϊίΐοί γοο Ιβίεΐ, πηοιΙ νείιιΐ Ίη Ιηεεηι

ρΓο<1ιιεΐ3 οοιίδρίεΊ ρππδ ηβ(]ΐιεαΐ, ςιιαπι ηεεε3$3Γίυ$

Γοππη οπίο ρεΓηιΊΐΐ3ΐ, 8ίε εί 3ΐιΊηιυ3 ε$ΐ Ίη εο

<]ΐΐ3ηςη3ηι ηοη 3ρρ;ιιε3ΐ. Ναηι Ιιιηι (Ιεηιυιη ραίευιΐ

«ίΐιηι 3*1β858, ειιιη βιιείο ρεΓ βεειείίοηοηι εοΓροτε,

βυη 8ε ρΓορΓΪ3 εί 3 ηηΐιΐΓβ Ίηδϊια εΙΓοεΙΊοηε οδίεηιίεΐ.

γείας , τή σωματική αύζήσει συμπροϊοΰσα. Επειδή

γάρ ούκ άπδ νεκροΰ σώματος ή πρδς τήν σύλληψιν

δύναμις άποκρίνεται , άλλ' έξ έμψύχου κα\ ζώντος ■

διά τοϋτύ φαμεν ε&λογον είναι μή νεκρον κα\ ίψυχον

οΓεσθαι τδ άπδ ζώντος είς ζωής άφορμήν προϊέμενον.

Τό γάρ έν σαρκΐ άψυχον, χαΐ νεκρδν έστι πάντως.

Ή δέ νεκρότης κατά στέρησιν ψυχής γίνεται. Ούκ

αν δέ τις έπΐ τούτου πρεσδυτέραν τής Εςεως εϊποι

τήν στέρησιν , εΓπερ τδ άψυχον, όπερ νεκρδτης έσ"Ί,

τής ψυχής είναι τις κατασκευάζει πρεσδύτερον.

0·ιιη εηΊπι 3 ηιοιΊιιο οοΓροΓε ηη!ΐ3 3*1 εοηεεριΊοηεηι Γ3αιι1ΐ38 εχεεΓηηιυΓ, δε*1 3ΐ> βηϊιηπίο εί νίνο :

Ίϋοίι-εο νβΓο εοηδεηίβηβυηι εδί, η*: ΊΙΙιηΙ ηιιίϋειη ιηοΓίυυιη ει ϊηαηΐηηυιη ραΐαηάΊιηι, ςιιηιΐ *1ο εοΓροΓβ

νίνο 3(1 ρΓΟΟΓεβηιΙβηι τειη νΊνβηι βτηΐΙΙϊΙιΐΓ. ϋητηειη εεΓίε ηιιοιΐ ηΐϋηβΐ, οτηηϊηο ε3 εδί 81 ϊηηιιϊηιιιιιι ΰΐ

ιηοιίυυηι ρεΓ δβ ςυίΊιΙηιη. ΜοΠ3ΐίΐ3δ ιιιιίεηι ηοη ηϊδΐ αιιϊιιιϊ εδί ρπν;ιΐΊο. Αι ιιεπιο άϊχα'ιΐ, ορϊηοι·.
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ΙμΙμΙη ρπτίΐίηηεηι ρηοΓειη ββββ : ψίοά βεφιί ηεεεββε εβί, β'ι ηιιί$ εαηιεηι, ςαχ φΓκΜηηι έβΐ

ιηιιηι, Ιιοε εβί ηιοΝυυπι, 3ΪΙ βη'ιηιο ρι-ϊοΓειιι εββε.

Εί δέ τις κα\ έναργέστερον ζητοίη τεκμήριον τοΰ Α

ίϋν έχεΤνο τ6 μέρος, δπερ άρχή τοΰ κατασκεϋαζομέ-

νου γίνεται ζώου, δυνατόν έστι χα\ δι' άλλων ση

μείων, δι' ων το Εμψυχον έχ τοΰ νεχροΰ διακρίνεται,

χαΊ περ\ τούτου χατανοήσαι. Τεκμήριον γαρ τοΰ ζήν

έιΛ των άνθρώπων Ποιούμεθα, τδ θερμδν εΤναί τινα

κα\ Ινεργδν χα\ χινοΰμενον. Τδ δε κατεψυγμένον τε

κα\ άκίνητον επ\ των σωμάτων, ούδέν Ετερον εϊ μή

νεκρότης έστίν. Επειδή τοίνυν Ενθερμόν τε χα\ ένερ-

γδν βεωροϋμεν τού'ο, περ\ ου τδν λόγον ποιούμεθα,

τδ μηδέ βψυνον είναι δια τούτων συντεκμαιρόμεθα.

Άλλ' ώσίίϊρ κατά τδ σωματικών αϋτοϋ μέρος ού

σάρκα φαμεν α4τδ, κα\ όστέα, καΐ τρίχα;, καΐ δσα

«ερ\ τδ άνθρώπινόν καθοράται, αλλά τή δυνάμει μεν

τούτων Εχαστον εΐνάι, ο&πω δε χατά τδ

ιηηΐ'ΐ-

Οιιοιΐ $Ί ςιιίβ ΑΓ^υηιεηΙυιη Οι^ϊιΙιταΐ ϊΙΙιΐδίΓΪιιβ,

(Ιι; «|ΐιο (·ο1Ιίβ;ιΐιΐΓ, εδββ ρηΝβηι ββπα, ςυχ ρπηεί-

ρίυιη «51 ίπιίιηηΐίδ ςυοά βίβηίΐυι·, νιο ρΓχϋίΙαηι :

υΐϊ ροΐβτϊΐ 8Ϊ81Η8 ϋΐίαιιι εχίει-ίδ, (Ιο ψιϊυιι» ϊηΙβΓ

168 βηίηιβίββ βΐ ηιοΓίιιαβ εοηβιίΐιιί άίβεπιηβη βοΐεΐ.

Ναιιι ίη Ιιοηιίηε Ιιοε 685Ρ 3Γ£ΐιιηεηΙυιη νϊΐκ (Ιϊοϊηιυδ,

8Ϊ βΐ εβίεαΐ, ε ι οεευρείυΓ 3£εη(1ο, ει ηιονε3ΐυτ,

δϊευΐ β εοιιΐΜΓΪυ Γι ί^αδ ίη εοΓροπί)ΐΐ3, εί ηιοΐιΐδ

βιηίβδίο, ηίΙιίΙ αϋυιΐ ΒίςηίΠεαηΙ, ιμιαηι ηιοΓίυιιιη εβδβ

ήοπιίηειη. Ουηι . ί^ίΐυΓ ηοε ψιοιμιε, (1ε ηυό ηιιηε

ϋΐδκοΓίιηυβ, εί εβΙοΓε ρπεάϊΐυηι, εί ηιϊηϊιηε οΐίο-

δΐιηι βϊΐ, εοηείικίϊιηυβ ειϊηιη ϊιοηίηιυιη ΐιοη εββε.

Αε ηιιεηιηιΙηιοαΊιιη εηπι ϊρβίυβ ραιΊεηι, ιΐε φια εοΓ-

ριΐ8 εοηδίϊΐυίΐυτ, ηυη ε»ηιειη εββε όϋείιηιιέ, ηοιι

0883, ηοη εοιηαβ, ηηη »1ίυϋ ί]υίι1<]ΐιηιη εοηιιη ψι«

φαίνεσθαι - ούτω και Ιιή τοΰ ψυχικού μέρους οΟπω Β ίη ηοήιίιίε εχδϊδίιιηΐ, δεά &ΐ3ΐυϊαιιιβ ίΐίβηι ροΐεδίβίε

μέν τδ λογικδν χ&\ έπιθυμητικδν κα\ θυμοειδές, κα^

δσα περί ψυχήν καθοράται, κα\ εν έκείνω χώραν

Εχειν φαμέν, Αναλόγως δέ της τοΰ σώματος κατα

σκευής τε κα\ τελειώσεως, χαΐ τάς της ψυχής ενερ

γείας τω ύποκειμένψ συναύξεσθαι. "Ωσιτερ γάρ τε

λειωθεί; ό άνθρωπος έν τοϊς μείζοσιν, ϊχει διαφαι

νομένων τής ψυχής τήν ένέργειαν · οϋτως έν άρχ^

της συστάσεως τήν κατάλληλδν τε και σύμμετρον τ|)

παρούση χρεία συνέργειαν τής ψυχής έφ' έαυτοΰ

διαδείκνυσιν, έν τω κατασκευάζειν αύτήν έαυτί) διά

τής έντιθείσης Ολης τδ προσφυές οίκητήριον. Ούδε

γάρ είναι δυνατδν λογιζδμεθα, άλλοτρίαις οίκοδομαΐς

τήν ψυχήν έναρμίζεσθαι, ώς ούκ έστι τήν ίν τιρ

χηρω σφραγίδα πρδς άλλοτρίαν άρμοσθήναι γλυφήν.

ςικκίΐίοεί Ιιυπιιιι εββέ, Ιϊΐηείίί ηεειίυηι <|ΐπι1(|ΐηιιη

εοηβρίεϊ Ιαίε ρόϊβϊΐ : ςϊε αηίπιχ ραπειπ ςυο<1 ;ιΐιί-

ηεΐ, ηιιαηςιιαιιι ίη εα ηεειίυηι ΓαευΙΙαβ Γαίϊοεϊηαΐηχ,

<]ΐΐίε ε8ΐ τδ λογικδν, ηεςυε αρρείεηβ, ηυαπι τδ έπι·

θυμητικόν νοεαιιΐ, ιιεςαε τδ θυμιχόν, ςυβκΐ οιιίηιϊ

αηβεΐϊοιιεβ εοηΐΐηεΐ, ηρρητεαΐ ; ιαιηειι εα ϊιιε8$ε

Ιιυίε «ϋεϊηιυβ: ει εοηβϊηιίΐί Γαΐϊοηε <|ΐΐίΐΐεήιΐ3 εοΓριιβ

Γοπηαίιιι- βε ρεΓΟείΐυΓ, εΐίαιιι 30εεΐίοηβ8 αηϊηιϊ υηα

«ι-ιιιιι εοΓρΟΓε ΟΓεβεεΓε. Νηηι υι ίη Ιιοηιίηε ςυί α;ΐα-

Ιεηι βιΐ ίη1ε£ΐ'3ηι ρεΓνεηίΐ, ει ίηΐεΓ βΓβηιϋοΓεβ εειι-

8ρΙιιγ, βΟεεΙίοηεϊ ηιιϊιιιί ]3ΐη ιηαηίΓοίΐο αρρατεηΐ,

5ίε 0Γΐυ8 ηθ8ΐΓΪ ίηϊΐίο, ριουΐ Ιιπη τεβ ροβίυΐαΐ, ΐΐα

3ε8β εοηνεηϊεηΐεΓ 3εΐίοιιε$ αηϊηιϊ <1εε1αι-3ΐι(, Ιη εο

<]ΐιο(Ι ίρβε 8Ϊοί (1ε ιηαίοι ίο ίιι 3ΐνο πιαίι-ϊ» (Ιεροβίΐα

βΟΗΐϊοΐΙΐυιη ^ρΐίβδϊηιιιιη ηβΐυπβ βυχ Γ3ΐ>ΓΪε3ΐ. Νβιη ΒβτΙ ηοιι ροέβε, άβ ηΐϊοηϊϋυβ εεήίβ ευ11ί^ίιηυ$, ιιΐ

εΐίεηβ ίιι χοΊΟεί» εοηαηιοάε οηίιηυδ οοιηηιίβίοΐ, $ίειιί Γιεπ ηοη ροίεβΐ, υΐ δί^ηυηι ίηιρΓεββιιιη εεΓ»!

(ΙϊνβΓδαηι 3(1 βεαίρΐυηιπι βρΙεΙϋΓ.

Καθάπερ γάρ τδ σώμα έχ βραχυτάτου προς τδ Ο

τέλειον πρ'ίεισιν, οϋτω καΐ ή τής ψυχής ενέργεια

καταλλήλως έμφυομενη τώ ΰποχειμένω, συνεπιδίδωσι

και συναύςεται. Προηγείται μέν γάρ αύτής έν τή

πρώτη κατασκευή οίον (Ιϊζης τινδς έντή γή κατα-

κρυφθείσης ή αυξητική τε καΐ θρεπτική δύναμις

μδνη. Ού γάρ χωρεί τδ περισσδτερον ή τοΰ δεχομέ-

νου βραχύτης. Είτα προελθόντος ιίς φώς τοΰ φυτού,

και ήλίω τήν βλάστην δείξαντος, ή αισθητική χάρις

έπήνθησεν. Άδρυνθέντος δέ ήδη χα\ είς σύμμετρον

μήκος άναδραμδντος, καθάπερ τις χαρπδς διαλάμπειν

ή λογική δύναμις άρχεται, ού πάσα αθρόως έκφαι-

νομένη · άλλά τή τοΰ δργάνου τελειώσει δι' έπιμε-

λείας συναύξουσα, τοσούτον άε'ι καρποφορούσα, δσον

χωρεί τοΰ ύποκειμένοο ή δύναμις. Εϊ δέ ζητείς έν

τή τοΰ σώματος πλάσει τάς ψυχικάς ένεργείας,

πρόσεχι σεαυτω, φησ\ Μωσής, καΐ άναγνώση καθά

περ έν βί6λω τών τής ψυχής Εργων τήν ϊστορίαν.

Λύτή γάρ σοι διηγείται ή φύσις, λόγου παντδς έναρ-

γέστερον, τάς ποικίλας έν τψ σώματι τής ψυχής

ασχολίας, Εν τε ταϊς χαθόλου και έν ταϊςέπΐ μέρους

διασχευαΐς. Άλλά περιττδν οίμαι λόγω τά καθ*

ήμ'ά; αυτούς διεξιέναι, καθάπερ τι τών ύπερορίων

Σιη·'ουμένους θαυμάτων. Τίς γάρ έαυτδν βλέπων,

Νίιηϊηιηι ιιΐί εοΓριιβ εχοΓδίιιη 3 πια{;ηίΐυι1ϊηε ρεί'-

(>>,ί;!'ΐ:ι. δΐιαιιι 3(1 ρειΐεείίοηεηι ρΓΟβΓεϋϊΙιΐΓ : 8Ϊε

3ΐιίηιϊ ΓΐευΙΐ38 εΐϊαηι ταΐϊοηε εοηνεηίεηΐε υηα ευηι

εοΓροΓε ρΓοΓιεϊι 3εεΓεβεεη(1ο. Αε ρΓίηεερ$ (|ΐιϊ(1ειιι

εχ8ϊ$ΐϊι ϊη εο Γαευ(ι&5 βεεΓεβεεηδ ει ηυΐηεηδ «οία,

(]ΐΐ3ΐη1ο δείΐϊεεί ίη ορίΓιεϋ ρι-ίηεϊρϊο Ι3η(]ΐι.ιηι ι:κΙίχ

(](ΐ;ε(ΐ3ΐη αόΊιαε αίΐιΐϊΐα 8υ1> ΐοπ :ι Ιβίεΐ. Ναιη ΐυηι

εβρεΓε ηηί(1 αηιρίίιΐδ ρεΓ ίιη1>εεϊΙ1ίΐ3ΐειη ηεςιιί(.

Οείηιΐε Ιιαε ςυ38Ϊ ρίβηΐυΐα ίη Ιιιεβπι ρΓ0(1ευηΐε,

βεπηεηςιιε βυυια βοΐί οβίεηίβηΐε, βεηΐίεηιΐί ΓβευΙΙ»»

εΠ1θΓε$εειΐ8 ευιη ριίοΓε εοι^υη^ίΙυΓ ·*. Υει-αιη ηΐιϊ

/ ]3ΐη 1)εηε ιηηβη ;ι ίαεί» εβί, εί ρΓοεεηίαΐεπι 8ίυί

εοηνεηίεηΐεπι βο'ερίβ : ιιπη (Ιεηιυηι ίηδΐ3Γ ϊρδϊιι»

Γπκ ΐιΐδ Γ.Ίΐίοηίδ ρ3Πϊεερδ Γ»ευ1ΐ38 εΐιιεεβεϊΐ, ηοιι

ί1ΐ3 ςυί(1ειιι 8υ1>ϊΙο Ιο(3 βρΙειιϋοΓειη βαυηι οβίεηάεηβ,

^ βεο1 υη3 ευιη ίηβίΓυιηεηΙί βυΐ ρεΓΓεεΙίοηε εεΙεπίει*

βεεΓεβεεηδ, εο&ςυε ΓΓυείυβ ρΓοΓεΓεηβ, ςιιί εοΓροΓΪ$

Γαευ1ΐ3ΐί τεδροηιίεβηΐ. Ουοά 8ί εοΓροηβ ίιι εοιιΓοί'-

ιηβΐίοηε ςυ'κ) βηϊηιυβ εΙΙίείβΐ ςιιχΓΪ8 : 3(1 (ε ίρ$υιη,

3ϊι Μοδβδ, Γεβρϊεε, ίη Ιείρβο Ιβηηιιβηι ίιι ΙίϋΓο

ο,υοάαηι Ιοίαηι 3ηίηιϊ ορεηιιη ΙιίβΙΟΓϊαπ) ρεΓίε^ει.

Ιρ8» ειιίηι π3ΐιΐΓ3 Ιοηςε οιηηί οπαίοηε ϊΙ1υ8(Γίιιβ

εχρίίεβϋίΐ Ιίοί βΟεείίοιιυιιι αηίιηί ίη εοτροΓε νηπε-

Ι3ΐεηι, ευπι ίη υηίνεΓδί, ΐυιη ραΓίίιιιη 8ΐΓυοΐϋΓ:ι.
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8ειΙ βιΓιιη ηοδίη εοηιηίεΓηοΓβηιΙο ρβΓοεηββΓβ, ςιιβδί Α λόγω δείται την οίχείαν φύσιν διδάσχεαθαι ; δυνατά

ηιιχιίαιη εχίετη» ηίΓΜίιΙ», ρΓΟίυιιι ορεπ ηοη

ΓιιετίΙ. Ο ιι ϊ ^ εηίιη ηΙΐι·πιι> οπιΐίοηε ηηίππιι» ριο-

ρΓίηιη εοβηοδεειε όββϊϋβΓοί, οιιη ϊρ$ϊ Ιίεεβΐ 8β-

ίρδίιηι εοιιΐιιεπ ? Ναηι ςυί ηυο ροείο νίταιηυβ Ίη-

ΙβΙΙίβίΙ, «I ηιοιη αρίιιιη δίΐ οοι-ριΐδ αιΐ οιηηεδ νίια:

ρΓορΐ'ί:ΐ8 αειίοηεδ ύίύΜείΐ, ίβ οΐϊαπι ΜΐΙπκΐΎβ Γ»εΊΙ-

Ιίηιβ ροΙε$ΐ, ίη ψιο εΙΙίαεηοΌ αιιίιηί οεειιραΐα

ρπιηα ΐη ποιηίηίδ εοηΓοπηαΐίοιιε ορε™ Γϋβπΐ. ΑίΙβο-

ςιιε ϋε ηοε ίρβο ραΐεΐ ηοηιίηί ηοη οηιηίηο ΗοηεΙί,

ηει|υ3ΐ]υαηι ηιοΓίυυιη ει ΐηιηΐιηαπι εχδίδίβΓε ϊη οΙΓι-

οϊ ιιι» ηαίιΐΓκ», ηηοιΐ 3(1 ρΐ3ηΐ3ΐίηηεηι ηυ3$ΐ ηυβαι-

(Ιβηι 3ηίηΊ»Ιί5 ιΐε νίνο ανιιΐδΐιηι εοΓροΓβ ίη β3 (Ιορο-

η'ιΙιΐΓ. ΙΝβιη ει Γηιοΐιιυιιι ςι-3ΐΐ3, Γ3(1ίειιιιιηιΐϋ δατευ-

Ιοδ (εκχ ιιοιι ιη3ηά3ηιιι$, ρυδίη,ηαηι ΙηβΙΐί είδ 3

γάρ έστι τδν της ζωής τρόπον χατανοήσαντα, καΐ ώς

πρδς πάσαν ζωτικήν ένέργειαν έπιτηδείως Εχει τ6

σώμα καταμαθόντα, γνώναι περ'ι τί κατησχολήθη το

φυσικδν της ψυχής παρά τήν πρώτην τοϋ γινομένου

διάπλασιν. "Ωστε γ.αλ διά τούτου φανερδν είναι τοΤς

οΰκ άνεπισκέπτοις, τδ μή νεκρόν τε κα\ αψυχον έν

τφ έργαστηρίω γενέσθαι τής φύσεως, δ πρδς τήν

τοΰ ζώου φυτείαν έκ τοϋ ζώντος σώματος άποσπα-

σθέν ένετέθη. Και γάρ κα\ τών καρπών τάς έντε-

ριώνας, καΐ τάς τών ριζών άποσπάδας ού νεκρωθιί-

σας τής έγκειμένης τή φύσει ζωτικής δυνάμεως τή

γη καταβάλλομεν, άλλά συντηρούσας έν έαυταΐς χε-

χρυμμένην μεν, ζώσαν δε πάντως τοϋ πρωτοτύπου

τήν ιδιότητα. Τήν δε τοιαύτην δύναμιν ούκ έντίθη-

■Ι31Ι1Γ3 ΓαειιΙΐ3δ νίοΙίδ ειηηΠιΐ3 ΓιιεπΙ : δε<1 ειιπι Β σιν ή περιέχουσα γη Εξωθεν παρ' έαυτής έπεισκρί-

.κΐηιιε εοπιιιι 3 ηυίυιΐδ οη» βαηΐ, νίηι ρί·ορπ3ηι

οοη$εΓΥ3ΐιΙ, Ιαΐβιιίβηι α,ιικίειιι ίΠαιη ει α&ιΓιίαι», βεά

Ιΐΐηερ νίνιιηι. Ε( ν'ΐδ φΐίαΥ'ΐη Ιιι^ιΐϊΐιιοιίί ηοη (1β

Ιεπ β εχΐηηβεεαδ ΙιαιίΓΪΐυτ ( ιΐ3ηι εχΙεΓοςυί ηεεεβδβ

ΓοΓεί εΐίαπι Ιίριια ειηοι*Ιιΐ3 ρυΐΐιιίβηάο εΙΠοΓεδεεΓβ ),

88(1 ίη$ίΐ» Γεηυϋ ]αη» ηιιΐε, ρεΓ ΙεΐΉηι ηιοοΌ ίη

ηροι ίιιπι ρΓοϋυείΙυΓ, &ιιρρε(1ίΐ3η1εηι δυεειιιη δΐιιιιη :

«Ιο (|υο ρΐ3ηΐ3 Γ3ΐΙίεε, εοΓΐίεε,ηιεοΊι1Ι:ι, Γ3ΐηοΓυιυψιβ

βυκιιΐΐβ 3ΐιεΐ», ρίβηε Ι3ηάεηι οηιηίηιΐδ βυί ρ3Π'ιυυδ

.-ιΐΐδοΐνίΐυτ. \άβτα εηίιη Πβπ ηοη ροδβεΐ, δί ηυΐΐβ

νουσα· ή γάρ άν καΐ τά νεκρά τών ξύλων εις βλάστην

προήγετο· άλλά τήν έπιχειμένην έκδηλον άπεργά-

ζεται, διά τής οίκείας ίκμάδος τιθηνουμένη ε!ς (5{-

ζαν, καΐ φλοιδν, χαΐ έντεριώνην, ·/.& τάς τών χλά-

δων έχφύσεις τδ φυτδν τελειοϋσα. "Οπερ οϋχ οΤίν

τε ήν γίνεσΟαι, μή τίνος φυσικής δυνάμεως συνεν-

τεθεΕσης, ήτις τήν συγγενή και χατάλληλον έκ τών

τταραχειμένων τροφήν ε!ς έαυτήν ΐλχουσα, θάμνος,

ή δένδρον, ή στάχυς, ή τι τών φρυγανιχών ρλβίστη-

μάτων έγένετο.

Γ3ειι1ΐ3$ εί ηβΐυΓβΙίβ Ίηάίΐβ ΓοΓεί, 3 ηυβ εοβηηΐο εΐ εοηνεηιεήΐβ βΙΊηιεηΐο α"ε ▼Ίοϊηϊ» ρβΠΐουβ βΐΐΓβείο^

νεΙ 3Γΐ>ιΐ5ΐυιη, νεΙ 3γ1)ογ, νεΙ βρίοά, νεΙ (ΐιιοιίνίβ νΪΓβοΙίυιη ηβδΟβΓείιΐΓ.

ΟΑΡΙ'Τ XXX.

ΙΙηιηαηί €οτροτίί εΐηιοίιιτα: ηηπάαηι αίιϊηε εχ ί/>»α

ηιιάϊάηα 1)τεΐΊί(Γ τεριΐίΐα εοηίειιιρίαΐϊο. «

δειΐ εηίιη ιιηιι$ςυί$ςιιε ηοδίηιη), η3ΐιΐΓ3 ρπ>ρΐ'ί3

πΐΒ^ίβίΓα ε( α'υεε, ίΐηιείιΐΓβπι εοΓροΓΪϋ βεευηΐε εχ

βο ςηοιΐ ει νίάεΐ εί νίνίί εί «εηΐίΐ, ευβηοβεεΓε ρο-

Ι8ΓΙΙ. Οιιίη εί 3 νίη$ ϋοείίβκίιηίβ Ιιχε $(ιΐιΙίο$ε εχ-

ρίίε3ΐ3 πιπί $ίη(, Ιίεεί ιιηίνεΓ53ηι ει ίηΙβ^Γ*πι εο-

ΠΜ11 οΌεΐηηβηι 06 ΙίΙ)Γί$ Ιιοπιηι εχρΓηπιεΓε. ΛΙΉ',

ιμίΜ' εοΙΙοεβιίο $ίΙ βίηςυίβηιιη ίη ιιοϋίβ ρβιΐίιιιη

8εηιΐ3ΐί ιαη(. Αΐϊί, <]υβηι 3(1 ιιβυιη οηιηί3 εοΓροπβ

ηιεπιΙ)Γ3 Γαο» 8Ϊηΐ, ίηϋκξηηιηΐ, ει ηοϋίβ οχρϋΐ'Λ-

ΓυηΙ, ιιι ];πη (1ε Ιιοπιπι εοιηαιεηίβηίβ ε»ρεΓε βΐιι-

(1ίο»ϊ 1>3ΐυηι Γεπιιη εοι^ηίΐίοηεηι ηυιηαη'ι ορϊΓιεϋ

Ιοειιρίείβιη εί ηιιΙΙ.ι βιιϊ ρηιΐο ιΙεΓιεϊεηΙειη ροδβΐηΐ.

ΟιηηΙ 8ί ήυΐβ εΓΐ3ΐη Ιιχε υηίνβΓβ», (Ιε ϋοΓίπηβ

ρΓορηα νετο ίη ΙογγΪ8 Οεί εοείιιί ϋίβεεΓε ηι»ΙίΙ, ηβ

ιι 11» ίη τε (ΙίβείρΙίηβ εχΙεΓβ εβεΓΟ νίϋεΓΪ ρθ8δίιηυδ

( (|1Ι3ΙΙ(1θ Ιεχ ονίυιΐ8 8ρίη1υ3ΐί1)ΐΐ8 ε8ΐ ρΓορο>ίΐ3 ,

<]υεηΐ3(Ιιιιο(1ιιηι αιΐ Οοηιίηυβ, Νοη ε$8ε νοεί ηΙΊιΐδ ,

βΧΐΓ3 (]ΙΙ3ΙΙ1 Ρ3810ΓΪ8, 3ΙΙΓ65 ρΓ3ρ1»θη<1»δ " ), Λββ Ι>ΓΟ-

νίιεΓ (1ε ΙΓΐ8 ηηοςκε ο'ίβκεΓβιιιιΐδ. ΚιιηΙ οιηηίηη εοΓ-

ροΓΪ8 ίη Π3ΐιΐΓ3, ΙΓΙ3 ηυηιει-ο, ςιιΟΓυιη ςι·:ιΙίη 8ίη-

ςυΐ3 ίη ηοοί$ ηιεηΊ0Γ3 8ΐιηΐ Γ3ε(3. Ν':ιηι 3ΙΪ3, υΐ

νίνΟΓβηΐϋδ εοιΐ(Ιίΐ3 8υηΙ ; 3ΐϊη, ηΐ ^\I^ιιηι1β νϊνεΓε-

ηΐϋ8 ; 3ΐί3, υΐ εβχεί ίη Ιιυηιβιιο βεηεΓΟ ρβΓροΐιιη

ρο8ΐεηΐ3ΐί8 δΐιεεεβδίυ. Οιι« ροΓΓΟ ε]ιΐδ βιιηΐ ΐζειιε-

ΓΪ8, τι ι δϊ 3ΐ)8(|ΐιο ίρδίδ ΓοΓεί, Ηοηιο ηοη νί^ειοί :

ΐΓΪ^δ ηιεηιΐιι-ίδ εοηιρΓεΙιεηιΙιιηΙιΐΓ, εεΓθ1)Γθ, εοπΙε,

" ^ηη. χ, 4, 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ» Α'.

θεωρία τις Ιατριχωτέρα περί τής τον σώματος

ή/ιώ*· κατασκευής Λ' ύΜγΐύΤ.

Άλλά τήν μεν άχριβή τοΰ σώματος ήμών δια-

σκευήν διδάσκει μέν Εκαστος έαυτδν, έξ ών δρα

τε χα\ ζή χα^. αισθάνέται, τήν ιδίαν έαυτοϋ φύ-

σιν διδάσκαλον Εχων. "Εξεστι δε κα\ τήν έν βί-

6λοις φιλοπονηθεϊσαν τοις τά τοιαύτα σοφοϊς περί

τούτων ίστορίαν άναλαβδντι, πάντα δι' ακριβείας

μαΟεϊν. ΤΩν οι μέν δπως Εχει θέσεως τά καθέκαστον

τών έν ήμΤν, διά τής άνατομής έδιδάχθησαν ■ οί δέ

κα\ πρδς δ τι γέγονε πάντα τά τοϋ σώματος μύρια

κατενδησάν τε χα\ διηγήσαντο, ώς άρκοϋσαν έντεϋθϊν

τής άνθρωπίνης κατασκευής τήν γνώσιν τοις φιλοπο-

νοις γενέσθαι. Ε! δέ τις έπιζητοίη πάντων αύτών τήν

έκχλησίαν διδάσκαλον γίνεσΟαι, ώς εις μηδέν τής

Εξωθεν φωνής έπιδεΐ«6αι (ούτος γάρ τών πνευματι

κών προβάτων δ νδμος, καθώς φησιν δ Κύριος, τδ

άλλοτρίας μή άκούειν φωνής), διά βραχέων κα\ τδν

περ\ τούτων λόγον διαληψδμεθα. Τρία περί τήν τοΰ

σώματος ένοήσαμεν φύσιν, ών χάριν τά καθ' ϊκαστον

τών έν ήμ!ν κατεσχεύασται. Τά μέν γάρ διά τδ ζήν,

τά δέ διά τδ χαλώς ζήν. Ετερα δέ πρδς τήν διαδοχήν

τών έπιγινομένων έπιτηδείως Εχει. "Οσα μ?ν ουν έν

ήμϊν τοιαΰτά έστιν, ων άνευ συστήναι τήν άνΟρω-

πϊνην ζωήν οΰκ ένδέχεται, έν τρισ\ μορίοις κατενο-

ήσαμεν έν έγκεφάλω, κα\ καρδία, κα\ ήπατι. "Οσα

δέ προσθήκη τις έστι τών άγαθών, καΐ φιλοτιμία τής

φύσεως, τδ ευ ζ?)ν δι' έκείνων τω άνθρώϊκρ χαριζο·)!
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μένης, τά περί τήν αίσθησίν έστιν όργανα. Τά γάρ Α ]βοϊιιοι-β. Οιικ Ιιοιιοπιιη δΐιη» νοίυΐ ααΊΙίΐΜΐιειιΐιιηι.

τοιαύτα τήν ζωήν μέν ού συνίστησιν, έπεί καΐ λιπόν-

των τινών πολλάκις, ούδέν ήττον έν τω ζήν έστιν ό

άνθρωπος, άλλ' άμήχανον δίχα τούτων των Ενεργειών,

των κατά τήν ζωήν ήδίων τήν μετουσίαν έχειν.

Ό & τρίτος σκοπός προς τδ έφεξής τε κα\ τήν

διαδοχήν βλέπει. "Εστί δέ καΐ άλλα τινά παρά

ταΰτα, α προς διαμσνήν κοινά τοις πάσιν υπόκειται,

τάς καταλλήλους προαθήκας δι' έαυτών έπεισάγοντα,

ώς κοιλία κα\ πνεύμων, δ μέν τω πνεύματι τδ έγκάρ-

διον πϋρ άνα^ρΊπίζων, ή δέ τοις σπλάγχνοις τήν

τροφήν είσοικίζουσα. Ούτω τοίνυν της κατασκευής

τήν έν ήμΐν διηρημένης, ίατιν άκρι6ώς κατανοήσαι,

δτι ού μονοειδώς ήμΐν δι' ένός τίνος ή πρδς τδ ζην

δύναμις διεξάγεται· αλλά πλείοσι μορίοις ή φύσις

ριοΓοοια (Ιο οειιί£ΐΐ3 1;ιι·^ίΐ;ιΐο ιι;ιΐιιι·;ν, εΟϊοίειιΓίδ ρβΓ

Ιι γι' πι ] 1 1 » ■ 1 1 1 1 1 1 ί ■ Ιιοιιιο νίνβΓβΙ : δοιιΐ δοιίδΐιιιπι ίιι-

δίπιπιειιΐβ. Νιιιιι ίιι Ιιϊδ νΐΐ» <|ΐι'κΙοιιι ηυ$ΐΓ3 ηοη

ΐΌΐΐΜδΐίΐ, (ΐιιαικίο νίνοΓβ ΙιοηιΊιΓι ΙίιβΙ οΐ'κιιιι ρΙεΓϊδ-

ψιο ΙιοΓυηι 30ΐίδ&ίβ; δβϋ Ιιογϊ ηοη ροΐοβΐ ιιΐ βυδοοε

Ιιοηιηι ιιοΐίοηιΐιιΐδ ιοπιπι Ίιι Ιιοηιίιιΐί νίΐβ ]υοιιιιπν

πι ίιι νοίυρίαΐβ ϊπιμγ.ιιγ. Τεηίοηι ίιι ρ3ΐ ΐίΐϊοηβ ρΓΟ-

ρϋί>ίΐ3 ιιι<ΊΐιΙ)π:ιιι £εηεπδ »(| ρεΓρείιΓιΐιιΙβηι δρβείβΐ.

ΡΓ%Ι6Γ Ι)»'0 η!Ϊ3 ΙΙΙ0Π10Γ3 50111, <\ΙΙΧ Οΐ ίρ53 ρ3ΠΐβΓ

οιιιιι οιυίοπβ νίίαιη Ιιοπιίηίδ εοιιβΰΓναιιΐ, οι οοηϊβιι-

131)033 ΙΙ81ΙΙΓ36 8016 0038(13111 003δί 30065810116*

ρΐ"ΐ81;ιιιΙ. ίιι (]υϊϋυ8 δοιιΐ 5ΐοιιιηοΙιιΐ5 30 ρυΐιιιο,

αυοπιιη Ιιίο ι ,ιΙοΐΊ'ΐιι οοπίίδ ροτΠηηιΙο οχοϊΐϊΐ ; ίΙΙο

νίδοειίουδ βΐίηιβηΐυιη βοοιη ρπουοί. 11οι; ιηοϋο Ιοί»

τάς πρδς τήν σύστασιν ήμών άφορμάς έπινείμασα, Β οοΓροπβ ιιοβίπ δίΓυοίυ™ ι1ϊνΐβ3, ρβΓδριοοβ ν'ιϋβΓΟ

άναγχαϊαν ποιεί πρδς τδ δλον τήν παρ1 έκαστου συν

εισφορών. Ώστε και όσα πρδς άσφάλειαν τής ζωής

και κάλλος ή φύσις έπετεχνάσατο, πλείω τέ έστι

ταΰτα, κα\ πολλήν πρδς άλληλα τήν διαφοράν έχει.

Άλλ' οΐμαι διελέσΟαι πρότερον έν όλίγω χρήναι

των πρδς τήν σύστασιν τής ζωής συντελούντων ήμΐν

τάς πρώτας άρχάς. Ή μέν ουν τού παντδς σώματος

ύλη κοινή τοίς καθ'έκαστον μέλεσιν ύποκειμένη, σι-

γάσΟω τανϋν ουδέν γάρ πρδς τδν σκοπδν ήμΐν

συντελέσει ή καθόλου φυσιολογία πρδς τήν μερικήν

θεωρίαν. Όμολογουμένου τοίνυν παρά πάσι τοΰ

πάντων έν ήμΐν είναι τών στοιχειωδώς έν τώ κόσμω

θεωρουμένων τήν μοΐραν, τοΰ τε θερμού κα\ τοΰ

ψύχοντος, κα\ τής έτέρας συζυγίας τής κατά τδ

ύγρόν τε κα\ ξηρδν νοουμένης, τά καθ' έκαστον ήμΐν

διαληπτέον.

Οϋκοΰν όρώμεν τρεις τάς διοικητικάς τής ζωής

δυνάμεις, ών ή μέν διαΟάλπει τδ πάν τη θερμότητι,

ή δέ ύπονοτίζει τή ίκμάδι τδ θερμαινόμενον, ώς αν

τη ίσοκρατεία τής τών έναντίων ποιότητος, έπ\ τοΰ

μέσου συντηροίτο τδ ζώον, μήτε τοΰ ϋγροΰ κατα-

φρυγομένου τω πλεονασμώ τής θερμότητος, μήτβ

τοΰ θερμού σβεννυμένου τή έπικρατεία τοΰ καΟυ-

γραίνοντος. Ή δέ τρίτη δύναμις συνέχει δι' έαυτής

κατά τινα συυ.6ολήν τε και άρμονίαν τά διακεκρι

μένα τών άρθρων τοις παρ' έαυτής συνδέσμοις άρ-

681, Γ3ευΙΐ3ΐ6ΐΐ) ηυ» νίΐβ οοηΙίιιβΙυΓ, ηοη υιιο 3

ιηοιηοΓο ρΓοϋοίδοί : ββο* ηβΐιΐΓβπι εοΓροτίβ εοηβοΓ-

ν3(ΐοιιεπι ίιι ρΙϋΓ3 ιιιειηΙ)Γ3 ρίΓΐίεηΙοηι, υηϊοιΓιςιιβ

Ιίοβ 06(1ί886 ιιεξοίϋ, ιιΐ8Ϊη£ΐιΐ3 ηοηηϊΐιίΐ 3(1 ιιβιιιη

υηίτβηί εοηΓβΓΓοιιΐ. Εαιη οΐ) τεηι εοηιρ1ιΐΓ3 ςαηΐ,

ιηΙεΓςυβ 8β ρβιρτοΓοοίο άίνβΓίβ, ηυβοιιηςυβ πβΙηγβ

νεΙ 3^ 86 Ιυι;η(ΐ3ΐη, νβΐ ΟΓηβΐυβ οι «1ρ£αηΐί;ε οαυϊβ

δοΐκΓίεΓ Γα1>ΓΪ03ΐα β*ι. δεό* εηΐηι ρπηεϊρίβ ρηηΐϋ

βοπιοι ςικε νίΐϊΐη εοηκίίίικιιιΐ, ηοοίβ .ιιιίεηυαηι αά

ά\Ίά ρΓ0^Γεϋί3η)υΓ, 1)ΓενίΐΐΊ· ιΐίνίιΐβικί» νβηίυηΐ.

Τοίίυβ ςυίιίειη εοιροΓίβ ηιειηυιίβ ι»3ΐεΓΪ68 8Ϊιΐ(;υΙΪ9

εοιηπιυηίδ, ίη Ιιοε ει (εηιροιβ ιΊ Ιοεο ρΓΧΐ6Γ63ΐυτ

ΕΪΙβηΙίο. Ναοι 3(1 ίιι&ΙίΙαίυΐΗ ηοβίηιπι ηΙΙιϋ αΐΐίηβΐ,

ιιϊιηϊΐ'ΐίΓη 3(1 Γοιΐ8Ϊ<1βι;»ιίοικ'ηι ρηι ΓιοαΙατοπι, υηΗ'βΐ'βί

ρειΐΓ36ΐ3ΐίο. Εΐ'ΒΟ οιιιιι ηρικΙ οηιηο$1ιοο ιμΐ3$ϊ ρΓο

ΟΟΙΐΓθ880 8ίί, ϋΧ8Ϊ8Ι6Γ6 (|ΙΠ(Ι(ΐ3ΙΙ1 ίη ηθ1)ίδ (1β 0Π1ΒΪ-

1)118 ηιυικίί 6ΐβιιιεηΙΪ8, (Ιε εβΙοΓε αο Γη^ΟΓε, ύβ Ιια-

ιποΓβ βι 8Ϊεεϊΐ3ΐε : <1ε 8ίη^υΙΪ8 3^3πιυ8.

νίϋειηυβ 3υΐηπι Ιτοβ ίηιρΓίηιϊδ ΓϊΟϋΙΙβίβδ εβδβ νϊι»

Π081Γ26 Ι3η(|υ3ΐιι 3ϋιιιϊηΪ8ΐΓ38 : ηυ&πιπι φιχ ρηηΐ3

681, οβΙοΓε βυο οιιηοΐ» Γονεΐ : 3ΐιεΓ3, <|υοι1 εοη^3^

Ιυϊΐ δΗοοο δυο Ιιιιηιεοΐβΐ, υ( ρβΓ χςυ3ΐ)ϋεπι ςυβϋ-

Ιαΐίδ ϊη ΓβΙ)ΐι& 3(1ν6ΓδαηΓιυυ8 βϊοϊ Ιβηιρβπεηι, ςυί-

<1ρηι ίιι ηιεϋϊοοΓίΐβίε ίρβιιηι 3ΐιίηι»Ι οοιίδβΓνβΐιΐΓ,

ΙηιιηοΓΟ ρβΓ οβΙογοπι ηίηιίιιηι ηιιηηοηηι εχδΐιοΐο,

ηεο,υβ εοηΐΓ3 οβΙοΓβ ρβΓ νϊηι ηΐηιίϊ Ιπιηΐ0ΓΪ8 ορ>-

ρΓεδδΟ. Τοΐ'113 Γ;ιουΙΐ38, ΗΓΐίοιιΙοδ ιιοιι οοΙιΚΓεηΙβί

οι ίηΐ6Γ5ΐίηοΐθδ ΙϊββηιβηΙίβ βυίδ ρβΓ εοηιηιΊδδΊοηειη

μίζουσα, κα\ πάσιν έπιπέμπουσα τήν αύτοκίνητόν τε ρ 0ι ήαηηοηί«ηι ηιοίηϊπι οοηΐϊιιεί, βρΓίδδϊηιοα,ιιβ εο-

χα\ προαιρετικήν δύναμιν · ής έπιλειπούσης, περατον

γίνεται, καΐ νεκρώδες τδ μέρος, τοΰ προαιρετικού

πνεύματος άμοιρήσαν. Μάλλον δέ πρδ τούτων άξιον

κατανοήσαι τδ τεχνικδν τής φύσεως ήμών έν αϋτή

τή δημιουργία τοΰ σώματος. Επειδή γάρ τδ σκληρόν

τε καΐ άντίτυπον τάς αίσθητικάς ενεργείας οϋ κατα

δέχεται, ώς Ιστιν ίδεΐν έπί τε τών έν ήμΐν όστέων,

και τών έν τή γή φυτών, έν οΤς ζωής μέν τι κατανοοΰμεν

είδος έν τώ αύξειν καΐ τρέφεσθαι. ού μήν παρεδέξατο

έναντίως ή άντιτυπία τοΰ υποκειμένου τήν αίσθησιν ·

τούτου χάριν Ιδει καθάπερ κηροειδή τινα κατασκευήν

ύποτεθήναι ταίς κατ' αΐσθησιν ένεργείαις, δυναμένην

τοις άντιληπτικοΐς τύποις ένσφραγισθήνα: , μήτε

ογχεομίνην δι' ύπ.-ρ6»λλούσης ύγρότητος · οϋ γάρ

ρυΐβΐ, εΐ ΟΓΠπίΙχίδ ίικίίΐ νίπι ςυ»πΐ(ΐ3πι δροηΐβ δΐια

86 ηιονεηϋί : (|ΐιχ $Ί ιηιΙΙΙβΙιΐΓ, ηιειηϋπιπι εΐϊβηι

νβΐυΐ βιηοΓίιιυιιι οχδίδίεΓε ηβοβδδο β(1, 3 βροηΐβδυα

ιιιονεηΐο ϊρβυιιι δρίΓΪΙιι (ΙοδΙίΙυΐιιιη. ΡΊιβπΐ ορβΓ33

ρΓοΙϊιιιη Ιιοο Ιοεο ηηιιιπο ηΠίΓιοίυιη ίη εοΓροΓΪδ

οΓοβιίοιιε οοηβίϋεΓΒΓβ. Νβπι ευηι 63 (]υ% ιΙογβ βοΐί-

(Ιβςιιε βυικ, δεηδίιβ «εΐίοηεδ ιηιΙΙβδ βΊηιίιΙβηΙ, ιιΐ

681 νϊίΙεΓΟ ϊη εοΓροΓίδ ιιο*ιγϊ οδδίΐιιΐδ, ει ΐβΓΓ* ρίαιι-

Ιϊδ, ίιι ςιιίϋΐΐδ 0886 νίΐ»! ηιΐίκϋβιπ βροοϊοδ 83ΐίδ ίηΐο!-

Γι^ίΙιΐΓ οχ (Ό (|(ΐοιΙ οι 3€0Γ65ουηΙ ει ιιυΐήιιηΐυΓ, οιιιιι

3θΙί43 ίρδΟΓΟηΐ ϋΐΙΓΪΙΪεδ 86118001 ΙΙΟΙΙ ΓΟΟΪρ'131, ϊ(1-

οϊγοο ηοοβδδε εΓ3ΐ ο,οοϋϋαηι οο3δϊ εεΓβιιηι ορϊΓιεϊιιιιι

8011500)1) 3οΙϊοηίΙ)θ8 $ο1)^'κ·ί, <]ΐιοϋ ροδδεί οοΰεηοΌ

νοί'ΐΐ ίιηρΓ085»5 ηοΐ35 ΓοείροΐΌ, 8:0 ιιΐ ο1> ιιϊιιιϊβηι
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1 1 1 1 ιΐί ο Γ Ί 5 οορ'ΐίηι ηοη εοηΓυικΙβΓεΙυΓ (ψιαικίο Ιιυ- Α «ν διαμείνοιέν τφ ύγρφ τδ τυπούμενο.ν ■ μήτε άντι-

ιιΓκΙχ κ'ί (|ΐιοιΙ ίιιιρΓΪιιιιΙιΐΓ, ιιοιμιίΐ οΊίΓηΓΟ ) 61 υί)

ίιιιιιιοιίίί ;ιιιι ιΙιιπιημιι ρριι ΓοβϊΙΪΓοί ( ςυαιιϋο ςιιοιΙ

οειίβΐ'β ιιοηιιίΐ, ιιοΐαβ ρ6Γ ίιηρΓβδβϊοιιβιιι ηιιΙΙαβ ι'βεί-

μϊΐ ), 8βϋ ηιεϋίοεπίβι· 68861 ειιιιι ιηοΙΙο Ιυιη αΊιηιιη,

ιιο αιιίιηαΐ Ι· 3ο Γβειιΐΐβΐβ ίηΙεΓ εχΙβΓββ ριιίεΐιοιτίιιια

οιοιοί, 801)5115 ηίιιππιηι ιηοΐιοηο. Α( οηίιη εοηι

οιιιηε ηιιοϋ ρι-ορπ» ιηοΐΐίίικίίιιιβ οαυβα Γβείΐβ εβιΐίΐ

αε ΠεείίΐϋΓ, βί ηοη βΓιβηι αϋα,υβ οχ ριηβ ιίιι γϊιϊοϊ

»>1 ραιίίεερ», ρι-ΟΓβυβ εβββ ηιοΐυ$ εχρβΓβ 8θΙυΐυιη-

(|ΐιο ιιβεβ886 βΊΙ, ίηβΐϊΓ ηιαΓίηοπιπι ρηβυηιοηιιιη :

ίϋευ εοτροη ικιΐιιπι $ο1ϊι1α ςιιχϋαηι οβδβ ίηιΐίιΐίΐ,

εβο,ιιβ ιηυΐυο &ρΐί88ίηΐ3 Ιιηπηοηίβ οοριιίανιΐ, βΐηοι·-

νοΓίιιη νίηευΐίβ βοακηΐΜαΜΜ Ιιοηιηι οοηβίπηςεηβ,

113 ιίοιηιιιη ε3 οαπιο υηάΊηιιβ οίκίπχίι, (μκο εΐ 86η-

8ΙΜΙ1ΙΙ οβρβχ Γογ81, ει ΜΐροιΊίηο ψιαίίαπι εοηΐίηβ- Β διειλημμένην.

γοΙιιγ, υΐ ιηίηυβ 68861 υοηοχϊ» πιογΙ)Ϊ8, αο ραιιΐο

ΙβηβίΟΓ.

8υΓιι1ίι> Ιιίβοβ Οδί'ώυ», Ιβηςααηι οοΐιιιηηϊβ, ηυίΐηΐδ

οηιιβ χίΙίΩεϋ Ιοίαηι ίιιουιηΐπΐ, εΟΓροπβ ηιοΐβιη ίιιιρο-

βυίΐ ιιιιίνιτδηηι. Νοφιο ιιιιυιη ϊη εοτροΓβ ι.ιηΐιπη 08

εκβε νοίιιίΐ, ρι-ορΙΟΓΟβ <|ΐιο(1 ιιεεεδβε Γυ'ΐδδοί ηοιηί-

ηεηι οιιιηΐ5 εί πιοΐιιβ οΐ βοΐίοηί* βχρβΓίειη 8886, 8ί

εο ρβείο ίρ$υιη οοηΓοι-ηιββδεί ΐ)3ΐυι-3, ςυο 3γΙ)0Γ68,

υηο 8επιροΓ εοΐ)8<8ΐβιιΐ08 ίη Ιυεο. Ναι» ηβςαβ ρΐΌ-

%τ&ϊ\ ρο((ΐΪ88βΙ, 8Ϊ ο πι μ ηοη Ιϊαιίβδοί νίείίβίηι δοβ-

1313 υΙ(6Γίυ$ εοΙΙοεβΓε, ηομιβ ηιβηίουδ υΐϊ αόΊηί-

ΙΐίδΙΙ'ΪΒ. ΝίΜΙΟ ΥΟΓΟ δίηβΙΐΙαΠ 1Ι3ΐΐ1Γ.« 3ΓΐίΠθίθ ΟΟΓ-

ρθΓΪ8 οι^ιηιιηι οι Ιοεο ιηονεΙιΐΓ, εί 3£βιΐ(1ί 681 Γβουΐ-

ΐ3ΐο ρΓχϋίΐυηι , ροδίςυϋΐη εί ρε γ $ρΊπΐιΐ3 υΙίΓοηεί

τυποΰσαν έν τ!) άμετρία τής πήξεως ■ άσήμαντον γάρ

πρδς τους τύπους έστΛ τδ άνύπειχτον · άλλά μέσως

έχουσαν μαλακότητός τε και στε^ρότητος, ώς άν μή

τοϋ καλλίστου τών κατά τήν φύσιν ένεργημάτων, της

αίσθητικής λέγω κινήσεως, άμοιροίη τδ ζώον. Επειδή

τοίνυν το μαλακόν τε κα\ εΰεικτον μηδεμίαν τήν έκ

των στερεών ίχον ένέργειαν, άκίνητον Ινήν πάντως,

και άδιάρθρωτον, κατά τοϋς θαλασσίους πνεύμονας ·

δια τοΰτο χαταμίγνυσιν ή φύσις τφ σώματι τήν των

οστέων στερεότητα, και ταΰτα πρδς άλληλα δια της

προσφυοΰς αρμονίας ένώσασα, τοις τε δια των νεύρων

συνδίσμοις τάς συμβολάς αυτών έπισφίγξασα, οϋτοι;

αύτοϊς τήν δεκτιχήντών αισθήσεων περιέφυσε σάρκα,

δυσπαθεστέραν τε κα\ εΰτονωτίραν τί) έπιφανεία

Ταύιτ) τοίνυν τη στερεά τών όστέων φύσει, οΓογ

στύλοις τισίν άχθοφόροις, δλον τοΰ σώματος ίπιθεϊσα;

τδ βάρος, οϋκάδιαίρετονένέφυσε τψ παντ\ τδδιτίον.

ΤΗ γαρ αν ακίνητος τε κα\ άνενέργητος ίμεινεν, εί

οϋτω κατασκευής είχεν δ άνθρωπος, καθάπερ τι

δένδρον έφ' ένδς τδπου μένον, μήτε τής τών σκελών

διαδοχής έπίτδ πρόσω προαγούσης τήν κίνησιν, μήτε

τής τών χειρών υπουργίας χρησιμευούσης τώ βίω.

Νυν\ δε μεταβατικδν είναι και πρακτικον τδ δργανον

διατής έπινοίας ταύτης έμηχανήσατο, τω προαιρετικίι

πνεύματι τω δια τών νεύρων διήκοντι, τήν πρδ; τάς

κινήσεις δρμήν τε κα\ δύναμιν ενθεΐσα τώ σώματι.
. . - ι— — Γ Γ _ I ' 11 · . .·.

ιιιοΐυ» αιιοΐΟΓΟδ, ςιιί ρεΓ ηεΓνοβ ϋίόΊιηΙϋΐ-, νίδ εί Εντεύθεν ή τών χειρών υπουργία, ή ποικίλη τε κα\

Ϊιιιρε1ιΐ8 ηυί(ΐ3ηι 3(1 ναποδ ηιοΙυ$ αεοβ3$ϊΐ. Ηϊηε ε$(,

ιμιοά ηιβηυυπι ιηίηίδίοιίο εΙορεΓβ αΐίηιιΐΓ, ναΓΪηίΙΙο

ρΓοίεείο ει ηιιιΐιίρΐίοε, ρεΓ^ιιε οηιηε 3(1 ϊηβΐϊΐυΐυηι

αηίιηϊ ηοΙ)Ϊ8 ί(ΙοιΐΒ3. Ηϊηε οεΓνΐςί» ε$1 ιηΐΐεχίο,

Ιιίηε εβρϊΐίβ ίηεΙίη»ΐϊοηε5 βΐ βΓβεΐϊοηββ; ηίηε ιηβ-

χίΙΙηιυπι ηιοΐυβ; Ιιίηε ρ»1ρο1)Γ3πιηι (ΙίΰυειΊο, <]υχ

ευιη ημίυ &1; ϋϊρε οχιβΓΟΠιιυ βηϊουΙΟΓυηι ηαοίηβ

ρΓοΓεείί $υιιΙ, ςμί ηοι νοΐ Μΐη νβΐ Ιεηβίοηε νεΙ Γβ-

ιιιί88ϊοηε, ςυϋβί ςυβηκίαπι ροτ ιηαεοίηβηι ΙΙαηΙ.

<]υίιΙεηι ραββίιη ροτ ηοΓνοβ ΐρβοβ 8686 (ΙοιΙοιιβ βίε 6*1

» ηηΐυΓ3 εοιιιρ3Γ3ΐ3,υ( εχ Ιιιοίΐυ 3Γΐ)ίΐΓίοςιιβ ρΓορπο

πολύστροφος, κα\ πρδς πδσαν έπίνοιαν έπιτηδεία.

Εντεύθεν αϊ τοϋ αύχένος περιστροφα'ι, κα\ τής κε

φαλής έπικλίσεις τε καΐ άνανεύσεις, και ή κατα τήν

γένην ενέργεια, κα\ ή τών βλεφάρων διαστολή άμα

νεύματι γινομένη, κα\ τών λοιπών άρθρων αί κινή

σεις έν νεύροις μέν τισιν άνασπωμένοις ή χαλωμέ-

νοις, καθάπερ έκ μηχανής τίνος, ένεργοϋνται. Ή δε

διά τούτων διεξιοϋσα δύναμις αΰτοκέλευστον ϊχει τινά

τήν ίρμήν, προαιρετική) πνεύματι κατά τινα φύσεως

οϊκονομίαν εν τοις καθέκαστον ένεργουμένη. "Ρί^α ?ε

πάντων άπεδείχΟη χαΧ άρχή τών κατά τά νεϋρα κι-

ιιιονβαιυτ, 01 βίη^ιιϋβ ϊη ριππίπίδ ρεΓ δρΐπΐυπ) ^ νήσεων, δ τδν έγκέφαλον περιέχων νευρώδης ϋμήν.

$ροηΐβ βυβ 88 3{;ίΐαηΙοηι 6θοεΐ|οηβ8 8ϋ33 Ιΐ3|)β3ΐ. Ούκέτι ουν ήγούμεθα δεϊν πολυπραγμονείν περί τε

ΙηιΓιεβίιιπι 3ηΐεη38 εβί, Γβιΐϊοειη ρΓΪηεϊρϊυηιηυβ ρ τών ζωτικών > μορίων, τδ τοιοΰτόν έστιν, έν τούτ({»

ιιιοΐυιιιιι ίη ηβΓν'ιβ, 055β ίη ιιιβιιιΙ)Γ3η» ίΙΙα ηβΓνβα δειχθείσης τής κινητικής ένεργείας.

εεΓεοΓυιη βηιρίβχη. ΟυηιιιουΓοιιι εμηρββ ιΐο ηιεηιΙΐΓίβ ϊΐη{ριΓ», ςυχ Γαουΐίαίο ηιονεηΐβ ρπΒαίΐα ιαηΐ ρβΓ-

(ρα'ίΓΟίκΙιιη» ηοη ρη(3ΐηιΐ3 : (]ΐΐ3η(1ο, υικίβ ιηονεηϋί Γ»ου1ΐ38 ρΓοΓιοίβοβΙυΓ, β8ΐ (1επιοη8(Γ3ΐυηι.

(λΈΙβΓυιιι ηΐ3χίηΐ38 3ΐΙ νίΐβιή οοιιιιιιοοΊίαΙοδ ογιγϊ 3 "Οτι Ιϊ μέγιστδν τι συντελεί πρδς τήν ζωήν δ έγ-

ο, οΐ3ΓΪ88ίηιβ ρβΓΒρίείΙυτ, ειιιιι ςυί(] ηυίε 3(1- κέφαλος, έναργώς τδ έξ ένα'/τίου συμβαίνον δηλοΐ.

Εί γάρτινα τρώσινή (ίήξιν δπερ'ι αϋτδν ΰμήν πάθοι,

εΰθϋς έπηκολούΟησε τφ πάθει δ θάνατος, ούδέ πρδς

τδ άκαρες τής φύσεως άντισχού σης τή τρώσει, ώσπερ

θεμελίου τινδς ύποσπασθέντος δλον τδ οικοδόμημα

συγκατεσείσθη τψ μέρει ■ ου τοίνυν παθόντος πρό

δηλος έστιν ή τοϋ παντδς ζώου διαφθορά, τοΰτο κυρίως

δν τής ζωής τήν αϊτίαν έχειν δμολογοϊτο. Επειδή

δέ και τών παυσαμένων τοϋ ζην χατασβεσθείιης τής

έγχειμένης τή φύσει θερμότητος, τδ νεκρωΟεν κατα-

νοΓίί ηοι ίιΐίι. Νβιη 8Ϊ πιεηι5Γ3η3 ίρβυπι ηιιιοίβπβ νυΙ-

μβΓείυΓ 3ΐιΐ ΓΐιπιρβίιΐΓ, εοηΐίηυο πκ>γ$ Ιιοιιιίηοιη

υεειιρβί, ηαίιη ;ι ηε ;ιι! ιηοηιβηΐιιπι ηυίϋεπι νβίοηιβ

ΐΌΜκΙΟΓβ, ρονίικίο ΗΙα,υο Γϋηα<3ηιεηΐο 8ΐιΙ)πιΙο, ;οιϋ-

Οείιιπ) Ιοίαηι »ά βυεευββίοιιειη ρ3Γΐί$ ιιηα (|α3883ΐ°ί

ηβεεβΐβ 881. Οιιο ϊ^Ίιιιγ ιηειη1>Γ0 3ίΤεε(ο αηίηιβΙ ΐο-

Ιιιιιι ίηΐεΓίΐ, ί(1 ιιιειιιηηιηι νϊΐχ ε3υβ3ηι ρίχείρυε

εοηΐίηβΓε Γ3ΐε»ιηυΓ. Οιιηι νοι ο ίη ίίδ (]υί «Ιο νίΐη 'ιρί-

{ΤΑΓυηΐ εί ενβΐίηκ'ΐί εβΙοΓεηι 3 !ΐ3ΐιιι-3 ίηιΐίΐυιιι ο(
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ψύχεται, διά τούτο και έν τω Οερμώ τήν ζωτικήν Α ςιιοα βπιΟΓίιιυπ) βδΐ, οεεηρβπ α ίήξϋτο, νιιίε.ιιυυδ,

αϊτίαν κατενοήσαμεν. Ου γάρ έπιλελοιπδτος ή νεκρό-

της έπηκολούΟησεν, ανάγκη πάσα τη παρουσία τού

του συνεστάναι τδ ζώον όμολογεϊσθαι. Της δε τοιαύτης

δυνάμεως οΤον πηγήν τινα κα\ αρχήν τήν καρδίαν

κατενοήσαμεν, άφ' ής αύλοειδείς πύροι πολυσχιδώς

άλλος εξ άλλου διαφυόμενοι, παντί τφ σώματι τδ

ΐτυρώδες κα\ θερμδν διαχίουσι πνεύμα. ΈπβΙ δέ

πάντως και τροφήν Ιδει τινά τψ θερμώ συμπαρείναι

παρά της φύσεως ■ οΰ γάρ ένδέχεται τδ πΰρ έφ' έαυ-

τοΰ μένειν, μή διά τοϋ καταλλήλου τρεφίμενον ·

διά τούτο οΐ τοϋ αίματος δχετο\, καθάπερ έκ πηγής

τίνος τοϋ ήπατος άφορμηθέντες τψ Οερμώ πνεύμαιι

πανταχή κατά τδ σώμα συμπαροδεύουσιν, ώς άν μή

ϊιΙοΊγοο βΐΊβτη ϊη ο.ηΙοΓβ 63ΐΐδ3ΐη ςυαιιηίαιη νίνβιιιΐί

ροηϊιηυκ. Οιιο εηίηι ιιη'ιββο ηιοτίαΐίΐβδ εοηδεςιπίπτ,

ϊ(1 ιιυβηιΐϊυ ηοοίβ ίηίεξΓυιη εβί, ηίΐιίΐ βεείιΙεΓε ροδδβ

νϊΐ2Ε άείπηιβηΐί, ηβοεδδίπο οοΙΙΐςΐΙυΓ. Πιι]υ$ Γ.ιπιΙ-

181Ϊ5 εοτ εβί (]ιιϊ$Ί ηιιίάαιη ίοηβ 61 ρπηείρίιιιτι, »

ςιιο πιβαΐυβ ογιϊ εοηδίιηίΐεδ Ιίυϊϊβ, ιηιιΙΙίρΙίείΐεΓ βΐίί»

αΐίοδ ρΓορα^αιιΐίΙιιιβ, ρβρ εοτρηδ ιιηίνεΓδίιηι Ι^ηβοβ

εβϋιίοδα,ιιε δρίήΐυδ ιΙίΙΤιπκΙιιηΙ. Οιιηιη,υβ ιιεεβδββι-ίιιιιι

ΓοΓβΐ υΐ ρεΓροΐυυπι εηίοπ βΐίιηεηΐυηι ηάμιιίβεΓεΙιΐΓ 3

ηαίιη-α, ηυαηιΐο ί^ηϊδ ροτ εβ (Ιιιγλγο ηεφι'ιΐ, βϊ 3 ηβ-

Ιπηιοηΐο δίβί εοηνεηίεηΐε ώβδΙίΐιιαίιΐΓ, ίάοίιτ.ο β»η-

ςιιίηίδπνί άβ ]εείηοτ6 ηιΐ38ί ίοηΐε ηιιοιίηηι ρΓοΓει-ιΐ.

Ιοίο εοΓροΓε εαϋϋο βρίηΐυΊ εοηιΊΐεβ βιιηΐ, ηβ βί

χΙίεπΗίι βΙ) αΙΙεΓΟ ιΙεβεΓΟΓεΙυΓ, ιιιογ1)ο εοΤΓερία ηβ-μονωΟεν τυΰ έτέρου τδ Ετερον, διαφθείρη τήν φύσιν,

πάθος γενόμενον. Παιδευέτω τούτο τούς άτακτοϋντας Β Ιμγ» ίπΙβΠΓβΙ. Οβ ςιιο Ϊιι]α5ΐ08 Ιιοιηίηβ3 βί ιηΧ(\αΛ

περ\ τδ ίσον. διδαχθέντας παρά της φύσεως, οτι ή Ιϊΐαΐβιη εοηιηιίΐΐεηΐβδ Ιιοε εαρβΓβ 3(1ηιοηίΓ>οηί8

✓πλεονεξία φθοροποιόν τι πάθος έστίν. 'Λλλ' έπειδή || οροΓίβΙ, ιιΐ » ηαΙυΓα «ΙϊδοηηΙ ίνβπΓιβηι πΐ0Γΐ>ιιιη

μόνον άπροσδεές έστι τδ θείον, ή δεάνθρωπίνη πτω- 6856, <!«·· »<''ΐ8 ίηΐβπΐιιηι 3&6Γ31. 8βά εηίιη βοΐ3 Βεϊ

χεία τών Εξωθεν πρδς τήν ιδίαν σύστασιν έπιδέεται,

διά τούτο ταΐς τρισ'ι ταύταις δυνάμεσι, δι" ών εφαμεν

(ίπαν οίκονομεϊσΟαι τδ σώμα , έπίρ;ίυτον Ιξωθεν

έπεισάγει τήν ΰλην, διαφόροις είσόοοις τδ κατάλληλον

αϋταϊς είσοικίζουσα. Τή μεν γάρ πηγη τοϋ αίματος,

ή τις τδ ήπάρ έστι, τήν διά της τροφής χορηγίαν

ύπέΟηκε. Τδγάρ έπεισαγόμενον αεί διά ταύτης, τάςτού

αίματος πηγάς βρύειν διά τού ήπατος παρασκευάζει,

καθάπερ ή έπ\ τού Λρους χιών διά τής οικείας ίκμά-

δος τάς κατά τήν ύπώρειαν αύξει πηγάς, διά τού βάθους

Β310Γ3 ηαιιι ηυΙΐ3 Γβ ίηαΊ^εηΙ, Ιιοηιίιιιιηι ίιιορίβ Γεβ

εχΐβΓΠ38 3(1 8β 5 ιι δίβιι Ια η (1 α ιιι ηεεβββαηο (1υ$ί(1β-·

Γ3ηΐ6 : ϊϋοϊΓοο (Γΐϋυβ ΙΓιβεβ Γ;ΐοιιΙΙαΐί1)ΐΐ5 Ιοευηι ίπ

^ιι1)εΓΠ3η(Ιο εοΓρΟΓβ ρΓίηείρεηι οΙ)(ίηβηΐΊ1)ΐι$, εχΐΓίη-

ββεαβ ηβίβτΐβι αοΰοιηηιοϋαίο βϊιι^αΐΐβ ρβΓ (ΙΐτεΓίοβ

3(1ίΐιι$ 3Γεβδ8ΪΙυΓ, Νβιη ]οοίηοιΊ, ςυθ(1 83ΐιςιιίηίΐ

ββ*β ΓοηΙεηι ιΐίζίηιυβ, αϋιηβηΐϊ β«1 ηιαηό^Ια αϋιηί-

ηϊ&ΐΓπϋο. Οαοιΐ εηίηι ηιιίπεηϋί ηο$ΐΓΪ εαιιββ ρει·-

ρείυη ίη§εήΙυΓ, }βεϊηοΓΪ8 βι^ιιηιεηΐο Γαείΐ, υΐ εοη-

Ιίηυο δηιΐβϋΐηίδ πτϊ Ωυαηΐ. ^ιιοηΐ3<Ιιπο(]ιιπι ηϊνειιι

τδ οίκεϊον ύγρδν έπ'ι τάς κάτω φλέβας συνθλίβουσα. ρ ιηοιιίαηαηι νίάεηιυβ ΙιαιηοΓε 8ΐιο 8α1)]εεΙο$ ίοηΐε»

ΐδ δε έγκάρδιον πνεύμα διά τού γείτονος έπεισ

άγεται σπλάγχνου , 8 καλείται μέν πνεύμων,

έστ\ δε τού άέρος δοχείον, διά της έγκειμένης

αρτηρίας τής Ιπ\ τδ στύμα διηκούσης, τδ Εξωθεν

πνεύμα ταϊς άναπνοαίς έφελκόμενον. Τ^ κατά τδ

μίσον ή καρδία ένειλημμένη, κατά μίμησιν τής τού

άεικινήτου πυρδς ένεργείας, Αδιαλείπτως καΐ αυτή

κινουμένη, οΤύν τι ποιοΰσιν έν τοις χαλκείοις αΐ φύσαι,

ϊλκει τε πρδς έαυτήν έκ τού παρακειμένου πνεύμο-

νος πληρούσα τ|5 διαστολή τάς κοιλότητας, καΐ τδ

πυρώδες έαυτής έκριπίζουσα, ταϊς Ιχομέναις άρτη-

ρϊαις έμπνεϊ. Κα\ τοϋτο ποιούσα ο,ύ διαλείπει, τδ

μέν Εξωθεν διά τής διαστολής εις τάς ίδιας κοιλότη

τας Ελκουσα, τδ δέ παρ' έαυτής διά τής συμπτώσεως

3ΐΐ£βΐ'6, ρεηε(Γ3ηΐ6 ϊ I Ιο ύβΟΓδυπι 3(1 ίρββδ ιΐδ(|υβ

ίοη(ίυπ) νβιΐ3δ.

Οβίΐΐίΐβ 38Γ 61Ϊ3Π1 εθΓ<1ί νϊΟΪΠΐ νΪ506ΓΪ8 Ορε 81188°"

γ'ιΙιιγ; εί ηοπιεη εβί ριιΐιηο : ιηοιηΐιπιιη ίρδυηι βεπ»

εβί Γβεερΐ3ειι1απι, ςιιοϋ ρεΓ ίηδεηηπ) δίΐιί αγΙογιοίτι,

3(1 οδ ρεηίηβηίειη, δρίπΐυιη εχίεπιιιιη ρεΓ τεβρι·

Γ3ΐίοηεδ ϋοιιΙίηυ3δ Ιιβυπί. ΙΙυ]ιΐδ ϊη ρβΓίβ ιιιοιΙϊα

γογ εοηΐίηεΙυΓ, ςιιοϋ ίρδυπι ηυοςαε δίηε ίπίεπηίδ·

βίοηβ ηιονεΐιΐΓ, ϊηςοβ Ιιοε ϊ§ηϊβ ηυηηπαιη ιιοη ιηο-

ΙιίΙίδ Π3ΐυΓ3ΐυ ϊηιϊίαΙυΓ. Ναιτι ϊηδίΒΓ ΓοΙΗιιιιι ςιιίΐιιιβ

ίη οΙΠεϊηΊδ δϋίδ υίυπΙυΓ ία1)ΓΪ, δβιηρβΓ αοΓοιη 3ΗΓ3-

Ιιίι ε νϊείηο ρυΐιιιοηε, ρ3Πεδςιιε εοηοανιΐδ (Ι'κΙυ-

εΐίοηε ΓερΙβΐ, »ο ςιιοιΐ ϊ^ηειιιη 681 ϊη ίρδο οΙΏαΐ,

ϊηςυβ 3(1]αηε(3δ αηοπα$ εχεεί'ηϊι. Ηοε 3(1εο. ηυη-

ταίς άρτηρίαις είσκρίνουσα. "Ο μοι δοκεΐ καΐ τής ρ ςϋβιη ηοη β^Ι, βΐίυϋ βχΐΓΪιΐδβευδ ρεΓ (ϋάυείίοηειιι

αυτομάτου ταύτης άναπνοής αίτιον ήμΐν γίνεσθαι.

Πολλάκις γάρ 6 μέν νοϋς άσχολός έστι πρδς έτερους

ή κα\ παντάπασιν ήρεμεί, λυθέντος έν τω ΰπνω τοΰ

σώματος, ή δέ άναπνοή τοϋ άέρος ού διαλείπει, μηδ'

δτιούν συνεργούσης εις τούτο τής προαιρέσεως.

8ΐιϊ ρΓορΓΪ3δ ϊη εβρεάϊηεβ βΙίΓαΙιεηϋο, 3ΐίιΐ(1 3 5ε ρεΓ

ευπιρΓβδδίοηειη ϊη 3Γΐεη3δ βχεεπιε^ίΐο. Ιη ςιιο

ηιΊΙιί (]υϊ(1εηι ΐ'6δρΪΓ3ΐίοηί$ εΐίαηι εοηΐίηυχ ϊη ηοΙ)ί$

βδδε ροδίΐ3 631183 νίύεΙιΐΓ. Ν»ηι ιηεηδ δχρβ <\»1

3ΐίί$ (]ΙΙ3δί 0ρβΓ3Π1, νεί ρΓΟΓδΙΙδ εΐί%πι (|υίβδΟΪΙ,

βοιιιηο εοΓρυβ οεουρβηΐβ, εαω ηιϊηΊηίβ ΓβίρΪΓβιίο ΐηΐβΓηιίΐΐϊΐυΓ, εΐΐβιηδί ηοβ ηβηε ιηιΙΙο ρβείο εΟΊεεΓΟ

(ΙβεΓβτβηιΐιΐΜ.

Οΐμαι γάρ, έπειδή π-ριείληπται τώ πνεύμονι ή

καρδία, καν προσπέφυκεν αύτψ κατά τδ δπίσθιον

έαυτής μέρος, ταΐς Ιδίαις διαστολαίς κα\ συμπτώσεσι

συγκινούσα τδ σπλάγχνον, τήν τοΰ άέρος όλκήν τε

Κ και έ/ίπνοήν έκμηχανασθαι τψ πνεύμονι. 'Λραιδς

ΐίρ τις ών κα\ πολύπορος, κα\ πάσας τάς έν αύτω

κοιλότητας πρδς τδν πυθμένα τής άρτηρίας άνεστομω-

Ε£0 δί<: 3γΙ)ϊΙγογ, 60γ ίρδίιηι, αυοά ρηΐιηο εοιη-

ρΙβεΐϊΐυΓ βηηεχυηι δίΙ)ί ροδίεηοτε δυϊ ρ3Γΐε, ςυοίίε»

6χρ1ίε3ΐυΓ, νεί νίείδδϊπι εοιηρηπιϊΙιΐΓ, υη3 δεευιη ,

ριιίπιοιιβιη ιπονετε, βίςυ,β Ηοε ρ36(ο εΟΊεεΓβ, υΐ ι.«

36Γεηι ;ιΐΐΓ3ΐΐ3ΐ , εοηΐίιιυοςυε δρίηΐυηι (Ιαεπί. Εδί

εηίηι Ιιοε νίδευδ πιπιιη, βι πΊ63ΐυ$ πιυΙΐΊρΙίοεδ Ιΐ3-

1>εΐ, Γ]ΐϋφκ ΐ'βρειίίηεδ οπιηεβ (]ΐυϊί «]υχϋ3Ρ· η€Γ
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ΟϊοαΙβ ϊη 3Γΐβπ'χΓυηιΙιιιιι εχουηΐ. Ιΐβα,υβ οοπιρΓΟβδυδ Δ μένος έχων, συστελλόμενος μέν χαΐ συμπίπτων τδ

3Π·Ιίιΐ5, δρΪΓίΙϋηι, ςυί βυροΓηΙίη ίρ»Ίυ8θ3ρο<1ίηίΙ)ΐΐ8, έναπολειφΟέν τοις κοίλοι; πνεύμα χατ' άνάνκτν

-υχρηιηβικίο ςιοβϊ οίηϊΗίΙ ; « οοηΐΓβπο βί ΙβχείιΐΓ βΐ έκπιέζων προίεται. "Γποχωρών δέ χα\ άνοιγόμε'νος,

ηρβΓίίΙιΐΓ, Πι, υΐί ρβΠεδ ίρδίυ·! -οευχ, α 80 ΐηνϊοβιη έπισπάται τ!) διαστάσει πρδς το χενούμενον διά τής

ϋίβίειιία: 311Γ3Λ0 3βΓ0 οοωρίββηΐυι·. Ηκε β8Ι Γβδρί- όλχής τδν αέρα. Καΐαϋτη εστί τής άπροαιρέτοο ταύ-

ηΐΊοηίβ 3 πηΙΙο ρβηαβηΐίδ νβ! οοηβίΐίο νβΐ νοίυηίβΐβ της άναπνοής αιτία, ή τοϋ άτρεμεϊν τδ πυρώδε; άδυ-

ηθ8ΐΜ, 03ϋ83, ηϊπιίΓυτη α, η 0(1 ϊ{·ηβ3πι ιΐ3ΐθΓ3ΐιι ίη ναμία. Έικιδή γάρ ίδιον έστι τοϋ Οερμοϋ ή χατά τήν

ηοη β$1 αΗΪβδοει-ε. 0»οά ουπ» ΐΐα βΐΐ, οβίοτίβςυε }3«ιτ{ |]\{νησιν ένέργεια, τούτου 8έ τάς αρχάς έν τη καρδία.

3ηΙβ οπβίιιβιο ϊη 0θΓ<ίβ«Χ8ί3ΐβΓβρβΓ8ρβχβπιηϋ8, Μ- χατενοήσάμεν, το διηνεκές τής έν τω μέρει τούτο*

οίι-εο ρβΓροΐϋΐιβ Ιιοο ϊ« ΐΒεπι1>Γ0 ηιοΐυβ, ρβΓρείΐΜΐιι χ..νήσίως τήν άδιάλειπτον τοϋ αέρος δρμήν τε χα\

βίωιιΙ ϊη ριιΐιιιοηβ Γβ»ρΪΓ3ΐίοηβιη οίΠοίΙ. Καηι οΐ) ίμπνοήν διά τοϋ πνεύματος απεργάζεται. Διδ χαι

οβυδΒΐιι Ιιοο βΐίαπα ικιινβηίΐ, υΐ ειιηι ϊηΐεηδίΐδ ρι-χ- παρ4 φ^9ιν επ.τα9έντος τοϋ πυρώδους, τδ άσθμα.

Ιογ ηβΙϋΓβιη ολΙογ βεοΓβνίΐ (παοα ϊη ίϊΐ ί"ΐιί ΓοηΓβ χων διακαιομένων τω πυρετψ συνεχέστερων γίνεται,

ΙαυοΜηΐ, νί(1βηιυ8), 3ηηεΐ3ΐίο π,ιιοςυβ ογβΙιπογ βί», ω9περ έπειγομένης της χαρδίας τδν έγχείμενον έν

ΟΟΓίΙο (]Μ38Ϊ Γ<ί5ΐίιΐ3ΐιΙ« ϊηΙοΓηυηι -ΒδΙιιιη Γβοβοΐϊ β0τ^ φλογμδν τω νεαρωτέρω πνεύματι χατβαβεν-

3βΓβ βχ8ΐ·ιη8*ιβΓθ. ΕιιίηινβΓΟ ηβΐΗΓβ ηοϊίΓα ευιη Β *},[ν. Άλλ' έπειδή πενιχρά τις έστιν ήμών ή φύσις,

οήιηΐαπι οδΐϊη3 βΗ, βί 3ϋ ϋ& Γευιΐδ, ηυ* Γ68 νϊΐβιη χΛ των πρδς τήν Ιδίαν σύστααιν δια πάντων έπιδίής,

οοιιΐίηκηΐ, ρίβηβ ηοη ϊηδίηιείβ, ηοη 3ΡΓ3 ηιοϋο δρί- ουχ αέρος μόνον ιδίου πτωχεύει, χα\ πνεύματος, τούτο

ΐΊΐιπηαυβ ηυΙΙιιηι ρί-ορπιιηι Ιιβοοι, ςιιϊ οηΙοΓβιη Οερμδν διεγείροντος, δπερ ίξωβεν πρδς τήν τοϋ ζώου

βχοϊΐβΐ, ςοιιηαοηιιηεβχίπηδβευβ εοηίει-νβιίοιιειη ο^ντήρησιν διηνεχώς έπεισάγεται ■ άλλά κα\ τήν

ιιΟδίΓΪ δοιιιρβΓ Ιιαιιπιιιηιιβ οροΠοΙ, νβπιιιι εΐίβιη πιι- δπερείδουσαν τδν τοϋ σώματος δγχον τροφήν έπίκτη-

(Γίηιεηΐιιπι δΐΐδΐϊηεικίχ εοι-ροπβ ηιοϋ ϊΐίυηάβ Μ· ί| τον Ιχει. Δΐά τούτο σιτίοις τε κα\ ποτοϊς άναπληροί

ΟΟδδβ Ιι»Ι)βΙ Μ*ΜΜ0Γβ. Ι'ΓθρΙβΓι'3 ναοιιιιιιι οοΓριιβ τδ ένδίον, έλχτιχήν τινα τοϋ λείποντος δύναμιν χα\

νίοϊδδϊηι ροΐιι οίΙ>ηψιο ΓβρΙβΙ, οιπικριο 3(1 ιιβιιηι ίη- άπωστιχήν τοϋ περιττεύοντος ένΟεϊσα τω σώματι,

<Γι13 ηοΙ)ίδ β&Ι ΓϊοιΙΙβδ 3ΐΐΓ3ηβΐ)8 ϊ<1 ςιιοιΐ αοΓιΙ, Οοδέ πρδς τούτο τοϋ έγχαρδίου πυρδς μιχράν παρεχο-

ςΐΙΟ(Κ|ΙΚ 8αρβΓ3ΐ βχρΒίΙβιΐδ, €0Γ(1Ϊ3 οηΙοΓβ Ικιο βΐίβκι μίνου τ^ φύσει συνέργειαν. Έ-ειδή γάρ τδ χυριώ-

ίιι ρβΓίβ Π31ΗΤ3ΠΙ ηοη ρ;ιπιηι :(ΐ!]π\ ,ιιιΐο. Νβιη οιιΐϊί τατον των ζωτικών μορίων κατά τδν άποδοθίντα ).δ-

ϊηΙΟΓ ηιοηιΟΓ3 νϊΐίΐίβ οογ, ιιΐ β$1 ϊηαΊοηΙυιιι , ρΓ*οϊ- γον ή καρδία έστ\ν, ή τω θερμώ πνεύματι ζωπυρούσα

ρυιιηι βΐΐ οΐ βχίηιϊαιη, ι]υίρρο ςιιοά ηιοηιΙ)Γ3 ΒΪιιςαΙα τά καθέκαστον μίρη, πανταχόθεν αϋτήνένεργδν είναι

ίρ'ιπίιηιπ) εβΙοΓβ ΤονβΙ, ϊΛοιγοο ηοδίπ ορϊΠοίί 30- β τώδραστικώτήςδυνάμεως,δ π).άστηςήμώνέποίησεν,

οΙογ ϊΐίικί ρβΓ 011)111» οΓΠο»χ 0δ9β Γαοπίΐβίρ. νο^βΐβ ώς άν μηδέν αύτής μέρος άπραχτόν τε χα'ι άνόνητον

νοίιιίΐ, ηο ρ3Γ8 ϊρβίιΐδ υΙΐ3 ΓογοΙ οΐΐοΜ, νιΊ ηϊΐιίΐ 3(1 πρδς τήν τοϋ παντδς οίχονομίαν χαταλειφθείη. Λιά

ΜΓροπδ υηίνβΓδϊ υΐΊΙϊ(3ΐ6ηι 8ΐι1)ηιίηΐϊΐΓ3ΓεΙ. Εβηςιιβ τοϋτο κατόπιν μέν ΰποβασα τδν πνεύμονα, διά τής

ο'ι Γβιτι ριιΐιιιοηοηι ροβΙΟΓΪΟΓί δΐιϊ ρ'3Γΐβ εοηΐίη^βηβ, διηνεκούς κινήσεως, καθέλκουσά τε πρδς έαυτήν τδ

ριτρβίοο νίδΟυδ Ιιοο ηιοΐϋ αιΐηιΐιίΐ, 30 νίοίββίηΐ σπλάγχνον, άνευρύνει πρδς τήν δλκήν τοϋ άέρος τους

ΠΙ63ΙΙ18 οιιιηοδ 1ια]ιΐ8 νβΐ Ιΐ3ΐι$Ιο 3οτο ϋί1»ΐ3ΐ, νβΐ πόρους, άνοχλίζουσά τε πάλιν έκπνεΐσθαι τδ έναπει-

ιτιιιϊΐΐοηιΐο ί}ΐιοι1 ηηίοα τοοορβΓβΙ οχρβΙΙίΙ. ΡβγΙο λημμένον παρασκευάζει. Έν δέ τοις έμπροσθεν έαυ-

3υ1οη 3ΐιΙβΓίθΓβ δίοηιβεΐιο, ςυ3 ΊβηδϊυΓβίΙ ηιβχΊιηο, τής προσφυεΐσα τφ χωρήματι τής άνω γαστρδς, έν-

«■οΙιαϊΓΟίΐδ, £1 ΓονεΙ Ιιυιιε, βί ΙιβΙιΊΙοιι 3(1 είβεΐίοηεβ Οερμον αυτήν, καίπρδς τάς ιδίας ένεργείας κινουμέ-

•1138 Κάύίΐ : ηοη ο,υο δρΪΓΪΙιιιη ίΙΙβ 311Γ3>131, δθ(Ι νην ποιεί* ούκ εις πνεύματος όλκήν άνεγείρουσα, άλλ'

ιι ιι : γι ιιιοιι ι ιι ιιι εοΓροπδ ΓβΟΪρϊΛ. Νβηι τίοΐη* ηΐΐ3δϊ ε!ς ύποδοχήν τής καταλλήλου τροφής. Πλησίον μέν

ΓοΓεβ δΐιηΐ, ρβΓ ί(υ3δ οΐ δρίΓΪΙιΐδ ει ηιιίπηιβηΐιιιιι γάρ πεφύκασιν αλλήλων αί είσοδοι τοϋ πνεύματος τε

Ιιοιιιίηίδ Γοι·ριΐ5 ίη-;Γε<1ϊυηΙθΓ. ΙΙΐΓϋηιςυε ηιειηΐιπιηι καΐ τής τροφής· άντιπαρεςιοϋσαι δέ κατά τδ πρό-

3'.ι ίιιιο εοη]ιιηο1ιιιη 3ΐΙεΓΪ, δοοιιηϋαιη Ιοη-'ϊΐηίΙίηοπι μηκες ή έτέρα πρδς τήν έτέραν, κα\ τι[> ίσοι μέτρω

δ ίΓδίιιιι Ιεικίίΐ : ρβΓίβηιιβ 8ΐιρΓβιη;ι δυΐ πιι'διίδ 00- ^ κατά τδ άνω συναπαρτίζονται, ώστε χα\ συνεστομώ-

άαη\ Ιοεο δϊο εοηηεείιιηΐυι·, ιιΐθΐϊβιη ΐρβοπιπι οβειιΐβ σΟαι -ρδς άλλήλας, χαΊ έν\ στόματι τοϋς πόρους έναπο-

00ΐινεη'ΐ3ΐιΙ, (ΙοδίηβηΙϊϋυδ ίη ΟΓβ ηοδίΓΟ βηιΐιοπιιη λήγειν,δΟεντώμέντήςτροφής,τψδέτοϋπνεύματος ή

νοίιιιϊ 03ηηΙΊ1>ιΐ8>, ηιιοηιιη βΙιβγ βΐίιηεηΐιιηι εοΓροΓΪδ, είσοδος γίνεται. Άλλ' έπι τδ βάθος ούχέτι διαπαντδς

ηΙΐβΓ δρίι'ίΐιιηι ΙηίΓΟηΐΙΐΙίΐ. Ιηια ςυκΙβηι ίη ραΚβ (3η- τδ προσφυές παραμένει τής συζυγίας τών πόρων.

<Ι·Ίΐι Ιι;κο ιιιεαίυυιιι οοη)ϋηοΐίοι)Ίδδθ1νίΙιιι·. Οογ εηίηι Μέση γάρ τής έχατέρων έδρας ή καρδία παρεμπε-

1«ιοο ΐιιΙβΓ νεικίιΊευΙιιηι ρυΐηιοηειηςιιε ιιιοιίίο ϊηδί- σούσα, τώ μέν πρδς άναπνοήν , τω δέ πρδς τροφήν,

<1οιΐδ, Ιιυΐο ηιΓκΙβαι ΓβδρΪΓ.ιηϋϊ, ίΙΙί νεΓΟ ηηΙηιηβηΙΙ τάς δυνάμεις έντίβησιν. Πέφυχε γάρ τδ πυρώδες

κιιιΙ'κ ίοικίί ί:ιουΙΐ3ΐβιιι ΙβΓ^Ίΐιιΐ'. Ναηι ϊ^ηειιιιι (]ΐιθ(1 έπιζητεϊν τήν ύπεκκαίουσαν ΰλην, δ δή κα\ περ\ τδ

«•ϋΐ, δϊο 3 ικιΙιιγ,ί εβί οοιιιρΑΓίΐΙιιιιι, ιιΐ ηιαΙοποιπ δοχεϊον τής τροφής κατ" άνάγκην συμβαίνει. "Οσω

ςιιαδ'ι ΓοπιβιιΙΙιιιι «μι;ιί·;ιΙ : 'κΙ ηικχΐ εΐϊβιιι είΙ)ί γοοο- γάρ ?μπυρον διά τής γείτονος γίνεται Οερμασίας,

ρ'.ηειιΐο υβυΥεϊΗ3ΐ ιιβοοδδβ βίΐ. Οιι,ιπίο εΐιίιιι πΐβ^ίδ τοοούτω μάλλον έφέλκεται τά τδ Οερμδν ύ-ο-ρ:-

οΐ» ΟΜίοι ϊδ ν1ο!η(ΐ3(επΐ ί^ηεδοϊΐ, (8(ιΙο ηνϊϋΊοδ εβ φόντα· τί;ν δέ τοιαύτην 6ρ;ι.ήν, ίρεξιν όνομάζομεν.

<;ιΐΓβ ε3ΐοΓϊ ηιιΐΓΪειιϋο δΐιηΐ, 3ΐ(Τ3*ή1Ι, εβίςυο Ιιυΐο

ηαίΐίΓΧ ειιρίιΐίΐϋΐί ηοιιιοιι ίιιϋίίαιιι «ρροιίΐα^.
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ΚΙ δε περιδράξαιτο τη; άρχούσης δλης τδ περιεκ- Α (}ιΐ0ι1 δι ιιιεηιΰηιιη ί]υο είΙ>υ$ εοηΐίηοΐϋΐ-, ηιηΐυ-

τικδν τής τροφής, οϋδέ οΰτως ηρεμεί τοΰ πυρδς ή

ενέργεια. Αλλά χαΟάπερ έν χωνευτήριο,) σύντηξίν

τινβ τής ϋλης ποιεί, κα\ διαλύσασα τά συνεστώτα

και άναχέασα, χαθάπερ έχ χοάνη5_τινδς μεταχεί προς

τους εφεξής πόρους. Είτα τδ_]παχυμερέστερον τοΰ

ειλικρινούς διακρίνασα, "το" μέν λεπτον δι' οχετών

τίνων έπΐ τάς τοΰ ήπατος δγει πύλας'· τήν δε ύλώδη

της τροφής ΰποστάθμην, εις τοΰς εύρυχωροτέρους

τών εντέρων τυρούς άπώσατο, χα\ τοις πολυτρόποις

αυτών έλιγμοΐς άναστρέφουσα χρδνω , παραχατέχει

τήν τροφή» τοις σπλάγχνοις, ώς δν μή βι' ευθύτητα

τοΰ πόρου £αδίως άποδαλόμενον, εΰθϋς άναχινοίη τδ

ζώον προς δρεξιν, Χα\ μηδέποτε παύοιτο τής τοιαύ

της άσχολίας κατά τήν τών άλόγων φύσιν ό ανθρω-

ΓΪ6Ϊ &αΙΪ3 ]3ΙΗ ρΐ (·1ΐ(ΜΙ(1(Ί ΪΙ , ΠΟΠ ΙαΐίΚΊΙ Ϊ^ΙΠ$ Τίοίΐΐϊ

εεδδαυίι ααίο. Ν:ιηι οοΙΙϊι]ΐιοΓοοϊοΐ τηαΐοΓΪοιιι Ιίιι-

ψΐϊΐη ίη νη$β 1ίι|ΐΐ3ΐιι1Ϊ8 ι-ευυβ αρίο, απιιφιο ΟΓίΚΐιι

βΐ εοη&Γεηΐίβ (1ί{;β$$6ΐΊΐ, ϊηΐβΓςυβ ββ εοιηηιΐδειιε-

γιι, ρΐΌχίιηοδ Ίη ηιοαίιΐδ 63 ςυβδϊ ρει· ({ΐιοι1(ΐ3ΐιι

ίηΓιιικΙΜιιιΙυιη (1ε]ΊοΊοΙ. Οείπάε βεεΓβΐίδ υΐηικριυ

ρ;ιΐ'ΐΊ1)ΐΐ8, ειιηι ίί$ ηυχ ει·38δίοι·εδ, Ιυιη ΐ|»:£ ρυπη-

τε$ βιιηΐ, Ιεηυεβ Ιιββεβ ρβΓ ο,ιιο*(ΐ3ηι ςιΐϊβί εαηαΐβδ

3(1 ίβοίηοπδ 081Ϊ3 (Ιοάιιοίΐ. 5υΙ>δ'κ1εηΐοδ ηυίειη υΐ

εΓ3883$ ίη ηιιίπηιοηΐο Γίβεεδ ίη ι ηρηπτα ιηίο&ΐϊηα

(Ιοίπκΐίι, 3ε ρβΓ ιυιιΐι'ιρίίεία Ιιοιυιιι νοίιιιηίηα **τ-

83138 ηΙί(]ΐκ\η(1ΐιι ΓβΓιηεΙ , ρηιΐΊπι ιιΐ (1ε Ιι'ιϊ ϊρ»3

εΐ!3ΐη νΪ8εεΓ3 ηοηηίηίΐ ηιιΙπιηεηΐΊ Π3υπ3ηΐ, ρηιΐίηι

ιιο, βί ροΓ ιηεαίιΐδ Γβείοδ (1β]Ί«ΊηΐιΙιιι\ εοηΓιηιιο ιηο-

πος. ΈπεΊ δε κα\ τώ ήκατς μάλιστα τής τοΰ θερμοΰ Β ιΕ$(3 ι,01)'ΐ8 αρρβίϊΐίο ηυΐιίηιεηΐί δίΐ, εΐ ηιιιιςιι»ιι»

ανεργίας ην χρεία πρδς τήν τών υγρών έξαιμά-

τωσιν, άφέστηκε δε τοΰτο της καρδίας κατά τήν θέ-

«ιν ( ού γάρ ήν, οΐμαι, δυνατόν άρχήν τινα κα\ ρΜ^αν

ζωτιχής οΰσαν δυνάμεως , περί τήν έτέραν άρχήν

στενο/ωρεϊσθαι), ώς δν μή τι τής οικονομίας έν τή

αποστάσει τής θερμαντικής ουσίας παραδλαβείη ·

Άόρος νευρώδης (άρτηρία 6έ τοΰτο παρά τών ταΰτα

σοφών δνόμάζεται ) άναδεξάμενος τής καρδίας το

Εμπυρον πνεΰμα , φέρει παρά τδ ήπαρ , αΰτοΰ που

παρά τήν είσοδον τών ύγρών συνεστομωμένος , καΐ

άναζέσας 8ιά τής θερμδτητος τήν ύγρασίαν, έναπο-

τίΟεταί τι τώ ύγρώ τής τοΰ πυρδς συγγενείας, τή

πυροειδεΐ χρδα το τοΰ αίματος είδος κατάφοινίξας.

ιιοη ίη εο 3εηυΪΓεικΙο, αηΐΐΐΐαΐϊυιη ΓαΐϊοηΙβ ονροι-

Ιίιιιη ιιιογο, Ιιοηιίιιιιηι υεευρείιΐΓ υρεΐ'3. ΰυιιιηιιε

]εείηοη οΐί.ιιιι ηβεε883ΓΪυι 3(1 (οιηιιιιιΐκηιΐιιιη Γ68

)ιιιηιϊ(1βδ ίη 83η^ιιίηεηι, ιαίοι ίί υβιιβ Γοηη, 3ΐ>688εΐ

αιιίειη ηιεηι1)Γυηι ηοε δίΐυ 8υο Ιοη^ΐυβ 3 εοηΙο,

ρι ιιρίΓΓο;) <| πο(1 ηιίηίιηε εοηνεηϊεΙ>31 εοΓ, ηιιοϋ ρΓίη-

είρίιιιη ει πΐιΙΊχ ΓαευΙΙ»ιί8 \ίΐ3ΐί8 εββεΐ, ηιιΐίοΓο ροΐ'

νίεϊηϊΐΐΐεπι Ιοεο ηΐΐβη νϊΐίο ρτΊηοΊρΊο εοη]ιιη^ί, ιιε

(|πϊ(1 οΐι ε3ΐυιί$ (ϋβίβηιίηηι (Ιεΐηιηεηΐί ηοΐιίδ βεοί-

ϋβΓβΙ, ηιεΐΐυβ ηβΓνευ$ (ηιιειη ρεΓίΙί Ιιυ]ιΐ8 (1οοΙήιι:υ

ηπβΓίϋηι νοεηικ) Ιΐ3ΐΐ8ΐυιη (Ιο οοπΙε ίρίι ίΐιπιι ϊ^ηειιηι

Ι'3() ΙιερβΓ (ΙεΓεπ, βίςιιε 1ΐ3Λ ηυίϋβιη »ΓΐβπΗ Ιοεο

ρπ<ρε ( (κΙοηι, ςιιο 1ιιιηιί(ΐ3 ΓβοϊρϊιιηΐιΐΓ, Ηερβίί ίιι-

_^Ε·τα εκείθεν άφΰρμηθέντες δίδυμοι τίνες δχετο\, -Λ ββΓΪΙιΐΓ, ίίβηιιβ ε.·»1θΓ6 δυο ίβοϊΐ ιιΐ ΙιιιηιίΛ» ΓεΓΫββιιΙ,

0_) οϊχίΐσν εκάτερος βωληνοειδώς περιέχοντες πνεΰμά ηυΊ(1ι]αιη ευιη είβ ΐ^ηϊ εοβίιβίυιιι εοιιιηιιιιιϊεβηβ,

« I η ο Ωΐ ιι(ί δ3η^υίδ ίςηεο εοΙοΓε ΓεβρβΓδυδ, ριιτρυ-

Γουβ εχδίδΐ3(. Ιιιϋε Γυτβυβ εχοηϊ ςειηίηί αυίαηιιι

ΓίνιιΓι ιηϋυΐίδ εοιίδίηιίΐβδ, ςιιυηιηι 3ϋιΐδ ήρίΐ'ίκιιιι,

δ.ιη^ηίηειιι βΙίυδευιιΓιηεΐ (εοιι]υιι§ιιΐ)(ιΐΓ 3ΐι(ηιη ί(1εο,

ιιΐ ΙηιιιιοΓ ρβΓεβΙοΓΪδ ηιοΐιϊΐϊΐΐίειιι, δϊ ίδ υηιι τοίιι-

Ιογ, ΙενίοΓ εχ8ΐ8ΐ:ιΐ), ρεΓ εοΓριι» ιιηίνεΓβυιη ι»ι ·ι!ΐ ■ -

ΠΐΓϊηιη δρ3Γ^ιιηΐ(ΐΓ, Ι3ΐιΐιιηΐ()ΐιε ιιοη ίηΓιιιίΟ ίη Μ-

ΊΐβΙίιιηι ρΓίηείρί3 ηιιαβΐηιιβ Γβιιιοβ δε ραβ&ΐηι ΟηοΊι&Ι.

Λΐ(|ΐιε (Ιιιο ςυίιίειιι Ιι«ε Γβευ1ΐ;ιΐιιιιι νίΐβΐίϋηι ρπικι-

ρϊα ίηΙΟΓ δε εοιηπιίδΐβ, ειιιη ίιΐ «ι 1 1 1 » I οϋΙυΓΰηι, Ιιιιιι

ΐ|ΐιθ(Ι 1 1 1 1 ιΐι οι οιιι ιπιίνεΐ'δυιη ίη εοΓρυδ ιΐιιΐίΐ, ηιιοιί-

ιΐιιη νείιιΐί αε1>ίΐιιηι Ιτίΐιυΐυηι ΙΆειιΙΙβίί (|ΐκ« ίη ;κΙ-

ιΐιίιιίδίΓαΐίοηε \\ΐχ δυιηηιο ευηι ϊιιιριτίυ εβί ει ρο-

0 Ιεδίβίε, ρεηη'υηΐ. 1ηΙβΙΙί^ίιιιυ$ αιιίεηι ΓαεϋΙϋίειιι,

(|ΐΐίε οογο1)γΊ ιηεηιΙΐΓβηίδ, ίρβοηυε ( οι ό1)ιό εοηΙίηεΙυΓ,

η ιρΐ3 ρΓοίεείυδ οηιηίδ ηεΐ'νοΓυιη ηιοΐυβ, οπιηίβ

ηιυδευΙοΓυιη εοηΐΓ3εΙίο, οπαηίδ δρίηΐιΐδ, (|ΐπ ηιοΐυδ

εδί δίη^υΐίδ ίη ηιειηυηβ δροηΐ3ηεί εβυδβ, «Οιείιιηΐ,

11 1 ΐ εθΓρθΓΪ8 ΙίΜΙΙΚίηί Γ»Ι)Γίθ3ΐ3 άβ ΙεΓΓ3 8ΐ31ϋ3 81ΐίδ

3εΐίοηί1)ΐΐδ ει ηιοίιι δίΐ ρΐ'χιϋΐϋ. 1η εβΙοΓε ηιιίϋεηι

ΐ| ιιικΙ εδί Ιοημε ρυΓίδβίηκιιη, οί ίη ΙιαιηοΓε Ιβηυίδδί-

ιιιιιιη, ιιίπιηιιε ηιίδΐίοιιε ι|ικηΙ.ίπι αε ΙεηιρεΓ3ΐιιπι

ηιιίΐα, νεΙκί εχΙΐ3)βιιαΌ εει*ο1)Γυηι ηυΐΓίυηΙεΙ ίονεηΐ.

ΑΙ) Ιιοο εαϋειη Ιοηςε ροτίβδίπιε αΐΐεηυ3ΐ3 ΓεΜυη-

Ιιιγ, ιιΐ ιιιειιι!)Γ3η3ΐιι ίρδυιη βηιΙΗβηΐΜΒ ίιτίςεη(.

ΙΙ.ι ο η'ε ρ. ιι ίο Ιιοιηίιιίδ δΙιρετίοΓε 3(1 >ιιΐ3 Ιεηϋεηδ,

ΙίϊΐιιΙ ϊίριι: ίη ιτιοΗιιιη (Όΐι1ί{1ΐ3δ νεΠοΙιι 38 ρεηεΐΐ'3118,

ευιη ηκοΊιΙΙη, ίιιϊπ) εοηΐίικ-ι, η^ Ιιϊϊοιιι υδίμιο ι1ογ>ϊ

τϊ χαΛ αίμα , ώς δν εϋπόρευτον εΓη , τδ ύγρδν

ΐί τοΰ θερμοΰ χινή&β* «υμπαροβεΰον χαΙ κουφι-

ζόμ^νον, έφ' &πίν τ!) σώμα πολυσχιδώς χατα-

σπείρονται, ΐΐς μυρίάς δχέτών αρχάς τε κα\ διαφύ-

σεις κατά π3ν μέρος διασχιζδμενοι. Μιχθεΐσαι δέ

πρδς άλλήλα; τών ζωτικών δυνάμεων αί δύο άρχα'ι ,

ή τε τδ Οερμδν πανταχή κατά τδ σώμα , κα\ ή τδ

ύγρδν έπιπέμπουσα , χαθάπερ τινά δανεισμδν άναγ-

καϊον έχ τών οικείων τή άρχηγικωτέρα τής ζωτικής

οίκονομίας δυνάμει δωροφοροΰσιν. Έστι δ' αύτη ή

κατά τάς μήνιγγας κα\ τδν έγχέφαλον θεωρόυμένη,

άφ' ής πασα μεν άρθρου κίνησις, πασα δέ μυών

συνολχή , πάν δέ προαιρετικών πνεΰμα καΐ τοις κα-

βέκσ.στον μορίοις έπιπεμπόμενον, ένεργύν τε

κινούμενο-/ τδν γήϊνον ήμών ανδριάντα, καθάπερ Ιν.

μηχανής τίνος άποδείχνυσ:. Τοΰ τε γάρ θερμοΰ τό

καθαρώτατον, καν τοΰ ύγροΰ τδ λεπτδτατον παρ'

έκατέρας δυνάμεως διά τίνος μίξεώς τε καΐ άναχρά-

σεως ένωθέντα , τρέφει τε κα\ συνίστησι διά τών

άτμών τδν έγκέφαλον. Άφ' ου πάλιν έπ\ καθα^ώ-

τατον έκλεπτυνομένη ή άπ' έκείνου άνάδοσις , ΰπα-

λείφει τδν περιεκτικδν τοΰ εγκεφάλου ΰμένα , βς

άνωθεν ΙτΛ τδ βάθος αύλοειδώς διήκων , δ:ά τών κα

θεξής σπονδύλων, έαυιδν δε κα\ τδν έγκείμενον αϋτώ

μυελδν διεξάγων, τή βάσει συναπολήγει τής ρ"άχεως·

πάσαις δστέων τέ κα\ άρμονιών συμβολαϊς, και μυών

άρχαΐς οϊδν τις ήνίοχος αύτδς ένδιδούς τής καθέκαστον

χ: /ήσεώςΤτε κα*. στάσεως τήν όρμήν και τήν δύνα-



5. βΠΕΟΟΚΙΙ ΝΥ85ΕΧ1 353

βρίηχ, ηιι.ιιη νοεβηΐ, άβίαΐα ιΜιεΐΙ, ϊρβηβΐϊαηι δρίιιβ Α μ*·ν· τοΰτό μοι δοκεΓ κα\ ασφαλεστέρας ήξιώσθαι

«ο Ιοεο (ΙεβίηεηΙβ. Οβδίαιη (μικίειιι βΐ μιηείιίΓαηιηι

III ΟΟΓρΟΓΟ ΟΟΠΙ III ϊ 8811 Γ15 ΟΙ11ΙΐίΙ>1Ιδ, ΪΙβΙΙ1(]1Ιβ ΙΠίΙδΟΙΙϊ·

ΙοΓϋΐη ρπηείρϋδ αϊ) Ιιαε ηιβιηυι-βηα, Ιαηςιιαιη οηι-

ιιϊιιιη ηιοαεπιίπεε, 3(1 (|ΐιεηιΙί)>εΐ ιιιηΐυηι ηε Γεψιίβ-

Ιοιη ΓβευΙΐηδ ίηαίΐαι-. Εαπ» οΐ) εκαβηιιι, άβ ηκί ςυί-

αεηι αηίηιί ]υα"ίείο, ηιιιιΓίΓΪ ηαηε εΐί:ιιιι ιηα^ιβ αϋ-

φρουράς, κα\ κατά μέν τήν κεφαλήν διπλαϊς όστέων

περιβολαΐς έν κύκλω διειλημμένος, έν δέ τοις σπον-

ξύλοις ταϊς τε τών άκανθών προδολαϊς κα\ ταΐς πο-

λυτρόποις κατά τδ σχήμα διαπλοκαϊς, δι' ων έν απά

θεια πάστ) φυλάττεται, διά τής περιεχούσης αύτδν

φρουράς τδ άσφαλές ϊχων,

α,αβηΐο, (μι»ηι ιηβηιία-η εχΐιτ.ι, εοηνειιίεοαί. Ιΐαηυβ !η οαρΐιβ άυρίίεί οβδίαηι αηιΜίιι οηιηϊ εχ ραικ: οοην

ρΓβΙιβποΙίΐυΓ, ΐη νεπβ1)Πδ ηαιιηι εχ8ΐ3ηΐίυιη νείυΐϊ δρίηβηιιη ρΓοριιςηαευΙϊβ, Ιυπ) ηιυΐΐίρΐϊεϊ ΐρβαπιπι

νει-ΐβύπιπιηι ίιιίετ βββε ηεχα : ηυο Γα, ιιΐ »1) ΊΠ.ί οιηηεπι ίη]υηαηι Ιιχε, ψια Ιχϋί ροβ$εΙ, αΓεεαιιΐ

ίΐιΐβοςυε Ιιιία 8ίι, ϋυηϋβηι φΐα$ί ρι-χκίοίο ίρβαιιι υηαίφΐε δερίεηΐε.

Ιοβιη <1ε εοπίε Ιίεεί εχίδΐϊιιιαι-ε, εδββ ηίηιίι-υηι "Ομοίως δ' άν τις καΐ περάτης καρδίας στοχάσαιτο,

Ιιοε ΪΠ813Ι· ιιιαηίΐχ ϋοιηιιβ οιιιηί εχ ραηβ οοπιρι-β- δτι καθάπερ τις οίκος άσφαλής αϋτη διάτων στερ^ο-

1)ειι$υιη 3ρΓΐ8δίηΐρ, αε είΐ'ευηιυαίαηι 31) Οδδίυυβ (Ια- τάτων περιηρμόσθη ταΐς τών όστέων έν κύκλοι ~ε-

ΐ'ίδϊίηιίβ. Νβηι 3 Ιει^ο δρίηα 881 ϋΟΓβί, ςυαιη αΙΓ3- ριοχαϊς ώχυρωμένη. Κατόπιν μέν γάρ έιτιν ή (5άχις

ςυβ ριιΠβ 1ιι(3Πΐ δεαραΐχ ΓεααυηΙ. Εβίαδ αυίοιη β ταΐς ώμοπλάταις έκατίρωθεν ήσφαλισμένη . ΚαΟ'

υίπιηιςυε ευδίχ εοιιιρΙεχχ, (]ΐιοι1 ΐιιίεΓ 1ΐ38 πιειΓιο έκάτερον δέ πλάγιον ή τών πλευρών θέσις περιπτύσ-

Ιοευ εοοΙϊιιείιΐΓ, ηε αυίύ ιΐίνει-δί ρ»ΐϊ:·ΐιΐΓ, εΙΙϊείαηΙ.

Γβιΐε (1εηΊ(|ΐιε αηΐίεβ ρεειυδ εΐ Ιμμε οΐβνίειιΐχ α»

ιηιιιιίαηι, ιιΐ Ιιοε ιιιοαο Ιιιΐυιιι ιιικϋηιιε ΓοΓβΙ αϋνει-

8(18 Γ«8 ΟΙΙΙΙΙΓ8, φ)ί6 Γεϋ ίρ$ί νεί Ι1)θΙε8ΐί»ηΐ, Υ(.·1

ιηαΐυιιι εΐίβη» εΓεατε ρθ88εηΐ. Γι «ιιίειιι ϊη αςπεο-

ΙιιΙίοιιβ νί(1βιηαϊ αϊ) ϊιιι!>γο νεί ΗνιιΙοΓαιιι Ιηηιϊ*8Ϊοηο

(εΓΓβιη ίπ'ίμ;ι;Ί : (ηαια ε8(ο (|υϊ<ΐ3ΐιι ηο1)Ϊ8 Ιιοηιΐ5

ρπ)ρθ8ί[α8, ίιι «ι ιιο ν:ιπιε βίιιΐ ιιιαχίιηο ηυπιεΓΟ 8Γ-

!ιοΓϋ8 ίΐειικ|υε τεΓυι» οιιιηίβ ςεηεΓΪβ ε ΐεΓΓ3 η38εεη-

ιίυηι ίρβοίεβ, ααχ &ϊη^ιιΐ3β Γοπιια, ο,α3ΐίΐ3ΐε, οοΙογθ

ρΙυΓΪιιιυιιι (1ΊΠεΓ3ηΙ : Ιοί Γ8$ εααι ε]υ8θ'ειιι Ιοεϊ

ιιαΐΓΪ:ιηΐιΐΓ ΙιυηιοΓε, νϊβ ΐαηιεπ Ιιχε βυεεο 8ΐιο βία·

βΐιία Γί^3ΐΐ8 , ιιβΙυΓβ $1)3 εαϋεπι ε8ΐ : εηαι Γβ*

οουσα τδ μέσον δυσπαθες απεργάζεται. Έν δέ τοις

ϊμπροσθεν, τδ ατίρνον κα\ ή της κλειδδς συζυγία

προβέδληται, ώς άν πανταχόθεν αύτϊ} τδ άσφαλές άπδ

τών Ιςωθεν διοχλοϋντων 9υ^α530ιτ°· ΟΤον δέ κατά

την γεωργίαν έστιν ίδιΣν , της έκ νεφών έπομβρίας,

ή της τών οχετών έπι^,όοης διάβροχον ποιούσης τδ

ύποκείμενον. Κήπος δέ τις ύποκείσθω τώ λόγω, μυ-

ρίας μέν δένδρων διαφοράς, παντοδαπάς δέ τών έκ

γης φυομένων Ιδέας έν έαυτφ τρέφων, ών χαΐ τδ

σχήμα, κα\ ή πο'ότης, κα\ ή τής χρόας ιδιώτης έν

πολλϊ) διαφορ§ τοις καθέκαστον ένθεωρεϊται. Τοσού-

των τοίνυν κατά τδν ένα χώρον τώΰγρφ τρεφομένων,

ή μέν ύπονοτίζουσα τά καθ' έκαστον δύναμις , μίβ

ίρ*3ί ςιι« ηαίπυιιίαΓ, βαεευιιι Ιΐ3α8ΐιιιη αίνεΓ- 0 τις κατά την φύσιν έστίν ή δέ τών τρεφομένων

638 ϊα ςιιβίίΐαΐεβ εοιηπιυΐεηΐ. Ιϋειη ηβιικμιε ϊη

:ιΙ)8ίηΐ1ιίο εοηνβιΊ'ιΙαΓ Ίη αιιιβΓΟΓβιη : ϊη είευΐ3 $υε·

οιιβ εΠΊείΙαΓ, ηιιί ίηΐεηίαηι 3(ΓεΓΐ: ϊη 3ΐπ5 αΐίιιά,

νοιΊιί %ηΐ\α, ίιι εΓοεο, 1)3ΐ33ΐηο, ρ3ρανεΓε : ιΐ3πι ίη

Ιιίβ νίιη ΐ'3ΐί(Ι;ιιη αεηηίπΐ, ίιι ϊΙΙίβ ΓηςαΙβιη, ίη 3ΐϋβ

(ειηρβΓ3ΐ8ΐη. Ιιι Ιβιιτη, ίη ]αηεο οιΙογ31ο, ίη αΐίίβ

Ιιιι]ιιβηιθάί ΙΪ3£Γ3ηΐί3Π) 1ιηΙι«1 : ίη Γιεο οι ργτο (ΙαΙεί-

ΐικίίηβπι. 1η νίΐβ εηηνεΓίίΙυΓ ίη ϋοίΓαηι αε νίιιαιη. η

I ιί;ιπι οοηιιηιιΙαίιΐΓ ίη Βαεειιηι ιηβΙί, ίη ΓυΙ>ε(1ίηεηι I

ΐΌ3:ε, ίιι βρίεηάίϋαιη ΙίΓιί εβηιΙοΓειη, ίιι εχπιίειιιη

νίοΙχ, ίη ριίΓριαεαιη ΙινηείηιΙιί εοίηΐ'ειιι. ϋεηίηαβ

ιιιιίνβΓ$3 ηηχ ιεΓΓ3 ρΓοΓεΠ, (|ΐΐ3ηηιΐ3ΐη 3|> ιιιιο εο-

«Ιοπιιριε ΙιαιιιοΓβ ρΓονεηίαηι : (ΙίνεΓΒίΒβίιηα ΐβιηεη

«ΊΙίείυιιΙαΓ, βίνο Γι^ιΐΓβηι, βίνβ «ρεείεηι, κίνβ ηικιΐί-

13168 8ίη|ριΙοπιηι 8ρεεΐε$.)

ΙΙυϊυβηιοιΙί ςαοάιίαιιι ηοβίΓΟ εΐίαηι ίιι 3^ι-ο, ϊ 1 Ιο

ίηφίίηι ηηίιιοΐο, 30<ηιίΓ3ηιΙυη) οριιβ ηαΙιΐΓΧ εοη-

βρίεϊΙυΓ: ηαΙυΓίβ (1ίεο? ίιηο νεΓΟ ϊρβϊυβ ηαίιιπυ

ΟοηιΊιιί. 0883, ε3Γΐίΐ3§ίιιε$, νεηχ, ΒΓΐβτίβ, ιιεινί,

Ιί£»ηιεηΐ3, εατηεβ, «αιίβ, ρίηςηίΐυϋο, είρίΐΐί, ηια-

ΒειιΙί. υιι^υεβ, ηειιΐί, Π3Γ88, 3ατε8, Ιιυ]υ8ηιο«1ί εχΐεΓ3

ηυπιεΓΟ ρΓορβ ίιι(Ίηίΐ3, «ΙίνεΓβίδ 3 ίβ ίηνίεειιι (ΙίβΙίη-

εΐα ρΓορήεΐ3ΐί1)α8, αηβ ηίΐιίίοιηίαυβ εβαειηα,υε »Ιί-

ιμριιι ί βρβείε, ρΓουΙ ίρβΟΓαηι η»ΐυΓ3 ΓβΓΐ, ηυΐΓίιιηΙιΐΓ:

ίΐ3 υΐ είουβ εαιη 3 ηιβιη1)η$ 8ίιΐ£ΐι1ί8 ρΓορε 3ϋε8(,

ε]υ8 ίη ηαίαπβηι εοηνεΠ3ΐαΓ, ευί 8686 3α]ιιηχεΓίΐ.

&ί λά οευΐυηι αεΓβΓβΙαΓ, οευΐί 3(1 ηβΐιιι-αιιι ΐεηιριτα-

(ιιγ; εΐ ρΐΌαΐ ίρ$χ ία οεαίο ΐυαίιχ <]ίνεΐ'&χ $αιιΐ

Ιδιότης , εις διαφόρους τδ ύγρδν μεταβάλλει ποιότη

τας. Τδ γάρ αϋτδ πικραίνεται μέν έν τή άψίνθω-

εις φθοροποιδν δέ χυμδν έν τψ χωνείω μεθίσταται"

καΐ 4λλο έν άλλω γίνεται, έν χρόχψ , έν βαλσάμω ,

έν μήκωνι. Τφ μέν γάρ έκθερμαίνεται , τώ δέ κα

ταψύχεται, τί> δέ μέσην Εχει ποιότητα. Και έν δάφνη,

και ε» σχοίνψ, καΐ τοις τοιούτοις ευπνουν έστίν έν

συκή δέ καΐ δχνη κατεγλυκάνθη. Και διά τής άμπέ-

λου βότρυς καΐ οίνος έγένετο· χα\ ότοΰ μήλου χυλδς,

κα\ τδ τοϋ (5όδου έρύθρημα, καΐ τδ τοΰ κρίνου λαμ-

πρδν, κα\ τδ κυανίζον τοΰ Γου , και τδ πορφυραΐον

τής υακίνθου βαφής , κα\ πάνθ' δσα κατά τήν γήν

Εστίν ίδεϊν, έκ μιας κα\ τής αϋτής ίκμάδος άναβλα-

στάνοντα , είς τοσαύτας διαφοράς κατά τε τδ σχήμα ,

κα\ τδ είδος, καΐ τάς ποιότητας διακρίνεται.

Τοιούτον τι χα\ κατά τήν Ιμψυχον ήμών άρουραν

θαυματοποιεϊται παρά τής φύσεως, μάλλον δέ παρά

τοϋ. Λεσπότου φύσεως. Όστέα καΐ χόνδροι, φλέβες,

άρτηρίαι , νεύρα , σύνδεσμοι, σάρκες, δέρμα, πιμε-

λα\, τρίχες, άδένες , δνυχες, όφθαλμο\, μυκτήρες,

ώτα, πάντα τά τοιαύτα, καΐ μυρία πρδς τού

τοις άλλα διαφόροις ίδιότησιν άπ' άλλήλων κε-

χωρισμένα , μιςΐ τή τής τροφής ιδέα καταλλήλως

τή έαυτών τρέφεται φύσει, ώς έκάστω τών υπο

κειμένων τήν τροφήν προσεγγίσασαν , 4>περ άν

έμπελάση, κατ" έκίϊνο χα\ άλλοιοΰσθαι, οίχείαν χαΐ

συμφυή τή τοϋ μέρους ίδιότητι γινομένην. ΕΙ γάρ

κατά τδν όφθαλμδν γένοιτο, τφ όρατιχψ μορίω ουγ
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χατεκράθη, χα\ των περί τδν ύφθαλμδν χιτώνων ταϊ; Α ίηΙΟΓ δβ, βίε εΐίαηι ηιιίπηιεηΐιιηι ιαΓιοηε βίη^ιιϋϊ

διαφοραΐς οίκείως είς έκαστον κατεμ-ρίσθη. Ει δε

τοις κατά τήν άκοήν μέρισιν έπιρ\4υή, τή άκουστική

καταμίγνυται φύσει · κα\ έν χείλει γενόμενον, χεί

λος έγένετο · κα\ έν όστέω πήγνυται , κα*. εν μυελώ

απαλύνεται, κα\ τονοϋται μετά τοϋ νεύρου , καΙ τή

επιφάνεια συμπεριτείνεται, και εις όνυχας διαβαίνει,

κα\ είς τριχών γένεσιν λεπτοποιεΓται τοϊ; χαταλλήλοις

άτμοϊς. Εϊ μεν δια σκόλιων προάγοιτο πόρων, ούλοτέ-

ρας τε χα\ κατηγκυλωμένας τάς τρίχας έκφύουσα ,

εί δέ δι' ευθείας ή των τριχοποιών ατμών γένοιτο

πρόοδος, τεταμένας τε χα\ ευθείας προάγουσα. Άλλα

πολύ τών προκειμένων ό λίγος ήμΐν άποπεπλάνηται,

τοις ίργοις έμβαθύνων της φύσεως, κα\ ύπογράφειν

έπιχε^ρών, δπως ήμΐν κα\ έξ όποιων συνέστηκε τά

εοιινεηίεηΐε ϋίδίΓίΙιυίΙιΐΓ. 5ί 3ϋ ρ;ιι·1βδ βυϋίΐυί ϋεβίί-

ηαΐ38 εοηΠιιβΐ, εβηιηιϋβιη ηβΐΗΓΧ ιηίβεβίιΐΓ : βκαΐ

ίη ΙαΙ)ΓΪ5, Ι;ιΙ)Γ0Γυπι. Ιη οβδΊΙιιι» ϋιιι*εδθίΙ; ίη ιηεϋιιΙΙ»

Ιεηεπιηι εΙϊίεϊΐυΓ : ευιπ ηοΓνο ΐεηϋίΐιΐΓ, ειιπ» βοροΓ-

Πείβ ρ3ΓΐϊΙ>υ8 εχΐβΓΪδ είΓαιηιϋηΐιΐΓ : ίρδοβ ίη οη^ικ *

ρβιιείΓΐΐ, εί ίη ηαϋΐυβ αιΐοο ΐβηαει εοηνεΐΊίΐιιι-, ιιΐ

ϋε ϋδ επηεβ βΓιαηι οπβηΐιΐΓ. Αε δί φηϋεηι ρεΓ ιοτ-

ΙΠ0808 ηιοΒίιΐδ ΓβΓβΙυΓ, εΐ'ίδροδ ει ϊηββχο* επηεβ

8«ΐ!0Γ3ΐ, 8ίη ϋϋοη» ηβΐίΐυδ, ϋε ο,υίΐΗΐβ οηπ εοιηβ»

ϋ'ιχίπιυδ, ρβΓ τεείοδ πιεβίαβ ειεβηΐ, ειίαηι οοιβκ

Ιειΐδ33 ει Γεουε βπιηΐ. 8ϋϋ εηϊηι Ιοη^β 3ϋ ίηβΐίΐαίο

οΊβίεδδβ ΟΓβιίο εδί, ϋαιη βΐιίυδ ηβΐπΓα; ορεπριΐδ ίη-

π:εγθΙ, ει οεηΐίδ (|Μ3δί 8αΙ)]ίεεΓε εοηηίαι·, ο,ιιο ρβείο

ει υηϋε δίη£υΐ3 ίη ηουίβ βχιίβίαηΐ, εαη ςιιχ 3(1 \ί-

καβέκαστον, τάτε προς τδ ζήν, κα\ τα πρδς τδ ευ Β νι ηιΐυηι, Ιυιη ςυ» 3ο" ]υευιιάε νίνεηιΐυιη εοιηρ3ΐ·:ιΐ3

ίήν, κα\ εΓ τι μετα τούτων έτερον κατά την πρώτην

ίιαίρεσιν ένοήσαμεν. Τδ γάρ προκείμενο·; ήν δεϊξαι

τήν σπερματικήν της συστάσεως ήμών αϊτίαν, μήτε

άσώματον είναι ψυχήν, μήτε άψυχον σώμα, άλλ' εξ

έμψυχων τε κα\ ζώντων σωμάτων ζών κα\ έμψυχον

παρά την πρώτην άπογεννασθαι ζώον · έκδεξαμένην

δέ την άνΟρωπίνην φύσιν, καθάπερ τινά τροφδν ταϊς

οίκείαις δυνάμεσιν αύτήν τιθηνήσασθαι " τήν δέ τρέ-

φεσθαι χατ' άμφοτερα, χα\ καταλλήλως έν έκατέρω

μέρει την αυςησιν έπίοηλον έχειν. Εύθϋς μεν γάρ

δ:ά της τεχνικής ταύτης κα\ έπιστημονικής βιαπλά-

σεως τήν συμπεπλεγμένην αύτί) της ψυχής ένδεί-

κνυται δύναμιν, άμυδρίτερον μέν κατά τήν πρώτην

δαηΐ : εί βϊ ηυίο" ειίαιη ρΓ»3ΐεΓ Η*ε ίη ηοϋίδ εβί, ίη

ρ > ηίιίοιιβ βυρεηοΓε εοηιρΓβηβηβυιη. Νοβ ββίβιη ίη-

8ΐίΐ<ιβΓ3πιη9 ϋβιηοηβΙπίΓβ εαυηηι δίνε ρΓίηείρίυηι

η3ΐυΓ% ηοδίΓΧ, ο,ιιοιΐ δεηιίιιε εηηΙίηείυΓ, ηεηιιβ

αηίιηιιπι ββϊβ β'ιιιβ εοΓροΓε, ηεςαβ εοτραβ βΐηβ βηΐ-

ηιη : δεϋ εχ εοΓροΓίηιΐδ ηηίηιαίίδ αε νϊνίδ, νίνιπη

εί 3ηίηΐ3ΐαηι Ίρβο δηί ΐηίΐίο »ηίπια1 ρροεΓε3ΓΪ, ηιιοιΐ

1ιιιηΐ3η3 η3ΐυΓ3 ςιιβδί ηυΐΓΪχ εχείρίεηδ, δΐιίδ ίρβ»

Γ3ευΙΐ3ΐίουδ 3ΐ3ΐ, ίΐ3(|ΐιε ηιιΐΓίη δεειιηϋυιη υΐΓ3ηΐ(|ΐιβ

ρατίβιπ, εαπι ψΓκΙειη 3«εΓεΐίο ρατίΐ υΐΓί(|υε εοιι-

δεηΐ3ηε3 ηιαηίΓεδίο όερΓεηεη<]3ΐιΐΓ. Νατη δίαιίιη ·ο

ίηίΐίο ρβΓ βηίΟείοδβιη εί «ίη^υΙ*Γί 3ϋ ίηΐείϋςεηΐία

ρΓοΓεείβηι εοΓροΓΪδ ΓοΓηΐίΐίοηεηι, ίηβββε ηιιίε ΓβεϋΙ-

έχφαινομένην, καθεξής δε τ?) τοϋ όργάνου τελειώσει Ιβίειη βιιίηιί βδΙειιάίΐΗΓ, 3ρ|ΐ3ΓεηΙεηι ίΙΙβιη ςυίιίειη

βυναναλάμπουσαν. Οίον δέ έπ\ τών λιθογλύφων Ιστιν

ίδεϊν. Πρίκειται μέν γάρ τζι τεχνίτη ζώου τινδς εί

δος έν λίΟω βείξαι· τοΰτο δέ προθέμενος, πρώτον μέν

τδν λϊβον της συμφυούς ύλης άπέρ"ρ"ηξεν · είτα περι-

κ<5ψας αύτοΰ τά περιττά, προήγαγέ πως διά τοΰ πρώ

του σχήματος τή μιμήσει τη" κατά πρίβεσιν, ώστε

χ»ν τδν άπειρον διά τών φαινομένων τοϋ σκοπού τής

τέχνης καταστοχάσασθαι. Πάλιν έπεργασάμενος ,

«ροσήγγισε πλέον τή ομοιοτητι τοΰ σπουδαγμένου .

ΕΙτατδ τέλειον και ακριβές είδος έγχειρουργήσας τΙ)

ΰλη, εις πέρας τήν τέχνην προήγαγε · κα\ "στι λέων,

ή ό τι αν τύχη παρά τοϋ τεχνίτου γενίμενον, ό πρδ

βραχέος άσημος λίθος ■ ού τής ύλης πρδς τδ είδος

ύπαμειφθείσης , άλλά τοϋ είδους έπιτεχνηΟέντος ττ)

Ολη.

οΙ)8ευΓίιΐδειιΙβ δΐιΐ) ίηϊΐϊυτο, δει) (Ιείηάε εοΓροηδ ίιι-

δίΓυηιβηΙο ρΐαηβ αοιυΐιιΐο εΐβήδβίηιε ΐ'εδρίεηάεηίειη.

ΙιίεεΙ δίηιίΐβ ηιιίϋιΐΒπι δΐ3ΐιΐ3ΓΪ0Γυηι ίη 3Πε ρβΓβρ··

εετε. Νβηι εϊΐο βιιίηιβίίδ ευ]ιΐδ<ΐ3ΐη ηπΊΙίοί ρΓοροδίΐα

ΊάβΛ, ςοαηι ίΙΙε ευρίβι ίη μχο βχρπιηβΓβ, ροδίηυβιη

Ιιοε ιιριιιΙ αηίιηυιη βίαΐαίΐ, ρηιηυιη άο πιβίεπε εο-

μη:ιΐ3 ΙηρίιΙβπι 3ϋδείη(1ίΐ : άείηϋβ βυρεΓΟυίι ςιιβδί

34ΐιρυΐ3ΐίδ, ηϋοα<3ηι πιοάο τυάεηι βί ΓϋΓπιβηι 3(1 ίόε»

βίιιιυΐιεηιιη βηίιηο εοηεερίυηι ίη ϋαείι : ϋε Ιιβε ]βιη

τεί Ι^ηαπιβ ηυίδμίαπι εοηβίΐϋ 3ΓΐίΓιείδ, ΜΜςυϊ εοη-

}εεΙϋΓ3 ροΐεδί, ηυίιΐ ορβΓίδ ίηδίίΐιιεηΐ. ΙΙΙε ρογγο

ρΓίοΐ'ίΙιιΐδ Ηϋ^υίά βοΜεηδ, ρΓορίυβ εΐίβηι αιΙ Γβϊ, <|ΙΙ3

ίη εχρΓίηιεηϋ· 1αϋθΓ3ΐ, βΐαιΠ ϊίικίϊηβπι βεεεϋίΐ.

Οεηίςυβ ηιαΙβΓίοί ίοπη·ιη 3εευΐ'3ΐε ρβΓίβεΐ3ΐη ίη-

δευίρεηδ, Γιιιβηι >Ηϊ ίηιροηίΐ, β8ΐ4|υβ ]αιη Ιαρίβ ίρ»ε

νεΙ Ιεο, νεΙ Ηοηιο, νηΙ ςυίϋηυίϋ Ι3η(1ειη βηίΓεχ ϋε εο Γεείι, εαπι ρβαίο βηΐε ίιιΓοπιιίδ εββεΐ : ιιοη α,υοϋ

ιηϋΐεπε* ρει- Γογηι3Π1 δίΐ εοηιηιυΐηία, δβϋ ηυοϋ εί ΓθΓηΐ3 (|ΐια3(ΐ3ΐη ε]ιΐδΐηο(1ί δίΐ 3ΓΐίΓιείθδε ίη(1υ«ΐ3.

Τοιοϋτίν τι κα; έπ\ τήςψυχήςό λογισάμενος, τοΰ 0 ΤβΙε ηυίιΐ δί εΐίβηι ϋε βηίηιο εο^ίΐ3ΐ)ίιιιυ8, 3 νεΓΟ

είχοτος οΰχ άμαρτήσεται. Τήν γάρ πάντα τεχνιτεύου-

οαν φύσιν έκ τής δμογενοϋς ύλης λαβοΰσαν έν έαυτί)

τδ έκ τοϋ άνθρώπου. μέρος , δημιουργείν άνδριάντα

φαμέν. "Ωσπερ δέ τή κατ' όλίγον έργασία τοϋ λίθου

τδ είδος έπηχολούθησεν, άμυδρδτερον μέν παρά τήν

πρώτην, τελειδτερον δέ μετά τήν τοΰ ϊργου συμπλή-

ρωσιν · ούτω κα\ έν τή τοΰ όργάνου γλυφή τδ τής

ψυχής είδος κατά τήν άναλογίαν τοΰ υποκειμένου

προφαίνεται, ατελές έν τώ άτελεϊ, κα\ έν τφ τελείω

τέλειον. Άλλ' έξ άρχής άν τέλειον ήν, εί μή διά τής

χακίζς ή φύσις έκολοδώθη. Διά τούτο ή πρδς τήν

ιιοη ρΓΟΓβυβ 3ΐ)εΓΓ:ι1)ίηιυδ. Οιιϊρρε γογοι» ορίίεχ

δΐιηιρΐ3 κβηβηβ β]υβ(1βηι ιηβίεπε, ψχχ ρ·η ε»1 ηο-

ιηίηίδ, ςυ3ηιϋ3πι ςυββί ΒΐΜΐιαη ΓιΙηΐοΙ. |}Ι ιυΐεηι

ίη εοηιρ3Γ3ΐίοηε ρΓοροδίΐβ, Ιενί ρηιηυιη ορβπι Γογ-

ιιΐ3 βηχί εχδειιΙρίΙυΓ, ο,υ.κ ο)>8ειΐΓίυδειιΐ3 ίηίΐίο εδί,

ρεΓΓει Ιϊογ βυίειη ορεΓε ^^η1 ηΐΐδοΐιιΐο : δίε ειί»ιιι

ηοδίη ηβ]υβ ίη ίηβΐηιπιβηΐί ΒευΙρίιΐΓΒ, ββευηϋιιιιι

ρΓοροΓίίοηεηι 8υΙ>]εεΐχ Γβϊ, ρΓοιιΐ Ιιχε δείϋεεί ρι τ-

ΙϊείιυΓ, αηίιιιυβ εΐΪ3ΐη ιιιηςϊδ 3ε ηΐ3^ίδ εΐυεεβείι,

ιιίπΊίπιηι ίιηρεΓΓεεΙυιη δε, ϋυπι ϋΐιιϋ 3ϋΗιιε ίιηριτ-

ΓείΊυιιι εδί, ϋιίιιϋο ρεΓΓεεΙιιιη ίη ριτίεείο ϋεεΐ3Γ3ΐ.
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Αε Γα'ΐ886ΐ ηυίάειη ίρβο ίη ΟΓΐιΐδ ηοδίη ίηίιίο ρει·- Α εμπαθή καΐ ζωώδη γένεσιν κοινωνία, οϋκ εϋθυς ίκ·

Γβεΐυβ, βϊ ρει· ρβεεβίιιηι ηυοδί ιηιιΐίΐΐΐΐ ηαΐυτα ιιοη

βδδΟΙ. Ναηε ευηι ρβι-ΐίεερβ ηϊΐυτα ηθδΐΓ3 βίΐ ε]ιιβ

ΟΓίαβ, ςυί ει νίΐίίδ οοηοχίυδ, ει αιιίπιαίίυπι ΓβΙίοηίβ

εχρετίίηπι οτΐηί αΟΐηϊβ εδί : Γιβπ ηεα,υίΐ υΐ Ιιοηιίηϊδ

ίη (ίριιιβιιΐο είαιίηι ιΐίνίηα Ίιιια^ο εΐυεεβΐ, βεά νια

φ»ιΙ·πι ει οπίίιιβ Ιιοηιίιιειη ςυηδί ρεηε(Γ3ηΐεηι ατω-

«αβ ε( 3 1)Γαΐίϊ ρΓοΓεείββ ίη βιιίηιο μιυρπβίαΐβδ, αά

ρει-Γεείίοηειη ρεΓνεηΪΓβ ηεεεδβε εβι. 11ιι]υ$πιο(1ϊ

ςιιίαΊίβπι ηοδ ηΐ3£ηυδ εΐίβηι Αρο&ΐοΐικ ΊΙΙε, ίη ερϊ-

8ΐο)3 3(1 Οοπηίΐιϊοδ δεηρΐ3 άοεεί : ι ϋυιη ριιεΓ, ίη·

α,ηίι, β«8βηι, ρυεΓΟΓυηι πιοΓε ΙοςιιεΙιαΓ εΐ ΓβΙίοείηβ-

6βΓ. Υιγ Γβεΐιιβ, ρυεπίίΛ ίδίηβεε αΐκιΐβνϊ " *. > ΝίηιΊ-

πιιη εο^ίΐαΐίοηεβ ραβΗβ εοηδβηΐϊηβχ ηοη εο ρβείο

βποίβηΐυΓ βδείΐίδ νίπΐίΐιυδ, υΐ βΐίυβ αηϊιηυδ αϊ* εο, ηιιί

λάμπειν τήν θείαν εικόνα έν τφ πλάσματι έ-οίησεν,

άλλ' όδω τινι κα\ άχολουθία διά των υλικών χα\ ζωω-

δεστέρων τής ψυχής ιδιωμάτων έΐΛ τ6 τέλειον δγ:ι

τον δνθπακιον. Τδ δε τοιούτον δόγμα κα\ ό μέγας

Απόστολος έν τή" προς Κορινθίους διδάσκει, λέγων ·

ι "Οτε ήμην νήπιος, έλάλουν ώς νήπιος, έλογιζό-

μην ώς νήπιος. "Οτε δέ γέγονα άνήρ, κατήργησα

τά τοΰ νηπίου, ι Οϋκ άλλης έν τφ άνδρ'ι της ψυχής

έπεισελθούσης, παρά τήν έν τω μειρακίω νοουμέ-

νην, ή νηπιωδεστέρα καταργείται διάνοια, κιΛ ή άν-

δρώδης έγγίνεται · αλλά τής αυτής έν έκείνω μέν

τδ άτελές, έν τούτω δέ διαδεικνυούσης τδ τέλειον.

"Ωσπερ γάρ τά ψυόμενά τε καΐ αυξάνοντα ζτ}ν λέγο-

μεν, πάντα τε τά έν μετουσία ζωής κα\ φυσικής

βΓ3ΐ ίη ραεΓΟ, ίη ηοπιίηεηι ]απι νίπιηι ϊπιιηίςι-61 : Β δντα κινήσεως, ούχ 4ν τις άψυχα φήσειεν, ού μήν

βειΐ ιιηο εοάβηιςιιε αηίιηο ΓαουΙΐϊΐεη» ίη ραβΓΟ ηβε-

«Ιιιηι ρεΓίεείαηι, ίη νίτο ρβΓίβοΐαηι ιΙειηοηείΓηηΐε.

ΟιιειηβιΙπιοάΊιηι εηίιη γθϊ ηαβεεηΐεβ, ςυχ ίηεΓεαιεη-

Ιαη βιιιηυηΐ, νίνεΓε ηυίϋεηι ίΙΙαβ ϋίείιηαβ : δίειιΐ ει

ψκκΙ νίΐχ ιΐ3ΐυΓ»Ιί8ηυε ηιοΐαβ β&1 ρ3Γΐίεερ$, ίηβιιί-

οΰδέ τελείας ψυχής μετέχειν τήν τοιαύτην ζωήν

Ιστιν είπεϊν. Γενομένη γάρ έν τοις φυτοϊς ψυχική τις

ένέργεια, μέχρι των κατ' αΓσθησιν κινημάτων ούκ

Εφθασε . Πάλιν δέ κατά προσθήκην δύναμίς τις ψυ

χική τοις άλόγοις έγγινομένη, οΰδέ αύτή τοΰ τέλους

ηιυιη οΊει ηεςιιίΐ, ηοη Ιβηιεη ρει-ίβα» ίη είβ 8Ϊο ^έφίκετο, λόγου τε κα\ διανοίας χάριν έν έαυτί) μή

νίνεηΐίουβ βιιίηιβ βίαΐυϊ ροΐββί. Νηιη ίη ρίαιιΐίδ

(]ΐΐ8πιςιΐ3ηι βχιίΜαΙ βηίπιίΡ ρτορτία ηηχάβπι εΟεεΙίο,

ιιοη Ιβηιεη εχ 8βη8υιιηι ηοΐυη Ιι»1)εηΐ. ϋείηιΐβ βυ-

ρΓ3 Π38, ΠΓ»ίηι»1ίϋ 1)πιΐ3 ΛυπΙ ϊΙΙβ ((υίιΐβπι ηηίηιχ

ίαουΙι»ΐβ ρηβάίΐβ : βηβοι νβπ) υΐΐίηιιιιη ει ρεΓΓεε-

(ίοηεηι ηοη 8ΐιηΐ 3ϋερΐ3. Οιιίρρε 3 ΓαΙίοηίδ εΐ ίηΐεΐ-

-)ί{;εηΐί33 ρΓΚδίαηΐίδδίιηο ιΐοηο ηοη βυηΐ ίη8ΐΓϋΠ3.

χο>ρήσασα. Διά τοϋτό φαμεν τήν μέν άληθή κα\ τε-

λείαν ψυχήν άνθρωπίνην είναι, διά πάσης ένεργείας

γνωριζομένην. Εί δέ τι άλλο μετέχει ζωής, έν κατα-

χρήσει τινί συνήθειας έμψυχον λέγομεν, μή δτι τε

λεία έν τούτοις έστίν ή ψυχή, αλλά τινα μέρη ψυχι

κής ένεργείας, ά κα\ έν τψ άνθρώπψ κατά τήν μυ-

στικήν τοΰ Μωϋσέως άνθρωπογονίαν έπιγεγενήσθαι,

^ίε νεΓ3ΐη 3(1εο ρεΓίεείαιιιςυε αηίιυαηι δοΐαηι 8δδε ^ διά τήν πρδς τδ έμπαθές οικειότητα μεμαθήχαμεν

αυδ, εοηϋπη3ηΐίΙ>υδ ίη Ιιοε βεη-

8πι εΟεοΙίοηίϋιΐδ β]α5 υηίνεΓδίδ. Ουοιΐ

« φι* γο3 3>ί3 ρ.ιηίεερδ οιίαιιι νίΐβ 681, 63 τβτ·

3ΐιίπ>3(3 ϋίοίΐυΓ Ιιοηιίηυηι ιηβΓβ, νοεε:η η.ηηε ρΓΟ-

ρη3 δίκιιίΓιεβίίοηβ ηοη υβυΓρβηΐίυηι. Νοη εηίσι Ιιοε

β3 Γα ΓαΙίοηε, ςιΐ38Ϊ ρεΓίεείΒ δίΐ ίη ε]υδπιο(1ί Γεοιιβ

αηίπΊο, βε<1 ςυ 0(1 ρβΓίεδ ηυβδο'βη) ίη είβ νίϋεαιηυβ

«ΰειΊίοηυιη βηίιηοβ ρΓορΓίίηιηι εχδίδίοΓε, ςααβ ίρ-

838 Ιπγπ ρΓΪπιυπ) εεερίδδβ Ιιοηιίηϊδ ίη ηϊΐυτ» αεεβ-

ρίηιιΐδ, ευηι 3(1 δίβΐυυι ρεΓΐυΓϋ3(ίοηίοιΐδ εί νίΐίίδ

Διά τούτο συμβουλεύων ό Παύλος τοις άκούειν βου-

λομένοις τής τελειότητος έχεσθαι , και τδν τρόπον

όπως άν τοΰ σπουδαζομένου τύχοιεν υποτίθεται, λέ

γων, άπεκδύσασθαι δεΐν τδν παλαιδν άνθρωπον, κα\

ένδύσασθαι τδν νέον, τδν άνακαινούμενον κατ' εικόνα

τοΰ χτίσαντος. Άλλ' έπανέλθωμεν πάντες έπΐ τήν

θεοειδή χάριν έκείνην, έν ^ έχτισε τδ κατ' άρχάς τδν

άνθρωπον ό θεδς, ειπών ■ δτι ι Ποιήσωμεν άνθρωπον

κατ' εικόνα καΐ όμοίωσιν ήμετέραν.» Τρ ή δόξα καΐ

τδ κράτος είς τους αιώνας τών αιώνων. 'Αμήν.

οΙ>ηοχίιιηι ηοβ (Ιεηβίδίδδβπιυδ : δίευΐ ββΐ βχ ατοαηα Μοδίδ άε Ιιοηιίηϊδ οηα ηαΓΓαΐίοηε άεεΙίΓβΙυηι. Μ-

«Γεο Ρβηίοδ εο Ιοεο, ςαο εοηβυΐίΐ οηιηίΙ>υδ ςιιί ρβΓΟΓβ εοιίδίΐίο ίρβίαδ νείίηΐ, ιιΐ ρειΤεείίοιιί ιϊηΐ αιΙ-

<ΗθΙί : ιηοιίιιπι εΐίβπι ειιΙι]ίοίι, ςυο Γιεη εοηιροΐεδ νυΐί δΐιί ροββίηΐ, ευηι αίΐ : Εχηεηιΐυπι 6>&6 Ιιοιιιϊ

ιιειη νεΙεΓεπι, ει ίηι1οεη4ΐυηι ηοτυιη, ςιιί δίι »ϋ ίπίΒ^ίηειη ΟεβΙοΗδ ίιΐδΐαιΐΓ3ΐυδ. Α$ε ίςίΙυΓ, ΓενεΠβ-

ιιι υ γ ηιηηβδ 34 ιϋνίηκπι ίΙΙηηι {ΓβΙίβηι, ηα* τεπιπι ίηίιίο ϋευδ Ηοιιιίηβπι εΓεαίιιηι οπΐ3νίΙ, ευηι (Ιίε^-

ΚΙ : « Γηοίαπηίδ ηοηιίηείη »<1 ίιηβςίιιειη δίιηίΐίΐυιΐίηειηηιιε ιιο$Ιγ.ιηι. » Εί δ>1 £ΐοηα ει ροΐεβΐ3δ βα-οιιΐιβ

ίηΩηίΙίδ. Αιηεη.

ϋΟΓ. χι», 11.
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ΤΟΓ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΪ ΝΥΣΣΗΣ

Εις τά της Γραφής βήματα · Ποιήσωμεν άνθρωχογ κατ' είχδτα ήμετέμα· καϊ όμοΐωαιν.

δ. Ρ. Ν. ΟΚΕΟΟΚΙΙ ΝΥδδΕΝΙ

]π δοπρΙυπΒ νβΓ&α, Γαάαιηηί Ηοιηΐηΐηι αά ϊιηα^ϊηειη βί ίϊιηϊΐϊΐαάϊηβιη ηο$ΐΓαη>.

ΡβίΓΟ ΡΓίυάβοο Ζίηο ίηΙβΓρΓβΙο.

ΛΟΓΟΣ Α'. ^

Παλαιού χρέους Ικτισιν άποπληρωσων ήκω, ου

τήν άπόδοσιν άνεβαλόμην, ούκ άγνωμοιύνη προαιρέ

σεως, άλλ' άσΟενεία σώματος, χρέος άναγκαιότατον

και όφειλόμενον ύμών τϊ) άκροάσει. ΚαΙ γαρ αν είη

άόικον τά περ'ι θηρίων καϊ νηκτών κα\ κτηνών κα\

■πτηνών, οϋρανοϋ τε και τών κατ' ούρανδν, περ! τε

κα\ τών κατ' οΰρανδν, περί τε γης και τών έν τϊ}

γή φυτών διδαχθέντας ήμάς, μή κα\ τά περ\ τη;

ήμετέρας γενέσεως έκ της θεοπνεύστου Γραφής φω-

νισΟήναι. "Ωο-ερ γαρ οί όφθαλμο\ ήμών τά Εξω βλέ-

τ*οντες, έαυτοϋς ούχ δρώσιν εάν μήπου τινδς άψων-

ται στερεού, κάκεΐθεν άνακλασΟεϊσα ή δψις ώσπερ

Απδ παλιρίοίας οράν αυτούς ποιήστ] τά έαυτών κα-

ΟΚΑΤΙΟ I.

ΡοΙιίιαιη Ηΐιπίηΐδ νοδίηδ οχροδΐΐίοηβιυ, ειι]υ8 ηο-

ΓΠΪΙΙβ Ιϋ Μι] 113 III 33Γ6 .ΊΐίβΠΟ νθίΐΪ5 ]3Π)ρΓΪ(1βΐη ΟυίΐΓΙ-

(. ι υ β βυηι ηβοβδδ.ιπο, ευ]υ'δ<ιυβ δοΐυΐίοιιβπι αϋΐιυε

ηοη ίη§Γ.ιΐί βηίιηί νϊιίο, 86(1 ίηίίπηα εοι-ροπδ νιιΐο-

ίυιΐίιιβ ίιηρβΰίιυδ άίδΐιιϋ, ριτδοΐιιΐιιπίί αύνβιιΐο. Ιιιί-

ςιιιιιη οπϊιη 68861, οιιιη 63, ςυκ αά ίβι·3δ, Ιιιιη 1)3-

Ιηηΐβδ, ιιιιη 8ΓΠίϋοηΐΐ'5, Ιυηη νοίηπίοβ, φΐιεψιε 3ιΙ

οοβίιιιιι βί 68 ()ΐι% ίη εοείο δΐιηΐ, (μια^μκ; 3(1 ικγγϊιιι,

61 αϋ ϊ 113 ςυ% δΐιηΐ ίη 16ΓΓ3, ρβΓίίηεηΙ, αϋιΐίεεη-

ιπ νι κ : 63 ηοΙ)Ϊ3, ςιιχ αά οΠυηι ρΓοεΓββίίοηεηια,ιιβ

■1081Γ3Π1 δρβεΐ&ηΐ, 3 «Ιϊνΐηα δεηρίυτα ηοιι ραΐβΐίοπ.

0ιΐ6ΐτ>3(1ιτιο<1υιη οηίιιι οειιΐϊ ηοδίη, οιπη 63 φΐ«

βιιηΐ «χΐΓ3 86 νίά'ββηΐ, 8βΐρ80$ ηοη εβπηυηΐ, ιιϊδί

τόπιν · ούτω κα\ ό νοΰς 6 ήμέτερος, άλλα όρών, έαυ- ^ Ιχνβςυίρρίβπ), 36 δοϋϋαια ίηδρβχβπιιΐ, υηιΐβ Γβίϊβ-

τδν ού βλέπει, εάν μή ταΐς Γραφαΐς έγκύψη. Τδ γάρ

ένταΰθα φώς άνακλώμενβν, τοΰ χαθοράσθαι εκαστον

ήμών αίτιον γίνεται. ΈπεΙ άσυνετοί έσμεν και άπερί-

οπτοι τής έαυτών κατασκευής, όπερ έσμέν κα\ τΐ

έσμεν άγνοοϋντες. Αμελέστατα γάρ έαυτών διακεί-

μεθα, τών προχείρων τής γνώσεως χα\ τών μιχρο-

τάτων τών έν ήμϊν γνώσιν οϋκ έχοντες. ΠολλαΙ πρα-

γματείαι περ'ι τδ σώμα τδ ήμέτερον τδ άνθρώπινον

τήν πάσαν έαυτών σπουδήν κατηνάλωσαν ' χάν ίατρι-

κήν έπέλθης, εύρήσεις πόσα περί τής χρείας τών

ήμετέρων ήμϊν διηγείται, πόσας περί τής ένδοθεν

ήμίν κατασκευής έν ταΐς άνατομικαϊς έγχειρήσεσιν

έξευρε κεκρυμμένας όδοΰς συνυπάρχουσας έν τφ

άφανεΐ, μίαν σύμπνοιαν άπδ τοΰ σώματος , όχετοϋς

οΙιι$ ουίυΐυβ 36 Γβίΐυοηί βίΐκίϊΐ υΐ 8β ϊρ8ί ιηΐυβαη-

ΙαΓ : 8°ιε .Ίΐιίιηυδ ηοβίβΓ βΐίβ εβηιβηβ, 8β ϊρβαιη ηοιι

νκίοΐ, ιιίδί δεπρίιιπδ ίη1ΐ9Ρ8βΓϋ, αίςιιβ ίηοιώϋβΓίΐ.

Οιιοά εοϊηι ία ϊΙΙϊβ Ιυπιβη, Γβίΐβοιίΐυτ, ΓβείΙηιιβ

υΐ ηθ8 ίρβ'ι ρ6Γ8ρίεΐ3ηιιΐ8 βί εοβοοβεαιηυβ.

(ΐυοηϊ3ηι 638 ηε^ϋ^πκι^· ηβο 8εΪΓ6ευΓ9ϋΜΜ$· ι

<1ο ίαείί εοη$ΐπιεΐϊ(|ΐΐ68Ϊηιυ8, ϊιΐ(ΙβΒ(, ιιΐφίκΐ ςυαΙβε-

νβ Μπιιΐδ, ί^ηοΓβηιυδ, βί εοΓαιη ηυ« Ια ποΙμα $ηη(,

ΙΐεεΙ ηνηίηΐ3, ηι^χίαιβ^υβ γογιιηι οιηηϊαπι ίβείΐί*

3Η]ΐΐ6 ίη ρΓΟίηρίυ »ϊηΙ, ηυΐίβα ηοΐϊϋβα) Ιιβοεβιηιιβ.

Αε 13Π1618Ϊ ηιυΐΐ* Γ&ειι1ΐ3ΐ68 ίη εοΓροΓβ ηιιηιβιιο

άί^ηο8εεη(]ο οορηβ ευ.υηι δΐυιϋϋπι εοΙΙοεϊΓυηΐ (δί

εηίηο πιυάίεβπι βΓΐϋπα οοηδίϋβΓ63, ίαοΐΐβ ηηίιηβΛνβΓ-

163, ς ιι α πι ιηυΐιβ (Ιο υβυ ραΓίίααι ς|υβ ΐΓί^'κΙβΓίΐ;

πνεύματος, ΰδραγωγίας αίματος, αναπνοής όλκήν, Ο ηιιβηι ηΐϋΐΐβ (1β ίιιΙβΓίοιϊ ηοβΐΓ3 βΐΓυχΐυτ& ίη 8βεΐίο-

οίκησιν έστίας τοΰ θερμοϋ έπΐ της καρδίας, κίνησιν

διαρκή τοΰ περικαρδίου πνεύματος. Μυρία παρ'

έκείνοις πεφιλοσόφηται, ών ούδε\ς ήμών έστιν έμ

πειρος, τώ μηδεμίαν σχολήν άπονεϊμαι τώ μέρει τού

του τής έξετάσεως, μηδ6 γνώναι έαυτδν έκαστος ός

τίς έστιν. Εύκολοι γάρ έσμεν γνώναι ούρανδν μάλλον

ή έαυτούς. Ώστε μή καταφρόνει τοΰ έν σο\ θαύμα

τος. Μικρδς γάρ ε!, ώς νομίζεις · μέγαν δέ έπερχό-

μενος δ λόγος εύρήσει. Διά τοϋτο ό σοφδς Δαβ\δ εϊδώς

άκριβώς έαυτδν έξετάσαι, ι ΈθαυμαστώΟη, ι φησ\ν ,

ηίΙ)ΐΐ8 6χεο§ίΐ3Γίΐ ; ςυβοι βίκΐίΐαβ οεευΐίβεηιιβ τίιιβ

ρβΙβίΜΟΓίΙ, ιιΐ αηυηι (οΐίυβ εοΓροΓίδ «οηεβηΐιιιιι,

»ΐ(}ϋ(! εοηεοτ(1ί3πν> «ρίπΐω, δίπβυίηίβ (ίυείυβ, :ιΐ-

ΐΓαοΙ'ιοηβιη βηίηΐίε, 36 (Ιοπιίοίϋιιηι, εβίοηβ δβϋειιι

ίη εοΓ(Ιε, ρεΓρεΙυυηι βρΪΓίΐνβ ίη ρηκερπίϋϊ ηΐΜΐυη,

Ηίςυβ 31Ϊ3 ίηηυηΊβΓβοί1Ϊ3 ίηνε8ΐ'ι§&νβΓίΐ),1»ηΐ6η ι>3-

Γυιη ηοβ οιηηίιιπ» ί^ηβΓΪ 8ΐιιηιΐ3, (,ιι.ρρβ (|ΐιϊ Ίη β]ιι»·

πιοϋί δΐυϋίιιπι ηίΐιί) ϊηοιιπιΐιίπιιΐδ , ηβε «31 Ιει°β

(]ΐιί3(]ΐι»ηι, ςιιί 3θίι°β ε«Γ£ΐ, (|υί(1 ίρββ 8ίΐ. ΚαοίΙίαί

οοείιιιη <|ΐιαηι ηοβηΐΰΐίρδοδ εο^ιιοδεοΓβ ροδδΐιηιυδ.
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δ. ΟΚΕΟΟΚΙΙ ι\Υ58ΕΝΙ

Οιι;ιιιΐ()1>Γοηι, ςϋΟ(1 ίη Ιβ βιΙιη'ΐΓ.ιηιΙιιηι εδί, Ιιοιιιο, Α ■< ή γνώσίς σου έξ εμού. > Κατά τήν τίχνην την έν

ιιο εοηίειιιρδεΓΪδ. Ρηΐ'νυβ Ιυ ψιίϋειη εδ, υΐ ορίιιαηδ,

ϋοιΐ ριχδειίδ ΟΓβΐΐο Ιβ ιηαςηιιηι ι-δδε (Ιορη-ΙκΊκΙεί.

ΜείΐΌΟ 83ρίειΐ8 Π;ινϊ ϋ, ηιιί βε ίρ$ιιιιι (ϋϋ^βηΐεΓ εχ-

ρίοι-31-ε ηονβΓ3ΐ, ι ΜίΓ3ΐ>ί1ίβ, > ϊηηυϊΐ, < Πιοΐβ εδί

κίβηΐίι Ιυβ εχ ιιιε. · ΙΙηάεηαηι εο^ηίιϊοηειη ιιιί πι-

Γιοηε πιίπίΐι:;» ΙίεεΙ ϊηνειιίπ? εκ ηιε, ΜίηρΗίδ

Γ;» . ■ ι :» εδί δηεηΐίβ Ιυβ εχ ιιιε. ΑιΐίΓιείϋιη έαρίεηΐίχ

Ιιιχ, ςυο εοΓρυδ ηιευιιι εοηδίηιείυπ) εδί, εοβηο-

•ΟβΜ, εχ ρ»ΓΥ3 Γβηηεβ ιηαςηυηι Ορί&εειιι αηίιηαά-

νπΊο. < Ραείβπιιΐδ Ιιοιηϊηειη αιΐ Ίιιια^ίηεηι εΐ δίιηίΐί-

Ιικίίηειη ηοδίΓβπι. ι Γιιπι ίδ, δοα" β3ΐί$ ηρειίε Ι3ΐηε'η

4«ιιιοη8ΐΓ3ΐιιιιι εβί 3η1ε ηυβε βίηΐ, ει 2(1 (|υειιι τείε-

ΓαιιΐιΐΓ Ιμκ νει-Ικι. Ει 1ι;ιΙιι·ι Είτΐΐ'ί,ϊ» ιΐε 1ιϊ8 (Ιειηοη-

8ΐΓ3ΐΐοηε$, ϊιτιο νεπ> ΙίιΙειιι ΙηιΙηΐ οιηηίιίειηοηβιηΐίο-

ιιε ϋηηϊοΓβηι. ι Ρπείίΐιηυβ Ηοιηίηειη. ι Ηίηε ίηεϊρίεβ

Ιβ ί [ΐ5ΐι μι εο(;ηο8ΓεΓ0. ΝοηάΌηι ίη αΙΙα πιοΓιΙϊοιιε

νοχ δοπρία εβί. Ρβεΐ3 ΓιΓιΙ Ιυχ, βε<1 δϊηιρίίεί Πει

ιιι:ιιιιΐ3ΐο (ϋεεηΐϊβ, Ρί.ιΐ Ιιιχ. ϋοκίιιιη, 8βιΙ βϊηβ εοη-

8ΐιΙ(3ΐίοηε : 8ΐε11χ, κειΐ ιιυΙΙ.-ι ριχεεδδίΐ ϋεΙϊι>€Γ3ΐϊο :

έμο\, &στ) σοφία κατεσκευάσθη μου το σώμα χατα-

νοήσας, έχ τοϋ μιχροΰ τούτου κατασκευάσματος, .

τίιν μέγαν Δημιουργδν ένδησα. € Ποιήσωμεν άνθρω- *

πον χατ' εικόνα ήμετέραν χα\ δμοίωσιν. ι Έδείχθη

πρώην έν παραδρομή, χαϊ άρχούντως έδείχθη τίς δ

λέγων χα\ πρδς τίνα δ λόγος· χα\ Εχει ή "Εκκλησία

τάς περ\ τούτων Αποδείξεις ■ μάλλον δέ 'χει πίστιν,

άποδείξεως βεβαιοτέραν. < Ποιήσωμεν άνθρωπον. >

Κατάμαθε σεαυτδν έντεϋθεν άρξάμενος, ούπω περί

δλλου τών κατασκευασμάτων αύτη ή φωνή άνάγρα-

πτος* Φώς έγένετο, κα\ άπλούν πρόσταγμα. Ε'πεν

δ θεδς, Γενηθήτω φώς. Ούρανδς, κα\ άνευ βουλής ί

ουρανός. Φωστήρες, χαΐ ούδεν προεδουλεύσατο περί

I τών φωστήρων, θάλασσα κα\ πελάγη άπειρα, χΛ

προσταγή παρήχθη είς τδ είναι. Ιχθύων γένη παν-

τοδαπά, χελευσθέντα έγένετο. θηρία, κα\ κτήνη καΛ

τά πτηνά, είπε, κα\ έγένετο. Ένταϋθα ούπω άν

θρωπος, κα\ βουλή περ'ι ανθρώπου. Ούκ εΐπεν ώς περί

τών άλλων, Γενηθήτω άνθρωπος.

ρεΐ3£ΐΐδ, 3ΐηιιε ίιιηυιηεηυίΐί.ι Π13Π3 3(1 ]ιιυεηΙίδ νοεειιι εχδΐίΐεπιιιΐ. ΕυιΙεηι ηιο(Ιο υηιηΪ3 ρίδπιιηι $ε-

ΩϋΓ3, Ιιεδίίχ, ει εείε, ςιια; ηαΐηιιΐ, φΐχςϋο νοίηιιΐ 3ηίηΐ3ΐί3, Οεϊ ]ιι1)βηΙΪ8 νειΊιο Γα< Ιπ βυηΐ. Ηϊε ηοη-

ιΐιιιη εϋΐ Ιιοιιιο, εΐ 0*6 Ιιοιηϊηε ΙΐΛϋεΐυΓ εοηβίϋυιη. Νοη, «Ι ηΐίϊβ ίη ΓεΙιυβ ϋίχϊΐ : ΡϊαΙ Ιιοηιο.

ϋϊβεβ ρΓεΙίυηι 30 ϋίςηϊΐιίεηι Ιιιηιη. Νοη ρΓθ]εοίΙ

ΙΐΜίκΙαίο εΐ )ιιββΜ Ιιιαιη ρΐΌΓΓεαΓιοηειη, «6(1 εοηβί-

I ί ιι πι 3ε α'εΙίυεΓ3ΐίο ΓυϊΙ ίη Οβο, ςυοηιοάο ΙαΙβ βηΐ-

ιηα) ρΓοϋιΐΓβιβΙυΓ ίη νίΐιιιιι. ι Ρβείαπιυβ, ι 83ρίειΐ8

εοιΐ8ΐιϋΙ , 3Γΐίίεχ ηπϋϋίΙαίυΓ. Εεςηία! (ΙεεβΙ 3γΙϊ

ι·]ϋβ Τ Οιιβηβηι ιϋ(Γκ υΙΐ3ΐε .ιιΚΙυοΙιΐδ εοηβϋΐίΐ, ιιΐ 3υ-

Κατάμαθε σεαυτοΰ τδ τίμιον. Οΰ προσέ^(5ιψέ σου

τήν γένεσίν προστάγματι, άλλά βουλευτήριον έν τώ*

θεφ, πώς μέλλει τδ τίμιον ζώον είς τδν βίον παρά-

γεσίαι. « Ποιήσωμεν, > δ σοφδς βουλεύεται, 4 τεχνί

της ένθυμεΐ-αι · άρα λείπει αΰτοϋ τή τέχντ), χαί έχ

της μερίμνης βούλεται άπηρτισμένον χα\ τέλειον χα\
* — - - - ------- . - -, I » I Γ Γ Ι' I " II Γ

ί,υΐιιΐιιιιι ει ρει ίεείυηι εΐ3ΐ>0Γ3ΐαηιςυε Γβοίβι οΐιατυπι ήχριβωμένον αύτοΰ ποιήσαι τδ φιλοτέχνημα ; ή ίνα

ορα8 8υυηι? αιι υΐ 08ΐεηϋ3ΐ Ιο ρεΓΓεείϋπι 0886

αρυό Οειιιιι ? ϋιιβδ βάνετίο ρβΓβοο38 ; υπαιη, ηιικ

ΙοηηίΐυΓ : βΙΙεΓαιη, 3(1 ςυ3Π) (ϋπ^ίΐιΐΓ θΓ3ΐίο. Οογ

ϋιιίοιη ηοιι όίχίΐ, Γβείΐο, βεα',Εβεηηιυβ Ιιοπιίηεηι ?

ιι I ίιιψβΓίιιηι, 30 ϋοηιίιινίυιη ίιιιεΙΙίςεΓεβ : ηβ ΡίΐΓβ

< οςηίΐο, ΡίΙίιιιη ϊβηοΓβΓεβ, ηΐ 8είτο8 ΡβίΓεηι Γεοί$$ε

ροΓ ΡίΙίιιιη, εΐ ΡίΓιιιηι ραίειηη εΓεοβδβ νοίυιιΐβΐβ,

ΙαυιΙηΓββηηβ ΡβίΓβιιι ίη ΡίΙίο, ει ΡίΙίυηι ίη δρίηία

βχηοΐο. ϋοιηπιιιηβ βοπιηι οριιβ εχβιίΐίδΐί, υΐ Ιρβοβ

ρ3ΓίΐεΓ 3(1ογ65 81 οοΐββ, ηβ νειιετβΐίοηεηι ειιΙ(ααι<|υβ

ιΙϊτΜμ, ειιπι υηίοίπί β$ββ άίνίηίΐ3ΐβπι ίηΐεΙ1ί^33.

νίιΐβ ΗίδίοΓίβηι εχ Ο^ιιτα, ει Ιηβοΐο^ίαηι εχ νΐ. ι Ει

ΓβείΙ ϋευ9ΐιοηι1ηεηι.>-ιΡ3εί3πιυ8,ιίηηυίΐ,εΐΓβοίΙ:η6

σοι δείξτ; δτι τέλειος εί παρά θεώ ; "Εμαθες ότι δύο

πρόσωπα, δ λέγων, και πρδς δν δ λόγος. Διά τί ούκ:

είπε , Ποίησον , άλλά Ποιήσωμεν άνΟρωπον ; Γνα νοή-

σης τήν δεσποτείαν, ίνα μή τδν Πατέρα έπιγινώσκων,

τδν Υίδν άγνοής · ίνα είδής ότι Πατήρ έποίησε διά

ΤΙοϋ , κα\ Υίδς έκτίσατο πατριόψ θελήματι ■ χαϊ

δοξάσης Πατέρα έν Υίώ, και Υίδν έν Πνεύματι άγίω.

Ούτω χοινδν γέγονας έργον, ίνα κοινός προσκυνητής

άμφοτέρων ής , μή σχίζων τήν προσκύνησιν, άλλά

ένών τήν θεότητα. "Ορα Ιστορίαν μέν σχήματι, Οεο-

λογίαν δέ δυνάμει. ΚαΙ έποίησεΐ 6 Θεύς τύν άτ·

Ορωχοτ. Ποιήσωμεν » ΚαΧ ούκ είπε, Κα\ έποίησαν,

Τνα μή πολυθεΐας λάβης άφορμάς. Εί γάρ πληθυντι··

ιιιυΙΐίρΙίεεηι βεοηιηι ηυηιοπιιτι οτειΙεΓεδ. 8ί εηίηι ρ κδν παρεισήχθη τδ πρόσωπον, άφειδεΐς αν εγένοντο1

ρΐυτεβ Γεοίίβε ιϋοοΓβηΚίΓ, αίιΐυοί ροββεηΐ οοηιίηεβ,

ιι I ρΐιικβ &ίΙ)ί ϋβοδ οοηΓιιΐββΓβηΐ. Ναηβ ιυίβηο βοη-

ρΐιιιη 081 <Εαοίαηιιΐ5,»υΐ οο^ηθ8θ38 ΡαίΓοηι, εί Ρί

Ιίυηι, εί δρίπΐϋπι 83ηοΙυηΊ : ει, < ΡεείΙ ϋευβ Ιιοηιί-

Ηειη : »αΙ άΙνίιιίΐβιεηι εοη]ϋηι;33, βίο,υβ υηβηι εβδε

80ΪΗ8 : υπηιιι οΊεο, ηοη υηίΐβίε ρεΓδοηβηιηι, δεΛ

Ι«)ΐ68ΐαΙβ : 1ί( ειιίη 3(1 4(ΙθΓ3η'(1ϋηι βεεβϋίδ, ϋειιιη

ιιιιιιηι Ι3ΐΐ(1ε3 ει εοΐΛδ, ηεο ίη ΟεοΓηιη ηιιΐΐΐίΐϋίΐίηοηι

(ΙίχΐΓ3η3ΓΪ8. Νοη (Ιΐχίΐ : ΓεεεΓηηΙ Ιιοηιίιιεη ϋβί.

δειΐ :«Ρεείΐϋευδ1ϊοιηίιιεηι.>ΡΓορΓί3 εβι Η)ροδΐηβίδ,

ΜΜΙ ρΟΓδΟΠΛ Ρ3ΐΓΙδ, ρΓ0ρΠ3 Ρίΐίί, ρΓΟρΓΙΒ δρΪΓΪΙΐΙδ

Μΐιεί). Οιιγ ίςϊΐιΐΓ ηοη ΐΓββ Οεϊ ? ςοΐβ υηι (ϋνϊηίίακ.

1ϊ»;·ιη εηίηι Ιη Ρβίνο εεηιίδ ιΓινίηίΐ3ΐοιη, εΒηιο'επι

«■ΐ'πιίδ ιη ΡΐΙΐο. Ει ςιΐ3τη ίη ΡίΙίο, εβιηάειη ίηδρ'ιηία

'νιηείο. 0υοηί3ΐη ηηα ία «ΐΓοςιιβ ιογπιϊ, ει ρτϊηεί-

οΐ άνθρωποι, πολλά πλήθη θεών έαυτοίς έπισωρεύ-

οντες. Νΰν μέν τοι, Ποιήσωμεν, ίνα γνωρίσης Πα

τέρα καΐ Υίδν χαϊ Πνεύμα άγιον. Έχοίησεν ο θεύς

τύν άνβρωπον, Ινα ένωσης τήν θεότητα, ένωσης δϊ

οΰ τάς ύποστάσεις, άλλά τή δυνάμει, ίνα μίαν δόξαν

ϊχης μή μεριζόμενος περί τήν προσκύνησιν, μή μερι-

ζόμενος είΐ πολυθεΐαν. Ούκ εΐπεν, Εποίησαν οί θεοί

τδν άνθρωπον,άλλ', « Έποίησεν δ θεός. ι ΊδίαΙύπόατασις

Πατρδς, χαϊ ιδία Υίοΰ, χα\ ιδία Πνεύματος άγίου. ΔιάτΙ

ουν ού τρεις ; δτι μία θβότης. "Ην γάρ βλέπω έν Πατρ>

θεότητα, ταύτην κα\ έν Υίώ" και ήν έν Πνεύματ-

άγίω, ταύτην και έν Υίώ, διότι μορφή έν έκατέρΐ|

μία. Κα\ άρχή άπδ Πατρδς έν Υίώ ή αύτή, χα\ διά

τοΰτο χα\ παρ" ήμϊν προσχύνησις κα\ δοξολογία μία,

Προοίμιον τής ήμετέρας- γενέσεως, θεολογία αληθινή
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ι Ποιήσωμεν άνορωπβν κατ ' εικόνα και καθ ' δμοίω- Α Ρ><ιη> 3 ΡπίΓβ ίη ΡΜιο ηΐοη» ββΙ, ίιίείίτο ιιηπβ βρυά

σινήμβτέραν.»Κατ'είκόνα θεοϋ γεγόναμεν. Πώς ούν ηοβ ιιΐΓΪΜ8ΐ]ΐΐ6 ειιΐΐιΐδ, βΐ βικίβπι 0θΙΐ3ΐι(ΐ3ΐίο. Νοιίηβ

κατ" εικόνα θεοϋ ; Άποχαθάρωμεν καρδίαν ίδιωτι- ρι-θ0Γ83ΐίοηίδ βχοι-αΊιιηι νβΓϊπι εοηΐίηεΐ ΐΗβοΙορ'ιαηί .

κήν, πρόληψιν άπαίδευτον, άμαθεΐς περ\ θεοϋ ύπο- < ΡαοΊαηιιΐδΙιοιηίηβπι αά ϊιηαςίπβιη ηοδίΓβηι.ιΑα' ίιηβ-

λήψεις. ςίιιβιη Οβϊ ΓαοΓι δΐιηιιΐδ. Ουοηβηι ιηοαΌ αά \ααφϊί&ύ

«)υ»? ΑηίιηοΒ α νιιΐ£3ΓΪ1>ιΐ8, ει ίπιρβηΐίδ, 80 ΜοΙΙίβ ΠΙίδ άβ ϋεο ορίηίοηίυυβ εχρίεηιιιβ.

Εί χατ' εικόνα θεοϋ γεγόναμεν, φηα\, σύμμορφος δί 3(1 ίπΐ3|$ίηβιη ϋοΐ, ίηπ,αίΐ ΙΙΙβ, ίαοΐϊ βυηιιι;,

ήμϊν έστιν ό θεός * οφθαλμοί περί θεδν χα\ ωτα, κε- Γοππβπι Οβιιβ πο$Ιγχ δίιηίΐεπι ΙΐίιΙ>6ΐ : οοιιΐίί, μιγϊ-

φαλή, χείρες, ίσχίον έφ' ου ϊδρυται · (λέγεται γαρ έν 1>ιΐδ, οβρίΐο, ηι»ηϊΙ)ΐι$ ρπΒαΊΐιΐδ βίΐ, οοχηηιπια,ιιβ

τή Γραφή ό θεδς καθέζεσθαι·) πόδες βι' ών περί- νετίβοηι, φΐϊΐηΐδ ΓιιΙοϊΙϋΓ βΐ ίπβίϋβΐ, ςη.-ιηαΌφιία'επΊ

πατεί· ΟΟχοΟν τοιούτος ό θεός; Άποσκεύασον της 8β(1βΓβ ϋβιιιιι δεπρίιιΐ'» ΙγβοΊι " " : ρβιϋβιΐδ ϊΐβιιι,

καρδία., φαντάσματα άπρεπη. Έκβαλλε άπδ σοΰ ηυίοΐΗ ίηοεάίι. ΤηΙΊδηβ ϊβϊίιΐΓ ϋβιΐδ ? ΗεεβιΙαηΙ ηΐ»

διάνοιαν άφαρμόζουσαν τω μεγέθει τοϋ θεοϋ. Άσχη- ϋηίιηο Ιαο 3ΐ)5υΓ(1% ορίηίοιίΡδ. Α1)]ίεβ οοβ'ιΙαΓιοηβιιι,

μάτιστος ό θεδς, άπλοΰς, άμεγέθης, άποσος · μη ™ «ΐικβϋεϊ ηιβ^ηίΐιιά'ίηεπιίηιηιίηιιίΐ. Ρί£ΐΐΓ3 νβοβΐ Οεαϊ,

φαντασθης μορφήν περ'ι αύτόν · μή κατασμικρϋνης βίηιρίεχ εβί, ηαβρηίΙιιάΊηίβ εί ςυ3ηΙί(3ΐίδ βχρεΓδ.

Ίοϋδαϊκώς τδν μέγαν · μή περιλάβης τον θεον σω- Νοϋ, ευιιι άβ ϊ 11ο εθ£ίΐ83, ΓοΓΠΐηηι υΐΐβπι οοηηΊΐ£8Γ6

ματικαΐς έννοίαις, μή περιγράψης αύτδν τω σω νώ. βΐ οοίιιηιίηίδοί : ηε πιοΓε ίιιιίαίεο ιηΐ£ηιΙΐη εχίβηυεδ.

Άπερίληπτός έστι τω μεγέθει ■ κατανόησον τδν μέ- Νοϋ ΟΟΓροΓείβ ΗΙιιη) εοξίΐ3ΐίοιιί1>ιΐ8 βπιρίεεϋ, 3ΐιΙ

γαν, και τφ μεγάλω πρόσθες πλεϊον τοϋ νενοημέ- ιηεηΐε Ιυβ οίΓοιιιηβοπΙιεΓβ. Εβ εβί ηια^ηίΐυάΊηβ, ιι(

νου, κα\ τώ πλείονι τδ τλεΐον, κα\ τδν σεαυτοΰ λο- οοιηρΓβ1ιβη<1ϊ ('ΪΓευηίδΓπυϊίΐυβ ηβφιβαΐ. Μαςηυηι

γισμδν πεΐσον , δτι των απέραντων οίχ έφίξεται. ΟΟβίΐη, βΐ ήυίο ιιια^ηο ρΐιιβ υιίαηη αΐηιιβ εΐίαιη α<υο

ϊχήμα μή νοήσης ■ άπδ δυνάμεως θεδς νοείται· ηιιαιιι οο^'ιΐαδίϊ, 3ΐ((ΐιε Ϊ13 βχρίβ οοςίΐβΐίοπεπι ΙϋϊΒΐ.

άπλντητα φύσεως· μέγεθος πόσον. Πανταχοϋ εστι Νεηυβ εηϊπι, ςιιχ ίιι(1ιιϊΐ3 8υιιΙ, υηηιιβπι εβρΐεΐ. Γί-

χα\ Οπερ τδ π3ν περισσεύει, καΐ ίστιν άφαΐς άόρι- £ΐιτ3ΐη ηε Γιη§;β. ΡοΙειιΙίβ, δίηιρίίΰίΐαΐβ ηβΐυπε, γο-

βτον, δπερ τήν σήν έχ-Ϊ7ττον κατάληψιν, οϋτε μεγέ- γιιιπ ρΓοεΐ'63ΐ3Γυηι Ιυηι πίΛζηίΙυϋΐηθ, Ιυπι ρυΙοΙίΓί-

βει περιορίζεται, ο&τε σχήματι περιλαμβάνεται, οδτε Ιικίίηε οοβηοϊείΙϋΓ Ι)ευ8. ΙΙΙ)ί(]ηεε8ΐ, «1 οηιηί» εοπι-

δυνάμει έκμετρεϊται , ο&τε χρόνοις περισφίγγεται, ρΓεΙιεηάίΙ, ει Ιαη^ί νϊΛβΓΪςυο ηοη ροΐΡδΙ. ΑηιρΙίΙιιιΙο

οϋτε πέρασιν δρΐζεται. Οΰδέν έστι πζρ\ θεδν οίον £ 881 (|υ3ηΐίΐ3ΐε εαΓεηβ, ςυίηι ηοη οβρϊΐ απϊιηυδ Ιαιιβ.

τ»ρ\ ήμδς. Πώς ουν ή Γραφή είπεν ήμάς κατ' εικόνα Νβε ιιιαςηίΙιιάΊηβ οοηεΙιιάϊΙιΐΓ, ηεο (ΐβυΓβ εοεΓεεΙιΐΓ,

θεοϋ γεγενήσθαι; Τά περί θεοϋ διδαχθώμεν, τά περ\ ηεε ροίβηΐίη εοηΙίηεΙιΐΓ, ηεο (εηιροΓΪΐιυβ οοιηρΓε-

ήμών αϋτών νοήσωμεν, δτι ούκ Ιχομεν τδ κατ' εί- ΙιειηΙίΐιΐΓ, ηεε Ωηί1>ιΐ8 εο1)ϊΙ)ε(ιΐΓ. ΝίΙιϊΙ εοηιπα ηιΐ36

κόνα έν μορφή σώματος · φθειρομένου γάρ τοϋ εώ- δΐιηΐ εΪΓ03 η«&, οιη Οβο δίιηίϋίικίίηοπ) Ιΐ3ΐ>εΙ. Ουο·

ματος ή μορφή άπόλλυται. Ούκ έν φθαρτφ δέ τδ ηιοϋο ϊ^ΐΙϋΓ (ΙίεϊΙ 5θΓΪρΙϋΓη η08 8886 ΓίίεΙΟδ 3ΐ1 8Ϊ-

Αφθαρτον σχηματίζεται, ού φΟαρτόν έστι τοϋ άφ- ιηίΐίίικίίηβιτι ϋεί ? ςα* αά ϋειιιη ρειίίηεηΐ, Γεεβη-

θάρτου εϊχών. Τδ σώμα αϋξεται, μειοΰται, γηρ3, άλ- δΐιίηπίδ : (]υ% αά ηοβ δρεείαηΐ, οοηβκΙεΓεηΐϋδ. ΝίΙιϊΙ

λβιοϋται · άλλο έστίν έν νεότητι, άλλο όταν ευεκτή, ρΓοίβεΙο ίπ Γογπ13 οοΓροπβ εβί, ςπο(1 ε;ϋδ ϊηΐΒ^ΐιιί

κα\ άλλο όταν έν πάθεσιν § ' άλλο φοβούμενον, καΐ οοηςηΐ3(. ΕβΙ είβηίιη Γοηηβ εοΓροΓΪδ οβιΐυεΐ 30

Αλλο εύφραινόμενον · άλλο έν ένδεια, άλλο έν πλησμο- Γι-,ι^ίΙΊδ : ίη οβάυοο βυΐβπι βΐ (τλ%\\\ ηοη ίπιρΓίηιϊΙυΓ

νή , κα\ άλλο έν είρήνη, κα\ άλλο έν μάχη · άλλο ςαοίΐ οοΓΓίιιιιρί ηοη ροΐεδί, ηεο εοΓΓυρίυπι ίηοοΓ-

χρώμα έγρηγορότος, χα\ άλλο καθεύδοντος ■ τοϋ μέν ΓυρΙί βδΐ ίπιπ^ο. ΟοΓριΐδ 3υβ«ΙϋΓ, ίηιπιίηυίΙυΓ,

έςανθεΐ τδ έρυθρότερον , τοϋ θερμού Ιτλ τδ ?ξω εοηδεηβδοίΐ, ίπιηηιΙϊΙϋΓ, [αΐίικί ίη δεηεεΐ3 ββΐ,]

χωρούντος τοϋ δέ κατέψυκται κα\ συνέσταλται έπι βΐίυά ίη }υνεηΐ3, βΐϊυίΐ οιιιη ρΐΌδρεΓβ υΙίΙϋΓ νβίεΐη-

τδ βάθος ή θερμότης 1 διδ καΐ Οπωχρα τών κοιμω* ϋ ϋίηε, βΐίυϋ ειιηι ηιοι ίιίδ ]30ΐ3ΐϋΓ, αϋυά ουπ) ιηείυίΐ,

μένων τά σώματα. Πώς ουν δύναται τδ άλλοιούμενον 3ϋυ(< ευηι (ζαυϋεΐ, βΐίυιΐ ςιιαηιΐο δαίίηΐυιη :ιΐςιιε

ιώ άναλλοιώτω έοιχέναι ; τφ άεΐ χατά τά αύτά εχρίβΐυηι βδΐ, βϋυά ςιιηικίο δίΐί Γαηιβνβ ΐΟΓςϋεΙυτ,

Ιχο'Λΐ, τδ μηδέ ποτε έστηχός; Έχφεύγει ήμάς ώς βΐίαιΐ ίη ρβεε, ηΐίιιιΐ ίη 1)β1Ιθ; βΠιΐδ νϊςίΐηηΐίδ, βΐίαβ

τά όευστά· πρ\ν θεαθήναι ΰπέδραμεν άλλο έξ άλλου όΌι-ηιίειιΐίδ εδί οοΙογ. Υί^ϊΐαηβ πι&ΟΓβ πιββίδ ρβΓ-

φαίνεται τδ άνθρώπινον σώμα. « Κατ' εΙκόνα ήμετέ- ΓιιηϋίΙιΐΓ , ηυοηίβηι οβΙογ βχ'.Γ3 ρΓΟ^ΓεάίΐυΓ. βορ-

ραν. > Πώς σώσαι δυνήσεται της άκινήτου φύσεως ή ιηίεηδ βυΐεπι εαΙοΓβ ϊηΐυδ εοηιρΓβίβο ρβΐΐεδείΐ.

(ίευστή είκών; της άμορφου ή μεμορφωμένη ; Ουοηαιη ίρΙϋΓ ρ30ΐΟ, ςαοά Ιοί ίηιηιιιΙβΙυΓ ηιθ(1ϊ$,

βίηιίΐβ δ'ιΐ εί ςυοά βδΐ ίηιηιυΐβοίΐβ ? εί, φιοΛ βοάειη βεηιρεΓ ε&ΐ βίαίιι, 'ιά <ιηοΛ ηϋηςυ3ΐη εοηδΪ8ΐίι?

ΙΙηϋΒΓυιη ίηδίβΓ Γββ ηοβίΓ* ηοβ Γιι^ίυηΐ, βΐ 3ηΐβςυ3πι νΊιΙεβηΐυΓ, άββιιχβηιηΐ. Αΐίηιΐ βχ ίΐίο νίάεΙυΓ

1ιυπΐ3ηϋηι οοΓρυβ. Μ ίηιβίίηβηι ηοδίΜηι ηβΐιΐΓ* ίπιηΊΐηβοίΙίδ 8γϊΙ εβίΐυοβ βίιηΐΐίΐυάο ? Γοηηβ οβΓοηΐίδ,

«]«ίΕ ίθΓΙ)13ηΐ Ιΐ3ΐ>β(?

Πώς ουν ζητήσομεν τδ χατ' εικόνα; 'Εν οΤς αύτδς υΐ)ί 6Γ60 ςυαίΓεηιαδ, ψιοιΙ ίπιβ^ίπεπι ΓεΓεΓβΐ!

είπεν δ Κύριος. 'Εάν έμόν τι εΓπω, μή προσδέξησθε · Νίηιίηιπι ίη ίίδ, ςυββ ϊρββ Οοιηίηυδ (ΙίχίΙ. δί ψι\ά

έάν Δεσποτικδν, καταδέξασθε. Ποιήσωμεν άνθρωπον ηιβϋΠ) ίη ηιε(1ίαηι αίΙιιΙβΓΟ, ίϋ ηβ 5αδθίρί»Ιίδ. Γβ-

" "' Ρβαΐ. χνιι, 8.
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οίαιηυδ Ιιοηιίηειιι αιΐ ϊΗίαςίηοιη εΐ δϊηιΠϊΙιιαϊηβιη Α εικόνα ήμετέραν κα\ καθ" δμδίο>αιν·χα\ άρχέτω.

11081Γ3Ι11, βΐ ρπεδίΐ μίδοίϋυδ [|Ν3Π6, βΐ νοΐ3ΐί1ί1>ιΐ5

εοβίί, εΐ ΐΜ.'κΐϋί, 61 ςυχ &6αυυηΐυΓ,] εοι-ροΓεηε, βη

ιαΐίοηε ? Ια αηίιαο δίΐυιη ε$ι Ιιοε ίιιιρβΓίυπι, 3η ίη

ε»Γηβ ? 03ΐΌ ηο$(Γ3 ιηυΐίοπιπι αηίιυηΐίυιη εβΓηβ

Ιοηςβ βίΐ ίηΛβείΙΙίοΓ. βαί εηίηι Ιιοιιιίηίδ εατο ειιην

εαι-ηε ε.ιηείί, 3υΙ ηονίδ, αΐίοπιπιςαβ Γεηιιηη εοιη-

ρβΓβπ ροΐβδί, ουϊ εοΙΙβία, ΓβείΙβ βυρβΓαΙυΓ, 30

νίηείΐυτ ϊ Ιβ η ιιο ίςίΐιΐΓ εουδίδΐίΐ Ιιίε ρηηείρ.Ίΐιΐδ ?

ίιι Γβΐίοηίδ ρΓ8Β£(3ηΐί3. Οιιαηΐο εηίιη εοι-ροηδ ίιη-

1>εεί11ίΐ3ΐβ ηοηιο- ΓεΙίηιιίδ .ΊηίιηαηΐίΙιιΐδ ίηΟηηίοτ

681, ιαηιο ε$ΐ Γαΐίοηίδ εχεείΐεηΐία δυρεποι-. Ιηςοιίεβ

εηίιυ ιηοΙββ αε ροηάεΓί, φΐχ ρτο αι-Βίΐηο ειιο

ΐΓαηβΓβΓυηΙ ηοιηίηεδ, ςυοευηηυο νοίιιηΐ, 3θ1εΠΪ3,

ηοη εοΓροΓίβ νίηΐιιΐδ βςιιηΐυΓ βΙ ρβΓηιονβηΐιΐΓ.

ι Ρηοί&ηηΐϊ Ιιοηπιιεπι αά ίηΐ3£Ϊηεπι ηοδΙι-Λΐη : > (Ιε

ίηΐεηοη Ιίοηιίηε ΙοηυίΐυΓ. Αι ειιίιη, <1ίεβ8, ίιι <1β

ΓαΙίοηβ ϋϊ&5βΓΪ5. Ο&ΙειιιΙε ιιοΐιίδ Ιιοηιίηεηι 3(1 ίηι»-

υϊηειη Οβί. ΕβΙηβ πιΐίο ηοηιο ? Αιιιΐί ΑροδίοΙυιη :

ι ΙιΊεβΙ, > ίηςιιίι, < ίβ ςιιί ίοπβ εβί ηοδίβΓ ηοηιο,

εοιτυηιρβίυτ, Ιαηιεη ίβ, ςυί ίηΐυε βϊ(, ιτ.ηοναίιιηΐβ

(Ιΐε ίη (Ιίβιιι. ι Ουυηαηι ρ»εΐο ? ϋιιρΙίεεπι «{ΗΟβεο

Ιιουιίηοηι, ιιηυπι αυί νίά'βΙιΐΓ, βΐΐβτυιιι .ιΐΐδοοιιιΐίΐυηι,

ςιιεηι ίΐΐε ίρ$ε αυί νΐάεΐατ ηοη εεπιίΐ. ΙηΐβποΓ'ΐιη

ί^ϊΐϋΓ Ιιηϋοπιιΐδ Ιιοηιίηεηι, εΐ ϋιιρίίεε» ςιιοιΙ.ιιιι

ιηοϋο δυηιιΐδ. Εςο ειιίιτι δυιη ίΙΙο, π,ιιί ίηΐιΐδ εβί

Ιιοιηο.Ουχ νεΓΟ δυηΐ εχίπηδοουδ, ηοη β§ο ίΙΙα βυιη.

σαν των ιχθύων , σώματι ή λογισμφ ; Έν ψυχή τί

άρχον, ή έν σαρχί ; Ή σαρξ, πολλών ζώων ασθενε

στέρα. Ποία σύγχρισις σαρχδς άνθρώπου χαί καμή»

λόυ, άνθρώπου χα\ βοδς, άνθρώπου χα\ έκαστου ών

άν θέλης θηρίου; ευάλωτος ή σαρξ ή άνθρωπίνη,

ααργ\ θηρίου προβαλλομένη. Άλλα έν τίν» τδ άρ/ι-

χόν; έν τί; τοΰ λογισμού περιουσία. "Οσον λείπει τή

δυνάμει τοϋ σώματο;, τοσούτον περίεστι τή τοΰ λο

γισμού κατασκευή. Πόθεν τά μεγάλα βάρη μετατί-

θησιν άνθρωπο; , έπινοία ή τόνοις σωματιχοΐί ;

ι Ποιήσωμεν άνΟρωπον χατ' εϊχονα ήμετέραν. ι Τον

ϊσω ανΟρωπον λέγει, ι Ποιήσωμεν άνΟρωπον. » 'Αλλ'

ίρεϊί σΰ, Διά τ£ ού λέγει ήμίν περ\ λογισμού ; Τον

Ανθρωπον είπε χατ' εικόνα Θεοϋ. Ό δέ λογισμλ; 5ν-

Β θρωπος; "Ακουε τοΰ Αποστόλου λέγοντος, « ΕΙ γάρ

ό Εξω ήμών άνθρωπο; φθείρεται, άλλ' ό Ισω άνακαι-

νοϋται ήμέρα χα\ ήμέρα. > Πώς; Δύο γνωρίζω αν

θρώπους, ένα τον φαινόμενον, κα\ έν» τον ύποχε-

χρυμμένον τφ φαινομένου, άόρατον,τον ϊσιυ ανθρω

πον. "Εσω τοίνυν έχομεν άνθρωπον, κα\ διπλοί τινές

έσμεν, κα\ τό γε άληθές λεγόμενον δτ·. Ινδον έσμέν.

Έγώ γάρ κατά τον έσω άνθρο>πον. Τά Εξω, οϋχ

έγώ, άλλά έμά. Οϋ γάρ ή χε\ρ έγώ, άλλά έγώ τδ λο-

γικδν της ψυχής. Ή δέ χε\ρ μέρος τ</ΰ άνθρώπου.

"Ωστε τδ μέν σώμα , δργανον τοϋ άνθρώπου, ψυχήδ

δργανον, άνθρωπος δέ κυρίως χατ' αυτήν τήν ψυχήν.

Ββιΐ ϊ 1 Ια $ιιιιΐ ηιεα. Νεο,υς εηΐω ε?ο βυηι ιιίΛηιιβ, 80(1 ταιίο, (ΐυ;ε ίη αηϊηιο β«ΐ. ΜβηΗβ η;ιΐεηι εχίοποπβ εβί

ηοηιϊιιϊ$ ρατδ. ^ιιαιιιοΙίΓι',ια εοΓρυδ, Ιιοιηίιιίκ ίηβίΓυηιεηίαηι, εβί α»Ίιηϊ ΙηβΐηιηιβηΙιιπι : ςιιίιίοιίι Ιιοηισ

ρΓορΓΪο αιιίπιο εεη$βΐιΐΓ.

ι Καοί»πιιΐ3 Ιιοπι'ιαβηι 3<1 ίηια^ίηειη ηθ5ΐΓηηι.> Ηοε β «Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ήμειέραν, »

εϊί, ίΙΙΊ Γ3ΐΐοηΪ5 ρΓ32ϋΐηηΐΐ3Πΐΐπ1)ΐΐ3ΐηΜδ.«ΕΐρΓ»;8ίΐ.»

Νοη ϊιιςίΜΐ, Ραεΐαιηιΐδ Ιιοιηίηειη αιΐ ϊιιιβ^Ίιιεπ) ιιο-

δίΓαιη,εΐ ίΓβδςαΐϋΓ, εοηειιρΐβεαΐ, ει ηιο&ΐ'οαί. ΡβΓίϋΓ-

1>3ΐίοηε5 εη'ιηι ηοη εβϋιιηΐ ίη ϊηιβςίηεηι ΰεί, $ει1

γ»ιΊο ροΠιιι1)£ΐΐίοιιπιη ιηοιΙεΓίιΐΓίχ 30 4οηήη». ι Ε(

ρΓίε$ϊΐρί$ε'ιοη$. > ΤίΙ)ϊ, δίηιιιΐ «Ιςυε ρτοοΓΟίΙιΐδ β»,

ίιιιρεπυιη εβΛ 3ΐΐΓΪΙ>ιιΐυηι. Ουϊ η~ια§ιιυιη ίη πιυΐΐοδ

ηηηοϊ 3 Τ6%6 ρΓίηείρ;ιΙυιη αο<:ίρίΐ, Ιιοηιο αο Ιιοηιί-

ηι>, 3 ηιοηαΐί πιοιίΛΐίδ, ηοη Ιαηίαιη (^υβη^ηι ίιι,

ουίίηεΐ ροίεβίηΐεηι. !11ε ειιίη> 3 τεςβ ρΓίηεερβ

εοηδίίΐιιίΐυΓ, υΐ υηί ΟηΙυιη γβ^ΊοπΊ ρΓΧ$ίΐ. Τα

ηιιίεηι 3 ϋεο Ιεττχ Ιοίίυβ ίηιρεΓίαηι αεεερΐδίί.

ϋϊνίιΐ3Γ|ΐιε νοχ ηοη ίη ΙαυυΙίδ Ιί^ηείβ, 3ΐιΐ νοίιιηιί-

ηίοιίί, ςιΐ32 3 Ιίηβίϊ οοΓπιιπρυηΙυΓ, βει! ίη ίρ:»,

τουτέστι, δώιομεν αύτιο λόγου περιουσίαν. ι Κα\

άρχέτωσαν. ι ϋϋχ'ι, Ποιήσωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα

ήμετέραν, χαϊ θυμούσθωσαν, κα\ έπιθυμείτοισαν, χαί

λυπείσθωσαν · ού γάρ -ά πάθη εις τήν τοϋ θεοϋ ει

κόνα παρελήφθη, άλλ' ό λογισμός τών παθών δεσπό

της . < Κα\ άρχέτωσαν τών Ιχθύων. > Εύθϋς έκτί-

σθης, χαί άρχων έκτίσθης. ι Κα\ άρχέτωσαν. » Ένδς

έτους έξουσίαν παρά βασιλέως λαβών άνθρωπος παρά

ανθρώπου , θνητδς παρά θνητού, λαβών παρά τοϋ μή

έχοντος. Ποίαν γάρ έξουσίαν ψυχής λαμβάνει άνθρω

πος; £ϋ μέντοι Ήρά θεοϋ έλαβες, οϋχ έν ξύλοις

γεγραμμένη>ί, ούδέ έν πτυξΐ φθαρτά:; σητών παρα-

ναλώμασιν, άλλ' άνάγραπτον ή φύσις ίχει τήν θείαν

φωνήν. ι Άρχέτωσαν. > Ταύτα σύμπαντα άρχής άν-

η3ΐιΐΓ3ίιΐ50Γίρΐ383ΐ.<ΡΓ<ββϊΐ,»ςυί1>υ83ΐιΙεηι μΓ*!>ίΙ ? Β θρωπίνης. ι Άρχέτωσαν τών ιχθύων, τών θηρίι

Ηίβ ηίηιίΓΐιπι οιιιιμίιιΐδ ; «ΡΓΟίίίΐ ρίδείϋιΐδ, ηε$(ίί8

Ιβι·πε, νοΐ3ΐίΙίοιΐ8 εαιίΐ, εΐ υη^τβΓβίϊ αιΓιιιιβηΐϋιυβ,

πυβε ιηονεηΐϋΓ βιιρεΓ Ιογγ31)ι. »Νοιι ϋίχίΙ, Γαείβηιιιβ

Ιιοιηίηειη λά ίηια,κίηβιη εΐ &ϊηιίΓιΐα(Ιί>ιειιι ηυ$ΐΓ3ΐη,

ει νε$ε3ΐαΓ εχ, οιηηί Ιίςηο ίΓϋβιίίβΓΟ, ηηοϋ ίτυοίιιιη

Ιιβίιεί ίη εβηιεΐίρ»ο. δεειιηιΐο Ιοεο 03, (]ΐι% αιΐ

εαΐ'ηειη ρεΓίίηεη», εοηβΐίΐυυηΐυτ. Ρι-ίπιο αιιίοιη, »ο

ροΐίδδίιηιιπι ίΙΙα, ςυχ αά ηηίιυυιη 8ρεε(3ηΙ. Ργϊπι3

ιιοΙ)ί$ ίιηρεΓ3ΐΐ(1ί ρ<>ΐε8ΐ38 ιΙεεεΓηίΐυι*. Αϋ ίιιιρβΓΛη-

4ιπα ηβΐιΐδ 68, ηοηιο. Οιι'μΐ ειςο ρειίιιιΐιηιίοηίΐιιιβ

80ΓνΪ8 ? ΟϋΡ <1ί(;ηίΐ3ΐ6ΐη 3ΐ>]ίεΪ3 Ιυαιιι ? ευτ Ιε ρεο-

€310 ΐΓοιΙίβ ίη δ<Ί·νίΐυΐειιι ? ευτ ιε εοηδίίΐυίδ ποη-

είρίηιη (Ιί:ι1)θ1ί ? Κεηιιη εοη&ΐίΐιιΐυβ εβ ρΓίηεερβ :

της γης, τών πετεινών τοΰ ούρανοϋ, τών χτηνών,

τών έρπετών, τών έρπόντωνέπ\ τής γης. » Οΰχ είπε,

Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα κα\ καθ" όμοίωσιν

ήμετέραν, χαί έσθιέτωταν πάν ξύλον κάρπιμον δ

έχει καρπών έν έαυτω. Δεύτερα τά τής σαρκό; ·

πρώτα τά τής ψυχής τά προηγούμενα. Πρώτα ήμίν

συνεχειροτονήθη ή τοϋ άρχειν δύναμις. Άρχικδν ει

ζώον, άνθρωπε. Κα\ τί δουλεύεις πάθεσι ; τί σεαυτοΰ

άξίωμα χαταβάλλει; χα\ δούλος γίνη τή; άμαρτία; ;

διά τί σεαυτδν ποιείς αίχμάλωτον τοϋ διαβόλου ;

"Αρχων κτίσεως έχειροτονήθης, χα\ άπέό,όιψας σε

μνότητα τής έαυτοΰ φύσεως; Δούλος έχλήθης · τ< σε

λυπεί ή δουλεία τοϋ σώματος ; δ:ά τί ού μέγα
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φρονείς τΐ) δεσποτεία τ?, καρά θεού σοι δεδομένη, Α <ί»γ η»ΙαΓ« ΙυΜ £Γ3Υίΐ3ΐεηι ρι·ο]εείδΙί ϊ Αϊ ίβΓνιιί

δτι λογιβμδν "χεις παθών οεσπότην ; "Οταν ίδης τδ\

δεσπότην σου δούλον δντα -ης ήδονής , σεαυτδν δε

σώφρονα, γίνωσχε δτι σϋ μεν ε! δούλος ονόματι μό

νον , εκείνος δέ όνόματι μεν έχει τήν δεσποτείαν,

Εργω δέ βεδαιουμένην Εχει τήν δουλείαν. Όράς

έκεϊνον μετά της πόρνης συρόμενο* · σεαυτδν δε της

πόρνης χαταφρονούντα · πώς οϋχ\ σϋ μέν εΐ δεσπό

της τοϋ πάθους, εκείνος δέ δοϋλός έστι τών ΰπδ αού

πάτουμένων ηδονών; "Ωστε τδ, « Ποιήσω μεν Ανθρω

πον, χα'ι άρχέτωσαν, » ΐηλοϊ ότι δπ·υ ή τοΰ Αρχειν

δύναμις, έχει ή τοΰ θεού είχών.

ι Άρχέτωσαν τών ιχθύων. » Πρώτον ήμϊν τών

ά-ωκισμένων ή 4ρχή έδδθη. Ούχ είπε ν, Άρχέτωσαν

τών συντρόφων ζώων, άλλά τών ιχθύων " ένυδρος γαρ

αυτών ή δίαιτα. Τών ουν ιχθύων εδόθη ήμΐν ή αρχή

«ρώτον. Κα\ πώς τών !χ()ύων άρχομεν ; Εϊ που

Εγνως έαυτδν έν λίμν») παραφανέντα, πώς ή σκιά σου

πάντα διεπτόησε. Τίς ούτως δεσπότης οικίας θορυ-

βουμένου τοΰ οίχου άθρόως έπιστάς ήσυχίαν έποίη-

σε, και πάντα μετέβαλεν εις εϋχοσμίαν τη" παρουσία

•Τοΰ κρατούντος; Πώς πάσα ή ένυδρος χτίσις έπι-

φανέντος ένδς άνθρωπου, μεταβάλλει τδ σχήμα ; οϋχ-

έτι τήν έλευθέραν έχει διαγωγήν, οΰ τολμά έπινήξα-

σθαι τοΓς νώτοις της θαλάσσης ή της λίμνης. Ό δελ-

φ\ςδτανπου πλησίον Ανθρωπον δντα θεάσηται, και το:

δελφίς έστ: τών νηχτών δ βασιλιχώτατος, α{δεΐται.

(Ιίοβπβ : ευΓ ιιΐ(ΒΓ6$ οοτροπι ββΓνίΙϋΙβ, 30 ΗΟΚ

ροΐϊιιβ ρπποίραΐυ Ιϋιί 3 Πιο ΙΓϊϋίΙο ββυϋβδ, ει

βίοι-ίβι-ίβ ? Οπιη νϊαεϊ άοπιίηυπι Ιυυηι τοίαρίηϋ

ιιιαηο-ίρβίυπι, Ιβίρηιιι ηιιίβηι Ιεηιρεηηΐεπι, ηοιιηβ

ίηΐβΐΐίβ'ιβ, Ιβ ηοπιϊηβ ϋυηΐαχ3( β·$β δΟΓνυηι, ϊΙΙοτη

εοηΐΓ» ηοηιίηε Ιαηΐυηι ροΐίΗ (Ιυπιίηηΐυ, Γβ αυίειη

ίη ςι-βνίββίηια ββι-νίΐιιιβ αεΓιηει-ί ? ίΙΙυιη βεοι-ιο

(Ιβνίηϋΐιιιη, εϊ οΜποΙιιιη εβι-ηίδ, Ιιι βυίβηι βεοη*

ύβδρίοίβ 3ΐ(]ΐιβ Μρ6Γη»ΓΪ8. Ιΐβςυε Ιιι ρβΓΐιιι-1>ηΙϊοηΐβ

Ίοιηίηιΐδ 88, ίΙΙβ νοΙυρίΛΐυιπ, ςυβε »1>β Ιε (Ιόνιοι*

ηιηΐ, δβι νιΐδ. ι Είοίαπιυβ βιγο ηοτηίιιεπ), βΐ ρ#ΜΗ. ι

υΐιϊ ββΐ ίηιριτβηάΊ νίβ, ίΙΙίε βΐ ίη»{0 ΙΜ.

« Ργ3?8ΪΙ ρίβοίυηδ. ι ΡΓίπιαπι ηοΐιίβ άζΐυτη εβί ίητ-

" ρεπυιηίηε*, α,αχ ηβοίΐάΐίοηε α ηοοίβ 8β]υποΐ3 βυηΐ.

Νοη άιχί< , Ρπεβίΐ βηίηιβηΐΐουβ, ςυ« δίπιιιΙ εΜι Ιρ-

8<) 8ΐιηΙ β<1υ03ΐ3, 5β(1 ρίδοίουβ, π,υί νίίβηι ίη βψιίδ

ον^αηΐ. Ρπηιο ίςίΙυΓ ηοοίϊ ίη ρί«εβ$ ΐΓ3«Ιίΐυπ> 681

ίηιρβήυη. Ουοσιοϋο 3υΐβιτι ρίβοϋχΜ ίαιρβηΑαι Τ

δί ρΓΟρΙβΓ Ιϊΰΐιηπ ηΐίςιιβιτι εοιιβρ'ιεεΓΪβ, Γ;ιοίΙβ ροΐββ

3ηίηΐ3(Ιν6ΓΐβΓβ, ηυόπκκίο 3(1 υη»1)Γ3ΐη ΐυβιη οιηηββ

ΐΓβρί(1βιιΐ 30 οοηΐκηαίβοβπι. Ουί» ηβΓΜ ΓαιηΗηιη

Ιυπιυΐΐυηηΐβπι Λοτη'ί Γεροηΐβ εοηιίβΜΜ ίΐ3 ββίΐοΐ,

ρΓ*δοιιΐίαςηβ ςιο ου'ηοο ίιι θΓ<]ϊηοπι Γβϋί(;ΐι, ιη

υηίνβΓβοηι ηιΐβηΐίυπι αβηυβ »ά υηίυβ Ιιοιηϊηί»

38ρβοΙυπι Γι^υΓίίΠ Κ)·ΙιΙ, αϊ ηοη αιηρίίυβ Ιίυβτο

(Ιβ^εΓβ, ηεερβΓ η>3Π8 Ι»ευ8Τβ «ιιηιιηβί ιιηάββ ηαΙβΓ»

3Η(Ιο3ΐ* Οβίρηϊηαβ ίρβε, ςυί ίηΐβΓ ηηίτηβϋβ, ηυα; ίη

Οΰτο.ς έϊόθη τώ άνθρώπιι) ή κατά τών νηχτών άρχή. ^ βηιιίβ (1θ(;υηΙ, ρΙιΐΓίπΗίηι ρΜ68ΐ, Ηοπιΐηοιη νβΓβΙυΓ.

"Οταν δί Γδης σεαυτοΰ τδν λογισμδν πάντων διήχοντα

χα\ πάντων χρατοΰντα, πώς ούχΐ τών χητών άρχεις ;

Ειδον έγώ έπίνοιαν άνθρωπίνην, δτι ποιοϋσιν άγκι

στρων τινών κατασκευήν, και. τούτοις επιβάλλοντος

Αελεάσματα σύμμετρα τω μεγέθει τών χαταπι-

νόντων κητών. Είτα τών άκρων εκείνων τών σχοινιών

ών άπήρτηνται αϊ άγκιστροι κατά τδ έτερον πέρας

Ασχοϋς πνεύμασι διατείναντες κα\ έχδήσαντες τών

Ακρων εκείνων , μετεώρους άφίασιν Οπερ, έπ'ι τοΰ

πελάγους. Ένεχθέντα τοίνυν τά Αγρια χήτη τοϊς

δελεάσμασι, καΐ τά Αγκιστρα άφ' έαυτών δεξάμενα,

ούρει μέν τοϋς άσκοϋς εις τδ βάθος. Ή δέ τών

άιχών φύσις άνωφερής ούσα, πάλιν άνθέλχει εις τήν

έπιφάνειαν, κα\ έμπεπαρμένα τή Ιδία τροφί] Ανω και

ει οΙ>86ΓΤ3ΐ. δίε ηοηιίηί ίη 63 <1»ΐυ3 681 ρΓϊηοίρ3ΐιΐ8.

ΟιιϊιΙ, ειιπι Γ3ΐΊοηε &ά ίΙΙβ «εεεόϊκ', οι οηιηί» 8υρβ-

ι-38, ηοηηε ΐΐΐϊβ (ΙοιηίηαΓίβ ? Αηίηι«<1ν6Γ(ί β^ο μ>Ιογ-

Ιί3ΐη Ικιιηίιιιιιη , *|ηί Ιιβιηίί 3(1 οβίοδ οαρίοηιΐοί

ευηΓβειίβ, βΐη,ηβ 680^ ργο τβιίοηβ ηιβςηίίικίίηίβ εο-

πιιη (Ιε^ΙιιΓιεηΐίυηι 3^εε(3, «υηιηιίβ ΗΙίβ ΓυηίΙιιΐί·,

ηυίΐιυβ Ιιβιηϊ βυδρβηβί βυηΐ, υΐΓβ$ βχ Λ\ίβτ» ρβηβ

νεηιο ρΐβιιοί ίΙΙίςβηΐ, εοβςιιβ ρεηβίΐεβ όβιηίιΐυιιΐ

βπροΓ ηι.ΐΓε. Αι Ίιηιη»ηί3 οεΙ« ηβπιοί βίιηυΐ ου ιιι

ε«ο» ιΙο^Ιιιΐίοηΐί.1, «ΙΙΓ68 ςιιίίΐοηι ίη ρΓοΓιιηάιιηι ΙΜ-

Ιιυηΐ, νοπιπι, ευπι 63 βίΐ υΐΓίυπι η3ΐυπι, ιιι ιυΓβυιιι

Ιεη(ΐ3η(, ηΐΓβυηι 3(1 ιηβηβ 8υρβΓθείβη) ΓβίΓαηυηΐυι-,

εϊ ευπι 8ΐιο εοηβχΑ ηαΐηπιβηΐο βυηυηι β( «ΙβοΓ-

δυιη (υιηυΙΐΗβηΐυΓ, ]8εΐ3ΐ3ςιιβ οΜυρεβευηΐ,

κάτω μαιμάσσοντα, κα< άλλοιοΰντα τοϋς βυθούς Ο ηιθ(1ο Ιιηε, ηιοάο ΗΙοο (ΙΊπιεΙίιιιιΐΗΓ ιη·η, (Ιοηβε,

διερευνάται. Πελάγη πελαγών άναμετρεΐ, χα\ τδν

πολύν τόνον Απρακτον έχον, τελευταϊον τψ άγκίστριρ

έκείνω άλώσιμον γίνεται, τώ πόνω δαμασθέν, τψ

λιμώ καταπονηθέν, νεκρδν μετά τών άσκών συρόμε

νο·;, θήραμα γίνεται τώ θηρατή · τώ μικρώ, τδ μέγα-

τώ άσθενεΐ, τδ άπλετον. Διά τί ; ότι τ|) τοΰ λογισμού

περιουσία δύναμιν τοΰ Αρχειν λαθών , ώς χαχοϋς

δραπέτας πρδς άκρίβειαν Αγει τοϋς άπειθεστάτους ·

τοϋς μή δυναμένους δι' ήμερότητος προσαχθήναι,

τούτους διά της άνάγκης δουλοΰται. Ούτως πανταχού

ή τοΰ Αρχειν δύναμις παρά τοΰ χτίσαντος έγγινομένη

τώ άνθρώπιρ υπάρχει. Εντεύθεν Ειφίαι, χα\ Ζύγαι-

νζι, και Φάλαινα·., κα'ι Πρίονες, κα\ βόες, και πάντα

έκεΐνα τά φοβερά τών χητών όνόματα, ύποχείρια

γίγονε τώ άνθρώπω.

Ρατκοι.. «κ, Χίΐν.

ηιυΐΐο ΓγπβΙΙγ» ΙϊϋοΤε εοηβυηρίο, άβΓββδβ Γαιρβηιιβ

ΑαβΑΐ», 3ΐ(]υβ Ηίΐηίδ εοηρΓβΗεηβα Ιβικίβηι οεοί-

σηΜ, βΐ ευπι ιιΐΓίουβ ΐΓβηυηΐυτ, 61 νεηαίοτϊϊ ρΓτϋι

βυηΐ, εευΊιηΙςυβ ρβτνο ^Γ3Π<1ί3, ίηΐϋβείΙΙο νϊίβηΐίβ.

(}<ιί<1 ίΐ3 ? Οβοηίβπι ιβ, ο,ιιί Γπΐίοηίβ ρηΜίβΐιΐία

4οιηίη»ΐϋ(η βδ£ »38εευΐιΐ8, Ιβηςαβιη ηΐ3ΐιοΊρί» η«-

ηοατΛ, 3ο Γυ£ΪΙίν3 ρβΓ νΐ ιιι 3(1 οπΊοίυιη ίβνοοβΙ, ςυχ

»Ηο Ιρβείο 3(1<1ιιοί ηοη ρο(υίιβ«ηΙ, α! ευπι υΐίπι

Ρ3Γ0Γ6 ηοΙυβΓΪηΐ, ηβοεδδβπο ΜΝίαιΚ. λά«ο νίβ

ϊη)ρβΓ3Π(1ί 3 Οβο ηοπιίυί ίηδϊΐβ εϊ Ιη^εηίο υΐιίςυβ

ρ.ιΐοΐ. Εχ <|ΐιο Πι, ιι! εί οΐ χϊρΐιί» μιι |ΜΗ, ει

ζγ%&ηχ, ει υβίβιη*, ει ϊ6γγ»ϊ, ει νίΐιιΗ ηιαΓίηΐ, ει

ΓβΙϊηαα ΙεΓΓΪοίΙί» εείονυιιι ^εηεΓί $υ1>ίεοΐ3 κϊηΐ.
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€ Ρπιιβίΐ ρίδβίυηδ ιηαιϊβ, 61 οεβΓιίβ Ιογγ-ρ. · Οϊνεπι Α · Άρχέτωσαν των ιχθύων τη; θαλάσσης, καΐ των

»ε Γκ'ικΚίιΙρμι Ιεοηεηι ηοη 38ρίείδ, ευμίδ νβΙ ηο-

ιιιβη ίρβυηι ΓβΓΓΪ ηοη ροίεβΐ, ΓΓϋΐιιίΙιιβφΐβ Ιοπίιιιι

ΐΓ^πιβΓαοίΐ ? ΕοφιοιΙ ΙβηΙυιη 681 ιόΙμιγ, υ ι ίιηρβίυιη

»']ιΐί> ο,ιιεΜί 8ΐΐϋΐίιιβΓβ? Νυΐΐυιη βηίηιβΐ ΐ;ιιη νίπΙ)ΐι$

εοιιΑίΙίΙ βυίβ, υΐ 1εοη'ΐ8 νίιη ρβΓΓειτβ ρθ83ΪΙ. Λΐΐα-

ηιβιι ϋΐυηι ■ ρατνο νίναηο ίηείηβυηι νίϋεβ. Οιιίδ

ϊρβυιη εοΙιίΙ>ιιίι, 30 ϋΌηιιιίΙ? Ι^ιιϊδ βχί^ιιιιιη ίη«οπΐϊ

ϊηίιηβΐί οι-εβΓβηι βχοο£Ϊΐανϊΐ? Οαίβ Γ3Γ08 <·α\χ·;β

Ιί^ιιεχ εβηεεΙΙοβ εχδίπιχίΐ Γι:ι·;ι\ ςιιο Γεδρ'ίΓΛΠΊ, ιιβ

8ΐιο ίρ$3 αηΐιείϊΐυ κιιΠΌεηΐιΊιιι·, 8βϋ ΙίοεΓβ ηηίηιαπι

(ΙιιεοκΊ, δεευι°βαυβ (ΙοββΓεί ? ςιιίδ? ηοηηβ Ιιοιιιο?

Ιλ 8χνί88ΐιη38 ('ΐΐίίφιβ ΓβΓ38 δίί)ί Ιιιάιιηι Γ:ιεί(.

Νοηηβ ραηΐ!)6Γ38 ίΐΐοάίΐ οΐο]βοΐίΐ ε!ΐ3Γΐ3, <Ιορίι Ιαιη

Ιιοηιϊηί» βρβείεηι ρι-χΓβΓβηΐβ ? ΙΙΙιε εοιτρρίβιη οΙιατ-

Ι3πι όίδϋβΓρυηΙ : ηοηιο υογο ίιιίϊη ροβίΐιΐδ ΓεΓ3Γυηι

δΐιιΐΐίΐίϊηι ύβηάεΐ. Νοηηβ ίξίΐυτ οηιηίυυδ 3ηΙ<-εε1Ιίΐ?

(}ϋίϋ ό*6 νοίηεπύπδ (Ιίεηηι? ίη :ιιτ;ι ηοη .ΊδεεηιϋΙ

Ιιοιηο, ηοη εηίιη ΙιηΙιεί ηΐαβ : 31 ηνίηιη νοίαίιιηι

νί Γ»ΙίοηΪ8 388εηυϊΐιΐΓ. ΝίηίΙ εηίιη πιΐίοηειη εοβι·-

εεΓβ ροΐεδί. Ηχε, ο,υ* Ιη ρι*οΓιιηάΊδδίπιίδ ρβΐ3£>

ρ3ΓΐΊΙιιΐ8 8ΐιηΙ, βεηΗαΙιΐΓ. ΥβηβΙυτ εα, ςυβε Ιει-ππη

ϊηεοΙίΜΐΐ : οβρίΐ, ςυκ νοΓβαηΐιΐΓ ίη ββι·β. Υ'ίάίδΐί

ηϋηυηικίο ίη δυιηιιιο 3γΙ)0Ι°Ϊ8 Γ3 πιο ίηδκίεηίειη νο-

ΙιιεΓβηι δεειιι-βιη, βία,υε ηοσιίηβδ ;ΐ8ρβπΐ3ηΐβιτ>, Ιιαπο

Ιβιηεη ρυεΓ Ιιιο'βηδ εοηιρΓβΙιεηονιΙ. ΟβΙίΐηοδ βηίιη

εηίαηιίδ δυυ]ίείΐ, εοδηηβ δΐιηιιηοδ ϊΐΐίηίΐ νίβεο. Τιιηι

ρεΓ Γ3ΐηο8, αε Γοΐκι είαιη ΪΙ3 ϋίδροηίΐ ει Ιοεβΐ, ηΐ

νίδευιη ιιοη »ρρ3Γβ3ΐ οευΐίδ νοίηεπδ ίη 8υΙ>Ιϊπαϊ

θηρίων της γης. ι Ούχ δράς τδν λέοντα τον βαρΰν,

τον βρυχητιχδν, ου και το δνομα άφόρητον, χα\ 6

βρυγμδς ύπότρομον ποιεί τήν γήν;ψ τίνι έσιΐνοΰτω

φορητδν, ώστε δρμήν αύτοΰ ύπομεΐναι ; ουδέν τών

ζώων τοσαύτη πέποιθε δυνάμεως περιουσία, ώστε

ύποστήναι δρμήν λέοντος. 'Αλλ' δαως έχείνον δράς

έν μιχρώ ίώγρω χχτακεκλεισμένον. Τ£; 4 καθείρξας

αύτόν ; ί τδ μικρδν δεσμωτήριον τω μεγάλω ζώοι

έπινοήσας ; τίς δ τ?) άραιότητι τών στημόνων έκείνων

τών ξυλίνων /ϊήν άναπνοήν τω θηρίω παρασχευάσα$,

ώς μή άποπνΣξαι αύτδ τω Ιδίω άσθματι, άλλα χα'ι

άναπνοήν έλευθέριον αϋτώ δοϋ;, χα\ τήν άσφάλειαν

διοιχησάμενος ; Τίς ; Ο0χ\ ίνθρωπος ; παίγνια ποιεί

ται τών θηρίων τά χαλεπώτατα· ούχ άποπαίζει τών

παρδάλεων , δταν ύποτείντ^ χάρτην είς ανθρωπον

έσχηματισμένον ; χα'ι ή μεν, τδν νάρτην έσπάραξεν

ύ δέ άνθρωπος χάτω χείμενοί, της άνοιας τοϋ θηρίου

χατεγέλασεν. Οΰ περιουσία πάντων κρατεί ό άνθρω

πος; Πώς εΓπω σοι περ'ι τών πετομένων ; δτι ούχ

αναβαίνει μεν δ άνθρωπος είς τδν άέρα* οΰ γάρ ίχε(

πτερά* συμπαρίπταται δε τοϊς πτηνοΐς τ?) τοΰ νοΰ

δυνάμει. Ούδέν χατέχει τδν λογισμόν. Τά έν 3υθώ

διερευνάται , τά ύπέρ γης θηράται, τά έν τω άέρι

προχαταλαμβάνει. Εΐδές ποτε έπ' άχρου χλάδου

χαθείδμενον δρνεον καταγελών τών άνθριοπων ;

πέποιθε γάρ τϊ) χουφότητι τοϋ πτεροϋ ■ άλλ' δμίος

Εστίν ίδεΐν παΐδα άδολεσχεΐν , καλάμους καλά[·Ής

υποβάλλοντα, κα\ κατά τδ άκρον τών καλάμων Ιξδν

•ηΤΜίΑ'Μ : αΐη.ιε ίη βχίβαο εοηίβεΐα βιιρβΓβΐ, (, πρ0σαρτήσαντα, είτα λανθανόντως διά τών κλάδων

χο\ τών φύλλων κλέψαντα τοΰ ϊξοΰ τήν παρουσίαν,

κα\ άπομετεωριζδμενον τδ δμμα τοΰ δρνέου τηρήσας,

μικρά προσψαύσει έκράτησε τδ άεροποροΰν, τδ διά

τοϋ αιθέρος φερδμενον πτηνδν , δέσμιον ίξω ήγαγε.

Κάτω κείται άνθρωπος, κα\ ή χειρ κάτω, άλλ' ή διά

νοια άναδαίνει, χα'ι διά της τέχνης εφικτά γίνεται

τώ άνθρώπω πάντα. Δίκτυα ΐσταται πτερωτοϊς. Το-

ξδται τών πετομένων καταστοχάζονται , δελεάσματι

θηράται τά λαιμαργδτερα. Ούχ εΐδές ποτε καίάετδν

λάβρως έμπεσδντα θηράματι, είτα περιπαρέντα

ταΐς κάτω πάγαις ; Οΰτως τδ ύψηλδν κάτο) γίνεται

τοις άνθρωπίνοις δελεάσμασιν έλκυσθέν. Πάντα ύτ-Λ

τήν χείρα ήγαγε τοΰ άνθρωπου, κα\τήν κτίσιν έπλή-

ρωσε, κα\ τδν άνθρωπον άμοιρον της δεσποτείας οϋκ

β έποίησε. Μή είπης, Τά έν τώ άέρι φερόμενα πώς έμοί

οη8'.Γ'ιεΙ»ηι<|υβ Ιεηεΐ ο:>ηι, ςυχ 3βΓβιη ίηεοίίι, ςη*

ίη Χΐΐιιτο ν3([3ΐυΓ. ΙιιΓγβ ιηηηεΐ Ιιοιηο, ίιιίπι 651

ϋΙί»8 ΒΜΜίη, ββά ε]υ8 ββεεηύίΐ εοςίΐιΐίο. Αιηυε ιΐα

ιιίΐιίΐ ε8ΐ. »ά ςυοϋ ίΐΐε 3Πβ ηοη ρβΓνεηίβΐ. Α1ίΐε8

Γειίυυβ, 83|;ί1ΐί8ςυβ ρείίΐ, ε( εβηιπ) ;ιμ(Ιιογ«·5 εβε»

αΙΙίείΐ. Νοηηβ &Ιίςυ3ηαΌ νίϋ'υ'.ί βηυίίβηι ίιιΐιίαηΐβπι

ρπί'ίΙΐΓ, ρ!α£Ϊ8 ίιτεΙ'ιπ? ί>ίε ηυ;ε νοίαίιι 8υΙ)1ίηιΪ3

ρείιΊι.ιΐ , Ηιιιηαηϊϋ ίΙΙβεβηΓίβ άεοΓβιιηι ΐΓβΗίΐυτ. Οιη-

ιιΐ3 1ιοιηίηί8 ηιαηιιϊ 8υΙ)]β·'ίΐ Οβυ8. ΟγΙ^ίιι υηίνβΓ-

κιιιη εοιηρίβνίι, εΐ Ιιοιηίηεηι ρτίηείρβίιιβ εχρεΠεηι

«'88β ηοΐιιίΐ. Νβ άίχβΓίβ Ιβ α!) Ίίβ, ςυχ ίη 3βΓβ

νεΓββηΐιΐΓ, Μ>ροΓ3Μ. Κβΐίοηβ εηίιη ει ΪΙΙ3 Γιηί 8ΐιΙ>-

}βεΐ3 8ΐι η ι, 8ίευ( βοπιιη, ηυ» ροτ (βΓηπι ([Γβο'ίυη-

ι ιι γ βΐ δβΐ'ρυιιΐ, Γ3ΐίοηβ <1οπιίηυ8 68. Υίιίεϋ ίη ςυο

ΓΟΙΙ8Ϊ8131 Ιβ ΓαοΙυιιι 688ε 3(1 ίηαςίηεηι Πει ?

ίιαφέρει; Διά γάρ τοϋ λογισμού χάκεϊνά σοι υποχείρια γίνεται, ι ΚαΙ τών έρπετών τών έρπόντων ϊ·π:\

τής γης. » Όράς πού ϊχεις τδ κατ' εικόνα γεγενήσθαι θεοΰ ;

ι Ει Γεείΐ Οβυβ Ιιοιιιίιιειη. > ϋυίιΐ ϊ^ίΐατ β$ΐ Ιιοιηο Τ

Κ,χ ϋι <\»3Β άβ ίρ80 εο^ηονίπιηδ, βΐ αυιϋνίηιιΐί, βηηι

ϋεΓιιιίαπιυβ. Νεςυβ βκίπι ]3ηι ορυβ 68(, υΙ *Ηβη·(

άεΑηίΐϊοιιββ ιηυΐαειηυβ, ηεςυε 638 »η βχΐβπ» ν»ηΐ-

ΐβίε 8ηηιρΐ38 ίη ΟΓίΐίοηε νβΓΪΙαίίβ ίη8βΓ3ηιιΐ8. Ηοηιο

«81 ορα3 Οεί, Γβΐίοηε ρΓχάίΙυηι, 3(1 6)ΙΗ 3 ηυο

ΚΓβαΙαηι ββΐ, ίπιαυίηεπι Γ»εΐυηι. 8ί ςυίιΐ ίαιρϋυβ ίη

Ηαε (Ιβϋηίΐίοηβ (1εϊί(ΙεΓ3ΐυΓ, εοη&ίίΙεΓεηΙ ίί, ςυί

Βΐυΐΐαηι ίη εχίαεχ ββρίβηΐίκ (ΙυιΙίΙβ βΙβΟΟΓβΓυηΐ.

Αϋ ίαι·£ίιΐ6ΐη ϋβΐ Γαοΐυκ 681 Ιιοιηο. ι Ει 1>εηβϋίχίΙ

Οοιίδ Ιιοιηίηί, .61 3ίι : ΟΓβίείΙβ, βΐ πιυΐιίρΐίεβπιίηί,

«I τερΙείβ ΐΡΓΓίΐη. » Εοιίεηι ωοιίο Ιιεηβϋίχίΐ εΐίϊΐιι

« ΚαΙ έποίησεν δ θεδς τδν άνθρωπον. > Τί ούν

έστιν άνθρωπος; έξ ών άνέγνωμεν και έξ ων ήκού-

σαμεν, όρισόμεθα. Ούκέτι γάρ ήμϊν χρεία δανείζε-

σθαι δρους άλλοτρίους, ούδέ τά έκ τής ματαιότητος

έπεισάγειν τψ λογισμώ τής άληθείας. "Ανθρωπος

έστι ποίημα θεοΰ λογιχδν, χατ' εικόνα γενόμενοι

τοΰ κτίσαντος αύτόν. Εϊ τι λείπει τώ λόγφ τούτφ,

οί πολλά προσαναλώσαντες τί5 άναλήψει τής φθει-

ρομένης σοφίας έπισχεψάτωσαν. Κατ' εικόνα θεοΰ

γέγονεν άνθρωπος, ι Κα\ εύλόγησεν δ θεδς τδν άν

θρωπον, κα\ ε'πεν, Αΰξάνεσθε χα\ πληθύνεσθε, χχ'ι

πληρώσατε τήν γήν. > Αύτη ή Ιχθύων εύλογί*. « ΚαΙ
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ζωσών, κα\ έγένετο ούτως. Είτα και εΐπεν δ θεδί,

ΑύξάνετΟε, καΐ πληθύνεσθε, και πληρώσατε τά ύδα

τα. » Τ£ ουν περισσδν : Άναγχαίως ταύτα χα\ τά

κοινά οβι έχαρίσατο, χαΐ τά Γ5·.ά σε άναμένει. Αύ-

ξάνη γάρ ώς χαΐ τά λοιπά ζώο , άπό μιχροΰ τοϋ

πρώτου ταΐς χατ' δλίγον «ροσθήκαις έπ\ τελείωσιν

Σρχη. Ούτω χα\ ίπποι κα\ κύνες ■ ούτω χα\ άετοί

χα'ι κύκνοι · χ»1 πάντα όπερ άν εΓπης, διά μικρά;

τής πρώτης κυήσεως τή χατ' δλίγον προσθήκη τδ

τέλειον της αυξήσεως άπολαδδντα , πάλιν διά τής

μειώσεως προς τδ έλαττον υποστρέφει. "Α τοίνυν

κοινά της φύσεως ήν, χοή ήμϊν έδωρήσατο. « Αϋ-

ξάνεσθε, » τουτέστι , τρέφεσθε, μιχροΛ γεννώμενοι,

μεγά).οι γίνεσθε, χα\ πέρας έστω τής αυξήσεως. Ού

ηηίιιΐ3ΐυιιι νίνειιΐίιιπι, βΐ Γαείιιιιι εβί ϊΐα. Ει »ΪΙ 1)ει«:

Οεβείΐε, ει πιυΐΐίρΐίεβιιιίιιί, ει ΓβρΙεΙε αςυαβ. > 0»ίιί

ϊ|ίΐυΓ, ΐηςαΐββ, αιιιρίίυβ ε&ΐ ιιιίΙιίΤ Νβεβββαηο η*ε,

«[1130 εοπαπιυπίοτίΐ εΐίβιτι Ιίΐιί, ει βΐί» ριοριϊ;» ι«

ιικιηεηΐ ιηιιηβΓβ. Οεβείδ εηίιιι, αυειιΐ3(1πιθ(1υιιι εΐ

ΓβΚφΐ) αηϊηιαΓι», ει ρηιιΐηΐίηι ρεΓ ίηεΓεηιεηΐβ εχ

ρλΓΤ· »ά ]αβΙ*ιη ρεΓίβεΐίηιφιε ιι>3ςηίΐιι<1ίηειιι ρει·-

νεηίκ. δίε εΐ εςυί, εΐ εαηεδ, βίε εΐ βο,ιιϊκβ, εΐ

ενεηί, ει εχίεΓα ϊηίΐΜΐιΙί» ίίΐιιηΐιιτ ρατνιιία, ρου-

Ι:ιΙίηιηυε ρβΓ ιΐδδίϋιΐίδ βεεεδδίοιιεδ 3ΐΙ 3&8θΙιιΙυιιι

ρβΓνεηϊυηΙ βιιςιηεηΐυιη , Γΐιι-δυηιηυε ρβυίλϋιη 3(1

ιηϊηοΓβπι ιηοΙβιη ΓενεΠιιιιΐιΐΓ. Ου»; ίβ'ιΐυι· ηαΐυκΒ

εοιηιιιιιηΊ» δΐιηΐ, ε» Ιβτρίΐιΐδ εδί εΐίηηι ηουίβ. < Οε-

δείΐε. > \ά 881, εηυίτίηιίηί, εΐ ευιιι ρατνί ςειιίΐί βιΧίϋ,

γάρ επειδή έν τή πρώτη επταετία τρεφδμεθα, χα'ι Β ηιββιιί ενΒοίιε, εΐ ίικτεηιεηΐί δίΐ Ιεηιιίηυβ. Νβςυε

λαμβάνει ήμάς μεθηλιχίωσις έπ\ τήν δευτέραν έβδο·

μόδα τών ετών, ήδη όφείλομεν ομοίως έν παντ\ μέρει

της ζωής της ήμετέρας , χαβ' έβδομάδας μεθηλι-

χιοϋσθαι. Ή πρώτη έδδομάς τήν παιδιχήν ήλικίαν

2/ει. "Οροι της παιδικής ήλιχίας φανεροί , ή τών

δδίντων μεταβολή. Οι μέν ϊπεσον · οί δε ύπεφύησαν.

Δευτέραν Γλαβεν αρχήν αύξησις, είς τά τέλη της τεα-

σαρεσΧαιδεκάτης, ή δευτέρα λοιπδν ή τών παίδων.

Πρώτον γάρ παιδίον , είτα παίς , είτα έφηβος , είτα

άνήρ άπδ τεσααρεσκαιδεκαέτους, ένταϋθα οί οροί τής

τρίτης αυξήσεως. Αΰξάνεσθε ούν οϋκ έάν γένη έκα-

τ-δν ετών, άπδ πρώτου είς έκατοστδν έτος αδξησιν

έπιοεχη, άλλά τοϋτο τδ « αΰξάνεσθε ι Ιν (Ιήμα σο-

φώς λεχθεν προνοητικώς οικονομείται. ΑύξάνίσΟε

μέχρι τινός · άλλ' ού μέτρα τής αύξήσεως. Κατά

τήν πρώτην σϋστασιν τήν καταβληβεΐσαν έν τή μή

τρα, κατεβλήθησαν χα\ οί λίγοι τής αυξήσεως. Ού

γάρ μετά ταϋτα νεώτερδν έστι τδ χάρισμα τής ήλι-

κίας έπιγενδμενον, άλλ' αί μητρψαι καταβολα'. συγ-

χαταβεβλημένας Ιχουσι τάς πρδς τδ αΰξάνεσθαι

έπιτηδειίτητας. "Επεσαν οί όδίντες, έγνωμεν δτι

ηύξήΟη τδσον μέτρον. Τριετές τδ παιδίον Ιμέτρησεν

δ πατήρ· οίδεν δτι τδ διπλάσιον τούτου μέγεθος

άπολήψεται έν τή τελειώσει. "Οσον γάρ ίν τή τρι

ετία, .Λς τοσούτος έσται, ή πάλιν τοσούτος έσται έν

τϊ( συμπληρώσει τής αύξήσεως. Τούτο τδ μέτρον

τής άνθρωπίνης φύσεως μέχρι πέρατος, μέχρις όρου,

άπδ τής έβδομάδος τής πρώτης ίπ\ τήν δευτέραν

βπϊπι (μιοπΜΐη ίη ρηιιιο βερίεηηίο ίΙ« νεηίηιυΓ, πι

αΙιεΓο Βερίεηηίο ίη »Ιωηι χιβίειη ϊιιπηιιίειηιιι-, *ίε

ίιι οιηηί νίΐ.ι (1εΙ>εηιυ8 ροτ δβρίεηηία ϋβ Χίαίο ί«

:ι·Ι.Ίΐβηη εοοιηιιΙ·Γί. 1'πιηυιη βερίειιηίυηι ριιεηίειη

%ΐαΐειη εοηΐίιιεί, ειι]οβ ΒβίαΙίδ Ιεηιιίηιιηι ίηιΐϊεαΐ

(ΙεηΙίυιιι ίηιιηιιίαΐίο, ευηι ϊη Ιοειιιη ευπιιη ψιί

εεείϋεΓυηΐ, >1ϋ δαεεΓεβευηΐ. ΑΙΙεηιιη πιηιιβ βιι-

ςιηεηΐί ρηοείρΐιιπι Γιΐ β<1 Γιηεπι ιιβςυε βηηί ιμίΜ-Ιϊ-

ιΐεεϊηιί. Αίςιιβ Ιιχε ε»1 βεεηηϋα ίιι ρυεήβ ίηιηηιΐη-

Ιίο. Νηηι ςυί ρΓίιηυπι εβί ϊηίαηι, ΜΜ ριιεπιΐϋί,

Ιιι ηι Ιιι ρυεΓ, ροβΐ αυίειη ριιΙιεΓ, 3ε Λείηϋε τϊγ, εΐ

Ιιίε ίηεΓεηιεηΐί Ιεπηίιη ρΐ'ίβίίςυιιΙυΓ. ϋΓεβείΙε Ϊ£ίΙυτ,

ιιοη ίΐβ Ιβιηειι, ιιι βί ςυϊι εεηΐυοι βηηοηιπι νϊΐβιιι

388ε(|ΐΐ3ΐυΓ, 3 ρΓίιηο ίηηο αά εεηίεβίοιυπι υβί|ΐιβ

8εηιρεΓ 3ΐιςπιειι1υηι βοκΐρίαΐ. Ελ νοχ, ΟβδίίΙι·,

83ρίειιΙεΓ ϋίεΐβ ρΓυαεπΙεΓ κΙηΐΙκΗ ηιοιίαπι. ϋΓεβείΙβ

αιΐ εειίαηι Ιεηηϊηιιηι, ηοη εοηΐίηιΐ3 ρεΓρεΙυ;ιηιιε

3υεΐίοηΙβ πιεη8ΐΐΓ3. Ργο Γηιίοηε εηίιιι ρπηια: ίΙΙίιΐλ

ίιι υΙβΓΟ εοηβιΐΐυΐίοιιίβ, εΓεβεεηιΓι ΙβΓΟιίηί ρΓΧβεη-

ρίί 8ΐπιΙ. Ε» ιι>ηιηυε εοιιβίίΐϋΐίο εοηνεηίεηίειιι βΓβ-

κεειιιΐί ορροΓίιιιιίι^ΐεηι εοη]υηεΐβιη Ιιβεεί. Οβιιίεβ

εχείιίεηιιιΐ : εορηοβείιηιι» ίηοΓειηειιΙί ςιιαπίιιιη βε-

εεβ»εΓίΙ. ΕίΙίοΙιιιη, ειιηι Ιεηίυηι χΚΙίβ >ηηνιη ίηι-

ρίενίΐ, ηιεΙίΙιΐΓ ρ»ΐει\ ϋιιρίο εηίιιι ιιι3]ογ, ςυηιιι

Ιυιιε δίΐ, ίιιΐιιηιβ ε8ΐ ίΙΙε, ευηι επί ρεί'Γεείυδ νίι·.

Ηαηε η»Ι>εΐ Ιιυιηαηα η3ΐιιΐ'3 ΐεηηίηυιη 3ΐηιιε ηιεη-

βιΐΓβιιι. Ιη ριίπιο βεευηϋοςυε δερίβηιιίο 3υυηάϊΐ

ΙκιηιίιΙίΙ.ΐδ, ηιοχ (ΙεΑείΙ, εαΐ'κΐίΐηδ ιηβηεΐ, ηιεηιΙ)Γ:«

ΈκεΙ λοιπδν ή θερμέτης πλείων, ή διάπλασις τοϋ ρ εοιτοοοηηΙιΙΓ, ίιι ρΐ'ίιιείρίο ίηιΙ)εεί11ίθΓ88 δπιιΐ Ιιο-

βώματος ή άραιοτέρα, ή ύγρδτης έπιλείπει, κραταιοϋ-

ται τά μέλη, έν άρχή τών ίσχυροτέρων είσ'ι τών

έφηλ/κων οί άνθρωποι, οΰπω μέν τδ τέλειον έχοντες.

Νεοπαγής γάρ αυτών ή σάρξ έτι, και πρδς πδνους

καρτερικούς άνεπιτηδεία. Τδ μέν κοΰφον κα\ εύκίνη-

τον άπέλαβε λοιπδν τδ ζώον. 'Εν δέ τρίτη λοιπδν

έβδομάδι, τδ τέλειον τής αύξήσεοις απολαμβάνει.

Ούκέτι δέ είς μήκος ή διανάστααις τοϋ σώματος, μετά

τήν τρίτην έβδομάδα. Έπειδάν δέ άναπνεύση ή. φύ

σις τών καμάτων τής έπι τδ άνω αύξήσεως, άρχεται

λοιπδν είς τά πλάτη διαβαίνειν , και οιονεί περιθε-

μελιοϋν τά ϋψωΟέντα, χα\ πάσχη αϋτοϊς περιτιθέναι,

καϊ καρτερά ποιεΐν τοϋ σώματος τά μέλη. Ταϋτα

ποιεί μέν ή φύσις κατά τήν έαυτής άκολουθίαν. Έγέ-

ιιιίηεβ, ευηι ηοικίυιη ροτΓεείί ιϊηΐ. Βεεεηι εηίηι

ίΙΙοηιη οπγο εοιηρηοΐ» 881, βίηυε ηίηιιι ε»1 ηιΐ

ρβΓίβΓεηι1θ5 1»Ι)0Γβδ ίιίοιιεί. Εενίΐκίειιι άΊιηίαχϋΐ,

3^ίΙίΐ3ΐεπιςυ6 Ιυιιε βηίιηιΙ βεςυίίίνίι. Ιΐβςιιβ, ψη>-

ηί3πι ίη ιβΓίίο βερίεηηίο 3ΐΐίιυϋίηί8 ιιι;ιιιβηΐυηι

ρεΗβεΐυπι εβί, >3ΐ3 άβίηεερβ εοΓροΓίβ ·πιρΙίΐιιϋο

εοηιρβΓβΐυΓ. Εΐεηίιη ροΜ«3<]ϋ3ηι ιιαίυη 3 Ι»1>ο-

ιϊουί ίη 3ΐΐυηι βαςεηάί ΓββρίΓβνίι, ίη Ιβΐυηι ίιιεϊρϋ

ρΓΟ^Γεϋί, εΐ βίΙΪΗαΐ βυί ίηβΐί^ίιιιη, Οηηυβηι Γοη-

«Ιβηιειιΐίϊ 8υΙ)8(Γ3ΐί$ βάαυειίβςυε, ΓυΙείι *1ςυβ εοιι-

Γιγπ)31. Α^ίι ηχε αυίόεηΊ ίρο ηβΐιΐΓβ οηΐίηε δυο.

Ου]υ8 Ιαηιβη οΓάίηίβ νίδ ρβηιίβι ίο ί I Ιο ρήσιο ϋεί

ιηιηιΐϊΐο, ο}ΐιο<) βθπιεΙ εάίΐυπι ρεΓ όηηί» ψαα ρτο-

ρΐ'εαηΙιΐΓ, αά Πηεηι υ$ςυε ρΓΟβΓβϋίΐυι·.

ι



271 8. ΟΚΕαΟΚΙΙ ΝΥ55ΕΝΙ 272

<νιτο δέ έξ άρχής προστάγματι Αεσποτιχώ, καΐ τότε λαληθέν δια πάσης χτίσεως μέχρι τέλους χωρεί.

■ Αύξάνεσθε χοΐ πληθύνεσθε. ι

·€>0Γβ8<:ιΙβ, » ϊηςιιίΐ, ηβ ϊη ιιιιο βοηιροΓ βίβΐυ Γβδ Α ι Αύξάνεσθε, > ίνα μή έν έν\ περιορισθή ή χτίσις·

ι πληθύνεσθε, > ίνα μή εις έν, άλλά και ε!ς πολλούς,

ι ΚαΙ πληρώσατε την γήν · » πληρώσατε 54 ού τή

κατοικήσει ■ ούτω γαρ άν έστενοχωρήθημεν ζώντες ,

εΐ τοσαύτη ήν ή γή δση ήμάς έκμετρεϊ· αλλά πλη

ρώσατε τη" εξουσία. ΉμΓν γάρ χυρίευμα της γης

εοωκε. ι Πληρώσατε την γήν. » Ού δήπου χα\ ταύ-

την οΐ άνθρωποι χατ' ανάγκην πληροϋσιν, άλλά

χυρίους ήμάς έποίησε πληρούν, κα\ πληρούμεν έχεί-

νην τφ λογισμφ. "Οταν είδωμεν πόσον μέτρον τής

διαχεχαυμένης κα\ άοικήτου ■ δταν είδωμεν πόσον τδ

χλίμα τδ βδρειον, δ δια τήν ϋπερβάλλουσαν ψύξιν

άγεώργητδν έστι χα\ άχρηατον, ούχ\ έπληρώσαμεν

τήν γήν ; Ού τδ χρήσιμον έκλεξάμενοι, τδ όσον άχρη-

στον είς διαγωγήν άνθρώποις άπεπεμψάμεΟα ; ώστε

• Πληρώσατε τήν γήν, > χυρίους ήμάς έποίησεν.

Ούχ έπειδη πάσης ούκ Ιχομεν τήν χρήσιν . ούχ ίχο-

μεν πάσης τδ χυριεύειν. Ούδ4 γάρ σΰ τδν σϊτον άγο-

ράσας, ούχ εΐ τοϋ παντδς χϋριος, έπειδή έν τω σίτω

τδ μέν έδώδιμον, τδ δε άπο^ρΊπτόμενον Εχεις. *Η

τοϋς λίθους μέν ώς άχρήστους άπο^ρ"ίπτεις , καΐ εί

τι άλλο έπιμέμικται πρδς βρώσιν άνεπιτήδειον, και

τδ άχυρον άποφυσήσας χα\ τδ ζιζάνιον άποχρίνας, τδ

δσον καθαρδν πρδς τήν τοϋ βίου σϋστασιν , τούτο

έκλεξάμενος. Ούτως τοίνυν ή γή ή μεν έχαρίσθη πρδς

οΓκησιν έπιτηδείων, ή βελτίων ή 64 πρδς γεωργίαν

αναγκαία, άλλη πρδς βόσχημα. των τετραπόδων

άνείθη. Είπέ μοι, ίστι διατάξασθαι δ βούλομαι ,

έπειδή γέγονα κύριος χατά τήν τοΰ Δεσπότου τοϋ

Β

Γβηΐ. Ει · ιιιυΐΐίρΐίοιιπιίιιί, > ηβ ίη ιιηο Ι;ιηΐιιηι

οοηβίδΙβΓβηΐ, βε<1 ηυπιοι-ο ρΓοραςαΓβηΐυΓ. · Ει Γβ-

ρΙοΊο Ιβτηπι. > ΚερΙβΙε, ίικριηηι, ηοη Ηϊ&ίΙβΙίοηβ :

ι«πΗβ βπϊιτι 3ΐΐ£ΐΐ5ΐο ά6{;6Γ6ΐηιΐ3, ίΐ Ιοίβ 3 ιιηΐιίδ Ίΐ3

Ιβιτ» εοιιιρίει-ρΐιιι· : 8βι1 ίιηροτίο , 61 ροΙβ5ΐ»Ιβ,

(|ΐιατη <ηοΙ>Ϊ8 ίη ίρ$3 16ΓΓ3 ϋοικινίι Ι)οα>. ι ΠερΙεΙβ

Ιβι-ππη. > Νοη υΐίφιβ ςηη ρηπο ηίηιίο 8θΙί$ ηπΙοΓβ

οοηιΙηΐ5ΐ3 681, ηβο ιιΐιί ίιιιιιιοιΐ5θ<|ΐιο Γΐ'ίβΟΓε

οηπριιίι. Ηαβ ('ΐιίιη Γββίοηοβ , ηοη οοβ£ίΐ ϋευβ

Ιιοιηίπββ, υΐ ίηοο1ει·οηΙ : 8β(1 ηο8 ιΐοηιίηοβ οοκδίί-

ΐιϊίι, "Ι Ιβιτβηι οηιηοιη ϊιιιρεπο ΓβρΙβΓβηιιιβ. Νοηοβ

-•■ρίπιιιΐδ β»η», ηυβηϋο πιΐίοηο (ΙίιηοΐίοικΙο εηβηο-

,ΜΊΐιιιΐϋ, (|π;πιΐ3 8ίΐ ε]ιΐ8 ρ3Γβ εαΙοΓε οχυβια βίςυο

ΊηΙίΑίιίΟΐιίΙίβ, αααηΐβψιβ 3ύ ηοι-ββπι ειροδίΐ.ι, ςυ»

ρπφίΡΓ Γΐ'ίςοί'υιιι νϊιιι ϊηυΐϊΗβ 681, ει οοΐϊ ηοη

ροΐε8ΐ : ηοηηε Ιοιταηι ΓερΙβνίπΐϋ8? Νοηηβ ηιιοιΐ ίη

ί'.ι υΐϋβ «πιΐ, εΐε^ϊπιυ», ηιιοιΙ βυΐβπι »ά ΐΓαηδίββιπ

(Ιαιη νίΐ;ιιη ίηυΐίΐε, αΙ>|βοίπιιΐ5 ? ίϋιτηιΐο, < ΠβρΙβΙε

ιεΓΓαηι, ι ηο8 ΐεΓΓ9β (1οπιίηο$ οοη$ιίΐιιίι ΙΚίι». Νεε,

φΐί» ιιηίνοΓδ* υ$ιιηι ηοη ΙιαΙιειηυβ, ίϋεο ηοη κυηκιχ

•ΐΙΙίιιβ (Ιοη)ίηί. Νεςηε Ιυ Ιυΐίυβ ίηυηβηΐϊ , ςικκΐ

Γΐιιίβιί , ϊιΙείΓεο ηοη εβ άοπιίηυβ, ςυοηίαπι ρ.πβ

^ιι« εβί 3ΐΙ εοιηεόεηάυπι πΐίΐίδ, ρ3Γ8 ϊηυΐίΙί$. 8ογ-

ιΐεβ, Ι3ρί«1ε8,φ3ΐ638, εΐ $Ί ςιιίιΐ ΆΪ\\ιά, ςιιο νβ$εί

ΐΌΐηιηοιΙε ηβ<]υε38, ϊηιηιίχΐιιιη 681 , εχεεΓηίβ εΐ

;ιΙι]ί«5, ςσοϋ αυιοηι ρυπιπι εβί ίοΐί^ίδ, εΐ αά υβυπι

βι τίεΙίΗη Γε8βΓΤ33 Ιιιυηι. 8ίε ΐειτα ηοηϊβ ϋοη>Ι3

ειΐ, ρβΓίίιη 3ϋ ΙιαΙιϊΐίηϋυηι εοηιηιοόβ, ρ.ιιΊίιιι 3(1

»Γ»η<{υιη εοΙβικΚιιηςυβ ηεεβ88»Γΐ:ι, ρβηϊιη 3(1 ρ»- 0 χτίσαντός με δωρεάν; ι Κα\ πληρώσατε τήν γήν,

βοβπιΐίΐ» (ΐιιαιίπιρβϋκδ 3ρΙ:ι. 1)ίε ιηίηί, ηοηηε ρο8-

δΐιιη 3Γΐ)ΐΐΓΜυ πιεο ΐβΓΓαπι όΪ8ροηεΓ6, ςυβηαΌ ιηυ-

ηβΓ6 ϋΐϊυβ, ςιιί πιβ ρΓοεΓεανϊΙ, ϋοπιίηϋ» ε}ιΐ9 βυκι

ΓοηβΓιΙυΐυβ ? < Ει ρΓχβίΙ ρί$εί5υ8 π)3ΓΪ8, ει 0681ΊΪ8

16ΓΓΧ. ι Ιΐα ηοηίϊ Ι)βηε<1ίχίΐ Οευβ, ηβηε 1<*£επ) ΐυϋι,

Ιιαηε Ιαι^ΐΐιιβ 681 άϊ£ηί1αΐ6ίη. < Ει ΓεείΙ Οευβ ηοιηί·

ηεπι : 3(1 ϊιιιηςίιιειη βυαηι ίεείΐ βηιη. > Νοηηε ϋε-

πιοηίΐηΐίοηεπ) ηβιιε ε88β πιοηεαιη νουϊκ »1 »■*- 1 :» ι-;» ν ϊ ?

« Ραεί>ηιυ8 ηοηιίηειιι »ϋ ίιηη^ίηειιι 61 βϊπιϊΐΐΐυάϊηβηι

ιιοδίιαιη. > νηυιιι 1>3ΐχ;1 ρτοθΓβ3ΐϊο, 3>1 1 ίηκι^ίηειη, >

ιιιι πι<ι ιιίιΙ βΙΙβηιηι (ΙεββΙ, 3(1 ι βϊηϊΐίίικίίηβη). > Αη

«ΙϊΙβΓ (ΙεεΓβνίι, αΙίιεΓ ΓεείΙ ? Νυηιηυίϋ ειιιη ϊη ρΓΟ-

ιτεαικίο ρ(ΕηίΙιΓιι? Αη ε$1 ίη(ΐηηΊ(»8 ϊη ρΓοεΓεα-

Ιΐοηβ, υΐ 3ΐίυ(1 εοηβυΐυεηΐ, ,Ίΐίυϋ εβεεβηΐ! Αη 681

χαΐ άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης, χα\ των

πετεινών τοΰ ούρανού, χα\ των θηρίων της γης. »

Αΰτη λοιπδν εύλογία, αύτη νομοθεσία, τούτο αξίωμα

τδ δεδομένον ήμϊν παρά θεού. ι Κα\ έποίησεν δ

θεδς τδν άνθρωπον χατ' εικόνα θεού έποίησεν αύ-

τδν. » ΤΑρα ούκ έπεσημήνο) δτι έλλιπής ήν ή ά-όδειξις;

< Ποιήαωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ήμετέραν κα*

καθ' όμοίωσιν. > Ή βουλή δύο είχε, < κατ' εικόνα,»

κα'. < καθ ' όμοίωσιν. » Ή δημιουργία 4ν έχει. Μή άλ

λως έβουλήθη κα\ άλλως μετεβουλεύσατο ; μή μετα

μέλεια τις έν τή κτίσει παρηκολούθησε ; μή άτονία

τού κτίσαντος άλλα προελομένου καΐ άλλα ποιήσαντος;

ή άδολεσχία έν τοίς λόγοις ; Τάχα γάρ τούτο λέγει,

« Ποιήσωμεν άνθρωπον χατ' είχόνα καΐ χαθ' δμοίω-

ίΡΓίιιοιΚ' ιιιΐ(.·3ΐθΓίυπι 3ϋ4θΊ(1, 81 δυρεΓναοΛηειιιη ? " σιν. ι Είπων γάρ ι χατ' είχόνα, > ούχούν είπε < χαΟ*

όμοίωσιν. > "Οπερ άν έχλεξώμεθα, χατηγορήσομεν

τοΰ γεγραμμένου. Είτε γάρ τούτο λίγει , παρέλχον

έστ\ δίς τά αύτά λέγειν. Άργδν (5ήμα έν τ^) Γραφή

λέγειν, βλασφημία δεινή. "Αλλά μήν ούχ άργολογεϊ.

Ούχοΰν άναγκαϊόν έστι γενέσθαι άνθρωπον κατ' ει

κόνα και καθ' όμοίωσιν.

Κ ίιΐβιιι Γοτ 13850 δίΐ, ι Ρ3εΪ3ηιυ$ ηϋΐιιίιιεπα 3(1 ίηιη^ί-

Ιειη, ι«1ι Γ30Ϊ3ΐιιυδ 3(1 δ ϊ ιιι ϊ 1 ϊ ι »ι (3 ϊ ηο ι « ι : > ει η«ί αά

ϋΐιπβίηοιη (ΙίχίΙ, 3(1 ΒΪπαΗΊίικΙιηβηι ύΊχίβββ νίιΙβαΙιΐΓ.

Αι μ ηοε ιηούο ϊηΐεΙΙεχεηηΐϋ8, 8εηρΐθΓεηι βεευβα-

1>ίηΐϋ8. Εΐεηίηι 8ί βίε αβοεί, τοχ ναεαΐ , ει Ιή

ίιΐβιιι ροηίΐιιι-. ΙΜεβΓΟ αυίβηι νβΓϋιΐίη .ιΐίηιιοά ίη

δεηρΐυι-3 Γβ«1υη(1αΓ6, 681 §Γ.ινβ ηβΓαβ. Οιιοϋ 8Ϊ ηϊηίΐ Γβ(Ιηη(ΐ3ΐ, ηίΐιίΐ «81 ίηβηε, ηιηϊΐ ίυρβΓνβευυιιι :

ΒΓξΟ ηβεβδβο 681 Ιιοιιιίηοιΐ) 0580 Γ>οΐιιιιι 3(1 ίοΐ3ξίηεη), οΐ 8(ΐιΓι1ίΙυ(1Ίηβηι Οοί.

€ϋΓ ίβίΙιΐΓ ηοη (Ιίχίΐ : ΕΙ ΓβείΙ ϋειΐ8 Ιιοπιίηβηι 3ι1 Διά τί ούκ άποδίδοται ά ήβουλήθη ; διά τί ούχ εΓ-

ιπ)ϊ(ίίι»βιιι εΐ δίσιίϋίικΙΊιιβπι 8ΐι»ηι ?. Ουίιΐ ? ηοη ρο- ρηται, Κα\ έποίησεν δ θεδς τδν άνθρωπον κατ' είκόνα

Ιι,Ίΐ ΓθΓΐ355β? ίηιρίυιη 051 ί(1 (ΙίοβΓΟ. ΟοογοΙι ηιιηι θεού καΐ καθ' όμοίωσιν. Ήτόνησεν ό ποιών; άσ;-

ΒοειιίΙυίΐί ηεΙαΓίυπι ϊ&ΐυιΐ νεΙ €0£ΪΙ;\Γ6. Νυηκιαίϋ 6ήςό λόγος. Μετεμελήθη ό προστάσσων ; άσιβέστε
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ρνν τδ ένθύμημα. Άλ'λ' είπ* χα\ με-εβουλεύσατο ; ^ (Ιίχίΐ, εί εοηδίΐίιιιη ιηυΐηνϊΐ ΐ Μΐιιϊιηβ νβΓΟ. Ει-χο

Πΰ. Ούτε ουν ή Γραφή τούτο λέγει , ούτε ό Δημιουρ

γέ άτονεΐ, ούτε ή βουλή έματαιώθη. Τις ό λόγος τής

σιωπής ; « Ποιήσωμεν άνθρωπον χατ' εικόνα ήμετέ-

ραν χα\ χαθ' δμοίωσιν. > Τδ μέν, τη χτίσει έχομεν

τδ δέ, έχ προαιρέσεως χατορθοϋμεν. Έν τή πρώτη

κατασκευή συνυπάρχει ήμΐν τδ χατ' εικόνα γεγενή-

σθαι θεοΰ* έκ προαιρέσεως ήμΐν χατορθούται τδ χαθ'

δμοίωσιν είναι θεού. Τοΰτο δε τδ κατά προαίρεσιν,

δυνάμει ήμΐν ένυπάρχει· ενεργεία δέ έαυτοΐς έπάγο-

μεν. Εί μή προλαβών εΐπεν 6 Κύριο; ποιών ήμάς,

< Ποιήσωμεν, ι και < Καθ' δμοίωσιν, ι εί μη την τοϋ

γενέσθαι χαθ' δμοίωσιν δΰναμιν ήμΐν έχαρίσατο. ούχ

άν τη έαυτών εξουσία, τήν πρδς θεδν δμοίωσιν εδεξά-

μεθα. Νΰν μέν τοι δυνάμει ήμάς έποίησεν δμοιωτι-

χοϋς θεοΰ. Δύναμιν δέ δοϋς πρδς τδ όμοιοϋσθαι θειο, Β ηυηφιαηι εβδβηιυβ ίΙΙιιπι νίπΐιυδ ηοδίπβ βΒδεευΐί.

ηεαυε δεπριηΐ'β Ιιοε άίείΐ, ηοα,ηβ Ιτιήιογ ποη ρο-

Ιβ«1, ηερ,ηβ ευιΐδίΐίιιιη ίπίΐιιηι ΓυίΙ. Οιιγ ί§ίΙιΐΓ βί-

ΙοηΙίο ίιΐ ρΓίΒΙβΓιηίδβυηι ββΐ ? < Ραοίηιηιιβ ΙιηηΓιηεηι

3<1 ιιιΐΛ^ίιιβιη ιιοίΐΓίΐηι ει δίιιιίΐίΐιιά'ίηεηι. · ΙΙηιιηι Ιη

ΟΓβαΐίοηο, βΙιεπιπι ίη εΐεειίοηε ροδίΐιιιη εβί. Ν*ιιι,

ιι I ΟβΓβιηυβ αιΙ ίιιΐ3£ίηειη Οβϊ, (1ιιηι ρπηοίρίο ρΐΌ-

οΓ63ΓθπιυΓ, οίηίιηιίηιυδ. III βιΐΐεηι εΗίείβηιυΓ αΛ

β] ιι 8 δίηιίΠΙυιΙίπεηι, ρτοροίίΐο νοίυηίαΐεηυβ εοηβε-

^υίηιιΐΓ. Αΐηιιε Ιιιι]υδ φπϋβηι, φιαί αιΙ βιΐΗΐνίυιιι

ρι:ΓΐϊιιβΙ 3ε νοίυηίαίειιι, ροΜβΐαι ηοΐιίβ ίηβίΐ, Γβ αιι-

Ιειη 61 ΓβεΙίδ ϊρ$ϊ ρΓΧδίβιηιΐδ. ΝίβΙ Πβιιβ 3ΐιΐενει·-

ΙϊδβεΙ ϋίεειίδ, ευιη ηοδ εΠίοει-εΐ, ι Ρίΐείβηιυς, >βΐ« 3<Ι

δίιηίΐίίικίίιιεηι, · ηίβί ηοί-ίδεαπι ΐΛΓ^ίΙυ* βδδεί ροίε-

ιι I 3(1 ε]ιΐ8 δίιηίΐιίικίίηειη εΠΙηςεΓεηιιιΐ',

άφήχεν ήμας έργάταί είναι της πρδς θεδν όμοιώσεως,

Γνα άγγελος ή της έργασίας μισθδς, ίνα μή ώσπερ

εικόνες ώμεν παρά ζωγράφου γενόμεναι, είχη χείμε-

ναι, ίνα μή τά της ήμετέρας δμοιώσεως άλλω Ιπαι-

νον φέρη. "Οταν γαρ τήν είχόνα Γδης άχριβώς με-

μορφο-μένην πρδς τδ πρωτότυπον, ού τήν εικόνα

επαινείς , άλλά τδν ζωγράφον θαυμάζεις. "Ινα τοίνυν

τδ θαύμα έμδν γένηται χαΐ μή άλλότριον, έμο\ χατ-

έλιπε τδ χαθ' δμοίωσιν θεοΰ γενέσθαι. Κατ' εικόνα

γάρ 1χω τδ λογιχδς είναι, χαθ' δμοίωσιν δέ γίνομαι έν

τω Χριστιανδς γενέσθαι. Γίνεσθε τέλειοι ώς δ Πατήρ

υμών ό οϋράν.ος τέλειος έστιν. Είδες ποΰ άποδίδωσιν

ήμΐν δ Κύριος τδ χαθ' δμοίωσιν ; "Οτι τδν ήλιον αύτοΰ

ανατέλλει έπ\ πονηρούς χα\ άγαθοϋς, χα\ βρέχει έπι

διχαίους χαΐ άδίχους. 'Εάν γένη μισοπδνηρος, άμνη-

σίχαχος, μή μεμνημένος της χθιζής έχθρας· έάν γένη

φιλάδελφος, συμπαθής, ώμοιώθης θεψ. Έάν άφης τω

έχθρφ άπδ χαρδίας, ώμοιώθης θεώ. Έάν οΤδς έστιν

έπ\ σέ τδν άμαρτωλδν ό θεδς, τοιούτος γένη έπ\ τδν

εϊς σέ πεπλημμεληχότα άδελφδν, τ|) πρδς τδν πλη

σίον εΰσπλαγχνία ώμοιώθης θεώ, ώστε τδ χατ' είχόνα

μέν έχεις, έχ τοΰ λογιχδς είναι* χαθ' δμοίωσιν δέ

γίνη έχ τοΰ χρηστότητα άναλαβεϊν. Ανάλαβε σπλάγ

χνα οίχτιρμ'οΰ , χρηστότητα, ίνα ένδυση Χριστόν.

Λι' ών γάρ άναλαμβάνεις τήν συμπάθειαν, δι' αυτών

Χριστδν ένδϋνη, χα'ι ττ) πρδς αύτδν οίχειώσει οίχειοΰ-

μενος θεώ. Ούτως ή Ιστορία παίδευσίς έστι τοΰ Βίου

•τοϋ άνθρωπίνου. < Ποιήσωμεν ίνθρωπον χατ' εί-

χδνα. · "Εχω ουν έν τ!) χτίσει τδ χατ' είχόνα·

γίνομαι δέ τ?, προθέσει , χα'ι χαθ' δμοίωσιν. Πού

σου ή χάρις ; διά τί σϋ έστεφανού ; Εί γάρ δ

Δημιουργός τδ δλον άπέδωκε , πώς άν σοι ή βασιλεία

τών ούρανών ήνοίγετο ; Νΰν δέ τδ μέν έδόθη,τδ δέ

άτελές χατελείφθη* ίνα σεαυτδν τελειώσας, άςιο»

γένη της παρά τοΰ θεοΰ μισθαποδοσίας.

ΝΐΜΐε ιβίβΐΒ ρυΐβίΐαΐβ ηοβ Γει-ϊι 8ίιιιίΙε8 Οεί. Ι'οι<;-

ΒίαΙβιη 8Ηΐεηι ΐΓίΙιυειίδ, ο! ε]α» β'ιπιίΐεβ τβιΙο'βΓο-

πιυ γ, ρβΓπιίβϊΙ ιιοΙ)ί$, υΙ εβββιηυβ Ηϋυβ δίιιιΊΙίΐυϋί-

ηίδ εΟεεΙΟΓεδ, ςιιο ηιβΓοεδ οριτίδ ποδίτα ίοΓεί, Μ

ηοδίΓ» δίιηίΐίίικίίηίδ Ιβαϋβιη αιιίοΓΓβΐ. Οιηηιΐο βοίιη

«ϋί^ίεπι 3ΐίςυ3ΐιι οβΓηίβ ιΙίΓι^βηΐβΓ β1:ι1)0Γ.ιΐ3ΐη, <Ί

εχειηρΙαΓ ορίίπιο ΓεΓετβηΐβιιι, ηοη ίρ83ΐη Ιαυιΐηδ,

βεϋ ρίειοΓειη αιΙιιιϊΓβηδ. ΟυβρΓορΙεΓ, υΐ ηιβ3, ηοη

αΐΐβτϊηβ εββεΐ χΐιηίηΐίο , ΓβΙίηπΊι ηιίΐιί, αϊ >ϋ β)ΐΚ

8ίιηί1ίΐυ<1ϊιΐ6ΐιι Ιίβιεηι. Εχ ίηιαςΐιιβ ηιιΐιβο, ιιΐ Γβΐΐοηβ

δίηι ρπεϋϊΐυδ ; βχ βΐηιϋίίαιίίηε «ηΐοαι, υΐ Ιμμμ

ε&είβΓ. Εδίοίε ρβΓΓεειί, δΐευι Ρ;ιΙογ νββίετ «Βίββίίι

ρβΓΓεείυ* εβί. ΥΜΙββ ηυοηιοιίο ηοϋίβ Οοπιΐηυβ ίΙ-

Ιμ] »ά δίππϋΐιιάπιβπι τβάάΛΙΐ ^(ιο»^^η1 δοΐειιι βυυη

οηπ ΓμΗ δΐιρετ ηιιΐοβ ει οοηοβ, ει ρΐυΐΐ διιρβΓ

{υ&ΐοδ εί ίι^υδίοβ. δί οιΙβΓίβ 8εε1εΓ3, δί ίη]υΓΪ*Γυη

ηκηαοήαηι (ΙβΙβνβΓίδ, δί Ιιεβίβπιβδ δίιηιιΐΐαΐβδ, ει

ϊηΐηιίεΐΐΊβδ οΐιΐίνίοιιε νυΙιιιιΐ3Π3 (ΙεροδυεΓίδ, δί Γγ»-

ΐΓεηι 3ΐιΐ0Γβ, Ιιεπενοΐεηΐίϊ, ΙιοιιίβηίΐΒίε, ιυίδίτίεοΓ-

ϋια εοηιριβχυδ ΙυΡΓίδ, Ι)ϋο βιηιϋΐδ ενϊαι-δ. ϋί ιι^ιι-

Π3δ εχ ίιιΐΐπιο εοηΐε ΓεηιϊδεΓΪβ, ϋεο δϊηιίΐίβ οναιίοβ.

δί, (|υ*Ιί* εβί «Γ^β Ιε ρεεοίοτεηι Που», [λΙοπι Ια

ρΓχΙιυκΓίδ (Ιβΐίηςυεηΐί ΓγοΙγϊ, Ια.ι 6Γ§< ρΓΟΧΪιηυη·

Ιιΐϋΐη ηιίδεπεοΓίΙίβ ϋβο είιηίΐΐβ βναιίοϋ. ΙΙαΙκ δ Ϊ£Ϊ-

ιηγ ίιη.ι^ίιιεηι εχ εο, ςικκΐ ηΐίοπίδ εβ εοιτιροδ',

δίΐΝίΙΊίικΙίηεηι βυίειπ, ςυίη νΪΓΐυΙβηι, ριοΙ)ίΐ3ΐειιι ει

ΙιοηίΟΙεηι 3ΐιιρΙεχ3Γίδ. διίδείρε Ί^ιιιιγ νίβεεΓβ ηιϊββ-

ΓίεοπΓιχ, ΙιειιεΓιεοηΓιβι» εχοΓεε, ιιΐ ίη(1υ3δ ('.ΙΐΓΪδΙιιιιι.

ρ ΡεΓ ςυοδ βηίιη ιηίδεΐ'ίεοΐ'8 ει Ιιεηί^ιιιΐδ εβ, ρεΓ εοβ

ΟΐΓΪβΙιιηι ίηϋυϊ'ϊ, ϋιηδίίφΐε ηεεεδδίΐιιιΐίιιε β( εοη-

]ιιηεΐίοιιε ευπι Ι)βο ευι^υιι^ιτίδ αε ιΙενίηείΓίδ. Αΐ-

ηιιβ Ιιοε ηιοιίο ηίκίΟΓΪβ εδί Ιιιπιι.ιηχ νίιχ ίηδίίΐιιΐίο

ίίςιιβ ίηίηπηαΐίο. « Ραοίαηιυ» Ιιοιιιίιιεηι .ιϋ ϊιηαςϊ-

ηβιη. ι ΗκΙιεί Ιιοιηο ίη εΓεβίϊοηε 8113, ιιΐ δίΐ 3<Ι ίπ«3-

ςίιιειη, ΠβΙ 3(1 δίηιίίϊΐυιΐίηβπι. 111η Ιί5ί ^Γ31Ϊ3? Οιιαιιι-

οΙΐΓβιη εοΓθΐΐ3ΓΪδ? 5ί ϋτβαΙοΓ οιηηία (Ιειίίι, ()υυηιοϋο ιϋιί ρπίεΐ αδεειιβιΐδ ίη εοε1ιιιη? ΙΙιιυΗΐ ϊ^ίΐυΓ (1ε(1ίι,

3ίΙ<Ί-υπι ίηείιοβίυιη Γβ1ί(|αίΙ, ιιΙΙε ίρββ ρυιΊίείεη$ (Ιί^ηυδΙίΐδ, ςιιί 3 ϋεορΓχηιίυπι εί ηιεΓοειΙεηι εοηδεηιιβΓΪδ.

Πώς ουν γινόμεθα χαθ' δμοίωσιν; Διά τών Ευαγ

γελίων. Τί έστι Χριστιανισμός ; θεού όμοίωσις χατά

τδ ένδεχόμενον άνθρωπου φύσει. Ε! άνεδέξω τδ εΤναι

Χριστιανός, έπείχθητι γενέσθαι όμοιος θεψ, ένδυααι

Χριστόν. Πώς δέ ένδυση δ τδ βάπτισμα μή λαβών ;

δ τδ ένδυμα της άφθαρσίας μή δεξάμενος ; άποπέμ-

πεις ιήν πρδς θεδν δμοίωσιν; Εί 5λ;γόν σοι, Δίΰρο,

Ουοιιιοιίο ίςίΐυΐ' 3ΐ1 δίιιιίΐίΐυιΐίιιειη ε11Ϊ€ίιιιυΓ? ΡεΓ

Εν3ΐιςεΙίυηι. 0»ί(1 ειιίηι βίίυιΐ εδί, εδδε ΟΐΓίδΙίβ-

ηυιη,ηίδϊ ΙιαΙιεΓε ευηι ΟεοδίιιιίΓιΙυιΙίιιειΐ), ςιι:ιΐ(.Ίΐυ$

ε.ιρίΐ1ιυιη3ΐ)3 ηαίιιτα ? ΡΓυίικΙε, ςυοιιΪ3ΐη 3εεερίδ1ί,

ιιΐ εδδεβ ΟιΓίδΙίβιιυδ, οροΓ3ηι άί, ιιΐ δίδ ϋεο δίιηί-

Ιίδ : ίηϋυε ΟΐΓΪδΙυιη ; ()ΐιο ηιιίοιιι ρ,κ-ΐο ίίΐιιιη ίη-

ϋιιε», ιιΐϊΐ ο] π 5 δ'ιςηειίδ ηο!α? ιιίδ'ι ονιΐίδίηυηι »υ&·
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ώρια*! ηϊί>ϊ οβροδ ίηεοιτηριίοιΓίδ ίηϋοιιιοιιΐιιιη 'ί Α γίνοΰ όμοιο; βασιλεϊ, ούκ άν εύεργ την με έκρινας ;

Κοριιιΐίιΐδ δίιιιίΐίΐιΐιΐίηειη Οβϊ? 8Ϊ (Γιχίδδβπι ιίΙ)ί, Αβο

ιΐιιιιι, οϊ,ιο δίπιίΐίδ Κβ^ί, ηοηηβ ηιηίευηι ιηββο Ικ-ιιβ-

Ιίΐ'υιη οχίϊΐί ιικιι «5 ? Νυικ: αυΐεηι νοίο Ιιί 1)ι·ί 8ΪΠ1Ϊ-

Ιοηι 8886, βΐ οΐΜΐίοηβιιι Ιβ ιΚιιιιι βΠίείβιιΙβιη Γο|$ί8

β| 3δρβΙ"Ι13Γίδ ? 61 311Γ68 ΟυίίΓΙΐίδ, Πβ Υ6γ1» δβΐυΐίϋ

ρχ3ΐηΙί3δ? «Κι ΓβοϊΙ Οοιίδ Ιιοιηίηειη 3ΐΙ ίηιβςίιιεηι

ίΐιιιηι. ι ΙΙοιηίιιβπι (ίηςυίΐ ηκιΐίει*) ΐΐ3 δεπριυηι ββΐ,

ιιι νι γ ΙϋηΙυιιι ϊηΙε1ΙΪ£3ΐυΓ. Οιιίιΐ φΙιΐΓ 3(1 ηιβ? Αι ιιο

Ιιοηιίιιίδ 3ρρε1Ι»ΐϊοπβ νίπιηι (1(ΐιι13ΐ3ΐ ίηΙβΙΙϊ^βΓββ,

$ιιΙ>]βαΐ,« ΜαδοιιΙιιιιι βΐ Γοηιίηβηι Γβείΐεοδ. > ΕΐιηυΙίεΓ

ρ«τίιιι1ε ΐίςιιε νίΐ' 3«1 ίιη3£ίη6ΐη 1>ι·ί ΙίίεΙ» ε»ι. Ειιιιι-

(Ιι.ίιι ΙιοιιοΓειη Ιιβ1)βιι1 Λΐη\κκ ηβΐυτχ, ρβΓββ νΪΓΐυΙΐ'δ,

εικίβηι εεΓΐ3ΐηϊιΐ3, ίιΐβιη ]ικ1ίείιιηι. Νβ (Ιίχει-ίδ : 5υιη

ίιιιΙιβείΙΙβ. Ι(η1)βαΙΙί13& ίη εβπιεβδί, ίη αιιίιιιο ουίβιη

"Επειδή βούλομαί σε δμοιον Θεώ* ποιήσαι , φεύγεις

τον λόγον τόν θεοποιοΰντά σε, έπιφραξάμενος τά ώτα,

ίνα μηδέ άχούσης τών σωτηρίων λόγων; ι Και έττοίη-

σεν 6 θεός τόν άνθρωπον κατ' εικόνα. > Τδν άνθρω

πον, φησίν ή γυνή, χΐ πρδς έμέ ; ά άνηρ έγένετο ·

ού γάρ είπε την άνθρωπον, φησ\ν, άλλα τή τοϋ άρ

θρου προσθήκη το άρόενικόν ένέφηνεν. Άλλ' ίνα μή

άμαθώς τις τή τοϋ ανθρώπου προσηγορία έπ'ι τοΰ

ανδρός ή μόνον κεντημένος, προσέθηκεν, ι "Αρσεν

και θήλυ έποίησεν αυτούς. > Κα\ ή γυνή έχει τό κατ'

εικόνα θεοΰ γεγενήσθαι, ώς και ό άνήρ. Όμοίως ομό

τιμοι αϊ φύσεις, ίσαι αί άρεταί· αθλα ίσα, ή κατα

δίκη όμοια. Μή λεγίτω, Ασθενής είμι. Ή ασθένεια

σαρκός, έν ψυχή τό δυνατόν έστιν. Επειδή τοίνυν

νΐ5 βε γοΙπιγ. «^ιιοΐιία πι ί·»ίΙιιι· χ^υβίίβ βδΐ νίιΐιΐδ, * ομότιμος ή κατά θεόν είκών, ομότιμος Ιστω ή αρετή.

ρ.ιι* βΙΪ3ΐ» 8ΪΙ Ιΐϋΐιοππιι ορει-υιη «1βιηοιΐδΐΓ3ΐί(>. Νοη

Ιπιχτ.· πΜΐΙίεπ 63 (1313 ε8( ηιοΙΠίιιιΙο, 8β<1 ιιί αά

Ιιιιιτι»ιιίΐ3ΐειη Γβείΐίοΐ" δίι, 3(1 ηιί8(.'ΐ-ίεθΊ'(1ί3ΐηαηε ριυ-

ρεη&ΐβτ. Ια Γβϋιΐδ βυΐβιη, ςυχ ΓοΠίΙυϋίηθΠ) ροδίη-

ΙμιΙ, Γοΐιυβία 681, ίη νϊ^Ηϋβ ει Ιβοοηϋυβ εοιΐ8ΐ3ΐΐ8.

0ιΐ3ΐΐ(1ο ροιβδί ηοηιίιιίδ ηηΐυτϊ ευιιι («Μΐιίηχ ΓοΠίίει*

νίΐαη» 3£ϋηΐίδ Π31ΙΙΓ3 εοηΐ6ηϋβι·ε? 0ϋ3ΐΐ(1ο ροΐβδΙ

Ιιοηιο Ππηίηι ηιυΙίοΓβηι ίη }ε]ιιηη& εοηΐίηεηιϊ3πι

ΙηϊΐαΗΤ' ΟιμικΙο ροίεβΐ χςιΐ3Γβ δβιΐυΐυιη βαπιηι ίη

ρτβεβίίοηίϋυδ βΐιιιΐίυιη, ρϊβηι »ά ΐ30Γνπΐ3η<1ιιιη ρι·ο-

ρεη8ίοηβιιι, ει ρΓοηβΠΊ 3(1 1>εηειτιβΓβΐΐ(1ιιιη ίαείΐίΐβ-

Ιβηι ? Υίϋί ε^ο ΓβπιΊιιβπι εΐιιη ηουβίΐίββϊηιο υΐεηίειη

ίυΓ3Π(1ί ςεηεΓε. Ηχε ϊηβεΐο ιηβΓίΙα ϋβ Γβ ΓαηιϊΙΐ3ΓΪ

ή των άγαθών έργων έπίδειξις. Οϋδε μία παραίτησίς

εστι τω ^ουλομένιο προφασίζεσθαι άσθενές τό σώμοτ.

Ούδέ τοϋτο άπλως· άλλά άπαλόν μέν διά τήν συμπά-

θειαν, εΰτονον δε έν καρτερίαις, σϋντονον δέ έν άγρο-

πνίαις. Πότε δύναται άνθρωπου φύσις άμιλληθήναι

γυναικός φύσει καρτερικώς διαγούση τόν έαυτή: βίον ;

Πότε τό έν νηστείαις εύτονον γυναικών μιμήσασθα*

δύναται άνθρωπος, τό έν προσευχαϊς φιλόπονον, τό

έν δάκρυσι δαψιλές, τό περ'ι εύποιίας έτοιμον; Εΐδον

έγώ γυναίκα , λάθρα κλέπτουσαν καλά κλέμματα,

άνευ τοΰ άνδρός τάς εύποιΐας ποιοΰσιν ύπέρ άνδρός-,

ύπέρ αυξήσεως οΓκου, ύπέρ τέκνων διαμονής, διδοϋ-

σαν κα\ λανθάνουσαν τοϋ άνδρός τήν γνώσιν. Ύπέρ

ρβΐφβΗΐΜ» ΐ3Γβϊε1)3ΐυΓ. Ργο νίπ ΓεΓιείΐβΐβ, ρΓΟ Γ»- α αύτοϋ έκδάλλουσαν καΙ αυτόν άποκρύπτουσαν. Ό γάρ

έποίει, έποίει τύ βλέποντι έν τω κρύπτω, ού δημο-

βιεύουσα έαυτής τήν εύποιίαν. Ή άγαθή γυνή ίχα

τό κατ' εικόνα. Μή πρόσεχε τω έξω άνθρώπιο, περί-

πλασμά έστι τοΰτο. Ή ψυχή καθέ^εται ένδον Οπό

παραπετάσματι κα\ άπαλω τω σιί>ματι. Τυχή μέν-

τοι κα\ ψυχή ομότιμος, έν τοις παραπετάσμασιν ή

διαφορά.

κιίΙϊίΒ ρΐΌ$ρεΓίΐ3ΐε, ρτυ ϊηεοΙυιιιίΐ:ιΙβ Ιίΐίοι ιιιη ϊηι-

ρετΓιβ1)3ΐ εείβιικ νίι·υιη, βεϋ ρΓΟ ίρβο ν'ιτο. ΡΓΟΪρβο

(1οιΐ3ΐ)3ΐ, (]ΐιί Γβεΐυηι ηεβείβΐιβί. 1(1 βηίιιι ρΓΧ8ΐ3ΐ>3ΐ

ιη £<-3ΐί;ιιιι ΗΙϊιιβ, (]ΐιί νίϋεΐ ίη 3ΐ)8εοηϋίΐο, ηβε 1>6ηβ-

ΓλΜ3 8ΐι:ι (Ιίνιιΐ^.ιΐ^ι. Ει ιηυΙίεΓ ϊ^ϊΙιιγ ϋαΐΐβΐ, υ ι 3(1

)ΐιΐ3κϊηειη 8ί(. Μβ εοη8°ιϋβΓ68 Ιιοηιίηεηα, <]ΐιί βΊΐΓΪη-

8>ΐει>8 εβί. ΙΙΙβ εηίπι ε8ΐ Ιβηςυβηι νείιιπι. Αιιίπιυβ

αιιίεηι 8εύεί ίηΐυβ ίη νβίο βΐίβηι εοΓροπβ ίηιοεεϊΙΙί. Αιιΐηιϊ ΙιοηοΓε 8υηΐ χςυβίββ, ίη νβΐίϊ ββΐ (ϋΟίτρηίϊα.

ΟΐΙ.1Π1θ1>Ι'6ΠΊ, «I ϋβο βίιηίΐίβ (ί38, 1ί1)6Γ3ΐίΐ31βηΐ

ηιιιρΙεειεΓε, ύεηεΓιεεηΐίίηι βχεΓεβ, ίηιιοεβηΐίηιη ββ-

εΙαιβ,ΓΓβΙεΓηοοπιηεβ αιηοΓβ, 1>βιιβνο1βηΓΐ3ηηερΓθ»β-

ηιιβτθ, 8θε1εΓ3 Γιΐββ, ρεεεβίί ρεΠυΓΐ)3ΐίοηίΙιυ8 (Ιοιηί-

ιΐ3Γ8.« ΕίρίβοίϋϋβρΓΧίϊΐ.ιΙΙι ρί8εΊϋυ$ρΓ3>ΛΪ; τηΓιοηβ

ε:ΐΓρηΙί1)ΐΐ8, ρβΓΐιΐΓθ;ιΙίοηβ8 βΐ βιιίηιί ηιοΐυβ ΓαΓιοηϊ

<?ηηΐΓ3Ι'ίθ$ 81ΐρβΓ3. I Εΐ ρΓΧ8ΙΙ 1)081115. > ΙΐηρβΓ3 ΙΐΒ ■

βΐίϊβ ηιηηίΙ)ΐΐ8, ηιιχ 8ϋηΐ ίη Ιο. Ουϊ<1 ? ίιις υίββ, βςοιιβ

III ΙΊιβίρβΟ 1ΐβ51Ϊ38 1ΐ3ΐ)00? Τϋ νβΓΟ 1)881138 1131)68, (Ί

γ»5 ςυί(Ιεηι ίιιηιιπιει°3ΐ>ϊΙ«5, ρΙυΓΪιηη ίη Ιε εβί 1)68ΐ'ΐ3-

ι -ιιιιι ιηιιΙΐίΐιιαΌ. Αε ηε πιε εοηΐυιτιείίοβιιιη ρχΜίίΐΜββ,

(Ιίε, αηιαίιο, ρβΓναηβ 1)Ρ5ΐί3 β$1 ΪΓ30ΐιη(1ία, φΐβικίυ

131Γ31 ίη οοΓ(1ε Ιυο ?ηοιιηε 63 «*.£ΐ ηυονϊβ ^^ηε εηι-

«1β1ίθΓ? Οϋί«1?ϊη ε3ΐϋ(1ο αηίηιο Ιυο «Ιοίυβ ΙαΙίΚη·,

ηοηιιβ ηοονίδ βΓβο ΟύΐιιΙυΙβηΙο 836νίθΓ ε8ΐ? Ουϊ<1?

ιιοηηβ ίβΓ3 βδΐ ΙινροοΓίϋίδ νβ! ίηιηιαηί55ίιτΐ3? Οκί

ϊυΐρ,ιη ίηιρείυ Γ3ρίΐιΐΓ3(ΐΤοηΐιιιη«1ί3ΐιι, ιιοηηβ δεοΓ-

ρίυ«68ΐ? Ο ιιί ρΓχεερ» 3«1 τίηϋίεΐ3ΐη υΚίοηβηκμιε

ΓβΓίυΓ, ηηηηβ εβί νίρβτα βΓβνίδβΊιηα ? Ουί(1 ίΤίΐ υβ

ίρδο? ιιοηηβ Ιιιρυδ 681 Γ3ρίΐεΪ88ΪιηιΚ? ΝιιΙ1»ίη ηη1>ί&

(κ*, ηοη ϊιινεηίΐυΓ. Οιιί Γεηιίηιηιη» αιηοτΐΐισδ 1η-

θε«7> ουν όμοιος έγένου διά τής χρηστότητος , διά

της άνεξικακίας, διά τής κοινωνίας , διά τοϋ φιλάλ

ληλος και φιλάδελφος είναι , μισοπόνηρος, κατακρα-

τών τών παθών τής άμαρτίας, ίνα σοι ΰπάρχη τό άρ-

χειν. ι Καν. άρχέτωσαν τών ιχθύων, ι Εδόθη σοι

άρχειν τών ιχθύων τών άλόγων, ώστε τοΰ άλόγου πά-

0 θους έγένου άρχων. < Κα\ άρχέτωσαν τών θηρίων ι

παντός θηρίου άρχεις. Τ£ οΰν ; έρεϊς- έγώ θηρία έχω.

έν έμαυτώ ; Κα\ μυρία, κα\ πολϋν Λχλον έν σεαυτώ

θηρίων έχει. Και μή ϋβριν νομίσης είναι τό λεγόμε

νο-;, μικρόν θηρίον έστ\ν ύ θυμός, όταν ύίακτή τή

καρδία ; κυνός παντός οϋκ Ιστιν άγριώτερος ; Τή δε

δολερά ψυχή ό δόλος έμφωλεύων άρκτου πάσης φωλά·

δος-ούκ ίστι δυσημερώτερος ; υϋκ Ιστι θηρίον ή ύπό-

κρισις ; Ό δέ οξύς εις ϋδρεις σκορπιός ούκ έστ:ν ;

Ό δέ λάθρα εις άμυναν δρμών, έχίδνης ούκ ϊστι χα-

λεπώτερος; Ό δέ πλεονέκτης, ούκ έστι λύκος άρπαξ;

Ποίον θηρίον έν ήμΐν ούκ έστιν ; Ό θηλυμανής ούχ

έστιν ίππος έπιμαινόμενος ; Ίπποι γάρ, φησ\, θηλυ-

μανεϊς έγενήθησαν, έχαστος έπ'ι τήν γυναίκα τοΰ

πλησίον αύτοϋ έχρεμς'τ·.;ε. Μετέθηκεν αύτόν έπ>
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φύσιν, διά τοϋ πάθους ω προσ- Α δβηίιιηΐ, ηοηηβ ίοποδί βιιηΐ βο,ιιϊ ? Εςαί 3ΐ«αΐθΓ«ϋ,την τών αλόγων

ωκειώθη. Πολλά ουν θηρία έν ήμΐν. Έγένου τοίνυν

άρχων θηρίων, εί τών Εξω άρχεις, τά δΕ Ενδον άβα-

σίλευτα καταλείψεις ; Οίος Ιση τω λογισμώ κατά τοΰ

λέοντος μέν φρονών χα'ι καταφρονών αύτοϋ τοϋ βρυ-

χήματος, πρίων δΕ τους όδόντας κα\ την φωνήν άναρ-

Ορον άφεις, τοϋ θυμοΰ Ενδον δλου δμοϋ προσπεσεΐν

φιλονεικοϋντος; Τι τούτου χαλεπώτερον, οϋδΕ κατα-

μένειν Ενδον συγχωροϋντος, δταν άνθρωπο; ύπδ τοϋ

■πάθους κρατηθί* ■ δταν ό θυμός τδν λογισμδνπαρωσά-

μενος , οϋτος την όυναστείαν της ψυχής παραλαβή ;

Άρχων τοίνυν έκτίσθης, άρχων παθών, άρχων θη

ρίων, άρχων Ερπετών, άρχων πτηνών. Μήτε λογι

σμούς Εχε μετεωροπόρους , μηδΕ κούκος εσο κα\

άστατος τη διάνοια. Πτηνών άρχειν Εκρίθης· άτοπος

ε! τά μΕν πετόμενα Εςώ καταβάλλων, αύτδς δΕ κοΰφος

ών και μετέωρος. Μη τυφωΟής, μή ϋπεραρθής, μη

μείζω φρονήσης της άνθρωπίνης φύσεως. Μή ύπερ-

φυσού Επαινούμενος, μή δόξαζε σεαυτόν, μηδΕ μέγα

τι είναι νόμιζε σεαυτόν. Έση γάρ ούτως πτηνδν άστα

των, άστηρίκτψτί) φύσει ώδε κα\ ώδε περιφερόμενος.

"Αρχε τών Εν σο\ λογισμών, ίνα γένη άρχων τών

δντων πάντων. Ούτως ή κατά τών ζώων δεδομένη

αρχή (δυθμίίει ήμάς πρδς τδ ήμών αύτών άρχειν.

Άτοπον γάρ Εστι βασιλευόμενον οίκοι, Εθνών βασι-

λεύειν ύπδ Εταίρας κ^ατούμενον εσω, δημοσία πόλεως

είναι προστάτην. Τά οίκοι χρήματα χρή καλώς δια-

τιθέμενον, και τά ένδον ευταξία κατακοσμήσαντα,

ούτω τών άλλων λαμβάνειν τήν έπιστασίαν. ΈπεΙ

Β

ϊιΐ(]υίΙ, 61 οπιίίδβπί ίβοΐΐ βιιηΐ, υιηίδφπδίμιο 3(1 υχο-

Γ6ΐη ρΓοχίηιί βυί 1>ίηιιίβ1)3ΐ. 8ίο Ίη αΐίτιψυ ΓβΓ.β

ηιΙιΐΓβηι ςυίδςαβ οοηνβΓίϊΐιιι-, ρΓβυΐ βΐίςυο ιιιιίιιιί

\ ίΐίο ρβΓίυτοβΙίοηβςυε νίηοίΐυχ. Εχ ςυο (11, υΐ ϊη-

ηυιηβΓ3ΐ>ί1β5 ϊη ηοΙ)ίδ δίηΐ Γιτ*. ΟεάΊ» ϊ^ίΙυΓ Ιβ

ί«Γ3ΓΗΠΐ β$5β ιΙοηιίηιιηι, »ο ρι-ίηοίρεπ), βί ίΠίδ,ψι:Ε

Γοπ8 δυηΐ, ίιηροΓβδ, 638 βυΐβπι ςυχ ίιιΐιΐδ νβΓδβη-

ΐυΓ, ποη ιίοιηβδ 30 Γβ^βδ ? ΟϋΟΓδίιιιι 1ί1)ΐ Μΐίο, ςιια

Ιβοηβδ νίηοίδ, εοηιπιςιιε ΓΓβιιιϊΙυπι ποη ΐ'εΓοπιΓκΙηϊ,

ουηι ίρ&β (Ιοηΐίΐηΐδ ΙΥεικΙαδ υΐ Ιβο, ει ρτα: ίΓαουηιϋϊ '

νοοβπ) εοηΓοδαηι, εί ρεΓίιίΓΟϊΙυη) οΙβιιιογθπι βηιίΐ-

138 ? 0"ϊ*Ι εηϊιη £ΐ'3νίιΐδ, αιιΐ παβΓυϊιΐδ 681, φηιιιι

ευπι ίπιαιηιΐίκ Γιιγογ ΐοΐυ$ βΓυιηρβΓβ ηίΐίΐιΐΓ, ηεο

ίηΐιιβ υΙΙο ιιιοιίο οοηΐίηεη ροίεβίί Οιιηη ηΐι αϋψι;ι

ρβηυΓ>)3ΐίοη6 νίοΐιΐδ ε$1 Ιιοπμ), ηοη ]»πι ίρ&β ΐπι-

ρβπιΐ, 86(1 ίη ε]υδ αηϊιιιο ρειΊιίΓΟβΙίο ύοιιιϊπαΙϋΓ.

0ιιμιιιο1)π:ιιι, ϋΐιιιι Ϊ13 οΓεβΙιΐδ 8Ϊ8, υΐ 1>ε8ΐϋ$ ίιιιρε-

■ 68, εί 86ΐ°ρβηΐίΙ)υ8 ει νοΐ3ΐί1ί1>υ8, ρειίυτίιβίίοιιίΐηΐδ

ίιηρει-3. Νβ ροιηϊιιΐίδ εθ£ίΐ3ΐίυηεπι ΐαηηι 8ΐιΙ>Ιίηιειιι

λ'3^3γΊ. Νβ 811)38 3ΐιίΐ)ΐαπι Ιουηι ΙβνίΐβΙβ ίιΐ8ΐ3ΐ>ϊ1ειυ

ίβπτί. Γ);ιΐ π πι «8( Ιί1>ί, υΐ 3νί1)υ8 ρΓΧ8Ϊ8 : βϋκυηΐυιη

ειίΐ, 8Ϊ νίϋοο νοϋΐ3ΐιΐε8 ΪΙΙ38 ΐΐ3 ε3ρϊ38, υΐ ίρϊΐ' Ιε·

νϊί 818, 6<ΓβΓ3ΙΊ8ψΙ6 8ΙφβΓΐ>ί3. ΐΝβ 8υ1)ΓΐΙΙ163 ϊριΠίΙΙ*

Ιυ1ΐ38, ηε ϊιιΐυηιβ8038, ηε ιϊ1)ϊ ηίπιίυιη ρΐβΰεα», 3ΐιΐ

ρ!ϋ8 ιΐε ιβ 86ηΐί38, ςιΐ3ΐη ρ3ΐΪ3ΐυΓ ηυηΐ3Π3 εοιιιΐϊ-

Ιίο. Νβ Ι3ΐΐ(1ί1>υ8 1ιι(ΐ3ΐυ8 8Χΐο1ΐ3Π8, ηε Ιε ίρββ |μΙ|-

Ιί'β, 3υΙ ιΐΜ^ιιιιιιι 3ϋ(|υί(1 β88β ρυίεβ. ΑΙίοςυίη βηβ

νοΙυβΓυιη 8ίπιί1ί8, ηυχ η3ΐυΓ3 Ιβνβ8 εί ίΐ)$ΐ3ΐ>ίΙΐ!£

τιεριστραφήσεται παρά τών αρχομένων δ λόγος, Εάν ^ Ιιυο ϋΐυο 33$ϊ(1υϋ ΓεηιιιΙυτ, βΐ νοίίΐαηΐ. Ταιιιιι ί^ί-

άκόσμητα οίκοι καΐ άδιάτακτα εχη , ότι ι ΊατρΕ θε

ράπευσαν σεαυτόν. ι Εαυτούς οΰν πρώτον θεραπεύ-

σωμεν. Ουδείς μή θηράσας λέοντα κατεγνώσθη· μή

χρατήσας δΕ θυμού, καταγέλαστος παντί. "Ωστε ό

μΕν τοϋ ιδίου πάθους μή περιγενόμενος,είς κατάγνωσιν

άγε:αι· δ δε μή δυνηθε'ις άγριων θηρίων περιγενέσθαι,

οϋπω μέμψεω; άξιον πεποιηκώς τι φαίνεται. Ό δΕ

οίχυνομήσας γραφήναι Κύριος, ό και τήν μικράν

ήμών χαΧ άσθενή γλώσσαν συγχωρήσας μέχρι τοσού

το» ύμΐν δμιλήσαι, ό διάτης άσΟενούς ήμών διανοίας

μεγάλους ύμΐν θησαυρούς έν τοίς όλίγοις άποσκιά-

σμασι της αληθείας παραδηλώβας, δφη ύμΐν διά τών

μικρών τά μεγάλα, διά τών όλίγων σπερμάτων, τδ

τέλειον της γνώσεως, καΐ ήμΐν της άπολαύσεω; τών

ΙϋΓ 3ΐιίιΐ)ΐιιιι πιοιΙβί'αΓβ, βϊ(]υε ίαιρετα, βϊ νίδ Γβΐιυϊ

οιιιπίΐιυδ ίηιρβΓ3Γε. Η30 Γαΐίοπβ ηοΐίϊ» ίη αηϊιηηηΐία

ΐΓίουΐυιη ίηιρβηαιη ιιοβ ηιοηρι, 3ε (Ιίβροιιίΐ, υΐ ίρ&ϊ

ιιοϋίδ ίαιρβΓβηιυβ. Τυτρβ εηίιη βδΐ, υΐ, ςαί (Ιοιηί

8ϋ« 3εΓνιΐ8ε8ΐ, ςβηϋΙ>υ8 (ΙοπιίηβΙϋΓ, ει ί$ Γβίρυυΐίαε

ΐΓβείβΙ §αΙ)βηΐ3ευΐ3, ςυί βοοπί ηοΐοβ οΙΐδβΓνοΐ,ςηι

1Ι16ΓβΐΓίεΪ8 3Γΐ)ίΐΓίθ Γβ^ΊΐϋΓ. Γ3ΠΐίΙΪ3ΐη ρΓ0ρΓΙ3ΙΙ1

οροΓίεΙ Γβεΐβ ^ϋ1)εΐΊ)3Γε,εΙ, ςιιχ ίηΐυβ βυηΙ,Γ3ΐίοηβ

βίςυε οηΐίηβ άίεροηοι-ε βε ναοάβτΛή, ηβο ίη λΐϊοβ

νεΙΙβ ίιηρεηυπι εχεΓεβΓβ, ευηι Γ3ΐίο ίίβ, ςυίϋιιι

ΪΙ)ΐρΡΓ3Γβ (Ιβ1>ε(, 8686 81ΐυ]θεβΠΐ. 8ί Γ69 11133 (ΙΟΙΟβ-

βΐίεχ εοηΓυβχ ρβτΙυΓίηϋΒςΐΜ 8υηΐ, υΐ οοηιιβ ηιε-

ιΐίεηδ Ιβ ίρδυηι ευΓ3. ΝοβηιβίίρδΟδ ρηιηυιιι εϋΓβιιιιΐί.

Νβιηο, (]υο<1 Ιβοηβιη ηοη νίεβΓίΙ, εοηύβιιιηκίιΐΓ- Αι,

θείων λόγων καρπδν πεπληρωμένον, δτι αύτώ ή δόξα Ο ςυί ηοη δυρβΓ3νίΐ ϊγ:»« ιιιΐ(1ί:ιηι, ρβδδίιη ΪΓΓίιΙβΙϋΓ.

»α\ τδ κράτος εις τοϋς αιώνας τών αιώνων. "Αμήν. Οιιί ρβΓΐυΓ»3ΐίοηίυυ8 ηοη 881 διιρβποΓ, ιπογϊΙο νί-

ΐιιρβΓ3ΐυΓ ; ςυί νβι·ο ΓβΓΟδ ίηιπιβηεδ βυρβΓ3Γβ ηοη ροΐβδί , ηιιΐΐβ ΓορΓεΗεηδίοηε νίιΐβΐυι- ιΐί^ηιιβ. Κι

1ι;κ(: ψιΉΙβπι Ιιβοΐεηυδ Ποηιίηιιβ : ευ]υ8 ρΓΟνίύβηΙϊβ Γβεΐυιη οβί , υΐ Ιιββε δεηηεΓβηΙιΐΓ, ηιιίςαε (ΙεΙ)ί1ειιι

»ΐςυε Ι>Χδίΐ3ηΙειη Ιίη^υβιη ηοδίΓβηι α^ιινίι,, ιιΐ β3 νουίδ υίοιιιιηυβ βχρ1ίι'.3Γ0ΐηιΐ8 εχ ηοδίηβ οο^ίΐαΐίο-

ιιϊ8 Ίιη&βοίΙΙίΐ3ΐβ, βχίκιΐ3(|ΐιβ νεηΐ3ΐίδ 3άιιπιοΓ3ΐίοηε ; ςυίςυβ ηΐΛ^ηοδ νοίιϊδ ιΙ)β83ϋΓ08 ρπβΙηαΙ, βχ ρβτνίδ

ιιΐ3^ιΐ3, εί ηιίηυΐίδ δβιιιίηίΐιυβ ρβΓΓεείοδ οοςιιίΐίοηίδ Ιϊυείιΐδ βυοηιίηίδίΓβΙ , 61 ηο1)ί8 οηιηίΐιυδ Ιβηιίβηι

ΐ3Γ))ί3ΐυΓ, υΐ 3ΐ)8θΙυΙυηι (ΙίνίιιοΓϋΐιι δεπηοηυπι Ουείαιη ρβΓΓΪρίβηιυδ ίη εοείίδ, ευί βΙοΓί» εί ιιιιρβΓίιιιη ίη

8ΐ£ΐ-υΐ3 δχοιιΐοΐ'υιη. Αηιβιι.

ΛΟΓΟΪ Β'.

Ό μ Εν σοφδς Σολομών ούκ εν πειθοϊς σοφίας λό-

γοις , άλλ' Εν διδακτοίς Πνεύματος άγιου σοφισθεις,

έν τοις άρτίως ήμΐν άνεγνωσμένυις άποσεμνύνων τδν

άνθρωπον , Ε6όα λέγων · ( Μέγα άνθροιπος , κα\ τί-

μιον άνήρ Ιλεήμων. > 'Κγώ δΕ ματαίως κατ' έμαυτδν

0ΚΑΤ10 II.

δ3ρίειΐ9 ίΙΙβ δαίοιηοιι, ιιοη ίβρϊεηΐϊ»: νειΊιίδ 3(1

8113(1611(1(111) 3ρ1ίδ, 88(1 (1θ0ΐΙ'ίΐ)3 8311011 δρίΐ'ίΐυδ βΠΙ-

ιΐίΐιΐδ, ίη Ιιίδ (]ΐΐ33 ρ3ΐιΙο Άηία λ ηοΐιίδ Ιβεΐϋ δΐιηΐ,

Ιιοηιίιιβιη βχΐοΙ1ειΐ8 εχοΐ3Π)3ϋ3ΐ, ιΜ3(;η3,ι ίιιηυίοιίδ,

( ι οδ 081 Ιιοιηο, «ι ρΓΗ?οΐ3Γ3, ϊΐΓ ιαϊββηοοΓ». » %(Ι
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«Ιυίΐβ ηιβειίΓη ίρ*β ΓβριιΙαηι, Ιυηι ςυχ ηιίΐιί Α έσκόπουν άτε εΤχον έν τϊ| έμαυτοΰ διάνοια , χι\ 1

3ηίιηα$ κυ^^βΓβΙ>αΙ, Ιυιη α,υιΕ εχ δεηρίιι™ άϊιΐίεε-

Γίΐη, εοη$ίϋβΓ»1)3πι, ηυοηβιιι ιηοιίο ιιια^ιια ι-β» ο*8ει

Ιιοιηο, ε ιι πι πιΟΓίβΙε βι'Ι αιιίηιαΙ, ίηυυωεΓ3ΐ)ίΓιΙ>ιΐ8

οϋηοχίιιιη ρει°ΐυΐ'ϋ3ΐίοηίυιΐ8 : <| ιιϊρρο ψιί εχ ηυο ίη

Ιιιεβιη ε$ΐ βι!ίΐυ$, αά δεηεείυίειη ιΐϋφΐε ρεΓρείυο

ίηηυιηβΓΐΙιϋίιιιιι ιιΐϋΙοβίίίΐυιιι εΐ ίιιεοηΊΐηοϋοΓυιη

εχβηιίηεεοιιΠίειείιΐΓ,ύβηυοδεηρίιιη) β£| : < Οοαίηβ,

ΐ|ΐιίά εβί Ιιοιηο, ο,υο<Ι ηιειηοΓ ο» φι*, αιιΐ (ΙΗιιι

Ιιοιιιϊιμβ, α,υ'ϋΐ ι*εριιΐ38 βυπ»? ι Οβνίϋ ιιΐ ηηίιιιαΙ νίΐε

(Ιβ&ρίείΐ Ιιοιιιίιιειιι, ςιιεηι δ;ι1οηιοη ιιΐ αιπ^οαιη ιΊ

ρι-χείαι-υπι €[ΐι ι ϋ βΟβιΊ εΐ εοιιιιηεηοΉΐ. ββηα ιηίΐιΐ

ιΙυ1)ίΙαΙίοιΐ60ΐ αιΐίηιίΐ 1ιί$ΐοπ3, ςιιχ ϋβ Ιιοιιιίηίβ οπιι

Ιβ£ίΐυτ. Νιιηο ειιίιιι ηικΙίνίηκίΒ Οβυηι βεεερίββε ϋβ

Ιίιηο Ιειτκ, αίςιιβ Ιιοιηίηεηι 1υΓπΐ3δ8β. ΟιιΊΙχιβ εχ

παρά τή; Γραφή; δεδιδαγ μένος ήμην περ'ι τοΰ αν

θρώπου. Αϋτδ; μεν γαρ έλογιζόμην , δτι'πώ; μέγα

Ανθρωπος, τδ έπίχηρον ζώον-, τδ μύριοι; πάθεσιν

ύποκείμενον, τδ έχ γεννητή; εί; γήρα; μυρίων χα

ζών έσμδν εξαντλούν ' περί ου εΓρηται ' · Κύριε, τί

έστι Ανθρωπος, ότι έμνήσθη; αδτοϋ ; ή υΕίς άνθρω

που, ότι έγνώσθη; αύτω ; ι Κα\ό μεν Ψαλμωδδ; κα

ταφρονεί ώς ευτελούς τοΰ ζώου, χαΐ ή Παροιμία

άποσεμνύνει ώς μέγα τι τδν άνθρωπον. "Αλλά μο»

τήν τοιαύτην διαπόρησιν ϊλυσεν ή Ιστορία τή; γενέ

σεως τοϋ ανθρώπου άναγνωσθεϊσα. Ήκούομεν γάρ.

νϋν ότι θεδ; Ελαβε χοΰν άπδ της γή;, χα'ι Ιπλασε τδν-

άνθρωπον. Εύρονδέέχτοϋ βήματος τβύτου άμφότερ»,

δτι ουδέν 4/Θρωπος χα\ μέγα άνθρωπο;. 'Εάν πρδ;_ ...Γ__ - , » I ■ -Γ"»

τβΓίιίϊ βι ιιίΙιίΙ ει ηι^ηυιιι ςυίϋιίαιιι β&8β Ιιοιιιίιιειιι " τήν φύσιν μόνον άποβλέψης, τδ μηδέν χαΐ τοΰ μηδε-

ίηίεΙΙεχί. 5ί οΜυηη Ιβηίοι» ε]υβ βκρϊείαβ, ιιίΐιιΐ

ε${ Ιιοηιο, ει ηυΙΙο ρΓεί'ιο 4ί£η«Μ : δίη ηοιροι·ειη,

<]ΐιο ηΟίκΐυβ εκί, οοΜΪϋβΓβ&, η>η?ηα Γββ ββι, αο

ρηκΙβη· Οϋοηιουο 1οευΐιΐ8εεΐΙ)ειΐ3? ι ΡΐαΛ,ι ίηςιιίι,

< Ιαχ, ει ίβοί» β*1 Ιυ,χ. > Ρει-ρειιάβ ηοπΜηΐβ ει Ιιι<·ϊ5

ρΓοεΓ63ΐίοΐιεηΊ. Πίχίΐ: ι ΚίαίΓιπηηιυβιιΙυιη, ιεΐηιη-

βΐιιιιη δίφτα ηο*εοεΙυιη εχίεηΜίιη ε$(, νεΓοο Οβϊ εοη^

Γεοΐυη». Ει $ΐεΙ|<β, ο( $οΙ, βι Ιυη», ει ηυαβειυι/ιυε νεΙ

οειιΐίβ εεΓηίιηιι», νεί βη'ιηιο εοίΒρτβΙνβΐΜΐϊιηυβ ομ-

(^ηίΐιΐ(ϋιιε8> νβ(·1>ο, ιιΐ εβκεηΐ, ιββββυΐίβ 8»ηΙ. ΜβΓε,

ει ι*γγ3, ει οηιαίυβ εοπιηι, ι»ιη ν»π» ΐυιιι »ηΐιη>·

Ιίιιιιι ιυηι ρΐαηίαπιηι ^εηβΓ3 νει οο ί»α& $ιιηΐ οιηηϊ».

Ιΐΰίΐιο ςυοοϊΐιι ίαείυβ εβί ηιοιίο ΐ Νοη ϋίχιΐ : ί'ΐΆΐ

νός 4ξ·.ο;· έάν δέ πρδ; τήν τιμήν ήν έτιμήθη, μέγα

άνθρωπο;. Ποίαν ; ι Ειπεν ό θεδ;, Γενηθήτω φώ;,

χα\ έγένετο φ£>;. > Σύγχρινον ανθρώπου γένεσιν χαΐ

φωτδ; γένεσιν. Έχεϊ είπε, ι Γενηθήτω στερέωμα. ►

Ό μέγας ούρανδς άνωθεν ήμϊν ύπερτέταται ^ήματι

θεβΰ γϊνδμενος· άστέρες, χαι ήλιος, καΐ σελήνη, και

πάντα δια θεωροΰμεν δφθαλμω, κα\ δσα άνω κατα-

λαμβάνομεν μεγέθη, ρήματι έσχε τδ ε!ναι. θά>Λσσα

κα\ γή, και ή έν αϋτοίς διακόσμησις, ζώων γένη

παντοδα-ά ■ φυτών διάφοροι ποικιλίαι, πάντα ταϋτα

τώ ρήματι γέγονεν. "Ανθρωπος δέ , πώς ; Ούχ

έλέχθη, Γενηθήτω άνθρωπος , ώς , Γενηθήτω στε

ρέωμα. Άλλα πλεϊίν τι όρ5ς έν τω άνθριί>πω ύπέμ

Ιιοηιο, «Ι ιΙίχίΙ, Ρί3ΐΓΐΓΐιι3ηιεηΙυηΊ. ΑιυρΙίιιβ ϊΙίςαίιΙ ^ (?!-ι)ί) υπ4ρ ούρανδν, ύπέρ φωστήρας- ύπέρ πάντ*

εβπιίδ ίη ηοιηιη· ςιι»ιη ΐη Ιυεε, ςυαιη ίη εο&Ιυ,

ς ιι 3ΐιι ίη ΙυΒίοιη^ακ. Οαιηί^ιιβ ΑηίβεβΙΙίΐ Κοηιίαί*

χΜΟβΜΐο. ι ΑβεβρίΐΟίΗΜ : ι ιη»ηυ ρΓορτίαϋί^ηΛίυΓ

Γοτρ··. ηο&ίΓυηι Γυηηβτβ. Νοη ]υ8ίίι αηςείπ. Νοιι,

ΜΙ εΐ03(ΐ3δ, $ροηΐε μμ ρτοΐυΐίΐ Ιιοπιίιιειη Ιβπ·. Νοη

ιυίηίβΙΓΪι Ροιβιΐλϋου» ηοο ίΗυιΙ Γαεΐεηϋυηι ηιβηιΐβ-

»ίι, μ4 ιοαιιιι βηι οβηβνοΐα* ατίΊΓεχ Ιατταη βεεερίΐ.

δϊ ΙΗιμΙ ο.αοϋ βυιηρίιιηΊ β*(, ακρίοίδ, ςαίά Ιιοιιιίηβ

▼ίΙίιΐ8?δϊη 3Πϊ6εειηεοη8ίύ'εΓ38, ο;υί(ΙΙιοιηΐηεηΐ3]ιΐ8?

ή ανθρώπου γένεσις. < "Ελαβε Κύριος ό θεός· »

καταξιοΐ ιδία χειρ\ διαπλάσαι τδ ήμέτερον σώμα.

06 προσέταξεν άγγέλψ· ούχ ή γή αύτομάτος ώσπερ

τοΰ; τέττιγα; ήμά; έξέβρασε, ούχ είπε τωδε χαΐ

τώδε ποιήσαι λειτουργικαΐς δυνάμεσιν. Άλλ' ιδία

χειρί φιλοτεχνεΓ, γήν έλαβεν. "Οταν πρδς τδ λη

φθέν άπίδη;, τί έστιν άνθρωπος; δταν πρδς τδν

πλάσαντ* χατανοήστ^ς , μέγα άνθρακος, ώστε. χαι το

μηδέν διά τήν ϋλην, χα\ μέγα διά τήν τιμήν.

^αειιιιϋ0)0(1Μη ρΓορίβΓ ιηβίβΓίβιη εο ηϊΙιίΙ αΙ>]βοιΐυ8 , ρτορίβΓ εΟεείοΓίβ ϋίβοίΐαίειιι ρηκεΙβΓίυβ ηΊΙιίΙ.

• Εΐ3<;οβρίΐΒβιΐ8.)ΟΐΗ·3ϋΐ6ΐιι, ευηΐ8ηί8(1ίοΙαπΐ6ίι, « Κα\ έλαβεν ό θεός. > Άλλά πώς ; Έχει έν τ&ς

• ΕίΓεείΙ Οεϋ* ίιυηιίηεπι, > οίο ίη 8^ϋδ ρΓθθΓ83ΐΐοηε, κατόπιν, «ΚαΙ έποίησεν ό θεδ; τδν άνθρωπον ■ > έν-

Ιβηηυβπι 'κΐ ηοιι ϊηίεΙΙβχβΓίπιυί, ίη ηί£ΐοπ3 άίοίΐυτ : ταϋθα δέ, άνωθεν άνθρωπου γένεσι; * ώ; μηδέν περί

• ΕΙ βεεβρίΐ Οβιιβ ρυΐνβιειη β Ιβτη εί Γυπηίνίΐ ηο- άνθρώπου διδιδαγμένων ήμών, Ιστορία λέγει · ι Και

ιιιίηεπ) ?ι Ίηάϊά*Τ}ΐΛΐ ]&η ηυίϋ*η) νεΓϋυιη ίΙΙικΙ, ρ ίλαβεν & θεδ; χοΰν άπδ της γής* χα\ έπλασεν ό θεδς

« ΡβΓΠ)3νίΙ, » λ4 €0Γρι»8 ΓβΙβτι : « ίεειΐ » αυΐεπι, 3<1 τον άνθρωπον. ι "Ηδη τινές Ιφασαν, τδ μέν < έπλα-

σεν ι έπΐ τοΰ σώματος εϊρήσθαι · τδ δέ ι έποίησεν ν

Ίιά τής ψυχής. "Ισως ουδέ Ιξω τής άληθιία; ό λόγο;.

"Οπου μέν γάρ εΓρηται , ι ΚαΙ έποίησεν ό θεδ; τδν

άνθρωπον, ι κατ' εικόνα θεοϋ έποίησεν αύτδν, τδ

ι έποίησεν » εΓρηται· δπου δέ λοιπδν περ'ι τή; σωματι

κής ύποστάσεω; ήμϊν διηγείται, τδ · έπλασε ι λέγει.

Διαφοράν δέ ποιήσεω; καΐ πλάσεω; χα\ ό Ψαλμωδδς

έδίδαςεν εΙπών ' ι ΛΙ χεΐρές σου έποίησάν με χαί

έπλασάν με. ι Έποίησε τδν έσω άνθρωπον , Επλασε

τδν εξω. ΚαΙ γάρ πρέπει ή μέν πλάσις πηλώ 1 ή δέ

ποίησι;τώ χατ' είχόνα. "Οστε έπλάσΟη μέν ή σάρ^

ίποιήθη δέ ή ψυχή. "Ανω ^οίνυν ειπών ψυχής,

υποστάσεως, νϋν περ'ι τή; χζτάτδ σώμα διαπλάσεων

3Μίη>υιη.0υχ φιϊϋβη ηϋο (οιΐε ηοη ηοοογμΙ ά νβιβ,

1)1 ευηι βχροαεααυηι ε$8εΐ ηοιηϊηεηι οδδβ ΓαΐΙυιη Λά

ι ιιοαιηβπ) Οβί, βεΓίρΐιιηι κίΐ, ι Ρεείΐ : > οαπι βυΐβη

«ΗβΙ εχ^Ιίεβηαβ, ςυχ βΛ εοι ροιίί εοηβιίΐυΐίοιιεηι

ρει-ΓιηεΓειιΐ, εβ νοχ , ♦ ΡοτπιανίΙ, ι 3αΊιίΙ>ίΐ3 ΓυεΓΪΐ,

)ΐΓ,κ5€Γΐίπι εαιιι ϋβνιιΐ ϊρ8ε Οίβεήιιιεη ΙιοΓΗιυ νεΓϋο-

ηιιυ άοειιίδ&ε νίο'εβίυΓ, αυηι ύίεβΓεΙ : ι Μβηυβ Ιιιχ

Εεεεηιηΐ ιηο, ει ΓοηηανβΓυιιΙ ηιε. > Ρεείΐ ήοπιίηεηι

ίηΐεΓΪΟΓεηι, εχΙβτϊοΓβηι Γοητιηνϊι. ΡοπιιβΓε ειιίιη

εοηςταίΐ Ιυΐο, ίαοετε αυίειιι ίιιια^ίηί Οβί. Οιιηιη-

«υι-επι Γοηιΐ3ΐ3 εβί μγο, αηίπιπδ νειο Γηείυι. Εχρο-

εί1Ϊ8 Ϊ£ΪΙυΓ .ίη Ιο, ςυχ 30* εοηβΐίΐιιειιϋιιιη ηιιίιιιιιηι

*μβεΐ3ΐ!ΐ, ιιυιιε εα ηαιιαΐ, φΐ«ε ϋι! εοκριΐδ εοιιίίιιι-
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ήμϊν διαλέγεται. "Εχε και τοΰτον τδν λόγον ■ τίς δέ ό Λ (1 ιιηι ρεπίηεηΐ. Ηχο δίΐ ιιη» ΓίΐΊο. ΑΙ&Γ3 εβί, (μιοιΙ

ί-ίρος ; "Οτι τά μέν έν κεφαλαίω λέγεται · τα δέ χαβ'

£ν τρόπον γέγονεν ήμϊν παραδίδοται. "Ανωθεν ουν ότι

αϊ έποίησεν, ώδε και πώς έποίησεν. Εϊ γάρ άπλώς

εϊπεν δτι έποίησεν, ένόμισας αν δτι έποίησεν ώς τα

κτήνη, ώς τά θηρία, ώς τα φυτά, ώς τδν χόρτον.Ίνα

ο&ν φύγης τήν πρδς τά άλογα χοινωνίαν , την ίδιά-

ζουσαν περι. σε τοϋ θεοΰ φιλοτέχνησιν ό λίγος παρ-

έδωκεν. « "Ελαβεν ό θεδς χοΰν άπδ τής γη;. » 'Εκεϊ

είπεν δτι έποίησεν ένταΰθα δε πώς έποίησε. Χοϋν

έλαδεν άπδ της γης , και, έπλαθε ταϊς Ιδίαις χερσίν.

Ένθυμήθητι πώς έπλάσθης. Τδ έργαστήριον της φύ

σεως λδγισαι. Χειρ έστι δεξαμένη σε θεοΰ* τδ παρά

θεοΰ πλασθέν, διά πονηρίας μή μιανΟη, δι' Αμαρτίας

μή άλλοιωθη" , μη έκπίσης της χειρδς τοϋ θεοΰ.

Χχεΰος εί θεόπλαστον παρά θεοΰ γενόμενον ■ δόξαζε

τδν ποιήσαντα. Ούδέ γάρ άλλου τινδς Ενεκεν έγένου,

ή ίνα δργανον γ, ς έπιτήδειον της δόξης τοϋ θεοΰ. ΚαΙ

γάρ δ κόσμος ούτος όλος ώσπερ τι βιβλίον Ιγγραφόν

έστιν , ύπαγορευόμενον τήν τοΰ θεοΰ δόξαν · τήν

άπδχρυφον, χα'ι άόρατον τβύ θεοΰ μεγαλωσύνην

(ι' αύτοΰ διαγγέλλων σοι τώ. νοΰν έχοντι , εις χατα-

νδησιν άληθείας. Πάντως ουν μέμνησαι τών είρη-

μένων.

« Κα\ ηϋλόγησεν αίιτοϋς ά θεδς χαΐ εϊπεν , Αύξά

νεσθε, χαΐ πληθΰνεαθ·, χα\ πληρώσατε τήν γήν. >

Διπλή αύξησις, ή μέν σώματος , ή δέ ψυχής. Άλλά

ή ψυχής αύξησις, ή διά τών μαθημάτων εις τελείω-

ίΙΙίε ΓβΐΒ 5ΐιπιηΐ3ΐίιη ρεΓβΐηηχϊΙ, Ιιίο ιηο<1υιη, ς.αο

Γ»οιβ 681, εχρίϊεβΐ ει εηβιτβΐ. ΑηΙε Γβείδδβ ϋβυηι

ΜκϋνϊβΙϊ : ηιιηε ςιιο πιοϋο ίεεεπί, ίπΙεΙΓίβίδ. Εΐεηϊιη

5ΐ δίαιρϋοίΐβΓ ίοπρίυαι 85581 : ΕεεϊΙ, ι-ο(ϊΙ*Γββ 1)0-

ηιίηεηι ίυίίβε Γβεΐυιη, κι Γβτ*8, υΐ εεΐβ, ιιΐ ρΐαηία·»

ιι ι ΙιογΙ)ϊ8. Οαοείκα ιιΐ Ιε ου πι 3£ΐ-ε8ΐίοΐΊυυ$ ίη-

Ιβ1Η(βΓββ ηίΐιιΐ ηαΙιβΓβ οοηαηιυηο, Μο>β«δ ρΓορΓΪιιιη

ει ιίη^ϋΙΐΓβ 1>βί ίη ιε ογθϊικΙο βηίίίείιιιη εχρΙίεβνίι.

• δυηιρίίΐ ϋευ$ ρυΙνβΓβπι ε 16ΓΓ». > Τυηε, ςιιίιΐ Οειι*

Γεεεηΐ, ιΐίχίΐ : η ιιη ο, η υ3 ηΐίοοε Γεεετίΐ, εχροηίι.

ΡιιΙνεΓβη δΐιηιρδίΐ ε Ιθγγ3, ηοιηίιιεηιςυε ρι-ορπίβ

ιιιαιιίΐηΐδ ΓυπηβνίΙ. Οα%ίΙ» α,ιιοπιαιΙιιιοιΙυπΊ Γοπι<3ΐιΐδ.

ίίβ, ηοιηο : ιιαίυΓΧ ΐυχ απίΠείυιη οοιιδί<1κΓ3. Οεί

ιηαηυ$ βδΐ ϋΐα, ςυχ ιε Γοηιιανίι. (^νε ηβ 1>βϊ οριι»

0α(ί1ϊο εοίη<(ϋϊηεΙι»Γ, ηβ ρβεεαίο ρβΓνεηαΐυΓ, ει

εχεί(1α8 ε ιη»ηυ Ρεϊ. Τα ββ «8 » Οβο βεΐιιπα, ηιηυβ·

εοηΟαίιιιη, Ι«ικ1» εΟΓεείΟΓεηι Ιιιιηη : αεςιιε βηίπι

»Γι»πι ι>ϋ ουβαπι Γαείυϋ εβ, ηΐβί ιιΐ »ά 1>βί ^Ιοτί>ιη

εε!θΙ)Γ»η(1αιη β*5β» ίηίίΓυιηεηΙυηι αεοοαπηοίΐβΐυιιι.

Αε ιΐίνίηα ςυίιίβηι ^Ιογϊκ εβ1ε1)Γ»ηά« ηιαίεηβιη Ιίυί,

Ιαηψιαιη ΙιΙιθγ 8εηρίυ$, βυ^εΓίΙ ογ1)Ι8 ηϊε υβίτβτ-

5418. Τίοί εηίπι παεηΐε ρΓΧίΙίΐα 3ι1 νβηΐϋίβ οοι^ηίΐίο-

ιιειιι ηυηΐϊβΐ εχ $ε ηιβ^ηίΠοβηΐίίπι Οβί. ΟιιβρΓορίετ

βοπιιη ςιΐ33 ύίοΐΒ $υηΙ, τεεοηΙίΓε.

• Ει οβηβόϊιϊΙ είβ Οβαβ, ει ιίΐ : ΟτβιείΙε, ει ιηυΙ-

ϋ^Ιϊεβιηϊηΐ, ει τερΙβίβ ΙεΓΓ&η ■ ι ϋυρίβχ ββι ϊηεπ>·

ηβηΟιιη, υουπα εοΓροτίβ, αΐίβηιη βηίιιιί. Αυ(εΙηΓ

α&ίιηυβ, ευηι ιΙί&οίρΓιηίβ εχεοΐίκιτ αίςαβ ρβΓΙίςίΐυΓ.

σιν προσθήκη - σώματος γάρ αΟξησις, ή άπδ μιχροΰ ς. ΟΟΓριιβ βυΙβηιοΓβϋοίι, ϋυηι εχ ρβΓνο αά ]υβΙυ·Β ιΊ

εις τδ καθήκον μέτρον άποκατάστασις. ΑΟξάνεσθε

τοίνυν τοϊς μέν άλδγ&ις ζώοις, κατά τήν τοΰ σώματος

τελείωσιν, κατά τδν άπαρτισμδν της φώσεως εϊρηται,

ήμϊν δε αύξάνεσθε κατά τδν εσω άνθρωπον, κατά τήν

προκοπήν τήν εις θεδν ουσαν , οίος ήν Παΰλος , τοίς

μεν Εμπροσθεν επεκτεινόμενος , τών 6' δπισθεν έπι-

λανθανόμενος. Αΰτη έστίν ή αΟςησις τών θεωρημά

των , ευσέβειας άνάληψις , ή τοΰ πλείονος Εκτασις,

τδ έπορέγεσθαι ήμάς άε'ι τών δντων, τδ προγενόμε-

νον μέν αι\ κατόπιν έαυτοΰ άφιέναι,τδ δέ λεϊπον της

ευσέβειας, τοΰτο δση δύναμις έπιζητεϊν. ΟΓος ήν

Ισαάκ, περ\ ου ή μαρτυρία έκείνη άναγέγραπται,

δτι προβαίνων ύψοϋτο, μέχρις ού μέγας έγένετο. Οϋ

γάρ άπέστη, ούδέ μικρδν αυξηθείς άπέμεινεν ■ άλλά

εοιι^Γυεπίεπ) ηια^ηίακίίηίί πκχΐυπ) βεεβάίι. ΟΓβΜΪΐ»

ί^ιΐιΐΓ (Ιίείαιη ε$ι Γ3ΐΐοηε ε3Γεη!ίΙ>α8 3ηϊηΐ3ΐϊ1)ΐι$, υΐ

αά η3ΐυΓ3ΐειη εθΓροη& ρβΓΓοοΗοηβηι ρεΓνεηηεηΙ.

Νοηίβ 3υΐβαι, υΐ ίοίετίοτίβ ηοηιίηί* ρίο^ΓβΜυ ββ-

εβηόβΓβιηυβ αά Οευιιι , ιμιβοΐΜίαιοάυιιι Γμϊ«03Ι

Ραυίυδ, ςυχ ςυί(Ιβιιι ΓείΓΟ βυηΐ, ουϋνΪ8εεη8, 3ϋ βα

τβτο ς ιΐ32 βιιηΐ ρΐΌρτϊ*, εχίεηύεη» βεΐρβυη. Αυ-

υιηβηίαηι Γιΐ εοηίειηρίβΐίοηε, ρίε(3ΐί$ ευΐΐυ, άυη

3(1 ηεΙίΟΓΐ· ρΓΟ^ΓβϋίηιυΓ, (Ιιιιη εοτυπι, ςιΐ35 τγγ»

8ΐιηΐΐΜ>η3, ευρϊ<1ίΐ3ΐε <]υοΙΐ(1ίβ ιηαβ;Ϊ8 ίηϋαιιιηΐλαιυΓ,

(Ιαιη ςυυά ρΓχεε8$ί1, ρο$ΐ ηο$ Γβ1ίικ|υίηιιΐ8, εί 3ΐΙ

ί(1 ρίεΐ3ΐί$ ςηοά Γείϊηυυιη ε&ΐ, ρΓο νΪΓΪχ>υβ οοιιΐβιι-

(Ιίιηυβ. Τ<χ1ΐβ ογ»1 Ι»33ε, ϋβ ςιιο Ιε*Ιίιηοηίυϋΐ ϋίικί

δεΓίρΐιΐΓβ ρτο4ίΙ, ςυοιΐ ρτοΓιεϊβηβ εΓβκβϋαΙ, (Ιοηοο

προέβαινεν άεΐ διαβήμασι μεγάλοις. Διέβαινεν ΙιΑ τά Ο ιη3^πυβ βΟεείυβ βδΐ. Νεςυε εηίπι εοιίδίδίβυαΐ, ηβ-

εργα της άρετής, διέβη μεγάλψ βήματι τήν σωφρο··

σύνην , έπέβη τή δικαιοσύνη. Εκείθεν επι τήν άν-

ορείαν άνέβη. Ούτω διαβαίνων , έτΛ τδ άχρον τοΰ

ϋψους τοΰ άγαθοΰ κορυφοΰται δ δίκαιος. Αύξάνεσθε

ουν αυξησιν, τήν κατά θεδν τελείωϊΐν , τήν κατά τδν

ένδον άνθρωπον · πληθύνισθε Εκκλησίας τη ευλογία.

Μή έν έν\ περιγραφήτω ή θεολογία· άλλ' εις πάσαν

τήν γήν κηρυχθήτω τδ Εΰαγγέλιον τής σωτηρίας.

• Πληθϋνεσθε. > Τίνες; Οί κατά τδ Εΰαγγέλιον γεννώ

μενοι, ι Πληρώσατε τήν γήν. ι Σάρκα τήν δεδομένην

ύμΐν εις ύπηρεσίαν πληρώσατε άγαθών έργων.

Όφθαλμδς πλήρης έστω τοΰ δραν τά δέοντα. Χε\ρ

ΐλήρης έστω τών άγαθών έργων. Πόδες έστωσαν εί -

έιιίτκεψιν άσΟενούντων, πορευτικο'ι δντις έφ' ά τ:ροσ-

ΐ)ΐιβ ρβαΐαΐαοα ηιιοΐυδ (1εεΓε&εε1)3ΐ, $ει1 αΐΛ%η\& μπι-

ρβΓ δραΐϋδ ρΓΟ^ΓΟίΙίβϋβΙιΐΓ. ΟοδΟβΙκιΙ νίΠυΐυια

δΐϋίΐϋδ, εί υΟΊεϋδ : εΓε$εεΙ)3ΐ οιβι^ηι ιηοάεβϋχ ε!

ΙεηιρβτβηΙίχ ρΓΟ^Γβββίοηβ ; εΓε$εε1)3ΐ ]υ$ΐίΐί3 εε

χςυίΐϊΐβ. Ηίβ ^ΓβιϋΐΗΐβ »<1 νΐπίβηι χίαίβηι ρβΓτβηϊΙ.

8ϊε ρι υβΓοιΙίβηδ ει 6Γε«οειι» τιγ ]α8ΐοβ 3(1 βαηηιιιη

Ιιοηϊ ΓλβΙίςίυιη βχίοΙΙϊΙιΐΓ. ΟΓεβίϊΐ* ϊ^ϊΙιιγ ρβτΓεεΓιοηο

Π13, ηυα 1)βο ρίβεεί, ςυχ 6ι ίη Ηοιηϊηε ϊηίβηοΓΪ.

ΜαΙίίρΓιΐ'αηιίη'ι ΕεεΙεδίχ ΓαευηϋίίαΙε. Νβ ίιι βηο>

εηυεΙυάΌΐαΓ' εοςιιϊιίυ ϋβί, $ε(1 ίη οηιηβιη ΐεπιιη

ριοιιιυΙ^βΙϋΓ δβΐυιίδ Ενηη§β1ίιιιη. ·ΜιιΙΙίρ1ίθ3ηιίηί.»·

Οιιί? Υυβ, ςυϊ ίιι ΕνβηςεΓιο {εηϊΐϊ βδΙΪ8. < ΒερΙεί-'

ΐϋΓηιοι : > εαΐ'Μειη νοίιίδ λΛ ηιίηΪ8ΐΓ3Β(1ιιπ) εΐαίαιη

1)θηί5 βςΐίοηίϋιΐδ Γορίβίο. ΚεοΙεαίυΐ' οι:υΙυ5 εϊηιιη,
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ΓΟ.'ΐιηι ηβρβοΐιι, φι» ΓθίΙίΒ βιιηΐ. Κερ'ειιΐιιι- ηΐ3ΐιηδ Α ήκί· Πάσα ή τών μελών ήμών κατάστασις πλήρης

ορβι ίΐιυβ 1)οιιΐ8. ΒβρΙεβηΙιΐΓ ϊΐίϋβιη ρεάεδ 3(1 νίϋβη-

•ΙβΙ ρ>ΐφβΓ«8, 61 αά 83, <|113Β ΟριΙΓίΟΐ, βΧΜφΙβΙΜί*

ρι-οΐίοίϋοβιιίβδ. Οηιηίβ (1«ιιϊ(]ϋ« ηιεηιΙιΐ-3 ιιοϋΐτη ι-ε-

ρΐββηΐυτ οΙ)δει°ν3ΐίοηε ιηβηιίαίοι υηι Οοί . Ηοο βί(ηί·

ί'ιοαΐ 03 νο\, < ΚορΙείε Ιεπ·»ιη. ι Αιςιιβ ίΐΐ* οπιΐίο,

ςαχ οοιηιηυιιίδ 881 ηοΐιίδ ίΐιηι Γεϋφΐίδ 3ΐι ϊ πι »ιι Ιϊ-

Ιιυι, ρΓορπβ ΓβΓβΠϋΓ 3(1 ιιο<!, οιιιιι ίΐκεΙΙ-^ίΐυΓ εχ

63 Γ3ΐΐθηβ. ({113 ΙΐθηθΓ3(ί 811111115, 61 ίίβΐϊ 3(1 ίθ)3£ί-

Ιστω των κατά τάς έντολάς έργασιών ■ τοΰτό έστι,

ι Πληρώσατε τήν γήν. ι ΚοιναΊ μεν αϊ φοινα\ χα\ τοις

άλδγοις · ιδιάζουσα! δέ γίνονται, δταν τώ χατ' εικόνα

χα\ ω έτιμήθημεν, τούτω χρησώμεθα. Τά μεν γάρ

σωματικώς αδξει , ήμείς δέ πνευματικώς · κα\ τά.

μέν πληροί τήν γήν τώ πλήθει, ήμεϊς δε πληροϋμεν

ταίς άγαθαϊς έργασίαι; τήν συνεζευγμένην ήμϊν γήν,

τουτέστι τήν σωματιχήν ύπηρεσίαν.

ιιβιιι ϋΐίί. ΟββειιηΙ εηίπι ε;εΐει·3 ιηϊιηαΐία εοΓροΓβϊδ ϊιιοι-εηιεηΐίδ, ηοβ αιιίεηι πιι-οΓροΓβίδ, βΐ 3(1 δρίπΐΗΐη

ρεηίηεηΐίϋυδ. Αΐίμιε ϊ 11α ςυϊϋβιη ΙβΓΓηιιι ΓερΙεηΐ ιηυΐΐίΐυυπιε, ηοβ βυίειη Ιβιταιη εοί-ροπ» ηοβίπ οοηίδ

οοη]ιιικ:Ιαιιι, ηοηίδ ορεηουβ ΓερΙειουκ.

ι Εοοε άειί'ι νο1)Ϊ8 οιιιιιβ Ιίξηυηι Ιΐ3ΐιειΐ8 ίϊυοίιιη) ίη < Ίδοϋ δίδωκα ύμϊν ξύλον δ ίχει καρπον έν έαυτώ·

δειηείϊριη, υΐ 8ΪΙ νοίιίβ ΐη εβεηιιι. ι Νε ρι·«1βι·ειιι·- ύμϊν έσται εις βρώσιν, ι Μηδέν παρατρεχέτω ή

γ:ιΙ ΡχοΙβ$Ϊ3. 0ηη'ΐ3 Ιβ£ίΐίπΐ3 βυηΐ. Νοη άϊχίΐ : ρ Εκκλησία · πάντα νόμιμα έστιν. Ούκ είπε, Δέδωχα

Ι)«1ί νοΙ)Ϊ8 ρίβοε* 3(1 νί*8 ιι < ( 1 1 11» . ΙίοιΚ νο1)ίδ ύμϊν τους ίχθύας εις βρώσιν , δέδωκα ύμϊν τά κτή-

εοίε, εΐ ΓβρίΊΙίβ, ει φΐ3(]πφ«(ΐ3. Νοη εηίπι ο!>

ί(Ι εο οι-εβνίι. δεΛ ρπιηβ Ιεχ οοηοεδβίΐ, «1 Γρυοίΐ-

1ιιΐ8 νε^εεΓεηιιΐΓ. ΑιΙΙιυε ειιϊηι ρ»Γ3(ΙΪ80 ιΐίξΐιί ριι-

ια 1)3ΐιι υ γ. Εεςυο<1 ηίο Ιβίβΐ ιιινίΚτίιιηι ? ΓΝουίβ ει

ΙιββΙίίδ, βΐ νοίιιοπυιΐδ (Ιβΐϊ βιιιιΐ ΓπιοΙπδ, εΐ ΙιβιΊο,

3(1 νββεεηααπι, ει νοΙιιεηΙηίδεοΒίί, ει οηιηϊοιιβ »ιιΐ-

ιιιβιιΐίυιΐδ ΐεΓΓΧ. Αιςυϊ ιιιιιΐο οβιηίιηιΐδ 3ΐιϊπΐ3ΐΪ3

Γπιεΐί1>ιΐ8 ιιοη νεβεί. Ο,ιιο εηίπι Γηιείιι νβδοίΐυι*

ρατϋυβ αυΐ 1εο? Ηί (»ιηεη Ιεβ'ι ηαΐαηβ βυΐ^βεΐί

Γηιείϊηυί 3ΐε1>3η(υΓ. δεά ευιη ηοηιο Γεεεββίδβεΐ α

■1131103(0, εΐ 6ΧΙΓ3 ρ3Ι'3θΊδυΠ) VI 13111 3£«ΓΡ(, ρΟδΙ

ύ(Ιυνίαπ) νίϋεηβ Οοκιίηιιβ ηοωΐηεβ εοηιυιηβεεβ,

εοϋεβκβίΐ είβ, ιιΐ οηιηΐουβ νεδεεΓβηΙυΓ : ΟιηηεηιιοιΙ

νη, τά έρπετά , τά τετράποδα " οί γάρ τοΰτιον

Ινεκεν έκτισε , φησίν. Άλλ' ή πρώτη νομοθεσία

καρπών άπόλαυσιν συνεχώρησεν ■ 5τι γάρ ένομιζό-

μεθα άξιοι είναι του παραδείσου. "Εστι δέ τι έν τφ

λανθάνοντι μυστήριον ; ήμϊν γάρ κα\ τοις θηρίοις

χαΐ τοις πετεινοίς τοΰ οΰρανοϋ, κα\ πάσι τοις δηρίοις

της γής οί καρποί έδόΟησαν, χαι ή χλόη. Κα\ μή

νΰν όρώμεν πολλά τών θηρίων καρποϊς μή τρεφό

μενα; ποίω γάρ καρπώ καταδέχεται πάρδαλις τρα-

φήναι; τίς δέ καρπός δύναται λέοντα θ ρέψαι ; Άλλ'

δμως ταύτα τφ νόμω της φύσεως ΰποτεταγμένα,

καρποϊς διετρέφετο. Επειδή δέ ό άνθρωπος έξεδι-

ητήθη καΐ έςέβη τοΰ δρου τοϋ δεδομένου αϋτώ, μετά

ιιιονβΙιΐΓ, ίηςιιίΐ, εΐ νΐνϊΐ, εΓΐΙ νοίιίβ ϊιι είουηι, ηιΐ38Ϊ Ο τδν κατακλυσμών ειδώς ό Κύριος άφειδείςτοϋςάνθρώ-

θΙ(Τ3 νΪΓ6ΙΙ(ί3 !Γ3(1ΊΐΙΪ νΟϋίβ ΟΠΙΠίβ. ΟϋΟ Ο,ΙΐίϋβΙΠ

εοιιεεβδο, Γε1ίςιΐ3 ίιεπι 3ηίηΐ3ΐΪ3 εοηιειίεηιΐί Ιϊοεη-

(13111 1130(3 811111.

Εχ εο ΙειιιριίΓε ει Ιεο εΓυιΙϊνοΓυβ, εΐ νυΙΐυΓεβ

03(Ιανβπιιιι 3 νϊϋΐ . Νεςιιβ εηίπι βΐηααΐ ηεςεηίΐί βιιηΙ

(«ΓΓβηι είΓεηηιΙιΐ8ΐΓ3ΐ)αη(. Νοηόυηι ςυίο'ςυβπι ίηΙβΓ-

ίβΓΒΐ εοπιιη ςυ:ε νεΙ 3 ϋεο ίαείβ, νεί ςεηίο 8Γ3ηΙ,

ηιιο \ιι1ΐιΐΓεδ ηιιΐΓΪΓεηΙυΓ. Νεηυε ηβΐυτβ 8ερ3Γ3ΐ>3ΐ

βΐ ϋΪ88ηΙνεΙ)α( ; νί^εΙιοί εηίπι. Νεο,πε νεηβΙοΓεβ οε-

εϊ(ΙεΙ)»ιιΙ; ηοηϋυηι εηίπι νβοοίιβηΐ 1ιοηιίηε$ β]ιΐ3Πΐο<Ιΐ

8ΐιΐ(1ίο. Νεςιιε ΓβΓ* άίίβηίβΐιβηΐ ; ηβςκβ εηίηι ετβηΐ

επιόίνοΓ36. Νεε ϊρβί νυΐΐιιι-εβ νεβεί εβάβνεΓΪΙιυδ «5-

$ηενεΓ3ΐιΐ : ηιιοηϊαπι ηοικίυιη ογβπΙ 03(ΐ3νεΓ3, ηοη-

ϋιι ιιι Γριογ, ηυηΗαιη Ι3ϋ3 νιιΐΐιιπιπι είΐΗΐβ ; βοά οιηηία

ηιοιε ενειιοπιπι νίε(ίΐ3ΐ)3η(, οηιηί» ίη ρι·3ΐΪ8 ρβ-

βεβΙιηηΙιΐΓ. Ει (]ΐιεηΐ3<!ιηο(1ιιπι νίϋεηιυβ εοηεβ ΙιεγΙ)38

ΓΙΙΓ3ΐίθηί3 831188 83»ρβ €ΘΙ1Ιβ<1βΓβ, ηοιι ςηθ(1 ΪΙΙβ

είΙΐΙΙ8 βΪ8 8ΪΙ Π3ΐυΓ3ΐί8, 86(1 Π31Ι1Γ33 (|ϋΟ(1»ΐη III-

δΐίιιοΐιι εοιηιηοηίΐί ΓβΓηηΐυΓ βιΐ ίο! ηυοιΐ δβΐυΐίίβηιπι

Ϊ1ΙΪ5 ΓΐΐΙ (ΙΓΙΙΠ1 08), βίο 0ΓΙ(ϋίνθΓ3 1(11)0 3ηίΐ113ΐί3 0Γ3111,

ιιοιι υΐ δϊΐι'ι νϊοίδ8ίηι ϊιΐδίϋίαδ βίΓυεΓεηΙ, δοϋ υΐ

ηκιχ 3(1 ρΓί8ΐίιΐ3ηι ΓεΊ'ίΓεηΐ εοηδίιείυϋίηβπ). ϋχίεπιηι

Ιιοιηο ΓενεηίΐυΓ *ά ρηχΐίηυπι δΟΐυηι, ιιιιρΓοΙίΒίτι,

χπιπιηο53ηι, 86ΓνίΙεπιςιιε ίη νίοια δοΐΐίοίΐηιΐίηειιι

οπιίιίεηβ. δίο εηίπι αά νίΐβπ) τεάίί ε]ϋ« δ'ηηίΐεπ),

(|ΐΐ3Π) <1ε^ε1)3ΐ ίη ρίΓβαϊδο, 3 οαπιίβ ρεΓΐιΐΓΐ)Ηΐίοηί-

Ι»Ι18 Γ6Π)0(3ΐη, 80011 Γ3Ι11, 01 1ίΙ)0Γ31)1, €ΐ ΟΟΠΙ ϋβΟ

»ΐΐ|ΐιε αηςεΐίδ εοη]υηεΐ.ιιη. Ηχο » ηοιιΊβ (1ίο(·ι δυηι,

ηοη ψ\οά Ιιοηιίιιεί οί) Κ5ΐι οίϋοΓυοι α ϋοο οοποοβ^

πους, έπ\ πάντων τήν άπόλαυσιν συνεχώρησε. Πάντα

ταύτα φάγεσΟε ώς λάχανα χόρτου. Ταύτη τϊ) συγχο»-

ρήσει και τά λοιπά ζώα έλαβε τήν τοϋ έσθίειν άδειαν.

Έξ έκείνου λοιπδν ώμοβόρος ό λέων, έξ εκείνοι»

*λ\ γϋπες άναμένουσι θνησιμαΐα. Οΰ δήπου γάρ

χαΐ γϋπες δμοΰ τφ γεννηθήναι ζώα περιεσκόπουν τήν

γήν. Ούπω γάρ τι άπέθανε τών παρά θεού σημαινο-

μένων ή γενομένων, ϊνα γϋπες τραφώσιν · ούτε φύσιν

διεχώρισεν ■ ακμαία γάρ ■ ούτε ΟηραταΙ άνάλωσαν ·

ούπω γάρ επιτήδευσις άνθρώπων · ουτε θηρία δι-

έσπα ■ οΰτε γάρ ήν ώμοβόρα. ΓυψΊ δέ άσύνηθες άπδ·

νεκρών διαιτασΟαι· ώστε οϋπο) ήν νεκρά, ουπωδυσ-

ωδία, ουπω τοιαύτη τροφή γυπών, άλλά πάντες τά

κύκνων διητώντο, κα\ πάντα τους λειμώνας έπενέ-

ϋ μετο. ΚαΙ οία όρώμεν κύνας θεραπείας ένεκεν πολ

λάκις άγρωστιν έπινεμομένους, ούκ έπειδή συμφυής

αύτοϊς έστιν ή τροφή, άλλ' έπειδή άδιδάχτω τιν\ φύσεως

διδασκαλία έπ'ι τδ συμφέρον έρχεται τά άλογα· τοιαύτα

λόγισαι είναι κα\ τότε τά ώμοβόρα τών ζώων, χόρτον

έαυτοϊς τροφήν έπινοείν, ούκ άλλήλοις έπιΒουλεύοντα·

άλλ' οία μέλλει είναι μετά ταύτα ή άποκατάστασις,

τοιαύτη ήν ή πρώτη γένεσις. Επανέρχεται δέ ό άν

θρωπος έπ\ τήν πάλαι αϋτοΰ κατάστασιν, τήν πονη-

ρίαν άφέμενος ■ τήν πολυμέριμνον ταύτην ζωήν, τήν·

περίτά βιωτικά της ψυχής δουλείαν, ταύτα πάντα

άποθέμενος, έπΐ τδν έν παράδεισοι υποστρέφει βίον

εκείνον τον άδούλωτον τοις πάθεσι της σαρκδς, τδν

ελεύθερον, τδν θεώ συνόμιλον. τδν άγγέλοις όμοδίαι-

τον. Ταύτα τοίνυν εϊρηται ήμϊν, ούκ έπειδίι .
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κλείειν Οέλομεν της δεδομένης ήμΐν παρά θεού χοή- Α νεΙίιιιιΐδ εχεΙυϋβΓβ : 8β<1 ιιΐ ρΓΧίεηΙί Ιοητι; οι ϊ& ΙεΙϊ-

τών βρωμάτων, άλλ' ίνα τδν παρελθόντα μακα-

ρίσωμεν χρόνον · οία ήν ή ζωή 1 δπως άπροσδεής 1

πώς όλίγων έδέοντο πρδς τήν τοΰ βίου διαγωγών οί

άνθρωποι · πώς τδ ποιχίλον της διαίτης ήμΐν ή της

αμαρτίας συνεισήνεγκεν αίτια. Επειδή γάρ τής αλη

θινής τρυφής τής έν τώ παραδείσω έξεπέσαμεν, νε-

νοθευμένας τρυφάς έαυτοϊς έπενοή σαμεν. Κα\ επειδή

ούκέτι βλέπομεν τδ ξύλον τής ζωής, ούδέ τώ κάλλει

έκείνω έναβρυνέμεθα, έόόθησαν ήμΐν εις άπόλαυσιν

μάγειροι λοιπδν χα'ι αρτοποιοί, χαΐ πεμμάτων ποιχι-.

λίαι και θυμιαμάτων, κα\ τοιαΰτά τινα παραμυθού-

μενα ήμών τήν εκείθεν έκπτωσιν · ώσπερ οί ΐρίιο-

στοι όταν χαταβληθώσιν ϋπδ σφοδράς ά^ρωστίας, ού

δυνάμενοι μετέχειντής συνήθους άπολαύσεως, όσφραν-

ΟίΐΐΙΐ'ΙΠ 08ΐΒΙ1(1ίΙΡ118. Ι3ΙΪ8 63 ΤΪΙ.Ί ΓϋβΓίΙ, ςιι..Β1

ιγββ(|ιιϊ11«, αυβπι ά'ινββ, ςυαπι ρ·υεί8 ίη νίειυ ιβΐιυβ

ηοιιιίιιεβ ίικϋ^υβΓίιιΙ, υυοηιοαο ευηι ναηϊβ ρβιι*; -

πϋυβ βριιΙχΓυαι ρβοοαικίί ε»υ*χ δίιηυΙ ίη({Γβ88»

Γυεηηι. Ροδίπ,υβπι εηίηι α νεπδ ίΙΙιβ ρβΓβάίιί άε-

Ιίοϋβ εχοκϋιηυί, ηεε ωαρίη» νίΐχ Ιίβηυιη ίηΐυειιιυι-,

ηεε Ιιοηεβίίβ ίΙΙίβ, ρι·χεΐ3Π8«ιυβ νοΙυρΐ3ΐίουϊ ίπιί

βίοπίπνβ ροιβαιηαι, ιάηΙΙβπηΜ ηοοίβ ιΐβϋείαβ εχ-

οουίΐανίπιιΐδ, εοςυο$ βΙ ρίβίΟΓββ ίιινβιιίιιιυβ, τ»η·

οβΙΙιποταηι δΐιίΤΙιιιβηίοπιπκιυβ ββηβη, υΐ 1·ρ»«»

ΗΓιυ* βοΐβΐίβ, εοπαρ3Γ3νϊηιιΐ8. ΙΗ χβΐ-οιίβ, ηυί (ζΓηνϊ

ηΐίηιιο ιηογ!)ο οοηΠίοΐαηΐυι·, ευηι 8θ1ίιί& νο1ιιρΐ3-

ιίηυβ Γηιϊ ηοη ροβδίηΐ, (]ΐι*8<ΐ3ΐη οάοηιιη ΜηνϊΐΜβι,

61 31Ϊ3 β]ϋ5ΐηοιϋ εοη£ΓυεηΙί· οΙ)Ιβοΐ3πιβηΐ3 πιβ(ϋοί

τοις χα\ τοιούτοις τισ^ παρά τών ιατρών λαμβάνουσι Β $υΟιιιίηί8ΐΓ3ηΙ, εΐίιιΐίπηίδ εοπιπι 8βηδίθυ8Μ3ηα'ίυη-

δεξιώσεις. Επειδή γάρ τών ϊσχυροτέρων εις άπό

λαυσιν έχ.πεπτώχασι, τοις άσθενέσι σύμμετρα ο! χο-

λαχεύοντες αύτών τάς αισθήσεις περινοοϋσι. Πλήν

άλλά χα\ νϋν κατά μίμησιν τής έν τώ παραδείσω

ζωής έαυτούς άγειν βουλόμενοι, φεύγοντε; ταϋτην

τήν πολΰυλον τών βρωμάτων άπόλαυσιν, έπ' έκεΐνον

τδν βίον καθώς έστι δυνατδν έαυτοΰς άγωμεν, καρ-

ποϊς και σπέρμασι χα\ τοις έκ τών άκροδρύων εις

διαγωγήν χρώμενοι, τδ δέ περισσδν τούτων, ώς ούκ

άναγχαΐον άπο-εμπώμεθα. Ού γάρ βδελυχτά διά τδν

κτίσαντα · ού μήν ουδέ αιρετά διά τήν τής σαρκδς

εύπάθειαν.«Κα\ κατέπαυσεν δ Θεδς άπδ πάντων τών

ϊργων αύτοΰ τή ήμέρα τή έδδδμτ·, ·»λεγέτωσαν οΰν

αριθμητικοί, χα'ι οί περ\ τά τοιαύτα έσχολαχδτες, χα'ι

τήν περ\ τούτου σοφίαν άντ\ μεγάλου προ6ε6λημένοι,

ώς μέν συγγενής τή τοΰ κόσμου κτίσει 4 τών έξ

άριθμδς, δτι πολύγονδς Ιστι, πολλά σχήματα άρι-

θμών άφ' ίαυτοΰ γεννών, και τέλειος τοϊς έαυτοΰ

μέρεσι, και όσα περ\ τής έξοδος έν ταϊς σχολιχαϊς

διαλέξεσιν άριθμητικο'ι διηγούνται, εΓ πως σχολή χαθ'

έαυτδν λεγέσθω· λεγέτωσαν δέ και περί τής έ6δομά-

δος, δτι στείρωσίς τις έστιν έν τω έβδδμω. υύτε μέν

γάρ γεννά άφ' έαυτοΰ, ούτε παρ' έτερου τίκτεται ό

τών έπτά άριθμδς. Κα\ ίνα μή εις πολύυλον χατ-

αγάγω τδν λόγον, τήν διάλεξιν τήν πρδς ύμάς παρα-

0

Ιιιγ. νβΓίιιπ 81 ηυπε βΐίβηι ΛΟίυπιιΐί νίΐ3ΐη ίΙΙβι»,

ςυχ ίη ρκηιΙΊβο >{«1»1αΓ, (ιηϊΙΐΓΪ, »ά εβιη, νατκι

Ϊ8Ι3 ειΙ)0Γϋηι ^βηοΓ3 Γυ£ίβηΐ6ί, ρΓΟ «ΪΓίΐΜΐι αεοβι)»-

ηιυι, Γπιεΐϋ)ϋ8, ει 8εηιίιιίΙ>υ8, ει Ιβ^ηιιιΐηΐΐΗΚ νίίαιιι

8ϋ8ΐβηΐβιηιΐ8, ΓεΙίςυβ αυΐεηι, υΐ βϋρβητβευ*, ηι-

ιιϊιηεςυε ηεεε$83ΓΪ3 , >1>]ϊε1·ηιιιβ ε( ββρεηιειηιιΐ'.

ΟΐΜίηνΐβ εηίηι (Ιεΐ68ΐ3ηϋ3 ηοη *ίηΙ, υιροίε ηοΜι

■άί> ίρβο ρΓοεΓβίΐοΓβ οοποβ883, $υιηεικΐ3 οιηβη ηοιι

■υηΙ ρΓορίβΓ εβτηίί οοΙεεΚΙίοηβηι. ι Ει ΐ'εηιιίενίΙ

ϋοηιίιιιΐδ 30 οηηίΙ>υ· ορβΓίουι βυϊβ ββρίίπιο <)Ιβ. ι

ΙΜοηΙ ηΓίΐΙιηιβΙίοί, ει (ριί ΙιΙΐοιιι ίηεηιηβυηΐ »·β-

άϋβ, ςιιίςυβ ββρϊβηΐίβπι ε]υβηΐ0(1ί ΓβεΐαηΙ ρΙαΓίωΐ,

8βη*ηαη ηηηιβηιη ευηι πιυηάο βΐιηαΙ 6886 |βη»

εβδβ ηυηιβΓυηι ίοουικίυιη, ηιυΐΐβςυε βχ βί

ηυπιβΓοπιιη χβηβτ* ρ>ηβαΐβπι, βΐ βυίβ ρετΓεείΗΐη

ρβΓίίΙχι·, εΙ (|υχευιιςιιε <1β ίρβο ίη (1ί»ριιΐ3ΐίοηίΙ>ιΐί

βυίβ (ΙίεβΓβεοηβϋετβΓοηΙ. ϋιιιηυ,υεάε Μηαηββοηικί*

ρεΓ οΐίυιη ϋίχεηηΐ, βιίαιη οΌ βερίεηβτίο ιΙϊιμπιιΗ.

δίεηΐβιη 6886 άβηαοηβίΓβηΐ, ςυίρρβ ςυί ηεε βΐίυιη

εν 86 ηυηιβΓυηι ^βηοΓβΐ, ηεε βϋ αΐίο ίρββ ^βιιβΓείΗΓ.

Εςο, ηβ 86πιιοηεηι 03υ»3 νββίΓβ ϊβπι ίηδίίΐυΐυιη

οηιίΙΙβηι, αά ει φχκ βυη! εο^ηΐΐο ΓαοίΙίοΓβ ιηε

οοηνεηβιη. 5ί ςυί8 βυίειη ρεΓίΐυβ βδΐ ίβΐίυιηκΜϋ

Γ3ειιΙΐ3ΐΪ8, Ϊ8 εο^ηο8ε3ΐ ιβΐΐυηΐ εΐίβιι

83υπιιη ιρυιΐ ηοβ 6586 ΓβιοιιάίΙυιη.

οραμών, έπ\ τά εύγνωμονέστερα χωρήσω. Εί δέ τις χαΐ περ\ ταύτα έχει τινά έμπειρίαν, γινωσκέτω δτι χαΐ

τούτων δ θησαυρδς έναπόχειται παρ' ήμΐν.

"Ιΐστε εϊ μέγα άριθμητική, ένταύθά έστι τής άριθ- ΟυβΓβ δΐ ηιβ^ηί ΓΒοίεικΙβ εβί 3ΐ'ί(Ιιηιε(ϊε3, Ιιίε

μητιχή; τά σπέρματα. Ήμεϊς δέ ού φρονοΰμβν τούτοις β εί«8 8ϋηΙ βειηίηβ. Νοί)Ϊ8 3ΐιΙειη ηοη 681 ευΓΧ, ιιΐ

τψ έκ τής τοΰ χδσμου είναι σοφίας, ή διά τήν έκ τού

κόσμου σοφίαν οί γάρ ταύτα περιέποντες, μικρά έν-

ταϋθακλέψαντες,ταϊς πραγματείαιςαύτο'ιώς μεγάλαι,-

έπισεμνύνονται. "Ινα τοίνυν δείξωμεν αύτοϊς, δτι τά

παρ' έκείνοις περισπούδαστα ήμΐν έστιν εύκαταφρό-

νητα, σιωπή παραδράμωμεν τδν περ\ τούτων λόγον ■

όμοΰ δέ χα'ι ούχ εύληπτος λαώ παντ'ι ή περί τούτων

θεωρία. Πάρεστι δέ εκκλησία ού παραδόξων λόγων

άκρόασιν έκδεχομένη, άλλά τών έπ' οικοδομή θεω

ρημάτων έπιζητοΰσα τάς λύσεις. Τετίμηται τοίνυν

ή έβδόμη ή μέρα τδ σά66ατον. Ό έβδομος παρά Ίου-

δαίοις άριθμδς. τίμιος, έν ψ αί σκηνοπηγίαι, αΐ σάλ

πιγγες, ή ήμέρα τοΰ Ιλασμού. "Εβδομος ένιαυτδς

ταρ' έχιίνοις τίμιος δ τής άφέσεως λεγόμενος. Έξην

ρ3ΓΤ3 Ηχε βχ ιηυηόί βαρίεηΐίι ιοΓΓίρίβηΐβδ, ηιιαβϊ

ιηβ^ηηπι βΐίςυϊά ηοβίΓΪβ θΓ3(Ίοηί1>υ8 ίηββΓβτηιι». 1](

ί^ίΐυΓ εοηδίει ηοβ οοηΙβηιηβΓβ, ςυχ ίρβί βοΊηίπιη-

Ιιιγ, βίΐεηΐίο ίρδβ ΐΓβηδββιηυβ, ρΓΧββΓίΙηι ευηι οο-

τυηι οο^ηίΐίο ηοη ί(3 Γ3οί1β 3 ηιιονϊβ β ρορυΙο ρβΓ-

οίρί ρθ88Ϊ(, ε( ςυί ιηε 3υο*ίυιιΙ, ηοη Ι3ΐη Γβ* ιριχ

ηιονββπΐ 3ϋηιίΓ3ΐίοηεπι , ηιιβπι ηυχ ιηοΓ68 ει νίΐιιιι

ϊηβίηΜΠί, ρο«ιιΙβηΙ ει εχβρεείεηΐ. ΡηβεΙβΓυβ 6x1

άίββ 8βρ[ίηιιΐ8. Νίσι βΐ 83ΐ>1>3(υηι βριιΊ ΙυιΙχοι 8β-

ρΐίπιο οειίϊβΐ η γ ιΐίβ [ίηςυο ΤβοεπιαευΙοΓαιη Γβ8ΐυα>·

Τυΐιχ, 0*168 ΡΐΌρίιίβΐίοηίβ ]. Ει κβρίίιηυι αηηαβ 30

είβιΐβιη οοββΓτΧυΓ, 3ο ΓεπιίββΊοηί· αηηυβ αΊοίΐυτ.

1.ίοε))3ΐ εηίηι ί1Γΐ8 Ιειτ3ΐη «βχ :ιηηΪ8 εοίοτε, 8.ερΐίηιη

3ΐιιιο ίιΐ3Γ3ΐ3ΐη 36 Ιίϋοΐ'301 ΐ'ϋΓιηιιυεΙ»»!, οιιιη ι»
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ρΐΌηιί&δίοηί$ ΙβΓΓϊ νβΓ8ίΓβιιΙυι·. δεχ βηηίε δεινίβ- Α Ρ·^ν Τ^Ρ αύτοίς Εξ ετη έργάσασθαι τήν γήν, τώ 64

έβδόμω Ιτει τοις αϋτομάτοις άρκεϊσθαι, δτε εΐχον

τήν γήν της επαγγελίας. "Εξ Ετη Εδούλευσεν δ

Εβραίος, καϊ τω Εβδόμω άφίετο της δουλείας. Έβδο-

μηκοστφ Ετει έλύθη παρ' αύτοίς ή αιχμαλωσία. Λοιπόν

δΕ καΐ τά ήμέτερα. < Έπτάκις, > φησ\ , ι πεσεϊται

δ δίκαιος καϊ άναστήσεται.ι Ούτως οϊκειούμεθα ήμείς

τήν Εβδομάδα. "Εβδομος άπδ γενέσεως ούχ είδε θά

νατον Ένώχ, μυστήριον Εκκλησίας. "Εβδομος άπ&

Αβραάμ Μωϋσης, νόμον Ελαβε· μεταβολή βίου, ανο

μίας άνάλυσις, δικαιοσύνης είσοδος, θεού Επιδημία,

ευταξία εις κόσμον, νομοθέτησις των πρακτέων.

Εβδομηκοστή κα\ Εβδόμη γενεά άπδ Αδάμ 6 Χρί

στος Εφάνη. Οίδε τδ μυστήριον της Εβδομάδος Πέ

τρος. «Ποσάκις άμαρτήσει είς ΕμΙ δ άδελφός μου καΙ

ιηνβίεπιιιιι ύίιϋείΐ. ΑϋΊιιιε εηίιιι (ΙίδείριιΙϋδ 6*1. " άφήσωαΰτώ; εως Επτάκις; ι[ Ό δΕ Κύριος Εφη, Ού

ΐ|« δορΐκ'5 ? 3 δερίειι.ιπο ποπ ΓβτβΗΪΐ όϊκϊριιΐιιι.

ΠίχίΙ ιΙίβοίρΜίιιβ ς υ 0(1 80Ϊ«Ι>31. Πίνίιίίι Οοιιιίιιυδ

ηϋυηϋανίι. (}ιιοΐίε8 ρβεεβϋίΐ, βΐ «Ιϊπιίΐίητη ? ευ γ ηοη

ιΐίχίΐ, 8βχίει>, 8β(Ι ββρίίβι ? Οιιγ ηοη Γβ*ψοιΐ(1ίΙ Οο-

ιηίηιιβ , ϋεηΐίεβ εεηΐίεβ, 8β(1 δερίβηηιϊι ηυαιετιιηι

ιηυΐιίρϋεβνίι Τ ηβε ΡβΙηιβ *Κικ] ίηίειτοβανίΐ, ηβε

Ποιηίηυδ ϋίβοεΒδίΐ α δβρίβηβπί ηχιιΙ·. ΟηίίΓνβνε-

ΜΙ ΡβΙΓΙΙβ 6Χ 3Πΐίψ>3 ΐΓ3(1ίΐίθΙΐίϋ ΙΙ0ΓΠ13, 8βρΙβη3ΙΊ0

ηυηιει-ο εοηΐίηεπ ηιΐ3Γη<!3ΐη νιω Γ6ΐηί88Ϊοηϊ<> ρβεεβ-

Ιογιιβ), <ριίεΐί$ ρβιϊβείοΒ, ευ]ϋ8 ϊηαΊειυηι 53θΙ)3ΐιιιη

«·ίΐ, (1ϊβ8 8«*ρΐϊιηιΐ8 3 πιυηιΗ ρΓοοΓείΙίοηε. ΡβΙηιβ

86ρΙΪ68. Οοιηίηυδ δορΙιΐϋβΊεί δβρίϊββ.

Ικιΐ ΙΙευΓΧίΐϊ, αηηο ϋορίϊηιο 1ίΙ)βΓ3ΐ>3ΐυτ 3 βετνίΐιΗη.

δβρίίιιιο νρυϋ ίρδοχ ηηιιο ο;ιρΐί νίιαδ 5θΙνε1)3ΐιιι·.

δειΙ ΙΙ081Γ3 ςυοηυβ νίϋβϊιηυδ. ι δερίίβδ, > ϊηιριίΐ,

< ϊη ϋιβ ε»(1βΙ }υ8ΐυ8, 61 Γβ*ιιι*{βι ". > δίε ηο$ Ιίεβ-

ιΙοιιΐ3(ΐ3ΐη εοηδίίΐυίιηιΐδ. δεριίιηιΐδ 3 ιηιιηιΐί ριο-

( Γβ3ΐίοηο Εηοεη πιοΓίεπι ηοη νιοΊι ; Εεε1ε$Ϊ3ε πιν-

δίεπιιιη. δβρίίιηιΐδ 3ο ΑΙιταΙιαιη Μοτβεϊ Ιβ£βηι »ε« β-

ρίΙ, ίη (|ΐΐ3 νΐΐα ιηυΐίΐίο, ιοίηϋα ίηία,υίιαΓι*, ϊ ιιρτββ-

8Η8 ]υ8ΐίιίχ, Πεϊ ρβΓββηηβΐίη, εοηβιίΐιιΐίο πιυηοΊ,

ΓβΓυηι »£εικΐ3πιιη ρτ«8οπρΐίο εοιιΙίηεΙ)3ΐυι* ". δε-

ρΐίπΐ.1 6( «0ρΙΐΙ38β5ίπΐ3 «1316 ρ08ΐ ΑΐΙίΙΠ ΟηΠϊΙίΙδ

:ιρρ3ΐ'υί(. δερΙβι>3Γϋ ιητβΙβΓίυιη ιιονίίΡείΓυδ. ι Οιιο-

Ιϊββ, ι ίηςυίι, ι ρβοο·Ι)ϊΙ ίο ηαβιΥαΙβί' ηιβιΐδ,εΐ (ΙίιιΓιΐ-

ΙΗ9 « ? Η50, ιιε δερίίεδ" ? > Ρβτυιη ιΐίχίι. ηοηιΐιιηι

λέγω σοι Εως Επτάκις, άλλ' Εως έδδομηχοντάκις

Επτά.] "Ολίγα οΐδε τδ μυστήριον. ΟΟπω Εμαθε - μα

θητής γάρ Ετι Εστίν. "Εως έπτάκις ; Ουκ άπέστη τοί

Επτά ό διδάσκων εΤπεν ώς 1{δει ο μαθητής. Ύπερ-

έβαλε τψ πλούτω όΛεσπδτης. Ποσάκις άμαρτήσει κα\.

άφήσω; Διά τί ούκ είπεν, "Εως Εξάκις, ή "ΕωςΕκτά-

κις, άλλ' "Εως Επτάκις ; Διά τί ό Κύριος ούκ είπεν

"Εως Εκατοντάκις Εκατόν, άλλά τδν Επτά άριθμδν

Επολυπλασίασεν ; Ούτε 6 Πέτρος άλλον ήρώτησεν,

ούτε δ Κύριος έξέβη τοΰ κανόνος τοΰ Εβδοματικοϋ.

Παρετήρησεν δ Πέτρος ότι κανών παραδόσεως &ρ·

χαϊός Εστι, τήν Εβδομάδα Εμφασιν Εχειν τινδς άν-

έσεως αμαρτημάτων, άναπαύσεως τελείας, ου ση μείον τδ σάββατόν Εστίν, ή Εβδόμη ήμέρα άπδ γενέσεως. Ό

Πέτρος, έπτάκις, 4 Κύριος εως Εβδομηκοντάχις Επτά.

ΟχΐβΓυπι βιίαηΐί ροεεοΐι» δερίϊοϊ ριιηίιιηΐυΓ. Νοη-

ηβ ϊϊο 3ΐΐ: « Ουϊ οεείάβήΐ ϋβίη, δερίιιρίυιη ριιιιίβ-

Ιιιγ *' ? ι Νβςυβ ίΐϋε οεΐυρίυιη άίχϊΐ, ιβά δβρίιιρίιιιη.

ΟυίιΙ Ϊ13 ? ρ3πιηιρεΓ βχβρβεΐβ, ει ιιι\δΙβΓίιπιι ίηνβ-

ιιίεδ. ΡΓίιιιηηι ρεεε3ΐυιη Οβίη δερίιιρίο νίικϋοβίυΓ,

βε«υη<1· ί*Λα ίαιαβεΐι δερίιιβ^εευρίβ δερίυρίο.

« Ν3ηι 8»ρΐυρΐΗ , > ϊΐιςυίι, ι υΐΐϊο α^υίιυχ ιΐβ

<Γ.3ίη, <1ε ίηηιβεΐι νβΓΟ δερίυβ^ίεβ δβρίίεδ". 1 1ΐ3ςυβ

8ί δερίίηι» ΡεΙπ οΐίπιίδδίο 3(1 Οβίη υΐΐίοηεηι Γβ-

ΓεηιΐΓ, »ερΙϋ3^εδίηΐ3·δερΐίηΐ3 εοιηίειηηβΐίο 3(1 1.3-

ιιιεείι υΐΐϊοηειη ΓεΓβΓβΐυΓ, ιι( ςυβηΐυηι ιΐεϋεΐυιη 681,

13Π13 ΐίΐ βΐίβΓΒ ΚΓ31Ι3, βΐ ιιΙμ ρηΓνυπι ϋεΐίεΐιιπι,

ρ3ΓΥ3 νβηΐ» : < ευϊ εηίηι ρβπιιη άίαιίβίΐ, ρβηιπι

βΐίβπι 3ηΐ3ΐ '. ϋ1>ί 8ΐ)ΐιηο"3νίΙ (ΙεΙίεΙϋΐη, 8υρβΓ3θηη·

(Ιβνίι «ι ^Γ3ΐί3 V ι ΕεςυοχΙ βι^ο ιιΐΥβΙεΓίυοι β8ΐ 1

δεριίιηβ <ϋ«· «ΙίείΐιΐΓ Ιεηιρυδ ]α(]'ιείί, ίη <ριο 61 ρεε·

ειΐΟΓ 8βρΐϊβ8 ριιηίΐιΐΓ, 61 βχίαιίβ ρεεεαΙΟΓ 8βρ1υ3-

£ΐε8 κριίβ·; ]υβ4ϋ8 ββρΓιββ, ει βχίιιιϊβ {ικΐυβ δο-

ρΐιΐ3£ΐ68 ββρίίβδ ΓειηυηοΓΜίιΐΓ. Οεί 1>βπΊ^ηί(»κ ρεΓ

:εηϊςπ)3ΐ3 ηυηε ςυϊύεηι ΓιιΙογβ ηο1)Ϊ3 ο&ίειιιΐιΐ : ιιιηε

3η(ειη ίρβο ρπ'δβηΐε ρεΓδρίειιβ 61 ηοηίΓεβίβ βήΐ

Τ6ΓΪ138. Τιιηε εηίηι ρ3ΐ«Ι)ίΙ, ηοίοιίδ ςηίδο,ιιε ρΓΧίηίί»

8ίι «Γι^ηιΐδ. δεριιιρΐ3ΐιι ί^ίΐυτ ηΙΙιοηβαι ηουίδ ρεεο3-

ΐοΓΪυυβ (Ιβηίΐβπι ϋοιηίιιιΐδ εοηϋοη35ίΙ, &ί ρε γ εοη-

Γεδδίοηεηι ει ροβηίίβηΐίβιη Ιιίε βιιηα ρΐ303νβι·ίιηιΐδ.

ΟυηηιοηΓειη, ευιη Γοπιπιίαιιϋϋΐη ίΐΐυιη ϋίβηι ηοη

ί^ιιοχειτιυδ, ιιΐιίοηειηηιιβ ρεεε3ΐοΓίοιΐ8 ΓβίβΓνβΙβιη

" ΡΓον. χιν, 16. Μ 11ο1>ι·. χι, 1 8(ΐα. ·' Μβΐΐη.

• ΙΙοιη. ν, 20.

ΑΙ άμαρτίαι Εκδικούνται Επτάκις. Ούχ ούτως, « Πάς

δ άποκτείνας Κάϊν, Επτά Εκδικούμενα παραλύσει ; >

ΟύδΕ Εκεί όκτώ, άλλά Επτά. Μικρδν άνάμεινον, κα\

εύρήσειςτδ μυστήριον. Πρώτη άμαρτία Επτάκις Εκδι

κείται · δεύτερος φόνος τοΰ Λάμεχ έβδομηκοντάκις

Επτά. Λέγει γάρ , ότι ι Έκ Κάϊν έκδεδίκηται Επτά-

κις. Εκ δΕ Λάμεχ Εβδομηκοντάκις Επτά. » Ή δΕ

Εκεί άφεσις παρά Πέτρω Εβδόμη, άνάγουσα τή έκ-

δικήσει τοΰ Κάϊν, συγχώρησις παρά Κυρίου Εβδο

μηκοντάκις Επτά, ώς κατάκρισις τώ Λάμεχ Εβδομη

κοντάκις Επτά. "Οσον τδ παράπτωμα, τοσούτον και τδ

χάρισμα · δπου όλίγη ή άμαρτία, δλίγη κα\ ή άφεσις.

< Τ12 γ ά ρ άφήκεν ολίγον, ολίγον κα\ άγ α - α - δπου Επλεό -

νασεν ή άμαρτία, ύπερεπερίσσευσεν ή χάρις, ι Τί ο .ν

Εστι τδ μυστήριον ; Όγδόη λέγεται ήμέρα δ αιών ό

Π της κρίσεως. Εν φ ό άμαρτωλδς Επτάκις, ό καθ'

ύπερβολήν έβδομηκοντάκις Επτά, έκδικηθήσεται. Ό

δίκαιος έπτάκις τιμηΟήσεται ■ δ καθ' ύπερβολήν δί

καιος, Εβδομηκοντάκις Επτά. Ή τοΰ θεού φιλανθρω

πία νϋν μέν δι* αινιγμάτων ήμϊν τά μέλλοντα ύπο-

φαίνει · τότε δΕ Επί της παρουσίας Εναργής και τε-

τρανωμένη Εστ\ν ή άλήθεια. Δείξει γάρ τίς τίνων

έστϊν άξιος. Έπταπλάσιον τοίνυν ήμΐν τήνάντίδοσιν

χρεωστουμένην τοις άμαρτωλοϊς συγχωρήσει δ Κύ

ριος, Ενταύθα διά της Εξομολογήσεως και μετανοίας

έξιλεωθε\ς παρ' ήμών · ώστε είδότες τήν φοβεράν

έκείνην ήμέραν τήν ταμιευομένην άντίδοσιν τοις

ήμαρτηκόσι. τήν πρδς άξίαν τών πεπλημμελημένων

χνιιι, 22. " Οειι. ιν , 15. »» ιυίιΙ. 2ί. ■ Ινκ. νιι, 47.
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άντιμίτρησιν, προλαβόντες διά τής μετανοίας, άνα- Α βεεΙεπίΜΐβ εοηιηι εοηβπ-εηΐεηι, αηΐβνβπηιηιιβ, |χ·.ι>

εβίβςιιβ ηθ8ΐΓ3 Γεδίρίδεεηϋο ι1Ηιιαη»ιΐ8, υΐ ρ«β»3<)λύσω μεν τά άμαρτήματα, ίνα έχει τον πολυπλασια-

ομον της άντιδόσεως τδν έπίπονον έχφύγωμεν. Έ6-

δόμην τοίνυν αυτήν ήμέραν εκείνης της όγδοης τηβ

συντέλειας τοϋ αιώνος είπωμεν. < Κα\ χατέπαυσεν ό

θεός άπδ των έργων. » Ούκέτι έργα τοΰ κόσμου έν

έκείνη τή ήμέρα, ούχέτι γάμοι, ούχέτι συναλλαγμά

των έμπορείαι, γεωργίαι ούχέτι, άλλα πάσα ή γη

έπτοημένη, πάσα ή χτίσις έναγώνιος, Ιδρώς άπαρα-

μύθητος, χα\ οί δίκαιοι εναγώνιοι, τις ποτε άρα περ\

αύτών ή ψήφος έξενεχθήσεται. Και Αβραάμ άγω-

νιάσει τότε, ούχ ϊνα καταδικασθή εις γέενναν,

άλλ' έν τϊοία τάξει των διχαίων ταχΟήσεται ■ πρώτη,

ή δευτέρα, ή τρίτη. Κύριος έξ ουρανών, κα\ οί ου

ρανοί όήγνυνται, δύναμις Αποκαλύπτεται, πάσα ή

κτίσις Εντρομος. Τ£ς άφοβος ; ούδΐ άγγελοι. Παρ- "

ίστανται και αΰτο\ ου λόγον τω θεώ δούναι* άλλ'

όμως ή ένδοξος επιφάνεια χάσιν έμβάλλει τρόμον.

ϋϋκ άχούεις τοΰ Ήσαΐου λέγοντος · Έάν άνοιξης

τδν ούρανδν, τρόμος λήψεται άπίι σοΰ όρη; Έν ?)

θάλασσα πέπηγεν, Ιν η ή κτίιις σχολάσει, ή φύσις

νενέχρωται, τότε άρπά,Όνται οί δίκαιοι, τότε όχημα

των διχαίων νεφέλαι, τότε πομποί τών διχαίων άγγε

λοι, τότε δίκαιοι μέν ώς άστέρες άπδ γης είς ούρανδν

αναλαμβανόμενοι ' οί δε Αμαρτωλοί δέσμιοι, τω ίόίω

βάρει τών άμαρτημάτων πεπεδημένοι, κάτω πεσοΰν-

ται δυσσυνείδητο:.

ρΓΟϊδί ε'ιιχυιιινοΐιιΐ ίιμιε ιΙοοΓδίιιιι ΓϋΓεκ'υΓ, ΙαΓρΪ5βϊοιι η <; ύεβρεείίββίηιί

Εκείνη ή έβδόμη τοίνυν Οπο ταύτης της έβδό- η δερΐίη»ιΐ8 ίβίΙυΓ ϊΙΙβ άίβ8 3ΐ> ηοε βερίίηιο (Ιεείβ

ϊΙΙηβ £Γΐνϊ«8Ηηα$ ενίΐεηιυβ. δερίίηιιι» Ιιίε ί(,'ϊ'ιΐΓ όίβ»

δβρίϊτηί ίΐΐίιΐδ «Ιίεί, ο,ηο ;ι:νιιηι οηιηβ ρει-Γεειυιη β γ ί ι ,

«81 ίηϋίείυιΐ) ι- 1 ηαΐα. < Ει Γεηυίενίΐ ϋειίϊβί) ορβτϊ-

Ιηΐ8.» ΝυΙΙα3Π)ρΙία$ ιηιιηιΐϊ ορει·» εηιιιΐ ίη ιΙΙο ϋίε,

ιηιΙΙμ ίΐηρίκΐδ ηυρίκί:. ηυη εοηΐΓ>εΐυ$, ηοη ηιβιοα-

Ιιιγχ, ηοη 3^γϊ εηΐΐιιβ, ϋο<1 οιτιηϊβ ΙεΓΓβ ίη Γοι-ηιί-

Λίηε εΐ ηιείιι, οηιηεδ Γεβ ρΓοεΓεβίχ ϊη ]υ(1ϊεϊο εΐ

εβπηηιίββ νεΐ'8»1>υιιΐυΓ. διιϋοΓ, «ι Ι;ιυθΓ ίιιοο(Ιί1>ϊ-

ΙΪ8. Ιρβί εΐίβιη ]ιΐϋΐί ειιηι ΐίιηοΓε 8εηΐεΐΗίαπι εχβρε-

ε(»1>ιιηΙ. Νεε ίρβε ΑΙ)Γ3ΐΐ3ΐι> α εεΓίαηιίηε »ί>επΙ, ηοη

ιιΐ ία ββηειιηαιη αϋ,μείβΐυΓ, βεά ίη ο,υο )υδΐοππη

οπϋηε εοΙΙοεβίιιι·, ρτίιηοιιε, »ιι ββευηΑο, βη Ιεηίο.

Ι)οιηίιιιι« β εοεΙίβ, «ϋβηιηιρυυΐιιι* εοεΙί. Ροΐε8ΐ3ΐε$

αρρ:>ι·6πΐ. ΙΙηίνβΓδίβ ίββ ρΓοεΓεηΙ* ρβΓίεΓΓεΓϊεΙ*

εοηίΓεπαίβεαηΙ. Οαίβ ηοη ιίιιιεαΐ* ηιΓιβ ηοη Γοπηί-

ΟεΙ, εοιη ηε βηςηίί φΐίιίειιι 3 ιιιβίυ δίηΐ νΐοιιί, βεά

ϊρ$ί ςυοψιβ δίεηΐ, ςυβιηνίβ Γβΐίοηβπι ϋεο ηοιι τ«ά·

ϋΐΜτί ? {Ι0ΓΪ083 ΐηηιεη ]υάίεί$ ρΓ8Β8εη(ϊ3 ιιιείιιηι

ηπιηίΙ>ιΐ8 ϊιψείΐ. Νοηηβ 3ΐιύΐ$ ΐ83ίαηι ά'ιεεηΐεηι * *.

8ί <Γΐ8πιρεπ8 εοε1θ8, 3 Γβείβ Ιιια ρπε ΐίηιοΓβ ιηοηΙβ&

ώ ΠίΝΊΐΐ ? Η3Γβ εοηρίΗείβΐ, Γε$ υπιαεβ ο1>8ΐιιρε$ειιηΐ,

ικιΐπΓΒ 68( ιηοΓίϋβ, 3(1 ιΙΙιπη β Γ.οοίίδ 3θ!νεηΐυιιι

ο«ηηί9 ιΐίοοιίίΐί Γ.ιΐίο (ΟΓρβί βΐ εοηΐίεεβεϊι. Τιιηο

]ϋ8ΐί ηιιΜβηι υΐ 5ΐο1Ι;« ίη ε«Βΐυηι ΐοΙΙβηίατ 3 16ΓΓ3.

Ρεεε3ΐοΓ«8 »υΐβιη ριορΓ'ιο ]

μης διασχηματίζεται. < Κα\ κατέπαυσεν δ θεδς 1

ατΑ πάντων τών ίργων. · Ούκέτι τά του βίου

τούτου έν έκείνη τη ήμέρα. 'ΕκοιμήΟησαν έπιθυμίαι

νεωτεριχαί * ούκέτι περί γάμου πρόθεσις * επιθυμία

παιδοποιίας ούκέτι · περ\ χρυσού φροντί,ς ούδεμία.

Έπελάθου ό φιλάργυρος τού βαλαντίου, έπελάθου

της γης ό πολυκτήμων, έπελάθου δόξης δ δοξομανής.

Πάντα έκεϊνα έξέπτη της διανοίας. Ή δέ ψυχή πρδς

νρ φοβοϋντί έστι* προς τη" προσδοκία τών έπηρτη-

μίνων δεινών. Φίβος γάρ έξωθεϊ πασαν τήν έμ-

πολιτευομένην ταΐς ψυχαϊ; ήμών έμπαθή διάνοιαν.

"Οπου φόβος θεού, πάντα έξελήλαται τά τού πάθους

σπιλώματα έκ τής διανοίας ήμών. Αύτη ή έβδόμη

έκείνης τής έβδόμης τύπος. "Ελαβεν ουν δ θεδς χούν

άπδ τής γής, καΐ ϊπλασεν ό θεός τδν άνθρωπονν

τ αίιΐΓ. ι Ει ι-εουίβνίι Οειι$ (Ιίο βερίίιηο :ι'ο οπιηίΐιυβ.

0ρ6ΓΪΐΜΙ8 51118. I 0»;ι- 3(1 νίΐ3Π) Ιΐ3Ι10 ριτίίιιεηΐ, π>

άίβ ηοη επιηι. ΟυίββεβηΙ ]ιιτβηιιηι κίικϋΗ. ΝυΙΐ3

επί όε ηυρίϋκ εοηβυΐιβίίο ; ηυΙΙβ δΐΐϋΓ'ιρίκηάηπιιιι

ΠΙιει ηπιηι ΝοΙΙίείίικΙο ; ηυΙΙα ρβι-βηάί »ιιι-ί ευη ;

βαοεκίί, οι ιγο-ρ 3ν3ΐ*υ» οοΙίνίβεβΙιΐΓ. Νοη ρΓχϋϊο-

γ »ι ιιι ΙοεαρΙβ&, ηοη ηοπονίβ ει Γβπιχ 3π>1)ϊιίο3υ8, β(

βίοΓΪ-ί ίΐιρί(Ιιΐ8 ΓεεοΓάβΒΐΐΗΐ*. Η*ε οπιηίβ ρΓοειιΙ'

3ΐ>εηιιι1 3 ηθ8ΐΓίβ εο^ίΐ3ΐίοηίΙ>Η8. Απίππι» ίιι Ιίπιοι-β

εοηβΐίΐυΐυ» α& Γοτυπι ίιηιηίηβιιΐίιιιη εχδρεείβΐίοηεηι

εχεη1)3θίι. Τίπιοτ εηίιιι οηιηεηι αΐϊαηι εο^ίΐβΐίοηοηι

αύ 3ΐιίιιιί8 ηοβίΓΪβ εχρεΙΙεί. Ν 3ΐη υ1)Ί Πει ιίηιοΓ 3(1-

εβί, ιιαΙΙ* ρεΓίιιι Ίιηΐϊοηιιιη ηιαοϋΚι; ηιεηΐβιη ηοβΙΓβηι

εοηΙβηιίη^Μΐ. Ηίε βερίϊιηιιβ αΊβ» ϋΐίυβ ββΐ «Ιίβ'ι 8β-

Ούκ έτελέσθη ή κοσμογένεια, ού διεκόπη ή άκολου- ο ρί»"»· «««ηυβ βΐ λο4β. διιιηρβίΐ 0βϋ8 ρ»ΙνβΓεηι β

Οία ίνα τδ ήμέτερον παρεισαχθη διήγημα, άλλ'

ελέχθη · 'Εποίησεν δ θεδς τδν άνθρωπον, και κατ

έπαυσεν άπδ πάντων τών Ιργων. ΚαΙέπειδή σχο-

λήν ήγαγε, διδάσκει ήμάς πώς έποίησεν. < "Ελαβεν δ

θεδς χούν άπδ τής γής. ι "Οταν άκούσης χούν, παι-

δεύου άφοβίαν * άνθρώπων μή λάβης πρόσωπον. Τί

φρονείς έπ\ σεαυτώ μέγα ; "Οταν έλθωσί σοι λογισμοί

οίδημα της καρδίας κα\ φλεγμονήν έμποιοϋντες · είσελ-

θέτω σε ή ύπόμνησις τής κτίσεως, πώς έκτίσθης.» "Ελα

βεν ό θεδς χούν άπδ τής γής, κα\ έπλασεν ό θεδς τδν

άνθρωπον. » Πότε δύνασαι έπιλαθέσΟαι σεαυτού ; τότε

έπελάθου σεαυτού, δταν άναχωρήσης τής γής. Εί δέ

ουδέποτε χωρίζη τής γής, άλλα συμπεφυκώς εΐ τή γη,

βαδίζη έπ\ τής γής, επαναπαύη έπ\ τής γής, δικάζη

έπι τής γής * πάν δπερ άν ποιής είτε μέγα είτε μι-

• χιν, 10. 1 Οεη. υ, 2. · ίύίά. 7.

ΙΡ.ΤΤ3, (!ΐ Γυιιηηνίΐ ηοπιίηειη. Νοη ε*4 3>)8θΙιιΐ3

παυιιάί ρι*οεΓβ&ΐκ>, η«ε Γεπιηι βετίεβ ίηΐιτπιρΐ3, ιιι

η3ΓΤ8ΐίο «Ιέ ηο!»ί8ίηΐΓβ^υεβΓ8ΐαΓ. δβ4 «Ιίεΐνιη εβί :

ΡβείΙ Ι)βιΐ5 Ιιοπιίηεηι, ει ΓεςυϊενίΙ βΐι οιηηί1>υ3 ορι*-

ι ΊΙ)ΐΐδ. Αΐηυβ ΙΓΐδ βχρίίεβίίβ εοηπτιοιίε ηοβ ιίοιτί. ςιιο-

ιικηΙο Ιιοιχί ϊ ηβιιι Γεεεπί. ι δυιηρβϊΐ Οβ«ΐ9 ρυΙνεΓεηι, >

ίηηυίΐ, · ε ΙβΓΓ» *. ι Γιιπι ριιΙνβΓβ-ο ;ιπι1ίκ, ύκεβ

ιίιιιοΓειη (ιιιηιαηιιηι (ΙεροηεΓε. Με $**8ρίεη8 Ηοηιϊ-

ηυιη ρεί'δοιοβ. Οιιγ δρΪΓΪϋιβ Ιοίΐίβ ? Οιιγ Λε Ιβ πιη-

^ηίΓιεβ 8βιιΐ)8. ? ΟμμΑβ ΙίΙιϊ ι ομίΐπΐίοηεδ ΊΐεϊιΙεηιιΐ.

ηυίϋυβ ίιιΐυηιε8ε38, ηιιϊ1)ΐΐ8 ϊηΠ3ηιιηεη3, ίΙΙυιΙ ΙίΙιϊ

ϊη ιιιειηοΓίαηι Γβνοε3, ςιιοηιοαΌ ετεβίυβ 8ί$. < διιιη-

ρδίι ϋβιιβ ρυ1ν«Γειη ε ιεΓΓβ, βΐ Ιιοπιίηεηι Γοπηηνίι. »

5ί 3 ΐοπ'3 ιΙίίεειΙοΓεδ, ίοΓίεεοηάίΙίοηί; Ιυχ ροδ$ε8θΙ>-



Ϊ9Ι 8. ΟΠΕΟΟΙΜΙ ΝΥ55ΕΧΙ

Ιίνϊβεί. Νηηε βυΐβπι 31)63 ηυηψιβπι ηΊδΡειΙίδ, δεη* οιιοι Α κρδν έ-\ της γη;, ίγγϋ; έχεις το υπόμνημα της

ίΙΙϊ η3ΐυι-3ΐίΙβι,εοη}υηεΐιΐ5 68. Ιηοο<1ϊ8 ίη Ιθγμ, ίη ΙβΓ-

γλ εοηο,ιΓιββείδ, ΐιι Ιειτβ Ιίιίμ:ικ, 61 ηοροΐία ΓΪ Β. 0<ΐ3ΐηο1>-

Γβηι <]υί(Ι(ΐυί(1 ίη Ιβπ-3, 8ίνεπ>3£ηυιη ίιί 8ΐΙ, $ίνβ

(ΟΓΜίιη , α1)]ραχ εοηόϋΐίοηίδ Ιοχ ιηοηυιηεηΐυπι

ΙκιΙκ-ϋ. (]οηΐυιηε1ίθ8ΐΐδ 68, ει ΪΓβευηάΊιβ : υη(]β ΓιΙ)ί

η Ι3ΐη Ιιυηιίΐί βίαίιι ϊηάΊ£η3ΐίο, βΐ ίΓβειιικΙί» ? Ρειτβ

νιη ρηΐβ8, ιμιοιΙ 'ι^ηοβίΐίδ, εΐ ορδευΐΌ Ιοεο η»ΐυ8

68$β ιΙϊεβΓΪβ, εοιιΐβιι ϋίδ(|ΐιβ ιιΐ Ϊ8, ηυϊ ιΊ1>ί ιη.ιΐο αΊχίΐ,

βχ Ιβ ρβ]ιιβ αυ«]Ϊ3ΐ ? ΟευΙοβ (Ιειηίΐΐβ , 3ε ιβιτβιη ίη-

ΙυεΓβ, 61 εοη(β8ΐίιιι ϊμ Ιιιο ββΐΙαΙιϊΐιΐΓ. ΤβΓΓ3ΐη ββρί-

εβ, βΐ Ιοι:υιη ίρβε 8Ϊε εο^ίΐβ : Ι^ηοοίΙβπ) ηίε πιο, ει

β 86γ\ό ιΐΐΐυπι 3ρρε1Ι»νϊΙ. Μίηυβ (ΙΊχΊι, ςιιαιη Ίά,

ηυηιΐ Γβ8 681. Νεςιιε εηίηι ηιβ β (6ΓΓ3 £βηίΙυπι νο-

εβνίι, δειΐ οχ Ιιοπιίηβ. Οικηιΐο βυΐβιη ιβιτβ , ςιιχ

εοηευΙειιιΐΓ, ηοϋίΐίοι- βδΐ βηϊηιο ρπεά'ίΐυδ, 36 νί- " γεγενήσβαι, ούδίποτε συγχωρεί τον θυμδν έπαγρυ-

ταπεινώσεω;. Υβριστή; και θυμώδη; εί ; πόθεν σοι

4 θυμό; ; εκ τη; άδοξία; ; ου κατεδέξω άχοΰσαι δ»σ-

γενή; ; εύθϋς ϊτ.ίζζτί σοι ό θυμό; ; φιλονεικεϊ; ειπείν

χείρω ών ήκουσας ; Κάτω το βλέμμα, χ αϊ πέπαυταί

σοι ό θυμό;. "Ιδε τήν γήν, χα\ ένθυμήθητι. Δυσγενη

με είπε τδν άπδ γης γενόμενον ■ έλαττον είπεν οϋ

ειμί εγώ ■ οϋ γάρ εΐπεν εκ τη; γής, άλλα άπδ άνθρω

που · πόσω δε τιμιώτερος έμψυχος άνθρωπος γης

πατουμένη; ; "Εγώ δε τήν άρχαίαν βλέπω μητέρα,

τήν γήν, ώστε οϋχ ύβρις τδ άπδ δούλου γενέσθαι,

άλλά τιμή, τδ ϊμψυχον γεννηθήναι. Ό οϊ νομίζων με

ύβρίζειν μέγα, έλαθεν ψ ύβρισε πλέον τιμήσας. Έγώ

γάρ τής έμαυτοΰ φύσεως τήν σΰνεσιν έχων, οίδα τίς

είμι, κα\ πόθεν ειμί. Ούτω τδ άπδ γης μεμνήσθαι ήμάς

πνεϊν. Σύμμαχος έστω τφ λογισμώ ή γη άε\ παρούσα

χα'ιύπομιμνήσκουσα.'Ότανπρδς έπιθυμίαν τινά τρέ-

χης, ένθυμήθητι πώς άπέρχη· έάν ένθυμηθής. δτι λυ-

θήση ε!; γην, πέπαυται ή έπιθυμία ίη; μανία;.· Γή εΤ,

χαΐ ε!; γήν άπελεύση. ι Μνήσθητι ότι μετ' όλίγον ταΰτα

τά νΰν σφύζοντα μέλη, ή ή νΰν της σαρχδς έπιθυ

μία, μετ' δλίγον οϋχ έσται, τών μελών διαλυθέντων

και εις γήν άναλυθέντων. Μνήσθητι τη; φύσεως,

καΐ λέλυται πάσα δρμή ή έπι τδ πονηρόν. Τούτο

έπ\ πάση; άμαρτίας φυλαχτήριον ήμϊν έστω τδ υπό

μνημα, ι "Επλασεν ό θεδς τδν άνθρωπον, χούν άπδ τή;

γή; λαβών. » Καλή ή ταπείνωσι;, συμφυέ; τδ υπό

μνημα. Εί είπεν, "Επλασεν ό Θεδς τδν άνθρωπον,

, άπ' ουρανού λαβών, πότε έβλέπομεν εκείνον, ϊνα

ύπομνησθώμεν τή; φύσεως ; Έκ τών προχείρων

πάρεστιν ήμΐν τδ υπόμνημα τής ήμετέρα; ούδενεία;,

ες ών πατοϋμεν.

ηυβ ηαηε ίιιΩ»ιιιηΐ3Γί8, ηοη βπΐ ίηιρίίιΐδ. ΝοΙιιγβε Ιιιχ Γβιηίηίδεειβ, ει οπιηίδ »<1 ρβοαηάαη ϊιηρβίικ

ρβι-Γιϊηββίιιι-. Η*ε εο£Ϊΐ3ΐίο 30 οιτιηί ροο,-3ΐο ηοδ βνοεβΐ, αίςυβ άείειτββί. « ΓοπηϊνίΙ- ϋβηβ ηοπιίηειιι

ι!β Ιίπιο ΙβΓΓΧ. · Ηοηε8ΐ3 δϋϋΐηΪ88Ϊο, εοηιιηοηίιίο ιιβίυΓβΙίδ, δϊ (ΙίχϊδδεΙ, ΡοτηιινίΙ ϋβυβ Ιιοιηίιιβηι. βχ

εββίο ηΐΛίβπΒΐη δυηιβηδ, βεσ,ιιβηϋο εοβίιιπ) ίΙΙυιΙ νίάίδδεπιιΐδ, ιιΐ ηβΙΟΎ* εοη<ΓιΙϊοη'ι<;πυβ ηοδίΓΧ ροδδβιηιιβ

«Ιπιοηβη ? Αυ]βεΐχ βοπίδ ηοδίΓΧ αιοηυηιβηΐυηι ίη ρι-οηιρίιι εβί εχ ίί$ ηυχ Γ»1ε3πιιι$.

ΤβΓΓβηι 38ρίεβ Ιεηυβ βχ ηυπιίΐί εοπίβιηρίβηυε Κατάνευσον έπ\ τήν γήν , χατανόησον ότι έχ

ίΙΙίιΐδ π)3(εΓΪ3 βειιαβ (Ιυχίβδβ ΓβεοΓΐ)3Γβ. Ουϊά ίρίΙϋΓ . τοϋ συγγενοϋ; τή; γή; τοϋ άποβλήτου σϋ άπε-

ν·τΐ8, Ιιοιηο ? Ε^ο νείβιεπι ηιβίΓβηι >8ρκΐο αριοκο-

ί|(Ιβ ·ΡΓΓ.1Ι11. 0ϋ3Γ6 ΠΟΠ 6*1 ϊ§ΟΟΠΐίΐΐΊθδαΠΙ 31(|11(!

ΙΙΙΓρΟ, 6 86Γνθ ΟΠίΐηΐ 6886, 86(1 ρΓ3?εΐ3Πΐηΐ 61 1)0110-

ΓίΙίευπι, ηοπιίηβηι 6856 ρΓοιτβαΙυιη. Ηίε αυΐβπι άυαι

ριιΐβΐ ηιίΐιί εοηΙυπιεΓιιιη άίεβκ, ίηιρταάβηβ πηβ ρβ-

ΐίιιΐ ΙιοηθΓ3νί(. Ε^ο βηίπι ηβίητχ ιηε« ηοη ίςηβ-

τυδ, ρΐαηβ βείο, ηυϊ βίοι, ει ιιηάβ βίοι. Ηχε ι^ϊΙηγ

ηοδίΓΪ οΓΐυδ β Ι6ΓΓ» Γβεοηΐβΐίο ηυη<|υ*πι εχείΐ3ΓΪ

•«τίΓβςυε ΜηαΙ ίτηαιιηίϋαπι. Κβΐίοηί ιθγγβ δβηιροΓ

5υρρεΐί38 ΓβΓ3ΐ, ββηιςηβ ββιηρεΓ εοπιιηοηβΓβείβΙ.

(}υ;ιηάο ευρίάϊοίε 03^Γ33, εί 63 εοηεϊΟΙυβ εαιτίδ,

ρβΓ 16ΓΓ3Π1 ευΓΓίδ. ϋθ£ίΐ3 ςυοηβπι 815 μβΓνβηΙυπίδ,

κι ιβ ίη ΙεΓΓβηι (Ιίβδοίηΐυηι ίτί εοηδίιΙεΓβνβΓίδ : Γβ-

ρΓίιηβΙυΓ ευρί(1ί(3ΐΐδ Γιιγογ < ΤβΓΓβ βδ, εί ίη Ιειτβηι

ΓβνβΓίβΓΪδ *. > Οο^ίΙα ηιειη!)Γ3 Ϊ8(3 Ιυβ, ΐ|υχ ιιυηε

ίΐβ νί^βηΐ, ρίΐιΐο ροκΙ ηιιΙΙα Γογ«. Μβπιοηδ 3υΐεπι

εοΓΓυρΙίδ, ίη ρυΙνεΓεπΐ(|ΐΐ6 ΓβιΙβεΙίδ, ουρίιΐίΐϊβ ί$ΐ3.

ιιουίδ νίΓιυδ ? ςαίά 3ΐ)]βεΓιιΐ8 ? Οαϊά αι·8Ϊ> εοηνεηί(

ηοΙ>Ί5, (]υ3ηι υ( ηοβ «υυηιίδββ {βηιιηυί , 61 ρι-ο ηί-

ΙιίΙο ριιίειηυδ ? \ί(1ί5ΐί δϋρβΓϋυπι βΐίςιιβηι , ει ■γγο-

^3ηΐ6ηι, νβΓίίδ ίηίΐιιΐιπη νεδίίηιβηΓίδ, οϊ βρίβηιΐίάυηι

3ηηυΙυηι ειιπι ρΓβΙϊο» ραΙ» ^εδΐ3ηΐβηι ίη άι$\1α ,

»1(|υβ 05ΐβηΐ3ηΐ6ΐη , βεπιηιςυβ ΙϊΙίδ Μηϊοΐυηι , 3ε »βΓ-

νίδ δΐίρβίιιιη, εοηΐΛ (1«ηιί883, η»ν3, 5ΐυιϋθ86(|ΐιβ

(ΌΐηρΟ, ΙΟΓςιιίϋυδ βιΐΓ··ίβ βχοπιβίυπ), εί ββΙΙίδ 3Γ-

(;«ηΐ6Ϊ8 ίη8ί(1ειι(β(η δυρβΓοβνβ ίηεβάβηΐβιη , ηιαβηί-

Αεε άβ 86 δβηΐίεηΐβιη , ηιβ^ηίΓιεε 8β ]>ϋΙίΐ»η(εια οΙ>

•6ΓΤ0Γ1ΙΠ1 3άυΐ3ΐοηιιηςυβ ηιυΐιίίικίίηβπη, ςιιοδ 8υπι-

ρΐιιοδίδ πιβηδίδ βΐΐίείΐ , οο 83ΐυΐ3ΐίοηβδ , φΐ>ι ίΙΙϊ

οηιη68 ίη Γογοπι βΟβηιηΐ , άναη βί ουηι Κείοπίκιβ

αϋνβηίβηΐί >υί β ΒαΙ>ββ11ΐΪ8 βδβυιριηΐ, 3υι οονί»ηι

ρΓΟΡβάυηΐ, αοΙ ειιιιι (Ιεάυευηΐ , Γβ<ΙυεηηΙνβ ? ΟαβηάΌ

ρΓϊηείρεβ ίβίοι *8ρβχβΓΪ8 εαη> ιηακη» ρινεοηϊδ νοοβ

ρΓθ(Ιβυηΐ05, (|ΐΐ3ηι1ο νίιΙεΓΪβ 608 ηιιίε ΙεΓΓΟΓβιη ίιφ-

οίβηΐΡδ, ίΙΙιιιη είκιΐοηίοδ ίηϋίςη3(0δ, αΐίιιηη ρΓΟδετί-

• Οεη. ΐιι, 19.

μορφώθη; Τί ή[ΐών εύχαταφρονητότερον ; Τ£

ήμών μάλλον άξιον τοϋ έξουδενεΓν έαυτού; ; Εΐδές

τινα μέγα φρονούντα ; έσθήτα άνθινήν περιδεβλημέ-

ρ νον ; δαχτυλίω τήν χείρα περιλαμπόμενον ; σφενδό-

νην τήν τών πολυτίμων φέροντα , κα\ ταύτη μέγα

φρονούντα; σηριχών νήμασιν ήμφιεσμένον ; οίχέτα;

ίχοντα ; χόμα; άνειμένας χα\ ταύτας ξανθάς, χα\ έπι-

τηδεύμασι σοβοΰντα ; μανιάχας χρυσούς περιφέροντα ;

έπ' άργυρος καθέδρα; καθεζόμενον ; μέγα βαδίζοντα ;

μέγα φθεγγόμενον; μέγα φρονούντα επ\ τώ πλήθει

τών οίκετών, τών κολάκων ού; επισύρονται, έπ\ τή

τραπέζη τή πολυτελεϊ, έπΙ τοΐ; Ασπασμοί; οίς πάν

τες αύτψ προσάγουσι περ'ι τήν άγοράν οι έξανιστά-

μενοι τών βάθρων, οί προαπαντώντες, οϊ παραπέμ-

ποντε; , οί ^αβδοΰχοι ; "Οταν Γδης τους άρχοντας

τούτους τους ΙιΛ κήρυκι ύψηλή τή φωνή προαγομέ-

νους · όταν Γδης αΰτοϋς φοβούντας τδν δείνα, και τδν

δείνα ξέοντας , άλλον δημεύοντας, χάκεϊνον θανάτω
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νεπ8, ιιβνβ ίΙΙ<>8 ψιί Γβ8 ο]υδΐιιθ(1ί ]ιιυε:ιιιΙ Γιι

.κΐηππιΐιιχ. Νι! 16 ορίηίο ΓαΙΙαΙ. Μειηεηιο βι ΐι

Π.ΐϊδι' Ιιοηιίηοη β Ιίιιιο Ιειτχ. 5ί ιμιΜ αϋιιϋ 681 ,

εχΐϊπιεδεε, βίη ΙβΓΓ» ριιΙνίβ , 3>ρ6ΐ·η3Γε. I Εΐ ίθΓ-

ιηηνϊΐ 1)<;ιΐ8 ηοπιίηεηι. > Κ:ι νοχ , Εοπηβγίΐ, ηηη

ρΓ0ΐίιιυ$ Ίη ηοιηίηβ Γβεϊεικίο ι1<·«·!;ιγ.ιΙ ;ιιΐϋίι ϊιιιιι

Γ>ι'ί. Νυηςιι'κΐ Γοπιιηνίΐ Ιιοπηίηειη φιεηιηόΊηοάιιπι β

1 ■ 1 1 ο ΙίβιιΙί :ιΓκ|ΐιίιΙ βηΊηςιιηΙ, ;ιιιΙ ΐ|ΐΐ6ΐιι.·>ιΙιιιοι1ιιηι ρχ

κι·ε οοηΠοηΙ βΐίηυίϋ δίαΐοίπί ? Μίηί.ιιε νβΓΟ. Νβηι

5ΐ3ΐιΐ3 <]ΐιί<1βηι εχΐηηεεειίδ ΙαηΙπ ηι βρεείεηι 36 κί-

ηιϋίΐυάίιιεηι ρΓχΓβΓί. ΥιιΙΊίΐ ί , ψιοηιοιίο 8ΐηΙϋ3 ιηο-

γο8 ϋϋςιιο» ί- \ ρ ι ϊιη.Ίΐ , βχβιτιρίϊ ςΓβιί» νρΐ Ιηη, ιη-

(1ί§ιι:ιΙίθΜθΐιιΐ|ΐιο , μ γρΓιτϊι ίιηρρΓη ιογπιι , νε! ηιιι-

ΙίεϋΓεπι Ιενίΐ3ΐειη , $ί Γριηίηαιιι »Ιϊΐ|ΐΐ3ΐη, νεΙ βΐϊυιΐ

παραδίδοντας· μή φοβηθής χά δρώμενα, μή πτοηθής Λ 1>βιιΙ«3 , βϋυιη ο,ιρίΐο ηιιιΙΐηηΐΡδ, (ιι 63 ηΡ Γοπιιίϋϋ-

έιΑ τοϊς γ'νομένοις, τδν αύτοϊς προστάσσοντα, μή

ξενίση σε ή φαντασία. Ένθυμήθητι δτι επλασεν ό

θεδς τόν άνθρωπον χοϋν άπδ της γης. Ε£ μέν άλλο τί

Εστι, φοδήθητι ■ εΐ δε χοΰς άπδ της γής, καταφρό

νησαν. < Κα\ επλασεν ό θεδς τδν άνθρωπον. ι Οϋκεϋθύς

ή φωνή τοΰ, ίχΛασβ, τεχνιχήν τινα τοϋ θεοϋ περί

τον άνΟρωπον ένέργειαν ήμϊν ΰποφαίνει. ι'Επλασεν 6

θχός. · ΤΛρα ούτως επλασεν ώς οί. τά πήλινα πλάσσον-

τες ; ώς οί τδν χαλχδν χωνεύοντες ; Αλλά άνδριάντος

μέν πλάσις, χα\ γύψου διάπλασις, μέχρι Επιφανείας

τήν μίμησιν ίχει. Είδες τδν ανδριάντα πώς Εστηκε

μετά τίνος ήθους. "Η θυμδν εμφαίνει δ τοΰ στρατιώ

του άνδριάς, ή γυναικείαν διάθεσιν δ χαλκδς, δταν

είς γυναίκα σχηματισθή, εϊτ' άλλο, όσον δύναται ή

τέχνη, διά της μιμήσεως συνεισάγει τά τοΰ ήθους τω Β ς'ΐοΐρίίΐιι «.οηβπιρηδ 6Ϊ , ςιιοιΐ βΙΓιηβΐΐυΓ, (|Η3ΐβηιΐ8

χαρακτήρι. θεοϋ δε πλάσις οϋ τοιαύτη , άλλ' έπλασε

τδν άνθρωπον, χα'ι ή δημιουργική αύτοϋ Ενέργεια

πάντα διωργάνωσεν Επ\ τδ βάθος χωρήσασα Ενδοθεν.

Εί Εμο\ τοσούτον περιήν σχολής, ίνα σοι δείςο> τοϋ

άνθρώπου τήν κατασκευήν, καΐ "μαθές Εξ έαυτοϋ τήν

περί σέ σοφίαν τοϋ θεοϋ, δτι κατά άλήθειαν μικρός

κόσμος άνθρωπος, καΐ καλώς εποίησαν οί τούτω τώ

όνόματι αύτδν άποσεμνύνοντες. Πόσαι περ\ τδ πρά

γμα τοΰτο πραγματεΐαι καταναλώθησαν ; ΑΕ φυσιο-

λογίαι τών Ιατρών, τών γυμναστών αί παρατηρήσεις,

ή περ'ι άναλογίας, ή περ\ τών μελών πρδς άλληλα

συμμετρίας, περί πλήθους πολυσαρκίας, ταύτα πάντα

είς τήν περ\ άνθρώπου διάπλασιν εισέρχεται. Κα\

πόθεν Εμοι δ λόγος τοσούτος, ώστε δυνηθήναί με ει

πείν μετά άκριβείας δσα έν μιά φωνή τοϋ ίπΛασε περι

έχεται ; Τά δέ πρόχειρα κάν έγώ μή είπω, σΰ οίδας.

3ΓΙΪ (.ΌΙΚ'ΡδδΙΙΙΙ) 681. Α( οριικ Γ<> 1111 :» 1 11 111 3 ϋϋΟ ηοη

6δΙ ρ]ιΐ8θΐθιΙί. δϊε εηίηι ΙιοιηΊηβιη εοηΠανίΙ, τι I οπι-

1168 ίΐΐίΐΐδ ρ3Γ(68 ίΐΐΐοί 6113111 ΪΙΐΓθΓΙ113Γ6ΐ , 31(|Π6 (Ιί-

8ΐίη^υβΓ6(. δί ΙαηΙιιηι δΐιρρεΙει*βΐ οΐίιιιη , υΐ ροδδβηι

Ιϋιί Ιιυιικιηί εοΓροπδ Γώηεβπι βχρΙΊηηΓΡ, ορεΓβηι

(]3Γ6ηι , ιιΐ εχ Ιε ίρβο 1)«Ί βκρίειιΐϋιιη ίη Ιιοιηίηε Γογ-

ιηηηύο εο£ΐιθ8εεΓ68 , Ιβηιιε νβΓβ ρΑΓνυη 6886 ππιιι-

(Ιιιιη ίηΙβ1Ιίκ6Γ68. Νεε πκιΐο Γεεεηιηΐ , ςυί ηοε ηοπιϊηβ

Ιιηιηϊιιβιη εοιηπιεικΙβνεΓαπΙ. ΜιιΙΙ% ίη Ηοε ηε^οΐίο

Ιθ(Χ ΓβΓ6 νβΓ83ΠΐυΓ 3Γ168, 11 1 η3ΐυΓ3)68 ΙΙΗ·(ϋι (ΙΠ1Π1

Γβειιΐΐβίεβ, υΐ μνιιιιιηδίαπιηι οΙ>86Γν3ΐίοηε8 , ηυχ (Ιβ

ρΓοροΠίοηβ , < οη^Γΐι;>() ιιο ηιειηΙίΓοπιηι ίηΙβΓ $β <1ί-

ιηειίδίοηβ, βυΐχςυαίί ΗυπιοΓυπι εορ)3 , εί εοΓρητίβ

οΐΜ'δίιβίρ. (Ιίβριιίβηΐ. Η» ηβηΐϊιυβ οηιηεβ εοΓροΓΪι

ηηβίΓΪ εοη$ί(1εΓ3ΐιΐ βιΐίΓιείυπι. Τ!η<1β βικβιη ηιίΐιϊ

Ιβηΐ3 <1ίεβη(1ϊ νί8 εί υΙ)6Γΐ38 θΓ3ΐίοιιΪ8 , ιιι ρ<3η6

ρο«Μΐη βχρΙΙεβΓβ, ςιιβηι ηιυΐΐβ ηηίεο ίΙΙο νεΓίιο , ΡοΓΗΐβνϊι, εοηρΓβΚεηάβηΐιΐΓ ? Νβηι ηυ* ΙαεΙϋοΓι ΐαιιι ,

ι-ι ίη ρΓοπιρίιι , εΐίβηι πιο ΐβεεηΐβ εο^ηοβεΊΐίδ·

"Επλασεν ό θεδς όρθόν έξαίρετον ταύτην σοι

τήν διάπλασιν παρά τά λοιπά ζώα Εδωκε. Διά τί ;

έπειδή έξαίρετόν σοι και τήν ένέργειαν άποδιδόναι

Εμελλε. Τά μεν γάρ άλλα, βοσκήματά έστι, κα\ πρδς

& πέφυκε, πρδς ταύτα Εχει τήν κατασκευήν. Έγε-

νήθη τδ πρόβατον νέμεσθαι, κάτω εχει τήν κεφαλήν

σνννεύουσαν, τή γαστρ\ ένοραν, καΐ τοις ύπδ γα

στέρα, έπειδή τέλος έκείνοις ευδαιμονίας, ή γαστρδς

πλήρωσις καΐ άπόλαυσις. "Ανθρωπος δέ οΰκέτι είς

Γοπιΐ3>·ίι ϋβαβ Ιιοπιίηεπι ΓειΊιιηι ; 8ίηςιιΐ3Γειη

1ΐ3ΐιε Γιΐιί , Ιιοπιο , ίοπιΐίπΊ εοηεεββίΐ , ςιιβιη βΐίι

(Ιριΐίι 3ηϊπΐ3Ηυπι ηυΐΐί. ΟυβιιιοοΓβπι ? φΐί3 $ίηςιι-

ΙβΓειη βιίϊηι βεΐίοηεηι βΓβΐ ΐΓ.κϋΐιιπίδ. ΒεΙΐηυ^ αηί-

ιηα!Ϊ3 ιυηΐ 1>Γυ(3, ει ΊΙΙα 8ρβοΐ3ηΙ, «1 ηυχ Π3[3

8ΐιιιΙ. Α(1 ρ38ΐυηι ^εηΐο βιιηί ρεεοΓ3. 1ΐ3ΐ]υβ ρΓΟ-

ηηηι (ΙεοΓβυηιςιιο νβΓ^βηΙβηι 1'οππαιιι ηβΙιβίΜ , ιιι

νοη ιγπιι , βΐ ςυχ νεηΐΓΪ 8υ1>]βε(3 βυηΐ , νϊ(1β3ηΙ. 6>·

(ΐιιίάβπ) βΟΓυπι ΓεΙίείΐ38 β$1 «χρίεΐίο νεηΐΓΪβ , 36 νο-

γαστέρα βλέπει, άλλ' είς τά άνω κεφαλή αύτώ ρ 1ιιρΐ3δ. Ηοπιο νβιο ιιοη νβηίΓεηι άβδρϊείΐ, 86<1 βιι-

ύψηλή, ίνα τήν άνω βλέπη συγγένειαν · όφθαλμο\

ούχ είς τήν γην νεύοντες. Μή τοίνυν ποίει σεαυτδν

παρά φύσιν * μή τά γήινα περισχόπει, άλλά τά ου

ράνια, ου δ Χριστός έστιν. « Εί συνηγέρθητε » γάρ,

φησ\, < τώ Χριστώ, τά άνω ζητείτε, ου δ Χριστός

ίστιν. » Ούτως έπλάσθης. Αύτδ τδ διάπλασμα διδασκα-

λεΐόν έστι τοΰ τέλους πρδς δ γέγονας. Έγένου Να

θεδν βλέπης, ούχ ίνα έπ\ γήν σϋρηταί σου ή ζωή,

ούχ ίνα τήν κτηνώδη Εχης άπόλαυσιν, άλλ' ίνα τήν

ούράνιον Επιτελής πολιτείαν. Διά τούτο συφοϋ οί

4φθαλμο\ Εν κεφαλή αϋτοϋ, δ σοφός φησιν Εκκλη

σιαστής. Τίνος δε ούκ Εν κεφαλή οί δφθαλμοί ; Άλλ'

έν κεφαλή , τουτέστιν , ίνα τά ύψηλά σκοπώσιν.

Ό δΕ εις τά ύψηλά μή βλέπων, άλλ' είς τά γήινα,

• 0ο1θ85. ιιι, 1. » ΕεςΙε. ιι, 14.

Ρ6ΓΪ0Γ3 εοηΐυεΙιΐΓ ; εαραΙ ίΙΙί $υ!)1ϊιηε 6»! , αϊ ^εηιιβ

εοείεδίβ ιιίΒρΐοίιΐ; ΟειιΜ ηοη Ιβηϋιιηΐ Ιιι («ΓΓβηι.

ΰυοεΪΓεβ ηβ νίπι ϊηΓβΓββ ηαίιιτκ ΐυ*. Τειτεηβ ηε

δρεείεβ , βεχΙ εοβίββΐ)* , υΐιί ΟΐΓί&Ιυβ β8ΐ. < δΐ εοη-

βιίΓΓβχίβΙί, ι ΙηςυίΙ, « ευηι ('.ΙιγιβΙο, ςυΧΒΐιηυηι βιιιιΐ,

ςηχηΐε, β1>ι ϋητΐιΐυ* εβί *. ι δίε ϊ^ίΐυΓ ΓοΓηιιΐη» ε$ ,

ει Γογπι3 Ιιια ιβ ιηοηβΐ , »ά ηαβη ηβΐιι» >ί« Ωηβηι.

Οβηίΐυ$ 68 , υΐ Οευηι νϊϋββδ βΐ ποηίειηρίεπδ , ηοη

υΐ Ιιυηιϊ (1ε]εεΐ3 86Γρ«1 νϊΐβ Ιο», ΐιηη ιιι ρροικίιιπι

νοίιιρίβΐβ» εοη$εεΐβΓΪ8, 86(1 ηι νϊίβηΊ εοεΙβ$ΐβηι 3§3$.

Μείτεο 83ρϊεηΓΐ8 οοιιΐί ( ιιι $3ρίβη8 ίηςιιίΐ ΕεεΙε-

8Ϊ38ΐε$ ) ίη εβρίΐβ, βιιηί ίρβϊυβ Οογ βυίειη ηοη *<1

οαρυΐ δειΐ ίη οϊρίΐβ ? ηειηρε υΙ ςυχ εχεεΐ83 3ε 8υο-

Γιπαίλ ιαηΐ, ΐηΙαε&ηίαΓ ει 8ρεειβη(.' βυί ιυΐβιη Μ
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ιμμ ηβρίι-ίΐ, 86(1 16ΓΤ6Ώ3, ι'δ οευΐοδ Ιιιιηιί ύεΓιχοδ βε Α όφβαλμοϋς Εχει εις γήν συρομένους. Όφθαλμοί τοί-

ββρυΐΐοβ ΙιιιΙιιΙ. ΟειιΙί βι^ο ΓΟΐυιιυΊ. ΟριιΙ κιιροΓ

ηιιηιενοδ ροδίΐιιιη , ηοη εοιιιρΓβδβιιιη , ηε $ίι Ιιιιιιιίΐβ

«Ιςυβ 8ΐ>]βεΐιιιη , 16(1 ιΙοοογο οβΓνΐοϊβ ειιΐιιι'ιιιβ ΓιιΙ-

Ι«μβ ΙοΙΙΚυτ ηι δπυϋηιο. Οβιιιίη.τ» οευΐοηιιη ριιρυΐκ.

Νοηηβ ββΐϊβ υηυβ βηΐ οαιίιΐδ 1 ευτ ίβ'ιΐιιι· άιιο (ΙίΙί

βιιηΙ ? ιι* βΑί νϊαββίΐη ββββηΐ αιιχίϋο, ιι! άβΐϊείβηΐβιη

ιι ιι υ ιΐ) αΐΐετ οοιιβοΙβΓείΗΓ. Ργχ16Γ6», ηυία ν'κίοκίί

νίβ βί 31) υηο ΙαηΙιιηι ριοίΐιιειεί , 68861 ΉιιυβεϊΙΙίοΐ' ;

α ύυυ1)ΐΐ8 βαΐβοι Γοη(ίΙ>ιΐ8 βαιαη&η», ΓιηηΐθΓ68ΐ. 5Ί-

πιυΙ βηΐιη υΐΓΪΜ^ϋβ ρτοβΓβίΙΪΗΐΐδ , εΐ εοηειίΓΓβηδ, 31-

«{ΐιβ ίη ιιιιαιη εοηβιιεηβ εοιφιηςίιυτ. Είβηΐιη «Ιι «ιγο-

ςαβ οευΙο Ι3ηςιιαηι 3 ύιιρϋεϊ Ευπρο Ιοη^β ρηχϋβηβ

ευηαΐίδ εοίι ει εορυΙβίϋΓ. Νοηηβ εοηδρίείδ 8βηβδ ,

ςιιί Γββ ίιι ρΓορίηςιιο βίΐαβ ίηΐυβη ηοη ροδδΐιιιΐ ?

νυν κάθηνται κυκλοτερείς , κεφαλής έπικειμένης

τοις ώμοις. Ουδέ αύτή ένδεδυκυϊα, ίνα μή ταπεινή

η- άλλ' έρείσματι άξιολίγω τω αΰχένι έπίκει-

ται. "Ανω ή κ:φαλή , κα\ δφθαλμο\ δίδυμοι βολαί.

ϋύκ ήρκει, είπέ μοι, εΤς ; Αλλά δυο όφθαλμο\ αλλή

λων διάδοχοι , ίνα ή τοϋ ένδς διάλυσις τήν τοΰ έτέρου

παραμυθίαν ίχη. "Επειτα κα\ άπο ένος προερχδμε-

νον τ6 όρατικδν , άσθενέστερον · έκ δ* δύο πηγών

συμβαλλόμενος 6 όλκδς , εϋτονώτερος γίνεται. Προ

ϊούσα γαρ ή δψις, όμοΰ μέν προσαναπαύεται τω δια-

τειχίσματι τής όινδς, όμοΰ δέ προκύπτουσα ένοϋται*

οίον γαρ τις δχετδς άφ' έκατέρας τής δψεως πρδεισιν,

εντεύθεν τοΰτο τδ όρατικδν, κάκείθεν έκείνο. Πό^όω·

θεν δέ τή συμβολή ένοϋται ■ ίνούμενον δε ίσχυρότερον

111)ί βυίειη ουίοΐιΐδ Ιαιχιυβηι οοηειίΓΓεηΐίου» υικϋί Β γίνεται. Τίς ή άπόόειξις ότι ένοϋται ; ούχ όράς τοϋς

ίιι ιι ιι ιι ιη εοιιΠυχεπΙ, Γ68 ϊρ88Β Ππιιίιΐδ εοηιριιΊιοη-

«ΙυηΐιΐΓ. Ιαιη οειιΐοηιηι ευβιηα'ίιε (]ϋ*ηι ηιιιΐΐα: ΜΙ·ΙΊ

Τυιιίεα ίηΐυδ ιιυι , κεά η«ε ηοη βι·3ΐ &3ΙΪ8 ; ηεη,ιιβ

ειιίιιι πιοίοιιι υιι» οοηηεβΓεΙ. Αυΐ , βί εοηΐίεειεί ,

ΟΓίΐδδίΙυιΙίηο δΐΐ3 εβί'ηειιάί νϊηι οΐιίε^οι κί , βΐηιιβ

ίιιιρειίίι-οΐ. Ο,υβπιοϋΓειη ηεεβδββ Γυίΐ , υΐ βδββΐ ειϊ.ιιιι

ρ6Γ8ρίειΐ3, βί Ιβνίβ. Ιΐηα ίβίΐιιι- ρβηρίαΜ , «Ιίβι·»

Ιβηιιίδ ; ΠΙ» ψιίιίεηι εΓ)·$ΐ»1Ιίιΐίΐ , ηχε βυΐβιη εοπιββ ;

61 ιμιχ ρπιίεβίι , ΓίΓπιίοΓ, ο,υ* ϊηιυ& 681 , ΙεηιιΊοΓ, ηβ

3ΐ1ί1υηι ίηΙβΓεΙιιϋβΓβΙ , Ιβι Ίία εΓγ8ΐ3ΐϋη3 , ιιΐ ίη 86

8ρ'6ΐιι1ηΐ'6ηι εοηβρίευυη) εοιιΐίιιεπΊ. Αεεεϋυηΐ ρ.ιΙ-

ρ&ΤΒ, ο,υκ βυηΐ οευΙοΓαπι ίηΐε^υιηβιιΐβ , βί ρπ>-

ρυ^ηβευΙ» βί ϋοηιίείΐίβ, 3ΐηυβ ειΐϊΐοϋο» : ηκηιιε

βιιϊιη η)3ΐΐϋ8 608 Ιυβιί ροΐυϊβββηΐ. Νβπι ιΐιιπι οΰυϋβ

ϊρ8βΒ Γειτεηΐ αυχίϋιιηι , ϊηΐεΓίιη Ιχα'βΓβηίαΐ'. Οιιο-

είΓεα ρΓχβίο βυηΐ ρβΙρβϋΓ», ςυ8β δΐιρηι εχευΐιαηΐ ,

«Ι βίηιιιΐ 3ΐςιιε ιΙβίΓΪηιειιΐιιπι ρΓΦβεηββΓηηΙ, 8ΐ*ιίιη

οευΙοβ ουίε^υηΐ ει (ΙβΓειιαΊιηΐ. ΟυβΓβ ει ρυρίΙΙχ 8ΐι1>

13ΙΪ νείο εο11οε3ΐχ ηοη Γαε'ιΐβ 1;βι1ί ροββυηΐ.

γέροντας , δτι προς τά μέν έγγϋς οϋ βλέπουσιν ; Επειδή

γαρ ασθενές έστι τδ όρατικον σχιζόμενον, τδ έγγΰς

ούχ δρα* δπου δέ ή συμβολή τής δψεως οΤον έπ\

πλημμύρας τινδς κατά τήν δψιν γινομένης, εύτονω-

τέρα γίνεται των αισθητών ή άνάληψις. Κα\ πόσαι

■περί τδν όφθαλμον φύλακα! ; Χιτών ε'νδοθεν και ούχ

άρκεΐ ούτος ■ οϋ γάρ ήδύνατο ε!ς παχϋς ε'ναι. Εί

παχύς ην., προκάλυμμα άν ήν τής δψεως. "Εδει δέ

διαφανές είναι κα\ έλαφρόν. Οΰκοϋν είς διαυγής, εΤς

άραιός- ό μέν κρυσταλλοειδής, δ δέ κερατοειδής· 6

προκεκαλυμμένος ισχυρότερος, ό Ινδοθεν άραιότερος,

ϊ'Λΐ μή κωλύη τήν πάροδον. Ό τρίτος κρυσταλλοει

δής, ίνα έν έαυτψ τήν Ιμφασιν κα\ τήν διαύγειαν

, έκάτερα έχη. Προβολή τδ βλέφαρον , προκάλυμμα

τοΰτο σκέπασμα, κα\ οίον οίκητήριον κα\ φυλακτή-

ριόν έστιν. Έδύνατο σκεπάζειν ή χβίρ. "Εως ήρχετο

ή χε\ρ, ίφθανεν δ όφθαλμδς άμαυρωθήναι. Νΰν δέ

έγγύθεν παράκειται τδ βλέφαρον, δ άνωθεν έπίκειται·

όμοΰ τε ί,σθετο τής βλάβης και προέβαλε τδ προκά

λυμμα. Διά τοΰτο καΐ κόρη ύπδ παραπετάσματι καθεζομένη, οΰκ άεΐ εϋεπιχείρητος.

δοΐί εχ οηιηίουβ οαβηιοηβ οεκϋ ρβΙρεΡΓΜπιιιι (β-

(ΐιιηβηΐίδ ορειΊί, εοηΐίηςϊ ηοΐυιιΐ. ϋεηβ» βόββι ρίΐο-

ηαη Μ|Μ. ΟηγΪ υΐ βιιρβηοτίβ βίςιιβ ίηΓβτίοπβ ραΙ-

ρεοΓ» εοηιρίβχυβ οει 'ιοι· ιίΐ. Ρίϋ βηίιη ϋΐί ϊηΐβΓ δβ

εοηηβχί ίΐ^υβ ΰηρίίεϊιί βυηΐ ςυβκίϊηι νβΙιΚί νίηευΐα.

Λ(Ι Ιιβεε ηιϊηιιΐββ ρΓοειιΙ ίΓεεηΙ οεκΓιοΙββ, 1ιηι·κίηο-

538ΐ]ΐιβ δΟΓίΙεβ ριιρϊΐΐΐβ ιρρΐΌρία«|υ*κ ηοη βίηιιηΐ,

Άνέπαφβν τοΰτο μόνον των έν ήμίν μελών βούλεται

είναι ό όφθαλμδς , ύτΛ παραπετάσματι τώ βλεφάρω

καλυπτόμενος. Ακίδες τών τριχών περιβεβλημένα:.

Αιά τ£, ίνα άκριβεστέρα γένηται ή περιπλοκή τών

βλεφάρων τοΰ άνω πρδς τδ κάτω. Οίον γάρ σύνδεσμοι

είσιν άλλήλαις περιπλεκόμεναι αί τρίχες· είτα κα\ τά

λεπτά τών ζώων πόόόωθεν Ινκ«>)&ι, κα\ τά χνοώδη

δεΐ]ΐΐ6 ΗΓΐ8 ϊηιυΰείΙΙϊδ 31<|ϋβ οηιηΐ ΐη}υΓϋε ο1>ηοχϋ$ ρ οΰκ έα πλησιάσαι τ!} κόρη δυναμένη πανταχόθεν
' ■'· -■· ·· άμαυροΰσθαι. Οικεία τίς έστι φυλακή περ>. ήμας πε-

ρικειμένη διά τών τριχών όμοΰ μέν τή περιγραφή

εύπρέπειαν χαριζομένη, όμοΰ δέ τήν ώφέλειαν παρ

εχομένη. Όφρϋς άνω προβεβλημένη οίκεΐον προβό-

λαιον, ?να κατευθύνη τδ όρατικόν. Τίς ή άπόδειξις ;

"Οταν βουληθής πόόόωθεν σκοπεΰσαι, κα\ κοιλάνας

τήν χεϊρα ϋπερτείνης τών όφρύων, διά τί τοΰτο γί

νεται; "Ινα τδ ίτί\ τδ άνω διαφορούμενον τής δψεως,

μή εική σκεδάννηται κατευθυνόμενον έκ τής προβο

λής τήςχειρδς, χα\ έπ\ τδ έμπροσθεν ώθούμενον,

άκριΒεστέραν ποιεί τοΰ όρατικοΰ τήν διάθεσιν · ή τε

πάροδος τοΰ βλεπτικοΰ κατευθύνεται ύπδ τής κατά

τήν χείρα προβολής. Διά τοΰτο όφρύες όμοΰ μέν τδν

όβθαλαδν κκτευθύνουσαι , όμοΰ δέ κα\ τδν έκ τών

ρΐΌριΐ£η3ΐ0Γ68 ρΓβϋϋβιιΐ. Αίςυβ Ϊ13

ιιοΙ>ίδ ευπα άβεοΓ3, Ιυιη βΐίαπι ιιΐϊΙΊβ 6ϊΙ. ΟιΓκΙ βυρβΓ-

είΐίυιη ? ηοηηε ιΊΙιί 3(]]ιιιηεηΐο 681 ςυο Γβεΐίυκ <1ϊγϊ£»8

3εϊβηι οευΐόηιη) ? '\ά (\ηοά Ιιοε 3Γ£ιΐπ>6ηΙο εοηΐίπικιπ

ροΐεδί : Ουαηιΐιι εοηβηβ βΐίςιιϊιΐ ρπιειιΐ ρθ8ΪΙυηι ίη-

ΐιιβΓί, εαΓ πιβηυιη εχίεηδβηι δυρεΓεϋϋδ ίπιροηίδ,

ιιίδί υΙ νκίοικϋ νϊδ δΐιρι η ϋΐ8]οοΐ& ηοη ΐεπιβΓε ϋίδδί-

ρβΐυτ, ββύ ιικιηυβ οΙ]εεΐα €θΐΐ|ΐιηοΓιθΓ ιιΐΐβήυβ ΓβΓβ-

ΐϋΓ βί «ειιΐίιΐδ, 3ε ΓβεΙ'ιυδ πιηηεΓβ Γιιπβαΐυτ 8ΐιο ? βίο

οβΐ6η(3 ίιι 3 η ιι Ιιιπιίηϊδ Ιγ3ιι8Ϊ1ιι8 (ΙίΓίβίιυΓ. Εγ|0 ■»·

ρβΓεί1Ϊ3 ΐίΐιη οειιΐοδ Γε£ιΐηΙ, Ιυηι δυαΌΓίδ ηιυΐιίίικϋ-

ηεηι, ηβ 3ΐ> Ρ3 εοη(β£3ηΙυΓ, ρΓορβΠυηΐ, δεςυβ ίΙΙί υ(

ίιι ιΐΓ'ΐιη ου}ΊείυηΙ. 0.υΪ8 α^ΓΪεοΙα Ι3ΐη ΓβεΙε νίηεαιη

(1ί$ροιΐ6Γε, εΪΓειιηι]οεΐ3ΐ|ΐΐ6 ηΐΑϋεπβ
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«όνων ιδρώτα οϋκ έώσαι επιρ^έειν καΐ κώλυμα γίνε- ■

σθαι ταΤς ίψεσι. Διά τούτο τειχίζουσιν αϊ όφρύες.

Ποίο; άμπελουργδς οΰτω δύναται καλώς άπαρτίσαι

τήν άμπελον, δφρύϊ περιβαλεϊν , ώς δυσεπιχείρητον

αυτήν είναι, ώς μή εύεπίδρομον είναι ταϊς παρα-

κειμέναις χαράδραις τών χώρων, ώς έποίησεν δ Κύ

ριο; τήν τών δφρύων περιβολήν ; Άσμενοειδώς ήμΐν

περιέγραψεν άπδ μιας συμβολής τήν κατά (5ίνα έφ'

έκάτερα μεριζομένην , ίνα δ ίδρώς τΐ,δε κάκεΐσε

■περιρρέων μηδεμίαν άσχολίαν παρέχη τω γεωργώ,

μηδέ άπομασσδμενος τδν Ιδρώτα τήν χείρα άπαγάγη

της Αμπέλου , άλλ' δμού τε ρ'έΐ) δ ίδρώς διά τών

ιδίων δχετών, πάλαι τοΰ δημιουργού αύτδν έξοχετεύ-

σαντος επί τά άχρηστα, όμοΰ τε ό δφθαλμδς τήν

ιδίαν ένέργειαν έπιτελοΐεν. Έάν βουληθώμεν ειπείν,

περ\ μίνων τών εις ήμάς παρά Θεού γενομένων ,

έπιλείψει ήμάςή ήμέρα άπασα. Άλλ' έξένδς τούτων

πάντων ύμεϊς λάβετε τήν έννοιαν. Ημάς δε έπειγομένους έπί τινα δδδν άναγκαίαν μετ' ευχών προπέμψατε,

ίνα έν τάχει ΰμϊν άποσωθέντες, καΐ τών λειπομένων άποδώμεν τδ χρέος, χάρι-ι τοϋ πάντα οίκονομήσαντος

περί ήμάς Κυρίου, τού κτίσαντος ήμάς τϊ) έαυτοΰ χάριτι, ότι αΰτψ ή δδξα κα\ τδ κράτος, είς τους αιώνας

τών αιώνων. Αμήν.

' ροδδίΐ, υΐ ηαΙΙο ΐοΐΎεηΐίιιηι ίηιροΐυ \χΑΊ ηιιεηΐ, υι

ϋειίδ οουΐοβ ηοδίΐ'οε δΐιρεΓείΙϋβ εοηιπιυηϊνϊΐ, βίο α

ηηπίηΐδ υίπηηυε εϊΓευιηαΊιείΐδ, υΙ Ιιαο ϋίβε βυΰοτ

ίίίΐιιοηδ ηιιΙΙαπι οςι-ίεοΐχ πιοίοδίίηιιι ρΓΧ^εαΐ, ςιιβιη-

Ο^Γβηι α νίΐε ηΐ3ΐιυηι άίπ)ονβαΐ, όΊιιη εοξίΐυτ ΐΙΙαιη

3ΐ)$(βΓ§6Γ6? ΡβΓ βυοβ εηϊηι (ΙϋοΙιΐδ αΙ> ορ'ιίίοβ ΓΠΟΐΟδ

βίηβ ίη]υπ3 α'βΠυίΙ, βΐ υευΐί ορπβ δΐιιιιη ΜΙ>βΓβ εοη-

Βεΐιιηΐ. Νοδ άϊββ ϊρβε (ΙβΠοίαΐ, δί ιιηυηι ει ϋ&, ςικε

δΐιιηηιο 3ΓΐιίΙεϊο ϊη ηοΐλΐβ 3 Οεο ρείΐεείί βυιιΐ, ρβΓ-

δεςιιί νεϋιηυδ, υΐ ει Ηοε ςυο(1 βΐιί^ϊιηιΐδ, ίβεϊΐε

ροΐβδίίδ ίηΙβΙΙί^βΓβ. Υει-υπι ϊη ρηβϋβηΐία ηεςοίϋ

ευ]υηΐ3ΐη ε»υ8» ηοβ ϊΐβΓ Γηοΐυτοδ (ΙίηιίΐΐΊΐβ , υΐ

οεΙβι ΊΐβΓ νοΙ)ίδ Γηοοίυηιβδ ΓβάϋίΙί, ςιιοά Γβϋςυυπι εβί

9ΐΓΪ3 βϋεηϊ ρεΓ8θΙν3Π)υβ, ϋΐίυβ αυχϊΐίο εοηΐίδί, ςυΐ

ηοβ ρΓ0εΓε3νίΙ, ηυίςυβ 8ΐη£υΐ38 ϊη ηοΙ>ΊΒ ραΠοδΙ.Ίηι

ε^Γββίβ ρεΓΓεεΐΙ ει βυδοΐνίΐ : ευϊ βίοπβ ϊη δ,εειιΐι»

ΒχευΙοΓίιπι. Αηιεη.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΠΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ. ΗΜΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣ/ίΣ,

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΩΣΕΩΣ,

Β ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΓ ΑΡΕΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ.

δ. Ρ. Ν. ΟΚΕΟΟΚΙΙ,

ΕΡ1800ΡΙ ΝΥδδΕΝΙ,

ΌΕ νίΤΑ ΜΟΥδΙδ ,

βιτκ

ΏΕ ΡΕΒ.ΡΕ0Τ10ΝΕ ΥΙΤ.Ε ΕΧ. ΡΚ^ΕδΟίΙΙΡΤΟ ΥΙΚΤυΤΙδ ΙΝδΤΙΤυΤΛΕ.

Εχ ϊηΙβΓρΓβΙβΙΐοηε ΟΓεςοηί ΤηρβζαηΙϋ, τεε. εΐ βυείβ » ΡγοπΙοπρ ϋηονο 3. Τίιοοί.

Οίδν τι πάσχουσιν οί τών ιππικών αγώνων φι- Β 0ιιεηΐΗ(1ιηο(3ιπιι ςιιϊ εβΓίαπιβη εςυοπιαι ηοη βϊηε

λοΟεάμονες, οί τοις παρ' αύτών σπουδαζομένοι; έν ηιη^ηα ιΐείβεΐαΐίοιιε αηίπιϊ ςρεείαηΐ, είδί ηίίιΐΐ

ταΐς άμίλλαις τών δρδμων, κάν μηδέν προθυμίας είς ειίΓδίιηι (ΙίΗ^εηΐίχ ϊ I Η ρΓΧίεποΚίΐηΙ, (]υοδ νϊιιεοΓβ

τδ τάχος έλλείπωαιν, ομως ύπδ της περ\ τήν νίκην ορί.ιηΐ, οευΙΊδ Ιαιηειι εαΐ'δαιιι ΐρδΟΓυιη 8θ1ΙίεΊΐί ρτο-

σπουδής έπιβοώσιν άνωθεν, τδν δφθαλμδν τω δρίμω 8ρίεϊεη(ε8, είαιη.ιηΐ ιΙεδυρεΓ αίςυε ΙιοιΊΐηΙυΓ, ίηεί-

συμπεριάγοντες, καΐ παρακινοϋσιν (ώς γε νομίζουι;ν) 1.ΐΓεηυε 3ε είΙϊεεΓε 88 ριιΐηηΐ, υι νείοεϊϋδ ΓεΓίΙαΓ

είς δξυτέραν δρμήν τδν ήνίοχον, έπικλάζοντες άμα αιιη£3, ευπι υη» ευηι εςαίδ είΒη^οΓειη ειΐβιιΐ, 3ε

τοις ίπποίς, και άντ\ μάστιγος τήν χείρα κατ' αύτών ηιαπυπι ςυαβί Πα^εΙΙυηι ϊη ϊρδ08 εχίεηάαηΐ 3ΐηυβ

προτείνοντές τε κα\ έ-ισείοντες· ούχ , οτι τελεί τά ίηευΙΪΗΠΐ, ηοη (|ΐιίη ηε8εί:ιηΙ, Ιιη ε ηϊΐιϊΐ 3(1 νίείοππηι

γινδμενα πρδς τήν νίκην, ταύτα ποιούντες, άλλ' εύ- εοΐιΓειτε, 80(1 (ΐιιί:ι 5βιιβνο1ρηΐί:ιπι 3ε δίικΙΊιπη εΓ^»

Ρατκοι.. Οβ. Χίΐν. 10
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εβτίβηΐεδ νοββ εοι-ροπδφΐε ηιοιϊΐχΐδ, ιιαίυτη (Ιυεβ Α νοία τ?) πρδς τοΰς άγων.ζομένους, φωνή τε κανσχή-

5Ϊ§ΐ)ί(ίε^Γβ ϊηιροΙΙυιιΙυΓ : βίε ιιιϊΐιι ίρδί (Ιβ 16 ΓβεεΓβ

νίιΙεοΓ, βπιίεε 3ε Ιϊβίει· οΗαΓίδβίιιιβ. Νίΐηι ειιηι Ιιι ϊπ

τϊηπΓιβ £ΐα<3ϊο, ρΓορε όίνίηο εαι-δΐι βε εειίαιιιίηε

ρεΓ8βνβΓβ8, βΐ 3(1 βυρεπιχ νοεβίίοηίδ ρΓχιηί.ι ει·ε-

ΙΐΓΪδ 1ον'ΐ88Ϊικίδςυβ δηΙΓιοιίδ Γβ3ΐΊηβ8, 3εεΐ3ΐιιο βΐϋ,υβ

ίιηρβίΐο, ει ιΓιΙί£ΐΜΐΐι:ι δΙυαΊοσ,ιιε ϊιιΙίίΠίίβΓβ νείοείΐβ-

Ιβιιι ]ιι1ιγο. 0 ιι . ι; οιιιιιΊα ηοη ίιίεο Γηείο, ΐ|ΐιΐ3 Ιβηιε-

Γϊπο πυοίΐβιη δίικϋο ΐυί (ΙεΙίηεαΓ, 860· φιί.ι υΐ εη3-

Γίβδϊιηο Γιϋυ ιηοΓεπι ιϊΐιί ^ιμητο δΐιηίοαπι. ϋιιιη εηίπι

Ιίιίειίδ ΙυΪ8 ρείίβπδ, υΐ ΙίΙιί 3 ηοΙ>ϊδ 3(1 ρβι·Γβεΐ3πι

νίΐ3ΐη αιΐιηοηίιίο αηχααιη οοηδοπίαΐυι-, χ(|ΐιυπι βγ-

1ι ΙΓ31Ϊ βυπιυβ, υΐ Ιιοε ΓιΙ)γο ηοδίΓΟ, εΐ8Ϊ ηίΐιίΐ αΐίικί

1οι Ια ιιΙί1ίΐ3ΐΪ8, ηΐΐαηιβιι 'ιΐΐιιι] ρΓοΓεείο ηοη εοηίβηι-

ιιοικίιπιι ιίΐ/ι, ηο8 ϊρ808 830ΓΧ ο1)ε(1ίεηΙίχ ρι-οροπΛ

ματι τήν σπουδήν Οπδ προθυμίας έπισημαίνοντες ·

τοιούτόν τί μοι δοκώ ν.α\ αύτδς ποιείν έπ\ σοϋ, φί

λων μοι και Αδελφών τιμιώτατε, δη σου κατά Ά

τής άρετής στάδιον καλώς έναγωνιζομένου τψ θείψ

δρόμω, χα\ πρδς τδ βραβεΐον της άνω κλήσεως πυ-

κνοίς τε κα\ κούφοις συντεινομένου τοίς άλμασιν,

ύποφωνώ τε κα\ έπισπεύδω, και έπιτείνειν τή σπουδή

τδ τάχος διακελεύομαι. Ποιώ δε ταΰτα , ούκ άλδγω

τινι προθυμία πρδς τοΰτο φερόμενος, άλλ' ώς άγα-

πητψ τέκνω καΟ' ήδονήν χαριζδμενος. Της γάρ έπι-

στολής, ήν πρώην διεπέμψω , ταύτην άπαγγελλοϋσης

την αίτησιν. τδ γενέσθαι σο£ τινα παρ' ήμών ύπο-

θήκην εις τδν τέλειον βίον πρέπειν ώήθην παρα-

σχεΐν · άλλο μεν σοί τι χρήσιμον έκ τών λεγομένων

ιιιιΐδ εχεηιρΙυιιι. Νβηι δί ηοβ ςυί Ιβηι ππιΐΐβπιιη 3ηϊ- ^ ίσως ούδέν, αύτδ δε τούτο πάντως ούκ άχρηστον, τδ

γενέσθαι σο\ της εύπειθείας υπόδειγμα. Εί γάρήμείς,

οί τοσούτων ψυχών έν πατέρων τάξει προτεταγμέ-

νοι, πρέπειν οίόμεθα τη πολιά ταύτη, νεότητος σω-

φρονούσης έπίταγμα δέχεσθαι , πολλώ μάλλον είκδς

έστιν έν σο\ κρατυνθήναι τδ της εύπειθείας κατόρ

θωμα πρδς ύπακοήν έκούσιον δι' ήμών παιδοτριβη-

Οόίσης σοι της νεότητος. Κα\ ταΰτα μέν εις τοσούτον.

Έγχειρητέον δε ήδη τώ προκειμένω , θεδν καθηγε-

μόνα ποιησαμένοις τού λόγου. 'Επεζήτησας, ώ φίλη

κεφαλή, ύπογραφήναί σοι παρ' ήμών, τίς δ τέλειδς

έστι βίος· δηλαδή πρδς τούτο βλέπων, ώς είπερ εύρε-

θείη τώ λόγω τδ σπουδαζόμενον, μετενεγκεΐν εις τδν

ίδιον βίον τήν ύπδ τού λόγου μηνυθεϊσαν χάριν. Έγώ

ιηαηιηι ευτ3Π) ιι( ρίΐΓβδ ββπηιυδ, εοηνεπίτε ϋΊιχί-

ιηυδ ηηίε δεηεείιιΐί, υΐ ηιοάεδίχ ]ιινειιΐαΐίδ ηιαικίαΐα

«ιΐδείρβΓεί, ιηη]θΓ88 οοβώβηΐία ϊη Ιβ ρΓοίεειο νίΓβδ

Ιιαίιββίΐ, ειιηι α«1 ραΓεηιΙιιπι ηοβίΓΟ εχβηιρίο ϊυνεοΐιΐδ

ι ιια ΓυειίΙ 6Γυ<1Ίΐα. 5ο<1 ηχε Ιιαείβηυδ. Ναηι ηοΐιϊδ

Οεο (Ιυεε ει βυβρίεβ ηοδίΓί δβΓΠίοηίδ ρΓοροδϊΙο

ϊηεϊρϊεικίυπι εβί. ΡβΙϋβΙί 3 ηιβ, εΙιαΓΪδδϊηιε Ιίΐί, ιιΐ

ιίΐιί ςυχηαιη βΐΐ ρβΓίβοΐα νϊι», ύϊΙϊ^βοΐβΓ <1εδεη-

Ιιλιιι : (((ΐοιΐ ιβ ϊιίεο νεΙΙβ ηοη (Ιαϋίΐο , ιι! οιιηα

ϊηνεηεΓίδ ηυοά ςυχΓΐδ, 3(1 νίΐαηι Ιαβηι ςυοά ίη-

νβηίϋΐί, 3εεοηιηΐ0(1εδ. Ε^ο νεΓΟ άηο ίη 1ι»ε Γβ, βΐ

ηιιιϋο πιίΗΐ ρ3Γίΐ8Γ ίηιροδδί1)ίΙί3, εοηδρίείο. υίΓυπι-

αιιβ εηίηι, ει ρειΤεείϊοιιειη νίάεΐίεεί νίΐχ ΓαΙίοηο

<1εδθΓΪ1)8Γ8, εί ς«ο<1 ηΐϊοαβ εοηιρΓβ1ιβη(1ΐδΓι, ϊη νϊΐ3 _ δέ έν άμφοτέροις έπίσης άμηχανώ· τό τε γάρ περι-

; ■ ί·_ _!, *> ^ \ * - -1... 1 ..ι -.-Λ -V 1_·. Γ. Οϊ-..
ϊρδ» ΙΙΙΟΠδίΓΑΓε, 8ΙΐρΓ3 νίΓΟδ 11)638 6886 Γβεϊΐβ ΓαΙβΟΓ

(|υίρρβ ηιιΐ ρυίειη ιηυΐΐίδ εΐΐβιη ίη νϊΠυΙβ ρΓΧβΟη-

Ιϊοιίϋυβ εί ιη3ςηϊ$ οιηηίηο νίπδ (1ϊΟΊεϊΙΪ3 Ηχο εδδβ

ϋϊεΐυ, ΐηαο νεΓΟ ίιηρηδδίϋίΐϊβ. Υβηιηι ηβ νϊάεαΓ

ΪΙΛ Ιίιιΐ6Γβ, ιι I ΡδβΙιηίδΙ» 3ΪΙ *, υ1)ί ΙΐηιοΓ ηοιι 6δΙ,

ρίβηυιη ί(1 ΐ(3 ΓΒεΐβπι. ΡεΓΓεεΙίο ϊη οηιηίΐΐϋδ 3ϋίδ

<]αχ 5611511 ρβτοίρίυηΙυΓ, Ιεηηίηίδ (]ΐιί1)υδ(1αηι εοηι-

ρΓεΙιεηϋίΙιΐΓ, υΐ νεΓΟί εβιΐδβ, ίη ηυβηΐο Ι3πι εοηΐί-

ηυο ςοϊηι (ΙίβΟΓβίο. Οηιηίδ εηίιη ηιεηβυΓ» (|υαηΐϊΐ3-

ιίβ ρΓορΓϋ8ηϋί1)ϋ8(ΐ3ηι ΙεΓΠΐίηίδ εηηε!υ(1ίΙυΓ. Νβηι

ψιί 3(1 εαίιίΐϋηι νεί ϋβηιηαπι τεδρίείι ηυηβηιηι,

ηοη εδί ηεβείϋδ, αηιΐε υίΓαιηςιιβ ίδίοπιηι ίηεερίΐ, ε(

ηιιο βχΐνΐΐ, (]υίυυ8 ίΙΙοπιιη ΙίιιίδΙιβυεαίυΓ βίςαε ρεΓ-

ίεείίο. Ιη ν'ιτίυΐβ τβπ) ηυηε α1« ΑροκίοΙο ρβΓίβοΐίοηΐβ

λαβείν λόγο^ τήν τελειότητα, καΐ τδ έπ'ι τού βίου δεί-

ξαι δπϊρ άν δ λόγος κατανοήση, ύπερ τήν έμήν δύνα-

μιν έκάτερον τούτοιν είναί φημι. Τάχα δε ούκ έγώ

μόνος, άλλά κα\ πολλο\ τών μεγάλων τε κα\ κατ'

άρετήν προεχόντων, άνέφικτον.αύτοΐς είναι τδ τοιού

τον όμολογήσουσιν. Ώς δ' άν μή δοκοίην, κατά τδν

Ταλμωδδν ειπείν , έκεΐ φοβεϊσθαι φόβον , όπου βίχ

έστι φόβος · σαφέστερον, 8 βούλομαι, παραστήσω σοι.

Ή τελειότης έπ\ μεν τών άλλων άπάντων , όσα τ?|

αίσθήσει μετρείται, πέρασ! τισιν ώρισμένοις διαλαμ

βάνεται, οίον έπ\ τού ποσού, τού τε συνεχούς κα\ τού

διωρισμένου. Πάν γάρ τδ έν ποσότητι μέτρον, ιδίοις

τισ\ν οροις εμπεριέχεται · κα\ δ πρδς τδν πήχυν, ή

τήν τού άριθμοΰ δεκάδα βλέπων, οΐδε τδ από τίνος

»6Γΐτιίηιιηι 6856 (Ιίιΐίεΐηιπδ, ψιθ(1 ηυΙΙιΐδ ίη ίΡ83 βίΐ ϋ άρξάμενον, κα\ εις τ\ κατάληξαν, έν ψ έστι τδ τέ

λειον έχειν. Έπ'ι δε της αρετής παρά τού Άποστί-

λου 'ένα τελειότητος δρον έμάΟομεν, τδ μή ίχειν αυ

τήν ορον. Ό γάρ πολύς έκεϊνος κα\ ύψηλδς τήν διά-

νοιαν, δ θείος Απόστολος, διά τής άρετης τρέχουν, ουδέ

ποτε τοις έμπροσθεν έπεκτεινόμενος έληξεν 1 ούδέ

γάρ άσφαλής αύτώ ήν ή τού δρόμου στάσις. Διά τί ;

"Οτι πάνάγαθδν τή έαυτού φύσει δρον ούκ Εχει, τί)

δ» τού έ-ναντίου παραθέσει ορίζεται · ώς ή ζωή, τώ

θανάτω· κα\ τδ φώς, τώ σκότει · κα\ πάν δλως άγα-

βδν είς πάντα τά τοίς άγαθοίς έκ τού έναντίου νοού

μενα, λήγει. Ώς γάρ τδ τής ζωής τέλος άρχή θανά

του εστίν · οΰτω και τού κατ1 άρετήν δρόμου ή στάσις

ΐεπηίηιΐδ : ςπίρρβ ειιιη ίΙΙβ ίρββ ΡαηΙυβ *·, νίΐΜϋνίιιιΐδ

«I ηιβηΐβ «Ιιίδδίιηιΐδ, δβηιρβΓ 3ε ]υβ'ιΐ6Γ ρεγ νϊιΐυΐβιη

βοαιη «ιΐΓβυιη ϊηΐεη<ΙβΓβΙ, ηεε υηςυβοα »ά πια]θΓ3

':ΐ»ΐ80βηϋ6Γβ ηε^Ιί^εΓεΙ : ηοη εηίηι Ιιπιιπι ίΠΊ 6πι ι 3

ειΐΓβιι (ΙβδίδίεΓβ : «ιγ ίΐ3 ? Ουοηϊβιη οηιηε οοηυιη

ΐρχα ηβΐυΓ», ιμια Ικιηυιη εδ(, ηοη ΙιβΙκΊ (εηηίηυιη,

86(1 εοηΐΓ*τϋ εοηιρ3Γ3ΐίοηε ΐεηηίηβΐιΐΓ, υΐ νιο

ιηοηε, Ιυχ ΐεηεϋήδ, 61 οιιιιιίηο οοηυιη οηιηβ ίη βο

(Ιβκ'ιοίΐ, ςαοά ίρ$ΐ εοηΐΓ&Γίυιη εδδβ ίιιίεΙΙί^ίΐυΓ.

0ιΐ3Γ6 ί]ΐιοηΐ3(1ηιο<1ιιπι νίΐχ ϋηίδ ηιοιίίδ ίηίΐίυηι 681,

8ϊε εηΓδοβ ίρδϊιΐδ βηίβ ηιιί ββουηάιιη νίιΐυίειη βδΐ,

τίΐίοϊϊ ειίΓδϋδ ίηίιίιιιη ίηνβηίΙΟΓ. Νοη ϊβίΐιΐΓ Γ»1βο

» Ρδβΐ. χιιι, 15. " Ρΐιϋ'ιρρ. ιιι.
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άρχή τοΰ κατά κακίαν γίνεται δρόμου. Οϋκοΰν οΰ δ·.-

εψεύσθη ό λόγος ήμϊν, άμήχανον έιΛτής άρετής είναι

τήν τής τελειότητας περίληψιν λέγων ■ έδείχθη γοΰν δτι

τδ διαλαμβανόμενον πίρασιν, αρετή ούκ έστιν.

Έπε\ δε κα\ τοίς μετιοΰσι τδν κατ' άρετήν βίον,

άδόνατον είναι είπον τδ έπιβήναι της τελειότητος· ού

τως ό λόγος κα\ περ\ τούτου σαφηνισθήσεται. Τδ πρώ-

τως κα\ κυρίως άγαθδν, ου ή φύσις άγαθότης έστ\ν,

αύτδ τδ θείον, δ τί ποτε τή φύσει νοείται, τοϋτο κα\ Ιστι

κα\ ονομάζεται. ΈπεΙ ουν ούδεΥς αρετής δρος, πλήν

κακίας, έδείχθη, άπαράδεκτονδέ τοΰ εναντίου τδ θείον

αόριστος άρα καΐ άπεράτωτος ή θεία φύσις καταλαμ

βάνεται. Άλλα μήν ό τήν άληθή μετιών άρετήν, ου

δέν έτερον ή θεοΰ μετέχει ■ διότι αϋτός έστιν ή παν

τελής αρετή. Έπε\ ουν τδ τη φύσει καλδν, έπιθυμη-

τδν εις μετουσίαν πάντως έστί τοίς γινώσκουσι, τοϋτο

ίέ δρον ούκ ίχει · άναγκαίως καΐ ή τοΰ μετέχοντος

επιθυμία τώ άορίστω συμπαρατείνουσα , στάσιν ουκ

Ιχει. Ούκοϋν άπορόν έστι παντάπασι τοΰ τελείου

τυχείν ■ διότι ή τελειότης, καθώς είρηται, δροις ού

διαλαμβάνεται · της δέ άρετής εις δρος έστί, τδ

αόριστον. Πώς ουν άν τις έπ\ τδ ζητούμενον φθά-

σειε πέρας , οΰχ εΰρίσκων τδ πέρας ; Οΰ μήν έπει-

δή καθόλου τδ ζητούμενον άληπτον ό λόγος ύπέδει-

ξεν, άμελητέον άν είη της εντολής τοΰ Κυρίου, ή

φησι · ι Γίνεσθε τέλειοι, ώς ό Πατήρ ΰμών ό ουρά

νιος τέλειός έστιν. ι Έπ\ γάρ τών φύσει καλών, καν

μή τοΰ παντδς τυχείν δυνατδν }], τδ καΐ μή τοΰ μέ

ρους άποτυχείν, κέρδος άν εΓη μέγα τοις γε νοϋν

έχουσι. Πάσαν τοίνυνέπιδεικτέον σπουδήν, μή παντε

λώς έκπεσείν της ένδεχομένης τελειότητος · άλλά το

σούτον απ* αύτής κτήσασθαι, όσον άν ίδείν τοΰ ζητου-

μένου χωρήσωμεν. Τάχα γάρ τδ ούτως έχειν, ώς άε\

θέλειν έν τω καλώ τδ πλέον εχειν, ή τής άνθρωπίνης

φύσεως τελειότης έστί. Δοκεί δέ μοι καλώς έχειν τή

Γραφή περί τούτου συμβούλω χρήσασθαι. Φησ\ γάρ

που δια τής Ήσαΐου προφητείας ή θεία φωνή" ι Έμ-

βλέψατε εις Αβραάμ τδν πατέρα ΰμών, καΐ είςΣάρ"-

ρ"αν τήν ώδίνουσαν ύμας.ι Ταύτα γάρ πάντιος ό λόγος

" τοίς έξω τής άρετής πλανωμένοις διακελεύεται, ίνα,

καθάπερ οί ένπελάγει τής ευθείας τοΰ λιμένος ταρ-

ενεχθέντες, κατά τδ φανέν σημείον τής πλάνης έαυ-

τοϋς έπανάγουσιν, ή πυρσδν Ιδόντες άπδ ύψους αϊρό-

μενον , ή κορυφήν τίνος άκρωρείας άναφανεΐσαν,

τδν αύτδν τρόπον τους άκυβερνήτω τή διάνοια κατά

τήν τοΰ βίου θάλασσαν πλανωμένους, τω κατά τήν

Σάρρ'αν κα\ Αβραάμ ύποδείγματι πάλιν κατευθύνη

πρδς τδν λιμένα τοΰ θείου θελήματος. Επειδή γάρ

πρδς τδ θήλύ τε καΐ άρόεν ή άνθρωπίνη μεμέρισται

φύσις, κα1. άμφοτέροις επίσης κατ' έξουσίαν ή πρδς

άρετήν κα4. κακίαν αΐρεσις πρόκειται · διά τούτο έκα-

τέρω τμήματι τδ κατάλληλον τής άρετής ύπόδειγμα

παρά τής θείας προεδείχθη φωνής, ϊνα πρδς τδ συγ

γενές έκάτεροι βλέποντες, πρδς μεν τδν Αβραάμ Ό!

άνδρες, πρδς δέ τήν Σάρ\δαν τδ έτερον μέρος, αμφό

τεροι διά τών οικείων υποδειγμάτων πρδ; τδν κατ'

άρετήν βίον διευθύνοιντο. "Ισως δ' άν τοίνυν έςαρκέ-

Λ 3 ηοΐιίδ άί< ΐιιπι 6κΐ ίηιροδβίυίΐο Ρβ»ο ροΓΓοοίϊοηβιη

30 Πηριη νίτΐιιιίδ οοηιρΓβΙιοηοΌΓβ : όνπιοηδίηΐιιπι

βηίιιι ]αιη βδΐ, ηυοι! ηυΐΐίδ νΊτΙυϊ Ιοπηϊηίδ οοιιΐίιιο-

ΙΟΓ.

Νιιηο ηιιίοιτι 3ΐΐβππη Ρΐίηηι, ηυοα" «οίΐίορί ίιη-

ροϋϋίΙ)ϋ6 δίι βίδ, ηαί πιπί νίηυΐβ νϊνιιηΐ, 3<1 ρβι·-

Γβοΐίοηβπι ϋηεπιηιιβ νΪΓΐιιΐίβ ροΓνβηΪΓβ, ηοΙ)Ϊ8 θχ-

ρΐηηαικίιιηι νίιΙοΙιΐΓ. Ργϊιγιιιπι ίμίΐιιι- 30 ρι-οριίβ ϋο-

ηυηι, οιψίδ ικαιππ Ιιοηίΐηδ βδΐ, Ι)βα$, (Ιιοο, ίρ$β,

(|ΐιιΐ(Ι('ΐπιΐ|!ΐ(' ηηΐυτα ββδο ίηΐβ1Π$;ίΙιιι·, ίιΐίρδίιιιι ρι

081, οΐ ηιιηουρβίιιι· : α,ιΐ3? φιίάοηι άίνίηβ ηβΙιΐΓ»

(η,υοιιίηηι ηιιΝιιδ νίΠυΐίϊ Ιοιηιίιιιΐδ ρΓ3?1θΓ νίΐίυηι

051, υΐ ρηι Γ,ιΙίοηΊΙιιι^ οοιηρΓΟϋβνίηιιΐδ, ΟίνίηϊΙιΐδ

βιιίιτι οοηΐΓβπιιηι βπβοϊροΓβ ηοη ροΐβδί) Ϊη1βπιιίη3ΐ:ι

081 «ο ίηΠηίΐΛ. Αι υργο ηπί ηοη Βϊιηυΐηΐρ, βοά νοΓο

νΪΓΐιιΙβιη 8ρηιιϊΐιΐΓ, ϋοο, ηυί ροΓΓβοΙβ νίιΐιΐδ Ρ51,

" ρ3Γΐϊοϊρ3ΐίοηο ι-οιψιημίΐιΐΓ. ϋουβ βηΐβπι ΙβΓιηίηυιη

ηοη 1 1 ; 1 1 > . ■ ι . <}π3Γβ οιιιη ο]ιΐ8 ο,υοι] η3ΐ»Γ3 1>οιιιιηι

βδΐ, οηιηΐηο ραπίοίρβ* 088β (ΙβδίιΙβΓβηΙ, ηπί ίΐΐιΐίΐ

ΠΟνΟΠΠίΙ, 11600880 05(, ρ;1Γΐίθίρ3 11118 (]υθηΐ10 (Ιθ8Ϊ-

όοΓίιπη, οιιιη 3(1 ϊηΙΟΓηιίηβΙηπι ίιιϋηίΐιιιηηυβ 5οίρ8ΐιηι

βχ(οηϋ3ΐ, ηυ11ιιιηίΐ3ΐ)03ΐ οχίιυηι, (](ΐοοο883Γβρο58ίι.

Οΐ13δ θΙ) ΓΡ8 81 ηυΙΓΐ8 νΐΐίΐ! ρη'ΙΟΟίίο ΐΡΠΙΐίηΊδ 0011-

Ιίιιρίιιΐ', δι νίηυΐΪΒ ϊ(1 ίρδίιηι (βπηϊηηι ρβΐ, ηηοά ϊη-

ΐ0Γη'ιίη3ΐ3 ϊΊι, ϊιιιρο88Ί)>ϊΙβ οιιιηϊηο οβί, ΐΐ3 ρβΓΓβοΙϊο-

ιιβηι 1ΐ3ηο 3ΐιΙ γο οοη8οΐ|υί, βυΐ νρΓοίδ Βδ^οο,ιπ, ιι[

Βιΐ ΐΙΐίΟΓη Ιΐ1ΙΐΙ8 3800118118 ΓθΙϊηηΐΙ3ΐΙΙΓ. Οιΐοηίοΐΐιι

ι^ιιιιγ 3(1 Γιιιβιιι (|υχ8ί1ιιιιι (|υΪ8ρϊ3ΐιι ροΓνοηίαιιΐδ

68(, οιιηι Γιιιίδ ηαΙΙιιβ ίηνβηίαΐαΓΤ Νοη Ιβηιοη, ηιιο-

ιιίιιπι ηιιο(Ι ςυχΓΪΐυΓ οχίιυηι ηοη ηβΐιβΐ, ίϋοΪΓΟΟ

^ ρι-.εορρίιιηι ϊΙΙιιιΙ ΠοιιΓιιιί ηοςίί^οικίυιη, ηυο άϊοΊΐιιΐ' :

« ΡΟΓίβΟΐί 0·>1θ10, 8Ϊ0111 01 ΡβΙβΓ νβδΙΟΓ οοηίοβίίδ ροΓ-

ΓθΟΙη8 05ΐ".Ι Ν3ΠΙ Οΐ8Ϊ 10(11111 Ο0115β(|1ΐί Π0(]ΙΙ038,

Ι.ιπιοιι ίη Γοΐιυδ οΓηηϊΙηΐδ, ςιιχ Π310Γ3 Ιιοιιχ 8υηΙ,

ηοη ριίΓνιιηι β&( Ιοοπιπι (ηΐβί (Ιβ&ϊρίβδ) νοί ρηιΊοηι

ο.ΊΓυιιι 3ΐΊ(|ΐΐ3ΐη οοιίδοηιιί. Οιιιιιο ϊξ'ιΐυτ $1υ(1ίιιιη,

οιηιιοιιι (π πι ιιι, (ΙΊΙί^οη(Ϊ3πι (Ιοηίηιιο οιηηοπι :κ11ιί-

1)β:<ηιιΐδ, ηο οί) 03 ροΓΓβοΙίοηο αΌοίιΙ.-ιπιιΐδ, 3(1 ηηβπι

ρβΓνοηϊΓο ροδδίΐιίΐο 5ΐΐ : Ιαιιΐυιηο,υο ίρδίιικ ροδδίϋββ-

ιηυδ, ηααηΐυιη 03ρβΓβ ροδδυηιυβ. 113 οηίιη 86 Ιιη-

Ι)ογο, ιιΐ 3(1 υΙΙβιϊοΓ» δοηιροΓ ίιι νΪΓΐιιΐβ 30 Ιιοηο νβ-

ΙΊδ 350ριιιΙογ6, ίιΙ ίρδίιηι Γοΐ'βιιη Ιιιιιηαηίβ ηβΙιΐΓ:»

ροΓΓοοίίο 051. 8οΛ Γβοΐο (υΐ ηιίΐιί νίϋοΐιΐΓ) Γαοίοηιυδ,

δί Ιΐ3ο ηοδΐΓ3 ίη (]υ»:8ΐΊοιΐ6 8.3οι;β 5οπριυΓ33 υΙβπιιΐΓ

«οηδίΐίο. Ρογ ρΓορ!ιεΐ3ΐη ί^ϋυΓ Ιίΐιί.ιηι (ΙΊνίιια νοχοΐι-

0·ηΐ3ΐ : « (Ιρδρϊοίΐβ ϊη ΛΙιπιΙκιπι ρίίΓοιη νοδίΓυηι, 61 ίη

δ3Γ3ηι ΐ|ΐιοϊ νοδ ρορβπΐ '*.» Ηχοοηίηι ιΙϊνΊηιΐδ εβπηο,

ηοη ϋδ ψιί ίη νίπυΐβ ροΓηΐ3ηβηΐ, βο(! ϋδ ςιιί 3 νίτΐιιΐο

»1)0ΓΓ3ηΙ, ρπεοίρΊΐ. I! ι ςυοιπ3(1ηιοϋυπι (|ΐιί (βηιρβ5ΐ3ΐο

30 νϊ νοηίοπιιη Ιοηςβ 3 Γβοΐ3 η3νί^3ΐίοηί$5ΐιχ νια ίη

ροΐβ^ηδ οχ3θΐί δυηΐ, δί νοί ί^ηβηι, νοί οηουηιεη πιοηΐίβ

ρΓΟδρεχοΓίηΙ, Γαοϊΐβ δβ »Ι) 6γγογ6 Ίη ΐυΐυηι ιβαΊι-

οιιηΐ : διό η,ιιίοιιικ(ΐιο 1ιιι]ιι.ϊ νϊΐιρ Πππίΐιηχ ορρΓ6$$ί,

3 νίΓΐυΐβ 3ΐ)βΓΓ3η1, εχειηρίο ΛΙιγβΙι,τ. ηο 8&γχ, φιηχί

(]ΐιοιΐ3ΐη ^υ^επιαοιιΐο, »ι| (ΙίνΊηίβ νοίυηϋΐίδ ροΓίηιη

τονοο3ηΐιΐΓ. Αο ίο"βο (ΐικ.ηί.ππι ίη ιηβδοιιΐυιη 61 ίο-

Ι1Ι1Η3111 ΠΟίΙΙΓΛ ΙΙ0ΙΙΙ3Η3 (Ιΐν'ΐ83 6ϊΙ, 01 ΙΙΙΠφΙβ ρ".Π-

11 Μιΐιΐι. ν, 48. «* Ιδ». ι,ι, 2.
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Ιογ Ποομ Ιηιη αά νίπιιίεηι, ςυαηι 8(1 νίΐίυπι ρΓΟ- Α <τειε καΐ ήμϊν ένός τίνος τών κατά τον βίον ευδόκιμων

ροδίια β«1 είειίίο: ίϋαιοο εοηνεηίειίδ υΐι-ϊα,ιιε ρηπί

α άίνίηα νοεε ρι-οροδίΐιιπι εεΐ εχεηιρίιιπι, αά Α1ΐΓ3-

Ι)3Π1 61 83Γ3ΠΙ ΓββρϊΟβΓβ, III VI ΓΙ 3 ΤΙΓΟ, 61 ΠΙΙΐΙίΟΓβ»

3 ηιυΜεΓβ ρΓορπ3 ϊ(1υτιβ3Γ|(ΐβ ηβΙιΐΓββ 8υδείρίει>ΐεδ

εχεηιρίβ, ίβείϋιΐδ 8ΐιε·8 αϋ νίπυΐεπι (ϋηςοιιΐ £ΐ·Ρ88υδ.

Οιιατε βί ηοδ ςιιοςιιε ιπιϊιΐδ ρι-οΐιηιί νΐοιιι ϊη εχεηι-

ή μνήμη τήν τοΰ πυρσού χρείαν πλήρωσα·., καΐ ύπο-

δεΐξαι, πώς έστι δυνατόν τώ άκλύστω της άρετής λι-

μένι τήν ψυχήν καθορμίσαι, μηδαμοϋ ταϊς τοΰ βίου

ζάλαις έγχειμασΟεϊσαν , μηδέ κατά τάς έπαλλήλους

τών παθών τρικυμίας τώ βυθώ της κακίας ένναυαγή-

σασαν.

ρΐιιιιι βιιπιρδβΓϊηιιΐδ, δΐιΠΐείεΙ, ιιΐ δίΐ Ιβηςιιβηι ε ερβαιία Γ.ίχ αίΐιιΐ^ρπβ , ει 08ΐεη<1»1 ηυοηιοιίο Πει·ί ροδδίΐ,

ιιΐ 1)08 νϊΐΒΒ ΠιιεΙυβ 3ΐ>8(]ΐιε ιιαυΙΥββίο δΐιρεΓεπιιιβ, 3ηίηΐ3ηιαυε ιιοδ(Γ3ΐιι ρεΠιιιυηΐίοιιιίΓη ιιιιιΐίδ ο1)δε88»ηι»

ίη νίΐίί (ΙεηιεΓξϊ ρΓοΓιιηάΌ πιίηίπιε δίηβηιιΐδ, βεα" ϊη ΙυΙίδδίιιιυπι νϊπαΐϊβ ροιίιιιη ιΐεάυεβιιιυδ.

1«1ι.·Ίγοο βηίηι εΓεάεηϋιιηι εδί ρΓΧδΟηΐίδδίιηοΓίιιη Τάχα γάρ και τούτου χάριν ή τών υψηλών έκεί-

•"ΪΓοηιιιι ν'ιΐ38 εχηυίδίΐίδδίιιιβ ρεΐί>επρΙ:ΐ8, ιιΐ νίΐβ νων πολιτεία δι' ακριβείας ίστδρηται, ώς άν διά τής

ΙΙ081Γ3 ίπιίΐιιΐίοηε αά νΪΓίαΙειιι ;ιε 1)οηιπη ΓεεΙίιΐδάε- τών προκατωρθωκότων μιμήσεως 6 εφεξής βίος προς

ίΐιιοαίυτ. 3ε<1 ϋίεεί φΐίδρίίίτι : Ουοιποάο 8Ϊ ηεε ΟΙΐίΙ- τδ αγαθόν άπευθύνοιτο. Τί ουν, έρεϊ τις, εί μήτε

«Ιϊευδ 8ΐιιη ε^ο, ιιΐ ιΐε ΑΙ>Γ3ΐΐ3ΐη 8€Γί1>ΊΐαΓ, ηεε α\ανα- Χαλδαϊος έγώ, ώσπερδ Αβραάμ μνημονεύεται, μήτε

της θυγατρδς τοΰ Αιγυπτίου τρόφιμος, ώς περί τοϋ1111$ τεξίβ νΕςνρΙίί ΙίΙίιν, υΐ άα Μονβε δεπρίυΐ'αΐε-

8131ΙΙΓ, ηεε ιίειιία,υβ ευπ> ρηδεοΐ'υιη αΙίςυο πιίΐιί

<)ΐιϊϋ(](ΐ3ηι εοιηιιιυηε βίΐ, »1ίειι]υ8 εοπιπι ροΙεΓΟ νί-

ι.ιιη εοηδεςυί: ευηι ηίΐιίΐ Ιιαυειιηι, <|υο ροκδίιη 30εο

(1ίνρΓ83β νϊΙ;ε 3ε ηιοπιηι Ιοη^εηιιεβϋΟΓυπι δβεευΐβτυηι

Ιιοιηίηειη ίηιίΐϊΐί ? Νθ8 νεΓΟ Γε8ροη(1ε1>Ίιηιι$, ιιεςιιβ

αι! νϊ ιί ιιηι , ηεςιιβ 3ΐ1 νίιΊιιιειιι ρεη'ιηεΓβ, 8Ϊ ϋήαΐ-

«Ι;ειΐδ ςυίβ δίΐ : ηεε $Ί ίη Αίθριο νίναί, ααΐ ίη Βα-

ϋ)Ιοιιβ νετβεΐυΓ, ίιίεο α τεεί» νϊιΊιιΙϊβ νϊΐα εχρείϋ-

Ιυτ; ηεε εηίιη ϊη ^(1%3 δοΐαιιι, ιιΐ α,υοηιίαιιι, 1>ειΐ5

εο£ηο$είΙιΐΓ '*: ιιεα,υε δίοη, ιιΐ ΙίΙίεΓ» 8υιΐ3Γε νίϋβ-

Ιιιγ, 681 Βί'ί (ΙοιηίεΊΙίυηι, $ει1 δΐιΐιΐϊΐίυδ 3ΐΐ|ΐιε 3ευΐίυδ

ιιοΐιίδ ίηβρϊεΊοηάιιιη εβί, υΐ νίάεαπιιιβ α,υοδ Οι»Ι-

»1α208, 3ϋί ςιιοδ ^8)·ρΙίθ8 Γϋ^ίεικίοδ δεπρΙιίΓα ρει·

ΜωΟσέως ό λόγος κατέχει, μηδόλως εν τοις τοιούτοις

προς τινά τών άρχαίων ϊχων τι κατά τδν βίον κατάλ-

ληλον · πώς εις τήν αυτήν τάξιν ένΐ τούτων εμαυτον

καταστήσω, μή έ'χων οπως τον τοσούτον άφεστώτί

διά τών έπιτηδευμάτων μιμήσωμαι; Πρδς δν έροΰ-

μεν, οτι ούτε τώ Χαλδαΐον είναι κακίαν ή άρετήν κρί-

νομεν · ούτε τή έν Αίγύπτοι ζωί^, ούτε τή *ν Βαβυλώνι

διατριβή, τοΰ βίου τις τοΰ κατ' άρετήν έξοικίζεται ■

ούδ' αυ πάλιν έν τή Ιουδαία [μόνον] γνωστδς ό θεδς

τοις άξίοις γίνεται ■ οϋδέ Σιών, κατά τήν πρόχειρον

ϊννοιαν, τδ βεϊόν έστιν οίχητήριον · άλλά τίνος λεπτό

τερος ήμϊν χρεία της διανοίας, και όςυτίρας τής δψεως,

ώς διϊοεϊν έκ τή; ιστορίας, ποίων Χαλδαίων ή Αίγυ-

ΙιίδΙΟΓΪαιυ αϋιιιοηεΐ, εί ςαα ΒβΙινΙοιΓίδ εαρίίνίΐϊΐε ^ πτίων πό^ω γενόμενοι, κα\ ποίας Βαβυλοινίων

ΙίΙ,ϋΓαΐί 3ΐΙ 1)β»Γιΐυ(ΙΊιιειη Ι3ΐη1ειιι εοιΐδεεη()3ΐηυ8.

ϋιια* οΐ) Γ88 Μο^εβ ϊΐΐε ϊη εχειιιρίυιη ιιοΐιίϋ ρΓορο-

ικιΐυτ, ειι]ιΐδ νίίαιιι βϊ ρηιΐδ (δίευΐ » άιτϊηϊβ Ιίϋΐ'ίδ

(ΙίιΓιείπιιΐδ) Ι.ι-ονίΐιτ ρεΓευΓΓ3ΐηυδ, δϊε ύεηιυπι εοη-

δεηΐ.Ίηευπι ηίβΙΟΓΰβ δεηβυιη ίηνε8ΐϊ§3ΐ>Ίιιιιΐδ, ςυο

ΡιίΊΊίί.ιπι Ιιοιηϊηυιιι νίΐ3ΐη ΓαεΊΙίιΐδ εοςηοςεεπιιΐδ.

δεΓίυίΐϋΓ ί^ίΐιΐΓ 11 Μο)·δεη, ςιιαπιΐο .τ£<!)ρΐϋ Ιε^ε

ΐΥΓ.ιηιιί, ηΐ3δευ!ί ΗεΙιΐ'ΧΟΓυιιι ίιιΓϊηΙιιϋ νίν«Γβ νεΐ3-

ιιαηΙϋΓ, Ιιιηε ίη Ιιιοειη ειΐίΐιιηι Γηίδδε, <]ΐιεπι £Γ31Ϊ3

ηιιαιΙ.ίΐιι 8ΐ3ΐίηι 31) ίηειιιΐΒϋυΙίδ δείΐιιπι 3ε εΐε^αηΐεηι

«·<!»ι» νκϋδδοηΐ ρατεηΐεδ, ιικ^ογι ϋίικϋη Γυϊδβε υ(

λίΙλιιι ει εοιΐδεΓ\·3Γεηΐ, εοηβιοδ. Οείηύβ ειιηι Ιν-

Γβηηί ιιιίιι.ΐ' ρΓχναΙιΓίϋδειιΐ, ηοη ΐειηεΓε Ίιι Πιιεηΐβ

Κίΐί ρΓθ]οεΐιιιιι, 80(1 ίη 3ΐ·ειιΙ;ι ιριαιΙ;ιηι εοΙΙοεαίυιη,

«·ιν]ιι* πιηχ ΙιίΐιιιηΊιιε 3ε ρίεε ίΙΙΊι» ΓαεΓβιιΐ, ίΐβ Οιι-

ηίηί εχροδίΐυπι, (Ιίνίιιαηιιε νοίυηίαιε ε3ηι βτευΐαηι

τεςειιΐε ιμιιι Γίρβιιι βηιηίδ νΟΓί'ιείυυδ 3(]υ3Γηπι

ε]ΐ'εΐαιη, ςιιη τεξί» Ιυηε Γι1Ϊ3 ΓοΓίε βρ3ΐϊ8ΐ)3ΐιΐΓ. Ιΐα

εηιιι ίηίϊηΐίίί νβ^ίΐυ β»; ρΐ'οιίβηβ Γερει ίιΐδ εβδεί, οΐι

^Γ3ΐίπΓη, <|ΐκε ίη εο αρρ3Γεί)3ΐ, ει δρεείειη 3 τε^ίδ

0ΙΪ3 (Ιίΐεείυδ, ίη ΩΠιιπί ίιιίΐ 3(Ιορ(αΐιΐδ. \επιιιι ιΐ3ΐυΓ3

(|ΐι<ΐιΐ3ΐιι ίιΐδίΐ3 ιΐίΐιιιιιιιίΙΙαιη αΐίεηίςεηχ ΓαδΓκΙίεηδ,

εοιίίίίίυ ειι}ιΐδ(1»ιη βχ ρΓηρίπιμήδ, 3 ρΐ'ορηα εηυ-

Ιγ'ιΙιιγ ρ.ίΓειαε. Ουιη νεΓΟ ίη τε^ία ειΐυεηΐϊοιιε, άο-

ειπιΐ3ΐ)ΐιε δχευΙαΓί εχ ερίιεοίδ ^^II1 εβδεί εβΓεδδυβ,

ίηςίοΓίυδ (Ιε^εΓε 3ρυι1 δυο* ηιαίυίδδε, ηυαπι Γιείαπι

ίΙΙίΐιη, ευ]υδ 3(1ορΐ3ΐυδ ίη Γιΐίιιηι εΓα(, πιηΐτειιι ρΓΟ-

αίχμαλιοσίας άπολυθέντες, τοΰ μακαριστού βίου έπι-

βησόμεθα. Μωϋσής τοίνυν ήμϊν εις υπόδειγμα βίου

προτεΟήτω τώ λόγω · ου τδν βίον πρώτον έν έπιδρομη"

διελΟόντες, καθώς παρά τής θείας φωνής μεμαΟήκα-

μεν, ούτω τήν πρόσφορον τή ιστορία διάνοιαν εις αρε

τής ύποθήκην άναζητήσομεν , δι' ί,ς τδν τίλειον ώς

έν άνθρώποις βίον έπιγνωσόμεθα. Λέγεται τοίνυν ό

Μωϋσής τεχθήναι μέν, δτε ζωογονεϊσθαι τδ ά^όεν

έν τοις τικτομένοις 6 τοΰ τυράννου νόμος διεκοΆυε,

προλαβεϊν δέ τή χάριτι πάσαν τήν άπ? τοΰ χρόνου

γινομένην συνεισφοράν κα\ εϋΟύς άπδ σπαργάνων

άστεϊος έφθεις, ίκνον έμποιήσαι τοις γεννησαμένοις.

θανάτιο τδν τοιούτον έξαφανίσαι. Είθ' ώς ύπερίσχυεν

ή άπειλή τοΰ τυράννου , μή άπλώς έρ^ιφήναι τώ

ρ όείθρω τοΰ Νείλου, άλλ' έντεθέντα κιβωτώ τινι,

άσφάλτω κα\ πίσσί) κατά τάς άρμονίας διαχρισθείση,

ούτω δοθήναι τω (ίεύματι (τούτο γάρ ο'ι δι' έπιμελ.είας

τά κατ' αύτδν ίστορήσαντες διηγήσαντο) · θείας δέ

τίνος δυνάμεως τήν κιβωτδν κυβερνώσης, έπί τινα

κατά τδ πλάγιον δχθην έξορμισθήναι, αυτομάτως τής

κιβωτού κατ' έκεΐνο τδ μέρος ΰπδ τής φορά; τών κυ

μάτων έκκυμανΟείσης. Τής δέ Ουγατρδς τοΰ βασι

λέως έπιούσης κατά τους λειμώνας τής δχΟης έκεί-

νης, ή έτυχεν ή κιβωτδς έπωκείλασα, εύρεμα γενέ

σθαι τή βασιλίδι, βρεφικώς έμβοήσα; τή λίρνοΧ! ·

όφθίΐς δέ μετά τής έπιφαινομένης αϋτώ χάριτος,

εύΟϋς οίκειώσασθαι δι' εύνοιας τήν βασιλίδα, και ε!ς

" Ρδαΐ. ίχχν, !. 11 Γ.χοϋ. ιι, 2 8ΐ|(].
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1- ν υΐοϋ τάξιν άναληφθήναι.

την άλλόφυλον θηλήν. έπινοία τινός των πρδς γένους

οίκείων, άνατραφήναι τώ μητρώω μαζώ · έκβάς δέ

ήθη την ήλικϊαν των παίδων έν βασιλική τη τροφή,

κΐι παιοευθείς τήν έξωθεν παίδευσιν, δ δόξης ένομί-

ζςτο παρά τοις έξωθεν, ούχ εΐλετο έτι καταδέξασθαι

τήν σεσοφισμένην έκείνην δμολογεΐν μητέρα, ήπερ

εις υίοϋ τάξιν είσεποιήθη, άλλα ιπΐ τήν κατά φύσιν

έπανελθεϊν πάλιν-, κα\ τοις όμοφύλοις έγκαταμιχθή-

ναι. Μάχης δε συστάσης Έβραϊω τιν\ πρδς Αϊγύ-

πτιον, συμμαχήσαί τε τω οίκείω, καΐ άνελείν τδν

άλλόφυλον. Είτα συμπλακέντων άλλήλοις Εβραίων

δύο τινών, καταστέλλειν έν αύτοίς τήν φιλονεικίαν πει-

ρασθαι. ϊυμβουλεύσας καλώς έχειν, άδελφοΰς δντας,

μή θυμδν διαιτητήν ποιεϊιθαι των άμφισβητημάτων,

ΆποστραφεΙς δε φυσικώς \ Γιιεπ. ,^νρΐίο αιιίειη νίΐΌΪη ΙΙουτϊΟΓυιη ηυεηκίηηι

ίπιρείυιιι Ιιιοίβιιΐε οεείβο, (1υο8 Ηε^ΓΧΟΓαπι εοηΐεη-

Ιϊοηβ εοπιηιοΐοδ ϊη πχαηι, .κΐιιιοιηιίΐ, ηοη ίΐ;> εοη-

είίαιϊ, 8<·ίΙ ηαΐυτ», (]υ£ ρΓορίηπαίοιε ίρβοδ εοπ-

}ιιηχίι, εοηείΐίηιπεε, ει ςιΐϊϊΐ ]ιιοΊεε βγΙμΙγοιμο

ΓΓαΐΓβδ ιιΐϊ οροΓίει-ε. δεά 3υ εο, φΐί ρτοχίπιο ίη]ιι-

Ηηηι βΠεΓείΜΐ, ΐ'εριιΐβιις ;κ1 εοηΐεηιρίαΐίοιιεπι Ι)Μ

εοιιΐυιηεΓια ίιιιρεΙΙίΐιΐΓ. Οίνίΐαίιηη βηίιη ΐυιΊ>:Ηίυιπ-

1)»8 οηιηίηο ΓεΙϊεΐί», δείιιιη νίνεΓβ ηιαίαίΐ, ΓιΙϊα ειι-

^δϋβηι αΐίεηίξεηχ ίη ιιχοι-ειη ιΐυεί» : ςιιί ΙαηΙα βηι!

3(1 ρεΓη08εειΐ(ΐ3 ϊηρβιπα Ιιοιηίηιπη ηιοΓείο,ιιε εοηι-

ρι-εήεηϋεηύοδ ρηιιΐ^ιιϋα μ; ,ιιΙιΙπν, π ι υηίεη η·με>ι.ι,

(]ΐΐ3ΐη Μονβεβ 3(1νει$υ$ μαδίοπιιη νίπι ιικφίο αιιΐιιιο

ΓεεβΓβΙ, 3(1οΙε5εεηΙΪ8 νίιΐιιίεηι εοη$ρεχεη(, φΐο<1-

άλλά τήν φύσιν.' Άπωσθε\ς 8* παρά ΤΟ» πρδς άόικίαν Β 'ιοη ΡΓ0Ρ'''° >«««> 3"1 ΟΟΗΜΒΟΐϋ», ΡΓ0 ]ϋδΐίΐία

μυ^ηανεπι, $εϋ ]υ8ΐυιιι ίρβιιηι ρβΓ 8ε, βε ηβΐυπ

8113 Ιιοηε8ΐιηη ]υ«1ϊθίΐη5, ρ38ΐθΓεβ α,υί ηίΐιίΐ ϊη δε-

ίρ8·πι ρεεεβπιιιΐ, εΐίΐί^ανίΐ, εοηιιηψιβ ίημιιίοιη

π'ριιϋι. <)ικιμπιρΐερ νίιΐιιίοιη ]υνειιίδ αάπιίΓαιυκ,

ει ρΓΧ8ΐαηΐίθΓειη ίρβαιη »1ίοπιπι αΊνίΙϋδ εχίδΐϊηιαηβ,

ΓιΠαπι ει ιγ;χ!κ1;,ι ϊη υιοΓβηι, ΓαειιΙΐ3ΐεηιΐ|υε ΓεείΙ,

ιιΐ ίρ«<ε ςυβηιευηηυε νίνεικίί ΓαΙίοηβιιι νείΐεΐ, εΐί-

{$ει·εΙ.

βλέπ3ντος, άφορμήν της μείζονος φιλοσοφίας τήν

άτιμίαν ταΰτην ποιήσασθαι · κα\ της μετά των πολλών

σ 'νδιαγωγης πόάόω γενόμενος, ϊδιάσαιτώ μετά ταϋτα

βίω, κηδεϋσας τιν'ι τών άλλοφύλων, άνδρ\ διορατικώ

τοϋ βελτίονος, κα\ κρίνειν ήθη τε κα\ βίον ανθρώπων

έπεσκεμμένω, δς διά μιας πράξεως, λέγοι δή της κατά

τών ποιμένων όρμής, ένιδων τοϋ νέου τήν άρετήν,

δπως οϋ προς οΐκεϊον βλέπων κέροος, τοϋ δικαίου

ύπερεμάχησεν, άλλ' αύτδ το δίκαιον τίμιον τη- ίδίςι φύσει κρίνων, τήν άδιχιαν τών ποιαένων έκδλασε τών

ίίς έκεϊνον πεπλημμεληκδτων ούδέν, άγασΟε\ς έπΐ τούτοις τδν νέον, κα\ τοϋ πολυταλάντου π).ούτου

τιμιωτέραν αύτού τήν άρετήν έν τη φαινόμενη πενία κρίνας, συνοικίζεται αύτώ τήν θυγατέρα, χαλ κατ' έξ-

Λίσίαν έφήκε τδν καταθύμιον μετιέναι βίον.

Τώ δέ ?ν δρειός τε και ιδιάζουσα ή ζωή, πάσης ^

αγοραίου τύρβης άπηλλαγμένη, έν τη τών προβάτων

έπιμελεία κατάτήν έρημον ίδιάζοντι. Χρόνου δέ δια-

γεγονότος έν τώ τοιούτω της ζωής είδει, φησ'ιν ή Ιστο

ρία, φοβεράν γενέσθαι αύτφ θεοφάνειαν, έν σταθηρ^ί

μεσημβρία, φωτδς έτερου ύπέρ τδ ήλιακδν φώς τάς

δψεις περιαστράψαντος. Τδν δέ ξενισθέντα τψ άήθει

της θέας, άναβλέψαι τε πρδς τδ δρος, κα\ ίδεΐν Οάμνον,

άφ' ου πυροειδώς τδ φέγγος έξήπτετο, τών δέ κλάδων

τοϋ θάμνου καθάπερ έν δρόιω τή φλογΐ συναναθαλ-

λόντων, ειπείν ταϋτα τά ίήματα πρδς έαυτδν εκείνον,

ό:ι «Λιαβάςδψομαι τδ μέγα δράμα τοϋτο. «ΕΙπόντα δέ,

μηκέτι μόνοις τοις δφθαλμοΐς τδ θαΰμα τοϋ φωτδς

δέξασθαι · άλλ' δ πάντων έστ'ι παραδοξότατον, τδ κα\

Αϊ ΪΠε 11)011131131)1 3ε 8θΙίΐ3Π<ΊΠ1 β1ε§ιΐ, (ΐΙ)ί 3|>

οιιι ιι ί είΓειιιιιΓθΓ3ηε3 ΙπγΙκι Γειιιοΐιι», ίη υνίυιιι ευτα

8ίϋί ίη (Ιεβει-Ιο »1ιειιι1ε1)3ΐ. Οιιο ίη ξεηείΌ νίΐχ ιιοιι

ρβΓνο ΐι-ΐηβαείο ΙβηιροΓίβ βραΐϊο, ηίηΜΙβπι ϋίείΐ

ηίβίΟΓΪΐ ίρβΗπι νίιίίί,ϋε νίδίοηειη. Ιη ηιεάϊο βηίιη

εΐ3Γ0(|ΐιε (Ιίε 31Ϊ3 ρΓΧ8ΐ3ηΙίυΓ, ηυίΐιη βοίαιίδ Ιιιχ,

είτεα οευΐοβ ε]ιΐ8 εϋιιΐβίΐ. €ιι]ιΐδ Γβϊ >Η8θΙεηΙί3 ευιη

Γε8ρβχί88εΙ 3(1 ιηοιιίει», 3ΐ-1>υ8(υιΐ) αηίειίϋ «ιτίΙιίΐπΓ

38ρεχί8$ε: ειψιβ Γβιιιί ειιηι 3Γ(1εΓεΐ)1, ηιιαβΐ εοιιΐίηιια

ίΐΊ-ί^.ιΐίοικ: νίΓε8θεπ3)ΐΙ, 3(1ι»ίΓ3ΐιιι»(|ΐιε βεειιιη (1ί-

χίββε: . ΥιιιΙηπι ει νίιίεϋο νίβϊοηεηι 1ΐ3ηε ηια§η3ΐιι '3,»

ηβ νίύεΐίεεί οευΐυβ 8θ1υηι, νεπιηκΊΊ,ιιιι (ηυοιΐ ιηίι:ι-

ΙιίΙίυβ ε8ΐ) αιιιΐϊΐυτη πκΐϋβ ε]ϋ8 ΙυεΪ8 ίΙΙπηιίιιαιχη.

Ν31ιιγ3 εηίηι Ϊ11ίυ8 Ιιιείβ, νείυΐΐ ίη α'υοηιιιι οΙ)]εεΐ3

τήν άκοήν ταίς άκτίσι τοϋ φέγγους έναυγασθήναι. 8εη8ΐΐ)ΐηι (Ιίνίδο, υΐ ίη οευ1θ3 8ρ1εη(1θΓβ Γβϋίοπιιιι

ΤΓ.ν. - - 1- - 1. £ 1. _ι _η.Ε Λ - 1 ^ Γ..ι__ι_* _: - ; ι;. ^ .·» ■ 1 1
Πρδί γάρ άμφοτέρας τάς αισθήσεις ή τοϋ φωτδς με

ρισθεϊσα χάρις, τάς μέν δψεις ταίς τών άκτίνων μαρ·

μαρυγαίς περιηύγαζε, τήν δέ άκοήν τοις άκηράτοις

δίγμασιν έφωταγώγει. Κωλύει γοϋν ή τοϋ φωτδς

έκείνου φωνή προσβήναι τψ δρει τδν Μωϋσέα, τοις

νεκροϊς ύπ&δήμασι βεβαρημένον, άλλ' έκλύσαντα τών

ποδών τδ υπόδημα, ουτω της γης ψαύειν έκείνης,

'7,δση τώ Οείω φο)τ\ κατελάμπετο. Έπ\ τούτοις (χρή

γάρ οίμαι μή λίαν έμβραδύνειν τη ψιλί) τοϋ άνδρδς

Ιστορία, τοις λόγοις, ώς άν καΐ τών προκειμένων

ίχοιντο)δυναμιΛ*'<ς δφθείση θεοφανεία,ρ'ύσασθαιτδ

όμόφυλον της δουλείας τών Αιγυπτίων προστάσσεται.

Και ώς άν μάλιστα μάθοι τήν έγγινομένην αύτώ θεό-

θεν ίσχϋν, έκ τών έν χερσ\ ποιείται τήν πεϊραν Οεί<;)

ίυΙξε1>3ΐ, δίε ίηιηιοπαΐίΐιιιβ αυάίΐυιη αΌ^ηΐ3ΐί1)υ8 ίΙΙυ-

8ΐΓ3ΐ)3ΐ. ΥεΐυίΙ ίβίΙυΓ Ιυείβ ίΙΙίυβ νοχ 3(1 ηιοηΐεηι

ηιοΓίιιοΓυηι ε;ιΙεεθΓυηι ροικΙεΓε ρΓε88υηι βεεεϋεΓβ,

βοΙνεΓεηυε ]ιΐ88ίΐ ε3ΐεεαιιιεηΐ3, 3ε (Ιεηιυπι ηυοΌρειΙε

(εΓΓ3ηι ί1Ι»ιη αΐΙίη^εΓε, (|υχ (Ιίνίηα Ιιιεβ Γεβρίεη-

(Ιεΐιαί. Οβίηάε ηε Ιοη^ίοΓ ίη Ιιϊβίοι-ία 8Ϊη», εΐ υΐ 3

ρΓομοδίΐο ηοη ιΙίδοειίΒΐη, Ιιβε νίβίοηε ε0ΓΓ0ΐ)0Γ3ΐιΐ8,

3ϋ ^§γρΐίοι·ϋΐη 88Γνί1υΐε 8Μ08 1ί1)εΓ3ΐ'ε ]ιιυβΙυι·.

ϋεο" υΐ (ΙίδεεΓεΙ, (}ΐΐ3ηΐ3 (ΙίνΊηϊΐυβ νίιΐιΐδ 8ίΙ)ί ρΓ3ί8ΐ3-

ΓείηΓ, ίΐ3 ϋεο ]ιιοεηΙε, ίβΐίβ ηυχ εΓβηΙ ίη ιηβηυ ρε-

τίευΐυπι Γεείι. ΚγμΙ Ιιοο βυίειη ε]υ8ΐηο(Ιί : νίτρ ηΐ£-

ιι α ίη 18ΓΓ3Μ ρΓθ}εεΐ3 νίΐΛπι 3εείρίΐ, ίηηυε 3ηίηΐ3ΐ

νεΓίίΐιΐΓ. Οο1ιιΙ)ΐ·α ί(1 8Γ31 βη'ιπιαΙ ; ΓαΓδυβςυε ηΐ3ΐια

ΓβεερΙβ, υΐ νϊτβα ρπιΐϊ ει αΐ δυΐιίίο Γαεΐ3 ε&ΐ. ΜβΔΟΙ

* Εχυϋ. ηι,' 3,
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ςιιυφίβ ίη δϊιιιι Γθοοηιΐιία, ϊη ηϊνϊβ εΛηάΌΓβπι ίιηηιη- Α προστάγματι. Ή δε πείρα ήν αύτη ■ "Ράβδος έχπε-

ΐαΙιΐΓ, βΐ ϊΐεηιιη ίη ευηκΙβιη δίηιιιη ίηιηιίδεα ίη ριί-

δΐίηαηι ι-εϋίίΐ ηαίιιιηιιι. ΟεδοεηϋεηΙβ αυΐβιη ίρβο ίη

νΕ8)|)Ιιιιη, αάϋιιοοηίοψιο βεευιη ιιχοΓειίι ϊΐίβηίζβ-

ιι.'ΐηι, βΐ 1ϊΙ)«γο$ δίΜ 31) βα ιιαίοκ , αη^βΐυβ οΐινίαιη

Γβεΐυβ ΐίιτιοΓεηι ηαοιίίβ ΐηΐιιΐίβββ ΓβΓίϋΓ : ςυβηι ηιυ-

ϊίβΓ είΓευπιείδίοηίδ ΓιΙϋ δαηςυίηβ ίαοϊΐβ ρΐίεβνίΐ.

Τυηε ΑαΓοη αυοπυε ΓγλΙθγ ε]υ$ <1ίνίηϊ1υ$ ιυοηίΐυβ

οονίαηι ρΓοιΙίίι, ει ραιιΐο ροϊΐ ίη εοηείοηεπι αϊ) αΐηβ-

αυε ρορυΐαβ Μςγρύα» εοηνοεβίυι· , Ιίυεπαδ Ιαιη

Ια()θΓίο$3 ΒέΓνίΙυΐε ορρΓεδδίδ ρΓοροηίΙυι*. Οιιηι ίρ:>ο

ςαοςυβ ΐ)ταηηο ηαε άε Γβ ΙοςυιιηΙυτ. ΐΓτϊΙαΙυβ ϊΙΙε ηι>-

8Ϊ$ ηπαπι 3ηΐε, ευπι ίη εη$ πηί ρπεεΓβηΙ ορεπηυδ,

Ιυηι ίη ίρίοβ Ιιηβΐίΐβδ, αυςεί ίη ροηαηάΊδ ίιηΙ>π(:'ιηιΐ5

ροη5υπι,ίηιρθπιΙ<1υποι·α,ιιΙ ιιοη Βοΐιιηι Ιυΐο,δειΐ ραΙβίί

σοΰσα της χειρδς, έψυχώθη, χζ\ ζώον έγένετο (δρά

κων δέ τδ ζώον ήν) · και πάλιν ύπδ τής χειρδς Ανα

ληφθείσα, δπερ ήν προ της θηριώσεως, έκεϊνο έγέ

νετο. ΚαΙ ή της χειρός έπιφάνεια, νϋν μεν προδλη-

θείσα τοΰ κόλπου, εις χιόνος μετεποιήθη λευκότητα ,

πάλιν δε εΓσω τοΰ αϋτοΰ γενομένη, έπ\ την ιδίαν επαν

έρχεται φύσιν. Κατιόντος δε τοΰ Μωσέωςέπ'ιτήνΑΓγυ-

πτον, χα\ συνεπαγομένου τήν γαμετήν την άλλόφυλον,

χα\ τοϋς άπ' έκείνης αύτώ γεγονότας παΐδας, δτε τις

κα\ άγγελος αϋτώ συναντήσαι λέγεται, τδν *ζιρ\ τοΰ

θανάτου φόδον Ιπάγων, δν ή γυνή τώ αΐματι της

περιτομής τοΰ παιδος ίλεώσατο · τότε συντυχία γίνε

ται τοΰ Ααρών, κα\αϋτοΰ θεόθεν παρορμηθέντος πρδς

τήν συνάντησιν. Είτα παρ' άμφοτέρωνόέν Αίγύπτω

δΐίριιΐίδαηε εοΠίβειιαΊδ αΠΊίοΙί Ιαάχϊ οοηίαυεδεαηΐ. ΑΙ Β λαός εις έκκλησίαν κοινήν συναγείρεται, κα\ ή τής

νεΓθΡΙ>3Γ3θ (ί<1 ειιίω ηυιιιεη εΓ3ΐ [}ταηηο) (ΙίνίηίΙυβ

ίβεΐίδ ηιίΓ3ευ1ί$ 3ε δί^ηίδ Γ05Ϊ8ΐβΓβ εοιιαϋαίιιι-, 3(1 Ιιοε

ιιΚΓίηπιηι υ$08 ρΓΧ8ΐί£ϋδ. Ι'υ- Ιι; ιι:ι πι 3υ1ειη ίη ρπι-

8βηιί3 /Ει,'νρΐίοπιηι νίτ^αιη 8υ3ηι ίη βεΓρεηίειη βηί-

ιη3588ΐ Μο>'888, ίάοιη α,υοαυε δηίδ ίη νίΓ^ίδ 8ε Γ;κ:ΐιι-

Γ03 εχΪ8ΐίιη3ΐ)3η( Μαζί. 8ε(1 Γ3ΐΐ3εΪ3ηι εΙΙίοαείΐαδ Γβ-

(Ιαι-ξίπΐ, (Ιυηι βοΓρεηβ εχ Μο)·δίδ νίΓ^α εοηνεΓδϋδ, πιβ-

(,'Ίολ Ιίςηβ, 8εΓρεηΙε$ δείΐίοεί οοπιβιΐβικίο, ιιυΐίαιη ίη -

3ΐϋ8 0850 νίηι 3(1 ρΓοριι1$»ικΐ3ηι ίη]υπαιη, αιϋ νίΐβιη

(Ι3ΐκΐ3ΐη υδίεηιΐίΐ, ρΓΧίΟΓ $ρεείειη φΐβπι οειιϋδ εοΓυηι.

ςυϊ ΓαείΙε άεείρί ροΐβταιιΐ, ρι-χ-ΐί^κι: Μΐςοπιηι βχΐιί-

Ιιικ-ι ;\πΐ. Τιιηε εοηβεηΐίειιΐοδ Ι;Γ3ηηο ^Ε^ρΙίοβ οιη-

ηεβ ευπι νί<1Ϊ88εΐ Μογ5β8, ίη υιιίνεΓ83ηι εοηιηι βειι-

Ιεηι, ηειηίηε οπχιίηο εχεβρίο, ίηίοΐοηιΐιϋί;· ΊηΓοΠ ^ έαυτοΰ θηριώσαντος, τίι Γσον ένομίσθη θαυματοποιεΐν

\'υ1ιιβΓ3. ϋοιιιιιιονιΊκιιιΐιΐΓ 3υ1εηι ]υ88υ ι·]ιΐ!> 3(1 Ιιυπε

ίη ^Εςγρΐίο8 ίιηρείυιη, (αηςιιβηι εχεΓείΐυδ ο1>ε(1ίεη8,

εΐεηιεηία ίρ83, φι» ίη ηοο ιιηϊνβκοεεΓηαηΙυΓ, Ιογγβ

βείΐίεβΐ, ί^ηίβ, 30Γ, η<|υα, 3>1 Ιιοηιίηυηι ριοροϋίΐυηι

3ϋΐίοη88 8υ38 εοηιιηυΐ3ΐ)3η(.

δουλείας άπαλλαγή τοϊς πεπονηκόιιν ϊ,δη τ?)

παθεία των ϊργων περιαγγέλλεται, κα\ προς αύτδν τδν

τΰραννον δ παρά τούτου γίνεται λόγος. Άγανάκτηβις

ΙτΛ τούτοις τοΰ τνράννου, κατά τε των έπιστατούντων

τοις Ιργοις, και κατά των Ισραηλιτών αυτών μείζων

ή πρότερον ■ χα\ δ τής πλινθείας φόρος έπαύξεται,κα'ι

έπιπονώτερον τδ έπίταγμα καταπέμπεται, οΰ τώ πηλζ»

μόνω κακοπαθούντων, άλλά κα\ περ\ τδ άχυρόν τε καΐ

τήν καλάμην ταλαιπωρούντων. Τοΰ δε Φαραώ (τοΰτο

γάρ ήν δνομα τώ τυράννω τών Αιγυπτίων) τοις θεόθεν

παρ' αΰτοΰ γενομένοις σημείοιςάντισοφιστεύεινδιά τής

τών γοήτων μαγγανείας έπιχειροϋντος, δτε πάλιν τοΰ

Μωϋσέως έν δφθαλμοΐς τών Αιγυπτίων τήν (1ά66ον

ή γοητεία έν ταϊς τών μάγων (ίάβδοις. Κα\ ήλέγχθη

διά τήςένεργείας τδ σόφισμα· δείξαντος τοΰ δράκον-

τος τοΰ έκ τής Μωϋσέως (5ά6δου μεταβληθέντος έκ

τοΰ διαφαγεϊν τά γοητικά ξύλα, τους δφεις δήθεν, δτι

οΰδεμίαν άμυντικήν οϋδε ζωτικήν τινα δύναμιν εί-

χον αί τών γοήτων ρ"ά6δοι, πλήν τοΰ σχήματος, δ τοις όφθαλμοϊς τών εϋίξαπατήτων ή γοητεία σοφισαμένη

παρέδειξε. Τότε συμφρονοΰντας ίδών ό Μωϋσής τώ καθηγουμένω τής κακίας παν τδ ύποχείριον, κοινήν

ϊπάγει παντ\ τώ ΙΟνει τών Αιγυπτίων πληγήν, οϋδένα τής τών κακών πείρας ύπεξελδμενος. Συνεκινεϊτο

5ε αύτώ πρδς τήν τοιαύτην κατά τών Αιγυπτίων όρμήν, οΤόν τις στρατδς υποχείριος, αύτά τά στοιχεία τών

ίντων, τά έν τώ παντ\ θεωρούμενα, γή τε κα\ πϋρ, κα\ άήρ, κα\ ϋδωρ, τή προαιρέσει τών Ανθρώπων τάς

Ινεργείας συνεξαλλάσσοντα.

Ευίΐεηι εηίηι ςιιθ(]υβ ΐειηροΓε ϊΐηιιο εοάειη ίη Ιοεο

Ιαάχι 3ΐ> οΠίοίο ιιοη Γοοβοίειιΐοβ, ηίΐ ιηαΐί δοηΐίοΐιβηΐ.

Μ{Ηρύ\ νβΓΟ ρβΓροηιηι ει οο^ίΐοηΐββ ει >{βηΙβι

■0ΓΪ16Γ ρ1βεΙβ1>»ηΐιΐΓ. Ν»ιη αςυα ρβΓ ιιηϊ?εΓ83πι ■£$)·-

ρΐυηι ίη δβηκηίηειΐ) ]υ!>εηΐε Μογβε εοηνεΓδβ εδί, υΐ

νεί ρίδεβδ ίρκί »1)3ΐ]υ3Γυιη εΓ3(8Ϊΐυάίηβ ουπιοα ηβεβ-

ΓβηΙθΓ:1υ(Ιχί8 8θ1ί883η£ΐιΪ8 3ςυ3βΓ31 1'ιιιιρί<1ίοι·.Ιίιΐ(Ιο

1ΐ3υυ!ΐοεε88Ϊοηεηι 3Γ$πΐ3^ίο3 δαιιςυίηίδ ερεείεαι ίη

:ιςυα, ςυ* βρικί 1Ιο5ΐϊεο8 ίηνοηίβΙΐϊΙυΓ, ΓαίΙαείΙβΓ

;κ1ιιηιύΓ3η(1ί. δίηιίΙίΐοΓ ηιιοιμιο Γαηαιυιη ίΓΓβρεηι

ιηηΐΐίΐιιιΐο, ηοΑπιιη ςοηεΓίΐΐίο ιιοη ηοΙιίΓηΙί εηΐ'$η ε-

ΙοπιβιιΐοΓυηι, 88(1 οοιιειίί, ιιι ίΐ3(]ίε:ιηι,ε1εηιοιιΐίδ,]ιι-

1>ηηιε Μογ»ο Γαοΐα εβί, ει τερίεΐιΐδ (Ιοηιοδ ίηΓβδΙαηκ

8θΙίδ ΙαΓρίδ8ίιη3 ^Εμ^ρΐϋδ ίιιΓοΓ0.1·3ΐ Γ:ι$ΐί(ΙΪ3 : ^Ηχό-

Γϋΐη νεΓΟ νίΐ3 ηίΐιϊΐ οχ 1ιιι]αΜΐΐ0(1ί 1)β8!ίο1ί» ίηεοηι-

ιιιοιίί ρ3ΐίβ!)3ΐυΓ. δίε εΐίαιιι αεΓ ιιιιΙΙαιη (Ιίεί 30 ιιοοίίδ

ί,κ ίοΙ»3ΐ ίΙίΙΓοΓβηΐϊαηι, τΕ^νριϋδ ίη βηιίβηι εοηΐίηυε

£Γ3δδίΙυ(1Ίηε ρΛίρ'ίΒηΐϋιυϊ : 31 }\χάχί$ ηϋιίΐ ηονί αΙ-

Τή γάρ αύτί) δυνάμει, κατά τδν αϋτδν και χρόνον

και τόπον, τό τε άτακτοΰν έκολάζετο, κα\ άπαθές διέ

μενε τδ κακίας έλεύθερον. Πάσης γάρ τότε τής τών

υδάτων φύσεως κατά τήν Αϊγυπτον τώ προστάγματι

Μωϋσίως είς α'μα τραπείστ,ς, ώς και τους ίχθύας,

εϊς σαρκώδη παχύτητα τοΰ ύδατος μετατεθίντος, δια-

φθαρήναι, τοις Έδραίοις άρυομένοις μόνοις ϋδωρ τδ

αίμα ήν. "Οθεν έσχε καΐ ή μαγγανεία καιρδν έν τώ

παρά τοις Έβραίοις εϋρισκομένω ϋοατι τδ αίματώδες

είδος παρασοφίσασθαι. 'ΙΙσαύτω; κα\ τών βατράχων

έφερψάντων τή Αιγύπτιο κατά τδ άθρόον (ών ή γένε-

σις ούκ ακολουθία τιν'ι φύσεως νενομισμένη πρ^ς τοσ

ούτον έχίΟη πλήθος·, άλλ' αύτδ τδ πρόσταγμα, τής

τών βατράχων συστάσεως τήν άναφανεϊσαν τότε τοΰ

ζώου φύσιν έκαινοτόμησε) τ?; μεν Α'.γύπτιον άπαν

τοις Οηρίοις τούτο:ς κατά τάς οικήσεις στενοχωρού-

μενον κατεφθείρετο ■ τών δέ Εδραίων τής αηδίας

ταύτης έκαθάρευεν ή ζωή. Οϋτιυςό άήρ τοις Λίγυ
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πτίοις μέν οΰδεμίαν νυκτδς καΊ ήμέρας παρείχε δια- Α ΓβΓβΙ)3ΐ. δίηιίΙίΐεΓ ε«ΙβΜ ςυσφίο οιτιηϊα βο Ιΐ2ΐ)βυαιιΙ,

κρίσιν, έν όμοίω διαμενόντων τφ ζόφω ■ τοις δέ

Έβραίοις ούδέν έν τούτοις έκαινοτομεϊτο «αρά το

σύνηθες. ΚαΙ τάλλα πάντα, κατά τδν αύτδν τρόπον ·

ή χάλαζα. το πϋρ, αΐ φλυκτίδες, ο! σχνίπες, α'ι χυνό-

μυιαι, των άχρίδων τδ νέφος, κατά μέντων Αιγυπ

τίων εκαατον, χαθδ πέφυκεν, ένήργει ■ οΐ δέ Εβραίοι

φήμαις χαΐ διηγήμασι τδ τών συνοιχούντων πάθος

έγίνωσχον, οΰδεμίαν έν έαυτοϊς προσβολήν τών τοιού

των δεχόμενοι. Είτα τών πρωτοτόκων ό δλεθρος άχρι-

βεστέραν έποίει τοΰ Εβραίου πρδς τδν Αίγύπτιον

τήν διάχρισιν τών μέν έπ\τήτών φιλτάτων άπωλεία

συγχεομένων τοις θρήνοις, τών δέ έν ήσυχία πάση

καΊ ασφάλεια διαμενόντων · οΐς ή σωτηρία τη προσ-

χύσει τοΰ αίματος κατησφαλίσθη κατά πασαν είσοδον,

ςΓαηιΙο βείΐϊεβΐ, ί;;ηί8,δείη)-ρΙ)εδ, ηιιΐδεχ οηηϊη:»-, 1<>-

ευ$(3Γΐιηι ηιιΐιβδ : 1ι;κο .κΙυβιμιβ /Κονριίηδ «ιηηίη ιιΐ

ιιαΐιπ·;ι δυβ ΓβιΊ, ρεηιίείοδίδβίπο ιτ.ιιιΐ : ίαά&ι νβΓΟ,

ππηυπίηΐϋ δοΐυηι νβτΐιίδςιιβ οοΐιαίιιΐίηΐίιιηι Ιιοδ ιιιογ-

1)08, ηυΙΙο ηιιο ίηεοηιηιο(1ο, εοξίιοδοεϋηιιΐ. ΡοβίΓειηο

ρηηιυβεηίίοπισι οπιηίυηι ηβεβ, ευιη ίΐΐί ςυιιίεΐϊίδυο-

ππη ρεπιίείε εοηΓιΐδί Ιυ^εΓβηι, Ιιί νεΓΟ 83η{;υίηίδ

8ί£η3ευ1ο, ΙίιιιίιιβΓίΙχιβ 3ΐςυβ ροδΙϊ1>υ& ίηυηειίδ ΙιιΙί

φΐίεδεβΓεηΙ, ςυβηΐβ ίηΐεΓ ^άχιιιη ει .Έ^νρΐίιπιι εβ-

8εΐ (ΙίΠβΓεηΐίβ, ευηειίδ κρρβπΓιΐ. Ιίπηπβ ρεΓειίδβίβ

εΐ3(1ε ρΓϊπιοςβηΐΙΟΓυιιι Α^ρΐϋδ, &υ3ηιιβ ρπΙιΠίβ 3ε

ρπνΗίπη ΙυςεηΙίΐΜΐδ, εϋυείΐ Μον$ε$ ΐ5Γ3β1ίΐ38· λ 8β

ρΓ3εηιοηίΙο$, ιιί δρεείβ εοηιπιυ()3Γιοηί8 ^Ε^νρΐίοππιη

(ϋνίΐΪ3$8εευιη βυΓειτβηΙ. ΥεΓϋπι ευιη ]3ΐιι Ιηϋιΐδ εχΙι·»

έκατέρωθεν τών σταθμών μετά της έπεζευγμένης Β ^ΕκνρΙυπι ρειτβχΐδββΐ (Ιίεΐίυβ, νί(1εΙ ίπ'ίΐπΐυηι Ιιοδίειη,

αύτοϊς φλιάς κατασημανθέντων διά τοΰ αίματος.

Έπ\ τούτοις τών Αιγυπτίων ΙΆ τή τών πρωτοτόκων

συμφορά βεβλημένων, καΙ καΟ' έαυτδν εκάστου, καΐ

κοινή" πάντων δλοφυρομένων τά πάθη· καθηγείται της

έξόόου τοις Ίσραηλίταις ό Μωϋσής, προπαρασκευά-

σας αύτοΰς, έπ\ σχήματι χρήσεως μεΟ' έαυτών τδν

τών Αίγυπτίων πλοΰτον άνακομίσασθαι. ΚαΙ τριών

ήμερών δδδν έξω της Αιγύπτου γεγενημένων, πάλιν

φησίν ή ιστορία, χαλεπδν ποιήσασθαι τδν ΑΙγύπτιον,

τδ μη πιραμεϊναι τη- δουλεία τδν Ισραήλ ■ χα\ πολεμι-

χώς άπαν συσχευάσαντα τδ ϋπήχ.οον, διά της ιππι

κής δυνάμεως έπιδραμεϊν τφ λαφ. Τδν δέ θεασάμενον

την τών ίππων τε κα\ τών όπλων παρασκευήν, άπει-

ροπόλεμον δντα, καΊ τών τοιούτων, θαυμάτων άγύ-

μναστον, εϋθϋς καταπλαγήναι τφ φόβω, και κατά '

τοΰ Μωϋσέως συνίστασθαι. "Οτε κα\ τδ παραδοξότα-

τον περί τοΰ Μωϋσίως ή ιστορία λέγει, διχή ταϊς ένερ-

γείαϊς διατεμνόμενον, τη μέν φωνή χα\ τφ λόγω

παραθαρσύνειν τε τοΰς Ίσραηλίτας, κα\ τάς άγαθάς

έχειν ελπίδας παρακελεύεσθαι · ϊνδοθεν δέ τη δια-

(]υοά 8ε ίαάχ\ ίη ΙίΙιβΠαΙβιιι νίηι]'κ 358βηΙ, ευιιι πκι-

ριιο εχεΓείΐιι γι ίηίίπιειίβδίηιο εςυίΐ3ΐυ 8(1νεΓ8ΐΐ8 δβ

Γε8ΐίπ3Γε. Ου» τεβ ιιοη ηιβάΊοεηιετ ίηι1)ο1Ι«ηι ροριι-

1 ιι πι , ηεςυβ Ιβΐίυυβ ρΓ0(ΙΊ§ϋ$ 388ΐιεΓ3εΐυπ), ίη Μογ-

βεη εοηείΐ3νί(. Αι ίΐΐε ίη(Γερίι1ιΐ8, νοεε ηυϊϋεπι ρο-

ρυίαιη, υΐ ίη ϋοηιίηο βρεηι ΙιηΙιεΓεηΙ, ]ιονΐ;ι1κιίιπ· ,

αηίηιο βαΐεπι ιπΙ Οειιιη ρβηϊΐυβ εοιινεΓβιιβ, 3υχί1ϊυπι

ΐβείΐυβ ίηιρ1θΓ3ΐ)3ΐ. Ουο Γεεοηϋίιο εΙβπιοΓε Γ.πίιΙογ

εχθΓ3ΐιΐ8, ρΓΧβΙο ιτιϊδβΓΪ8 βε πιϊΓ3ΐ)ίΙϊΙεΓ 3(ΓυΊΐ.ΝυΙ)ε5

εηϊπι (|υχ ϋβ'ι ] 1155α ηοη ιιαίυτα ρΓχεεϋεϋβΐ , ηοη

ρΓ8880 38Γε ν3ρθΓΪΙ)υ8 3111 Υ(Μ1|0ΙΊ1Π1 ΪΠίρβΙΙΙ (1εΐ)83ΐΟ

εοηβιϋυΐα, 8ει1 αΐίυιΐ ηυίά(ΐ3ΐη άίνίηίΐυβ, αίςυε ηΐΐϊυβ,

η ιι «ιιί 1>υηΐ3η3 πιεη8 ρεΓείρβΓβ ναΐεβΐ, βίηιιίιίεηι, ιιί

δεπρίιίΓα ΐεβίβΐυΓ", Οίε ιοίΓαευΙυηΥ 3ρρ3Γβ1>3ΐ, υΐ

ιίπιιι 3Γ(1εηΙβ$ 8θ1Ϊ8 Γ3(1ϋ Γυΐ£8Γ6ηΙ, ρορυΐυπι ηυββί

8βρΙο ίηΐβΓ]εεΐο ρι·οΙβ$βΓ8ΐ, 3ΐ(ΐιιβ ιιιη1)Γ3 Ιεηυίηιιε

Γ0Γ8 <ΓΐίΤιΙ80, 38ΓΪ8 ίΙΠ 3ΓύθΓ8ΐη ιιιίΙίμ:ΐΓ(.Ί ; ιιοιΊίδ νο-

γο Ιειιιρατβ ίιι ϊςηειιι νβΓ53 ^ γ» 1 1 1 ίηα'ε 3 νεβρβΓβ ιιβ-

ιρκ: 3(1 8θΙί8 ΟΓίυιη $υο Ιαιηϊηε ΐ8Γ3ε1ί(ί$ Γαεεηι ρι ;»■-

Γ8ΓΓ81.

νοί* τψ θεφ προσάγειν την ΰπέρ τών κατεπτηχότων ίχετηρίαν · καΐ όπως άν διαφύγη τδν κίνδυνον, διά

της άνωθεν συμβουλής δδηγεϊσθαι , αύτοϋ τοΰ θεοΰ (καθώς φηαιν ή ιστορία) της άλαλήτου κραυγής

έπαίοντος. Νεφέλης δέ τοΰ λαοϋ θεία δυνάμει καθηγουμένης , ού κατά τήν χοινήν φύσιν (ούδέ γάρ έξ

Ατμών τίνων ή αναθυμιάσεων ή σύστασις αύτής ήν, παχυνομένου τοϊ; άτμοϊς τοΰ άέρος, διά της δμιχλώδους

συστάσεως, καΐ πρδς έαυτήν συμπιλουμένου τοις πνεύμασιν), άλλά κρεϊττόν τι καΐ ΰψηλότερον τής άν-

Ορωπίνης καταλήψεως έκείνη τή νεφέλη, τής Γραφής μαρτυρούσης, τοιούτον τδ θαύμα ήν, ώς κα\ τής ήλια-

κής άκτϊνος θερμώς έπιλαμπούσης, διατείχισμα πρδς τδν λαδν είναι, σκιάζουσάν τε τδ ύποχείμενον καν

λεπτϊ) δρόσω τδ φλογώδες τοΰ άέρος ύπονοτίζουσαν ■ κα\ διά τής νυκτδς πΰρ γίνεσθαι, άφ' έσπέρας είς

δρθρον τφ ίδίω φωτΐ τοϊς Ίσραηλίταις δάδουχοϋσαν τδ φέγγος.

Πρδς ταύτην αϋτός τε βλέπων 6 Μωϋσής, κα\ Ο Ηβεε, ίηςυβπι, ηυο€3, ςιιβπι νείυΐϊ ϋιιεειη Μοδίδ

τδν λαδν άκολουθεϊν τφ φαινομένω διδάξας ■ έπειδή ρ3Γεηΐεδ ηιοηϊΐίδ, δεηυεοαηΙυΓ, ργϊογθ οηιίδβο ίΐΐιιβ-

κατά τδ Έρυθραϊον έγένο>/το πέλαγος , εκεί τής

νεφέλης πρδς τήν πορείαν καθηγουμένης, πανστρα-

τιά τών ΑΙγυπτίιον τδν λαδν έκ τών κατόπιν κυ··

κλωσαμένων, ουδεμιάς αϋτοϊς ούδαμόθεν τών δει

νών φυγής περιούσης, πολεμίων κα\ ύδατος κατά

τδ μέσον άπειλημμένοις · τότε, τδ πάντων άπιστό-

τατον, θεία δυνάμει παρορμηθείς ό Μωϋσής κατειρ-

γάσατο. Προσεγγίσας γάρ κατά τήν ήϊόνα τφ ϋδατι,

ιιλήσσει τή ^ά6δω τδ πέλαγος · τδ δέ πρδς τήν πλη-

γήν ύπεσχίζετο. Και καθάπερ έπι τής ϋέλου πέφυκε

»6 Εχοϋ. $ιιι, 21. '» Εχοιί. 21 δαυ.

τε ίηΚυοΓυηι ιιι.ίιό <1υεε1)3ΐ. Οενβηεηιηΐ ΐ^ίΐιΐΓ 8ε-

ευΐί (Ιυεεηι Ηεοπεί υβηιιε 3(1 ΙίΐΙυδ : ιμιο* -'Κ^νρΐϋ

ρεΓδεευΓι, υηιΐίςιιε ϊΐα εοικΊιιϋιπιΐ, υΐ ηυΙΙβ ]»ιιι Γυ-

^» Ιιυιη:ιηο εοιίδϊΐίο ροδδεί 6Χ00$\ί»τΊ. ΑηΙε ϊρ$03

ηΐ3Γ8 Κιιΐιπιηι εΓ3ΐ : ροδί ίρδοδ νβϋοΐίδδϊηιυδ 3ΐςυε

ϊηδίΓΐιεΙίδδίηιυδ /ι^νρΐϊοππιι εχβιτίΐιΐδ ". Τιπιο τεβ

βεείόίΐ, <|ΐι;ι· ρΓΧ ειείεΓίδ οιηηϊ1)ΐι$ Γκίυιιι εχεεΊίί :

8υηιηιυ$ ϋΐε νΐΓ (Ιίνϊηϊιιΐδ ιηοηίιύδ 3(1 1ί1ΐυ& ύεβεεη-

1 1 ϊ ι , πΐ3Γε(]υβ Κυυπιιιι νίτ^β ρεΓευδδίΙ, εΐ 8ΐι1)ίΐο ιιί

ίη νίίΓΟ ΓαεΙα £εΪ85υΓ3 ίαείΐο εχ ίΙιεΓα ρ»ηε, ίη 3ΐ(ε·
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Γαω ρΡΓνβηίΙ : βίο ϊοΐα Μοδβίε» νίι·£3! ϊη ορροδίί3πι Α γίνεσθαι, ε£ κατά

ιιβςυβ πρακι, ΙιίηοΗΐηοβ Ιιίηεεε(1εηΐί1)ΐΐ8 3(|ΐπ8, βείδ-

δυΓβρβΓνειιίΙ. Ιοηιιβ Γαείο ρι;Γ ηιεϋίυιη ρεΐ3£ΐΐ3 ίΐϊηβ-

τε, ιιηα ειιιη ιιηί νει $ο ρορυΐο 8Ϊοοί5 ρβιΐίοιιβ ριοΓιιη-

(Ιαπιηιβηβ :ιΙι>'5.μιιιι ρεηιιεη$υ$ε$ΐ, ηεο εχΓιηιυϊίΓΟ-

ρβηΐβ ΜηκΙι ίΐΐ.'ΐ εχ Παοΐί1)υ8 ηιοοηία, ειιπι ιιΐΓβςιιβεχ

ρβηβυικΙχβςυαΓυιηηυββί ιηυπ οοηδίδΐίτοηΐ. Ρηβτβο

ηιιίοιη ίηιρείυ αηίηιί εοηείΐαΐαβ, ρεΓ ηονβηι ΠΙαιιι ϊη

ηφιίδ νί.'ΐιη ίηδΟφίίΐ ιιγ. Τιιιμ νβΓΟ ιιμιΙλ υη<1« ίΐο-

πιιη ίυημίπΐΓ, εΐ τεάευηΐβ ίη $ειηεΐ ιηαη, ρπδΐ'ιηυιιι-

φκ' ΓβευρβΓβηΙβ ΗβΙαη, υηβ (Η πιγμιϊ ιηυχ Γαοίβδ.

ΗευΓχϊ 3(1 ορρο8ΪΐιΐΓη 1ίΙΐυ5'ιιΐΓο1υΓηε$εϋΠΐρεΓνεηί8-

κβηι, 3 Ιοηρο ρβΓ πιπΠιπη ριΊ.'ΐμπδ ίιϊηεΓβ ςυΐεΒεβη-

Ιεδ,εβηΐυιη Βοο,ςυί ίηεΓυεηΙιιηι 3ΐ1νεΐ'$υδ Ιιοδίοηι 8\-

1)ί ΐΓορηχιιηι ρΓχ1)υεΓ3ΐ, £Γ3ΐο ηηίιιιο εεείηεηιηΐ,

Λ'ιίνρΐϊοπιιη εχεΓεϊΐα υηίνεΓ$ο, εο,ιιϊβ, 3Πΐιί5,»ο ευΓ- σθείσης πρδς έαυτήν της θαλάσσης κατάτδ πρότε

ΓΐΙιΙΙδ ΙΙΙ3Π 3|)80ΓρΙΪ8. ΜοΧ ρβΓ^ΪΙ Μθ)δβδ, ΙΓΪυΐΐ1<]ΙΙβ

ιΐίυπππ ιιίπβΓβ εοηίβείο, ευηι :κμι:ι «ΙβΗοβΓβΙ, ίη 3η-

{,'ΐΐί ιί;ΐ8 Γοιίί^ίΐυι-, ηοη ϊηνεηΐεηβ ςιιο βίΐ'ιοη εχειτίΐιιβ

κοΙηγοΙιιγ. Εγ31 η3ΐηαυε, 3(1 ςυεηι εηδίπι ΙοεβΓβηΙ,

Ιβειιβ ςυίϋβιη π)3πηαηιιιι αηιιαηιιη, βΐφιε 3(Ιβο ιηα-

ΓΪΠ3 3Π13Π0Γ; ΙΊΐΊ ( II III 3(1δΟ(ϋ550Γ|1, δίΐίηιικ ΐΟΓςιιβ-

ΓβηΙιΐΓ, Μθ)8β8 άΐνίηο ηιοηίΐιι» ομοιιΙο, Ιίξηυηι ςυοα"

ιη είβ 1οεϊ$ ίηνεηεΓβι, ϊη ί1ΐ33 3ι]υ38 πΐϊπη'ΐδ βεβΓ-

Ιιίοπ'χ ίιηηιίδίΐ : ει ϊΙΙίεο, Π3ΐυΓ3 !Ϊ£πί, αφιαπιπι

31)1313 3Π)3ΓίΙυύϊηε, (ΙαΙοεδ βίςιιε ροιαΙ>ϊ1ε3 βΟβείΓβ

ΓιιεηιηΙ. Νυ1>ΐδ (Ιεΐικίε άΊιείυ, ςιιβηι ρπΕεειΙεηΐβιη

κεφκΊκιηΐιπ·, εΐ ςαβ δίβηΐβ ίρδϊ αυοςιιε εβδίΓα πιείβ-

1)3πΙιιγ, ΙοευπΊ άενεηίυηΐ βο,ιιίδ 3ΐαιιβ βΓ&οπυΐΐδ

ι μέρος αυτής άρχήν ή ρηξις

λάδη, κατ' ευθείαν πρδς τδ έτερον διεξέρχεται πέ-

ρας · οϋτω παντδς τοϋ πελάγους εκείνου, κατά τδ

άκρον ύπορ^αγέντος τή £ά6δω, έπ\ τήν άντικειαένην

βχθην κα\ ή των κυμάτων (ίήξις έπέρασε. Κα\χατα-

6άς έπ\ τδ βάθος όΜωϋσής, καθ' δ διετμήΟη τδ πέλα

γος, συν παντί τώ λαώ βύθιος ήν, έν άβρόχω τε κα\

ήλιου μένω τω σώματι - κα\ πεζή τάς ά6ϋσσους έν

ξηρωτω πυθμένι της θαλάσσης διεξερχόμενος, ούκ

Ιδεδοίκει τήν αύτοσχέδιον έκείνην έκ κυμάτων τει-

χοποιΐαν, Ενθεν καΐ ?νθεν, τείχους δίκην, παραπεπη-

γυίας αύτοϊς ίκ πλαγίων της άλμης. Τοΰ δέ Φαραώ

μετά των Αιγυπτίων συνεισπεσόντος έπ\ τδ πέλαγος,

κατά τήν καινοτομηθεΐσαν έκείνην δδδνέν τοις Οδασι,

πάλιν συνάπτεται τδ υδωρ τψ ΰδατι, καΐ άνακλυ-

ρον

σχήμα, μία τοϋ Οδατος έπιφάνειά τε καΐ δψις γίνεται,

ήδη των Ισραηλιτών έπΐ της πέραν ήϊόνος τδ πολύ

τε καΐ σϋντονον της διά τοΰ πελάγους πορείας άνα-

παυόντων, οτε καΐ τήν έπινίκιον ήσαν ώδήν τω θεώ,

τ(7^ τοτε άναίμακτον ύπέρ αύτών έγείραντι τρίπαιον,

πάντων πανστρατιά τών ΑΙγυπτίων, αύτοϊς κα\ ίπ-

ποις καΐ όπλοις κα\ αρμασιν, άφανισθέντων ύπδ τοϋ

ϋδατος. Είτα πρίεισιν έπ\ τά πρόσω ό Μωϋσής, χα\

τριών ήμερών άνυδρον διοδεώσας δδδν, έν άμηχανία

γίνεται, μή Ιχων δπως τοΰ στρατοΰ τδ δίψος παρα-

μυθήσηται. ΤΗν γάρ τις λίμνη, περ\ ήν έστρατοπέ-

δευσαν, θαλασσίου ϋδατος, μάλλον δέ πικροτέρα ή"

κατά θάλασσαν. ΈπεΙ ουν προσκαθήμενοι τώ ΰδατι,

3ηΐ0Βηίδδίηιυπι. ϋιιοϋεεΐηι βηίπι Γοηΐίΐιυδ εοηΐϊηυε β τφ δίψει τοΰ ύδατος κατεφλέγοντο · θεόθεν αίιτώ συμ-

ΪΓΓί{τηΙ»ηΐιΐΓ, ει δρρΐιΐ3ςίηΐ3 ρβΐηιίδ εοηδίΐιΐδ οπιΐ, ςιιχ

μβΓνο Ιιοε ηυηιβΓΟ, εο ηυοά ρυΐεΐιηίικίιηε εΐ ρΓΟεβ-

ΓΪΙαΙβ εχεεΙΙεΓειιΙ, ηιΐΓ3εαΙο ν'κίειιΐίΐιιΐδ εΓβηΐ. Ηϊηε

ιηοΙβ ηίΓδίΐδ ιΐπχ ίΙΙα ηυ1>ε3, ϊΐίιιπι Ίη Ιοευηι (Ιεϋιιχίΐ

«χεΓεΐΐιιιη. Εγ31 Ιιίεβιιίεηι (ΙβδεΓίυβ, 3Γβη3 ουίεείυδ,

3ε Βίβηΐίδ, ηβε τι 1 Ιο 3ί|υηππη Πυεηΐο ϊπ ϊ^;» ΙκιΙιιγ :

ιιΐιί πίΓδίικ ρορυΐιιβ 8ί1ί 3πΊί^ε1)3(ιΐΓ. Αι Μογδεβ εχ

Ιαρϊιΐβ ςυούβπι νΪΓ^3 ρετειίδδο, ]υευη(1ίδδΊηΐ3 3ΐ(]ΐιε

ΰορϊθ3Ϊ33ίπι3 βςυβΓυπ) Ι1υεη(3 εχδίΓίΓΟ Γβείΐ. Ηίε εοιη-

πΐ63(υ8 ίΊκιιη οιηηίβ, ςυεηι εχειιηΐεδ :ι1> ^Έ^νρίο 3(1-

ι1ιιχοΓ3ΐιΐ, ειιιη (Ιβίεείδδεί, εΐ ρορυΐιΐδ Γαηιβ ριεηιε-

ΓεΙυΓ, πιΪΓβευΙυπι 01, ςυοά ρΓ32 εδβίεΓίδ εδί ϊηειε(1ί-

1)ϋβ : ηοη 3 ΐεπ-α ίρδίδ, υΐ βοΐεΐ, ηυχ νϊεΐυηι ρΓΧ-

8θ1)3ηΙ, 0Γΐε1)3ηΙυΓ, βειΐ 3 εσ;1ο ςυοίϊϋϊε γογιβ ίηείατ

βουλής γεγενημένης, ξΰλον τι περ\ τδν τόπον εύρών,

έμίάλλβι τώ ΰδατι· τδ δέ παραχρήμα πότιμον ήν,

τοϋ ξύλου τή οίκεία δυνάμει τήν τοΰ ύδατος φύσιν εις

ήδονήν έκ πικρίας μετακεράσαντος. Τής δέ νεφέλης

μεταναστάσης έπ\ τά πρόσω, κάκείνοι έπ'ι τή κινήσει

τοϋ δδηγοϋντος συμμετανίσταντο, άε\τοϋτοποιοΰντες,

παυόμενοί τε τής πορείας, έν ωπερ αν ή στάσις τής

νεφέλης τδ τής άναπαύσεως Ιδωκε σύνθημα, κα\

άπαίροντες πάλιν, ουπερ δν ή νεφέλη τής πορείας

αύτών άφηγήσατο. Καταλαμδάνουσι δέ, τφ δδηγώ

τούτω έπόμενοι, τόπον ΰδατι ποτίμω κατά^ρυτβν,

δυοδεκαίδεκα πηγαϊςάφθόνως περικλυζόμενον. Έ6δο-

μήκοντα δέ ήσαν οί φοίνικες, άρκούντες χα\ έν

όλίγω τώ αριθμώ πολϋ ποιήσαι τοις δρώσι τδ

(1ε(1ιιε1)3η(. Εΐεηίιτι δυΐ) εΓερυδευΙϋηι δρ3Γ$ίηι ΓΟδ 1>θαΰμα,τφ ύπεραίρειν κατά τδ κάλλος τε κα\ μέγε-

()ίΟΊιη(]ί1)3ΐϋΐ·, ςυί ίη είβιιηι 5β «ΙαΙιαΐ 1β^εηΙϋ)υ8 :

ϊβςιιε ηοη βηηευηι βΓαΙ, υΐ ίη γογθ ΰεη βδδοΐεΐ, βΐίΙ-

Ιίεία'ίυη), βεά Ιοεο ^αΐΐ3Γυηι εΓ^δ(3ΐ1ίηί ^πιιιηιΐί ίη

εοΓΐ3η(ΐΓί δεηιίηίδ Γοπιοηι εοη§1ο1)3ΐί, ςυοϋ Γϋ8ΐίθ3-

(ίπι (ΙΊείΐυΓ χολίανδρον, άβδεεικίεοβηΐ : ςιιΐ 3(1 οίίιυηι

εοΙΙεείϊ ^υβΐυιη ηιεΙΙίδ ρεηη 3Πεΐ'β1)3ηΐ.

θος. Πάλιν χάκεΐθεν δ δδηγδς ή νεφέλη πρδς Ετε

ρον άγει τόπον τόν στρατδν άναστήσασα. "Ερημος

δέ τις ούτος ήν , έν αυχμηροί κα\ διακεκαλυμ-

μέντ) τή ψάμμω , μηδεμιάς ύδάτοίν Ικμάδος

ύπονοτιζούσης τδν χώρον , έν ω πάλιν τδν λαδν

τοΰ δίψους καταπονήσαντος, πέτρα τις έπι γεωλόφον»

0ά6δω πληγείσα παρά τοϋ Μωϋσέως, ΰδωρ έκδίδωσιν ήδύ τε χαΐ πότιμον, κα\ τής χρείας τοΰ τοσούτου

λαοΰ δαψιλέστερον. "Ενθα δή καΐ τής παρασκευής τών τροφών έπιλιπούσης, ήν έξ Αιγύπτου πρδς τήν όοοι-

πορίαν έπεσιτίσαντο, καΐ λιμώ τοΰ λαοϋ πιεζόμενου · γίνεται τδ πάντων άπιστότατον θαϋμα, ούκ έκ γης,

κατά τδ νενομισμένον, αύτοϊς τής τροφής φαινόμενης, άλλ' άνωθεν έκ τοί οϋρανυύ δροσοειδώς καταέ(5«.ού-

σης. Δρόσος γάρ αύτοΐς έπεχείτο κατά τδν δρθρον ■ τροφή δέ τοις ΰποδεχομένοις ή δρόσος έγίνετο. Τδ γάρ

έπιχεόμενον, ού (ίανίς ύδατώδης ήν, καθώς σύνηθές έστιν έν δρόσω γίνεσθαι · άλλ' άντ\ σταγόνων θρόμβοι

τινές κρυσταλλοειδείς τδ είδος, χατά τδ σχήμα, δ άγροιχιχώς λέγεται χολίανδρον τοΰ χορίου σπέρματος,

σφαιρωθέντες κατέρ^εον, ών ή γεΰσις τήν τοΰ μέλιτος ήδονήν ϋπεκρίνετο.
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Τούτω δέ τώ θαύματι συνεθεωρείτο καΐ τό έτερον Α ΙΙιιϊο ΠΗΓβουΙο

ι)ψ Ά πάντας επί τήν συλλογήν έξιόντας, εν δ:αφ<5ρο:ς

(ώς εικός) ήλικίαις τε κα\ δυνάμεσι, μήτε Ελαττον έτε

ρον ετέρου, κατά τήν της δυνάμεως διαφοράν, συγκο-

μίζεσθαι · άλλά μετρείσθαι τη Εκάστου χρεία τδ συν-

αγόμενον, ώς μήτε τον δυνατώτερον τδ πλέον Εχειν,

μήτε έλαττοϋσθαι της Ισομοιρίας τδν άσθενέστερον.

Πάλιν Επ\ τούτω έτερον θαϋμα ή ιστορία φησ\ν, ότι

τδ πρδς ήμέραν Εκαστος κομιζόμενος, ουδέν είς τήν

έξης άπετίθετο. Τω δε φειδωλία τιν\ πρδς τήν έκ

της παρούσης τροφής ταμιεύσαντι, άχρηστον ην πρδς

τροφήν τδ άπόθετον, είς σκωλήκων φύσιν μετα-

ποιούμενον. Πρόσεστί τι κα\ άλλο τη παρά της τρο

φής ταύτης ιστορία παράδοξον. Των γάρ τής Εβδο

μάδος ήμερων της μιάς, κατά τινα λόγον μυστικδν,

3εεεαε1)3ΐ ει βΐίαϋ : πιυΐΐϊδ βιιίπι

ΐϊβο ρ»ΓΪ χΙαίβ, ηεε νίπΙ>υ8, υΐ εηη&βηΐηηβυπι εδί,

3>4Κ3ΐ)1>ϋβ αϋ εοΐΐεείίοηεηι εοηυυεηΐίυυε, ηοη ηιί-

ηυβ ίΙΙβΓ αΙΙΟΓΟ, αυ( ρΓοριεΓ χοΐβιη, αυΐ ρι-ορΙβΓ

ίηΓίΓηιίΐαίειη βίοι βιβυιηρΜί : ηεε ηυί ναΙίιΙίοΓ,

6ί1)Ί ρΐυδ ςιι»αι ε$$εΐ οριΐϋ, ηεε ςυί ίηηηηίοΓ πιίηυδ

ίη εο άίε ροΐιιίι «πϊρεΓε. Αΐίυιΐ ϊηβυρβΓ πιίΓβευΙιιιη

1ιί$ΙθΓΪ3 ΙιαύίΊ, ςιιοά 8εϊ1ίεεΙ υηο (1ί« εοΐΐεοΐυηι Γυβ-

Γ81, ε]ϋ$ ηίηίΙ οηιηίηο ίη εηβΐίηυαι Γιιίβ&β ΓβδΟΓν»-

Ιυπι. Ου0(1 βί α,ιιίδ ΙίηιοΓβ ΓυΓίίιη ςιοηηΐβπι $ί1>ί ρ»Γ-

Ιίευΐ3αι 3(1 εηβΐϊηαηι οοηδεΓν3$3εΐ, ΐοίαιη ςιιοά Γβ-

ροδίΐιπη εΓ3(, ρβΓ ηοιίεηι εοιτυρίυηι ίη τβτηιββ

ΐΓ311$ΓθΓΠ13ΐ)3ΐυΓ. ΕβΙ ίη 1)30 ϋΪ8ΐΟΓΪ3 ()υί(1(ΐ3Π1 Ηΐίπΐ-

Ιιϋβ : Ι13ΜΙ ευιη εχ Ιιεϋϋοπιβϋχ άίεηυδ υηβ ηινςΐίςα

Γϊΐίοηβ α,ιοιίαιη εε$$3ΐίοηε βΐ) ΗεοΓχίδ ΙιοηοΓ»ΓβΐυΓ,

ά-ραξία τετιμημένης, έν ι\ πρδ αύτής ήμερα τής Β ιιε αυία1 ϊη 83 ϋίε ρι-χίει· οοηδυβίιιιΐίιιεηι ΓαοεΓε

Ισης, ώς πρός τδν Εμπροσθεν χρόνον γινομένης

επιρροής, χαΧ τής των συλλεγδιιτων προθυμίας

τδ Γσον Εχούσης · διπλάσιον εύρίσκετο τοΰ συν

ήθους μέτρου τδ συναγόμενον · ώς άν μηδεμίαν

Εχοιεν άφορμήν , τι) τής τροφής άνάγκη παρα-

λύειν τής άπραξίας τδν νόμον. Έν φ δή και

πλέον ή θεία Εδείκνυτο δύναμις, ότι ταϊς άλλαις

ήμέραις, άχρειουμένου τοΰ περισσεύοντος, Εν μόνη

τή πρδ τοΰ σαδβάτου παρασκευή (τοϋτο γάρ δνομα

τή άπράκτω ήμέρα ) τδ ταμιευθέν , άδιάφθορον

ϊμεινεν, ώς κατ' οϋδέν είναι τοΰ προσφάτου δοκείν

έωλότερον. Είτα πόλεμος αύτοΐς συγκροτείται προς

τι Εθνος άλλόφυλον (Άμαληκίτας δέ τοϋς κατ' αυτών

εο^εΓβηΐΗΓ, αυβιηνίδ ιαιιΐο ίη οοΐΐβξίο υηηϊςυίβςαθ

δΐυϋίυιη, ςικιηΐυηι ίη οχίεηδ (ΙΊεηυβ, ά'ιβ ββιΐβ βϋηί-

1)θΓβι, άυρίαηι Ιβιυεη εοΐΐεείυιη δίηί οβδβ ίηνβηίε1)3ΐ.

ηβ ββββΐ ίη εβυΜ νίεΐυβ ηβεββδϊΐββ ςυβπιουΓβηι

ορεΓβ βΐίςυο Ιβχ νίοΐ3Γ0ΐιιτ. Ιη ηιιο εΐίβιη <ϋνίη&

βίαεββεβο*! ροΐεηΐίβ : η»η ευπι ΓεΙίαηίδ άίβϋΐΐδ,

αυοά ιυρβΓβηΙ ερτηιαιρβκΐιΐΓ, ίη «οΐβ αυχ ββΐίόβ-

Ιυπι ρι-.ίχοϋ'βίκιΐ ΡβΓΒδοενε εοΙΙεείυηι (Ιιοε ειιίιη

ΟΙΪ055Β ίΐΐί ϋίεί ηοηαεη Γιιίΐ) ίηεοΓηιριυηι ρεπίβη-

1)31, ϊ(3 υ( ΓεεεηΙίοΓΪ ηίΐιίΐο Γ3οεϊ(1ίυ$ νί(]εΓεΐιΐΓ.

ΒβΙΙιιπι άείηιΐβ «(ΙνεΓίυηι ^εηΐεηι βΐίβηί^εηβηι

Αιη3ΐοεί(38 ηοωίηε βχαηΐΐ, βΐ Ιαηε ρηιηυηι Ηεοηεί

εοηβίΓυείί ίη βοίειη βυιιΐ, ηοη οπίποβ, 88(1 είβεΐί.

τότε συστάντας όνομάζει 6 λόγος) ■ κα\ τότε πρώτον £ <1»ί&ιΐ8 ίοβϋβ, ςϋί ροβΐ Μογδβη 8"^βΓη38υΙ» ρορυΐί

είς παράταξιν τδ Ίσραηλιτικδν Εξοπλίζεται ■ οΰ

πανστρατιόί πάντων συγκινηθέντων Επί τήν μάχην,

άλλ' άρ'.στίνδην έςειλεγμένων, καΐ τών Εν αϋτοϊς λο-

γάδων άναδεξαμένων τδν πόλεμον · Εν φ πάλιν καινδν

Εδειξε στρατηγίας τρόπον ό Μωϋσης. Τοΰ γάρ Ίη-

σοΰ, δς μετά τδν Μωϋσέα τοΰ λαοΰ καθηγήσατο,

τότε τοις Άμαληκίταις τδν στρατδν άντεξάγοντος,

Εξω τών δπλων δ Μωϋσης Επί τίνος σκοπιάς γεωλό-

φου πρδς τδν οϋρανδν άναδλέπει, συνεστώτων έκά-

τέρωθεν αΰτφ δύο τών Επιτηδείων, δτε τοιούτον ϊπ\

τοίς γινομένοις θαΰμα παρά τής ιστορίας άκούομεν

Εί μέν Επήρε πρδς οΰρανδν τάς χείρας δ Μωϋσης,

έπερ\όώννυτο κατά τών Εχθρών τδ ύπήκοον · εί δΕ

καθήκεν, Ενεδίδου κα^ δ στρατδς τή τών άλλοφύλων

8υβεερβΓ3[, ρΓκΓυίΙ. Ναιη Μογ888 εχΐΓ3 ρΓοεΙίυπι, ίιι

εοΐΐε ηηο^3ηι βΙιίοΓβ υηβ ευπι ύυοϋυβ ηβεεδββπίβ

εοηβΙίΐβΓβι, α<1 εθ3ΐο8 βερίείεηβ, ςυβηοΌ (υΐ ίιι ϋίδίο-

ΓΪ3 ΐΓ3(1ίΙυπ» 681) \ά ςηοςυβ ίηΙβΓ εχ(8Γ3 ιηίΓβϋίΙβ

άίεΐϋ ΓαοΙυηι εβί. Νίπι ευηι Μον5β5 ηιαηιιι ίη εοείιιηι

εΙενβΓβΙ, ΐυηο ίη^εηΐί βηίηιο ϊττηβϋβηΐ ίη ηοβίβ*

Ηεύηεί ; ευαι νβτο Π)3ηυβ ΓβπιίβϊιββΙ, Ιηηε εοηΐΓ»

ΓεΓοεϊοΓϋϊ ΓαοΐΊ ηοβίββ, Γβείΐϋιηε Ιυάχοβ ρεΙΙεΙαηΐ.

(}ιιοΛ 3ΐίηυοΐΪ85 ίαοΐυηι ΓβείΙβ ίηΐβΐΐίχεπιηΐ, ςιιϊ

ευηι εο βΓβηΙ. Ιΐβςυβ Μον$Ί ιι1η3$ Βυηευηίει

οεευΐΐβ ςυβίίβηι άβ εβηββ ^ΓβνίοΓεί Γαεΐ38 ηκιΐιπδ

ε]ιΐ8 δυβίεηΐβϋβηΐ. νβΓυιη ςιιί» ίιη1)οείΙΙίθΓ88 βΓβηι,

ςυ3Ηΐ υΐ ροβδβηΐ ΓεεΙυιη ϋίυΐίυδ Μονβεη βυδίίηεΓε,

Ιαρίιΐβ >111 ίη δεϋειη δπρροβίΐο Γβείΐϊαι βάιηίηίευΐο

δρμη · δ δή συνέντες οί παρεστώτες αύτψ, βαρείας ]) βΠεεεππιΙ, ηΐ ηιβηυδ ίιι εοδίιπη 1εν3(38 ΰίυΐίϋδ ΓβΓι-

τε κιΐ δυσκινήτους, Ικ τίνος κεκρυμμένης αίτιας,

τοΰ Μωϋσέως τάς χείρας γεγενημένας, Εκατέρωθεν

ύποδάντες ύπήρειδον. 'ΕπεΊ δε ασθενέστεροι ήσαν,

ή ώστε άνέχειν αύτδν έν δρθίω τώ σχήματι, λίθφ

τήν καθέοραν αϋτοΰ ΰπερείσαντες, οΰτως είς οϋρανδν

έπαίρειν τδν Μωϋσέα δι' Εαυτών τάς χείρας Εποίη

σαν οδ γενομένου κατά κράτος ήττάται δπδ τών

Ισραηλιτών τδ άλλόφυλον. ΈπΙ δέ τοΰ αύτοΰ τόπου

τής νεφέλης μενούσης, ή καθηγεϊτο τοΰ λαοΰ τής

πορείας ■ άνάγκη πάσα ί,ν, μηδέ τδν λαδν μετανίστα-

σθαι, μηδενδς δντος τοΰ καθηγουμένου πρδς τήν

μετάστασιν. υϋτως δέ αύτοϊ; άμογητί τής πρδς τδ

ικΜΌΐ. Οιι<> 13010 Γυδί οηιηίιιο Ιυςηιίςυε Ιιοδίεβ 8υΐι(.

Οιιιΐ] 3υ1ειιι εοάεηι ίη Ιοεο ηηοεδ ιηβηβΓβΙ (]ΐιχ ρο-

ρυϋ >°Ϊ38 ϋυχ 8Γ3(, ηεε ίρδυπι ρορυΐυιη αΐϊο εοηιιηί-

@Γ3Γβ ηεεεδβε ρίβηβ Γυί(, ευηι αυεεηι ηιί§Γ3ΐίοηί5

ηοη 1ΐ308Γεΐ. δίε α-ξο ευηι αά νίεΐυαι ΊΙΙίδ 3ΐ)δ(]ΐιε

1;ι1)ογο ειιιιεΐ3 βυρρεΙεΓβηΙ, ευηι 38Γ δυΓβυηι ίΙΙίβ

ρβηεηι (ΙερΙυβΓεΙ, όεοΓδυηι νεΓΟ τυρβδ ροΐυιη ρΓ%-

ΙκΊ ΐ ΐ, ΓυΓδυδ^υε ηυυεδ οιοηβιη εα>1ί ηιοΐεδίίβηι ιηι-

Ιΐ£3ΓεΙ : δίε υΐ ίηΐεηΐίη χδΐυπι 3ΓεεΓε(, εί ηοείιι

Ιΐΐΐηηιεο φΐοιΐ3ΐη ΓυΙ^οΓβ ΐεηε1)Γ3δ (Ιίδδίρ3Γ8(, δίηο

ιιιο1εδΐΪ3 ΐη ίΐΐη αοδοηί Γε^ίοηε πιοηΐίϋυδ 8υη]3εειιΐΐ

νεΓδβοβηΐυΓ, ίη «|ΐια εχεΓείΙιΐδ εαβίΓ» ροδυεΓ3ΐ.

ζ^ν εύπορίας παρούσης, άνωθεν μΕν τοΰ άέρος Ετοιμον αύτοϊς ϋοντος δρτον, κάτωθεν δέ τής πέτρας τδ ποτδν

παρεχούσης, τής δ' αΰ νεφέλης τήν ΰπαιθρον άηδίαν θεραπευούιης , ώς κα\ τοΰ θάλπους διατείχισμα
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γινέσθαι τ!) ήμέρα, κα\ τϊ} νυκτ\ λύειν τδν ζδφον, έν αυγή τινι πυροειδεΐ καταλάμπουσαν · άλυπος αύτοΓς

ήν ή κατά τήν Ιρημον έκείνην έν τή ϋπωρεία τοϋ δρους διατριβή, καθ' ήν ϊδρυτο τδ στρατδπεδον.

Ηίδ ίΐ3 ΓϊΰΙϊ» ηια)0Γ3 οοουίΙίοι~3<μιβ ηινςίεΓία Α Έν τούτω δέ καί τίνος αύτοϊςάπορ^ητοτέρας μυή-

[)βυβ, βΐ ίρίΐιπι άυοιοΓοπι ε( ρορυΐυω ίηδίΓυβΓβ ευηι

ΥοΙιιίδδεΙ, ρινεοβρίΐ ρορυΐο ρεγ Μονδβη '·, υΐ Ιΐΐο

εοΓροΓβ αυβιη »ηίηιο πιυηάυδ ΓιβΓβΐ, αιίβο υΐ εΐίβηι

αΙ> ίρβίβ υχοτίουβ οβιΐο φιοιίαιη άίβηιαι ηυιιιβΓΟ

3υδΙίηεΓεΙ, αδρεΓδίοηίουδο,υε ςιιίΐιυδίΐβιη ηΐ3θυΐ3δ

αΙ>8ΐεΓ{56ΓβΙ, υΐ οηιηί ΐ3ΐ)β αηϊηιί εοΓροπβηυβ <)ερο-

8ΐΐα, ιηυηιΐιΐδ 3(1 ιιιοηίβω δίηβί ροδδεί αεεεϋβΓε;

απί αυίαΌιη ιηοηδ ΓαΙίοηβ υίειιΐίυυδ βοΐιιιη ΗΙο Ιοπι-

ροΓε 3(1ίΐυηι ρΓΐ$ΐαΙ)3ΐ, ηεςυβ ΙιΊ$ οιηηίουδ, $ε<1

ΤΪΓΪ8 $ο1υηιηιθ(1ο : ηβε τίπδ εΐίβοι 0Γηηί1)ΐι$, δεά

ϊΙΙίδ (αιιίαιη, ςυί άΊ1ί£βηΐ6Γ 3 $ε οηιηβπι ηιβουΐβιιι

ϋχρυΐίβδεηΐ. δΐυϋίυπι αυίειη οηιηίυυδ βΓ3ΐ ηοη ρ»Γ-

νυηι, ηεςίίίϋ ϋΐυΐοηιηι ιηοιιΐί αρρΓορίικμιαΓΟ ρβίε-

ΓεηΐυΓ. φυοά δι Γοπβ αϋΐβΓ βεείάβΓΪΙ , Ιβρίϋίυυϋ

οΙ)τυί 3 ρορυΙο 8ΐα(υΐυπα εταΐ, φη<1φΐΐ<1 Ιιι-υΐυιη

]ΐιχΐ3 ηιοηιειη 3ρρ3ΐ-υίδδβΙ.

σεως ό Μωύσής καθηγεΐτο · αύτής τη; θείας δυνά

μεως, διά των ϋπέρ λόγον θαυμάτων, τον τε λαδν

πάντα, χα\ αϋτδν τδν χαθηγεμόνα μυσταγωγούσης.

Ή δέ μυσταγωγία τοΰτον έπιτελεϊται τδν τρό

πον ■ Προείρητο τώ λαώ, των τε άλλων μολυιμά-

των έκτδς εϊναι πάντων, όσα περί τδ σώμα και

ψυχήν καθοράται, χα\ περιρ^αντηρίοις τισ\ν άφ-

αγνίσασθαι, χα\ αύτοϋ δέ του γάμου έν (5ητω τινι

ήμερων άριθμψ καθαρεϋσαι, ώς πάσης έμπαθοϋς τε

χαΐ σωματικής διαθέσεως έχπλυθέντα , καθαρον

πάθους προσβήναι τω δρει μυηθησδμενον. Σινά δέ

ήν τοΰ δρους τούνομα, δ μόνοις άνείθη, κατά τδν

καιρδν έχείνον, τοϊς λογικοϊς είς έπίβασιν, και τού

των τοις άνδράσι μόνοις, κα\ τούτων πάλιν τοϊς

παντδς άφαγνισθεϊσι μιάσματος. Φυλακή δέ πάσα ήν

κα\ προμήθεια, τοϋ μηδέν των άλογων έπιβατεύσαι

τοΰ δρους · εί δέ που κα\ γένοιτο, χαταλευσθήναι παρά τοϋ λαοϋ πάν δτιπερ άν ήν της άλογου φύσεωί

χατά τδ δρος ραινόμενον.

ΗΪ8 )13 ϋίδρο&ίιϊδ , ίη «εΓεηο ϋίβ 5ΐιΙ)ίΐο Ιΐ'ηρ1>π5 Β Είτα τδ έναέριον φως έκ καθαράς αιθρίας ζόφω

ίτοιίί είιευιιιϋαΐυβ Γυίι, βΓιςηϊδ εί πιεάίο Ιεηε1)Γ3-

Γϋπ» εχδϋίειίδ, 3ο ΐοΐυηι, υΐ νίυ'ευβίυΐ', ιηοηΐίδ ΙΓ3-

εΐϋπι (Ιβραβεβηβ, ΙβΓΓβϋΧ ρΓΟβρίείβηΐεβ, ευηι εδβεηί

ίυπιο 3ΐΐ]υε ο^ΐί^ϊιιβ οιπηία ΓερΙείβ; 3<1αΊιεβ1)3ΐ 13-

ηιεη »<1 ιηοηίειη ρορυΐυω Μογ$ε8, ςιιαιηνίδ ϊρββ

ηυοςιιβ Ιιυ]ιΐ8εειηοιΙί νί8ϋ ΙϊιηοΓβ ρβΓευΙίυβ ίΐ3 6Γ3(,

υΐ ΐ8Γ3εϋΐ35 οεΙβΓε \ά πιίηίηιε ροίδβΐ : ββ(1 νεί ίρβίϋδ

εοΓροΓίβ ηιοΐίΙ>υ$ εοιτιιηοΐυηι βε ραιεΓεεϊι : ηεε

βηίηι Ιαηΐυηί ρβΓ οευΙοβ, νεΓυπιείίβπι ροτ αιιιΐ'ιΐιιτα

ΐβΓΓΟΓ 3ΙΙΪΠ138 ϊην3(1ε1)ΐ( : ευηι εοε1ίΐυ$ ΐεΓπΠεβ νοχ

ςυχιΐ3πι ίη ευηεΐ3 8υΙ)]εεΐ3 ΙοεοΓυηι δραιία οΓυπι-

ρβτβΐ, ου] ιΐδ ρηηιυβ ηιιίιίειη ίιηρβίυδ ευ]υ8νΪ8 αυτΐ-

χατεμελαίνετο , ώς άέρατον γενέσθαι τδ δρος, έν

κύκλω τω γνόφφ διειλημμένον · πΰρ τε έκ τοΰ

γνδφου διαφαινδμενον φοβεράν έτπιίει τοις όρώσι

τήν δψιν, πανταχίθεν τήν περιοχήν τοΰ δρους έπι-

βοσκδμενον, ώς και καπνω διά της τοΰ πυρδς ύ~ο-

δρομής άπαν τδ φαινδμενον ϋ-οτύφεσθαι. Ήγεϊτο

δέ τοΰ λαοϋ δ ΜωΟσής πρδς τήν άνοδον , ουδέ

αύ-ος θα^ών τδ όρώμενον, αλλά κατεπτηκώς τήν

ψυχήν ύπδ δέους, κα\ τδ σώμα τώ φ<6ω συγκρα-

δαιν<5μενος, ώς μηδέ πρδς τους Ίσραηλίτας τδ πά

θος της ψυχής έπικρύπτεσθαι, όμολογεΐν τε πρδς

αΰτοϋς τδ καταπεπλήχθαι τοϊς φαινομένοις, κα\ μή

Ι)υδ ϊηΙοΙεΓ3ΐ)νΙίδ ουοοϊη.Β ΒοηίΙυω ΓείβΓεΙ)31 : ββο" ^ άτρεμεΐν έν τψ σώματι. ΤΗν γάρ τδ φαινδμενον οΰ

τοιοϋτον μδνον, οίον έκπληξιν τί) ψυχί) διά τών

οφθαλμών έμποιήσαι, άλλά διά τής άκοής είσηχείτο

τά φοβερά· φωνής άνωθεν χαταπληκτικώς έπιρ\δη-

γνυμένης έφ' άπαν τδ ύποκείμενον, ής χαλεπή μέν

και ή πρώτη προσβολή χα\ άκοή πάση δυσέντευκτος

ήν έν όμοιίτητι μέν τής τών σαλπίγγων ήχής γι-

γνομένη, παριοϋσα δέ τω φοβερψ κα\ καταπληκτικά)

τής φωνής άπαν τοιούτον ύπίδειγμα · φοβερωτέρα

δέ προϊούσα έγίγνετο, άζϊ πρδς τδ καταπληκτικώ-

τερον διά προσθήκης τδν ήχον αύτής έπιτείνουσα.

Ή δέ φωνή αΰτη Εναρθρος ήν, θεία δυνάμει, δίχα

τών φωνητικών δργάνων, τοϋ άέρος διαρθροΰντος

τδν λόγον. ΤΗν δέ δ λόγος οϋκ εική διαρθρούμενος,

οιιιιιειιι ο] υ δΐιιοιίί εχεηιρΙοΓυιη ΙετΓΟΓβπι 6χεβ()β1>3ΐ,

ςυαιιίοςυο ηιβξΊδ ρΓΟξΓειΙίευαΙιΐΓ, ΙβηΙο ΐ6Γπ5ΠίθΓβητ

Βοηηηι ε(1εϋ3ΐ ; νοχ 3υΐεηι Η13 Γηί( βηϊευίαιά. Νβηι

36Γ 3ΐ>8ηυενοε3ΐίύυ8 ϊηδίΓϋΐιιβηΐίδ ηοη ίηαηειη ογβ-

Ιίοηεηι, 8ε<1 βϊςηϋϊεβηίειη ϋϊνϊιια ΓθΓηι»1>3ΐ νίπυΐε,

ςυχ ρορηΙο Ιεςεβ βίςιιε ίιΐ8ΐί1υΐ3 ροηε1)3(. Οαχ

οιηηία ευιη ΓβΓΓε ρορυΐυβ ηοη ροδβεΐ, ίηιρείΐ'ανϊΐ 3

Μονβε, υΐ» ϋεο, ϊρ$ο ιηεοΙί»ηΐε, Ιεχ 8ϊοϊ ΙτϊϋβΓεΙιΐΓ,

ηεε 8ε ςυίι1<)ΐΐ3ΐη ΓεΙτ3εΐ3ΐυπιηι, 8ε(1 οιη ιιία βίεηΐΐ

αϊ> ϊρ$ο ϋεο ρεΓ Μογ8εη 8ϊ1)ί ΐΓαιΙΊΐα, εΓεϋϊΐυΓυηι

358(*πιίΙ : ίΐ3 ροριιΐυδ ηυϊιίειιι αιΐ βιι1)]εεΐ3 πιοηΐίδ

Ιοεβ Γεΐ3ΐ)ϊΙιΐΓ.Μθ)'808 νεΓΟβοΙυβ ίη ιηοηΐε Γείίεΐυβ,

εοηίΓα ςο;ιιη εχίεΓΪ ηοηιϊηεβ ραιϊ βοΐεηΐ, βΟϊΐΐιΐδ

681. Νί»η εοηι ε3!ΙεΓΪ οηιηεβ (ΙεβοΙαΙί ηια^Ίδ, ίη δθ- ^ άλλ' ένομοθέτει τά θεία διδάγματα. Κα\ ή μέν φωνή

είεΐ3ΐε ηιίιιυδ Ιίπιε3ΐιΐ, ϊρδε α'εΓεΙίεΙυδ κοίαι αιιϋα-

οίοΓ Γ3£ΐιιβ 681. I μ 1/ ρ3ΐυϊ(, ηοη πι ιίπιϊϋΊιηι ςιιεηι-

(1;ιιη ρπΐΐΊΊ ,ΐϊΐιΐι ίη ρΓΐιιείρίο ίυίδδε, δεο1 ε1ΐ3Γίΐ3ΐβ

Ιίιιιεηΐίδ ρορυϋ Γαίδββ εοιηιηυΐυιη. ^Ιιι.ιη· ι πια

<]υ38°ι οηυδ ο,υοάϋίΐηι ΙίιυοΓειη ρορυϋ αΌροδυίδδεί, 30

ίη δε ίρδο Γ30ΐιΐ8 6&801, ΐυηε βιίαιη ίη ίρδβιη οαΐίςί-

αβιη 3υιΐ3οΐ6Γ ίη^ΓεϋίΐυΓ. Ηβηυβ ϊηΙβΓ ίηνίδίΐιίΐίβ

νετδϋΐυτ, ηεο ]3ΐη ίιιΐυεηΐίϋυδ βρρβΓεί. Νβιη άίνί-

προϊοϋσα, δι' έπιδδσεως ηύξετο, και ύπερήχει έαυτήν

ή σάλπιγξ, τάς προλαβούσας φωνάς άε\ ταΐς έφεξής

υπερβάλλουσα. Ό δέ λαδς άπας ήττων ήν, ή ώστε

άνέχεσθαι τδ φαινόμενόν τε καΙ άκουόμενον ■ διδ και

κοινή παρά πάντων αίτησις προσάγε-ςαι τώ Μωϋσεϊ,

δι' έκείνου μεσιτευθήναι τδν νδμον ' ώς οϋκ άπιστή-

σοντος τοϋ λαοϋ, θείον είναι παράγγελμα, πάν δτιπερ

άν ή παρ' έκείνου κατά τήν άνωθεν διδασχαλίαν

ι· Εχοϋ. χιχ, I Βφ).
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«βρβγγελλόμενον. Πάλιν ουν ιζφ€ τήν ύπώρειαν Α η* ϊηίΐΐίΐΐοηίβ βάνΐιιηι ίη^Γβδδυδ ευπι ϊη νΪ5Ϊ1>Πϊ ιιοη

εοηδρεείυβ ίρβε νει·δ»1)3ΐυι·, υΐ ηοδ (υΐ 3γϊ»ϊΙγογ) Ιιίβπάντων καταδραμούντων, μόνος ύπελείφθη 6 Μωυ-

σής, το έναντίον, ή όπερ εκείνος ?)ν, έφ' έαυτοΰ

Εείξας. Των γάρ άλλων άπάντων έν τή κοινωνία τών

συμμετεχόντων, μάλλον θαρ^ούντων τά φοβερά, ού

τος μονωθείς, τών συνεστώτων θα^αλεώτερος ήν,

ώς έκ τούτου δήλον γενέσθαι, τδ μή ίοιον αύτοϋ πά

θος τδν φόβον είναι, ιρ κατ' άρχάς συνεσχέθη, άλλά

δια τήν πρδς τοϋς κατεπτηχότας συμπάθειαν ταΰτα

παθεϊν. Επειδή τοίνυν, ο!<5ν τίνος άχθους, της δειλίας

τοϋ λαοΰ γυμνωθείς, έφ' έαυτοΰ ήν · τότε κα\ αύτοϋ

κατατολμα τοϋ γνόφου · κα\ έντδς τών αοράτων γί

νεται, μηκέτι τοις δρώσι φαινόμενος [πρδς γάρ τδ

άρόητον τής θείας μυσταγωγίας παραδυε\ς, έκεΣ τω

άοράτω συνήν, μή δρώμενος], διδάσκων, οΐμαι, ίι'

8881Ϊ8 ίιΐδΙπιοΓβΙ ι]υού οροι-ίεβΐ , μ ςιιϊδ νείίΐ εβββ

πιπί ϋεο, οιηηί» Ιΐ3?ε ςιιβε νϊΊπιΐιΐΓ, οοηΐεπιηετε,

αε ιηεηίειη βυαηι αά ίηνίδίυίΐε 3ΐςυε ίηοοιηρι·εΙιεη-

δϊηϊΐε, φΐ3&ί αά 5ΐιιυιη'ιΐ3ΐβιη ιηοηΐίβ ϋίπ£6Γ6 : ίΐιίιμι*·

ΓΓβιΙβΓβ Οειιηι β85β, ςιιο ροΓνοηίι-ε εο£ίΐ3ΐίο ιιοη

ροΐβδί. Ηβε ί^ίΐιΐΓίη δυπιπιίιβίε ηιοηΐίβ οοηδίίΐηΐιιβ

Μονβεδ άίνίηα ιακίρΐΐ Π)3πιΐ3ΐ3, αηχ ν'ι» άΌείπ-

ηβςυε δυηΐ 3(1 νίπυΐεηι. Οιιμιβ εβρπΐ 681 ρίβΐ38, υΐ

δο'ιΐίει-ι οοηϋεεοηίοδ άβ ϋεο ορίηίοιιεβ ΙιαΙιβΛίιιιΐδ,

ηαοϋοπιηεπιεο^ηοβείοϊίειη βρεοίοηι, οπιηεο,υε 8ΐιρβΓ-

εχει:(!;»ι οχεηιρίιπη, ηυΙΗ Γβί ηιιχ οοβηοδοϊΐηΐ' βϊτηί-

1Ϊ8. ίυϋβΐ εηϊπι 3(1 ηυΙΙαιη γοιτι, ςυχ οοηιρι-εηεηάϊ

ρο88ίΙ, Γ8βρϊοοι·ε, ηευ Πδ δίηιίΐεπι ρυΐ3Γ6 ιΐ3ΐυΓ3ΐπ,— 'Γ ι — *| ' » (λι| ν^»«^.^ ^·'Ί*^, "."νΜΛω/, νί|ΛΜί, «ι ρνοοιι-, &(/9^*^ι;ι ε, ιιο^ιια 3ΐιιιιιυιιι ριιιαια ιι<ιιυι αιιι,

ών έποίησεν, δτι δει τδν μέλλοντα συνεϊναι θεώ, έξελ- ηο* βιιρβΓ οιηηΪ3 βδΐ, ςιικ οοηιρΓεΙιοηδίοηε εο^ηο-

Οείν πάν τδ φαινόμενον, κα\ έπ\ τδ άόρατόν τε καΐ

άκατάληπτον, τήν έαυτοΰ διάνοιαν, οίον έπί τινα

δρους κορυφήν άνατείναντα, έκεϊ πιστεύειν είναι τδ

θείον, έν ψ ούκ έφικνεϊται ή κατανόησις. Γενόμενος

δέ έν έκείνω, δέχεται τά θεία προστάγματα. Ταΰτα δε

ήν άρετής διδασκαλία, ^ς τδ κεφάλαιον άρα έστ\ν ή

ευσέβεια, κα\ τδ τάς πρεπούσας υπολήψεις περ\ της

θείας φύσεως έχειν · ώς ύπέρκειται παντδς γνωστικού

νοήματός τε κα\ υποδείγματος, ούδενΐ τών γινωσκο-

μένων όμοιουμένη. Κελεύει γάρ πρδς μηδέν τών

καταλαμβανόμενων έν ταΐς τ.ερ\ θεοΰ ύπολήψεσι βλέ-

πειν, μηδέ τινι τών έκ καταλήψεως γινωσκομένων

όμοιοΰν τήν τοΰ παντδς ύπερκειμένην φύσιν άλλά

ιαιηΐυτ : δεο" ε88β ςυίάειιι ϊρδβιη ΟΓείΙεΓε οροπεΓε :

(|ϋ3ηΐ3 νεΓΟ, 3υΐ φκιΐίϋ, βιιΙ ιιικίβ, 3ΐΗ ςιιοπιοιίο

δίΐ, ηοιι »88β ςυΧΓβηϋυοι, ευιιι εο ρεΓνεπΐτε Ιηιηκιιι»

ίηςεηίβ ηεο.υεαηΐ. Λϋ ρΐβΟΙβαι βιιίεηι εΐίίπι βόαΊιη-

Ιυτ ΗΙα, ςαβε πιογοπι βυηΐ εβδίίβαΐίοηεί, ίη {βηβτβ

νεΙ ϊη ρ3Γΐε (1ίδΙΐ'ϊΙ)(ΐΐ3. 1η ^ίηείε ςυίίίειιι, Ιοίβιιι

8ίιηρΙίείΐ6Γ. Ϊη]υ8ΐί1ί3ΐη ρι-ορεΙΙίΐ Ιβχ Πΐ3, ηυοιΐ οροΓ-

(631 ρΓΟχϊιηαπι 3ηΐ3Γε, ςιιυ 8ΐ3ΐ)Ί1ίΐ6Γ εοιιςίίΐιιΐυ, ηε-

06583Γίθ δβςίΠίΟΓ η'ιΐιϊΐ 3<ΙνβΓ8Ι13 ρΓΟΧΪΙϋϋηΐ οιι ϊ-

ςυα πι 0886 ίαοίεηίΐυηι. 1η ρατίβ νειο, ρ.ιτεηΐεδ εο—

1εΓ6, ει 3 επηιίηίϋαδ ύΊΙΊβεηΐεΓ, εηυιιιεΓαιιΐιΐΓ,

08νβΓ6 ρΓχείρίΐ. Ουίυπδ Ιε^ΊΙιυδ ςυβκϊ ίηβίΓυεΙυδ »ά

8υΙι1ίιηίοΓ3 (ηηβϊΐ Βΐ]ΜτΊα, ΙβοεΓηαειιΙο ιΐϊνϊηβ |βί1»ί

τδ είναι πιστεύοντας, τδ οίον, ή οσον, ή δθεν, ή δπως β νίΠιιΙε ρΓοροδίΙο. Τ3ΐ)6Γη&ειι1ιιηι βυίβηι 8Γ31 ΙβιηρΙυιη

έστίν, άζήτητον έάν, ώς άνέφικτον. Προστίθησι δέ δ

λόγος, κα\ δσα τοΰ ήθους έστί κατορθώματα, γενι-

κοΐς κα\ ίδιάζουσι νόμοις τήν διδασκαλίαν ποιούμενος.

Γενικώς μέν γάρ πάσης άδικίας άναιρετικδς νόμος

έστί· τδ δεϊν άγαπητικώς πρδς τδ όμόφυλον ϊχειν,

οδ κυρωθέντος, πάντως κατά τδ άκόλουθον έπεται·

τδ μηδέν κακδν μηδένα κατά τοΰ πέλας έργάζεσθαι.

Έν δέ τοις καθ' έκαστον, ή τε περί τοΰς γεγεννηκό-

τας τιμή διηγόρευται, και δ κατάλογος τών άπηγο-

ίιΐΐΐκΐίΐα (μιαιίαιιι ν3ΓΪεΐ3ΐ6 ριιΙεηεΓπηιυηι, ρΓορ^Ι*»,

εο1υπιη%, εοΓίϊηχ, πιεη83 ει ε3ηόεΐ30Γυιη, ει ιΙιπγι-

1)ΐι I ιι ιη, 3Ι13Γ8 3ο ρΓορϊ ιϊαΐοΓϊ ιι ίη , ει (\\ιοά ίηίπι. ϊ«η-

οΐυηι 081 .ΐιΐνΐυπι ίηιρβηείΓβΙιϊΙβ βΐ ίη3εεβδ8ϋΐη.

ΟυοΓυαι οηιηϊιιιη ιΐίροδίΐίοηοηι 3ε ροΐοοπίυϋίηβηι,

ρ3Γΐίηι ηβ ηιεηιοιίαιη ίυρίαΐ , ρβΓίίιιι εΐϊβηι υΐ

ροδίεΓΪδ ηιίΓβεαΙυηι 8υο3ρεη3ΐ, ηοη ρϊεΐυπβ ΙΓ3-

»1βΓβ, δειΐ ιηβΙβΓίβΙβ ίΠυο" βχβιηρΙαΓ (Ιίνίιιο εοπδϋίο

8ρΙοηόί(1ί8 βεεερίίδ ηΐΒίβΓϋδ ίιτιίιαΓΪ οοιηροΙΠίπτ.

ρευμένων πλημμελημάτων ήρίβμηται. Τούτοις δέ τοις νόμοις οιονεί προκαθαρθείς τήν διάνοιαν, έπί τήν τε-

λεωτέραν μυσταγωγίαν παράγεται ■ σκηνής αύτώ τίνος άθρόως έκ θείας δυνάμεως προδειχθείσης. Ή δέ σκηνή,

ναδς ήν , έν δυσερμηνεύτω τιΛ ποικιλία τδ κάλλος Ιχιον. Προπύλαια, καΐ στύλοι, κα\ παραπετάσματα, τρά

πεζα κα\ λυχνία, καΐ θυμιατήριον, θυσιαστήριόν τε καΐ Ιλαστήριον, κα\ τδ έντδς τών άγίων άδυτόν τε κ*Ί

άνεπίβατον. ΤΩν άπάντων τό τε κάλλος και τήν διάθεσιν, ώς άν μήτε διαφύγοι τήν μνήμην], καΐ τοϊς κάτω

παραδειχθείη τδ θαϋμα, οΰ γραφή παραδοΰναι ψιλή συμβουλεύεται, άλλά μιμήσασθαι διά τής Ολικής κατα

σκευής τήν άϋλον έκείνην δημιουργίαν, τάς λαμπροτέρας τε κα\ φανωτέρας Ολας τών κατά τήν γην εύρισκο-

μένων παραλαβόντα.

Έν οΤς πλείων μέν ίρ; δ χρυσδς έν κύκλω περι- ί) ΓιιϊΙ ίβ'ιΙιΐΓ ρΙιΐΓΪπιιιηι »ϋΓυηι ϊη οοΙυηιηΊδ εΪΓΟίιηι-

κεχυμένος τοις στύλοις- συμπαρελήφθη δέ (μετά ίϋδιιιιι, ει οιιηι 3υΓ0 «Γ^εηΐυιιι 03ευηιίΐι3 61 1)3803

τοϋ χρυσοΰ κα\ ό άργυρος , τάς κορυφάς κα\ τάς

βάσεις τών στύλων δι* έαυτοΰ καλλωπίζων · ώς

άν, οίμαι , τώ δ^λλάσσοντι της χρόας έκατέρωθεν

τδ χρυσίον έκθεωρούμενον, πλέον έκλάμποι. Έστι

δέ όπου κα\ ή τοϋ χαλκοΰ ϋλη χρήσιμος ένομί-

σθη , κεφαλή γινομένη κα\ βάσις τοις άργυροϊς τών

κοινων. Καταπετάσματα δέ κα\ παραπετάσματα ,

χί\ 6 τοΰ ναοϋ περίβολος, κα\ δ τών στύλων ύπερ-

εοΓυηι 6ΐοπΐ3ΐ, ιιΐ νβπείαΐβ οοΐοΐ'ίδ, βϊουΐί πι Ίιίίπιΐ',

ιιια^ίβ ΓιιίββΓβπΐ. δεΛ «Γίδ ςιιοςαο ιιιαιβΓία ιιοη ϊηπ-

Ιίϋδ νΪ83 εδί : εαρίΐ3 εηίιη ε( 1·»»ι·» εο1(ΐηιηηΐ'υιη

ει χτβ Γίεΐ32 δΐιηΐ. ϋοπίιι* ροΓΓο βίςηε ΙεηΙΟΓΪβ,

ΐοΐϊυδ(|υβ Ιεπιρϋ δΐ'ρΐυιη, ει βιψετ εοΐιιιηηαδ εχίεη-

Μΐιιι ιεείυηι, οηιηί3 ρεί' ΙεχΙοπβπΐ ητίεπι οοηνε-

ηίβηΐε δίη^αΐίδ 3ΐΐΓί1)ϋΙβ πι;ι1εΐ'ί3 οοηΟι ίβΙιϊηΙιΐΓ

Αΐίίδ εχ ΙΐΥ.'ΐίϊιιΐΙιο εΐ ρηιρυΐ'3 ογμι ΙίηοΙϋΓΒ, βΐ

» Εχο(1. χχιν, 18.
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ί{[ΐΐ6υδ οοεοί ΓυϋΟΓ, δρΙεηαοΓ φιοαυβ ϋνδδί ηβίιΐΓβ Α τεινόμενος δροφος, καταλλήλως πάντα δια τή; ύφαν-

ίρϋβ ριτιΐιιοΐιυ 3ο δίηβ 3Γ16 εοηΓεοΐοβ οοίοτ. Ιη

3ΐϋ$ Γιηιιπι, ίη 3ΐίίδ ρϋί ; ρΓουΙ ΙεχΙυπε ιίδυβ ρείβ-

1>3(, 388υπιβΙ)3η(ιΐΓ. 5β(1 πιοπεβίχ αυοςυβ ρεΙΙεβ

ηοηηυηςιοπι βοοερίχ 8υηΙ. Υεπιπι ηχο ροβΙβ3-

ψι.ιιη άε ηιοηΐβ <1β50βη<1ϊΙ, ρβΓ ηιίηίδΐι-οδ ββουικίαπι

βχρο8ίΙαπι βίΐη εχβπιρΙαΓ ορίΓιοίί Μογβεβ οοηβίπιχϊΐ.

Τιιηο βιιΐβπι ευαι ίη ΐΐΐο «ιΐΐιιιο ηοβηυβ πιαηυ εοη-

βΐίΐυΐο Ιεπιρίο -εδβεΐ, ςιι'ιϋιι» δβεβπίοβ νεδίίϋΐΐδ,

ςυοηϋο ίη Ιειηρίί ρεηεΐΓ3ίίι ίηΐΓβηάηηι 8Γ31, υΐει·ε-

ιιιγ, ιΐε ίηίοποΓβ δίπιιιΐ βΐηηβ εχίεποτβ απιίοΐυ 1ε-

^08 αεεϊρίΐ, ΐηϊιϊυιτι ηοη 3ϋ ίηΐβποτε, βειΐ βΐ» εχΐβ-

τΊογ6 ΓαείεηΙε δεπηοηε : κυρει-ηυηιεΓϊΙία νβπίδ οο-

1οπΙ>ιΐ8, οχ ίϊ8 ι-οΐιυβ εχ ςυϊΙ>ιΐ3 νείυιη εοηιεχίυηι

επιΐ, βίςηε ίηβυρεΓ «ηι·ο αΪ8ΐίηοΐ3 ΓυεηιηΙ. ΙΙηείηοδ

υυουυε αυίΙ>ιΐ8 ίυρβΓουηιεΓβΙία εοηηεείυηΐιΐΓ Γεείί, ^

61 ο.Ίΐεηυ!3 8ΐη3Γ3£(1οδ ίη εΪΓΟυΙυηι 31ιγο οοηηεείβη-

Ιεδ. Πι Ιβρίαεδ Ιυηι ικιΐυι;» νίπαεβ βίςυβ ΓυΙςβηΐβδ,

Ιυηι 8ειι!ρΐιΐΓ3 πιίΓ3ΐ>ί1ε3 νίϋε1)3ΐιΙυΓ : ηεε :κΙ βίηιιι-

ΐ30Γθΐ'υιη (ί^υΓϊΐη βΐία,υβηα δθυΙρΙυι-3 Ιοηι1ε1)3ΐ. δβά

ρ3ΐΓί3πΊι»Γυιη ηοηιϊιια βεχ ίη δίιΐξΐιΐίδ ΙαρίϋίΙιυδ

6Γ3ηΐ ίιιιρΓε853 ; εχ Ιιίδ 3<1 αηίοι ίοΓι ΐιι ρ3Πεηι υη-

είηί ηυίυειη (Ιβρβηϋβ&αηΙ, εΐ εοπιρΙίεβίχ οβίεηχ

ϊη βε ρεπηιιΐ3ΐίηι ϊη ψιειιΐιΐηι» ηυπιοπιηι οοηηεχχ

αίαυε ιΐη ιΐιπηπη, ίη πιοάυπι ι-εΐίδ 3 ίίϋΐιΐίβ εχ ιιιγ;ι-

ςαε ρβηε ϋεκυρει· :ιΙ> υηοίηίβ εχίβηδχ, υΐ ιη3£ίδ

ευηηβχίο ρι-χίιιΐ£εΓεΐ. Ιη ηίδ 6Γ31 βχ αιπο Γβϋποβ-

Ιιΐδ ίΐΐο ΟΓηβΙυβ ρεοίοτίδ, ίη ςαο αΊνει-βί ρΓΟ ρ3ΐπ3Γ-

εΐιαπιιιι ηυιηεΓΟ Ιβρίυβδ ΙΓ68 ίη δίηβυΐίδ 0Γ<]ίηί1)υ8 ,

τικής έπιστήμης, έκ τής προσφόρου Ικαστον Ολης ,

έπετελεϊτο. Τοις μέν γαρ ήν των υφασμάτων ύάκιν-

θος ή βαφή, χα\ πορφύρα , χα\ τδ πυραυγές τβΰ

χοχχοδάφους έρυθήματος· τό τε λαμπρδν της βύσσου,

ή αύτοφυής τε χαΐ άνεπιτήδευτος ιδέα. Έτέροις δε

λϊνον, γ&\ άλλοις τρίχες, προς τάς των ΰφασμάτων

χρείας, παρελαμβάνοντο. ΤΗν δε οπου καΐ τα ερυ

θρά των δερμάτων πρός την τοΰ κατασκευάσματος

ώραν εύθετα ήν. ΚαΙ ταϋτα μέν , μετά την έχ τοί>

δρους χάθοδον, κατά τδ έκτεθέναύτψ της δημιουργία;

υπόδειγμα, 6 Μωσής διά των ύπουργούντων κατ-

εσκευάσατο. Τότε δε έν έκείνω τφ άχειροποιήτω να<">

γενόμενος, και οΐω χρή τδν ιερέα κόιμο) λαμπρΰ-

νεσΟαι , των άδυτων έπιβατεΰοντα, νομοθετείται· τής

τε Ινδοθεν περιβολής , κα\ της φαινομένης, τά καθ'

εκαστον τοΰ λόγου νομοθετήσαντος. Άρχή δέ της τών

έσθημάτων περιβολής, ού τδ χρύφιον, άλλάτδ φαι-

νδμενον γίνεται. Έττωμίδε; έκ διαφόρου πεποιχιλ-

μέναι βαφής , δι* ων τό τε χαταπέτασμα την κατα

σκευήν είχε , κα\ χρυσω νήματι τδ πλέον Ιχουσαι.

Πόρπαι χαθ' έκάτερον μέρος, αϊ τάς έπωμίοας συν-

έχουσαι, σμαράγδους έν κύκλω διά χρυσοϋ περι-

σφίγγουσαι. Κόσμος δέ τοις λίθοις έκ μέν φύσεως

?)ν ή αύγή, χλοεράς τινας άκτΐνας έφ' έαυτής άπο-

στίλβουσα · έκ δέ της τέχνης, τδ έκ τών γλυφίδων

θαΰμα. Οΰτι γε πρδς ειδώλων τινών χαρακτήρα τής

τέχνης τήν γλυφήν έντεμούσης , αλλά τά όνόματα

τών πατριαρχών έξ καθ' ϊκαστον τοίς λίθοις έγκε-

ΟΓάΊηεδ (μιαΙαοΓ ΓυεΓυηΙ, (Γίουιιιη ηοηιίηα ΙίΙΐβΓίβ ^ χαραγμένα , κόσμος έγίνετο. Τά τε άπηρτημένα

6χρηηιεηΙε8. Ιη Ιιίδ ει-αΐ ι υ η ί γ α ίηίπι βυρεί'ΐιυηιε-

Γ3Γΐ3 3ά 13108 3 ( (·Γ\ Ίι ϊΙ ΐΙΗ ϋι'Ι.ΐρί:», ΓιηιΙ>Π3ηιπι 3ρ-

ρ°η(1ί<:α1ί8 εοηείηηε ογιι313 : ίη ηίβ 6Γ31 ίιιΓεηοΓ

Ιίηιΐιυδ, ηοη ΐεχίυΓΧ ν3Γίεΐ3ΐε δυΐιιηι, νεπιιη εΐίβπι

ΒΗΓείβ αμρεικίίοιιΐίδ ρυΐεΐιεπίπιιΐδ. Ηχο 3υ(επι ΟΓβηΙ

3ϋΓ63 Ιίηΐίηηβουΐβ, ροπιβηυβ ριιηίθ3 νίοίδδίπι άΐ-

εΐυαι Ηηιηυηι 3αιΙ>ίυη1 : ιαηι εαρίΐίδ νιΙ(3, ηαχ 1013

ίυίΐ Ιιν3οΊηΙηίη3 , εΐ Ιαιηίηα ροηΓιΓιοίδ ίπιηιίηεηδ

ίΓοηΐί εχ 3ιιγο ρυηδδίηιο, ίηευαυίΐίΐηΐδ ΙίΚβΓίδ <μιί-

1>υδ(ΐ3ΐη εχ3Γ3(3, ει είη£ΐι1υπι ηυο 0ΪΓευηιΓυ$υ8

βηιίοΐυδ 8ΐηη£ε1>3ΐιΐΓ, ει οηιβίιιβ οεευΙΐίοΓ : 30

εχΐ6Γ3 οηιηί3 ιγαχ ρεΓ χηίςπΐ3ΐ3 ίη βηιίεΐΗδ βρεείβ

8;ι(ΌΓΐΙοΐ:ι1εηι οβίεηϋυηΐ νίηυίειη. Ηχο ευπι ίηνίδί-

Ιιίΐί ίδΐ3 3ηιίειηδ οαΐϊςϊπβ 3 ΰεο ίρδο ρεΓάοοίυδ,

τούτων άσπίδια κατά τδ έμπροσθεν μέρος, αϊ τε

διάπλοκοι σειρα\ δι' άλλήλων έναλλάξ , κατά τινα.

^υθμδν, δικτυοειδώς πεπλεγμέναι, κα\ άπδ τής πόρ

πης καθ' έκάτερον μίρος άνωθεν καθιέμεναι τών

άσπίδων · ώς άν , οίμαι , πλέον ή τής πλοκής ώρ«

διαλάμποι, τω ύποκειμένω λαμπρυνομένη. "Ο τ*

χρυσότευκτος έκεΐνος κόσμος, ό τοΰ στήθους προβε-

βλημένος, έν ω λίθοι τινές έκ διαφόρων γενών τοίς

πατριάρχαις ισάριθμοι· τετραχή τών στίχοιν διακει

μένων, τρεις καθ' Ικαστον ήσαν έγκεκροτημένοι, τοΰς

έπωνϋμους τών φυλών έφ' έαυτών δεικνΰντες τοίς

γράμμασιν. "Ο τε ύποδύτης ένδον τών έπωμίδων ,

έξαύχένος εις άκρους πόδας διήκων, τοις τών κοαύμ-

βων άπηρτήμασιν εύπρεπώς κβκοσμημένος. Τό τε

■ιΐ3]θΓ<]ϋ6 δείρβο Ιΐ30 βΙΙβοΙυδ 88881 3Γ03η3 (ΙοοίΓΐιια, Ο κάτω κράσπεδον, ού μόνον έκτής υφαντικής ποικιλίας

άεδοεη(ϋΐ 3 ηιοηΐε 3(1 δΐιοδ, ηΐ 603 εβιηάεπι (Ιίδεί-

ρΐίηβηι (ΙοεβΓεΙ, εΐ Ιε^βδ είδ ρΓοροηεΓΟί, ε( Ιεηι-

ρΐιιηι, 8308Γ(1οΙίυηι, 61 ηυο(1 ίη ηιοηΐβ ίυεΓ3ΐ ίΙΙί

3πΐε πιοη8ΐΓ3(υπι 6χβηιρΐ3Γ. Ρ6Γβ1>3ΐ εηίηι ηιβηίυυβ

Ι3ΐ>υΐ3δ δ30Γ38, ([υχ (Ιίνίηηηι ίηνεηΐυπι 30 άοηυιη

6Γ3ηΙ, ηεε ηυπιβηο βυχίΐίο υ( ρΓ0(1υεβΓβη(υΓ ίικϋ-

βιιεΓβηΙ ; 8εά ίρβίυδ ϋεί οριιβ υίΓυηιηαβ ΓυίΙ Ι3ηι

πΐ3ΐεΐΊ3, ηιοιη ΗΗογχ ίη ίρδ3 ίοηρΓεδδΧ : νβηιηι

ρυρυΐυδ ςυί βηΐεηιΐϋπι Ιε^ίδΙβΙΟΓ ύβδοεηάεΓβΐ, αΛ

ίϋο1οΐ3ΐΓί3πι άεΓεεει-31, ηοε ιηυηιΐδ ίιηρ<·ιΓινίι.

εις κάλλος έξησκημένον, άλλά κα\ διά τών έχχρυσοϋ

άπηρτημάτων. Ταΰτα δέ ήν, κώδωνες χρύσεοι, κα\

ρΌΐσκοι, έκ παραλλήλου τδ κάτω κράσπεδον άπειλη-

φότες. "Η τε αυ τής κεφαλής ταινία, ύακινθίνη πασα·

κα\ τδ προμετωπίδων πέταλον , έξ άκηράτου χρυ-

σίου, ά^ήτω τινί χαρακτήρι κεχαραγμένον. Κα\

ζώνη, ή τδ κεχυμένον τής περιβολής περιστέλλουσα-

καΐ 6 τών κρυφίων κόσμος · και πάντα δσα δι' αι

νιγμάτων, έν εΓδει περιβολής, περί ιερατικής άρετής

εκπαιδεύεται. Έπε1, δέ τά τοιαύτα, τω άοράτφ έκείνφ

ερισχεθε\ς γνόφω, έν τή άπο^<5ήτωτοϋ θεοϋ διδασκαλία έξεπαιδεύθη, μείζων έαυτοϋ χαταστάς τή προσ-

6ί κτ) τών μυστικών μαθημάτων οϋτως έχ τοΰ γνόφου πάλιν άναδϋς, πρδς τδ όμόφυλον κάτεισι, κοινωνήσων
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αύτοϊς ιών έν τή Οεοφανεία παραδειχθέντων αύτω θαυμάτων, καΐ τοϋς νόμους παραθησόμένος , καΥ τδν

ναδν, και τήν ίερωσύνην, κατά τδ προδειχθέν αύτω έπΐ τοϋ δρους υπόδειγμα, τω λαψ καταστήσων.

"Εφερε δέ κα\ τάς ιεράς πλάκας διά χειρδς, αϊ θείον εύρημα και δώρον ήσαν, ουδεμίας συνεργίας είς τό

γενέσθαι προοεηθεϊσαι · άλλ' έργον θεοΰ έπίσης έκάτερα ήν, ή τε ύλη κα\ τά έπ\ ταύτη χαράγματα. Άλλ'

ίκώλυσε την χάριν ό λαδς, πριν έπιστήναι τδν νομοθέτην, εις είδωλολατρείαν άφηνιάσας.

Επειδή γάρ χρόνος τφ Μωσή τις ού βραχύς διε- Α Ναιη ευηι (]ΐΐ3(Ιι.ι^ίηΙ» ϋίι'ίιιι» 3ε ηοείίΐηΐδ ηυ11ϊιΐ9

γένετο, τη πρδς θεδν όμιλία διά της θείας εκείνης

μυσταγωγίας άπασχολάζοντι ■ καΐ ήν έν τεσσαρά-

χοντα ήμέραις κα\ τοσαϋταις νυξ\τής άϊδίου εκείνης

ζωής ύπδ τδν γνόφον μετέχων , κα\ αυτής τής φύ

σεως έξω γενόμενος ( ού γάρ έπεδεήθη κατά τδν

χρόνον έκεϊνον είς τδ σώμα τροφής)· τότε, οΤόν τι

μειράκιον, ό λαδς των τοϋ παιδαγωγοΰντος δψεων

Εξω γενόμενος , άνοήτοις όρμαΐς είς άταξίαν] έκφέ-

ρετα·., καΐ συστάς έπ\ τδν Ααρών, άνάγκην έπάγει

τώ ίερεϊ, τής είδωλολατρείας αύτοϊς καΟηγήσασθαι.

Και γεγονότος τοϋ ειδώλου έκ χρυσίου τής ύλης

{ μόσχος δέ τδ εί'δωλον ήν ), οί μεν έπηγάλλοντο τω

άσεβήματι ■ ό δε Μωσής κατ' αύτοϋς ήδη γενόμενος ,

συντρίβει τάς πλάκας , ί,&ς θεόθεν έκόμιζεν ■ ώς άν

ίηάΊ^εηδ Γβί, <|ΐιίί>ιι& Ιιοε εοτριιβ δΐΐδΐεηΐ3ΐιιι-, ίπι-

ιηοΓίαΙϊ νίΐα 8υβ ίΐΐα εαΙΊξ'ιηβ Μθ)·»β5 νίνοΓβΙ, ςη3δϊ

ρυεπ, ευηι ρΰειίίΐ^ο^ί ηυη αάβιιηΐ, βίο ρορυΐιΐδ 3(1-

νοΓδυΒ Αλγοπ εοηείΐ3ΐιΐ8, ίπιρυΐίΐ οιιπι, υ( 3(1 δίηιη-

ΙαοΓυπι αιΐΓβυοα χΙοΓβηάΊιπι ά"υχ βίε ΠογοΙ; δίηιυΐα-

οπιπι ηυΐβιη νίΐυΐιΐδ 6Γ81. Οο»Γβ οβεηβυβ Μογ8βδ

ρειτυρίΐ Ιη1ιυΐ38, ηβ ίη ηοπιίηββ ΉιάΊςηοδ Ι&ηία Γββ

ϋβνβηίτβΐ ; άείηα'ε ίενίΐίδ βάΊτηηίδίηηΐίυυδ , Ιπ-

1)υΙίιιη> $ηη§υίιιβ βεείυβ εχρϊανϊι, βϊπιυΙαοΓαιη εοη-

ΙιίνίΙ, ειιηκ(ΐιε δυβ ίΓβαπκΙία, ςυ» ίη βοβ α,υί ρβε-

ΟΓβηΙ, βΧ3Γ8βΓ3(, Πουπι ρΓορϊΙίιιιη Γβάάί<1ΐ88β1, ΐΐ»

ΓΐΐΓβυβ <ιυ8(ΐΓ3§ϊηΐ3 άΊεηηη βραιίο Ιί1)υΐ35 3 Πεο

ϊιιιρείΓανϊΙ : ςο3$ ίρδβ ςιιϊιΐβπι εοπιροβυίΐ, Οβιΐί

3υΐβιη ρβΓβεπρδϊΙ. Η»β ηιηαβ βεείρίι ευιη η^ΐυταιη

ςοϋ πλημμελήματος άξίαν τήν τιμωρίαν ύπόσχοιεν, Β ίη ΙβηΙο (ΙίεΓαηι ηυηιβΓΟ εχεεδδίδδεί, βΙία ςυ3(ΐ3ΐιι

τής θεοδόχου χάριτος άμοιρήσαντες. Είτα τω έμφυ- ΓαΙίοηο ηουίδςυε Ίη^οΙ ί Ια νίΐ3ΐη ΐΓβαΊιεβηδ, <1υιη

λίω αϊματι διά τών Αευϊτών χαθαρίσας τδ άγος, χα\ ηίΐιίΐ βοηιιη, ψιχ Π3ΐιΐΓ3ΐη ύείίεϊεηΐΰΐη είϋο βιΐδίεη-

τω ίδίω θυμφ, τώ κατά τών πεπλημμεληκότων, τδ Ι3η1, ίη δυο εοΓροΓε αιΐηιίδίΐ.

€>εϊον ϊλεωσάμενος , τότε είδωλον έξαφανίσας· οδτω πάλιν έν τεσσαράκοντα ήμερών προσεδρεία τάς πλάκας

κομίζεται, ων ή Γραφίι μέν, έκ θείας δυνάμεως ήν, ή δέ ύλη διά τής Μωσέως έξησκήΟη χειρός. Ταύτας

κομίζεται πάλιν, έκ6άς τήν φύσιν έν τψ τοσούτω τών ήμερών άριθμω, άλλον τινά τρόπον, καΐ ού κατά

τδν νενομισμένον ήμίν, βιοτεύων· ούδέν τών ΰποστηριζόντων διά τής τροφής τδ τής φύσεως ήμών ένδεές

τώ ίδϊω σώματι προσδεξάμενος.

Κα\ ούτως αύτοϊς τήν τε σκηνήν έπήξατο, κα\ τά

νόμιμα παρατίθεται, τήν ίερωσύνην, κατά τήν γενο-

μένην αύτω θεόθεν διδασχαλίαν καταστησάμενος. Κα\

έ-ίΐδή πάντα, κατά τήν Οείαν ύφήγησιν, διά τής ύλι-

χής δημιουργίας κατεσκευάσατο · τήν σκηνήν, τά

•προπύλαια, τά έντδς πάντα, τά θυμιατήρια, θυσια

στή ριον, λυχνίαν, παραπετάσματα, τδ τών άδυτων

έντδς ίλαστήριον, τδν τής ίερωσύνης κόσμον, τδ μϋ-

ρον, τάς διαφόρου; Ιερουργίας, τά καθάρσια, τά

8ίε ί^ΊΐιΐΓ ίΙΙίδ (3ΐ)βΓΠ»οι1υηι ββάίΩοηνϊι, ε( Ιβ^ίδ

ρΓ3?εερ(3 ΐΓ3(Ιί{ϋι, εοιίδΐϊΐυΐο ργο ϊηδρίΓ3ΐ3 δί1)ΐ <1ί-

νίηίΐυδ (ΙοεΙπηα δαεεηίοΐίο; εΐ ροδίηιιβιη οιηηία

ρΓοιιΙ 3 ϋβο ηιοηίΐυδ 6Γ3(, ηιβίβπβΐϊ ορίΓιείο ρεΓίβ-

είΐ, ΐ35βΓηΐειι1υιη, νβδίϊοιιία ειιηείβ ίηΐεΓΪΟΓβ, Ιΐιυ-

Γϊϋυΐη, 3Ι13Γ6, εαηάβΙβϋΓυίη, νβΐβ , ρΓορίιίβίοΓίυιη

ίη 3άνΐίδ, δ3εεΓ(1οΓπ ΟΓηαίιιηι, νβΓΪυηι 83εΓίΙίεϊοπιηι

η>ο(Ιιιπι, αΐίιιιη ίη ρυΓ(;3ΐίοηεηι, βϋυπι ίη βξεηόϋδ

^Γ3ΐϋδ, αΐίυηι 3(1 3νεΓΐεηϋ3 πκιία ίηιιηίηεηΐίβ, 3ΐίυαι

χαριατήρια, τά τών κακών άποτρόπαια, τά έν τοίς Ο αι! εχρίβικία ρεεοαΐ3 ; I 350 οη)ΠΪ3 ροδίηυαπι ηριίιηβ

πλημμεληθεϊσιν ίλεωτήρια, πάντα γ.χζίι τδν δέοντα

τρόπον, έν αϋτοϊς διατάξας· έκίνησεν έν τοις έπι-

τηδείοις τδν φθόνον καθ' έαυτού, τδ συγγενές τή φύ-

σ;ι τών άνθρώπων ά^όώστημα' ώς κα\ τδν Ααρών

ταϊς τιμαϊς τής ίερωσύνης τιμώμενον, καΐ τήν άδελ-

φήν αύτοϋ Μαριάμ, ζηλοτυπία τιν\ γυναικωδεστέρα

πρδς τήν γενομένην αύτω θεόθεν τιμήν ύποχινηθεϊ-

σαν, φθέγξασθαί τι τοιούτον, έφ' ψ παρεκινήθη τδ

Μείον είς τήν τοϋ πλημμελήματος κόλασιν. "Ενθα

δή κα\ πλέον τι Οαυμάζειν άξιον τής άνεξικακίας τδν

Μωσέα, οτι τοϋ θεοΰ τήν άλογον βασκανίαν τοϋ γυ

ναίου κολάζοντος, ίσχυροτέραν τήν φύσιν τής οργής

ποιησάμενος, τδν Θ:δν υπέρ τής αδελφής ίλεώσατο.

Τοϋ δέ πλήθους πάλιν εις άταξίαν τραπέντος (ήγεΐτο

ρεΓίεείι αίςιιβ εοηδίιΐυίΐ, βυοΓυπι ρβΓρβδδϋδ ίηνί-

«Ιί3ΐιι ε§1, <|ΐιο(Ι νίΐίυιη 1ιαιιΐ3ηχ ιιϋΙιΐΓίΐ; ίηη31υηι

βδΐ, δίευΐ ει Αβγοπ, <|ΐιί δ3ο.εΓ<1οΐ3]ί ίιιει-αΐ Ιιοιιογο

(1βεθΓ3ΐυί, εΐ δΟΓΟΓ 6)υβ ΜβΓίο ζείοΐνρία ςιιαϋβιη

ιιιυ1ίε1ΐΓί,εοηιηΊοΐ3 ο1> (1θ1»1υηι ίΙΙί ΙιοιιοΓβηι 3 ϋεο

ςιιίάρίβηι ρΓοΙοευΙί ΓυεΓίηΙ, ηυο (Ιίνίηβ ιγβ εοηιπιο-

13 νείοεεηι ίηΐυΐίΐ ρυηίΐϊοηβιιι : αυ3 ίη Γβ ηιίι-3ϋί-

Ιίδ ε1εηιεηιϊ3, ίηβυάίΐβαυβ ιηβηδυείυύο Μογ$ί νίβα

681. Νοη βηίηι δοΐαηι ίΓ3ίυδ ίηνίϋβηΐί ιιοη Γιιίι, δειΐ

Οευηι εΐίαιτι 0Γ3(ίυηί1>ιΐδ δΟΓΟΓΪ ρΓορίΐίυηι Γβ«1ι1ί(1ίΙ.

ϋιιηι νεΓΟ ιηυΐΐίΐυϋο νοίυρίαΐβ νίε(3 εαΓηβδ εϋβΓβ

()βδίάεΓ3ΓεΙ, ηιείίϋδςιιβ 8β ίη Λ^νρίο νίχίδδε, υΐιί

(»ΓηίΙ)ΐΐδ 3ύυη(ΐ303(, υπαιη εοείβκΐϊ είΙ»ο ίη ϋεδεΓίο

ρΓΟϊϋίεβΓεΙ, Ιιιηε ϋβο Μονβεδ ι·εηι εοηιηιίδίΐ ; Οειιβ

δέ τής πλημμελείας ή τών κατά γαστέρα ήδονών δ νεΓΟ πιιγη ιηιιΐΐίΐιιϋίηε 3νββ ρβΓ δΐιιΐίνβ ^ι1^;βο^υι11

άμετρία, οίς ούκ ήρκει τδ ζην ύγιεινώς τε κα\ άλύ- είΐ'ειιιηνοίβηΐβδ £Γβ£3ΐίΠ] βίε ίπηιηίδίΐ, ηΐ ηυοιιρϊιιιη

πως έκ τής άνωθεν έπι^όεούσης τροφής * άλλ' ή τών εβδβΐ ΓΗείΙΙίηιοηι. (2ιΐ3Γΐιηι εβΓηίυιη ηίηιίιιπι Γβρίεΐί,

σαρκών έπιθυμία, κα\ ό τής χρεωδορίας πόθος προ- ίιι ηιοΐ'1)θδ (ΙβείιΙεΓυηΙ, ηιοΓίιιίουε ιιοη ρβηεί ίϋβ-

«ιμοτέραν έποίει τών παρόντων αύτοϊς άγαθών τήν τυηΐ : ηυ»3 Γεβ ι εδίύιιΐδ βχεηιρίυ 3(1 ιηυάβδίίβπι Γυίΐ.

τ.α,ϋ Δίνυπτίοις δουλείαν), έ μέν κοινοΰται τω θεώ ΕχρΙοΓΛΙΟΓΟδ ϋείικίε 3(1 ρΐ'οιηϊδδίοηίδ 16ΓΓ3Ι» αιίΐ
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ΙιιηΙιΐΓ, ςυί ΓενεΓδί ηοη ίάεηι οπιηεδ, βεα" ηιυΐΐϊ Α περί τοΰ χατασκήψαντος έν αύτοϊς πάθους · 4 51

ρβηβ ϊπ>ρο»ί6Ηβπί ββββ ΐηηδίίαιη ηιιηΐίβνεηιηΐ.

Ιΐηύβ ηίΓδυβ ηιιιΙΐίΐιιαΌ ηαΎεΓβιΐδ Μο^ββη εοηιηιοΐ3

ΓΐΙΪΙ, ΠΗΐ11ί(|αβ (1(!5ρ0Γ3ΠΐηΙ 8β ρο95β ίΙΙιιε ρβΓνβηΪΓβ :

ςυί οηιηβδ ϋίνιηο μιυΊείο εοηό"εη">η3ΐί, εα ραεηα

αιυΐεΐαΐί βιιηΐ, υΐ ρΓοιηίδδ.ιηι δίυί Γεξίοηεπι ηοη

νϊίΙβΓβηΙ. ΡΓοΓιεϊβεεπΙεβ ουίβηι ρβΓ ύεδειΊυηι, ειιηι

Γυηπβ βςιιοε ρεηιιπΛ ρι·εη>εΓεηΐιΐΓ, ηεε υΙΙηπι ιηί-

Μουίοπιπι ϋεί ΙεηεΓεηΐ ηιρπιοπίΐη, Ιυπι 3άνεΓ$ιι$

Μογδεη ίπιρίε εοηεΙβιηβΙκιηΐ : βίε ιιΐ Ηογ$ε$ ςυο-

φΐε νίδΊΐδ ΓιιβηΙ υηα ευπι ρορυΐί ίηεΓεΰυΙίΙβΙε ίιη-

ρεβίδδε. ΥεπιηίΟηιεη εχ βεΓοίοηιο ί Νο Ιβρία'β γοτ-

8115 Γοηΐεβ ΐφίαηιιη ηιϊτβ ρι-οϋυχίι. Οιιπι βυίειη

πΐΓ&υϊ ίΐΐίι είυοπιη» νο1υρΐα$ §0136 ευρϊάίΐαίειη εχ-

είΐβδδεί, ει ηηΙΙίδ τεϋυβ 3(1 νϊίαπι $υ$ΐεηΐ3ηύ3ηι

παιδεύει , τδ μή δεΐν ούτως εχειν, διά τοΰ δούναι το-

χεΐν ών έφίεντο, δρνέων τι πλήθος, πρόσγειον ποιού

μενων τήν πτήσιν, έφε\ς τφ στρατοπέδω νεφηδδν .

και κατ' άγέλας έφίπτασθαι , έφ' ών ή ευκολία τη;

άγρας , εις κόρον την χρεών έπιθυμίαν προήγαγεν.

Ή δε άμετρία της βρώσεως άθρόως αύτοϊς τάς των

σωμάτων κράσεις εις φθοροποιούς χυμούς μετ-

εσκεύασε, κα\ ή πλησμονή αύτοϊ; εις νόσον κα\ θάνα

τον ίληξεν, ών τδ υπόδειγμα αϋτοϊς τε έχεϊνοις, κα\

τοις πρδς έκείνους όρώσιν, ίκανδν πρδς σωφροσύνην

έγένετο. Είτα κατάσκοποι παρ' αύτοϋ πέμπονται της

χώρας έκείνης, ή κατά θείαν αύτοϊς έπαγγελίαν έν

έλπίσιν ήν τής οίκήσεως. Τούτων δέ μή πάντων

τάληθή χαταγγειλάντων, άλλά τίνων τά ψευδή κα\

ιιεεείβαπ'ιβ άεδίίΐαΐί, ΛΕ8)·ρΐΪ3ε3δ εριιΐβδ εχρβίίίβ- Β σκυθρωπά μηνυσάντων , πάλιν 6 λαδς ίΓ όργής

έποιεϊτο τδν Μωσέα. Ό δέ θεδς τοϋς άπελπίσαντας

τήν θείαν συμμαχίαν, τδ μή ίδεΐν τήν έπηγγελμένην

αύτοϊς χώραν , καταδικάζει. Προϊόντων δέ διά τής

έρημου, πάλιν αύτοϊς έπιλιπόντος τοΰ ύδατος < και ή

μνήμη τής^ τοΰ θεοΰ δυνάμεως συνεπέλειψεν. Ου

γάρ τώ προλαβόντι παρά τήν πέτραν θαύματι,τδ

μηδέ νΰν αύτοϊς ένδεήσαι τήν χρείαν έπίστευσαν

άλλ' άποστάντες τών χρηστοτέρων έλπίδων , κατ'

αύτοΰ τοΰ θεοΰ κα\ τοΰ Μωσέω; ταϊς λοιδορίαις έχώ-

ρουν · ώς χα\ τδν Μωσέα δόξαι τή άπιστία τοΰ λαού ·

συνοκλάσαι , πλήν πάλιν αΰτοϊς θαυματοποιήσαι τήν

άκρότομον έχείνην πέτραν εις υδάτων φύσιν μετα-

δειιΐ, πΐ0Γε]ιινεηυπι ρβΐυΐαηίει- βε £ει·«ηΐίιιπι Πα^εΙ-

Η$ ο:ΐ5ΐίραιιΐιΐΓ. Οιιηιιιιώι-ειη δετρεπίεβ νεηεηηδΪ3

ηιΟΓβίυυδ άίνίηίΐυδ είδ ίπιιηίδδί : εαιηςυε ρΐιιτβδ Ιιοε

ηι οιΐ ο ίη Λίεδ ρεπΓεηΙ',ύίνίιιο ηϊχυ$εοη$ϊ1ίο, Μοχβεδ,

;ε« ϊη 86ΓρβηΙΐ5 εοηΓιιιΙίΙ θ£ΐΐΓ3Π), φιπηι ϊη Ιυηιυΐο

()υο(ΐ3ΐη ίπψοδίιίΐ : ]υ$8ΪΙ(]ΐιε,υΙ ςυίευηπ,υε δει-ρεηΐίδ

ιιΐ0Γ$υ ΐ3υθΓ3Γεηΐ, ίη Λιειιιπ βετρεπίεπ) 38ρίεεΓεη(,

βίςυε ίο ρε$Γιίεπιηι εχ ιηοΓδη δεΓρεηΐυηι πιΟΓουηι

Γιι^ανϊΐ. ΙαιηιίΐΙεΙ)3ηΐυΓ εηίπι εχ νί$υ ςυ38°ι βηΓκΙοί»

(\υχά3ΐη ίη εοτρυδ, ηιιοϋ βεΓρεηΙίυηι νεηεηα ίηιοε-

είΙΙϊοΓα τεϋιίεοαΐ, ηααηι υΐ ροδεεηΐ οοηιίηεβ οεεί-

<1εΓ8.

βαλδντα. Ός δέ πάλιν αΰτοϊς ή άνδραποδώδης τών έδωδίμων ήδονή τήν έπιθυμίαν τής γαστριμαργίας

έπήγειρε,χαι τών πρδς τήν ζωήν άναγχαίων ούδε,νδς ύστερούμενοι, τδν Αίγύπτιον κόρον ώνειροπόλουν ·

κατά τους άταχτοΰντας τών νέων , σφοδροτέραις παιδαγωγοΰνται ταϊς μάστιξιν, δφεων αϋτοϊς χατά τήν

παρεμβολήν θανατηφόρον ί&ν έμβαλλίντων διά τοΰ δήγματος. Επαλλήλου δέ γινομένης έκ τών θηρίων τ?ς

πτώσεως, θεία συμβουλή παρορμηθείς δ νομοθέτης, χαλκδν έν δμοιώματι ϊφεως χέας, ύπερφαίνεσθαι τοΰ

στρατοπέδου παντδί, έπί τίνος ϋψους, έποίησε- και οϋτως ϊστησεν έν τώ λαώ τήν έκ τών θηρίων φΟοράν.

Ό γάρ πρδς τήν εικόνα τοΰ δφεως τήν έν τώ χαλκώ βλέπων, ούδέν έδεδοίκει τοΰ δντως δφεως τοΰ αληθινού

τδ δήγμα, έξ άντιπαθείας τινδς άπο^όήτου τής ΐψιως τδν ϊί,ν άμβλ,υνούσης.

Ι!υΓ8ΐΐ5 ρορυΐο ίη ειιηι βεάΐΐίοηε ίηβυΓςεηΐε, «ε Ο Πάλιν αΰτώ περ\ τής ήγεμονίας έπαναστάσεως έχ

ιιοιιιιυΐΐΐδ ίη δείρδΟ» ΐΓ3ηδίεΓΓ8 5αεεΓ(1οΐ3ΐεηι ά\ξπΊ· τοΰ λαοΰ γενομένης, χα\ τινών τήν ίερωσύνην εις έαυ-

Ι3ΐεπι οοιιαι>Ιϊ5ιΐ8, Μθ}'δεδ ςυϊϋεπι ρΓΟ ρεεεβηΐϊΐχΐδ

0Γ31>31 : ϋευδ νβΓοηοη «Ι ίΐΐε βταΙ>3ΐ, δεϋ υ( ]υβΙυπι

εΓ3ΐ, ΗΪ3(ιι 18ΓΓ36 οπιηεδ δεϋίΐίοδοδ, ςυί ίη Μον$εη

ίηδυτΓεχεΓηηΐ, 3ΐ>δθΓρδί(. Ουί βυίβηι 83εεΓ(1οΐϋ εα-

ρ'κΐίΐαίε εχ3ΓδεΓ3ΐι(, ί§ηε εΓεη>3ΐί είΓείΐεΓ (Ιυεεηΐί

ει ςιιίηαιΐ3ηίηΐ3, εχεπιρίο βαο εχΙεΓΟδ ΐΓίϋιιΙβδ βιιοδ

3(1 5311311) πιεηΐεηι ΓίηΙαχεΓυηι. Υεπιιη ηι οΓειΙε-

κηΙ ηοη 3ϋ ήοηιίηίϋιΐδ, δεΛ 3 ϋεο δβεεηίοΐϋ βΓ3-

ιίβηι εοηοεϋί, νίτ^3, ϋΐΐεπδ 3 ηοο εβδεί ο51αΐα δί-

^ηϊΓιεβηΙίΙιυδ, ρεΓ ιιηβιτιςπβηκιυε ΐΓΪ5υηι »δδπηιρΐ3

8δΐ, ο,ιΐΛδ ίη ιεπιρίο Μονβοβ ηρροδαΐΐ : 30 ροδίεΓΟ

«Ιίε δεηΙοηΓίΛηι άε 83εεΓάοΐίο ΰεί οηιηίηιΐδ ΟδΙεηίϋΐ:

δοΐ3 εηίιη Λ.τιοη νίτ^β ίΙοΓυίΐ, ίπιείιιηιςπε βιΐΐιΐϊι.

Νιιχ »ιιΐεπι ρ.τλΙ Γηιείυδ. ΟυοΛ ο,ιιίΗεηι ηιΪΓβευΙυηι

βΐϊαιτι ϊ ιι ΙϊΛεΙϊ Ιιιΐδ ιη.Ίχίιηιιπι οηαηίυπι νίδΐιη) 051, δΐιι-

ρειιΐίΐχΐδ δΐ'.ΊΙίεεί ςιιοηιοάο δίεειιπι 3ε Ιχνί^3ΐιιπι

Ιί{ριαιη, Ι3ΐη ρ»Γ\ο ΐειηροπδ βρ3ΐίο 3ΓΟΟΓΙ8 ηαΙιίΓαηι

βυδεερίι 3ΐςιιε ρεΓΓβείΐ. Νβηι ρΓο ιιΙίςίηε ΐεΓΓΧ,

ρΓΟ εΟΓίΙεε, ρίη ΙιαιηοΓε, ρΓΟ Γβύίείοηβ εΐ ΓΛτηίδ

ϋίνϊηβ νίΓΐυδ εί δΐιΠεείι. ΡΓοοεα'εοπΙ ιΐείπάε ιιΐΐεπιι*

ευπι ρορυΙο Μο^δεδ, εο'ίχίΐηιιε Γεξίβηι ( υΐ άίείΐυτ )

τοϋς μεταστήσαι βιαζομένων δ μεν ικέτης τοΰ θεοΰ

περί τών έξαμαρτανόντων έγίνετο' τδ δέ δίκαιον τής

τοΰ θεοΰ κρίσεως, τής τοΰ Μωσέω; πρδς τδ δμόφυλον

συμπαθείας ίσχυρότερον ήν. Χάσμα τι γάρ ή γή δια-

σχοϋ7α, θείω θελήματι , πάλιν π&δς έαυτήν συμπί

πτει, £νδον ύπολαβοΰσα παγγενε'ι πάντας τοϋςτή άρχή

τοΰ Μωσέως άντεπάραντας. Οί δέ περ\ τήν ίερωσύνην

λυσσήσαντες, πυρ'ι καταφλεγέντες περ\ διακόσιους τε

χαΐ πεντήκοντα, τώ καθ' έαυτοΰς πάθει σωφρονί-

ξουσι τδ δμόφυλον. Ώς δ' αν μάλλον πεισθεΐεν οι

άνθρωποι , θεόθεν παραγίνεσθαι τής ΐερωσύνης τήν

χάριν τοις άξιουμένοις , ράβδους έξ έκάστης φυλής

παρά τών εξεχόντων κομίζεται , γράμμασιν ιδίου

έκάστου χατασημηναμένου τοΰ δεδωκότο;, έν αΐς ήν

χα\ ή Ααρών τοΰ ιερέως. Ταύτας δέ προσθείς τώ

ναώ, διά τούτων φανεροί τί) λαφ τήν περί τής ίερω-

σύνης τοΰ θεοΰ ψή?ον. Μόνη γάρ έκ πασών ή τοΰ

Ααρών ρ"άβδος έβλάστησε, καΐ τδν έκ τοΰ ξύλου κιρ-

πδν ( κάρυον δέ ήν δ καρπδς ) έξέφυσέ τε κα\ έτε-

λείωσεν. "Ο δή μέγιστον κα\ τοις άπιστοι; ϊδοξε

θαΰμα, πώ; τδ άφλοιον κα\ περιεξεσμένον, χα\ 5οι-



?2δ χ!5ΟΕ ΥΙΤΑ ΜΟΥ815.

ζον άθρδως πιανθέν, τα των έ|1(5ιζωμένων ένήργη- Α νΐαιτι β88β ουδίοϋίοικίαηι, ηβ νίάβΐίοβΐ αά <1εχΐ6Γ3Πΐ

ιι·), άντί γης και φλοιού κα\ ίχμάδος καΐ (5ίζης κα\

κλώνων της θείας δυνάμεως γενομένης τώ ξύλω.

ΈπΊ τούτοις 8ι' αλλοφύλων έθνών τδν στρατδν άγων,

άπώμοτον ποιείται ταϊς άρούραις αύτών κα\ ταΐς

άμπέλοις τω λαφ συγχωρείται τήν δίοδον, άλλα φυ-

λάξαι την βασιλικήν όδδν, μήτε είς δεξιά , μήτε εις

Αριστερά άποκλίναντα. Των δέ πολεμίων οϋδέ έπΐ

τούτοις είρηνευόντων, μάχη καταγωνισάμενοςτδν άν-

τϊπαλον, εγκρατής γίνεται τής παρόδου. Εΐτά τις

Βαλάκ μείζονος έθνους τήν ήγεμονίαν ίχων ( Μαδια-

νϊται δε τω έθνει τοϋνομα) προς τδ πάθος των προο-

λωλότων καταπλαγε'ις, καΐ δσον ούδέπω τά Ισα παρά

των Ισραηλιτών πείσεσθαι προσδοκήσας, έπάγεται

πρδς συμμαχίαν όπλων μεν κα\ σωμάτων βοήθειαν

οϋδεμίαν , περίεργον δέ μαγγανείαν, διά τίνος Βα-

λαάμ, δς ταΰτα δεινδς έποιεΐτο είναι , κα\ παρά τών

χεχρημένων αύτψ ϊχειν τινά πρδ; τάς τοιαύτας

σπουδάς δύναμιν έπιστεΰετο· ψ τέχνη μέν ην οίωνι-

στική, δαιμόνων δέ τινι συνεργεία χαλεπδς ήν ,

έπάγων τοις άνθρώποις περιεργοτέρα τιν\ δυνάμει

τά άνήκεστα · δς τοίς άπάγοιισιν αύτδν έπ\ τδν βασι

λέα τοϋ ϊθνου; έπόμενος, τη φωνή" της δνου τδ μή

αίσιον αϋτώ τήν δδδν είναι διδάσκεται. Είτα διά τίνος

έμφανείας τδ πρακτέον μαθών, άσθενεστέραν εϋρε

τήν κακοποιδν μαγγανείαν τοϋ βλάβην τινά τοις παρά

τοϋ θεού συμμαχουμένοις προστρίψασθαι. ΆντΊ δέ

της τών δαιμόνων ένεργεϊας έκ θείας έπιπνοίας

ϊνθους γενόμενος, έφθίγξατο φωνάς τοιαύτας, ώς

νοΙ δίιπΒΐΜΐη (ΙβοΓιηαΓβηΙ, ηβνβ ςηκίφιαιη ΙιβηίΟη-

Ιϊυπι 63 Ιοε3 3ΓΓΪρβΓβηΙ. ΟοΙοηί 3ΐιΐεπι Ιοεηηιπι

ρ»ηιηι Ι)ί$ εοηΐεηΐί β ΐΓ.ιηδίΐιι ρι-οΐιίϋείοηΐ, δβά ρ«-

ρηβ νίεΐί εεδβεηιηΐ ίηνίιί, <\\\οά βροηΐβ <]3ΐ·6 ηοίηβ-

Γ3»1. Ροδίΐιχε Ββίβεη ΜαάίαηίΙοππη βεηΐίδ ιηβξηχ

ρπιιεερβ, εοηιπι φΓι βηΐε «Ιβίβΐϊ ΓυβΓβηΙ οχοιηρίο

ρβΓίβΓΓΪΙϋδ, 6ΐ]3Πΐ]3ΠΙ 8β Ρ3ΓΪΙ)ΙΙ8 (ΙηΠΙΙΐίδ 3ϋ 1δΓ38-

Ιίΐίδ βυοείυηι ϊγϊ εχδρεεΐ3ΐΐδ, ηοη 3β ϊΐίίδ βπηοΐΊΐηι,

νεί εορΐβπιπι ρπη<'ίρίΙιυ<>, κεά 3 Ββΐϋβπι 3ΐΐ£ΐΐΓ6

φιοϋηιη, ηυί ιτΐ3£ί<:ί<> 3Γίί1)υ8 »ε (Ιχιηοηυιη ϊηνοοβ-

Ιίοηβ εΐ3ΓυεΓ3ΐ, Γαηιαςηβ άβ ίρβο ει·3ΐ, δχρίιΐδ είνί-

Ι3ΐΐ1>ιιβ βΐίαηι ίη^εηΐίυιΐδ βαϊί Βΐΐιουβ ηοευίδδε, ιη-

χίΓιιιιη ρβΐίϊΐ. 1β ειιηι βιΐ Γββεπι Βαΐηοΐι ίΐετ ΓβεβΓεί,

88ΪΠ9Ε νοεβ ηοη ρΓ08ρεΓ3ΐη εβηι δί1>ί νίβηι Γογθ ίη-

δΙΐΙυίΙϋΓ, 61 νϊδίοηε ηιου^ιη ςυίιΐ Γβηίβηιΐιιπ» εδδεί,

αΊϋίείΐ, 3ε άεηαηι ίηΟπηϊοΓββ ββηβίΐ ββββ ιηιίεβοβι

ΪΙΙ38 ρΓΧ8ΐΪ£Ϊ38, 0,11301111 ρΟδδβΠΐ ίΙΙίδ, (]υίΙ>Ι]8 311X1-

Ιι'υιη ΓβΓββαΐ ϋβυδ, >Η(]υθ() ΰβηιηυηι ίηίβιτβ ; 864

ρΓΟ (1;οπιοηυη> Γυτοι-ε ιΐίνίηο βΐϋϊΐιι ΐηαρυΐβιιβ ΐαίε»

εαιίδίΐ νοεεβ, υΐ ε γοπΙμ ίιηηιίηβηΐίί ρτοδρβπ δυε*

εεβδίΐδ ίΙΙίυδ ροριιΓι εδδεηΐ ρΓορηεΓιχ. Εχ ςυο οηίιη

8ΐΐ)8 3Γΐί1>υ3 ηε ηοεεΓεί, ίηιρβιΐίΐυδ «81, άίνϊηχ \Ίγ-

ΐυιίβ δεηδυηι βοεερΐΐ, ε( νϊΐίοϊηαικίί βτΐβ ηε^ίβεΐβ,

άχηηχ νοίυηίαιίδ 8ε ϊηΙεΓρΓείεηι 61 ίηΐεπιυηΐΐιπη

εχηϊΙ)β(. Ι(α η:ιΐϊο νίηεϊΐαΓ 3ΐϊεηί^εη»Γυηι, βειΐ ρο-

ρυΐυβ ϊη ΙιεΙΙο νίεΙΟΓ, ηοη ρ3ΓΤ3 εχ ρβΗβ Ιυχυπα

νϊηείΙηΓ. Τυηε Ρήίηββδ ζείο νΪΓΐυΐίδ υηο ίεΐη ΐαιη

Ιυιίχυιη, ςαβιη αΙΊοηϊςβπαιιι ιιιυϋεΓεηι ϊη ίρβο ίηι-

προφητείαν άντικρυς είναι τών είς ύστερον πρδς τδ _ ρυύίεο 361α εοηΓοιΙίΙ : ςιιο ΓβεΙο (ΙΊνΐη3 ίη 608 ΐ]υί

.. ^,Τ--,., I Λ.· .Τ... .. 1 - χ... Λ/0- V- -λ . ϊ 11 *. ~ «Α.ιίρ η0Ααη^;»κρείσσον έκδησομένων. Λι' ων γάρ έκωλύθη πρδς τδ

κακδν ένεργήσαι τη τέχνη, διά τούτων της θείας δυ

νάμεως έν αίσθήσει γενόμενος , χαίρειν έάσας τήν

.μαντικήν, ύποφητεύει τώ θείω θελήματι. Κα\ έτΛ

τούτοις τδ μέν έθνος τών άλλοφύλων έντρίβεται ,

έπικρατεστέρου τοϋ λαοϋ κατά τδν πόλεμον γεγονό

τος, ήττηθέντος δέ μετά ταϋτα τοϋ της άκολασίας

πάθους έν ταΤς αίχμαλο!;τοις, ότε τοϋ Φινεές τοϋς έν

άτιμία συμπλακέντας μια πληγή" διελάσαντος, παύ-

σαν έιχε τοϋ θεοΰ ή κατά τών λελυσσηκότων πρδς

τάς άθέσμους μίξεις δργή · τότε άναβάς έπί τι δρος

ύψηλδν 6 νομοθέτης , και πό(6(5ωθεν τήν χώραν κα-

τασκεψάμενος, ή διά της θείας έπαγγελίας της πρδς

τους πατέρας γεγενημένης τώ Ισραήλ παρεσκεύαστο,

μεθίσταται τοϋ ανθρωπίνου βίου, ούδέν έν τή γή ση-

μεΐον, οϋδέ μνημόσυνον της έαυτού μεταστάσεως

ρεεεβνβΓυηι, ίτα εββββνίΐ. ΗΊβ ίΐβ κεβιϊβ ·βοβη<ΙίΙ

ίη βΙΙιιιη Μο^δβδ ηιοηΐεηι, οΐ ρΓοευΙ ΓβρΓοηιΊδ83ΐη

ιιΐ3]0Γί1>υ8 8ΐιΐ8 ΐεΓΓβηι δρβί'υΐ,ιΐυί, Ηιι ηιαηαιη τϊίαιιι

εχυϊι, Ϊ13 ιι ι ιιίηίΙ ίη Ιογγϊ» ηυ]υ8 ηιί^Γ»Ιίοηϊδ βη»

δίξηυηι >υ( ιηοιιιιηιεηΐυιη ίη δβρυΐοΐιτίδ ΓβΙίηφίβΓβΙ.

Μίπιη) βυίειη 681, ςιιο<1 ηεε Γογπιχ, ηεε ρυΐεΐιπιιι-

ιΐίηίδ δυ* ςυίϋςυβηι, ηβε βχ Γαοίε 80» ΓεβρΙβικίβη ·

ύεηΐϋΐη ^Γ3ΐΪ3ηι, ηεε οοιίοπιπι 3είεηι, νεί Ιεπιρο

πιηι, ςυίηυ$ ευιη Ηοιηϊηϊουδ βηιΐ, βρβίΐα νεί ϋοο-

Γββ εοπιιιιϊηυβΓβηΙ, βεϋ υηο βοιίβιηςαβ πιοιίο νίιΊιι-

168 εθΓροΓΪ8 βίςυβ δεηδυυιη ίη εο δειιιρεΓ νί^ιιβ-

ΓυηΙ. Η«ε ^ιι^(1εη1 δυηΐ, ςιΐ33 ύε ΐ 1 Ιο νίι-ο 3ϋ ΙιίδΙΟΓί»

ϋίνίηα ρεΓΟΪρίιηυδ, ςιΐ36 εικδϊιη ηαΓΓαΙ:ι]αιη ΐεηιρυδ

6δ I ρΓοροδίΐο ηοδίΓΟ αοοοιιιιιιοϋίΐΓβ , υΐ ϊ'κΙβΒίηυβ

νβ16ΓΪ8 δεΓΐρΐυΛί; ηίβίοηβο) αι! ρβΓΓεεΙαηί νίίβηι

ηιυΐΐυιη εοηοΊιεεΓβ.

έν τάφοις υπολειπόμενος. Οϋ τώ κάλλει χρόνος οϋκ έλυμήνατο, οϋτε τών όφθαλμών τήν λαμπηδόνα ήμαύ-

ρωσεν, οϋτε τήν άπολάμπουσαν τοϋ προσώπου χάριν άπήμβλυνεν άλλ' ή"ν άε\ ώσαύτως έχων, κα\ κατά

ταΰτδν έν τώ τρεπτώ της φύσεως διασώσας τδ έν τώ κάλλει άμετάπτωτον. Ταύτα μέν ουν, δσα έκ της προ

χείρου τοϋ άνδρδς Ιστορίας έμάθομεν, έν έπιδρομή αα διηγησάμεθα· εί καί πως ή ϋπόθεσίς έστιν έν οΤς τδν

Λόγον άναγκαίως έπλάτυνε. Καιρδς δ' άν εϊη πρδς τδν προκείμενον ήμϊν τοϋ λόγου σκοπδν έφαρμόσαι τδν

μνημονευθέντα βίον · ώς άν τις γένοιτο ήμϊν έκ τών προειρημένων πρδς τδν κατ' άρετήν βίον συνεισφορά.

Άναλάδωμεν τοίνυν τήν άρχήν τοϋ περί αύτού διηγήματος.



8. ΟΚΕ00ΚΙ1 ΝΥ55ΕΝΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΥ ΜΩΣΕΩΣ ΒΙΟΝ.

ΜΥδΤΙΟΑ ΙΝΤΕΒΡΚΕΤΑΤΙΟ ΥΙΤ.Ε ΜΟΥδΙδ.

Ουιη ηΐ3δουΓιη»π> ΙικΙχοηιηΊ ρΓοΙβαι Ιγηηηί Ιβχ

οεεί(1εη<1αιη 3ΐ3ΐυίΐ, Ιυηε Μογ$ε3 ηΐδείΙιΐΓ. Οιιο-

ηαπι ϊβϊΐυΓ ρ&οΐο, άίεβ! ηυίδρίαηι, βίε Ιυηε ΓοΓίβ 3

Ιγι-βηηο Ιβζ *4τβΤ8ΐΐ8 ϊηΓαηΙεβ ββΐ, ευιη Μονδεδ

ΐη ηΐΒίτίδ νεηΐΓβ ίβΓβΙηΙιΐΓ, Ηυ}υ$ηΐ0(1ί β^ο ρΐΓΐυιη

ίπιίΐβπ ροΐβΓ0? Νεε εηίηι ΐη ροΐεείβΐβ Ιιοηαϊηίβ εβί,

ευιη νοίυβτϊι, ηωεί. 8βύ ηοε ΙίΙιεηΚβ δβηβυβ Ιιϊ-

510ΓΙ5Β εδί, ςυββ υΐ αά πιοΓεβ βεεοηιιηοαείυι·, βΐΐίυβ

Ϊηΐε11ί£εη<ΐ3. 0υηεΐ3 βτ%ο ηυχ ΐη πιυΐβΐϊοηβ &ε Πυχα

ροδίΐα δυηΐ, ηιιηςυαηι Γιπη» ιηβηεηΐ, 5θϋ αΐίβηιηι

61 3ΐ(βΓ0 £Ϊ{>ηίΙυΓ, 6( 3ϋΙ 3(1 Πίεΐίυδ, 3ϋΙ 3(1 ρβ]υ8

ϋειηρεΓ εχίΐυβ ΠΙ. Ιη Ιιοιηίη'ώιΐδ ϊυΐεπ) εβπιαίίβ Ιιχε

βΐ ρει-ΐυιΊ)3ΐίοηυιη ρίοηα άΐβροβίΐίο, ηυ» Ιγι-ηηηο

αε ηοδίί Ιιυπιβηί £εηεη8 ρίβεεί, 3ε Ιάβο εαηι Γονεΐ

νίΐ3(|αβ άοηΛΐ, ρβΓ ωηϋε&Γεπι δειυηι οδίβηάίΙαΓ.

ΥίπΙίδ νεΓΟ ρβΠηβ ΐ)Τ3ηηο ίηίβηβυβ εΐ ευβρεείυβ,

ηβ ΓοΓίε δεάΊΐίοηεβ ίη Γββηο ηιονεαΐ, πς'ηΐβπι εΐ

ΓοΓίεπα νϊτΐυΐεπι δίςηίϋεβί. ΕβΙ ιυίειη νϊΐα Ιιυηιιιηα

ηιυΐϊΐϊοηϊ ββιηρβΓ Βορροδίΐ* : ςιοτβ ορορίεΐ, εική

ηοη βί( ΟΒίεπια ει ίηιηιυίαΙιίΓΐδ, ββπφβΓ ηβδεί. 8ϊε

αυίειιι ηίβεϊ ηοη 3ΐίεη3 III αρρειίΐ'ιοηε, ηοη βχΐΗη-

βεευβ, υΐ ίη εοΓροΓβΙί η&ϋνίΐ3ΐ6, 86(1 εΐεείίοηε ρι·ο-

ρπβ υιιυβαυίδηυβ η&βε'ιΐητ : ιιη«1β Πι, αϊ ηοδ ίρ$ί

ραίΓεβ ςιιοϋίπιιιιοίΐο δίκια» ηοδίπ, ηααΐββευηφιβ

ηο8 νοίυαιυβ εΐεείΐοηβ ξίξηεηΐβδ, ει 3υΐ ηιαι-επι βυΐ

Γβηιϊηαιη, νίιίί 3ε νίΓΐυΙίβ πιΐίυηβ ήη{[βηΐ68. Ιΐιςιιβ

Κεεί ιιοοίβ ρΓοΓβείο, ευηι ιυάϊαπαηβ ςυβηΐ» ηοβιίβ

ηοδίβΓ αΠΊοϊΐιι γ πχββίίΐί* ηαββεαίίηχ ρΓοΙίβ, ϊά 681,

νίΓΐυΙβ ρΓΧίΙίΙί ?ίπ ΐ)3ΐΐνϊΐαΐ6 : ΙίεβΙ, ίηηυβηι, ηοΐίδ

η>3Γβ8 ιιο8 ίρβοδ βί^ηείΌ 30 ρίΓβηΐΠ)η3 ηοβίτίβ, εο-

{ϊ(3(ΊοηΊ1>υ3 βείϋεεί Ι>οηί8 ςο* νΐϋαΐεαι ρβηυηΐ,

νοίιφίηίειη αΟειτε : ]υο.υιΐ(1α εηίηι 881 εοςίΐαΐίο τϊγ-

Ιυΐίδ. Ου* τοΙυρίβΒ ΓαείΙβ Γαείι, υΐ ίη νίηυΐε ρβΓδβ-

νεΓεηιυ», ιιΐ εοηΙι-3 ΙγΓ3ηηίε33 εΐίβηι Ιε^εβ Ηίςυβ

ίΐ)8ΐί(υΐ3 νίνοιηυδ. Ιά \ξ\ίητ χηίξηιβίε ηίδίοπ» νε-

ΓΪ138 ηοβ (ΙοεβΙ, ιιΐ οηιηί ϋίΐί^βηΐία δΐιιάεηπιυδ ίη

Ιιοε ρατίυ, ςυί ίη ηο&ίδ εδί, ίΐβ ηβδεί, υΐ ηοδίί ηο-

δίΓΟ ραΓίυβ ηοδΙεΓ πιοίβδίιΐδ δίΐ ; ηειηο εηίηι ηοδίί

η)θβδΓιΐίαο) 30βπ, ηίδί εα β'ΐ£η* οδΙεηάβι, ηυίοηβ

ίΙΙε τϊεΐιπη ββ ροδβίΐ εοςηοδεεΓβ. Εδί βιιΙβη) ε]υδ-

όεπι νο1ιιηΐ»ϋδ ιιΐ3δειιΐ3ΐη ειΙεΓε ρΓοΙεηι, βε β3ηι

εοηνεηίεηΙβΓ ηηΐΓΪΓβ, 61 ςυοηιοάο ίη 3ΐ|υΪ8 βλίνατί

ροδδίΐ, ρΓονίύεΓβ. Ν3Π1 ςαί Ιιοβίί ρατίιΐδ βιιοβ ίηΐεΓ-

ϋείβυάοδ εοηοΌιιβηΐ, Ιιί ηυιΐοδ Γιΐίοδ ΠιιεΙίΙ)υδ βχρο-

ηυηΐ. ΡΙυείυιη βυιβηι α^ιΐϊΓαιη Ιιβηε τίίβηι άίεο,

ίη ςηα ρβΓ(υΓΐ)3ΐίοηίΙ)υ8 βΙΙβΓηίδ ηιϋΐΐί οΙίΓυυηΙυΓ.

Αι νεΓΟ εο;ίΐ3ΐίοηε8 εββΐ» 3ε ρΓονίά^νίΓΪΙίβ ρ:ΐΓΐιΐδ

ρατεηΐεδ. δί φιαηϋο νίΐ* ηεεεδδίΐβίε ϋοηβ ρί^ηοΓ3

οοςίηΐυτ αυειίηυδ τίΐχ ηυ]ιΐ8 εχροηεΓο, Ί1Ι3 ιηυ-

Α "Οτε χαταφθείρεσθαι τϊι ά(δ^εν 6 τυραννιχδς δίεχβ-

λεύίτο νόμος · τότε γεννδται ό Μωσης. Πώς ουν τήν

συντυχ'.κήν τοΰ άνδρδς γέννησιν έκ προαιρέσεως

ήμεΐς μιμησόμεθα; Ού γαρ χαΐ τοϋτο των έφ'

ήμΐν εΤνα' πάντως έρεϊ τις, ώιτε μιμήσασθαί τινα

τη καθ' έαυτδν γεννήσει τδν εύδόκιμον τόκον. Άλλ'

οΰοεν χαλεπον , έκ τοΰ δοκοϋντος δυσχερεστέρου της

μιμήσεως δρξασθαι · τίς γάρ ουκ οΐδεν , δτι πάν το

έν αλλοιώσει κείμενον , ουδέποτε αύτο έφ' έαυτοϋ μέ

νει · άλλ' ϊτερον έξ έτέρου πάντοτε γίνεται , πρδς τδ

κρεΐττον, ή πρδς τδ χείρον άε'ι της Αλλοιώσεως ίνερ-

γουμένης ; Νοείσθω δέ καθ' ύπόθεσιν. Ή μεν γάρ

ύλική τε κα\ έμπαθεστέρα διάβεσις , πρδς ήν ή άν-

θρωπίνη φύσις κατολισθαίνουσα φέρεται , τδ θήλυ

της ζωής , 8 τω τυράννω φίλον έστί ζωογόνουμενον

^ τδ δε κατεσκληκός τε κα\ σΰντονον της άρετής , δ άν-

δρώδης τόκος , ό πολέμιος τφ τυράννφ , κα\ πρδ^

έπανάστασιν της άρχής αύτοΰ ΰποπτος. Δε? ουν τό

άλλοιοΰμενόν που, αεί πάντως γεννασθαι. 0£ι γάρ άν

τι τών πάντοτε ώσαϋτως έχόντων, εν τή τρεπτή φύ

σει θεωρηθείη. Τδ δέ οΰτω γεννασθαι ούκ έξ άλλο-

τρίας έστ\ν δρμής , καθ' όμοιότητα τών σωματικώς

τδ συμβάν άπογεννώντων · άλλ' έκ προαιρέσεως 6

τοιούτος γίνεται τόκος. Καί έσμεν έαυτών τρόπον

τινά πατέρες , έαυτοΰς οίους άν έθέλωμεν, τίκτοντες,

κα\ άπδ της Ιδίας προαιρέσεως ε!ς δπερ 1ν έθέλω

μεν είδος , ή άρ(5εν ή θήλυ , τω τής άρετής ή κακίας

λόγω διαπλασσόμενοι. Κα\ έξεστι κα\ ήμΐν πάντως,

άκοντος τοΰ τυράννου και λυπουμένου , έπ\ τ?]

άστειοτέρα γεννήσει παρελθεϊν τε εις φώς, χαΥ τοις

γονεΰσι τοΰ καλοΰ τούτου κυήματος (λογισμοί δ' 1ν

εΐεν ούτοι οΐ τής άρετης γινόμενοι πατέρες ) όφθήνα(

τε μεΟ' ήδονής , κα\ ζωογονηθήναι ■ κάν ύπεναντίον

^ τω τοΰ τυράννου φρονήματι. ϋύκοϋν , ώς άν τις έκ

τής Ιστορίας τάς άφορμάς λαβών, έπ\ τδ γυμνβτερον

διακαλύπτοι τδ αίνιγμα · τούτο διδάσκει ό λόγος,

αρχήν τοΰ κατ' άρετήν ποιεΐσθαι βίου , τδ ίτΛ λύπη

τοΰ έχθροΰ γεννηθήναι, έν τώ τοιούτω φημί τής γεν

νήσεως είδει, ή"ς ή προαίρεσις τήν ώδϊνα μαιεύεται.

Ού γάρ άν τις λυπήσειε τδν άντίπαλον, μή τοιαύτα

δεικνϋς έφ' έαυτοΰ γνωρίσματα, οΤα τής κατ' έκείνου

νίκης τεκμήρια γίνεσθαι. Τής δέ αύτής προαιρέσεως

πάντως εστί , γεννήσαί τε τδ άνδρεϊον τούτο κα\

ένάρετον γέννημα· κα\ ταΐς καθηκούσαις τροφαΐς τι-

θηνήσασθαι · καί δποις άν έκ τοΰ ύδατος διασωθείη

άπαθώς προνοήσασθαι. Οϊ μέν γάρ τώ τυράννΐ;) τοϋς

τόκους αυτών χαριζίμενοι, γυμνά τε κα\ άπρονόητα

τώ ρ'είθρω τά τέκνα 3ιαοιδόασι. 'ΡεΐΟρον δέ τοΰ βίρι:

φημ\, τδν τοις έπαλλήλοις πάθεσι κυματούμενον ■ ϋφ'
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οϊ τδ έν τώ ίείθρω γινόμενον , ύποβρύχιον κατα- Α ηϊυηΐ ηιχυΐί,ηε υη(Ι»Γυηι ίιιιροΙιίδυΙιπιβΓβίΐιΙιΐΓ.Εβΐ

δύεταί τε κα\ καταπνίγεται. Οί δέ σώφρονές τε χα\

προνοητιχο\ λογισμοί, οί της άνδρείας γονής πατέρες,

όταν κατάγειν προς τά της ζωής κύματα τδ άγαθδν

έκγονον ή τοΰ βίου άνάγκη βιάσηται , κιδωτώ πρδς

τδ μή γενέσθαι βύθιον τδν τω ρ'είθρω δοθέντα κα-

τασφαλίζονται. Κιβωτδ; δ' άν εΓη έκ διαφόρων σα

νίδων συμπεπηγυΐα, ή έχ ποικίλων μαθημάτων συμ-

πηγνυμένη παίδευσις, ή άνω των χυμάτων τδν δι'

αυτής έπιφερόμενον τοΰ βίου άνέχουσα· ής ύπαρ-

χούσης , ούδε έπ\ πολΰ τφ σάλω των υδάτων έμπλα-

νηδήσεται, ταΐς τών χυμάτων όρμαΐς συμφερόμενος·

άλλ' έπ\ τοΰ σταθερού τής δχθης, τοΰτ' έστιν , έξω

τοΰ βιωτικοΰ σάλου γινόμενος , αύτομάτο>ς ύπδ της

φοράς των υδάτων πρδς τδ σταθηρδν άπωσθήσεται.

31116Π1 3ΝΊΐΙ» νΐ'ΐϋΐί (1ίνθΓ5Ϊ5 ΟΧ 348(!ΓΪΙιϋ!> ΟΟΙΙφ;ι(:Ιίι

άοείππί, υΐ πιΊιιιγογ, εβ < 1 1 1 ;ρ τηυΐΐϊβ ϊίςιιε ν3πΐδ

βχ Ίί&οϊρΗηϊκ ίη ιιηυιη εοΙΙεεΐ;ι, βπρβΓ Πικ-ΐιΐί πιφίδ

νίΐ;ΐ' ΓοπιΐΓ, ηεα,υε ϊιηπιεφ ρβιίΐυι·, 8β(1 ϊιηρείιι

εχ3£Ϊΐ3ΐ3, οηυεπι 3(1 δΐ3ΐ)ϋειη Γΐραιιι εχΐΓ3 Ιπι]π*

νΐΐ;ε ΐιΐΓΐ)»ιίοηο8 αηϊηιυιιι ειΐιιείΐ. Ν;ιΐππι ςυίάεηι

ίρίηπιηι κτππι ΐ(3 Πεη ΟΓβιΙϊίΙβΓΪηι. Υΐϋεπιυβ οηΐπι

τείρ$3, δί ςυϊδ Ιυι°1>ίηϊ 3ε ρΓΟΟβΗϊδ ηιιηΐίη» νϊΐ»

ΓεδίδΙίΐ, ηεε βε οΐιπι'ι ραΐϊΐυτ, ευπι 3 εθΓΓυρΐ3 ηο-

ηΊΪηυιη βοείείβίε 3ε νΙΙβ, Ι3ηι|ΐΐ3ηι οηυδ ^Γ3νε τε-

}ϊεί βιςυβ τερεΙΓι : (]ΐΐ3ΐιι ςυί βΟΊι^ίΙ, ν,ΐβίΐιιιη ίιηίΐο-

Ιιιγ Ηογ8Ϊ9, ηεε ΙβΟΓ^ηιϊβ ρ3Γε3ΐ, ΙίεεΙ 3ΓειιΙχ ηιυ.-

ηίιηεηΐο δίΐ Ιεεΐυ$. Ιι3ει·γηΐ3 ειιϊιη ΠάεΙίδ ηυχυβη)

ειΐ8ΐο8 εοτυπι εβί, α,υί 3 νίι-ΐυΐε 83ΐνί Γιαπί. Ουοιΐ

"Ο δη χαΐ τή πείρα μανθάνομεν ■ δτι χαΐ τοϋς μή Β 8°ι Γε§ϊδ δίβπΐίδ Π1Ϊ3, (ΙοεΙιίιια νίιίεΐίεεί οχίεποτ.

συνδιαβαπτιζομένους έτι ταΐς άνθρωπίναις άπάταις,

αύτών τών πραγμάτων ή άστατος τε και πεφορημένη

χίνησις άφ' έαυτής Απωθείται , ώσπερ τι βάρος μά-

ταιον, τοΰς διά τής άρετής ένοχλοΰντας λογιζομένη.

Ό δε τών τοιούτων έξω γενόμενος , μιμείσθω τον

Μωσέα, και μή φειδέσθω τών δακρύων, κάν έν κιβω-

τώ χατησφαλισμένος τύχη. Ακριβής γάρ φύλαξ τών

δι' αρετής σωζομένων, τδ δάκρυον. Ε! δε ή δγονός τε

κα\ στείρα βασιλέως ουσα θυγάτηρ ( ήν οΐμαι τήν

έξωθεν κυρίως νυεΐτθαι φιλοσοφίαν ), ύποβαλλομένη

τδν νέον , μήτηρ τοΰ τοιούτου κληθήναι κατασκευά-

σειεν έως τότε συγχωρεί ό λόγος μή άπωθεΐσθαι τήν

αυ* δβηιροΓ ρηπυπί, εΐ ηυοφι&ηι νίνυπι εοϊυεϊΐ

ραι-ΐιιπι, ({«86 ηυΐΐυπι υη(|ΐΐ3πι Ιαηιίβ !&1>ογϊ1>ιι9 εοη-

ιΐί^ηυπι (ϊυείυιη ρΓοΊυχίΙ, ςυχ υίοπιηι ϊη&λΙ, ςυίβί

βϋφιοά' νίνυιη ρΓο1ϋΐυι-3, ει Ιαηαβπι ΙιηρβτΓβοΟ αΙ-

φΐβ ίιπιΐίΙΊα, ρηυ8(]ΐΐ3ΐη 3(1 Ιυοβηι οορΐίιίοηίί ϋβΐ

ρβΓνοηίαηΙ, βΙιοιΊυ εάίΐ, ίη Γιΐίυηι ίρβυπι 3<1ορΐ3νε-

γΙΙ, εουδςυβ ββ Γβίβχ ιηαΐήι ΟΠυαι νΪΓ οοηυβ ρΓΟ·

ΟίεύίΙατ , ςιιουβιμιε ϊιηρεΓίεείίοΓ βΐήιιε ΙεηβΓίοΓ

3Ε138 δίΐ. ΟΠΪ ΛέΓΟ 3(1 Ι11;ΐ]θΓ6Ι1Ι )3Π1 3Ί310ΙΤΙ ρεΓνε-

ηεΓΪΙ, υΐ άβ Μογβε ϊηΐεΐΐεχίπιυβ, ευπι ρυάεοϋ ε}υ«

8ε ΓϊΙβΌ ίΐΐϊυιη 3ρρε1ΐ3ΓΪ, ςυβε Π3ΐυΓ3ΐϊίετ 8(επ1!8 31-

(]υε ϊηβηϊδ «81, ηϊβϊ Ιαικίοιτι νεΓβ ΓονοΒίϋΓ (ΙοείΓίηβ.

της ψευδωνύμου μητρδς οικειότητα, έως άν τις τδ άτελές της ήλικίας έν έαυτώ βλέπη. Ό δέ πρδς ΰψος ήδη

άναδραμών, ώς περ\ τοΰ Μωσέως έμάθομεν, αίσχύνην ήγήσεται της κατά φύσιν άγόνου παις όνομάζεσθαι.

Άγονος γάρ ώς άληθώς ή έξωθεν παίδευσις , άύ ώδίνουσα, καΐ μηδέποτε ζωογονούσα τώ τόκψ. Τίνα γάρ

έδειξε καρπδν τών μακρών ώδίνων ή φιλοσοφία , τών τοσούτων τε και τοιούτων άξιον πόνων ; ού πάντες

ύ-ηνέμιοί τε χαΐ άτελεσφόρητοι, πρ\ν εις τδ φώς έλθεΓν τής θεογνωσίας , άμδλίσχονται ; δυνάμενοι ίσως

γενέσθαι άνθρωποι , εί μή διόλου τοις κόλποις τής άγόνου σοφίας ένεκαλύπτοντο.

Οϋκοΰν τοσοΰτόντιςτήτώνΑΙγυπτίωνβασιλίδι συ- Ο (}ιΐ3Γ8 ΐϊηΐιιιιι ^Εβ)'ρΙίοΓϋηι 3δδΜεΙ>ίΙ Γ88Ϊηβ3,

ίήσας , δσον μή δοκεϊν άμοιρος εΐναι τών παρ' έκεί-

νοις σεμνών, άναδραμείτω πρδς τήν κατά φύσιν μη

τέρα , ής ούδέ παρά τή βασιλίδι τρεφόμενος άπεσχί-

σθη , τφ μητρώψ γάλακτι , καθώς ή ιστορία φησί,

τιθηνού μένος. "Οπερ μοι δοκεΐ διδάσκειν , Γν' εί τοις

έ;ωθεν λόγοις καθομιλοίημεν έν τώ καιρφ τής παι-

δϊύσεως, μή χωρίζεσθαι τοΰ ύποτρέφοντος ήμάς τής

Εκκλησίας γάλακτος. Τοΰτο δ' δν είη , τά νόμιμά

τε χα\ τά ήθη τής Εκκλησίας, οίς τρέφεται ή ψυχή

κα'ι άδρύνεται, έντεΰθεν τής εις ϋψος άναδρομής τάς

άφορμάς δεχομένη. Αληθής δέ ό λόγος , ότι δύο πο

λεμίων μέσος γενήσεται, 6 πρδς τά έξωθεν δόγματα,

και μή τά πάτρια, βλέπων. 'Ανθίσταται γάρ ό κατά

τήν θρησκείαν άλλόφυλος τω Έ6ρα!ω λόγω , ισχυρό

τερος φανήναι τοΰ Ίσραηλίτου φιλονεικών. ΚαΙ πολ

λοίς γε τών έπτπολαιοτέρων τοιούτος ίδοξεν , οΐ κα-

ταλιπώντες τήν πατρίόαν πίστιν , τώ έχθρφ συνεμά-

χησαν, παραβάται τής πατρίου διδασκαλίας γε-^όμε-

<οι. Ό μέντοι κατά τδν Μωσέα μέγας τε κα\ γενναίος

τήν ψυχήν, νεκρδν άποδείκνυσι τή παρ' αύτοΰ πληγή

τδν τώ λόγω τής ευσέβειας άντεγειρόμενον. Κα\ άλ

λως δ'άντις εϋροι τήν τοιαύτην έν ήμΓν μάχην. Μέ

σος γάρ δ άνθρωπος οΐόν τι έπαθλον άγώνος τοις έκ

τοΰ εναντίου μεταποιουμένοις πρόκειται ■ κ»\ (Τ>περ

Ρατηοι., Οκ. Χίΐν.

ιρκιπίπιπ ορυβ εΓΪΙ 3(1 1)3ηε ίηΓεήοΓειη όοοίηηαηι

ρεΓείρίεικΙβπι, ηε οιηιιϊηο εχρεΓδ 1ιιιπΐ3ηθΓυπ) ρικ-

εερίοΓυηι ε88ε νϊϋβαΐυτ ; (Ιίίικίο 3(1 ρΓορηβιη ϊολ-

ΐΓβιη Ιοίυβ ΓεευΓΓεΙ, ηιιβιΐ) νεΙ ιριηικίο 8(εΓΪΙΊ* Γί-

ρηχ ΓιΜυβ ριιΐ3ΐ)3ΐιΐΓ, ηοη οηιηίιιο ΓεΙίςυεΓβΐ. I I

επί πι ιηίηϊ νϊϋεΙιΐΓ ΙιίϊΐοΓία ηυ!)Ϊ8 βί^πίΓιεβΓε, ευπι

η888ΓΪ( Π131ΓΪ8 ρπ>ρπ;ι: ΙβεΙε Μονβεη 3ρυά Γ8([Ίη3ΐη

ΙιιΪ88β ηυΐηΐυιη, οροΓίεΓε ηοβ, ευπι ρι-οίβηοπιπΊ Ιί-

Ι>γο8 (επιροΓε ιηδίϊΐυΐίοηϊβ ιιο$Ιγχ νεΓ83πιιΐ8, 3 ΙβοΙε

ηηΐΓίείβ ηο$ΐΓ3Β Εεείεβϊχ ιηίηίιηε 8ερ3Γ3π, Ιιο.· εβί,

Ϊη8ΐί(υΐ3, ηιοΓεδ ει εοηβυείυϋΐηεβ Εεείεδίχ, ςυίΐχΐϋ

3ϋΙιΐΓ αηίιπυδ βΐ γοπόΙιογλιιιγ, ίικίειμιε 311ΪΙΙ8 38εβη·

ϋεη(ϋ εβρίβΐ οεε38Ϊοηειη, ρεΓίϋβεεΓε βΐηιιβ ο1)δ8Γ-

ν;ΐΓΡ. Ιηίηιίεί άυο ίιιΙβΓ βε εοΙΙυεοηΐεβ, Ηε1>ΓΧΐΐ3

" 3((]υε ^Ε^νρΐϊυδ, ϊηΐβΓ ςυυβ ηιβιΐίιΐδ Γ3εΐιΐδ ΜονβΡϊ.

ειιηι εοβ οοηεϊΓιβΓε ηοη ρπΐιιίδδεί, .£(?γρΓιυιη ίη-

ΙβΓΓεείΙ : ρίεΐ3δ δυηΐ 3ΐ(|ΐιε ΊιηρΊεΙβδ. ΡΓΪηιβιη δοΓΪ-

ρΐυτχ 83(·™ ρεΓ Ι1εΙ)Γχυηι 8ΪςηίΓ:ε3ΐχ ίηδϋΐυυηΐ ;

3ΐ(εΓ3πι 8%ευ)3ΓΪ3 »ι εχίεήοτ «Ιοείπη» ηυ^ίδ δυΐδ

ίηβίηυβί, αυχ Ιυ(ΐ3ίε3 ΓοΙ)υδΐίοΓ 3ρρ3Γετε εοηίειι-

άΊ(. Ει υ(·γο ηιυΐιϊδ ΙενίοΓίουδ ηοηιίηίουδ ΙβΙΊδ νίϋβ-

(υτ, ηυί ρβΐηιιη ϊ\άβ ηε^)εεΐ3 ηοδίίυηι δβ εορϋδ

3ΐιχίΙΪ3Γίηιΐ8 .ηιΐιπηχοππιΐ, 3ΐηυβ 3 ιη3]θΓυιη εηο-

πιπι ()οεΐ:ΐιΐ3 (ΙεΓεεεπιηΙ : βεά ςιιϊ ηι.ι^ηο βΐ βθηβ·

11
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Γοβο 081 αηϊηιο, 3ΐ<|υε Μογβεη ίιηίΐαΐυι-, ίΙΙβπι υηο Λ

ίεΐυ Γοΐιιείαηΐεηι οεο'κΐίΐ, ηεε αιΐνβτδΐΐδ ρϋδδίπιβιη

Γιιΐβιτι ίηδυι-°ετε ϊρδβηι ρβΓιΙυΓ, ςυαηςιιαιη εΐίβπ» Ια-

Ιίυδ ίά ηεείρεΓβ ρΐΌ οπιηί νίιΊυΙβ αε νίΐίο ροβδί-

ηιυ*. Ε&Ι βηϊπι ςι>3δί ιηβάίυδ ίηΐεΓ ]ιΐδΙίΙίαιη 3ε ίη-

}ιΐ5ΐίΐίαοι, 1υχυΓΪ3ΐη αΐηυε ηιοα'εδίίβηι, ηυηιίΐίΐχίεη)

3ΐςηβ δΐιρβΓυ'ιβοι, είκΐ6Γ3(|ΐιβ ηυ]υδπιοάΊ, ρι-οροδίΐυδ

Ιιοπιο. ϋοεεί ϊ^ιΙιιγ ηοβ εχβπιρίο δυο Μονδββ, Γβάί-

εΐΐυδ ΙοΙΙεηίΙα βδδβ νϊΐΐα, ςυχ νίηιιΐί αιΙνοΓδ.ιηΙιΐΓ :

νϊηυιβαι βυίειη Ιαη(]υ3ηι ιιβΙιιπβ ηοβίΐ'χ εοηδβιιία·

ηβ.ιΐΒ αιηρίβοίβηιΐίηι ε$δβ αίςιιβ Γονεηϋααι. ΚρνεΓβ

εηίιη ρϊεΐ3ΐϊδ νΐειοηα ηαοΓίβιη εΐ ίηΐεηΐυηι ίϋοΐοΐβ-

(Γϊχ δεειιιη ΐΓβΙιϊί. 8ίο εΐ ίη|ιι$ΐί1ί3 ρεΓ ]υ8ΐίΙΪ3ΐιι ε

ααάιο ΐοΙΙίΐυΓ, ει ρβτ ηκκΙββίΙαιη ΓαβΙυβ οεείάίΐυΓ.

ΚΪΧ3 νβΓΟ ςυ« ΐιιίετ ,ΙικΙ.χοδ Γαοΐα δεϋβπ 3 Μθ)-δβ

ηοη ροιυίι, ηοδίΓΟΓυπι δυηΐ άε (Ιθ£Π)3ΐϋ>υ8 Εεείβ- Β

δι» εοΐΐυείβΐίοηεδ. Νοη βηίπι ρΓϊνίδ ηχΓεδίυιη άο-

Β0)*1ί1>υ( Ιοευδ βδβεΐ, ηίβί ίηιβΓ εοδ ςυί τεηοτειη

Γείίςίοηειη ρΓοίίΙβηΙυι·, ορίηίοηεδ ϊηίει* 8β γε1υ(

βείβ ιιΐηηςυβ βίπιοΐη εοηΙεηάβΓβηΐ. δί ί^ίΐοτ ΐηα1>β-

( ίΙΗοΓβί Γυβππιυδ, α,υβηι υΐ μίδΙίοΓεπ) εαυδίΐη νί-

είπεβαι ΓειΙάεΓε ροδδίπιιΐδ, ςιιοά αεΙεποΓ 3η;υιηεη-

Ιϊδ βυρεποΓ 5)1, ει νεηΐβΐίδ ίιηρεηυιη <Ιε(ΓβεΙεΙ,

ΓυβίβηιΙυι» ρι-οιίιιυδ αά δυϋϋπιίοΓοη δ30Γ3πιεηΐ3-

Ιεπιςυβ άοοιπηβιιι, βε βϋεηίςεηχ ι-υΓδυδ, δί τεδ ίΐ3

οοβϊΐ, \ά βδΐ, δ&ευΐβη άοείηηχ, ρβπιηηρεΓ εοηίΐη-

Ιίΐηάυιη, υΐ ρΓβνοδ ραεΙΟΓεβ 3 ρυΐεϊδ βχρρΙΙαηιυδ,

νεΓδϋΙοδ νίάεΐίεεί Ηοβ ιηβΓι&,ηοβο,υε άοείηηχ ρι-ο-

ΓεδδΟΓεδ, ςιΓι Γ8Γυιη δείεηΐίβ 3(1 Ϊ£ηθΓ3ΐίοηεηι Οεβ-

Ιογ)8 βοαίυιιΐυΓ : ςυίηυδ ΓβρυΙδίδ βίε νίνβπιυ$, υΐ

ρυ^ηβηΓιηυδ ηοη ιιιίδοββιηιΐΓ, ηεε ρβΓίυΓυειηυΓ Γβ- Ο

Ιυείβΐίοηε ηιυΐίοπιηι : δβά ιηοΐυβ βηίηιί οηιηε$ Ιβη-

ηυ3ΐη ονεβ ραβίοΓϊ, βίε Γ3ΐιοηΊ οϋΐεηιρεΓβηΙεδ £ΐι-

υεποοίπηίδ , ςυβ ςυΜβπι ίη ηοπηα νϊνεηάϊ ρεκβ-

τβΓ«ηΙί1)υ5, ιηίΐ'3ΐ)ϋί δυο νεπίβδ βρΙεηάοΓβ ηοοίδ

βρρίΓβοίΐ, βηίιηίυυε οευΐοδ δυϋΛρβΓίεΐ βίαυβ ΙΙΙηηαϊ-

ηβΐπΐ. ϋευβ 3υΐεπι εβί νεπίβδ, ςυ» ΐυηε ρεΓ ϊηεΓ-

Γ»ϊ)ί1β!τι ϊΙΙυηιίηβΙΊοηεΓη Ί\\λπ\ Μογ»ϊ πΐ3ΐηΓβδΐ3ΐ3

βΜ.

1)μο(1 δϊ δρίηυδίιιη εΐίηιη ΓυΙ)υηι Ιιιιηεη ίηεεηάίι,

<|υο ρΓβρΙιείχ αηϊιιιυδ ίΙ1υδΐΓ3ΐυι-, ηε Ιιοε ςιιίΗειη

λϋ (]υ3?8ΐϊοηβιη δοΐνεηάβηι εβί ΙηυΐΊΙβ. Νβηι δί ϋβιΐδ

ηιιίΗεηι ε*ΐ νβπίβδ, Ιιιχ βυίειη \εΓίΐ3δ εβί : η*ο

ίρδο ροΓΓΟ 8ϋΙ)1ίιηΊ3 (1ίνΐη3ςυε ηοηιίηα ϋεο ηυί ίη

ητΜ ηο1)ίδ ηρραΓυίΐ εοηνεη'ίΓε, νοεεδ ΕνβηςεΙίεχ

3ΐΙβ8ΐ3ηΙυΓ, οοηνεηίεηΙεΓ Ιιχε βεευιιϋυπι νίΓΐυΙεηι ο

νίνεηιΐί τηΐϊο 3ά Ιυεϊδ ΊΗϊιιβ οοβίιίΐ'ιοηοιη ηοδ ρΓΟ-

νβΐιίΐ. Μ"36 ΆΊ ήιιιη»η»ιη ιΐδ(|υβ ηχΐυΓ.ιηι αεδεεηαΊι;

<\αχ ςυίάεηι ηοη άβ εοείο ίΙΙυεεδεϊΐ, ηβ 3 βίεΐΐίδ (1ε-

Πυχβ Ιυχ νίϋεβίυΓ : βεά 3ΐ> ΓυΙ>ο, ίρδο^ιιβ δρίηοδο,

31) 1ιυπ)3ηϊΐ3ΐε νϊ(1εΙίεεΙ δ»1τ>ΙθΓΪ8 βΙΤυΙ^βηδ, αά εο-

ςη'ιΐίοηεπι βυί ρεΓ ΕνΒηβεΓιεβηι ηοβ Ιυΐΐϋπι ΓβνοεβΙ.

Ηίηε βΐίαιη πι^δΙεΓηιιη ϋίικί νίΓ^ίπίδ ΠβυτβΙυιη εδ-

ιβ, ςυίδ ηοη νίϋειίι? ΑΙ) εβ η3ηκ]ΐιε ο'είΐ3ΐϊ8 Ιυχ

3δδυηιρΐ3 εβτηβ ίΐΐυχιΐ Ιιοιιπηί1)υδ , οαιηςυο οιηηϊ

ιιιοαΌ ίιιεοΓηιρΐ3ηι δβτνανίΐ, νίΓ^ηίΐαΐϊδ νίπάίΐαίε

ηυΙΙο ρ3 Ιο εοιηηπυ(3ΐ3. ()ιΐ3ί ςυίϋεηι Ιυχ ευη> ηο

οίδ ίΙΙυχεΓίΐ, ρήπιο ϋοεεΙ)Ίι ηυ'κΐ Γβείεηάυηι δίΐ, υΙ

ροβδΊπιυδ 3<1 νεηοΐίδ ΓαίΙΊοδ Βεεβιίετε : ηο)>ίδ εεί-

&ν προστεθ^, τοΰτον ν»χητ};ν τοΰ εναντίου τ.οαΐ,

οΤον είδωλολατρεία και θεοσέβεια , άχο).ασ£α χα\ σω

φροσύνη , δικαιοσύνη κα\ αδικία , τύφος καΐ μετριό-

της , κα\ πάντα τά έξ αντιθέτου νοούμενα, Αιγυπτίου

τινός δντικρύς έστι προς Έβραϊον μάχη. Παιδεύει

τοίνυν ήμ3ς ό Μωσ5]ς τω καθ' έαυτδν ύποδίίγματι,

συνίστασθαι μέν ώς δμοφύλψ τϊ) άρετϊ) , άναιρείν όΐ

τον έκ τοΰ εναντίου τη αρετή έπεμβαίνοντα. Τω δντι

γάρ ή τής εύσεβείας έπικράτησις , θάνατος κα\ δια

φθορά τής είδωλολατρείας γίνεται. ΟΟτω και διά τής

δικαιοσύνης αναιρείται αδικία- κα\ τή μετριότητι ό

τύφος καταφονεύεται. Αλλά καΐ ή των εμφυλίων κα\

πρδς αλλήλους στάσις , κα\ εν ήμίν γίνεται. Ού γάρ

δν αί των πονηρών αιρέσεων δογματοζοιΐαι χώραν

Ισχον , μη εις άντίπαλον τάξιν των λογισμών τοις

άληθεστέροις άντιβαινδντων. Έάν ούν άσθενέστεροι

ωμεν , ώστε δι' έαυτών δοΰναι τώ δικαίω τδ κράτος,

υπερισχύοντος διά τών έπιχειρημάτων τοΰ χείρονος,

και την άρχήν της άληθείας άπωθουμένου · φευκτέον

έντεϋθεν ώς τάχιστα , χαθ' δμοιοτητα τοΰ ιστορικού

ύποδείγματος, πρδς μείζονά τε χα\ ΰψηλοτέραν τών

μυστηρίων διδασκαλίαν. Κάν άλλοφύλψ πάλιν συγ-

γενέσθαι δέη , τοϋτ' έστι , κάν τή ϊξω συγγενέσθαι

φιλοσοφία καταναγχάζηή χρεία· καΐτοϋτο έλώμεθα,

τοϋς πονηρούς ποιμένας της αδίκου τών φρεάτων

χρήσεως άποσκεδάσαντες · όπερ έστ\ τοϋς τών κακών

διδασκάλους έπ\ τή πονηροί χρήσει της παιδεύσεως

διελέγξαντες , οΰτως έφ' έαυτοΰς Ιδιάιομεν , ούκέτι

μαχομένοις τισΐ συμπλεκόμενοί τε καΐ μεσιτεύοντες,

άλλ' έν δμοφρονοΰσί τε καΐ όμογνωμονοΰσι τοις παρ'

ήμών βουκολουμένοις συζήσομεν , πάντων τών έν

ήμίν της ψυχής κινημάτων, προβάτων δίκην, τώ βου-

λήματι τοΰ έπιστατοΰντος λίγου ποιμαινομένων. Καΐ

ούτω προσεδρεύουσιν ήμίν τή είρηνική ταύτΐ) χα^

άπολέμω διαγωγή, έπιλάμψει τότε ή άλήθεια, ταΐς

ίδίαις μαρμαρυγαΐς τάς τής ψυχής όψεις περιαυγά-

ζουσα. θεός δέ εστίν ή άλήθεια, ή έμφανισθεϊσα τότε

διά τής ά(!>(δήτου έκείνης φωταγωγίας τψ Μωσή.

Εί δε καΙ θάμνου τινός άκανΟώδους τό φέγγος έξά-

πτεται, φ ή ψυχή τοΰ προφήτου καταφωτίζεται · ούδ»

τοϋτο άσυντελές ήμίν ϊσται πρός τό ζητούμενον. Εί

γάρ θεός μεν ή άλήθεια, ή δέ αλήθεια φώς έστι ·

ταϋτα δέ τά ύψηλά τε καΐ θεία τών όνομάτων, κα1. ή

τοΰ Ευαγγελίου φωνή προσμαρτυρεΐ τψ διά σαρκός

ήμίν όφθέντι θεώ · άκολούθως ή τοιαύτη τής αρε

τής άγωγή προσάγει ήμϊς τή γνώσει τοΰ φωτός

έκείνου, δ μέχρι τής άνθρωπίνης κάτεισι φύσεως ■

οϋκ άπό τίνος τών περ\ τά άστρα φωστήρων λαμ-

πόμενον , ώς αν μή τής ύποκειμένης ύλης ή αύγή

νομισθείη , άλλ' άπό γηϊνης θάμνου τοΰς κατ' ούρα-

νόν φωστήρας ταϊς άκτίσιν ύπερβαλλόμενον. Δι' ου δι-

δασκόμεθα καΐ τό χατά τήν Παρθένον μυστήριον, άφ'

ής τό τής θεότητος φώς έπιλάμψαν τώ άνθρωπίνω

βίω διά γεννήσεως, άδιάφθορον έφύλαξε τήν έξά-

ψασαν θάμνον, τοΰ βλαστοΰ τής παρθενίας μή μετα-

μαρανθέντος τψ τόκψ. Παρ' έκείνου τοΰ φωτός δι-

δασκόμεθα, τί ποιήσαντες, εντός τών άκτ£νο)ν τής

άληΒείας στησόμεθα ■ ότι ούχ ϊστι δεδεμένοις ποσ\ν
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άναδραμεΐν πρδς -Λ ΰψος έκείνο, έν ίο τί> φως της

αληθείας όράται, εί μή περιλυθείη των της ψυχής

βάσεων ή νεκρά τε καΥ γηΐνη των {ερμάτων περι

βολή, ή περιτεθείσα κατ' άρχάς τή φύσει, δτε διά τής

παρακοής τοϋ θείου θελήματος έγυμνώθημεν. ΚαΙ

οΰτοίς έπακολουθήσει τούτων ήμϊν γενομένων ή τής

αληθείας γνώσις τής περ\ τδ μή δν ύπολήψεως κα-

θάρσιον γίνεται. Τούτο 6έ έστι, κατά γε τδν έμδν

λδγον, δρισμδς άληθείας, τδ μή διαψευσθήναι τής

τοϋ δντος κατανοήσεως. (Ψεύδος γάρ έστι φαντασία

τις περ\ τδ μή δν έγγινομένη τή διανοία, ώς ύφε-

οτώτος τοϋ μή ύπάρχοντος · άλήθεια δέ, ή τού δντος

ασφαλής χατανόησις.) ΚαΙ ούτω πολλώ τις τώ με

ταξύ χρδνψ ταΐς ϋψηλαϊς δι1 ήσυχίας έμφιλοσοφήσας

μελέταις, μόλις κατανοήσει, τί μέν έστιν ώς άληθώς

ίδ δν, δ τή αύτοϋ φύσει τδ είναι έχει · τί δέ τδ μή δν, I

δ έν τώ δοκεΐν είναι μόνον έστ\ν, άνυπδστατον έχον

άφ' έαυτοϋ τήν φύσιν. "Ο μοι δοχεΐ τότε δ μέγας Μωϋ-

ι?ής, έν τη θεοφανεία παιδευθείς, γνώναι ■ ότι ούδέν

τών άλλων, δσα τε τή αίσθήσει καταλαμβάνεται, καΐ

όσα χατά διάνοιαν θεωρείται, τφ βντι ύφέστηχε, πλήν

τής υπεράνω έστώσης ούσίας κα\ αιτίας τοϋ παντδς,

άφ' ής έξήπται τδ πάν. Εί γάρ τι χα1, άλλο έν τοις

ουσιν ή διάνοια βλέπει, άλλ' έν ούδεν\ τών όντων τδ

άπροσδεές τοϋ έτερου εύθεωρεΐ δ λδγος, ψ δυνατόν

έστι δίχα τής μετουσίας τοϋ δντος είναι. Τδ δέ ώσαύ-

τως Εχον άε\, τδ άναυξές, τδ άμείωτον, τδ πρδς πά-

σαν μεταδολήν τήν τε προς τδ χρεΐττον χα\ τήν πρδς

τδ χείρον έπίσης άκίνητον ■ τοϋ μέν γάρ χείρονος ήλ-

λοτρίωται· τδ δέ κρεΐττον ούκ Εχει · τδ δέ παντδς .

άνενδεές έτέρου, τδ μόνον όρεκτδν, καΐ παρά παντδς

μετεχόμενον, χα\ έν τή μετουσία τών μετεχόντων

ούκ έλαττούμενον.

Τοϋτό έστιν ώς άληθώς τδ βντως δν, κα\ ή τού

του κατανόησις, ή τής άληθείας γνώσίς έστιν. Έν

τούτω τοίνυν γινόμενος τότε μέν έκεΐνος, νϋν δέ

πάς δ κατ' έκεΐνον τής γηΤνης αύτδν έκλύων περι

βολής , κα\ τδ έκ τής βάτου φώς βλέπων , τοΰτ'

Εστι, πρδς τήν διά σαρκδς τής άκανθώδους ταύτης

έπιλάμψασαν ήμϊν άκτίνα, ήτις έστ\, καθώς τδ Εύαγ-

τέλιόν φησι, τδ φώς τδ άληθινδν, χα\ ή άλήθεια ' τότε

τοιΟΒίος γίνεται, οΤος χαΐ έτέροις εις σωτηρίαν άρκέ-

σαι, χαΐ καθελεϊν μέν τήν επικρατούσαν χαχώς τυ

ραννίδα, έξελέσθαι δέ πρδς έλευθερίαν πάν τδ τ!)

πονηρά δουλεία, χατακρατούμενον, τής άλλοιωθείσης

δεξιάς, καΧ τής είς δφιν μεταβληθείσης βακτηρίας I

τών θαυμάτων καθηγουμένης. Τφ μοι δοκεΐ δι* αινίγ

ματος τδ διά σαρκδς παραδηλοϋσθαι τοϋ Κυρίου μυ-

στήριον τής φανείσης τοις άνθρώποις θεότητος, δι*

τς γίνεται ή τε τοϋ τυράννου καθαίρεσις, κα\ ή τών

ϋπ' αύτοϋ κρατουμένων έλευθερία. Τά δέ με πρδς

τήν διάνοιαν άγοντα ταύτην, έστι προφητική τε καΙ

ευαγγελική μαρτυρία. Ό μέν γάρ Προφήτης φησίν

< λύτη ή άλλοίωσις τής δεξιάς τοϋ Ύψιστου, ι ώς μέν

τής θείας φύσεως έν τφ άναλλοιώτω θεωρουμένης,

• τή δέ πρδς χδ άσθενές τής άνθρωπίνης φύσεως συγ-

χαταβάσει, πρδς τδ ήμέτερον σχήμά τε χαΐ είδος

I Ιίεεί ηοη ΚεεΓε ρβάΊΙηΐδ Γβνίηείίδ, »ά ευΐηιεη ίΐίαιΐ ία

φΐο Ιεηείυτ Ιυχ νβΓΪΐαΐΪΕ: ββεεηϋεΓβ , ηΐβί δοΐ-

ναΐυΓ βχ βηιηιχ ρ I ;ι 1 1 1 1 3 σιοιΊυυδ βε Ιβπεβίηι

ρεΙΓιυηι απι'κ Ιιι*, ςυο, αϊ) ίηϊΐίο η3ΐυτ3 ηθδΐΓ3 ίηνο-

Ιυΐα εϋΐ, αυο ΐεηΊροΓε οιιιη άϊνϊηβΒ νοΙυηιαΓι ηοη

ρβηιίδδβπιυδ, ηυάϊΐί δυπιυδ; βίςιιβ ίΐ3 εοβίΐαΐίοηβη

ε]ιικ ςιιί (·5ΐ δΐΐδείρίειηυδ, ει ορίηίοηεδ άε εο αυοά

ηοη εκί Γαΐ83$ ρεηΐΐιΐδ ΓερεΙΙίΙ. ΙΙ;»ό ειιίηι εβί (υΐ

εβο δεηΐίο) νεπίαιίδ άίΙΒη'ιΙ'ιο, Γιπη.ι ε]«β ςυοη* ε8ΐ

ίηΜΙεείίο ; ΓβΙδίΐβδ εηίηι ρ'ΐ3ηΐ3βΓιε3 ηυχάβιη εβί

είΓεβ \ά φΐοά ηοη ε5( εοιηρΓεηβηδίο, ς»»δϊ δυηςί-

8131 π,ικχΐ ηοη 881. νβπίβδ 3υ1εηι εβί ε]υβ, φιοιΙ

νοΓβ εβί, βηη3 ίηΐεΐΐεείίο. Ιοη£ίδ βυΐεηι ερϊΐιίδ

ΐεηιροΓυιη βΐΐίοπ ρεΓ ςιιίείβηι 3ηίηιο ηιεά'ααπ οροΓ-

Ιεΐ, αϊ ΠπιπΚ'Γ ίηίεΙϋβεΓβ ροββίβ, ςυϊη δίΐ αυοο* ηοη

Ι εδ», ςαοο* 8ο1οιη 8588 νΐάεΐϋΓ, ευιη ρεΓ δβ βιφιβ

ιΐ3ΐΐ]Γ:ιπι 511ΛΗ1 ηιϊπΊπιο 8ΙΙ08Ϊ8131. ΜΊΙιί εηίηι νίύβΐυχ

Π)3£ηυδ ίΐΐε Μοχβεδ οα ίη νϊδίοηβ ύίαΊείδδε, ηίηίΐ 83-

Γϋΐη Γ6Γΐιηι, ηηχ 3<ι( βεηβη εοπφΓεηεηάΊιηΐϋΓ, 3υ(

ιηεηΐε ρειβρΊείυηΐιΐΓ, ρΓ*ΐεΓ βυρΓεηιβπι βββεηΐίβιη,

ςυχ οηιηίυοη 83083 881, ε( 3 ψια οηιηίβ <1βρεη<1βη(,

Τ8Γ6 8υ1)8Ϊ8ΐεΓ8. Ιη ηυΙΙο εηίιη εχΙετοΓυω ίηο'ερεη-

ϋεηΐ'ιβ ρεΓβρίεί ροίεβί, Ϊ13 υΐ βίκςυε ρβηϊείρβ-

Ιίοηβ νβΐ'Ί εηΐ'ΐδ ρο$8ίΐ 8888. δοΐυπι ϊ«1 φΐο<1 εοιΙεπι

πιοιίο ββιηρβΓ 88 1ΐ3ΐ>βΐ, ηυηαυβηι βυ^εΐυΓ, ηυηςυαηι

ιηϊηυίΙυΓ, χςυβΙίΙβΓ 3>1 οηιηβπι ηιυ(3ΐίοηεπι, Ι3πι

3(1 ρε]ιΐ8 ςιιαπι 3(1 Π)ε1ίυ8, ΐηιιηιιΐΛΐιίΙε : ρε]α$ εηίηι

ϊΙ)ί 3ΐιΙ ηιβίυπι ηοη 881, ηιβϋυδ νεΓΟ ίηνβηϊπ ηοη

ροίεβί. 0υ3Γβ βοΐυηι ηυΙΙβ Γε »\'\λ ΐηάΐ^εΐ, εί βοϋυβ

ευηεΐ3 ίηάί^εηΐ : βοΐυηι ευηεΐ3 βρρείαηΐ, βοΐο ευη-

ε(3 ρ3Γΐίεϊραη(, βΐ φΐχ ρβΓίίείρβηΙ, ρεΓ ρ3Γΐϊείρ3-

Ιϊοηβιη ει δυηΐ, εί 1>βη8 $ηη(. ^Μοά βυΐεηι ρβπίεί-

ραΙιΐΓ, ηυηςυβιη ϊιιιαιίηυίΙαΓ.

1(1 Ί^ίΙυΓ ρΓοΓεείο ε$ι, ςαοο" νβι·ε εβί, ει Ιιιι]ιΐ8

νβΓΪ εηΐίβ ίηΐβΐίβεΐίο, αά ψιανη Ιιιηε 3εεε888Γίΐ .Μον-

888 : βΐ ηυηε ηυίευηςυε βίευΐί ίΙΙε 3 (8γγ881γϊ 8β βε

ρβΙΙίεβο 3ΐ)8θΙνϊ( 3ΐηϊε1υ , <ϋνίη;ιιη εχ πιΐιο Ιυεβηι

ρΓ0$ρϊεΐειΐ8 , φΐ;ε \ί(1ε1ίεεΐ εχ εβΓηε ηο$ ίΙΙυιηίηβ-

τΐι , ςοίΒ εβί Ιυχ Τ8Γ3, εί ίρ$3 νβηΐ38, ιιΐ Ενεη-

βεΐίιιιη (ΙϊείΙ, Ιυηε Ιαΐϊβ εΙΓιείΙυΓ, ιιΐ 3ΐίο8 ςιιοςιιε ίη

1ίοεΓΐ3ΐεηι νίηιΙ'κΉΓε , ΙγΓ3ηηί(1Ί8 ϊη]ιΐ8ΐυπι ρΓΪηείρ3· "

Ιυιη (Ιε'ροηβΓε, δβΓνίεηΐβδ ϋεηίηιιε ίρδοβ ίη ΐεΓΓ3ΐιι

ρΓΟΠΗδδ'ιοηίδ ΓβιΙαεεΓβ, εοηιπιυ'3133 άϋχΐηβ, εί νΐΓ^βϊ

ίη δεΓρεηΐεηι νβΓδχ ηυχϋίο, ίο* ρ δ ι , Οαε ίηε3ΓΠ3-

Ιίοηίδ νεΓΐ)ί οο;»ι1]υΙ(ΐ5. Ναηι βί Μονδβδ ηίδ ηίχιιβ

ιηίΓβευϋδ 3 βεΓνίΙυΙβ ΙνΓβηηϊ ΗεϋΓαΒοβ 1ϊ1)βΓ3νίΙ ,

ηοη ίη]υπ3 ϊηε3Γη3ΐίοηί8 ιηνβίεπυιη , ςιιο ει άίβοο-

Ιυδ (Ιβροδίΐυδ, εί ηυιηβηβ ηβΐυτβ ΙϊοεΓ3(3 ββΐ , ρεΓ

ηχε 3Γϋί(Γ3ηιιΐΓ δϊ^ηίΟεβΓί , ρΐ'Χδεηίπι ειιηι (3ηι

ρΓορΗειίεβ , αυβηι Εν3η^ε1ίε3 βυείοηΐββ ηο" Ιοηε

ηοδ ϊηάυεβηΐ βεηΐεηΐίβιη. Ρτορίιείβ ειιίηι (Ιίείι :

ι Ηχε 631 πιιιΐ3ΐίο άεχΙεΓΧ Εχεβίδί ι Ναπι είδί

Π31ΠΓ3 (ΙΊνϊηα ηυΐΐο ρβείο ηιιιίαι ί ηυε3ΐ , ίη βο Ιι-

πιβη ςιιο(1 3(1 βδδυηιεηάυαι ηηηαίηεπι <1ε8εβη(1ίι, ίιη-

1>εεί11ί(3ΐεηιςυ8 ηοδίΓβιη νετε δυδεερίΐ , εοηιιηϋΐ3ΐ3

«ϋείΙιΐΓ. Ει δίευΐ Μονδί ιηηηυδ ε δίηυ β(1υεΐ3 νί«α

881 εοπ)πιυΐ3ΐ3 , τυίδυπιηιιε ίη δίιιυπι ΓβπυεΟ , ίη

■* Ρββί. Μη, II.
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ιΐίΐΐιΐΓΠΓη «παπί Γει1ιιεΐ3 681 ; δίιηίϋ ηιιοιριι: ιηοιίυ

4ΐηί(;ρηίΐν5 ΓΗ·ί ΡΊΓιυ» , πιπί ίη βίηυ Ραιη$ εβί , α>χ-

ΙεΓ3 ΚχινΙίί 651 : Γ.υιη ν. πι β δίηο ΡβΙι-ίδ :κ1 ηοβ

νίδίΐ»ΗΐΙθδ ιΐι'^ι'ΐ'ΐκΐιι , δβειιηϋιιηι ηοβ ΚιεΙαι, ςιιαιη-

νίβ ίαιιιιυΐ3ΐ>Πίδ δίΐ ϊρββ πϊΙιιγβ , εΟΜαιιιΙΜιιβ 13-

•ητβη ϋίείΐυτ. ΑΙ υιμό ροδίςιοπ) ηιοΗιοδ ηοδίπΐδ

-ΜΜνίΙ, ηαΐυι-βηιηιιε ηοδΐΓ3ΐιι ίη δίηυιη δυυιη Γε-

«Ιιιχίΐ ( δίηυδ 3υΐειη Γϋϋ ΡίΐεΓ εβί), Ιιιηε ϊρβε ηοη

ιιιυΐαίιΐδ, ο,υίρρε ψιί ίιηρ3δδίΙ>ίΙΪ8 βίςιιβ ίηεοιη-

>η)υΐ3ΐ>Πίδ εβί, ιηοϋβίειη Ιιαηο βΐ εοπΊίριίυίΙειη ηβ-

ΐυταπι ίη ίηιιηοΓίαΙεπι 3ΐ(|υβ ίπ)ΐηυΐ3ϋ:1ει» εοηνεπίΐ.

V ι γ}?-·- αιιίειη ίη βεΓρεηιεηι εοιινεΓ$ίο, ηεηιίηειη

ΟιπδΙίΗηοηιηι εοηιιΐΓϋεΐ , α,υοηίβηι ηιΐ ίηεαπκιΐίη-

ηβιιι ΥβΓΐ>Ί 3 ηο1>!$ 3εεοπιιηοιΐ3ΐυΓ. Νβηι ει αηϊη)3ΐ \ά,

φΐϊιηνίδ ρ.ι ι ιι ηι ;κ:ι υπιηιοιΙ.ιιϊ 83ει°ίδ πι ν5ΐθΓΪϊ> ροδδβ

νί(Ιε3ΐιΐΓ, ϊρ&3 Ιηιηεη Εν3ΐΐ£εΙίε3 νεηΙ»3 Ιιπηε ίιιια-

(•ίηειη ηοη οιιιηϊηο εοηιειηηίΐ , ευπι ηΊεβΐ : ι δίευΐ

Μογδοδ οχηΐιανϊι δοΓροηΙειπ ίη (ΙβδβΠο , βίε Ρίΐίυηι

Ιιοπιίηίδ εχ3!ΐ3Γί οριΐΓίεΐ ". ι (Ιιψιβ ηΐίο ρβίεΐ:

ικιηι εαηι αΊνίηχ ίίΚβΓΧ ρεεεβίί ρβίτεαι δεφεηίβηι

υοπιίιιεηΐ , ρειΤεειο ςυοϋ 3 βεΓρεηΐε ηβΐυηι εβί,

δβΓρεηβ β8ΐ. 0υ2πιοΙ)Γειη ρβεε.ιΙιπιι ρβτεηΐίδ βιιί ηο-

ηιεη ηιο ϊΐο δυδεερίΐ , δβΓρβηδφΐβ ]υτε 3ρρε1ΐ3ΐιΐΓ.

Αι νει-ο Πυηιίηιιηι , ρΓορίεΓ ηοβ ρεεεβίιιιη 6886 Γ:ι-

εΐυιη , βροδίοϋευβ βεπιιο 1ε8ΐ3ΐυτ : δυβεερίΐ εηίιη

ηιΟΓίαΙίΐβΙειη ηοδΐΓ3ΐη , ςιιί ρεεεαηύο ιηοΓίβΙεδ Γ;ιεΐί

«υηιιΐδ. δι ρεεεαίιιπ) Γβεΐιΐδ ε$ΐ, ρ3ΐεΙ ςυοιΐ βεα,ιιί-

Ιυί ; η3πι <|υί ρεεοΛίυηι ΓβεΙιΐδ εβί , $βΓρειΐ8 Γβεΐυδ

εβι, ει ί<1 ρΓοριεΓ ιιο» , υΐ /Κρνρΐίιΐδ $6Γρεηΐ68, ψιί

ρεΓ ηι»βο$ νίνίΟι'ΛΓί νίϋειιΐυΓ, εοηδηπιβΐ, ει άε-

8ΐηΐ3ΐ : ςαο ίηείο ηιι-δΐΐδ ίη νϊΓμ»πι νειΊίιυΓ, ςιΐ3

«ΙεΙίπο,ιιεηΙεδ ε3δΓΐ£3ηΙυτ, εΐ εοη8θΐ3ηΙυΓ ςυί βγ-

ιίικιιιι 3ε άίΙΙΐείΙεηι νίηυΐίβ ρεη$ιιηΐ *{·η, 1)3ευ1ο

ϋιίε'ι ορίΊπαα 8ρε ίηηίχί. ι Εβί εηίηπ Γιάε* Γεπιηι

ςυ38 8ρβΓ3ηιιΐ8 δυοδίδίεηΐίβ "", ι ςιιβδ ςυίειιηηυε

ιηεηιε εοηοερίΐ, ηιΐ3δί ϋοιίδ εοπιηι (ίΐ ; ηιιί νβΓΪΐηΐϊ

Γεβίϊΐεηΐεδ εβπιί 3ε Γβίδϊδ τεΙ>υ8 αΐιεηιΐυηΐ, ςυίϋυβ

)»3ηε ςυοϋύβιη εδδε νίιίεηΐιιι-, ειιηι βυιΙίΓε ηυί εδί.

Αίι εηίηι Ρΐιαπιη : ι Ουίβ 681 Ποηιίηυβ ειι]υ8 τοεεπι

«Χ3ΐΐ(1ί3ηι ? ηοη εο£ΐιυ$εο ΟοιηΊηιιιιι " : ι βοΐυιη

βυίειη ραΐ3ΐυΓ ΙιοηοΓ3υί1ε 3ε ]ικ ιιικΙιιιιι , ςυοϋ Ιβτ-

τεβίΓβ βίο,υβ ε:ΐΓΠ3ΐε ε^ι , ςυοάηυβ εοΓροΓίβ 8εη8υβ

ιιίιηίβ νο1ιιρΐ3ΐε ΙίΐΊ1ΐ3ΐ. ϋιιί νβΓΟ Ιυείβ βρΙβηιΙοΓβ

«ΌΓΓυΙκ>Γ;ιΐυ8 εκί , ίη^ειιίεβςιιε ΙΓιηε νίτεβ ει βυείο-

ιίΐβίεηΊ ίη 3άνεΓ83Γίθ8 εερίι, ίβ &ίειιΐΐ αΐΐιίεΐα 83ΐί8

βγεΓείΐβΐυβ εοηΓκΙεηΐεΓ βε ηιβςηο βηίηιο ίη Ιιοβίειη

«Ιεδεεηιΐίι : υιγ^ιιιι ίΙΙλοι ίη ηιαηυ Γείίηεηβ, ηοε εβί

νεΓοαηι ΙίιΙοί , ηυο βεΐ'ρεηΐεδ Λ^νρΐίοπιιιι εοηΓο-

«ΙίεΙ , «Ιο,ιιε νίηεεί. δοίριβΙιΐΓ βυΐεπι ίρδίιπι * οιι] υ ν

3ΐίειιί(;εη3 , Ιιυηιοηβ ν'κΙι.ΊΊεεΐ )ιχε εηηΐίΐίο , ευ]υβ

βιιιιΐ ηοηηυΙΐ3 ».Ι ΙίΙιεΓΟΓυη) ρΓοεΓββίίοηεηι υΐίΙία.

ΜοΓαΙίδ εηίπι ιΐ3ΐιΐΓ3!ί8(]υε ρΙ)Ί1υ80ρ1ιί3 εοη]ιιη£ΐ

ροίεβΐ ρΓοΓειίο 8υΙ)ΙϊαιϊοΓί νίΐ;ε εΙβΗδδίηΊβηυε εοη·

]υ» ε]ιι« 3ε 8οεί3 ΓιβΓί ϋεΙ)6ΐ, (Ιυιη ^ ιΐδ ρηπιιβ ηίηίΐ

αΐϊεηίςεηί βοοΙκΓίβ βεειιη» ηύιίαεαί. Οαυιΐ ηί$ί ςυί$

«ΐΓειικείιΐΛΐ βίςπε βαΓεπιΙ, ηιοηίδ ρεΓΪειιΙυιη βη^β-

Ιιΐδ βυνίϋΐη Γ»ί ΐιΐ8 ίηευΐίεΐ , ([υεπι ιιχοι· Μο)ίίί Ιιιηε

Λλλοιωβίίσηί. Κα\ γάρ έχεϊ τοΰ νομοθέτου ή χι\ρ

προδληθεϊσα τοΰ χιίλπου, προς τί) παρί φύσιν ήλ-

λοιώθη χρώμα · χαΐ πάλιν εν χύΧτοις γενομένη, «ρος

τήν ιδίαν αϋτής κα\ χατά φύυιν επανήλθε χάριν. ΚαΙ

6 μονογενής θεός, ό ών έν χίλποις τοΰ Πατρίς, οΐ-

τό; έστιν ή δεξιά τοΰ Ύψιστου. "Οτε δέ ήμϊν έχ των

κόλπων έφάνη, χαθ' ήμάς ήλλοιώθη · έπε\ δέ τα;

ήμετέρας ασθενείας έχμάξας, πάλιν έπανήγαγε τήν

έν ήμϊν γενομένην χείρα, χαΐ χαθ' ήμας χρωσθβϊσαν

έπ'ι τον ίδιον κίλπον (κόλπος δέ τής δεξιάς ό Πατήρ),

τότε ού τδ απαθές τής φύσεως εις πάθος ήλλοίωτεν,

άλλα τδ τρεπτόν τε και έμπαθές διά της πρδς ι>>

άτρεπτον κοινωνίας είς άπάΟειαν μετεστοιχείωσεν.

Ή δέ εις δφιν μεταβολή τής βακτηρίας, μή ταρασ-

σέσθωτοϋς φιλοχρίστους, ώς άπεμφαίνοντι ζώω προσ-

αρμοζόντων ήμων τδν τοΰ μυστηρίου λόγον. Αΰτή

γάρ ή Αλήθεια διά τής ευαγγελικής φωνής ού πα

ραιτείται τή« τοιαΰτην εΐκόνα,δι' ών φησιν «Όσπερ

γάρ Μωϋσής ΰψωσε τδν δφιν έν τη- έρήμω, ούτως

ύψωθήναι δει τδν Υίδν τοΰ άνθρώπου. » Και σαφής ό

λόγος. Ε! γάρ ό τής άμαρτίας πατήρ, δφις ώνομάσθη

ντλ τής θείας Γραφής · κα\ τδ έκ τοΰ δφεως γεννη-

θέν, πάντως δφις έστίν. ΟΟκρϋν άκολοϋθως ή άμαρτία

τοΰ γεγεννηχότος αυτήν έστι συνώνυμος. 'Αλλά μήν

ά^αρτίαν δι' ήμ2ς γενέσθαι τδν Κϋριον, 4 άποστο-

λικδς διαμαρτύρεται λόγος, τδν τήν άμαρτητιχήν

ημών φύσιν περιβαλλόμενον. Κατά λόγον άρα τιΧ>

Κυρίω προσαρμόζει τδ αίνιγμα. Κ! γάρ όφις μέν ή

άμαρτία, ό δέ Κύριος άμαρτία έγένετο, δς οΟδεν άλλο

ή άμαρτία έστ\ν, άλλά δι' ήμας γίνεται δφις, έφ'

ίί τε τοΰς Αιγυπτίους δφεις τούς παρά τών γοήτων

ζωογονουμένους διαφαγεΐν τε και ένδαπανήσαι ■ ου

γενομένου, πάλιν εις τήν βακτηρίαν μίθίσταται δι'

ίς σωφρονίζονται μέν ο'ι άμαρτάνοντες, άναπαύονται

δέ ο! τήν άνωφερή κα\δυσπόρευτοντής άρετής πορείαν

άνιόντες. διά τών άγαθών έλπίδων τή βακτηρία της

πίστεο>ς έπερειδόμενοι. € "Εστι γάρ πίστις έλπιζομέ-

νων ύπόστασις. ι Ότοίνυνέν περινοία τούτων γενό

μενος, θεδς άντιχρυς γίνεται, τών άνθεστηχότων μέν

τ?, άληθείχ, πρδς δέ τήν ϋλώδη ταύτην κα\ άνυπό-

στατον άπάτην έπτοημένων, οΤς τδ άκοΰσαι τοΰ βντος,

ώσπερ τι τών ματαίων καταπεφρόνηται. Φησ\ γάρ ό

Φαραώ, ι Τίς έστιν, ου είσακούσομαι τής φωνής αύ-

τοϋ ; ούκ οΙδατδνΚύριον. ι Μόνον δέ νομίζεται τίμιον,

οίον ύλώδες χαι σάρχινον τών περ\ τάς άλογωτέρας

αισθήσεις άναστρεφομένων. Εί τοίνυν έπΐ τοσούτον

διά τής τοΰ φωτδς έκλάμψεως δυναμωθείη, χα\ τοσ-

αΰτην Ισχύν τε κα\ έξουσίαν κατά τών άντιτεταγμί-

νων λάβτ) ■ τότε, καθάπερ τις άθλητής, Ικανώς έν

παιδοτρίβου τήν άθλητικήν άνδρείαν έχμελετήσας,

θαρσών ήδη κα\ πεποιθώς, πρδς τδν άγώνα τών

εχθρών άτ.οδύεται, διά χειρδς τήν βακτηρίαν έχων

έκείνην, τοΰτ' ϊστι, τδν λόγον τής πίστεως, φ μέλλει

τοϋς ΑΙγυπτίους δφεις χαταγωνίζεσθαι. Ακολουθή

σει δέ αύτώ χα'ι ή έξ αλλοφύλων όμόζυγος · ϊστι γάρ

τι κα\ τής 6ξω παιδεύσεως πρδς συζυγίαν ήμών είς

τεκνογονίαν άρετής ούκ άπόβλητον. Κα\ γάρ ή ήθιχή

»' ^03ΐι. ιιι. Μ. η ΙΙβΙίΓ. χι, 1. «» Εχοϋ. ν, 2.
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Γε χαί φυσική φιλοσοφία γένοιτο άν ποτε τφ ϋψηλο- Α ρΐαονίΐ, ειιιη ίυΐίΐίοηο ρΓΧρυΙίϊ , παο .ΐϋβπ'ΐΒβη»

ίέρω βίω σύζυγος τε καΐ φίλη χα\ κοινωνδς της ζωής· εο£ηοδειιηΙιΐΓ βιαυε ΟΟηΙβίΐίίηΐηΙϋΓ, ηυητίυπι Ιίΐίυηι

μόνον ε! τά έχ ταύτης κυήματα μηδέν έπάγοιτο τοΰ διιυπι εϋεεεπί. ^οοά φιιάαη χη'ιχιηα ηίδίοπιε ΓβείΙβ

αλλοφύλου μιάσματος. Τούτου γαρ μή περιτμηθέντος ςΐιίβ ροΓ 63 ςυκ ()ϊεΐ3 δυηΐ »ά ΟΙιηβΙίαη» νίιΊυΙίδ

/.α\ περιαιρεθέντος, ώστε πάν επιβλαβές και άκά- ρίβίαΐϊδηυβ ίηοΓβπιβηΙυιη αϋιρΙαΓβ ροΐεπί.

θαρτον άφαιρεθήναι · 6 συναντών άγγελος τον περί θανάτου φόδον Επάγει, δν ίλεοΰται ή σύμβιος, ή χαθα-

ρδν άποδεικνύουσα τ6 έαυτής Ιγγονον, τή περιαιρέσει τοΰ ιδιώματος, έφ' φ γνωρίζεται τδ άλλόφυλον. Οιμιι

δέ τφ μεμυημένω τής ιστορικής άφηγήσεως πρόδηλον είναι διά τών είρημένων, τήν άκολουθίαν τής κατ'

άρετήν έπιδόσεως, ήν ύποδείκνυσιν ό λύγος, τω εϊρμω τών ιστορικών αινιγμάτων άκολούθως Επόμενος.

"Εστι γάρ τι τής φιλοσόφου γονής έν μαθήμασι Ιΐ3ΐ)βΙ εηϊπι ρΐιίίοδυρίπ δχευΐί ραι-ΐιΐϋ Ι)ΐιιηαη3(|π6

σαρκώδές τε κα\ άκρόβυστον, ου περιαιρεθέντος, (ΠδείρΙίηα ΟίΓηβΙβ ςιιοίΐιίβηι ρΓχρυΙίιιηι, φΐο οϊγ-

τής Ισραηλιτικής ευγενείας έστί τδ λειπόμενον, ειιηιεϊδο ςαοιΐ Γβΐίηςιιϊΐυτ, ΐ5Γ3ε1ϊΐίεχ ίηνεηϊιιΐΓ

οίον, άθάνατον είναι τήν ψυχήν, κα\ή Εξωθεν φιλο- εβδβ ηοΐιϊΐϊίαιίδ, υΐ, εχβηιρίί ε3ΐΐ83, ίηιπιυΓί.Ίΐβιη

σοφία φησίν. Ούτος δ ευσεβής έστι τόκος. 'Αλλά ~ 6880 αηϊπιιιπ) ρΐιίίοδορηί ρεΓήΐυβηΙ, Ίά ρΐιιηι 6δΙ.

μεταβαίνειν άπδ σωμάτων είς σώματα , κα\ έκ λογι

κής φύσεως είς άλογον αύτήν μεταφύεσθαι · τούτο ή

σαρκώδης τε κα\ αλλόφυλος έστιν άκροβυστία. Κα\

άλλα τοιαύτα πολλά, θεδν είναι φησιν, άλλα χα\ ύλι-

χδν αϋτδν οΓεται· δημιουργδν αϋτδν όμολογεϊ, άλλά

δλης πρδς δημιουργίαν βίόμενον" άγαθόν τε και δυ-

νατδν είναι δίδωσιν, άλλά παραχωρεϊν έν τοϊ; πολ

λοίς τή ανάγκη τής ειμαρμένης, χαί τί άν τις τά

καθ' Εκαστον διηγοϊτο, όπως τά καλά τών δογμάτων

παρά τή Εξω φιλοσοφία ταΐς άτόποις προσθήκαις κα

ταμολύνεται, ων περιαιρεθέντων Γλεως ήμϊν 6 τοΰ

θεοΰ άγγελος γίνεται, ώς γνησίω τόκω τών τοιούτων

δογμάτων έπαγαλλόμενος. 'Αλλ' έπανιτέον πρδς τήν

άκολουθίαν τοΰ λόγου, ώς αν χα\ ήμίν άπαντήσειέ

1)6 εοΓροτίϋιιβ ϊη οογρογβ ΙΓ3Π5ΪΓ6 νοίιιηΐ, εί <*«

πιΙίοηαΙΊ ηαΐυΓ3 εΐϊαιη ίη ΓαΙϊοηίδ εχρεΠειη Ιγ3ιι&-

βίΠΓβ ηοηηυΙΙί 38δεπιηΙ, Ιιχο ςυα»ί ρπεριήϊαηι

είΓειιηιεΐύβικΙβ βιιηΐ, ρΓοεϋΙςιιεοιηηϊηο 3ΐ))ϊεί«ηιϋ.

Οβυπι 688β ηοη ηεςαηΐ, δβιΐ βϊ ηιαΐβπίίβηι βυιί

3Γΐ)ϊΐΓαΐ111ΙΓ ; εΓ63ΐΟΓ6111 ίρ^υΠΙ Γ3ΐβη1υΓ, 86(1 61

ηΐ3ΐβπη αά εΓεαηάαιη ίηαΊβιπδδβ ϊρβυπι νοίυηΐ ;

ηοηυπι ει ροΐεηΐβιη ευηι εοηεβ(Ιυηΐ, δβά ίιι ηιυΐιίϊ

ΓβΓι ηεεε$8Ϊΐ3ΐί εε(1εΓ6 : ιηυΐΐαηιιβ αΙΪ3 Ιιπ]ιΐίΐηο(Η

βιιιιΐ νεπ$ 6χεοςίΐ3ΐ3 Γ3ΐϊοηιΙ)ΐΐ8, δβιΐ Βυδυπίίδ 31-

ςυε Γαΐβϊβ ορροδίΐίοηίυυδ ηιαουΐβΐί ; ςυκ δι ΐοΓϋ-

Βΐιΐδ, ρΓορίΙίυδ ηοΙ)Ϊ8 Οεϊ αη^βΐιΐδ κϊΐ, υΐροΐβ ηοηιιιι

άοΒίηβΐϋΐη ρ»ηυ Ιε§ϊΐ»ηο βχΙιΠβΓβιυδ. δει] αιΐ ΐη-

8ΐϊ(υ(3ΐπ εχρίίεοΐΐοηεπ) ΓβάεβΓηυδ, υ( νϊυ'β;ιιτιυδ ςιιο

ποτε, πλησίον γενομένοις τών Αιγυπτίων άγώνων, ή Ο ρϊείο ΓΓβΙβΓη» ηο1)Ίδ βυΟΓΓα^ϊα δυ1)νεηΪ3ηΙ. Ρηπιυηι

άδελφική συμμαχία- μεμυήμεθα γάρ, ώς κατ' άρχάς

μέν τοΰ κατ' άρετήν βίου, συντυχία γίνεται τψ Μωϋ-

ίβΤ, πολεμική τε καϊ στρατιώδης, Έβραίον χατα-

πονοΰντος τοΰ Αιγυπτίου · καΐ πάλιν Εβραίου πρδς

τδν όμόφυλον στασιάζοντος.

Εί δέ πρδς τδ μείζον τών τής ψυχής κατορθωμάτων,

διά τε τής μακράς έπιμελείας, καΐ διά τής έν τφ Οψει

γενομένης φωταγωγίας έπαρθέντι, φίλιός τε καΐ ειρη

νική] γίνεται ή συντυχία, θεόθεν τοΰ άδελφοΰ πρδς τήν

άπάντησιν αϋτοΰ παρορμηθέντος. Εί γάρ πρδς τήν

τροπικωτέραν μεταληφθείη θεωρίαν τδ καθ' ίστορίαν

γεγενημένον ούδέν ήμϊν δχρηστον πρδς τδν ήμέτερον

εύρεθείη σκοπόν. Τφ δντι γάρ τοις έν άρετή κατορθοΰσι

ϊ£ϊΙιιγ ΐη ϊηίΐϊο ίρδίυδ νίΐχ, ειιηΐ νίηποίο τίνοΓβ

Μον8«5 ιηαίιιίι, ςϋ3πι Γε^ίηχ Ηΐϊυδ 3ΐ>8ςπβ νΪΓΐυ(6

ηυηειιρΐΓΪ, ΙχΊΙίοοίΐι» ςυϊϋβηι ε38ΐΐδ 3ε πμΠι.ίιϊϊ

βϊ οεεαΓΓΪΐ, ^Ε^νρΐϊο βιΐ ΗεΙίΓχυηι, βε Γυηυδ Ηβ-

Ι)γχο 3ΐ1 3ϋαπ) $υϊ ^εηβΓΪδ ίηβυΓ^εηΙϊϋυδ.

Πηίικίε ειπη ]ηηι οιηηϊ ηυηιείΌ νΪΓΐιιΙϊδ, Ιοη^ιηΜβ

ρΓίεηιειϋΙαίίοιίΒ 6Χ6Γεϊ(3ΐίοηεηυβ, 3ε (Ιβιηυπ) Ίίνίη»

Ιιιείδ νίδίοηι: η ΐεΓΓειιϊδϊηηΙΐίοΓ» Γιιίΐ εΐβνβΐυδ, ρ1»εα-

Ι)ίΙίβ β( ορ(3ΐ3 IV η ι γ ϊ β βίϋί οεευΓ83ΐίο Γηεία εδ(, ιΐί-

τΐηϊΐυβ ιιΐ βϊ οΐινίηιη νεηίΓεί βχεϊΟΙί. Κ»ιη ρΓοίεεί»

δϊ ΐΓοροΙο^ίεο ςυοά δβευηύυιη 1)ϊ$ΙθΓί3!ΐι ενεηίι 30-

είρίιηιΐϊ, Ιυηε ηιβηϊΓεδΙε (Ιίνίηυηι 3ϋ νϊηυίειη ηο-

Μ$ ρ3(Γ0είηίυπι εοηοειΓι ΓερεΓίεηιυδ, ευιη εχ ρτχ-

κα\ ή παρά τοΰ θεοΰ δοθείσα τή φύσει ήμών συμμαχία _ βεπρίο νϊΠιιΙίί ]3ΐη 3ε ρ'ιβ νίχεπωιΐδ; αιιοιΙ αιιί-
ί α 1 1 ι 1_ _ ι. 9. ΑΙ _ _ .

συνίσταται, ή προγενεστέρα μέν έστι κατά τήνπρώ

την γένεσιν, τότε δέ φαίνεται κα\ γνωρίζεται, δταν

Ιχανώς τφ ύψηλοτέρω βίω διά προσοχής τε και έπι

μελείας αύτοϋς οίκειώσαντες, πρδςτοϋς ισχυρότερους

τών άθλων άποδυώμεθα. Ώς δ' άν μή δι' αινίγματος

ήμϊν τά αινίγματα διαλύοιτο, γυμνότερον έκθήσο-

μαι τήν περ'ι τούτου διάνοιαν. Λόγος τίς έστιν έχ

πατρικής παραδόσεως τδ πιστδν Εχων , δς φησι, πε-

σούσης ήμών είς άμαρτίαν τής φύσεως, μή παρι-

δείν τδν θεδν τήν πτώσιν ήμών άπρονόητον ·

άλλ' άγγελόν τινα τών τήν άσώματον είληχότων φύ-

σιν, παρακαθιστάν είς συμμαχίαν τή Εκάστου ζωή,

έκ δέ τοΰ Εναντίου , τδν φθορέα τής φύσεως άντιμη-

χανάσθαι τδ Γσον διά πονηρού τίνος χα\ χαχοπο'.οϋ

(Ιεηι ρβίΓοείηίυιη ρησια βεηοΓ3ΐίοηβ εί οΓείΐίοηβ

ηοδίΓβ 3ηΐίηυίιΐ5 68( : ρπαβ εηϊιη ΟΓϋηΐυιη, βεά

(αηε βροΓίίδίίηιβ αρρ3Γ«ΐ, εηπ) ηοδ ίρδοβ αΊΐεηΐίοηβ

3ε ουΓ» ωεΙίοΓΪ τϋχ ΐι-βάϊιΙβΓΪιηυβ, αε ρπ> ζείο 0-

άβ\ β! νΪΓΐιιΐϊβ 66Γΐ3ηιίη3 δυδεβρβΓΪιηιΐδ ^ΓβνϊοΓβ.

ΥεΓϋπι ηβ 3?ηί§Γη» ΗϊβιοηβΒ ρβΓ χηΐςπ)3(3 εχροηϊ

νϊϋεβίιΐΓ, Ιβΐϊαδ ψιοά βεηΐΐο βχρίαηαηιΐιιπι εδί : οε-

ευΙΓιΟΓ ηϋ«<ΐ3ηι Ιτβιΐίΐΐο, 61 νβΓϋδ βεΓηιο Άά ηοδ

ιΐ8ς|ϋβ άεδεβηϋϊΐ, ςιιο εΓεϋϊΙιΐΓ, ρο$Ιο3ςυ3ΐη ίη ρβε-

εβίυηι η3(υΓ3 ηοδίΓα Ιβρββ βδΐ, ηοη οιηηίηο » εΐβ-

ηιβηΐί» (Ιίνίηβ ηε^ΙεεΟιη, ηεήαε 308(]υβ βυο ραίΓΟ-

είη'ιο ιΙίηιίβΜΐη, κΑ ιη^βΙοηιιΑ, ςυί ηίΐυτα ίηεοΓ-

ροΓβί δΐιηΐ, αίίςυβπι ίη ΒάιηΐηίοβΙιιιη ευϊςυε εΟΗ-

οιΐϊυΐαηι Γηϊβίβ, ηΧαηεφίβ Π081Γ« εοΓπιρΙΟΓβηι ίη
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οπιηίοιίδ εοηΐη αηηίίβηΐβιη, ρΓανυπι αϋηυβπι 3ΐα,ιιε Α δαίμονος, τή τοϋ άνθρωπου ζωή λυμαινόμενον. Έν

μέσω δ= δντα των δύο τδν άνθρωπον, τδν έκατέρουπιβΙοΓκίιπι (1χιηοπ3 2(1 πιβίε νϊνεικίυιη Ιιοιηίηβδ ίιη

ρεΙΙεηίειη, αά δίη^υΐοδ (Ιβδίίη.Ίδδε. Ηοπιτη βιιίεπι

ιιιειϋυηι Γ.ιεΙιιπι Ιιοπιίηεπι, ςυοηιηι βΙΐβΓ Ι>οηιΐ3,

νίηυΐίδ 1>οηα εθ£ίΐαΙίοηίΙ)ιΐ3 οΒει-1, ςυχ 3& ιΙΙίδ ςυί

ΓβοΙβ ββ £β85βπι>1, ρβΓ 8ρβιη νκΙβηΙϋΓ; βΙΙβΓ νβΓΟ

ΙίΙί1ΙιΙι'οι>63 βΐ νοΙιΐ|>ΐ3ΐ88 Γ3πιΪ8$α^βΓίΐ, βχ ςυί1)υ$

ηυΐΐα Ικιηοπιπι βρεδ δυφί, κεά Γβ8 ρΓίβδεηΐεβ, βΐ

ςυϊ1)ΐΐ5 (ϊυίιηυι , ει ψΐ3δ εεΐ'ηίιτιιΐδ, Ηοππηιπιι ίηδί-

ρίβηΐίιιιη δεηδίιβ ίη δεΓγΗιιιβπι ΓβιΙίζπηΙ. δί ει·μο

8β]υηχεη( 86 31) ΐϊβ ()υ'ιυυδ 3(1 ηιαίυηι ρεΙΙίείεΙκιΐιΐΓ,

οο^ίΐ3ΐϊοηϊΙ)υ» δίΓιβ ϊη πιβΓιιΐδ οοηνεΓδίδ, ει νβΐϋΐ

Γελοίο ϊη ΐεΓξιιπι νίΐίο, Ι3ηςυ3πι δρεευΐυπι ςικκΙ-

ά»α> 3οίαιυηι βυιιιιι βχ βύνεΓβο βρει ΓυΐιίΓοπιοι 1κ>-

ηοηιηι οοΙΙοέβπΐ, βίε υΐ οδίεηβχ (Ιϊνϊτιΐΐυβ δίΙ)ί νίτ-

ΙιιΙίδ δρεείεβεΐ ίιη3$;ίη«δ 3ηίιηχ βυχ ρυπΐ3ΐε ρο5-

8ΪΙ εχρπηιεΓε, Ιαηο εϊ Π)3ηί(εδΐίιΐ3 Γγ3(π8 3υχίΙΪ3

υικίίηυε 3ρρ3ΓεηΙ, εεειιιη αάνεΓδίΐδ 1ιθ8(ε8 βπηβΐί ;

ΓΓ3ΐεΓ εηίηι ςυοιίαιτιιτιοάο ηοιτι'ιηίδ βη'ιιηο βηςεΐυδ

681 (Γ3ΐίοιΐ3ϋ ςυίρρε 30 ίηίεΙΙβεΙιιβΙί ηαίιιπι βε-

οιηα 3ηαεεΐυηΐυι-),αυίΙιιηε ιηηχίπιε ηοΐιίβ αδδϊδίβτβ

νϊάεΐϋΓ, υΐ (Ιίεΐιπη εβί, ευηι ΡΙΐΒΓαοηί ηρρΓορίη-

ςυαιηυδ. Νεπιο ηυίοπι Ιπδίοηχνεηΐβίειη ρει- οηιηίβ

ηοδ 60^31 3ΐ1 ρΓοροδίΐιιηι 3οεοπκηοά3Γε ; ηεε δί

ςιιϊϋ ηοη εοηδεηίβηευπΊ ΙιαΊο Ιι°ορυ1ο§ίχ ίη Ιιϊδίο-

γι3 νεηίαΐ, ίϋείΐ'εο υιιΐνετ83ΐη ηβηε ίηΐεΐΐίβεηΰχ

δοΓΪρΐιίΓοε νϊβηι βδρεπιβίυτ αίςυε εοηιεηιηβι ; βεά

τεεοΓάεΐαΓ, αϊ) ίηίιίο δίαΐ'ιπι ηο$ άίχϊδδε, Μία^ηοΓυιτι

νΪΓΟί'υοι νίΐ38 3(1 εχεπιρΙυπο εϊ ϊηιίΙβΓιοηειη άίνϊ-

Ιΐίΐΐΐδ Πθ1)ίδ 6886 ρΓθρθδίΐ38.

Ιιαςυο ευπι ρβΓ εβπιηιάεηΊ Γεπιηι δΟΓΪεηι, ρβΓ 0

οοδάεπι νίΐχ ε38ΐΐ8, 3ϋΐ ιηαιεπβιιι ιιιΐηίιιιεροδδίιηυδ

εθδ ίπιίΐιιπ ; α,υοαιοάυ εηίπι πίΓδυδ εχ ΐΓ3ηδΠΗ£Γ3-

Γιοηβ ΓερεπίιΐΓ πιυΐΐίρΐϊεαίυδ ίη Μξγρίο ρ<ιριι1υδ,

3ΐιΙ ήΐιοηιοάΌ πίΓδυβ ϊη δεΓνίΐυΐεηι Γεάί^αΙ ϊΙΙυιη

ι^Γ3ηιιυδ εΓ£3 ηΐ3δευΐ3ΐιι ρΓοΙεηι Ιιοδίίΐίΐετ βΠε-

οιιΐδ, ςαίφιε Γεπιίηεαηι ΒποΙΙίοΓεπι αίφιβ ίηβπηίο-

νεηι ηαιιιεΓΟ αυ^ετί ρίΐίίΐυτ, εχιεΓβα,ιιε οιιιηία, ο,υ*

ΙιϊδΙΟΓίβ εοιηρΙεοιίΐϋΓ , υΐιί α,υίδ ίηνεηϊβΙ? ηυΐΐίϋί

ρΓοίεεΙο. ()ϋ3Γ6 ςιιοηΪΛηι είδάεπι ίη τεϋιΐδ 1)63108

νΪΓΟβ ϊαιίΐ3ΓΪ ηοδ ιηίηΊηιβ ροδδεί Γυί( (ΙεηιοηδίΓΛ-

ι η ηι, 3(1 ιηοΓαΙεηι νίοπι 3ΐ> ΙιίδΙοΓίεα εεηε, οιηηίβ

ΐΓ3ί1υε3ηιυ3, (]υϊ? ϋεηε νϊνεηάί Γ3ΐίοηίου3 εοη-

^Γϋΐιηΐ. Ροΐυϊΐ εηίπι ρι-οΓεείο ϋβυδ 3(1 ροδίεηοΓυηι

των παρεπομένων σχοπδν ύπεναντίως πρδς τδν έτε

ρον έχοντα, δι' έαυτοϋ ποιείν χατά τοϋ Αλλου έπι-

κρατέστερον. ΠροδεικνΟοντος τοις λογισμοΐς τοϋ μεν

άγαθοϋ τά της αρετής αγαθά, δσα δι' έλπίδος τοις

χατορθοϋκν όραται * τοϋ 6£ έτέρου , τάς ύλώδεις

ήδονάς, άφ' ών έλπ'ις μεν αγαθών ουδεμία, τδ δε πα-

ρδν, χαΐ μετεχδμενον, χα\ δρώμενον, τάς αίσθήαε'.ς

των άνοητοτέρων άνδραποδίζεται. Εϊπερ ουν άλλο-

τριωθείη των έπΐ χαχω δελεαζόντων, πρδς τδ κρεϊτ-

τον τοις λογισμοϊς έπιτρέψας, χαΐ οίονε\ κατά νώτου

τήν κακίαν εποίησεν · άντιπρδσωπον την έαυτοϋ ψυ-

χήν, οΐδν τι κάτοπτρον, πρδς τήν έλπίδα τών άγαθών

στήσας, ώς της προδεικνυμένης αϋτφ θεδθεν άρετής

Β τάς εικόνας τε κλ\ τάς έμφάβεις τψ καθαρψ της

ιδίας ψυχής έντυπώσασθαι · τότε αύτψ ή τοϋ άδελφοϋ

συμμαχία συναντοί καΐ συνίσταται. Άδελφδς γάρ

τρόπον τινά κατά τδ λογικόν τε και νοερδν της ψυ

χής τοϋ ανθρώπου, δ άγγελος, δ τότε (καθώς εΓρηται)

φαινόμενός τε και παριστάμενος , δταν τψ Φαραώ

προσεγγίζωμεν. Μηδε'ις δέ διόλου τήν της ιστορίας

έκθεσιν παρατεθεΐσθαι τω ε'ιρμώ της τοιαύτης τοϋ

νοΰ θεωρίας νομίζων, εΓ που τι τών γεγραμμένων

έξω ταύτης της διανοίας εύρίσκοιτο, δι' έκείνου χαΐ

τά πάν άθετείτω " άλλ' άε\ μεμνήσθω τοϋ σκοποΰ τών

λόγων, πρδς δν βλέποντες ταϋτα διεξερχόμεθα, εύθυς

έν προοιμίοις έπειπόντες , τών εύδοκίμων άνδρών

τοϋς βίους εις άρετής υπόδειγμα τοις έφεξής προ-

χεΐσθαι.

.Έπε\ ουν δι' αύτής τών πραγμάτων τής ΰλης

έλθεΐν τοϋς ζηλοΰντας τά έχείνων, ούχ οίόν τε · (πώς

γάρ άν εϋρεθείη πάλιν δ έκ μετοικεσίας έν Αίγύπτψ

λαδς πληθυνόμενος ; ή πάλιν καταδουλοϋ μένος τύ

ραννος, δ πρδς τήν άδ^ενα γονήν δυσμενώς έχων, τδ

δέ μαλακώτερόν τε κα\ άσθενέστερον είς πλήθος

αύξων, χα\ τάλλα πάντα, δσα περιέχει δ λόγο; ; )

έπε\ ουν άδύνατον άπεδείχθη δι' αύτών τών πραγμά

των τά τών μακαρίων μιμήσασθαι θαύματα , μετα-

ληπτέον άν ε?η, πρός τινα ήθικήν διδασκαλίαν, έκ

τής ύλικής άκολουθίας τά ένδεχόμενα · δι' ών άν τις

γένοιτο τοις πρδς άρετήν έσπουδακόσι πρδς τοιούτον

βίον συνεργία. Εί δέ τι τών έν τή ιστορία γεγονότων,

έξω τοϋ είρμοΰ τής άνειμένης διανοίας, ή τών πρα-

ρεΓΓεείίοηειη ρπδεοτυπι νΐΐβπι ίη εχεηιρίυπι ίΐΐίυβ ρ γμάτων άνάγκη πεσείν έδιάσατο- Οπερβάντας τούτο,

ίη(ε11εοΐ3πι αεεοπιιιιοάβΓε. 0υ3Γε δί ςυοά πίδίΟΓίχ

(Ιίεΐυπι ηοη οπιηίηο ρΓοροβίΐο ευηνεηίι, ίιΐ ργχ-

ΐεΓηιίιίεηΐεδ, ηε δεπεδ εχροδίιίοηϊδ ίηΐεΓεί(ΐ3ΐιΐΓ,

ςυχ ίάοηεη δΐιηΐ εοη]αη^ειηιΐδ. Ηχε ά'ιχ'ι, ηε αυίδ

ιηίΙΓι οΙ>]ίεί»ΐ, εοη^Γυε ςυίϋειη Ιιϊε, ριο Αβγοπ,

Γγ»Ιι ο Μονϊ,ί ηΐ3]θΓε, 3ΐι^ε1ϋΐη ειΐδίοϋειιι ηοηίδ ιΙΊ-

νϊηίΐυδ ϋ.ιίπηι. ηοδ δΐιυίηΐεΐΐεχίδδε ; ΐ)3ΐη εϊ ρηοΓ

η3ΐυι-3 3ΐΐ£εΓιε3 εβί, ει ίηίεΙΙεειυβΙί 30 ίηοθΓροΓ»Γι

ευηι Ιιυπιβηο νίάεΓείυτ ηηίπιο ευηνεηΪΓε, ηεο ·1υ!>■—

Ι3ΐ'ε δε αυχϊΐίο ηουίδ ηΐ3χίηιε Ιυηε εδδε, ευιη 3(1-

νεΓδυδ ίηεοΓρθΓ3ΐεδ Ιιοδίεδ ΊηδυΓ^ϊιηυδ, ηοη ΐαιηεη

Γεείε ργο Ηοο, ηιΐ3δί Γι-ηΙγο. ηο1)ί$ ηηςβίο δεηιρεΓ

Α»γοπ ε.ιρί ροδδε. Ν3πί ευηι Αηι οη ιΐιιχ ΗεΟΓχίδ

3(1 ίιΐοΐυΐηΐΐ'ίαιη ΙιιΊδδβ νίϋεβίιΐΓ, υΐ ηί3ΐΟΓΪ3 ΙΓ3-

ώς πρδς τδν ήμέτερον σχοπδν άλυσιτελές κα\ άν-

όνητον, μή διακόπτειν έν οίς έξεστι τής άρετής τήν

ύφήγησιν. Ταϋτα δέ φημι περί τών κατά τδν Ααρών

νοηθέντων, τδ άντιπίπτον έκ τοϋ άκολούθου θερα-

πεύων, Έρεΐ γάρ τις, τδ μέν συγγενώς Ιχειν πρδς

τήν ψυχήν έν τψ νοητψ τε κα\ άσωμάτψ τδν άγγελον,

κα\ τδ προγενέστερον τής ήμετέρας κατασκευής είναι,

καΐ τδ συνίστασθαι τοις πρδς τους άντιπάλους συμ-

πλεκομένοις, μή άμφιβάλλειν ■ μή μέν τοι καλώς

έχειν, είς έκείνου τύπον, τδν Ααρών νοεϊν, τδν της

είδωλολατρείας τοίς Ίσραηλίταις καθηγησάμενον.

Πρδς δν έροϋμεν, τδν είρμδν ύπερδάντες, ταΰτά τε,

& είρήκαμεν, οτι τδ έξω τοϋ σκοποΰ μή λόγοις άνα-

τρεπέτω τήν έν τοις λοιποίς άρμονίαν, χα\ , δτι
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έμώνυμόν τι χρήμα κα\ τδ τοΰ άδ*λφοΰ και τδ τοϋ ^

Αγγέλου έστ\ν, Γσως έφ' έκατέρω των αντικειμένων

ταΐς σημασίαις έφαρμοζόμενον. Ού γάρ δ}) τοΰ θεοΰ

μόνον , αλλά κα\ τοϋ Σατανά άγγελος Ονομάζεται ·

κα\ οδ τδν χρηστδν μόνον, άλλα κα\ τδν πονηρδν,

άδελφδν καλοΰμεν. Οΰτω γάρ φησιν ή Γραφή, έπ'ι

μεν τών χρηατοτέρων Αδελφοί έν άνάγκαις χρήσι

μοι Ιστωσαν · έπ\ 6έ τών έναντίων, δτι Πάς Αδελφός

πτέρνη πτερνιεΐ. Ταΰτα δέ τή Ακολουθία παραθέντες

τοϋ λόγου, κα\ τήν Ακριβεστέραν περ\ αυτών θεωρίαν

εΐί τον βιον ύπερθέμενοι τόπον, νϋν τών προκειμέ

νων Αψώμεθα. Ό τοίνυν έαυτόν τε τφ έπιφανέντι

ψωΛ δυναμώσας, καΐ τδν τοιοΰτον άδελφδν σύμμα

χων τε καΐ παραστάτην κτησάμενος, θαρσών τψ λαφ

τούς ύπέρ τής άληθείας προσάγει λόγους, κα\ της

πατρικής ευγενείας ύπομιμνήσκει, κα\ οπως 4ν Εξω

γένοιντο της παρά τδν πηλδν καΐ τήν πλίνθον ταλαι

πωρίας, δίδωσι γνωμην. Τί ουν ή μας διά τούτων

παιδίύει ή ιστορία ; τδ μηδέ κατατολμάν τής έν τφ

λαφ φωνής, τδν μή διά τής τοιαύτης άγωγής πρδς

τήν τών πολλών όμιλίαν τδν λόγον παρασκευάσαντα.

Όράς γάρ, ώς νέος ών Ετι, πρ\ν εις τοσούτον αύξη-

θήναι τή Αρετή, έπ\ δύο τινών άνθρώπων ούκ Αξιό

πιστος ένομίσθη σύμβουλος ειρήνης γενέσθαι τοις

ατασιάζουσι · νΰν δέ τοσαύταις μυριάσι κατά ταύτδν

διαλέγεται, μονονουχ\ βοώσης σοι τοΰτο τής ιστο

ρίας, μή έπιτολμάν έν διδασκαλία τή συμβουλή τών

άχουόντων, εί μή διά τοιαύτης κα\ τοσαύτης έπιμε-

λείας ή περί τούτου κατορθωθείη σοι δύναμις. 'Αλλά

γενομένων τών χρηστοτέρων λόγων , καΐ τής έλευ-

θερίας υποδειχθείσης, καΐ τών άκουόντων πρδς τήν

έπιθυμίαν ταύτην έπι^όωσθέντων , παροξύνεται δ

πολέμιος, κα\ επιτείνει τήν άλγηδόνα τοις ύπηκόοις

τοΰ λόγου. Ούδέ τοΰτο Εξω τών νΰν γινομένων έστί.

Πολλοί γάρ τών παραδεξαμένων τδν έλευθερωτήν τής

τυραννίδος λόγον, καΐ προστιθέμενοι τφ κηρύγματι,

μέχρι τοΰ νΰν ταϊς τών πειρασμών προδολαΐς ύπδ

τοΰ άντικειμένου Επηρεάζονται ■ έξ ών πολλοί μέν

δοκιμώτεροι χα\ βεβαιότεροι περ\ τήν πίστιν καθί

στανται, τ}) προβολή τών λυπούντων στομούμενοι.

Τών δέ άσθενειτέρων τινές καΐ έποκλάζουσι τοις

τοιούτοις συμπτώμασιν , άντικρυς έκεϊνα φθεγγό-

μενοι, τδ λυσιτελεϊν αύτοΐς μάλλον άνηκόοις μεΐναι

τηΰ τής έλευθερίας κηρύγματος, ή τοις τοιούτοις, διά

τήν αίτίαν ταύτην, συνενεχθήναι. "Ο δή καΐ τότε

συνέβαινεν , ύπδ μικροψυχίας τών Ισραηλιτών έν

αίτίαις ποιουμένων τοϋς τήν άπαλλαγήν αϋτοϊς τής

δουλείας Απάγγειλαντας. Άλλ' οΰδέν μάλλον άνήσει

ό λόγος πρδς τδ καλδν έφελκόμενος, καν παιδικώς

Αποδειλιάση πρδς τάς τών πειρασμών άηθίας ό νή-

πιος Ετι καΐ άτελής τήν διάνοιαν. Τφ μέν γάρ βλα-

πτικφ και φθοροποιφ δαίμονι τοΰτο κατά τών άν

θρώπων έσπουδάζετο, τδ μή είς τδν ούρανδν βλέπε ιν

τδ ύποχείριον, άλλά τδ είς γήν κύπτειν, καΐ έν έαυ-

τφ τδν πηλδν πλινθεύειν. "Ο τι γάρ άν η τής Ολικής

Απολαϋσεως, έκ γης έστι πάντως ή ΰδατος, παντί

, όΜι ·*, ηιιοιηοιίο ειιηι ρΓΟ (Ιιιεε ρίβίαιϊκ αη^βίο ρ<>-

βΐίπιη ;ιβ1ιίδΙοπ3 οτβάοηάατη β»1? ΙΙοο ί^ίΐιιρ ρτχ-

ΙεπηίαβιιυΊιηΊ Γοηαη βπΐ, « οηιηίηο βοοοηπιιοά'βπ

ιιοιι ροδβίΐ : (|υ«ηι\Ίδ Βΐι^βΐί ςιιοςυε ιιοηιοη, ιιΐ βΐ

ΓΓ31ΓΪ8 3ΐ1 υΐΓΐηΐφΐβ ρίΓΐβιη 3 διτίρΙιιΐΜ ροδίΐιιιη

ίηνβηϊβπιυδ ; ηοη «ηίηι Πει βοΐιιηι, νβπιιη βΐίηιη

$3(3ηχ αη^βΐιιιη αΐοίηιυβ : ηβε 1)οηιιιη Ι3η1υηι, ββ·1

βΐϊίΐη ρΓΒνυπι, (Ί·3ΐΓβηι ηοππιιαηηυ. ΓταΐΓββ εη'ιηι,

ϊαςιιίΐ δεπρίυτα **, βίηΐ ίη ηβ€βΐίίΐ3ΐίΙ>ι» υΐΗεβ, ϊα

πιείίοι-ειη ηίε ραι-ΐι-πι (γ31γ'ι8 ηοηιεη βεείρϊεηδ ; ίιι

ρβ]θΓβηι αιιίεηι βεεϊρίΐ, ευιιι ϋίείΐ : Οαιηίβ ΓηιβΓ

ονΙοβηβο ίΐιρρ1>ηΐ3ΐιϊΙ : νεπιηι βχηυϊβΐΐίυβ Ιιχε ϊιι

Ιοεο 5ΐιο οοηβί(1βΓΜΐ)ίιηιΐ8. 0«ΐ ηυΐβπι νϊιίοηβ ά\-

τΐηβ Ιυοίβ ββϊρβυπι εθΓΓθΙκ)Γ3τί(, βε Οίειη ΓΓΧΓβηι

3(1ερΙυ5 3ί(, ςυί 8Ϊ ί»ϊ 3ΐ1β«8β ίη ρβηευΐίβ ηοη Ιί-

^ ιηβ3ΐ, Ϊ8 ^3π) οοηΓκΙβηΙβΓ ρορυΙυηΊ ίΙΙοςααΙυτ, οι

ίη ηιβπιοΓίαηι ρηΐβΓηχ ηοΙ)ίΙίΐ3ΐί8 3(1(1υθ3(, ββηίβη-

ϋ3Πΐ(]ΐιβ (ΙΊεβΙ, ςυοηιοίΐο (ίιηιιιη ·ε Ι&(βΓβ8 βΐίοβςιιβ

861-νίΙβδ ΐ3ΐ)0Γ68 βϊυ^βΓβ ροΐβΓίΙ. 8θ(Ι (ΙΪΙί^εΐΐΙβΓ 3(1-

νεΓίεηιΙυηι ογο, ιιε ηο» Γυςίβι, ςιιοιΐ :ιρε(1Ϊ88ϊηιβ

ηΪ8ΐθΓΪ3 ίρ$3 ρΓ33ι1ίε3(. ΥίίΙβηΊυϋ εηίπι Ηογ8εη 3η-

Ιβ3 ςιιβηι ρβΓΓβοΙίοΓβ 56 νΪΓΐυΐβ Πι ηιανβΓΪί, αυθ9

ϊηΐβΓ 56 εοηΐεηϋεηΐεβ ηοιηίηεβ εοηοίϋβΓβ ηβςηΐ-

νϊβδβ"; ροδίεβ νβΓΟ ειιιη βίϋίίρβί Ιοηςο ΙειηροΓυηι

βραΐίο ν30»νβΓίΙ, 3 πηιΐΐίί ηοηιίηυηι ηιίΙΙίϋυδ Γαεϋβ

ίη ρΓοίεείοΓεη τεείρί. Μβ^ηβ ϊ^ϊκιγ νοεβ δεΓΪριη-

Γ8β 3υεΐβπΐ35εΐ3ηΐ3Γε νϊιΙείυΓ, ηοη ϊηδίΐίεικίυιη εβίβ

3(1 άοεβικίαηι ίηβΐϊΐϋβηϋβηκιιιβ ηιιιΙιϊΐυ(1ίηεηι, ηϊβί

ρΓΐυδ πια^ιιβ (ϋΙί^βηΙΪΛ ιηα^ηίδςιιβ ΙβϋοΓίύυδ 63ΐη

, ΓυβΓΪβ 3υε(0Γϊ(3ΐεπι βϋβρίυβ, υΐ βυάίιοΓεβ νβΓΐ>Ϊ8

' Ιυϊδ ίβείΐε βεψιίεβεβηΐ. Οηιη ϊ^ΐΐατ δεηΐεηΐίϊπι Μογ»

ροριι1ιΐ5 εοιηρΓο!)3886ΐ, ΙίΙ)6Γΐ3ΐΪ8ηιιε άϋϊάοτ'ιο εχ-

3Γ8Ϊ88ε(, ίηοίΙαίϋΓ ιυηε ΙιοδΙίΒ, εί ιΐι3]θΓβ ΙαΙιοΓβ

ίρδυπι εοηιρΓΪηΐ6Γ6 εοηβΐυΓ. Ουοά Γβ ϊρ83 ηοιίίο

ηοοςαβ Ωεπ νϊάβηηηβ.

Νβηι ηιυΐιί, ηε οπιπεβ ϋϊοαιτι. εοΓυπι ςαϊ 8βΓη<ο-

ηειη άε 1ίοεΓΐ3ΐε ΓεεερεΓϋηΙ, 3ε ρΓ%(1ίε3ΐίοηϊ Εναη-

ςεΐϊεχ ρβπιβπιηΐ, 3(1 Ιιιιιιε υβηαβ εϋβια 3 Ιγτ3ηηο.

3ε Ιιοδίε ηαπιβη'ι βεηβΓίί ιηυΙΐΊβ 3ε βΓβνΊΙιαδ ΐεηΐβ-

ΐϊοηίυυβ οοηιρπηιιιηΐιΐΓ, ςυίϋυδ ηυΐΐί ηιοϋοΓβδ 6ε-

πιΐοΓββςιιβ ΐιιβάβΓΜίΐ 5υηΐ, πιοΙββίίβΓΙΗη ίηευΓδϊοηε

ΙβηηυΒηι βείε εη3ΐγ))ε3 γοβογ31ϊ, νεΙ ΗοΙοπιηι ίηι-

ρβία οΐχΐϋταΐί. ΝοηηυΙΙΐ υ6γο (ρίξει ϋίοβΓβ) Γγ3π-

νυηΙιΐΓ κάτβηί·, ηβ&Ιιπίββο,ιιβ άϊεαηΐ ηοη ιυάίΜβ

9 τεηΐ3ΐΪ5 ει ΓιηεΓΐ3ΐΪ8 βεΓηιοηειη, α,υβηι β3 (1ε οβυβ»

13Π» ηιυΐΐϊβ 1»5ογΊοιι5> ίηε'κΙΊβδε. Μίρδίιιη (υηι ςυο-

φιβ ηε1)3ΐ ΗεΙίΓΒείβ εχ ρυ»ΊΙΐ3ηϊπιϊΙ»Ιβ, ΙϊΙκίΓίαΙϊδ ηιί-

ηϊδίΓΟβ βεευββηΐίουδ, Ββ4 ηοη εεΐ8β1>11 ίάεο ρηοϋ~

θ3ΐίο 3(1 ΙϊΙ)6Γΐ3ΐ6η> εί νεΓίΙβίεηι ηοβ Γενοεβηβ,

εΐϊβπιδΊ ηιυΐιϊ, ςυ38ί ρυεΓΪ βΐηιιβ ίιιΓαπΙβδ, (βηίαΐϊο-

ιιβδ ρεΓίίηιεδεβηΐ. ΤνΜηηυβ βηΐηι 3ε ηοβίϊι ηοβίβΓ

Ιιυηιβηχ ηίΙϋΓ* (ΙορΓ3ναΐοΓ .«εηιρβΓ δΐιιϋβΐ, ηε 34

εαείυιη οευΐοβ βΙβνβΓε ρο$βίωιιι , 6θά ίη ΐβιτΜη

εοηΐίηυο ίηείϊηβιϊ, ΐ3ΐβΓβ$ ίη 63 εχ Ιιι Ιο Γβείαιηιΐδ.

Νβιη ςϋί(Ιςυί(1 ίη Ιΐ3ετίΐ3 ίηνεηίΐυΓ, ηυο ηιιίβ πΐ3-

ΙβτΜϋΙβτ 3ε ββηίαβΙίΙβΓ ΓγιιιΙιιγ, Μ ιυ! εχ Ιβιτ· ββΐ,

3ΐιΐ εχ βςυβ, βίνε »ά νεηίΓεπι, δίνε 3ϋ (1ίνίΐί3$ ρβΓ-

Εχοϋ. χχχιι, 1 541- " ίβ·,β|·>· ι*·ί< " Ενοϋ. π, 15.
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ιίηβηί. ΙΙοηιιη αιιΐβιιι οίοπιοιιίοπιιη ιηίδίητβ Ιυΐυηι

Ιίι, <|υο ΓερΙεΙί, ςυί :κ! 1υ(0338 1)33 ίηηίβηΐ νοίυρίβ-

168, ιι ιι η γι ( ι π ι ιι ββ ρΐεηοβ ΓβΙίηεΓβ ροβδίιηΐ, ββά φκπη-

νίβ ββηιρβΓ $β ϊσιρίεαηΐ , 86πιρ6Γ Ιαπιεη νβειιί

8ΜΜΙ. Ν.ίιιι ί|ΐιΐ!ΐικιιΙιιιθ(1ιιηι ΙαΙοηιηι ΙϊείΟΓ αΐϊικί 31-

φιε «ΙηηΙ Ιιιΐιιπι ΓοΠΟΒ φΐ3 ΙΜ6Γ6Β Γΐ£ΐΐΓ3ΐ, ίηιρο-

π1(, 3<Ι60 υ( ΓοπιΐΗ ρΐ6ΐΐ3 ββηιρβΓ ει ναΐ'ΐια ββπιρεΓ

Ιιιΐί ιΙίι·ί ροβδίΐ, ςυοιιίαηι οιιτη Ιιοε Γεεερεπί βΐφιβ

ΙοΓηιανεΓΪΙ, ηυΙΙιΐδ απτρίϊιΐδ ιι.«ιΐ8 ίρ8Ϊιΐ8 ηιΐ Ιιοο ο-ι,

$β(1 3ΐΙ 3ϋιΐ(1 3ΐ] (]υθ(1 νβευβ 631 : βίο 3ρρκΙεηι1Ί νίβ, δί

Γ|υΪ8 63Π1 ΙΓΐ8 16ΓΓ6Ι1Ϊ8 Ουρϊϋϊ 13 1 ϊ Ιΐυ5 ΓΟρΙοΐΟ δΙίΙιΙο.ΙΙ,

γι «ί ςποί ίη (Ιίβ$ οαρϊΐ, 355βφΐ3ΐιΐΓ , εοφιο 3β Γε-

ρΐεαΐ, νβευβ Ι3πιεη ββιιιρει- 681, ευπι 63 ηιιχ Ηα1>υΐΙ,

Γ63ρΐ13ΐ, 61 ΪΠ 31ΪΙΙ(1 310,116 ΙΐΙίΐιιΙ 0001111116 ΓβΓ3ΐ(ΙΓ,

ηβε Ιϊπϊβ ιτιϊδβΓΓΪΓηΐ βπίοπβ οιιρίιΠίηΙπηι 638βρθΐ68(,

11151 (]Ι1Ϊ& ΟΊΙΠΚΐΙΟΜΙ νίΐ3ΙΙ1 ΓβρβΠαΙ. ΡβΙεΧ νίΤΟ ψΙ3δ

ΙαΐβπΙιιιβ ϊιηιηίβεεΓβ οοβίιηΐιιι· ", ]3πι 3 83εΓ3ΐϊβ-

δΐιηο Ενβηβεϋο εΐ (Ιίνίηβ ΑροβΙοϋ Ιυ1>3 ςιιίά βί^ηί-

(ΙεεηΙ, ειροδίΐυπι 631. ΜαΙεπΒηι βηίιη ίμηί* ρβΓ

0υ1πΐ08 εΐ ρ3ΐε3$ οβίεηάί οοηίίπιιηιιΐ (ιριηιιι (|ΐιί-

(Ιι ιιι ηιΜοΓίβιτι ί^ηίκ ϊκ βϊ!>ΐ ρΓχρ3Γ3(, ηυί ΙβΓΓβιιίδ

(ΐΙιπιίΐυΓ νοίαρίαΐϊΐχΐδ). Υοππιι ηιιαηϋο υϋφιίδ βο-

πιιη, ςυί νίΓΐυΙϊβ ρΓ%8ΐ3ηΓΐ3 εχεείΐυηΐ, 3 8βΓνϊΙιιΙβ

3ΐ1 1ί1)6Γΐ3ΐεπι 8ΐιΙ)πΐ6Γ808 Ίη νίΐϋβ Ιιοηιίηεβ νβη(1ί-

63Γ6 εοηβΐυτ, Ιιιηο οβνίΙΙαΛοπδ, ςαί τιΗΐβ, υ( Αρο-

5ΐθΙυ$ 3ΪΙ '*, 3<)νεΓ81Ι3 3ΠΪΙΤΙ38 ΙΙ08ΙΓ33 ΙΐΙΪΙϋΓ 11181·

ά'ύ» , εοη(Γ3 οΊνίηιιη ίιΐδΐ'ιΐυΐίοηβηι εβνίΐίαιίοηεδ

ΓΓ3ΐΐ(1υΙεηΐ38 ίηιΐυτϋ. Ηχο ιΐίι ο αά Ανομία* (Ιγ360·

ιΐ68 Γεδρίοίβηϊ, ςυι νβπββ ΙΥαηιΙεδ 3γΙΪ8 (Ιί.ιΐκιϋπε

ηιΐ ρβπιίοίβηη Ιιοιηίηυιη βχοοβίΐΒίβδ δίβηίίίοιιηΐ ,

4(138 νϊΓζβ Μο^βί οΌδΙππΙ βίο,ιιβ εοιιβυιηϊι (ίηεβΓ-

ηηΐίο νίϋβϋεοί ΥεΠιΌ, βϊοιιΓι ]αιη (Ιίχΐηηιΐδ. Οαί 3ΐι-

Ι6ΐα Ιΐ3ηε νίΠυΐίβ (3ε Ωιίεί) νίηξηιη ΙιηΙιιΊ, ηυχ

'ευπί νΪΓ§3 ν6ΓΪΐ3ΐί3 3ί() (ΓκίΙοΙΊ ΓΓ3υ(1υΐ6Ι1(33 νΪΓ-

μ:ΐϊ Γοηδίιηιίι, νια Γεεΐ3 (ΌηβεηιιεηΐεΓ 3(1 ιτι3]ογ»

ρΓοεοάίΐ πιΐΓβειιΙβ : ςυχ ο,ιιίιίοιιι ηιίΓβευΙα, ηοιι υΐ

(6ΓΓ63Ι1( 3ΙΙ(1ίεη168 , 86(1 111 ριΠΜΠί 6Γ6(1βηΓΐ1)ΙΙ3,

(ΙυηΙ. Νβπι <;ί?(]βιιι ιιιίΓ.ιειιΙίδ Ιΐ03ΐ68 οχρο£ηαιιΙιιι·

(ΐίιΙιΊεδ η» ιι η Ί ( ι η ι ιι γ, ιΙβμεΙιιηΙιΐΓ βΐίβηί , οπβυηΐιιι·

ηοδίπ : ίΠί εθ!ΐιιηυιιϊυιιΐυΓ),ηο8 3ΐΐ26ΐηιΐΓ. 56(1 ριϊ-

11Π1Ι11 £6ΐΐ6Γ3ΐίΐβΓ (|ΐιϊ(1 Ιΐϋκο πιίΓ36υΐ3 ϊηΐβπιΐηπΐ, (]υο-

ιηοόοςοβ Πα ιι I , ρβΓδΙηηςβιηυδ, αΥϊικΙο Γβείΐβ δίηβιιΐβ

βρ6ευΐ3ΐ>ίηιυτ.

ΥβΓΪΙαίϊ» ί^ίΐπΐ' Ιιλό 8ΐιηιπΐ3 όΌοΙποα αΛ όΊδροδ'ι-

1101108 Ιιοηαίιηιιη, ςυί ] ιιη ϋΐκϋιιιιι, οοιιιηιιιΐιιπ νίϋβ-

Ιιιγ : ηαπι ειιηι χ(]υ3ϋΐβΓ οπιηϊΙ)ΐΐ8 ιριιιΐ 3ρρε1ειι-

(Ιυιη εΐ ηιιϊά Γιι^ίεικίυιη 8ίΙ, Ιιβηί^ηβ Οδίοικίηί, ίβ ίη

Ιυεε :ιιιιΙιπ1;ιΐ, πιεηΐεηιηυβ ίΙΙιιιηίπίΐΙβηι Ιΐ3ΐ>ο(, <)ΐιϊ

3<ΐ8ευ1ΐ3ΐ ει ρβΓβΐ ; φιί νβΓΟ ΓβδΊβΐ'ιΐ ε! νβΓϊΐαΐίβ Γ3-

ϋίθ8 3(1 3ηίιιΐ3ΐη 3υ3ΐη ηοη ΉιίΓοηιίΐΐϊι, Ϊ8 ίη Ιβιιβ-

1>ΓΪ8 Ϊ£ΐιοΐ'3ηΙΪ3! ροΐΊΐκιηοΙ. 0(ΐθ(1 8ΐ Γαΐδΐιιη ηοη 63(

((ΐιοιΙ ιι» ξειΐ6Γ3ΐίιη ίη Ι3ΐί1ιΐΐ8 ίιι(υ1ΙΪ£;ίιιιιι$, οηιηίηο

Π3ϋ(1 3ΐίΐ6Γ 8β Η:ι1)6Γ6 66η86ΙΙΐΙΐΐηΐ 681 (]ΙΙ0(1 3(1 8Ϊη-

£ΐιΙθ3 ρβΓΐίη«( , ευιη εχ ίρ*· η3ΤΓ3ΐίηηβ ι; >κ><1 ίη

ρβΓίβ ίΐΜ[ΐιίινιΐ(1ιιιιι 6Γ31, δίηΐιιΙ ίηηοΙυβΓΪΙ. ΟιιπρΓΟ-

ρΙβΓ ηοη 681 ίιιοΓΟίΙίοίΙβ, ηϋιίΙ ιιι:·1ι &«-ιι^ϊ«.!>>' ϋιΐιΙ^ο^.,

ψωηινίβ υη3 ευπι Λ^'Ρΐϋδ ςοί νβχ3ΐ)3ηΐιΐΓ, ΙοΙ)ί-

ι που δήλον · ήν τί τι των πζρ\ γαυτέρα χα\ δοίνην

σ^ουδαίομένων , ήν τε χαΐ 3σα περί τδν πλοΰτον

όρδται. Ή δέ των στοιχείων τούτων μίξις πηλός

γίνεται χι\ ονομάζεται · ο5 πληροϋντες έαυτοϋς οί

πρδς τάς πηλώδεις ήδονάς χεχηνότες, οΟδέτιοτε τήν

δεκτιχήν των ήδονών εύρυχωρίαν πλήρη φυλάβ-

βουαιν άλλάτ6άε1πληρούμ*νονγ[νεταιπάλινκενον τω

έπΐ(4(5έοντι. Οδτω γάρ 6 πλινθουργών άλλοτε άλλην

βλέπων διάθεσιν, εύκόλως 1ν νοήσαι τδ αίνιγμα. Ό

γάρ πληρώσας έαυτοΰ την έπιΟυμίαν ?ν τινι ών

έσποΟδασεν, ε! προς ετερόν τι τί) επιθυμία (ίέψειε,

Χΐνδς πρδς έκεϊνο πάλιν ευρίσκεται · χάν γένηται

τούτω πλήρης, τφ έτέρω πάλιν κενός τε και ευρύ

χωρος γίνεται. Κα\ τούτο οΰ παύεται διά παντδς έν

ήμϊν ενεργούμενον, ϊως άν τις ύπεξέλθοι τοϋ ύλώ-

δους βίου. Ή 84 καλάμη, και τδ εκ ταύτης άχυρο*,

δ καταμιγνύειν τϊ) πλίνθψ καταναγκάζεται ό τοις τυ-

ραννικοϊς υπακούων προστάγμασι · παρά τε τοϋ θείου

Εύαγγελίου, κα\ παρά της ύψηλής τοΰ Αποστόλου

φωνής, άμφοτέρων δμοίως πυρός ύλην, τδ τε δχυρον

κα\ τήν χαλάμην έρμηνευσάντων. "Οταν τοίνυν τις

των έν άρετ?) προεχόντων, άποσπάν Ιδέλτ) τούς τ?)

άπάτη ξεβουλωμένους εις βίον έμφιλόσοφόν τε χα\

έλεύθερον · οίδεν ό ταΖς ποικίλαις , καθώς φησιν δ

Απόστολος, μεθοδείαις κατά των ψυχών ήμων σοφι-

στεύων, άντιπαραγαγείν τψ θείψ νόμω τά τής άπά-

της σοφίσματα. Ταϋτα δέ λέγω , πρδς ' τοϋς Αιγυ

πτίους δράκοντας βλέπων τψ λόγω. τοϋτ' ίσίΐ, πρδς

τά; ποικίλας τής άπάτης κακίας, ών τδν άφανισμδν

ή τοΰ Μωσέως ράβδος εργάζεται, περ\ ής μετρίως

ήδη τά ϊΐκότα προτεθεώρηται Οΰτος τοίνυν, ό τήν

άμαχον έκείνην κεκτημένος τής αρετής (ίάβδον, τήν

τάς σεσοφισμένας έξαφανίζουσαν ράβδους, όδφ τινι

κα\ άκολουθία πρδς τά μείζω πρόεισι των θαυμάτων.

Ή δε θαυματοποιΐα ού τφ σκοπφ τής έκπλήξεως

τιϊιν έντυγχανόντων γίνεται, αλλά πρδς τδ χρήσιμον

τών σωζομένων βλέπει. Τοις γάρ αύτοίς τής άρετής

θαύμασι καθαιρείται μεν τδ πολέμιον, αύξεται 51 τδ

όμόφυλον. Πρώτον δε γενικώτατον τών έπ'ι μέρους

θαυμάτων, τδν κατά τήν άγωγήν καταμάθωμεν σκο-

πόν · είθ' ούτως δυνατδν δν γένοιτο ήμϊν, χα\ τοίς

καθ' εκαστον έφαρμόσαι τδ νόημα.

Ή γάρ διδασκαλία τής άληθείας πρδς τάς δια

θέσεις τών δεχομένων τδν λόγον συμμεταδάλλε-

ται. Επίσης γάρ πάσι τοϋ λόγου τδ κακδν ή τΛ

καλδν προδεικνύντος , δ μεν ευπειθώς πρδς τδ

δεικνύμενον Ιχων έν φωτ\ τήν διάνοιαν ίχει · τφ

δε άντιτύπως διακειμένω, κα\ μή καταδεχομένω

πρδς τήν άκτϊνα τής άληθείας τήν ψυχήν δια-

βλέψαι, παραμένει τής Αγνοίας ό ζόφος. Ε! δή τδ

καθόλου νοηθέν ήμϊν έν τοϊς τοιούτοςς ψεύδος ούκ

ϊστιν · ούδ' άν τά καθ' εκαστον πάντως έτέρως

ίχοι, τής έπΐ μέρους έξετάσεως συναποδειχθείσης

τφ λόγιο. Ούχοϋν οΰδέν θαυμαστδν , άπαθή τδν

Έβραϊον μένειν τών Αιγυπτίων χακών, έν μέσοις

τοις άλλοφύλοις άναστρεφόμενον, έπε\ χαΐ νύν τδ Γσον

Εστί γινόμενον ίδεϊν. Τών γάρ έν ταϊς πολυανθρω-

»' Εχοιί. ν, 7. ·« ΕρΙιεβ. ιν, 6.
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ι»ύσα<.ς πόλεσι πρδς τάς έναντίας δόξας όιεστηκότο:ν, Α ΙϊΓβηΙ ; η·η \ά ίρδίιιη βΚίιΐδ ίηΐεΐίβεΐυπι Ιιοάΐβ

τοις μέν πότιμόν τε κα\ διειδές έστι το ναμα της πί

στεως, 8 διά τής θείος διδασκαλίας άρύονταΐ' τοίς δέ

δια της πονηράς ύπολήψεως Αϊγυπτιάζουσι, διαφθο

ράς αίμα τδ ύδωρ γίνεται. Και πολλάκις έπιχειρεΐ ό

παρασοφισμδς της άπατης κα\ το τών Εβραίων πο-

τδν, τω μολυσμψ τοϋ ψεύδους αΤμα ποιήσαι , τοΰτ'

ϊστι, τδν ήμέτερον λόγον, κα\ ήμίν δεϊξαι, μή τοιού

τον δντα , οΓός έστιν άλλ' ούκ άχρειώσειε καθόλου

τδ ποτδν, κάν έκ τοϋ προχείρου Ιί άπάτης περιφοι-

νίξη τδ είδος. Πίνει γάρ δ Εβραίος τδ άληθινδν Οδωρ,

καν παρά τών έναντίων πιθανώς διαβάλληται, ουδέν

πρδς τδ εΐδος τής άπάτης επιστρεφόμενος. Ούτω κα\

τδ βατράχων γένος τδ ειδεχθές κα\ πολύφωνον, ψ

Αμφίβιος μέν ή ζωή, έρπυστιχδν δέ τδ πήδημα

ςιιοςιιβ ίίβπ νϊ<1βΓβ ΓιοβΙ. Νοη βηίπι °ΐ£ηθΓ3ΐηυδ, ίη

ηηι^η'ΐδ ρΓΧβειΊίιη είνίίαι'ιοιίδ ίη εοηίΓηπαδ (1β ν<·ιϊ-

ΙαΙβ ομίιιίοηεδ ηιιιΐΐίίικίίηβ άΊνίδ3, αΙΊίϋ Ιίιηρίιΐηβ

»Γ|ΐΐ35 3ΐ([υΒ ροίαυίΐβδ 6$$β, ι\αχ ςηοΐίϋίαιιίδ ριχιΐί-

ΐ'ϊΓιοηίόηδ , δεηριυτχςυβ νοείηυδ ίη βηίιιιη βα»

βεβίιιπιιιιΐ ; 3ΐϋ8 (ςιιοηίαηι ρει-νβΓδίδ υρίηίοη'ώιιβ

.ίΕ^ριίοι-υιυ ίηιίίπηίιιτ ιηαϋΐίβπ]) ίη δ3η£υίηβπι οογ-

ΓίψΙυπι Εν:ιηββΙϋ βίςυβ ρΓχιΙίεαίίοηίδ δυβνίδβΐηιιιβ

ροΐυβ οοηνβιΙίΙιΐΓ : 61 ηυθ(1 ρβ]οδ βδΐ, βχρβηιιηιβΓΟ

ίΓβυιΙυΙβηΐΐ ηχβ ./£|5γρΐίοπιηι, Μ ββΐ, ηοη ΟΓβϋβη-

Ιϊυηι ρβιΤκϋα Γ>ΐ3ΐ(αΐϊ3 αιαεαία ΗεοΓχοπιπι ροΐυη

ίη δ3η£υίηεηι εοηνβΝβΓβ ηίΙΐΐυΓ, ί(1 681 αοείτίηβπι

ηο$ΐΓ3πι 08ΐβη(]βΓ6 ΙϊΙβσι ηοη β88β, ςιιβίίβ ββί : $6(1

ηυηςυβιη ίηιιΐίΐβιη ρυΐυπι ηοδίπιιη Γβάιίβηΐ, ΙβηιεΙδί

( άηδής βέ ού μόνον ή δψις, άλλά κα\ τοϋ χρωτδς ή Β 3(]υ3Γυιη βυρεΓΓιείειπ αυ38ΐ Γυυβίιη ηρρβΓβΓβ εβ-

δυσωδία) ■ δ τοίς οΓκοις κα\ ταίς κλίναις κα\ τοις τα-

μείοις τών Αίγυπτίων είσέρπει, τής δέ τών Εβραίων

ζωής οϋκ έφάπτεται. Αληθώς γάρ άντικρυς βατρά

χων γένη είσ\, τά φθοροποιά τής κακίας γεννήματα,

εκ τής 0υπαρ3ς καρδίας τών άνθρώπων, οίον ϊκ τί

νος βορβόρου ζωογονοϋμενα. Ούτοι οι βάτραχοι οΐ-

χοϋσι μέν τάς οικίας τών Αίγυπτιαζόντων, κατά τήί

τοϋ βίου προαίρεσιν δείκνυνται δέ καΐ έπ'ι τών τρα

πεζών, κα\ τών κλινών οΰκ άπέχονται, και εις τά

ταμεία τών άποθέτων είσδύνουσιν. "Οταν γάρ Γδης

τδν (ίυπαρόν τε κα\ άκόλαστον βίον, άληθώς έκ πηλοΰ

τε κα\ βορβόροο τΜΐτόμενον, καΐ τή πρδς τδ άλογον

μιμήσει κατά τδ εΐδος τής ζωής έν ούθετέρα φύσει

▼ίΙΙαΙϊοηίΐΜΐΒ βΓηείβηΙ : ΙΤισεΙ βηίπι ΙδΓββΙ, \ά βΜ

1)βί ρορυΐυδ, 3ηυ3πι ΤθΓβπ), ηβε υΙΙο ηιοιίο, Ιίεβΐ

νβΡΪβϊπιίΙϊΙβΓ 3Γ§υεΓβ 3(ΙνεΓ83πί νίιΙβυηΙιΐΓ, βρβειβ

ίαΙΙαείχ ίδΐίιΐδ εοηιηιονβϋίΙιΐΓ. δίε ρΐΌ Γβηατυιη ςιιο-

ςυβ βρβείβ (ΙβΓοπηί βίο,υβ Ιοα,ιοεί, ευί (1υΙ>ί3 νίΐ»

(ηβηι βΐ 3ςυ3ΐίειιιη ει ΐειτεδίΓβ \ά 3ηίιιΐ3ΐ 651) ου|ΐΐ3

Μΐΐιιβ Γβρβηβ, ευ]ϋ3 Μρβείυι ΙυΓρϊββΐιηυβ, ευ]υ8 β

οοΓροΓβ ίηΙοΙβΓβϋίΙίδ ΓβίΟΓ εηιίΐΙϊΐυΓ : ςυοιΐ ϋοηιο»

Ιβεΐυΐοβ^υβ ίρβαςυβ ρβηβίΓαϋα ^Ε^ρΙίοΓυπι βογ-

άιάΛί, βΐ ΗβΙ>ΓΧ0Γυπι νίοπι ηοη ηιαεηΐβΐ, ταηοβ

ιηβΙΊΐίχ εοΓΓυρίίοιιϊδςυβ Γβΐιιβ, ςυί βχ ΓβΐΐάΌ ήο-

ιηΊηυηι εοηΐβ, ςιιβδί εχ ρυΐπάο Ιίπιο η38ευη(υΓ,

ί*1β11ί£ίιηιΐ8. Ηχε ίπιιιιυηά,Ί Γ3Π3Γυιη πιυΐΐ'ιΐυιΐο.

άκριβώς μένοντα · και άνθρωπον μέν κατά τήν φύσιν ^ άοιποβ βΟΓυπι ς«Ί Μξγρϊ\Άθβ, \ά βδΐ, νϊΐίοδβ νίνβΓβ

Βντα, κτήνος δέ διά πάθος γινόμενον, καΐ διά τούτο

άμφίβιον έκεΐνο καΐ έπαμφοτερίζον τδ τής ζωής είδος

επιδεικνύοντα- εϋρήσεις καΐ έπΐ τούτου τά τής τοιαύ

της νόσου γνωρίσματα, ούκ έπ'ι τής κλίνης μόνον,

άλλά καΐ έπΐ τής τραπέζης , κα\ έν τοις ταμείοις,

κα\ κατά πάσαν τήν οίκησιν. Επισημαίνεται γάρ

διά πάντων ό τοιούτος τήν άσωτίαν, ώστε πάντας

^αδίως έπιγνώναι διά τών κατά τδν οίκον σπουδαζο-

μένων τδν βίον τοϋ τε άκολάστου κα\ τοϋ καθαρεύον-

το;. "Οταν έν τούτω μέν έπΐ τών τείχους κονιαμάτων

δείκνυται παρά τής τέχνης διά ειδώλων τινών τά τής

έμπαθοϋς ήδονης ύπεκκαύματα · 8ι' ών ύπομιμνήσκε-

ται τής νόσου ή φύσις, διά τών δψεων έκ τής ατιμίας

τών θαυμάτων έπ\ τήν ψυχήν έπεισχεομένου τοϋ πά-

ηιαίυιιΐ, ΙιαΙιίΙίΙ : ίη ηιεηδίδ βΟΓυπι βΐιυηιίαΐ, ίη )β-

εΐυΐίδ βδδίάβι, ίη αΐιϋίιίδ βΟΓυπι οα>ηίΙ>υ8 βΐηυετβ-

εοηάίΐίδ Γ6ΐ)υδ ίηνεηίΐηρ : νβΓβ ηβητιςυο δΟΓόίιΙα

ΙυχυΓίοδβςυβ νίΐα βχ ΰοηηιρίο ΓεΙίάοςυβ Ιίπιο ρβδ-

δίοηαπι ρΓοΓεεία, (Ιυοίηηι ςυοϋα'αηι αηίηοΙ ββΙ,

30|υ3ΐίευηι δοίΐίεεί 3ΐηυβ ΐβιτεΜΓβ. Ηοιηο παίιιπι

βδΐ, ςαί ίΐ3 νίνίι, βίβειίοηβ νετο ρεευβ, ρεεικίεςυβ

ίοπϋάίιΐδ : υηϋβ 1ί(, υΐ οΊιυίυηι ηιιοάιίαιη ΛηίιηαΙ

ηβε νί(3 ε(Γιεί3Πΐι>Γ. Νβηι ςυί ιιβΙιΐΓβιη τβδρίείΐ,

οοηιίηεδ; ηυί νίΐαηι βοηβίιΙβΓβΙ, ηοη Ηοη>ίηβ8, 8β«Ι

εχ όΓυΐΟΓΟπι ^βηβτβ ηοι ίρββ ρυΐαίιίΐ : ου]υδ ήοί-

(Ιβηι οΓοίί δί^η3 (30) ίη υοίτβΓβα (Ιοιηο, ηιιοηι ίη

δίη^υΐίδ ίηνεηί38 ρβτΐ'ιουβ. Ν»ηι εΐ ίη πιυήδ βΐ ίη

βυΐίβ άίνβΓδχ 3(1 Ιυχαήβπι αηίιηί ρίειηΓχ, ει ίη

θους· έπΐ δέ τοϋ σωφρονοΰντος,φυλακήνπ3σανχα\ προ- Ό νβδίδ βευΙρΙϋΓ* ίηιρΓεδδχ ιιεηυίιίαηι ρπΒίΙΐοβηΙ ,

μήθειαν, τοϋ κα\ τδν όφθαλμδν καθαρεύειν τών έμπ

θών θεαμάτων. Κα\ ή τράπεζα δέ ωσαύτως καθαρά μέν

ή τοϋ σωφρονοΰντος , ευρίσκεται δέ βατραχώδης καΐ

πολύσαρκοςτοΰ πρδς τδν βορβορώδη βίον ίλυσπωμένου.

Κάν τάταμεϊαδιερευνήσης, τοΰτ' ϊστι, τά κρυπτά τοϋ

βίου αύτοϋ καΐ άπό^όητα* πολϋ μάλλον έν έκείνοις

σωρείαν βατράχων έν τοις άκολάστοις κατανοήσεις.

Εί δέ ταΰτα ή τής αρετής ράβδος ποιεϊν κατά τών

Αίγυπτίων ύπδ τής ιστορίας λέγεται, μή ξενισθώμεν

περ\ τδν λόγον καΐ γάρ έσκληρύνθαι παρά τού θεοΰ

τδν τύραννον, ή ιστορία φησί. Πώς ουν άν εΓη κατά-

Λριτος, τή άνωθεν άνάγκη σκληρώς τε και άντιτύ-

πως διαθέμενος ; και που τδ ίσον φησ\ν ό θείος Άπό-

Ίτολος, ότι καθόσον ούκ έδοκίμασαν τδν βεδν ϊχειν έν

ςυίίΜΐδ εο^ίΐαΐίο αά ευρί(1ϊΐ3(68 δΐιαδ ΓενοεβΙατ,

νίΐυρεΓΟδί δρεείβευϋ νίδίοιιε , 3(1 3ηίιη»ηι υδηυβ

ρ38δίοηυιη Χδΐυ ρεΓνοηίειι(6, ηε δείΙίεεΙ ευρίϋίΐα-

Ιυηι Άτάοτ ειβίίη^ιιαΙυΓ 3ΐιΙ ΓείυηάβΙυΓ. δίηοίΙίιεΓ

βί πιεηδβδ, δί Ιεείοδ νοίπρίαοβί εοΓΓίιρίί^υβ ηο-

πιίηίβ εοηδί^6Γ3ΐ)ίδ, \Λ ίρδυηι ίηνβηίβδ. Οϋπά" βί

Γβεοη(1ί(3 30(ΙΊ(3ηυ6 Ηοηιίηίδ Ηιι]υ8ΐηοάί ηοη άίεο

ναδευΐβ εί εβρβτιΐβδ (πιυΐΐίδ εηίπι 63 ρβίεηΐ, ηεε

3ΐίεη3 δΐιηΐ 3 (υΓρίΐυϋίηβ νίΐχ), δεά οεειιΚα ιηβη-

ιίδ βί βηίηιί ρβΓδρίεβΓθ ροιβΓΪβ, ]3ηι ΥβΓο αεευπιυ-

ΐ3(3Γυηι Γ3η3ηιπα ρηίΓεάίηβηι τερεηβδ ΓβΙΐϋβιτι. Αι

ηιοάβδίί ηοηιίηίδ βΐίηηι οευΐιΐδ πιιιη(1υ8 βϊί, «( Η8Β6

φα& 3(1 ΙυχιΐΓίβιη ίηειιβηι, βρβεοευΐβ Γβιραΐΐ.

Μεηδϊ ηαο'ΐυβ δίπιίΙίΙβΓ εοπιαιαηίδ αε ΐεηιιίδ, ηβη
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να»$ηΛ ΟΓηίυηι ηαΐ ρ'ιβοίυηι οηει·3ΐ3 οοιι^βΓίβ. ί^αοά ^ έπιγνώσει, παρέδωκεν αύτοϋς 6 θεδς είς πάθη ατι

μίας, ι περ\ των ά|4|5ενοφθορούντων λέγων, καΐ περί

των έν τοις άτίμοις τε κα\ άρ^ήτοις της ασωτία;

τρόποις άσχημονούντων. Άλλ' εί κα\ οϋτω λέγεται

τ.ιοχ τής θείας Γραφής τά είρημένα* οϋτε τώ πάθει

της άτιμίας ό θεδς έκδοτον δίδωσι τδν πρδς τοΰτο

φερόμενον, ούτε Φαραώ θεία βουλήσει σκληρύνεται,

οδτε ό βατραχώδης βίος ΰπδ τής άρετής πλάσσεται.

Εί γαρ βουλητδν ήν τή θεία φύσει, πάντως άν ϊτΛ

πάντων κατά το ίσον ή τοιαύτη προαίρεσις ίσχυσεν,

ώς μηδεμιάς άρετής χΛ κακίας παρά τδν βίον δια-

φοράν θεωρεϊσθαι. "Αλλων δέ άλλως μετεχόντων τοϋ

βίου , κα\ των μεν δι' άρετής κατορθουμένων, των δέ

εις κακίαν άπορ^εόντων οϋκ άν τις ευλόγως ύπερ-

κειμέναιςτισ\ν άνάγκαις, ταϊς κατά το θείον βούλημα

αιιίεηι ίβΐϊ νίΓΐυΐί» νίτ^απι Γοαίδδβ οΊείΐ ΙΓιβίοπα,

πιίιιίηιβ ρβΓίιΐΓΐιβΓβ ιιο5 (1β1)βι ; ιΐ3 ιη βΐ οΜυηίαιη

β ϋεο Γυίββε ΙγΓαηηυιη η»ΓΓ3(. (}ϋθ νβΓΟ ρβείο ά"3ΐη-

ηβηάιιβ ΓυίδδοΙ, $Ί ϋεί ηεεεβδίΐβίε εοβεΐυδ οίκΐυταίο

3ΐιίιηο Γ6$[ί1ΐ$$εΐ ? δΐηιϊΐβ ηβηιψιε \ά εί εβί, ςυοά

<Ηνίηιι$ Αρο$ΐο1αί (Ιο ϋ$ ςυί εοηνοΙνυηΐιΐΓ ία Ιιιγ-

ρίδδίιηίδ ηεΓ3η(1ί$8ίιηϊ$ςυβ Ιυχυι-ίχ νϊΐϋϊ, ύίοΐΐ *» :

ςυοϋ ι βίειιΐ ηοη ρι-οοβνεπιηΐ ίπιρίί ϋεαιη ηβοεΓβ

ίη ηοΐΊΐίαιη, ΙιοιΙίϋίι εοβ ϋοιιβ ίη ριββϊοιηβ ί|0Ο-

ηιΐηΪ36. >>'3πιβΙ νβΓΐ)3 8θΓίρΐιΐΓ;6, ηυ38Ϊ ιΐίνϊηίΐυδ εο*

ίιιιριιΐδοδ »<1 Ιίΐιίϋίηεηι, αε ί^ηοπιίηίχ ρβδδίοηίΐιυδ

(Γ3(ΙίΙΟ$, 80Ι13Γ8 νΐ(1βηΙ»ΙΓ. ΝβΟ 13Π10Π ΐϋΓρίΐυ(1ίιιί

Οβιΐδ ςυεηιηυβπι ΐΓ3(1ίΙ, ηβε ΡΙΐ3Γ30 ηοίβηδ α1> ϊρβο

Όϊο ίο (Ιιιπϋβηι ίηιρβίίίΐυτ, ηεε νίΐβ γμμτοηι 3

νΪΓΐυΐβ εοηΓοΓηΐΒΐϋΓ. Νβιη δί ϋεί νοίυηίαΐβ 3ΐςυε ρ συνισταμέναις, τάς διαφοράς των βίων λογίσαιτο,

ίηιριιΐδυ ίΐ3 ΓιεκΙ, ηβί ΐΗΓρίΙιιάΐηίβ εί νίΙιιρβΓ&Ιϊοηίβ ών ή προαίρεσις έφ' έκάστου τδ κράτος εχει.

1)33 ρ35δίοηβ5 ηρρβ1ΐ3ΓβπΐυΓ , ηβε υΙΙβ ββδβΐ ϊηΐβΓ τΪΓΐηΙβιη ει νϊιίιιιτι άίΙΤβΓβηΐίβ. Υβπιιη ευπι »1ίιΐ3

1ΐ3ηε, «Ιίαι ϋίαπι ά\%*\ νίΐηηι, ει ηίε νΐΓΐυοββ, ίΐΐβ νίΙίοΜ, νίτβτβ πΐ3ΐί(, ηοη \ητϋ αΐΐίοπ ειιίάβηι ηβ-

εεββίΐιΐί, 5β(1 νοΙυηΐ3ΐϊ δίπ^υΙοπιπι νίνβηάί ηοΓπιβπι 3ΐΐΓίοιιίπιυδ.

Ουοιηοιίο Ϊ£ΪΙιιγ νίΐιιρβΓ3ΐιοηίδ (|ΐιί8<]ΐΐ3Πΐ ρββ- Τίς ουν παραδίδοται τώ πάθει τής άτιμίας, σαφώς

βϊοοίουβ 3 ϋεο ΐΓ,ΐίΙαίυΓ, Ιριβ Αροδίοΐυδ ιρβΝβ ηοβ ϊστι παρά τοϋ Αποστόλου μαθεΐν ■ ό μή δοκιμάσας

οΌεεί : ηιΓι ηοη ρΓο1»ανίι Οευηι 1ιαΙ>βΓ6 ϊη ηοΐίΐϊα,

Η εαιη α Οβο ηοη ά&ηά&Ιητ, ηεε (ηΐΪ3 ε]υβ,

υηάβ οιηηο Ιιοηυηι ββΙ, ΗΐΙΙβηΙβϋΐΓ (ηεε εηίητ ϋβ-

ίβα<Ιίι ββυδ ηοίβηίβηι εο^ηοίεβΓβ), ίδ, ίηςαβαι, >1>

βο ΙυτρίΙικϋη ί ΐΓ3ϋί οΊεϊΙυΓ. Νβηι ςυβιηβάπιοϋυηι

β'ι ςυίβ ύβ (ιοιηίηε (]αί ϊη Γονββιη άεόά'α, ηυοηίαπι

δοΐεηι ηοη νίο'ίΐ, ίάείΓεο ίη Γονεβηι ίηείαΊδδε 38

τον Θε6ν 5χειν Ιν έπιγνώσει , δν ούκ άμυνόμενος ό

θεδς διά το μή έπιγνωσδήναι θεδν είναι παρ' αϋτοΰ,

παραδίδωσι τώ πάθει. Άλλά δή τδ μή έπιγνώναι τδ»

θεδν, αίτιον αύτώ γίνεται τοΰ είς τδν έμπαθή χα'ι

άτιμον βίον κατασυρήναι. "Ωσπερ γάρ εΓ τίνος είπίν-

το;, δτι μή όφθείς ό ήλιος τδν δεϊν» *ψ ροορψ ένέ(5-

^ιψεν, ού τοΰτο λογιζόμεθα, δτι δργζ χρώμενος Α

8βνεΓ3Γ8ΐ, ηυΙΙο ηο!)ίδ ιηο(Ιο ίη ηιεηΐεηι νεηΪΓβι, Ε φωστήρ τδν μή βουληθέντα πρδς αύτδν ίδεϊν, έπΐ τδν

»Ι) ΪΓ3ΐο δοΐε ίη Γονεβηι ϊρβυπι όερηίβιιπι ; 88ά 813-

ιΊηι ίιιίεΙΙίςβΓεηιιΐδ, ϊάβο ίη Γονεβηι Ιβρβιιηι, ςυο-

ηίαηι εχείΐβίε βυβ 8θ1ί$ Ιυεβηι 38ρίεεΓε ηοη ροΐυίΐ:

βίε οροηεΐ ίΙΙυά Αροβίοΐί άΊεΙιιιη ίηΐεΐϋ^ει-ε, εοβ

ηϊηιίπιιιι ηιιί ϋευηι ηοη εο;;ηονεΓ3ηΙ, ϊ^ιιοιτιΐπι»

ρ»δδίοηΊΙ)ϋδ 1ι-3<1ίΐ08 εδβε, €1 ίιΐ(]υι;Πιιηι 3 ϋεο Γυί88β

ΙγΓ3ηιιυιη ^Εκ^'Ρ,'^ιι,I,· ,η"1 Φ''3 (ίίνϊικι νοΙυηΐ38

αΊιηΐίβτη ίη αηίηυιπι ε]υδ ίηϋιιχεΓ'ιΙ, $ε<1 ςιιί» ευη>

ϊρδβ νίΐίοδβ νίνεΓβ ηΐϊΙυοΓίΙ, ηοη δϋβεερϊΐ ι-3ΐίυιιειη

(]ΐΐ3 ίηϋιΐΓ3ΐιιιη ίη νϊ Γιο εοΓ ρειηιοΙΙίΙυΓ. δίε νίτ^ο

ςηου,υβ Μθ]τ$ί 3ρρ3Γειΐ8 ίη Λ^νμΙη, ΗοΙ)γχο8 3

γ.πικ ιπιι ικίαΐ, /Ε^'νρΐί(ΐ8 Γ3ΠΪ3 τερίεΐ. Υίτιιιιι ευπι

εΐϊ3ΐη ργο .4^νρΐιΐδ ηΐΐηιιβ ΜονδΜ βχΙβηο'εΓίΙ, Ιιιηε

βόθρον άπώσατο, άλλ' οΰτως δν τδ ρ"ηθέν νοηθείη

κατά τδ εΰλογον, ότι τδ μή μετέχειν τοϋ φωτδς, αΓ-

τιον τώ μή βλέποντι τής είς τδν βόθρον Ιιχί κατα-

πτώσεως· οϋτως ευαγές άν είη κα\ τδ τοϋ Αποστό

λου νοεΐν, τδ τοϋς μή έπιγνόντας τδν θεδν τοις τζς

άτιμίας εκδίδοσθαι πάθεσι, κα\ τδ έσκληρύνθαι παρά

τοϋ θεού τόν Αίγύπτιον τύραννον οϋχ ώς τήν άντι-

τυπίαν έν τή ψυχή τοϋ Φαραώ της θεία- βουλήσεως

έντιθείσης , αλλ' ώς τής προαιρέσεως δ:ά τής πρδς

τήν κακίαν προσκλίσεως τδν έκμαλάσσοντα τήν άν-

τιτυ-ίαν λόγον ού δεχομένης. Οΰιω κα\ ή τής άριτής

(5ά6δος έν τοις Αίγυπτίοις φανεϊσα, τδν μέν Έβραΐον

καθαρδν τής βατραχώδους ζωής άπεργάζεται' τδν δέ

β» ϊρ$ί 31) ηυ]υ8('8ΐηοϋί »Ι>οηιίιι»Ιο Γ3Π3Γυ;ιι ιιιογΙιο ρ Αίγύπτιον βίον πλήρη τής τοιαύτης δείκνυσι νόσου.

Ιίϋί'ΐ·3ηΙϋΓ. Ουοο* ίΐ3 Ωεπ νίϋβηιυβ ■■■ Ιιβε ιιηίνεΓβί Άλλ' Ισθ' δτε τοϋ Μωσέως κα1. ύπ-ρ τούτων τάς χει-

(,ριιβι ίδ Ιιοηιίιΐϋΐη 3 ιϋα ί>»»1ο ΙίΙ>εΓ3ΐίοηβ ; η»ηι ηαί

ρητίβ Γυρίϋίΐ:ιΐίΙ)ΐΐ8, ο,υββί Γ3ΠΙ3 ίιιιιηυπιΐίβ Ι3ΐ)β-

βεαιιΐ, >ί 3ΐΙ νι πι ιιι Ιο^ιβΙβίοΓεηι ΟΙΐΓίδΐιιηι βίρεχεήηΐ

ι ευιη ιιιβηυβ ίη εΓυεε βχΐειιι1ί388 νβΓβ εΓεάίιΙει ίΐιΙ,

ΓαείΙβ 3 εο)ι;ι1)ίΐ3(ίοηε Γ3Π3Γυιη ΙΊ6εΐ'3ηΐυΓ, ιηοΓίίΓι-

εαΐ» ιιιογοο Ιιυ]ιΐ8ΐιιο(1ί 3ε ρυ(ΓβΓ»ι;ΐο. (2υίρρβ πιπί

Γ.1. · ι-.ιΐ ΐϋ 3ϋ Ιιίβ ρ3Γν'ΐ3 ειιρίύΊΐβΐίϋυβ Ιιοιηο 8ίΙ,

αιςυε ηο$ 3εΓρεηιίηθ3 βηίηιί ιηοΐυ3 οπιιιίηο ε]βεεηΙ,

Ιυηε (ΙεΙίείΟΓυπι, ςυχ ρε8ΐίΓβΓ3 ευρίιΐίοΐβ νίεΐιΐ8

εοπιπιί88Γ3ΐ, βεεΓΟΐ ηίηιίυιη 3ε ίεΐ'κΐβ βίι Γοοοτιία-

Γιο, βιηβΓίΙυάίηβιη εχ ρυάοΓβ ΐη(;εη(βιη ίηΓβΓεηβ,

αϊ αιΐ εοδ Αρο31ο1υ8 αίΐ, ςυϊ Γερυο'ίαΙβ ιηαίο νίνοιηϋ

ρας έκτείναντος, άφανισμδς των βατράχων γίνεται.

"0 δή και νϋν Ιστι γνώναι γινόμενον. Οί γάρ τήν

έκτασιν τών χειρών τοϋ νομοθέτου κα-ανοήσαντ-ο

( συνήθεις δέ πάντως, δτι σο\ λέγει τδ αίνιγμα· ώ -

νοήσαι διά μέν τοϋ νομοθέτου τδν άλτ,θΐ/δν νομι·,·-

την, διά δέ τής τών χειρών έκτάσεω;, τδν έπ'- ■

σταυρού τάς χείρας έκτείναντα), οί τοί/υν πρ-ί

όλίγον τοις (δυπαροΐς τούτοις και βατραχώδεσι λογι

σμοϊς συζώντες, εί πρδς τδν ύπέρ ήμών τάς χείρας,

έκτείναντα ίδοιεν άπαλλάσσονται τής πονηρας αύτών

συνοικήσεως,νεχρωθέντοςτοϋ πάθους καιάποζέσαντος.

"Αληθώς γάρ τοις άπηλλαγμένοις τής τοιαύτης νΛσου,

** Κοιη. ι, 21 8(]ΐ].
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μετά τήν νέκρωσιν των έρπυστικών κινημάτων, άτο- α εοηβυ.εΐ.υα'ϊηβ νΪΓΐυΙβη εοηιρΙεχί δυηΐ : Οιιεπ) φΙιΐΓ

πδς τις κα\ δυσώδης ή των προβεδιωμένων γίνεται ΓΓοεΙαπι ίη Ιιίδ Ιιηΐιοΐιαίίί, ψιοππη ηιιηε νοδ ριιιΙεΠ

μνήμη, δι' αισχύνης τήν ψυχήν άηδίζουσα , καθώς Ηοε ρβείο 6ΐίαπι Ϊη1ε11ΐ§ε ρβΓ νίΓββιη Μογ$Ί Μ%γ

φησιν ό Απόστολος πρδς τους έκ της τοϋ κακοΰ ρΐϋδ φίκίοηι 3ΐΓυπ» βΐ ΙεηεΟΓΟδίιπι 3βΓ3 εδδε εοη-

μεταβολής τήν άρετήν μετιόντας- ότι Τίνα οδν καρ- Γεείυπι : ΗβΙ)ΓΧΪ5 νβΓΟ ουιηϋβηι βοϋοπι ίη ΙεηιροΓβ

πδν είχετε τότε, έφ' οΤς νϋν έπαισχύνεσθε ; Κατά τήν βίςιιβ Ιοεο Γβάϋδ ΓοΓυΙδίδδβ.

διάνοιαν ταύτην νόει μοι κα\ τδν άέρα διά της ράβδου, τοις μεν των Αιγυπτίων δφθαλμοϊς μελαινόμε-

νον, έπ'ι δέ τών Εβραίων τω ήλίψ καταλαμπδμενον.

Δι' οδ μάλιστα βεβαιοΰταιτήςάποδοθείσηςδιανοϊας

6 λόγος- ότι ούκ άνωθέν τις άναγκαστική δϋναμις

τον μεν έν ζόφψ, τον δέ έν φωτ\ γενέσθαι παρασκευ

άζει , άλλ' οΓκοθεν Ιχομεν έν τϊ| έαυτών φύσει τβ καΙ

προαιρέσει τάς τοΰ φωτός τε και σκότους αΙτίας οί

άνθρωποι, προς δπερ άν έθέλωμεν τούτων, γινόμε-

0υ3Γβ βεηί,εηΐϊβ ηθδΐΓ3 πιαχίηιβ εοηιρι-ο1>3(ΐ]Γ,

(\\ιοά δεΐϋεεί ηοη εο^εηδ ςιιχάβηι ά'ϊνίη'Κ.ιΐδ τΐβ αϋοδ

ηοηιϊηαιη ίο ΐβηβ1)ΓΪ8 εβδρ'ιΙβΓβ Γβεϊΐ, αϋοδ ϊη οΙβγλ

Ιϋοβ νβΓ33ΓΪ, ββά ίη ηοοϊδ ίρδϊδ βίςυε ίηίπηδεεηδ,

ϊη ηοδΐΓ3 ροΐεδΟΐο, νοίυηΐβίε, εΐεειίοηε, ΐεηεοΓβ-

πιηι βε Ιιιεϊδ εβιΐδβδ ηοιηίηβδ ροδδκίειηυδ, ια ηιιηε

νοι. Κα\ γάρ, κατά τήν ίστορίαν, οϋ διά τίνος τείχους Β νϊάεπίεδ, ηιιηε εχεΐ, ρΓουΙ νοίυπίϋβ, εεΠβ Πβπΐϋβ.

ή δρους έπιπροσθοΰντος τάς δψεις , κα\ τάς άκτϊνας

άποσκευάζοντος, οί μέν Εβραίοι τοΰ φωτδς κατετρύ-

φων οί δέ άναισθήτως εΤχον της χάριτος ■ οϋτω πάσι

κατά τδ Ισον τοϋ φωτεινού βίου κατ' έξουσίαν προ

κειμένου* οί μέν έν σκότει διαπορεύονται , διά τών

πονηρών επιτηδευμάτων πρδς τδν της κακίας ζδφον

συνελαυνόμενοι* οί δέ τψ φωτ\ της άρετής έλλαμ-

πρύνονται. Εί δέ μετά τήν τριήμερον έν σκότψ κα-

κοπάθειαν γίνεται καΐ τοϊς Αίγυπτίοις ή τοΰ φωτδς

μετουσία ■ τάχα τις άπδ τούτων ορμώμενος , πρδς

τήν άπδ κακίας πρδς άρετήν δι* έπιγνώσεως τοΰ

«βυρωθέντος κα\ μετανοίας μετάστασιν τών πρ\ν

κατά τδν βίον ΑΙγυπτιαζόντων άγάγοι τδ νόημα. Τδ

γάρ ψηλαφητδν έκεΐνο σκότος, καθώς φησιν ή Ιστο

ρία, πρδς τδ της άγνοιας καΐ άμαρτίας σκότος πολ-

λήν ϊν τε τω όήματι κα\ τψ νοήματι τήν συγγένειαν

Εχει. Αύεται δέ τούτων έκάτερον, τοΰ Μωσέως (κα

θώς έν τψ πρδ τούτου νενόηται ) ύπέρ τών έν σκότει

τάς χείρας έκτείναντος. "Ωσαύτως κα\ ή καμιναία

κόνις έκείνη, ή τάς όδυνηράς φλύκταινας τοίς Αίγυ

πτίοις έπάγουσα, κατά λόγον άν νοηθείη, διά τοΰ κατά

τδ δνομα της καμίνου αινίγματος , ή διά τοΰ πυρδς

χατάτήν γέενναν άπειληθεΐσα κόλασις, ή μόνον άπτε

ται τών Αίγυπτιαζόντων χατά τδν βίον, τοΰτ' Ιστιν

καθώς πολλάκις εΓπαμεν, τών χαχώς ζώντων χα\ τήν

ϊχτασιν τών χειρών τοΰ Χριστοΰ μή προσκυνούντων.

ΕΙ δέ τις αληθώς Ισραηλίτης έστ\, κα\ τοΰ Αβραάμ

υίδς, κα\ πρδς έκεΐνον τω βίψ βλέπει, ώς δεϊξαι τϊ)

Ν;ιπι οιίηηι δεευικίυιη 1ιΪ8ΐ0ΓΪ3ΐιι ηοη ιτιιιγϊ, ηοη

ηιοπίοί, ηοη 3ΐί3 ηυ]υδηιοοϋ .Έχνρΐϋϋ πκΐίοδ δοΐίδ

3υ(εΓεΙ)3ηΐ, βοιΐ ακμιαΠίοΓ ςυίάεπι 8θΙε οηιηίβ ρει·-

1υδ(Γ3η(ε, Ιαάχι Ιυεε άίεϊ ίπιβββηΐυι·, /Εξγρϊύ 3ΐι-

Ιεπι νϊάεΓβ ηοη ροΐεΓαηΐ. 5ίε ΙυειιΙεηΙβ βρίεικίϊϋβο,ιιβ

νια ν'ΐΓΐυΐίδ χςυβϋΐεΓ οηιηίϋυδ ρι-οροδίο, »1ϋ ηιβίβ

β^εηάο τ'ιΐίοΓυιη Ιεηε1>π8 ο!>εχε3ηΐυΓ, βϋι νΪΓΐυΐίβ

Ιαιηίηβ ΓεβρΙεηϋεηΐ. Οιιού δί ροδΙ<]υ3Π) 1 1 : <.1 υ ο .Έμν-

ρΐη Ιεηε1>πδ ΙαίιοΓβΓυηΙ , Ιιιπιίηίδ Πιιπί ρ3Γΐίεϊρεδ ,

ρΟΐβΓΪΙ 0 Ιί ί» ΠΙ ΓθΓΐ383ε ΙΓίδΙΟΓΪΧ 80115115 3(1 οοπιιη

ΐΓ3ηδί(υηι ΓοΓειτί, ςυί ευαι 3η1ε3 ^ΕβνμΐίοΓυπι πιογθ

νίνεΓεηΙ, 3ά νΪΓίαΐεηι 3 νίΐϊο ρεΓ β^ηίιϊοηβιτι οτυ-

είΓιχϊ, 3ΐηυβ 3ά ροεηίιεηΐίβπι $υηΙ ΐΓ.κΙικΐί, ρΓΧ-

, δβηϊπι ευηι ραΙραΙιΊΙβδ ϊΙΙχ ΐεηεΙ>Γ9β ΐ:»ηι νβΓίιο ,

1 (|(ΐ3πι 5βΐΐ5ΐι ρεεεβίί 3ΐ(]υε ι^ηοΓβηΐί» ΙεηεΙ)ΓΪδ εοη-

νεηΪ3η(. δοΐνίΐαΓ αιιίοιη ιιΐηιηιηυε ϊδίοΓυηι, ευπι

Μονδεδ, υΐ ίη ρΓβεεεάεηΐί Ιοεο ϊηΐεΐΐεχίιηυδ, ρΓΟ

ϋδ ςυί ίη ΐοποΐιτίβ νεΓ83ΐ)3ηΐαΓ, π)3ηιΐδ εχΐεη(1εΓίι.

ΡιιΙνεΓεηι βυΐεπι άε εαηιϊηο δυηιρίυπι, ςυί ΐυτςοηΓια

υ1εετ3 άοΙΟΓεβηυε ϊηίοΙβΓαΙαϊΙβ» .Έ^νμΐίίβ ίηΓεΓεΙΐ3(,

ίρδο ηοιηίιιβ εβηιϊηΐ βιΐηιοηίιί, ^εΠεπηχ 3ε ίςιιίδ

ΐΙΙΊυδ εΓυεΪ3ΐυηι δί^ηίΐίεβδδε ΟΓβάίιηΐ)», ηιιΐ ιμιϊιίείη

ϊ^ηίδ δοΐοδ νεχ3( Λ^νριίοί, Μ εδί, ιιΐ δχρίιΐδ (Ιίχί-

Ι11Μ5, π)3ΐε νίνεηΐεδ, ει εχίεηδίοηεπι πιαηιιιιιη ΟΙΐΓί-

δΐί ηοη 3(1θΓαιιΐεδ. 5ί ηιιίδ ν.το ν«ι·ε ΙδΓβεΙΐΐ» εδί,

ηεροδ ΑΙΐΓβηχ, ηυί ίΙΙϊυδ νϊΐαηη Γκίο 3ε ορεΓε ίιιιΙ-

ΙεΐιΐΓ, ίδ ί(;ηειη ίΙΙαπι ηοη βεηΐίεΐ, εχιεηδϊοηε ηιη-

πυυιη Μο)-βΐ5, ίΛ εβί, ϋίΐΓίδΐί Ιΐ1)εΓ3ΐ(ΐδ. 5εϊιιΐρ!ιεδ

προαιρέσει τήν πρδς τοϋς έχλεκτούς άγχιστείαν τοΰ ^ νεΓΟ ίΙΙοδ, ηιιΐ οεευΐΐίδ ηιοΓδίυυδ ΛβχρΙίηδ κχαφ-

γένους- ούτος φυλάσσεται άπδ της καμιναίας έκείνης

οδύνης. Γένοιτο δ' άν χάκείνοις ποτέ ή άποδοθεΐσα

της έκτάσεως τών χειρών τοΰ Μωσέως έρμηνεία,

θεραπεία της οδύνης, κα\ άπαλλαγή τών κολάσεων.

Τοϋς δέ λεπτούς σκνίπας έκείνους, ο: τοις άφανέσι

δήγμασι τοϋς Αιγυπτίους άλγύνουσι- τήν τε χυνό-

μυιαν όδυνηρώς διά τοΰ δήγματος έμφυομένην τοϊς

σώμασι* τήν τε ύπδ τών άκρίδων καταφθειρομένην

γεωπονίαν κα\ τοϋς άνωθεν πρηστήρας τοις της χα-

ΙβΓυηΙ, ε3ηίη3δ(]ΐιε πιιΐ5θ:ΐ5, ((υχεονροπίχΐδ ιηο-

τϊεηιΐο 0(β1»ηΙιΐΓ, 1οεα$ΐ38ςπβ *§Γ0Γυηι οιιιηίιιτη

ν38ΐίΐ3ΐειιι ίηΓβΓεηΙεβ, ει Γυΐιηίη» βϊιηυΙ ειιηι ^Γ»ιΐ(Ιΐηίβ

Ι3ρ'ιϋί1)υ5 ι]βεί(1εηΐΪ3, ηοη βΓΪΐ ρι-οΓεείο ιΙϊΓΐΙεϋβ, δί

ηυίβ (ΙίεΙοτυπ) δβιΊβιη ββΐ|ΐιϊΐυΓ, εοηνεηϊεηΙβΓ 3ΐ1

ηοδίπιηι ρΓορο&ίΙυηι υ( ύεεεί βεεοιηηιοϋιίΓε, ςιιχ

ηυίάεπι οπΊηΪ3^£§>'ρΐΪ3ε3 νϊΐ3 ηυιεηΐ εί εΐί^ϊΐ , Πβί

αιιΐβπι ϊ π Γι η ί Ια |ιΐ3ΐίΐί3ΐ <>εευη(1υηι δίη^οΙοΓυπι ηιεπί»

ϊηΓεΓΐ ροοοϋηΐίϋϋδ.

λάζης λίθοις συγκαταπίπτοντας· ούκ άν τις τψ είρμψ τών προεξητασμένων έπόμενος χάμνοι, τά καθ' Ιν.α-

στον προσαρμόζων τοις καταλλήλοις νοήμασι · άπερ πάντα ποιεί μέν κατά τδ προηγούμενον ή Αι

γύπτια προαίρεσις, έπάγει δέ ή άδέκαστος τοΰ θεοΰ δίκη.

Έπακολουθέντες νοήσωμεν ότι παρά θεοΰ γίνεται Νοη ά>εεΙ ηϊδίοπ» ΙίΙΙβΓβιη ί(3 βεςαΐ, «Ι ϋειιηι

τά λυπηρά τοις τών τοιούτων άξίοις · άλλ' δτι έκαστος ριιίεηιυβ ΟΓυείΛΐυ» οαιίδίΐτ), δεά ηηιιηηςιιεηιςυβ δυα

έαυτω τών πληγών γίνεται δημιουργδς, διά της οί- εΐεείϊοηβ 5ΪΙ)ί (ΙοΙοΓε» ρΓχρ»Γ3$8β 3ε ίεείδίβ, ΟΓβ
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«]βΓβ άθΐιβιυυβ, ιιΐ βΐϊαιη ΑροβΙοΙοβ &ά ηυ]υβ!ηθ4ΐ Α κείας προαιρέσεως τήν των άλγεινών παρισχευήν-

Ιιοιηίηεηι άίείΐ, αυοιΐ ι δεειιηάιιηι ιΙαπΓιειη Ιυ»πι,

ςαία οογ Ιιιυιη ηοη ροεηίΐεΐ, ίτΛίη ΙΛ\ ίη (ΙΊβ ϊηε βε

Γΰνεΐ2ΐίοηί$ ε( ]ιΐδΐϊ ]υϋίεϋ ϋεί εοη^Γε^βδ, «|υί υηί-

ειιίπ,υβ Ιποιιίι ^χΐβ δΐιοπιπι ορεπιιη ιηεπυ Μ. »

Ν;» ιιι ςιιεηιαοΊηούιιηι δί ρτανϊ ίο ρεΓηίείοδϊ ηυηιο-

Γε$ ίη ρΓ3?εοι·άϋ» βε ϊηΐββϋηϊβ ΙαίεΒίιΙ, ηοη βεειίδ»-

ΙϋΓ ιηεάίευδ, πηοά βοβ ίρδε ΓεεεπΙ, δϊ βΠβ ϊρδοβ

νοηιίΐυ ε]ίεϊ ευηυ-ίι, δεά εβεοιΐ α,ιιίάεηι ίΙΙοδ ίηοηΐί-

]ΐ3θ (ΙίχΟ, ΙμχιΙ βιιίειη ίη πιβηίΓεβΓιιΐδ ηοη ίιπρε-

ΓΪΐιΐδ ΐΓιβίΙίουί : βίε ευπι αΌΙοΓεδ βε εΓυείβΐιΐδ ηοιηί-

ιιί1)ϋδ 3 Οεο ΓβοΙο* 3ϋ(1ίηιυδ, ίπΙεΙΠ^ει-ε ιΐεεει α

ικ»1)ίδ ίρβίδ ίηίιία ει εαιίδϊβ β» πιπι νεχβΐϊοηιιηι Γυίδβε.

(}ιιί ειιίηι οεηε νίχίΐ, Ιιυίε ηοη Ιβηε1>ι·36, ηοη νει·-

ηιίδ, ηοη ββΐιβηηβ, ηοη ί^ηίδ, ηοη αΥιηύ ιιΙΙιιιη ει

έτοιμάζων, καθώς φησιν ό Απόστολος προς τον τοιού

τον λέγων, ότι ι Κατά τήν σχληρότητά σου και άμε-

τανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτφ όργήν έν ήμέρ?

οργής καί άποκαλϋψεως καί δικαιοκρισίας τοϋ θεού,

3ς αποδώσει έκάστω κατάτάέργααύτοΰ. > "Ιΐιπερ γαρ

δια της άτακτοτέρας διαίτης φθοροποιός τις χυμός

και χολώδης έν τοίς σπλάγχνοις συνίσταται ■ 8ν ό

ιατρός δια της τέχνης είς έμετον έφελκυσάμενος,

ούκ αν έν αιτία γένοιτο τοϋ αύτδς έμποιήσαι τφ σώ

ματι τδν νοσώδη χυμδν, άλλ' έποίησε μεν ή της τρο

φής αταξία, είς δέ το εμφανές ήγαγεν ή Ιατρική έπι-

στήμη ■ ούτως κάν παρά τοϋ θεοϋ γίνεσθαι λέγηται

τοις μοχθηροΐς τήν προαίρεσιν ή αλγεινή άνταπόδο-

σις, εΰλογον άν είη νοείν, έξ ημών αύτών τάς αρχάς

ηοηιίιιε ει τε ΙβΓΓΪϋϊΙβ ίιιιιιιίηεΐ, δίειιΐ ίρδί ηιιοφι* Β κα\ τάς αίτιας τά τοιαύτα λαμβάνειν πάθη. Τω γαρ

ΙίδΙβΙιΐΓ ΙιίδΙοι Ϊ3. Ν»ιιι ευιη ίη εοάοπι δίηιυΙ ΐΙεηΓχί άναμαρτήτως βεβιωκότι ού σκότος έστ\ν, ού σκώληξ,

οηπ. Λζ^χριϋδ 68361)1 Ιοεο, επιείοοβηΙιΐΓ Μ^^Ιϋ, οϋ γέεννα, ού πΰρ, ούχ άλλο τι τών φοβερών ονο-

1Ιε1)Γίβίδ ιιίΗίΙ 8<:ηΙίβιιΙίΙ)ΐΐδ. ()υ;ΐΓ6 ιηαηϋηβΐΗΠΐ εβί, μάτων τε χα'ι πραγμάτων, ώς δή καί ή ίστορία φησί,

η'ιΐιίΐ Ιιμγιιιιι ροΒηαπιηι 3ΐ)8(]υε ηο$ΐΓ3 εΐεείίοηε 3ε τοις Έβραίοις μή είναι τάς Αίγυπτίας πληγάς. Εί

•νοίυηίαίε ροδδε εοηδίδίει-ε. οΰν έν τφ αύτφ, τφ μένείς κακδν, τψ δέ ούκ Ιστι,

τής τών προαιρέσεων διαφοράς έν τοις καταλλήλοις δεικνυούσης έκάτερον δήλον αν είη τδ μηδέν τών

κϊκών δίχα τής ημετέρας προαιρέσεως δϋνασθαι συστήναι.

δει! ρεΓ£Γ3ΐιιιΐ8 3(1 ΓβΙίαιια, δί ρπιΐδ ίϋ ρΓ*(1ίεΙί* »ι1- Αλλά πρδς τδ έξής τοΰ λόγου προΊωμεν, τοσούτον

<1ίΛίεεπηιιΐ8:ςυοά5ίευΐΜο5'δ6δ,δίοαυίοιιηςιΐ6 ίΙΙιιπι παιδευθέντες διά τών έξητασμένων , δτι Μωσής τε

ζείο νίπυιίδ ίιηίοΐυι·, ευιη Ιοη^ϊδ ηιββηίδςυε 1>εηβ έχεϊνος, και 6 κατ' έκεΐνον διά τής άρετής έαυτδν

νΊνεηα"ί ειεΓεϊΐ3ΐίοηί1)ϋ8 δεϊρδίιπι εοηΓίΓπιβνεΓΪΐ, ει έπαίρων, έπειδάν διά τε τής χρονίας προσοχής τοΰ

βυρεποΓο νϊδίοηε βηίιηυιη βυυπι νιΐΐανεηΐ βΐηυε όρθιου τε κα\ υψηλού βίου, ^ "Μϊ «νωβεν γινο-

ιηαηίνεπί : Ιυηε πΐΒ^ηβη! ^3ειι1Γ3^η ρυΐβοϊΐ, δϊ ε]ϋί- Ο μένης φωταγωγίας δυναμωθ|\ τήν ψνχήν, ζημίαν

ιΐεηι η3ΐυΓ36ηοιιιϊηεδ ρεεε3ΐθδεΓνΪ3ηΐ,(ΐ3ΐ)ίΙ(ΐυεορ6- ήγεϊται τδ μή χα\ τοις όμογενέσι πρδς τδν έλεύθε-

Γ3πι αΊιχ είδ 3(1 Η1ιεΓΐ3ΐειη ίίιτί : ευηια,ιιε 3(1 ίρδοδ

3εεεδδ8ΓΪΐ, εοηιρ3Γ3(Ίοιΐ6 3ε ρΓθροδίΙίοη« ρε}ϋΓΐιπι,

ϊη^εηδ ΙίΙκΊ ΐ ;ιΐ!5 άεδ'ιϋει-ίυηι ίη βηίηιοδ ίρδΟΓυπι ΐηι-

ηιίαεί, »ε (Ιειικιηι ]:ιιιι 3 η)3ΐίδ ειΙικΊΐιπιχ, ρΓΪιηοξεηί-

Ιίΐ ^Ε^νρΙίοπιιιι οιηηϊ1)υ3 ηιοι ίοη ϊηΓβΓβΙ ; ηε(|υε

ειιίηι 3ΐί3 Γβιίοηβ βε νια /Ε$:νρι<' εΙΓυςεΓβ νίίαιη ροδ-

8ί1)ί1ε 681. 8β(1 ηίεηιυΐιίδ (1υΙ)ίΐ3ΐίο ηεείϋίι, ({ΐιοηβπι

ρβείο ΙιίδίΟΓίβ ϋεΓεηάβΙιΐΓ, ηε ϊη}υδ(3 (υΐ (Ιίεηηΐ) Λϊ·

νίη» 8ειι1εη(ί3 νία'εβΙυΓ : 1η]αΓΪ3ΐιΐυΓ εη'ιπι, αίιιηΐ,

Μζγρίϊι, ει ρΓΟ ίΐΐίδ ιιιοιίο η3ΐί ριιεη ρυηίυηΙυΓ : βΐ

ςιιοιηοιίο ΐηιρεΓΓεεΐ3 χΐ38 3υΙ Ιιοηί 3ΐιΐ ιπ,ιΐί ϋίυεΓεη-

(Ϊ3ΐη ηονίΙ? ηοηηε νίΐα ίηΓαηΐίιιιη εχΐΓ3 ηΐ3Γιςη3ηι

οπιηειη ρβηυΓοβίίοηειη εδΐ? (ΙεχΙεΓΧ νεί δίηίδίΓΧ

ρον χαθηγήσασθαι ρϊον. Κα\ πρδς αύτοϋς γενόμενος,

τη παραθέσει τών χειρόνων παθών σφοδροτέραν

αϋτοϊς τής έλευθερίας τήν έπιθυμίαν έντίθησι · χα\

μέλλων έξαιρεΐσθαι τοΰ χαχοΰ τδ όμόφυλον , θάνατον

έπάγει παντ'ι πρωτοτόχιρ Αίγυπτίω. Τοΰτο ίΓ ών

έποίησεν ήμϊν νομοθετών , τδ δεΐν τήν πρώτην τοΰ

κακοΰ γένεσιν έξαφανίζειν · μή γάρ άλλως είναι δυ-

νατδν διαφυγεϊν τδν Αίγΰπτιον βίον. Καί μοι δοκεΐ

καλώς ίχειν, τήν διάνοιαν ταΰτην μή παραοραμεΓν

άθεώρητον. Εί γάρ τις μόνον είς τήν ίστορίαν βλέ-

ποι,πώςή θεοπρεπής έννοια τοις γεγενήσθαι λεγο-

μένοις διασωθήσεται ; Αδικεί ό Αιγύπτιος, κα\ άντ'

έκείνου κολάζεται τδ άρτιγενές αΰτού νήπιον, φ ί'·ά

(1ί$0Γίπιεη ϊ^ηοΓίηΙ, 3ά δοΐβηι ηυΐΓίεεηι Γεδρίείηηΐ; 0 τδ τής ήλικίας άτελές ούδεμία τίς έστι καλού τε χα\

δί ο;υί(1ηυ3ΐη (ΙοΙοΓεηι ΊηΓβΓΐ, ηοη δε ρ3Γ3ΐιΐ 3(1

άεΓεηδίοηεπι, δεά ρΙθΓ3ΐιι δοΐυηι αα \»ΐτγηϊί ύοΐο-

Γβηι δίό'ΐιίΐίείΐηΐ ; δί ηυΐάηυβηι φιοϋ η3ΐυΓ3 βρρειίΐ,

ηϊηείδευηΐυΓ , δΐιηΓίϋεηάο νοίυροίειιι οδίεηιΐυηΐ.

Οιιγ ΐ^ίΐατ ρ3ΐιτηχ ρΐ'ΐνίΐαΐίδ δυοευηΐ 8ΐιρρΙίεί3? υ1)ί

]η»ΐιΐί;ι? ιιϋί ρίεΐ33? υοί ΕζεεηίεΙ είβηιβηδ, ι Ληίιηη

ΐ[η;ε ρεεεβνεΓίι, ίρδ3 ηιοπείαΓ, ηεε ρβΐάδ (Ιβΐίεΐβ

ΜΙδΠρίβΙ Π3ΐϋ8 "? ·

μή τοιούτου* διάκρισις ■ ϊξω τοΰ κατά κακίαν πάθους

ή ζωή αύτοΰ. Ού γάρ χωρεί τδ πάθος ή νηπιότης,

δεξιάς ή αριστεράς διαφοράν ούκ έπίσταται, πρδς

μόνην άναβλέπει τήν θηλήν, μίαν τοΰ λυποΰντος ση

μαντική·/ αίσθησιν έχει τδ δάκρυον , κα\ εί τϋχοι τι-

νδς, ου ή φύσις έφίεται, μειδιάματι τήν ήδονήν έπε-

σήμανε. Τούτο τής πατρικής κακίας έχτίνει τήν δίκην.

Ποΰ τδ δίκαιον ; πού τδ εύσεβές ; ποΰ τδ δσιον ; ποΰ

Ίεζίχιήλ βοών, δτι « Ψυχή ή άμαρτάνουσα , αϋτή άποθανεΐται · ι καί, δτι « Ού λήψεται τήν τοϋ πατρδς

άμαρτίαν ό έξ έκείνου γενώμενος; >

Οιιοπιοιίο 'ψίατ ηίδΙοπ3 Γβιίοηΐ 3άνβΓδ» «δΙ? δεά" Πώς άντινομοθετεί ή Ιστορία τφ λόγω ; Ούκοϋν ουκ

·]ιη<1 Π)3ΐί είδ εοηΐί^ϊΐ, δί νίΐαηι ρ«1πιπ) ίηίςοαηι εύλογώτερον άν είη, πρδς τήν άναγωγήν τοΰ νοήματος

ραεΓΪ είΓυβεΓϋΐιΙ, εί ραΐΓ65 (1οΙογ6 ϊηιπΐ3ΐυΓ«β ιηοΠίδ όρώντας, εί καί τι γέγονε τυπικώς, δόγμα διά τών γε-

" Κοιη. ιι, 3. 11 Εζεεη. χνιιι, 20.
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νομένων πιστεύειν τδν νομοθέτην έχτίθεσΟαι. Τδ δέ \ $υχ αύπιοηυεΓίιηΙ ? ςυηΐϊΐνίδ ηιιιΐΐ» φιοηυε ρπβείβ

δόγμα τοιοΰτόν έστι · τδ δεΐν πρδς τήν χαχίαν τινά

δι' άρετης συμπλεχόμενον , τάς πρώτας των κακών

άρχάς εις άφανισμδν Εχειν. Τή γαρ άναιρίαει τής

άρχής κα\ τδ μετ' έκείνην συναφανίξεται , καθώς

διδάσκει δια τοΰ Ευαγγελίου ό Κύριος, μονονουχ\

διαρρήδην βοών άναφείν τών Αιγυπτίων κακών τά

πρωτότοκα, δι' ών κελεύει τήν έπιθυμίαν άνελόντας,

και τήν δργήν , μηκέτι δεδοικέναι , μήτε τής μοι

χείας τδ μίασμα , μήτε τοΰ φόνου τδ Αγος. Ού γαρ

άν έφ' έαυτοΰ συσταίη τούτων έκάτερον , ει μή φό-

νον μεν ή οργή , μοιχείαν δε ή επιθυμία τελεσφορή-

σειεν. Έπε\ ούν 4 εις κακίαν τεκνογονών , πρδ τής

μοιχεία; τίκτει τήν έπιθυμίαν, καΐ την όργήν πρδ

τοΰ φόνου* δ άνελών τδν πρωτότοχον , συνανείλε

•πάντως καΐ

ώσπερ και

ίΙΙίϊ ΐεηιροπΙ>ιΐδ, ηυχ ηοη τηαςϊδ ρΓορίεΓ ρηΒδεηΐβδ,

»υΙ> φπΰιΐδ ίίευαηΐ, φΐαηι ρΓορίβΓ ΓιιΐιίΓοβ, 3(1 ςυο-

> υηι υΐίΐίΐπΐι-ιη βΐΐίιΐδ ι οιίικίαηι ϊιιΙεΙΙί£ΐιηΐιΐΓ, ΓίεΙ»

Γιπ8$6, ηοη άυΙ>ίΐ3νεηιιι. Οιι'κΙ ογ^π Ιιλ(· ΙιίδΙοπχ

ΐι%υη (ΙιχΊϊΐιιυΓ ? αυού οροΗεβΙ ρπηηΐδ εο^ϋβΐίοηββ

<Ί ΡΓΙΙΙΙ3 ρ6Μ30(Ιί ΪΙΐίΐίβ, (Ί ΥΪ38 ρΐΊΙΠΟί Γ3(1ίθίΐΙΙ3

ΙοΙΙβγο. Μ .ι ι η ηυϊ ρπηείρίίΐ (ΙεδΙηιχίΙ, ίβ αοοά" εχ ϋδ

δεςιιίΐυτ, βίηιιιΙ (Ιείενίι, βίειιΐ ϋοιηίηιΐδ ρεΓ Εναη^ε-

Ιίυιη ιιθ8 ύοεεί, ρΐ'ορπηοιίιιιιι εΐβτβ νοεβ ηο8 3ΐΙ-

ιηοηεηβ, υΐ Λ^ρΐίοπιπι ηι.ιΙοπιιη ρπιηο§εηίΙα

ί ιιίοτί ηι;ιιη<ΐ5 , (Ιιιπι ]υ1)ε( , ιιΐ ειιρίιΐίΐαΐεπι 3ΐ«|ΐιβ

ΪΓ3ΠΙ ρεηίΐιιβ 6χ*ΐίη£ΐΐ3ηιιΐ8, ηεε ονίηεερδ αιΐιιΐΐεπ'ι

ροΐΐυΐίοηβπ) η ιι ι Ιιοιηίι ίιΐίί βεείαί ΓοΓοπιιίιΙοιηιιβ ;

ιιιιυςυβιη ειιΐιη ηΙίφιίιΙ Ιιοηιιη ογϊγϊ ροΐβδί, ηίδί

τήν ακολουθούσαν τώ πρωτοτόκω γονήν, Β βΐΐεπιηι ει ϊγλ, αΐΐβπππ εχ ευρίϋίΐΐΐε ιι»χ:»Ιιιγ.

έτΛ τοΰ δφεως δ τήν κεφαλήν πλήςας,

ολον συναπενέκρωσε τδν κατόπιν δλκδν 8ν έφέλκε-

ται. Τούτο δε ούκ άν γένοιτο, μή προχεθέντος ήμών

ιαϊς είσόδοις έκείνου τού αίματος, δ τδν όλοθρευτήν

αποστρέφει. ΚαΙ εϊ χρή τήν άποδοθεϊσαν διάνοιαν

άκριβέστερον εν τοις είρημένοις κατανοήσαι * τούτο

δι' έχατέρων δίδωσιν ή Ιστορία νοεϊν, Εκ τε τού άνε-

λεΐν τά πρωτότοκα , κα\ εκ τού δι' αίματος κατα-

σφαλισθήναι τήν είσοδον. Έκεϊ τε γάρ ή πρώτη

όρμή τού κακού άφανί^εται , κα\ ενταύθα ή πρώτη

τής κακίας είσοδος καθ' ήμών διά τού αληθινού

άμνοΟ επνπρ^φκαχ. Οΰ γάρ έντδς γενόμενον τδν

όλοθρευτήν δι' έπινοίας έκβάλλομεν , άλλ' δπως άν

μηδέ τήν άρχήν ήμϊν παρεισδύση , φυλακήν διά τού ^

νόμου ποιούμεθα. Φυλακή δέ έστι καν. άσφάλ^ια τδ

τψ αίματι τοΰ άμνού τήν τε φλιάν και τους στα

θμούς τής εισόδου κατασημήνασθαι · ταΰτα τ.ιρ\ ψυ

χής ήμϊν φυσιολογοΰντος δι' αινιγμάτων τοΰ λόγου,

δ κα': ή ΙςωΟεν παίδευσις έφαντάσθη, διαιρούσα τήν

ψυχήν είς τδ λογιστικδν κα\ έπιθυμητικδν και θυ-

μοειδές. Τούτοις δέ κα\ τήν έπιθυμίαν ύποβεβηκέναι

φασ\ν , έκατέρωθεν τδ διανοητικδν τής ψυχής ύπερεί-

δουσαντδνδ: λογισμδν άμφοτέροις έπεζευγμένον ,

συνέχειν τε αυτούς, καΐ ύπά έκείνων άνέχεσθαι·

■πρδς μέν άνδρείαν τφ θυμώ στομούμενον , πρδς δέ

τήν τοΰ άγαθοϋ μετουσίαν δι' έπιθυμίας ύψούμενον.

"Εως άν ούν ή ψυχή τφ σχήματι τούτψ κατησφα-

λισμένη τύχη, καθάπερ τισ\ γόμφοις τοις κατ' άρετήν

Οιιί ρπιιιοβΗπίυηι ίιιίεήηιίΐ, 18 ρϊΓΐυηι ι^υοςυε ςνιι

εχ ρΓΪιηο§εηϊΙο ηαβείΐυΓ, δίηι«1 ίιιίεπηιΊι. δίευΐ ίη

οεείιίεηάο κβτρεηΐο, ηυί εβρυΐ ορρΓ05&Ίΐ 3((]υβ ρεΓ-

ουίϋίΐ, ίβ ΙυΙιιηι ςαο(1 α 03ρϊΐε ΐΓβΙιίΐαΓ εοΓρυβ

ηιοΓίιβεανΚ, ςυοά πιίηΐιιιε υη({υ3ηι ΓιβΓΐ ροΙβΓίΙ,

ιιίδί 83η£ΐΜ8 ίη οδΐίϊβ ίηΓυπιΙβΙιΐΓ, ςαί ρεΓευεδοτεηι

Γαεϋε τερείΐίΐ. Ιιΐ 8Γβθ υίτυπιφιο ίη υηυηι εοηιρίβ-

ε(3ΐουΓ : βίε βηίιη Γβεΐΐυβ »ε εχςαίδίιίιιβ εχροηε-

Ιογ. Ρππιο§8ηίιθΓυηι ηβοβ ει ροδίίαηι ρβΓ δαη^υΐ-

ιιειη ευδίοάίβ αΊδείηιυδ, εϊ ίΐϋηε ρπιΐ)38 νίΐίοΓυηι

βρρείίΐίοηεβ (οΙ1εη(ΐ35, εϊ Ιιίηο ρΓίηαυιη νίιίοπιιη

3(1νεΓ8υ8 ηθ8 αεϋΐυιχι ρεΓ τεΓυιη ο^ηυιτι ΓερεΙΙεηιΙαιιι

εδδε ίιιίεΐΐίςίιηυδ ; ηοη εη'ιηι ίη^τεβδίιαι ρβΓευββο-

Γβπι ε]ΊεεΓε, β«(1 ηβ οηιηίηο 8υ1>ίη(Γε(Ιϊ3ΐϋΓ, εβνβΓβ

Ιεχ ]υρβΐ. Οαυίίο αιηεηι βΐ οιημηΙϊ· ΙμΜι ε&1, α*

3{ηϊ βίηριΐηε βυρβΓίίηιϊηϊΓθ βϊηιυΐ ει ροδίεβ ροΓ-

οη^απιυδ : Ϊ13 ρεΓ χα>ξχηΛΐΛ ιιο$ εα Ιεχ ίηδίτυίι,

δχευΐϊ ςυο(]ΐιβ ιΙοείΓίη» ρηϋοδορααΙϋΓ. Ναιο αηί-

ιηβπ) ίη 'ΓϋΙίοηβΙβ, εοηειιρίδοϊϋίΐβ 3ο ΪΓαδείυϋε ρΐιί-

Ιοβοροϊ ρβηίυιιΙιΐΓ : ηυοηιπι ϋυο ροβίΓβιη», ΪΓβεεϊ-

οίΐε άκο 81 εοηευρίίοϊϋίΐε , βυϋεδδε 3ΪυιιΙ, 30

ηίΓυηιςυε ταΐίοηβίε δυδίίηβτε : ΓβΙίοηβΙε νεΓΟ υΐπβ-

(|υβ ίηηίχυπι υΐΓβςυβ οοηΙίηεΓε, ει 31) υΐτίδςιιβ

ΒΐΗΐϊηβΓΪ, η(»ά ΓοΓίίΙεΓ ςυί(1οιη β^εηάαηι ροτ ίταηι

εχοίΐεΐϋΓ 3ε ιουοιείυΓ, αά 1>οιιϊ αυίειη Γηιίιίοηεηι

εοηευρί$εεηΐί3 εΠεΓβΐϋΓ. Οαουκςιιε ι^ίΙυΓ αιιϊηια

Ιιοε οηΐίηε &είρδ3ΐη ΙυίαΙυτ, Γεείίβ εοβίίαιίοηίϋυβ

ηυαδί ςηίΙ>ηδ(ΐ3ΐη εΐβνίδ, Ιιυηε ίδίοτυπι ΐΓίυηι θΓθ"ί-

•Λήμασι τδ βέβαιον Ιχουσα, έν πάση δι' άλλήλων 1) ηειη εοη&6Γν3ΐΐδ , βΐΐεηιηι 31) αΐίειο ςιιθ3(1 νίΠηΙίδ

γίνεται τή" πρδς τδ καλδν συνεργία · παρέχοντος ήδη

δι' έαυτού τοϊς ΰποβεβηκόσι τοΰ λογισμού τήν άσφά-

λειαν, χα\ έν τω μέρει παρ' έκείνων τήν ϊσην χάριν

άντιλαμβάνοντος. Εί δέ άναστραφείη τδ σχήμα , κα\

τά &νω γένοιτο κάτω , ώστε κατά τδ πατούμενον

μέρος τδν λογισμδν πεσόντα άνω έαυτοΰ ποιήσαι τήν

έπιθυμητικήν τε χ»\ θυμώδη διάθεσιν τότε ό όλο-

Ορεϋων εϊς τά έντδς παραδύεται, μηδεμιάς τής έκ

τοΰ αίματος άντιπαθείας άντιβαινούσης αύτώ πρδς

τήν είσοδον, τουτέστι , τοις ούτω διαχειμένοις τής

είς Χριστδν πίστεως συμμαχο'ύσης. Τω γάρ αίματι

πρώτον έπαλείφειν κελεύει τήν άνω φλιάν, είθ' ούτως

έπιθιγγάνειν τών σταθμών έκατέρωθεν. Πώς άν ούν

τις έπαλε ίψειε τδ άνω πρώτον, τδ μή εϋριτκόμενον

ειιΐΐυπ) εο3(Ι]υν3ΐιΐΓ : Γ3ΐίο εηίιπ ΪΓαδοοικΙί ει πι-

ρίεηάΐ νίιη 3ΐ1 1>υηυπι (Ιίτί^ίΙ, εϊ ·ο ίΙΙίδ, υΐ άίχί-

ιηιΐδ, εοΐΓοΙ)θΓ3ΐιΐΓ. δϊ νεΓΟ Ϊ3 οτάο εοηνεΓβιΐδ Γιιε-

γιΙ, εϊ ςυοά &υρΓ3 εδδε (Ιευεί, δΐι^ίείίΐϋΐ·, ει ειι-

ρίεηιίί βε ΪΓ3$εεηϋϊ νίδ ΓαΙίοιιειιι ϋε Ιοιο δπυ ιΐε-

]εεΐ3πι εοηειιίεεί, Ιαηο ρεΓευδδηΓ ίιιςΓεϋίΙιΐΓ, Ιιιηο

ηιιΙΙα 83ηςυΊηί$ νίδ ίρδί ΓβδίδΙίι; ηίΙιίΙ ι ηίιιι Ηϋ δ ίιι

ΟΐΓΪβΙυηι Ιιίδ ρΓοϋεβΐ, «]υί ρεηει°δίοιιβ Ιιιι]υδ ο- «Ιϊ-

η'ιβ εοιτηιηρυηΐιΐΓ. Ρΐ'ίιιιο εηίιιι 8ΐιρεΓΐίηιίη3Γε ίηυη-

{βηϋυηι, ά°είη4β υίΓυπιςυε ροδίειιι ιίη^βικίυιιι 53η-

βαίηε ^ι1υει. Οιιοιιιοιίο ϊ^ϊΙαΓ ροΐεηβ ίβιίοηεηι

ρΓίιηυπι Οιπδΐί Γιϋε οοηιιηυηίτε, ευηι εηηι δυρΓ3

ηηκΓ6Γ6 ]υοε3ΓΪ3Τ δί δυρΓ3 εβιη ίη Ιοεο βαο ηοη

ίιινεηϊεβ, ηηΐΐο εετίε ηιοϋο. Νβο Ιε ΐϋΓοεί, φκχΐ
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ρπηιθ£εηίΙοηιιη εχύβπι Λ2([νρΙϋ$ ίΐΐβίβπι, βΐ 83ΐι- I

%αίη\» εΟϊΐδίοηβπι ιΐηυβ ίηιιηείίοηβιη 3 ίυάχ\&

ΓΜίαιη, ίη υηυαι εοηΐυΐίιηυδ ; υηυβ εηίηι αίςιιβ

ίιίοιη ηοηιο εΙ Λ)«νρΐίιΐ5 βΐ ■Ιυά&πδ ταηβΐιΐβ νί-

νκηιΐί ει νβπα νοίυηΐβΐβ βε βίβοΐίυηβ ίηίεΙΙίςίΐυΓ.

Ιΐ3ΐ|υβ δί ^κίχιιιη ηοιηίηβιη εβββ νίηυΐβ ρΓχύίΐιιπι

5βοιη(1υιη βμίπΐιιβίεηι 8 ηδιιιη ροηίηιιΐδ, ηοιι 53ηβ

οοηβπιε νίϋιιΐίδ ΓεΙυιιπι ρπικίρίβ ρεπηιί ςιΓιε.ηιιβηι

ΓβςυΪΓβΐ, ββ<1 63 ςιιοπιπι ίηΐβΓΪΐυβ ιιιυΐΐο ρΐυι υ&ϊΗ-

131)3 ςυβηι 6(1υθ31ίο αΙΙυΙβτϊΙ.

Οοηνεηίεηίβι· φΐυτ Μςγρίΐχ ρΓΟίίβ ίηίιία ιοί-

Ιεη(ΐ3 698ε (ΙίιΙίοίιιιυδ, υ( ιΙβΓιοίαΙ ιηαίπιιι ρηο ίιιϋβ 3

ριίτηοπίίίδ βυΪ8 ε ιηεάίο δηΙιΙ.Ίΐυπι. 86(1 βΐ ςιΐ3<]ΐ'3(

ΙιίδΙοηχ δειίδυδ ίδΐβ, ευηι ΙδίβεΙίΙίοοπιπι ρί$ηθΓυηι '

εοηβ8ΓΤ3ΐίο εχ ιΟΊιεο ροδίίΐηΐδ ββη^υϊηβ ρβηάβηΐ,

υΐ 3(1 ρβΓΓεεΙίΐπ χΐβιεηι 1)οιιυιιι ρβι-νβηίιιΐ. ϋυοά

νεΓΟ ροϊΐι[ΐΐ3ηι ρεΓΓεείβπι χΐβιειη αΐΐίββπΐ , Λά

/Ε^νρΐίυηι ροριιΐυιη ρει-Γιηευ'α, Ιιοε 3ΐιΐεςιΐ3ΐιι ίη

ηΐ3ΐο ρι.τΠεειεΙιΐΓ, ε ηιεοΊο 8ΐιΙ)ΐ3ΐιιηι 681. δεά 3(1

Ιιυηε ηιιοηηε 8ρΪΓΪΐυαΐ6ΐιι βειίδίπη, ςιιχ βεςιπιηΐιΐΓ,

ιηίπΩεε οοη^τυπηί. 1υΙ>βΙ βιιίιη ηιιίπηιεηΐιιπι 38-

βυπιεικίιιηι εδδβ , ί(1 βδΐ , εοι-ριΐδ υηϋβ δϊηΐζΐιίδ

βΟΊΐδΐΐδ 6δΙ, (|ΐιο ΓβρεΙΓιΙιΐΓ ^§)'ρΙίθΓΐιπι ρετειίδδΟΓ,

81 3θΊΐυδ ΙΙΟδίΓΟδ, Ίά 881, 1|·88 ίΙΐ38 3ηίπΊΧ \ΊΓ68

■ I Ιο 8:(;η3ΐ38 ρΓΟδρεχϊΙ. ΑεεεαΊΐ, ςυοά ειίεηϋί ηιο·

(Ιαηα ηοη ι-ειυίδδΐιιη ςιιβιιΐιίαιιι ΙηκΙίΐ , πι ίη εοη-

νίνίΪ8 Πεπ 8θ1εΐ, υϋ'ι εοηνίνχ δεϋεηΐ, ηιβη'ιόυδ

Ιίοβπ», εΐ ρβιΐϊυιΐδ ηοη 3(1 ϊΐβτ εβίοβίΐίδ, εΐ αά Ιι&ε

εΙΤιΐδίδ ΐηηΊιΙί νεδί'ιϋυδ. δεά εοηΐΓ3 ςαβδί 3(1 ϊι«Γ *

ρε(Ιεβ ]ϋίδίΙ εοηιεϋεηίΐο Ιιβ&εΓβ ύυηβ εκίεείδ εβί-

εε3(08, είη^υΙο βιιβΛίηβη 3ε εοηιρΓίπιί νεδίεηι ηβ

εΓΓιιηιΙίΐυι·, 3ε ίη ηΐ3ηίΙ)υ8 1>3ευ1υπι ΐεηεη, φιο

εαηεβ »Γ863ηΙυΓ Ιη 1ΐ30 ίΐ3(]ΐιβ (ϋβροβίΙίΟΒβ

ΓϋδΐίηβηΐβΓ 3^ηυηι εοηβάβΓβ ]α1)εηΐυτ, ηοη ορβιοη

εοςυοΓοη »Νβ ρΓχρ»Γ3ΐυσι, βεά ί§ηΙ αϊ εοηΓιςίι

>Μαηι , εΐ ευηι οιηηί εεΙβΓίΐΛίε ΓημΙίπι ίΙΙηηι

3ΐ)δηιηεΓ8, ςυουδηυε Ιοίιιιη βηίηοΐίδ εοΓρυβ εοη-

ίίπηρίυηι ΓυεΓΪΐ , άιιπιηυβ εχ ΊΪ8 ςυχ Οδδίβιΐδ

8(1η«Γβη(, εοηιβιΐιιηι φΐίιία,ιπιΐ εδειιίεηΐιιιη βδΐ,

Η 3ΐ> εο ηιιοά ',ίηΐυβ εβί »1>βΙ'ιηβηΐ; ρΓοΙιίηί-

Ιυηι εηίηι βδΐ ηβ 0883 εοπιπιίηιιπηΙιΐΓ βηίηιβ

ίίδ Ιιυ)ΐΐδ , $ε(1 ςιιοϋ εχ ί1Ι> ηΐ3Π(1υε·Ιί·η6 ΓεΙί-

<Ι υ ιι το ΓιιεΓίΙ, ί^ηϊ ΐΓ3(ΙεΓ8 ]ιι1)εηΙιΐΓ. Εχ ςιιίουβ ]

οπιηίϋυδ ιηβηίΓεδίυηι βδΐ βΙΓιυδ ςιιθ(!(ΐ3ηι Ιιοε εοιηβ-

ϋεηίΐί ηιοάο νοίυίδδβ ΙεςίδΙβΙΟΓεπ) ηοηίδ ΟδίβηάβΓβ.

ΟυκΙ εηίηι δί τεείυδ, 3η $β()εηδ? 81 υΙ 3(1 ίΙβΓ ειΙ-

Γ63ΐυ$, 3Π 3ΐίΙβΓ? 81 Γε8ΐίη3ηΐ6Γ 3η Π13ΐυΓβ? 81 03-

εηΐυπι η>3ΐιί1)υ5 Ιεηβ»8, 3η ηοη7 Οϋ'κί, ϊηςυβπι, Λά

νίΓΐιιΙεηι εοΐεηϋβηι, ηιιΐ ίιι^Ίβηϋβ τίΐίβ, ηυοά ηιαχί-

ιιιε 1310Γ88 Ιεςυπι Γεδρίείυηΐ, Ηχε η£Γβπιηΐ? ρΓοΓβείο

ηίηίΙ. Οπγ ΐςίΐιιτ ίο ]ιΐδδίι Γιεη ? Νΐβί δρίπίαβίεπι

δεηδϋηι 8ε(|υ3πιυΓ, ηυΐίβηι ίϋοηεβηι ευΠιοίβηΙβπ)-

ηυβ ε3α83Π) ροΐβήηιυβ υηςυιπι ίηνεηίκ. Ουβτβ

ρβίεΐ Ιιυο \'ΐ3ΐθΓίβ η3ΐ)ίΐυ εΐ 3ρρ3Γ3(υ δί^ηίΟεβΓί

(|ΐΐ3δϊ ςυίοιΐ8(ΐ3ίη ίηνοΙιιοΓίδ, ρίβηβ εο^ηοδεβη-

ι 4νω ; Ε! δϊ χαΐ μή τά δύο τοίς Ίυραηλίταις γεγέ-

νηται , ή τε των πρωτοτόκων άναίρεβι; κα\ ή τον

οΐματοι; πρίσχυσις · θαυμάσης μηδέν, μήτε διά

τοΰτο τήν άποδκθεΐσαν περ\ της αναιρέσεως τοΰ χβ-

χοϋ θεωρία ν αποδάλης, ώς Εξω της άληθείας τταρ—

ευρημένην. Νϋν γάρ ττ) διαφορ3 των όνομάτων, τοΰ

Ί?ραηλιτιχοϋ τε χα\ τοΰ Αίγυττίου , τδ της αρετής

πρδς τήν χαχίαν διάφορον ένοήσαμεν. Ε! οδν Ισραη

λιτικών τδν ένάρετον ή αναγωγή νοεΐν ΰιτοτίθεται ■

ούκ αν εΰλ(5γως των της άρετής γεννημάτων τάς

άρχάς επιζητοίη τις χαταφονεύεσθαι , άλλ' έκεϊνα,

ών δ άφανισμδς τής ανατροφής έστι λυσιτελέστερος.

Ούχοϋν άχολοϋθως τής Αίγυ7ττ!ας γονής τας αρχάς

δεΐν άναιρεϊσθαι , παρά του θεοϋ μεμαβήχαμεν , ώς

άν έπιλίποι τδ χαχδν τψ τής άρχής δλίθρω συνδα-

' πανώμενον. ΚαΙ συμβαίνει τή1 ιστορία τδ νδη[ΐα · των

μεν Ισραηλιτικών γεννημάτων διά τής τοΰ αίματος

προσχύσεως γίνεται ή φρουρά, δπως αν εις τελείωσιν

τδ άγαθδν ελθη. "Οπερ δέ τελειωθέν είς Αίγΰπτιον

συντελέσει δήμον, τοΰτο πρδ τής έν τω κακφ τε-

λειώσεως ήφανίσθη. Συνεργεί δέ πρδς τήν προχει-

μένην ήμων άναγωγήν τοΰ νοήματος χα\ τά έφεξής

συμπαραλαμβανόμενα τί] θεωρία τοΰ λόγου. Βούλε-

ται γάρ τροφήνήμων γενέσθαι τδ σώμα, όθεν άπερ"-

ρ'ϋη τδ αίμα, 8 χωρίζει τοΰ δλοθρευτοΰ τών Αιγυ

πτίων, έιή τών εισόδων δεικνϋμενον. Τδ τε σχήμα

τών τήν τροφήν ταϋτην προσφερομένων, σύντονδν τε

χα\ χατεσπουδασμένον είναι, ούχ οΤον ι«». τΛν εϋπα-

Οούντων έν συμίτοσίοις δράται* ών άνετοι μέν αί χεί

ρες , έλαφραΐ δέ ιματίων έπι6ολα\, τής τε δδοιπο-

1 ριχής παρασκευής οΐ πόδες έλεΰθεροι ■ άλλ' έχ τοΰ

έναντίου τά πάντα. Πόδες μέν διειλημμίνοι τοις ϋπο-

δήμασι , ζώνη δέ τδ περι4ρ"έον τοΰ χιτώνος τή Ιξΰϊ

συσφίγγουσα , διά χειρδς δέ ή άμυντιχή τών κυνών

βακτηρία. ΚαΙ έν τούτω τώ σχήματι προστίθεται

αύτοίς ή βρώσις άνευ τινδς όψαρτυτικής χαρυχείας ,

έπ\ πυρδς κατά τδ συμβάν έκ τοΰ παρατυχόντος σχε

διασθείσα, ήν κατά πάσαν 'πειξιν άρπαλέως οί δαι-

τυμόνες καταναλίσκουσι , μέχρις άν άπαν δαπανηθί)

τοΰ ζώου τδ σώμα· κα\ τών όστέων περιεσθίοντες,

δσον έδώδιμον, τοΰ έντδς ού προσάπτονται. Τδ γάρ

συντρίβειν τοΰ ζώου τούτου τά όστα, τών ά«ε·.ρημέ-

νων έστίν · δ τι δ* άν ύπολειφθείη τής βρώσεως, τφ

π■^ρι δεδαπάνηται. Έξ ών άπάντω·/ δήλόν έστιν, ότι

) πρός τινα ύψηλοτέραν διάνοιαν τδ γράμμα βλέτκι ,

ούχ\ τδν τρόπον τής βρώσεως ήμίν ύφηγουμέ·/ου

τοΰ νόμου ( ίχανδς γάρ τών τοιούτων νομοθέτης ή

φύσις, ή τήν δρεξιν ήμίν τής τροφής έντιθεϊσα),

άλλά Ιτερόν τι διά τούτων σημαίνεται. Τί γάρ αν

παρά τοΰτο γένοιτο πρδς άρετήν ή χαχίαν , ούτως

ή οϋτως τήν τροφήν προσενέγχασθαι ; λελυμένον

ή περιειλημμένον τή ζώνη , γυμνδν τοϋς πόδα;,

ή ένειλημμένον τοις ύποδήμασι, διά χειρός Εχοντα

τήν βακτηρίαν, ή άποθέμενον ; Άλλά δήλον άν εΓη,

όπερ ή τοΰ όδοιπορικοΰ σχήματος διασκευή δείκνυσι

δι' αινίγματος. Κελεύει γάρ άντικρυς έπιγνώναι τδν

ώδε βίον , ότι παροδικώς έπιφοιτώμεν τ? παρούστ

·· Ε«οϋ. χιι, 38.
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ζωή, άμα τή γενέσει πρδς τήν Εξοδον ύπ* αύτής της Α <13Π1 εδδβ νίίαιη ηθδΐΓ3Π) ,

άνάγκης συνελαυνόμενοι, πρδς ήν παρεσκευάσθαι νίδεηιΐυηι οΙ»ίΐβΓ ηοε βνιιιιι

ΧΡή ΧεΡσ^ τε κοΆ, τή λοιπή τή πρδς την

Λβίιν άσφαλεία. Καν ώς άν μη ταΐς άχάνθαις τοΰ βίου

τούτου (άκανθοι δ' άν εΐεν αί άμαρτίαι) γυμνοϊς τε

χαΐ άφυλάχτοις τοις ποσ\ βλαβείημεν, την τών υπο

δημάτων στενότητα τών ποδών προβαλλώμεθα.

Ταϋτα δέ Εστίν εγκρατής τε κα\ κατεσκληκώς βίος,

ό θραύων δι' Εαυτού και περικλών τάς της άκάνθης

άκμάς, χα\ κωλύων ικ λεπτής τε χα\ άφανοϋς άρχής

τήν άμαρτίαν ΕπΊ τδ Εντδς παραδύεσθαι. "Ο τε τοις

ποσ\ περικεχυμένος χιτών, χα'ι μέχρι ποδών καθει-

μένος, Εμπόδιον άν είη τώ τήν όδδν ταύτην κατά

σπουδήν διαΟέοντι. Χιτών δ' άν ήμΐν , χατά τδ άκό-

λουθον, νοηθείη, ή απολαυστική τών έν τφ βίω τούτω

σπουδαζομένων πλατύτης, ήν ε!ς όλίγον δ σώφρων " ΙυρΙιιθδ3, 61 νιΐίοδβ νίνβηύί τ»Ιίο ςυ36 Ι3ΐί$δϊιηβ

φιοιΐ ηιιηίπιηι «Α

αοοειϋηπίδ, βΐ δίηηιΙ

αΙ(|ΐιβ ικα'ι Μΐιηΐ]5, .κΙ εχίΐιιηι ηεεεδδίΐηΐβ ηυβάβιη

εοιηρεΙΠηιυι·, 3(1 ιμκε ρπερΒΓαΙοδ ηοδ γλλβ νοΙΙ ρ«-

(Ιί\)ΐΐί εΐ ηκιηϋηΐδ, ι-εϋςιιοηιιβ »ά ίΐ6Γ 3ρρ3Γ3ΐιι. Νβ

Ϊ£ΪΐυΎ δρ'ιηίβ ίη Ιιοε ηπΙιιο νίνβικϋ ίΐϊηειβ ρεϋββ Ιχ~

ϋβηΐυΓ,ηοη ηυϋίδ ρειίίουδ,δβύ αΊιηοηΐΗΐδ εβίεεϊδ <όπι-

πιυηίΐ'ι ίΙϊηεηΓβ (ΙβΙιεηιιΐδ. 5ρίη;ε αιιίεηι, ο,ιι* ρεάΊΙιυ*

ϊηίίχίε ηοη δοΐιιπι ΓβΙίηεηΙ Γεΐ3Γ<ΐ3ηΐςυε, νεΓυιη εΐϊβιη

εηεοαηΐ, ρεεο3ΐ3 βυιιΐ, 3 φιίΐχΐδ άυηΐίεδ εηΐεεοπιπι

ιΙεΓεικΙίι , εοηΙίηεηΐΊβδίιηϊ νίάεΐίεεί, Ιβηιιίβ 3ε αΊΐΓβ ν Ί ι α

ψι.Έ (1ο1ιίΙίΙ:ιΙ,:ιΙΐ|ΐιθ' Γΐ'.τιιμίΐ δρίιι.'ιπιιη ηειιιιιίηη (|ιμ1)Ι15

3 ρ.ιννο Ιεηυίςιιβ ρηηείρίο 3(1 ίηΙεποΓβ υβα,υε ρεεεβ·

13 $ίο ιη^ΓειΙίυηΙυΓ, υΐ ρβηίΐυδ οοε'ιιίαηΐ. Αά" Ιιηιιε

νίΐ3πι Γ3είεικΐ3πι, Ι3Ι3ΓΪ3 νββίϊδ ει βΙϊϊΐδΛ, ίά εβί νο-

λογισμδς συστέλλει, ζώνη τοΰ δδοιποροΰντος γινό

μενος. Τδ δε σωφροσύνην είναι τήν ζώνην, μαρτύ-

ρίται τφ τρόπω, περ\ δν Ενεργείται ή ζωή. "Η

τ' αϊ τών θηρίων αμυντική βακτηρία, δ της ελπίδος

λόγος εστίν, ψ κα\ τδ καμμύον της ψυχής ύπερείδο-

μεν, χα\ τδ ϋλακτοϋν άμυνόμεθα. Έκ πυρδς δέ προ-

τεΟεΐσαν ήμΐν τήν έδωδήν, τήν θερμήν ταΰτην λέγω

καΐ Εκπυρον πίστιν, ήν αμελλητί προσδεχόμεθα, ής

Εμφαγόντες δσον έκ προχείρου γίνεται ληπτδν τώ

έσθίοντι, και τδν κεχρυμμένον τοις στεΔ(5οτέροις τε

χα\ δυστρίπτοις νοήμασι, κα\ τώ λόγω, άπεριέργα-

»τ*» « μΙ απολυπραγμόνητον καταλιμπάνομεν, τω

πυρί προτιθέντες τήν τοιαϋτην τροφήν. Ώς δ' αν

σαφηνισΟείη τά περ\ τούτων αινίγματα, ταϋτά φα-

μεν, δτι τών θείων παραγγελμάτων δσα μ4ν πρό-

χειρον τήν κατανόησιν Εχει, ού νωθρώς, οΰδέ κατηναγ-

κασμένως μετιέναι προσήκει · άλλ' οίον πεινώντας

κα\ μετ'δρέξεως έμφορεΐσθαι τών προκειμένων, ώστε

γενέσθαι τήν τροφήν ήμΐν ευεξίας έφόδιον. "Οσα δέ

χέκρυπται τών νοημάτων, οίον τδ ίητεΐν, τίς ή ου

σία τοΰ θεοΰ ; τί πρδ της κτίσεως ήν ; τί τδ Εξω τών

φαινομένων ; τίς ή ανάγκη τών γινομένων ; κα\ όσα

ΐοιαΰτα ΰπδ τών περιέργων Ερευνάται · τώ άγίω

Πνεύματι συγχωρεΐν μόνφ γινώσκειν> τώ τά βάθη

τοΰ θεοΰ διερευνώντι, καθώς φησιν ό Απόστολος.

Τδ γαρ άντί τοΰ Πνεύματος ύπδ της Γραφής πολλαχή

τδ πΰρ μνημονεϋεσθαί τε και όνομάζεσθαι , ούχ άν

τις τών πεπαιδευμένων τήνΓραφήνάγνοήσειε. Προσ-

ρ3ΐεΙ, ηίπιΊιιιιιςυβ εΙΓιιηιΙίΐυΓ, ϊηιρεύίπιεηΐο β$ΐ :

ςυ3Γε εϊη^υΙο φιοφιηι βιΐΓβιιπι ΐΓ;ιΙιεικ1:ι ε$ΐ 61

εο3Γεΐ3ηϋ3, ηε Ιιιιε 3ΐΐ]α6 ϊΙΙυε οΪΓΟίιηιΠιιαί. Οίη^ιι-

1 υ πι νβΓΟ ηιοιίεβίίβ ε$1, εΐ ϋϋί^βηί νίνειιϋί ιαΐίο,

<\χι» ηο$ πΐϋηεΐ 3(1 ηεεεϋ&ίΐβίβπι, ηοη ·λΛ νοίιιρίβίεηι

Γεηυ$ ιιΐί. ΟυοιΙ αυίειη ρΓΟ πχχίεϋΐίβ εΊηςιιΙϋηι οη-

ρ'καπΓ, εΐϊ.ιιη π>εηιΙ)Γ3 εοΓροηί (\αχ είη^ηΐο εοηιιε-

εΐιιηΐυτ, Ιε&Ιίποοηϊο βυη(; 1>3ευΙυ$ νεπι, ηιιο ει ΓβΓ&3

ΓερεΙΙϊηΊΐιβ, ει ηοηηυηςυβηι δίικίειιΐΛΐηυι·, κ ρε κ εβί.

Ιΐοε (Μΐίιη βυΐ3 ίηάυεϊιηυΓ, υΐ ΐ300Γβ$ βίηιυΐ βΐ (Ιοίο-

Γ63 5υΟεΓ3πιυ5 : Ιΐ3εΓε$&0$ βηίποοβ Γοοτεαηιυδ : Ιιαο

&1,υ(3Γ(1εηΓιυ$ρ1εΓυηιςυ6 ίη ΙαίΓαηΐεβ εαηεϊ, »Ιϊε-

ηββ.νΐάεϋεεί 3 νεηΐβΐβ 1>ε$1ί3$, ϊηΜίΐΊςαηιυβ : 1ι»ε

, 3Γηΐ3(Ί Ιοη^ε ϊΐΐαβ 3ΐ> ονΊΙ)ΐι$ βο&Ιγϊ$ 3Γεε3Π)υ$. Εχ

' ίειιε 3υ1εηι βοΐυπι είΐιυδ ηιιΐιίδ ρτοροδίΐυδ ε$1, φΐο·

ηίαιιιΓιϋεδ ςυκ: ρβΓ είΙ>υιιι ΠΙυιη $ί{ηίΰε3(υΓ, 3Γ-

(Ιβηΐίδδίηΐϊ ε$$ε ι!β!)6ΐ, ηίηίΐ ηυηιίύυηι, 3υ( \ά\Λ\ο αε

Ουεηδ ροδβϊιίεηδ, 50(1 Ιίπηα βε δΐ.ιίιίϋδ, βχ ςυ>

εοηιειΙεηΊυδ ψιβηΐυπι ηοΐίδ ρο85ΪΙ)ί1ε. Οδδευιη αυ-

Ιεπι 3ε ιΐυππη ηοΐιϊβ ι^ηί ΐταιΠηκίδ, ςυοά ςυβίε βί(

ΊηβρϊείβΙυΓ. ΙΙΙιιά Ιβηεβηιυβ, άαο 6886 άίνίηοΓυαι

ρΓχεερΙοτυπι βοικτα. 3Ν»ιη 3ΙΪ3 ηυ]υ8εεπιο(ϋ βυηΐ,ιιΐ

ρο$8ίοίΙβ ηουΪ8 8ΪΙ 63 ρίβηε ίηίεΙΙί^ηΓΡ, ρΓοοβοίΙβιη-

ςιιβ (1ε ϊρ8Ϊ8 τειΙάβΓβ ΓβΙίοηεηι. Ηίεε ηοη ϊβηηνίΐεΓ,

ηεε ηιΐ38ΐ εο3είϊ ρεΠται 1»γο <1ε1)6Π>ιΐ8, βειΐ υΐ Γα-

ηιεδεειιίεβ εοπιει]υη(, ευηι (Ιεδ'κΙεΓΪο δεϊΐίεεί 61 Η-

1>εηΙβΓ, ιιΐ »ά 1)οη3ηι ηοοίδ οίε οίυυδ ναΐεΐιιιϋηειη

ηιιίιηιε ροδδίΐ ρΓοάεδδβ. ΛΙίβ δίο )3ΐεη(, υΐ ο'υηοΓβ

άγει δέ τ^ΐ τοιαύτη διανοία ήμάς κα\ τδτής Σοφίας ^ δίπΐ, ςυ3Π) ιιΐ νβΙ ρΐεηβ ίηίεΙΙί^βΓβ, νεΙ τβάάβνβ Γ3-

παράγγελμα, δτι € Ίσχυρότεράσου μήέρεύνα, ι τουτ- Ιίοηεπι ηυεβηιυδ , υΐ 81 ςπϊδ ς«36Γ6Γ8ΐ, ηυχηβιη δϊΐ

έστι, τά όστά τοΰ λόγου μή σύντριβε- ού γάρ σοι 8υΙ)8ΐ3ηΙΪ3 ϋεί, ςιιίιΐ 3ηΐ6 εΓββΙϊοηβπι ΓιιεΓίΙ, (]ΐΐ8Β δίΐ

χρεία τών κρυπτών. ηεεεδδίΟδ εοΓυηι ο,υ* Πυηΐ, αΐϊαςυβ (|υ»ιη ρΐυτίητ»,

·|ϋίβ ειιποδβ ηιυΊί ςυ«ΓυηΙ:Ιι«ε οηιηϊβ 8ρΪΓίΙυί δίηείο ΓβΙϊηιιηβπιαδ, ςυϊ Ββί ρΓοΓπηάί ΐιινεδίϊββΐ βΐ βείΐ,

ιιΐ ΑροδΙοΙυδ 3ΪΙ **. Νϋΐη ί§ηεπι ρΓΟ δρΪΓΐΙη εβρϊ ρΐεπιπιηυβ ίη 83εηδ ίϊΙίεΓίδ, ηβπιο ΙβεΙβ ΙρδβΓυιη ηυΐιί-

ΐυδ ηβ^βοίΐ. Ηοο ββΐ εΐίβηι ςυοά δ^ρΐεηΐ'ιβ ιηοηεΐ, « ΓοΠίοΓβ 16 ηβ δοπιΐβιϊδ", » Ιιοε βδί, 0δδ3 νει-ϋΊ Οεί ηβ

εοηΓηη^38 : ηοη εηίιη ββΐ Ιί1)ί ορυδ βϋδεοηϋίΐίδ.

Ούτως Εχβάλλει της Αιγύπτου ό Μωϋσης τδν λαών ■

χαΐ πάς δ τψ Μωύσεΐ κατ' ίχνος έπόμενος, τφ τρόπψ

τούτω της ΑΙγυπτίας τυραννίδος Ελεύθεροι τάντας,

ών άν δ λόγος χαθηγήται. Δει δέ, οΐμαι, τοΰς έπο-

8ίε ει) αεί I 31) ^ςνρίο Μο^βεβ ρορυΐυιιι, 61 <]ΐιί-

ευηςοε ε]υδ νεδίί^ίβ δβηυίΐυΓ, ηοε ηιοΛο 3ΐ>

ρΐίίεί ρεεεϊΐί 1>τ3ΐιηί(1ο οηιηε8ΐίο6Γ3>, ςυί εί ρ:ΐΓ6η(.

ΟροΓίεΐ ηυΐεπι ηοδ, ςιιϊ Ιαίβηι (Ιυεεπι δεηαίηιιΐΓ,

» I Γογ. η, 10. » Εεεϋ. ιιι, 22.
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ηβο οπιηΊηο ρααρβΓβί εβδβ, ηβο <1ϊνϊΐΪ3Γ»ιτη Λ

ρΐΐ βχρει-Ιβδ , ηβο ρβηυπίπι εοπιηι ρ»1ϊ, ςικ» βϋβ-

ιιί^ηίβ ίιι ρΓβΐϊο βυηΐ, 86(1 ιηυΐιιο α1> Ίρβΐ» «οοϊρβ-

Γβ, 80 αρηά ηο8 ΓβΐϊηΡΓβ. βαοά ρπΒεερίο Μο)-8)8

Ιϋΐιο ϊη Μχγμιο ροριιΐιιβ ΓβεβΓβ ]υ1)βΙυι·. νβπιιη ί(1

ιιοη Ι3ΐη ΓβείΙε ρεΓεϊρίεηδ ςιιίδφίΛΠΐ, ηιεηίειη 1β-

βίδίαίοπδ ιΐα ίηίεΙΙβχεπί, 30 8ϊ ϊΙΙβ αβίϊβικίβι-β πιαιι-

0ΑΪΆ (οιηηιοϋαιιίβηι, βΐ 3(1 ϊη]υδΙίΐίαηι (Ιυχ βχδΐίιε-

γϊΙ. Οιιοά Ιαιηβη νεΙΙε Μθ8βη ηβπιο τεείεάίεεί, ςυί

δειριεηΐϊαιη 1ε£απι ΓεβρΐεϊεΙ ίηαοΐεπι, ςυίΐιιΐδ, ίη]ιι·

πη ϊη ρι-οχίηιιιιη ραδδϊιη νβΐ3(αΓ : ΙίοεΙ εοηδεηΐβ-

ηβιιπι ΓϊΙϊοηί ν'ιάββίιΐΓ ςιιίΐιυδιίιιηι, υΐ Ιιβο ίηαΊΐδίΓΪϋ

ΙίΐϊΙχί ρΓβΐϊα βυ3 &1) ./Εβγρίϋδ βχί^βΓβηΐ. Νοη εηίιη

ηιίηιΐδ εοιηηιίΐΐβιιιιιβ επηιβη, δί Ιβΐβ ρΓΧοερΙυπι 3

ηιβικίαο,ίο ει ΓΓαυιΙβ ηοη ϋβΓεη(ΐ3ΐηυ3 βο Ιί&βΓβηιυδ.

Νίπι ςηί οοηιηιοϋαίο φιίιΐρίαηι ΜοβρΚ, ηβααε οοπι- '

ιιιυΰβηΐΊ πίΓδίΐδ ΓβϋαΊΐ, δί ςυίϋεηι ϋΠεηιιηι ίΐΐιιιΐ

Γαβηΐ, υΐ δροΙϊαΐοΓ ίη]υπ3ΐιι ΐηΐηΐϊΐ : βϊη ί<1 ςυοιΐ

8ΐιυηι 6Γ31 ΓεΓιηυβπΐ, αϊ ςιιί θαη ΓβΓεΙΙβηι, ςιιϊ βρε

ΓεείρίεηαΊ οοιηιικκίαν'ιΐ, οηιιιίηο άεεερΙυΓ βρρεΙΙα-

Ιιιγ. ΟοηνοηίεηΐίοΓ ββΙ ιιιΜϊπμογ 8ειΐ8ΐΐ8 εο (μιί 3(1

ΓιΐΐεΓβιη εχροηεηΐϊ οεειιιτίΐ, ςιοβί ηϊπιΪΓυηι 8επ-

ρΙϋΓβ ]ιιΙ)β<<(, υ( ϋ ηιιϊ ηοηββίβ 30 ' Ιϊόβηΐίΐβτ βχ

νΪΓΐυΐβ νϊίαιη ίηδίίΐουηΐ, εηκίίΐίοηίϊ ςοηΙίΠιιιη <1ϊ-

νίΙΪ38 8Ϊ1>Ί οοπιραΓεηΙ, ηιιίΐιυβ αΙίεηί 3 ϋϋβ ήοιηϊηεδ

βχΟΓΟίηΙιΐΓ : πιΟΓϊΙβπι, ηΧαηΙβιηηυβ ρΙιϋοδορΜβιη,

Π8ΐΓθηοπιίαπι, ββοπιείπαιη, ιηιΐδϊοβπι, (ΙίαΙοοίίεαπι,

ΟΏίβηβφιβ βοίβηΐ'οβ, α,υίουβ ίΐϊβηϊ »1) ΕεοΙείίβ

ΠοΓβηΙ, αεεϊρεΓε αϊ) ΊΙΙίδ, αε ϊΗθ3 3ϋιιΙεηΐεδ ρπτβΓβ

8ί ηθ88Ϊοϋβ ββΙ, εΐ ϊη ηιεϋοΓεδ αβπβ ιηιΐδΓβιτβ )α- )

ΙιβιηαΓ, ίιι ηυχ ικΛίβ υβιιϊ Γιιΐυτχ δ'ιηΐ, ευηι ςρυ*

ΓυεπΙ άϊνϊηϊ ηινδίεπϊ Ιοπιρίιιηι ηίι δρίηΐιΐ3ΐίΙ)ΐΐδ ορΊ-

1»υ8 βχοπ)3ΓΡ. ΟιΓι εηίιη Ια1ε8 ορβδ 8ΐΙ>ί εοΙΙβ^βπιηΙ,

Μογδί οΐτεβ Ι»1)εΓηαευ1υπι ΙεδΙίιηοηϋ 1α1)0Γ3ηΙϊ άβ

ΓεΙ)ϋδ δο'ΐδ 3(1 δβηεΙΟΓυιη εοιίδίπιείίοηοιη εοηΓεπιηΙ,

ψιοιΐ εΐίαηιηυηι Πεπ νίάβιιιιΐδ. Μιιΐΐί $εηΐΠίυπι επι-

(ϋΐίοηεπι Οηηπβηι ϋοηυπι ηυοάιίαηι Εοοίββϊχ οββ-

πιηΐ : ευ]ιΐ5ηιυάί ηιη^ιιιιδ ΊΙΙβ ΓιιίΙ Ββδϋίιΐδ, α,ιιΐ

οηιη £)ξγρΐΐ38 ορβδ ϊη ]υνεηίΚ 3613 Ιβ βίοι β£Τβ£Ϊβ

εοηιρ»Γ3δδβΐ, ΰοοηυβ εοηδεοηδβεΐ, νεπιπι Εοείεβίχ

Ια1)εΓΠ3ου1υηι ε]ιΐ8ΐιιθ(!Ί ορίΐηΐδ εχοΓηβνϊΐ.

8ε(1 Γεάεηπίϋβ ΊΗυε, ιιηαε ϋί^ΓεδδΊ δΐιπιυδ. ΙΙΙϊ

εΓ(?ο, φιϊ νίπυίοιη εοΐιιηΐ, βΐ ΙεςΊδΙβιοΓειιι ϊη νΐΐ»

ββςυιιηΙιΐΓ, εαιη &ξγρι\χ ϋίΐίοηϊβ Ππεβ εχεβδδεΓΪηΐ,

πιηΐΐίδ ιεηίΑΐίοηυιιι ϊηευι-δί1)(ΐ8 ϊηΓβδΙβηΐιΐΓ, υηάβ

ηιυΙΐ;υ αβίοΐΊοηββ, ΐεΓΓΟΓεβ ει (1β νϊΐβ ρεΓΪεϋιβ-

Ιϊοηε» οΗαηΙιΐΓ, <] υ ■ 1>«ι 8 ΙβΓΓΪΐϊ εοηιπι ηη'ιηιί,

ςιιί ηιιρβΓ ίη Γκίε ΓιιηάβΓι δϋηΐ, ίιι άβίρεΓί-

(ίοπειτι οπιηΐυηι ΙιοιιοΓυια «ςηηΙυΓ. 8θ(1 βϊ Μ05Γ868

3υΙ 8ίπΐίΙ\8 Γ|1ΐίδρί3ηΐ ρορίΐΐί Γ8010Γ ΓϋβΓΪΙ, ΙβΓΓΟΓΪ

εοηδίΐίππ) ορροηεΐ, εοτυπιςυβ «ηίηιοδ ιίηιοΓβ εοτ-

ιτρίοδ «ϋνΐιιϊ 3πχί1ϋ δ;ιβ εοηΠι-ηιβΜΐ. 1(1 νεΓΟ (ΙβΓΪ

ηρ(|υϊΙ, ηϊδϊ εοτ β]α8, ηιιϊ ρορυΐο ρΓα?βδΙ, ϋεο Ιο-

ηυαΙυΓ. Ειοπίιτι ρΐβπβηαβ ςιιί β]υβιηο(1Ί ηια^ίδίΓηΐυηι

ρρπιίιΐ, ϊιΐ 13η(υηι οιΐΓϊε εβί, υΐ (\αοά εχΐΓίηδβειίδ

βρραΓεΙ, Ιιεηβ βεΙιαοβΧ : εοηιπι νεΓοςυχ3))δεοη(1ίΐ3

(«ηΐ, 3 ϋοο δοΐο οεΓηυηΐυΓ, ροΓβχίριαιη γ»-

μένους τω πρός άρετήν ήγουμένο,ι, πένητα; ίΐναι

τοΰ Αιγυπτίου πλούτου, μηδέ των αλλοφύλων κειμη

λίων ακτήμονας , άλλα τά προσόντα τοις έναντίοις

πάντα λαδόντας, έν χρήαει »αρ' έαυτοϊς £χειν όπερ

τότε ποιήσαι παρά τοΰ Μωϋιέως ό λαός παραγγέλλε

ται. Τούτο δί οϋκ άν τις έκ τοΰ προχείρου νοήσας,

άποδέςαιτο τοΰ νομοθέτου τήν γνώμην,εί άποστερεΐν

τοϋς χρήσαντας έγκελεύεται, καΐ ύφηγητής άδικίας

γίνεται. Άλλ' οϋδ' άν κατ' άλήΟειάν τις εΓποι ταύτα

διατάίσειν τόν νομοθέτην , πρός τους έφεξής βλέ

πων νόμους, τοϋς άνω κα\ κάτω τήν κατά τοΰ πέλας

άδικίαν κωλύοντας, κάν τισι δοκη εύλογον είναι τό

Εργον, τά μισθώματα παρά των Αιγυπτίων τοϋς

Ίσραηλίτας διά της έπινοίας ταύτης είσπράττεαθαι.

Ούδε γάρ ^ττον ίγκλημά τί έίτι, μη καθαρεύειν

' ψεύδους τε κα\ άπάτης τό τοιούτον παράγγελμα. Ό

γάρ έν χρήσει λαβών τι, κα\ μη άποδιδοϋ; πάλιν τφ

χρήσαντι, εί μέν άλλότριον εΓη, ώς άποστερήσας

ήδίκησεν εί δέ τδ έαυτού κρατοίη, ώς παραλογισά-

μενος τόν έλπίδι τοΰ λαβεΤν χρήσαντα, πάντως άπα-

τεών ώνόμασται. Οϋκοΰν ό υψηλότερος λόγος της

προχείρου διανοίας άρμοδιώτερος, ό κελεύων τοϋς τόν

ελεύθερον βίον μετιόντας δι' άρετής, κα\ τόν Εξωθεν

τής παιδεύσεως πλοϋτον παρασκευάζεσθαι, ψ οί κατά

τήν πίστιν άλλόφυλοι καλλωπίζονται. Τήν τε γάρ

ήθικήν καΐ φυσικήν φιλοσοφίαν, γεωμετρίαν τε χα\

άστρονομίαν , και τήν λογικήν πραγματείαν , καΐ

πάντα οσα παρά τοις έξω της Έκκλ ^/νυυσαςε-

ται, κελεύει ό της άριτης καθηγούμενος παρά των

* τά τοιαύτα πλουτούντων έν Αίγύπτω λαβόντα λόγω

χρήσεως ΰποδέξασθαι, ώς έν καιρώ χρησιμευόντων,

όταν δέη τόν θείον τοΰ μυστηρίου ναόν διά τοΰ λο

γικού πλούτου καλλωπισθήναι. Οί γάρ τόν τοιούτον

έαυτοϊς θησαυρίζοντες πλοΰτον, προσάγουσι τω Μωϋ-

σεΐ περ\ τήν σκηνήν τοΰ μαρτυρίου πονούντι τό παρ'

έαυτού Εκαστος, πρός τήν τών άγιων κατασκευήν

συνεισφέρων · δ δή κα\ νΰν ϊστιν ίδείν γινόμενον.

Πολλοί τήν Ιξω παίδευσιν τ?( θεού Εκκλησία καθ-

άπερ τι δώρον προσάγουσιν, οΤος ην ό μέγας Βασί

λειος, ό καλώς τόν Αίγύπτιον πλοΰτον έμπορευσάμε-

νος, κατά τόν της νεότητος χρόνον, χα\ άναθε'ις τζ»

θεώ, και τω τοιούτφ πλούτω κατακοσμήσας τήν

αληθή της Εκκλησίας σκηνήν.

Άλλ' έπανιτέον όθεν έξέβημεν, ότι τοΓς πρός άρε-

τήν ήδη βλέπουσι, και τω νομοθέτη κατά τήν ζωήν

έπομένοις , όταν καταλίπωσι της τών Αιγυπτίων

δυναστείας τούς όρους, έπακολουθοϋσί πως αϊ τών

πειρασμών προσβολαΐ, στενοχώριας τε κα\ φόβους και

τοϋς περι τών έσχάτων κινδύνου; έπάγουσαι ■ δι' ων

καταπτοηθεΐσα τών κατά τήν πίστιν νεοπαγών ή

διάνοια, εις παντελή τών άγαθών άνελπιστίαν εκ

πίπτει. Άλλ' εϊ Μωϋσής, ή τις τών κατ' αύτόν επι

στατών τοΰ λαού τύχοι , άντιστήσει τώ φόβω τήν

συμβουλήν, τη της θείας συμμαχίας έλπίδι τό κατ-

επτηχός τή; διανοίας παραθαρσύνων , όπερ οϋκ άν

γένοιτο, μή της καρδία; τού προεστηκότο; τω θεώ

λαλούσης. Τοις γ*ρ πολλοίς τών έν προστασία τοι

αύτη προτεταγμένων, τό φαινόμενον, μόνον, όπως άν

ευ διατεθίίη, σπουοάζετζ·. * τών όέ κεκρυμμένων, ά
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μόνω τφ Θϊψ χαθοραται, όλ£γος γίνεται λόγος. ΈπΙ Α Ι'ιοιιβΓΠ ηβΐιεηΐ. Αι Μθ)$θ£ ηοη Ϊ13 &6(1 Λυηι Ιβ-

δέ τοΰ Μωϋσέως οϋχ ούτως ην ■ άλλ' έν φ θαρσεΤν

τοις Ίσραηλίταις διακελεύεται, μηδεμίαν κατά το

φαινόμενον φωνήν πρδς τδν θεδν ποιησάμενος, βοαν

παρ" αύτοΰ τοϋ θεοΰ μαρτυρεΐται · διδάσκοντος, οί-

μαι, τοΰ λόγου, οτι εύηχός έστιν εκείνη ή φωνή, και

μέχρι της θείας άναβαίνουσα άκοής, ούχ ή μετά τί

νος διατάσεως γινομένη κραυγή, άλλ' ή άπδ καθαρός

συνειδήσεως άναπεμπομένη ένΟύμησις. Τφ δέ ού

τως εχοντι μικρδς ήδη πρδς συμμαχίαν των νομιζο-

μένων αγώνων ό άδελφδς καταφαίνεται , έκείνος ό

άδελφδς, ό κατιόντι πρδς Αιγυπτίους, κατά θείον βού-

λημα, τφ Μωϋσεΐ συναντήσας, δν εις άγγέλου τάξιν

ό λόγος ένόησεν. 'Αλλά τότε γίνεται της ύπερκειμέ-

•νης φύσεως ή έμφάνεια, ούτως έμφαινομένη, καθώς

ΓΪ61Ϊ138 ϋοηο ιη'ιαιο β>$β]αΙ)βΐ, Ιαιηβίβ'ι ιιυΐΐϋΐη

βχίεηυδ νοεβηι βρύα" ϋεηηι ρι-οΓβΓβΙ, όΊνίιιίΙιιβ δϊΐιι

άΊεΙυηι ηΠίΓηιαΙ, ι ^\^Ίά Ιυ 3(1 ηιβ εΐ3<ιΐ3δ? ι 0<ι:ιιη-

οΙιγοπι ηοηεΐ, υΙ β£0 βγΜΙγογ, δοηοι-βηι βδ$β ϊΐΐβιιι

νοεβηι, βΐ υ$ςιιε 3(1 ιΐίνίηϊδ αυτββ Πΐ3£ΐιίΐαι1ίη6 βυη

ρβΓνβηΪΓβ, ςυχ ηοη εοηίβηΐίοηε εΐ&ηιοηβ , 8ε(1 ρυ-

πΐβίε οοι-ύίδ $ιΐ3 πιεα'ίΐβΐίοηβ εοηείρίΐυι·. Κ] αοΐβιίι

ςιιί βίο 3(1 Οοηιίηιιηι &Γ31, ραΓνυηι ]3ΐη Γγοιογ αίΓειτβ

ιυχίΐίυαι ρο$$β νίάεΐιιι·. ΡγβΙογ άΊεο Πΐβ αυί (Ιεβεβη-

άεηΐί 3 ιηοηΐβ Μυν$ί, ϋβο Ίΐ3 άΐβροηβηΐβ, υΐινίβηι

ΓυοΓ.ιΐ ρΓ0|Γββ$υΒ, ηυεηι άίνϊηίΐυβ άβΐιιη ηοπιίηΙ

βηςεΐυιη ά'ιχίιηιιβ. 8εϋ Λ' ΐρ&ο ϋοο ηιίπΠοβ α ΐγ-

Γαιιηίδ 30 ηοβίΐβ ηαηι&ιιί βεηεπβ ίη$κ1ϋ$ ηοιηίηβ*

εηιυηΙυΓ. Ταπί νεΓο (Ιίνίηχ ηαίητχ 868β ρΓΟίΙίΐ ρπυ-

άν χοιρή τδ δεχόμενον · δ δή καΐ τότε γεγενήσθαι Β βειιΐΐΒ, ςυ» δίε 3ρρ3ΐεΐ, ιιΐ εβρεΓβ ροΐεδί ί(1 ψιοι!

παρά τή; ιστορίας άκούομεν, καΐ είσαεί γίνεσθαι,

τ:αρά της τοΰ λόγου θεωρίας μανθάνομεν. "Οταν γάρ

φεύγη τις τδν Αίγύπτιον, κα\ έξω των όρων γενόμε

νος, πρδς τά: προσδολάς των πειρασμών δειλιάση ·

άνωθεν τήν έκ παραλόγου σωτηρίαν ύ όδηγδς ύποδεί-

κνυσιν. όταν π-ριστόιχισάμενος ό έχθρδς τή έαυτοϋ

δυνάμει τδν διωκόμενον , βατήν ύπ' άνάγκης αύτφ

κατασκευάση τήν θάλασσαν, ε!ς ήν καθηγείται 6 όδη

γδς ή νεφέλη (τούτο γάρ δνομα τφ όδηγοϋντι, όπερ

καλώς τοϊς πρδ ήμών εις τήν τοϋ άγιου Πνεύματος

μετελήφθη χάριν) · παρ' ου γίνεται τοις άξίοις ή

πρδς τδ άγαθδν οδηγία ■ ζ> τις έπόμενος, τδ ύδωρ

διέξεισιν , όδοποιοϋντος τήν δι' αύτοΰ πορείαν τοϋ

βϊπι ΓβεϊρΚ. Ηοε υιίςυε Ιυαι αεείάΊδδβ βχ ΙιίίΙοπ;)

3ΐΐ(1ίηιυ5, ε( ρβΓρεΙυο ίίεΓί εχ $ρίηΐυαΙί βεηκυ Λϊ-

Βεϊαιυδ. Ν3ΐη ςυί ^Ε(;)·ρΐιιηι Γυ^ϊεηβ, .Έ^νριίοδ ]αηι

ίίηβδ ΓκΙε ΐΓβηβϊνϊΙ, βί ΙεηΙαΙίοαυπι <Ρ8ΐιιηι εχΐϊιηιιε-

ΓΪΙ, 30 ίρβο Ι)εο ρείβηϋβιη ββββ βίοι ββΐιιΐβαι, 3 άυοβ

ίιΐδίΓυίΐΜΓ. Οιιη εηΐιη υικίίςιιβ είΓεαηκΙβίυβ ίηίπιίοί

νίιΊυυβ 8ί(, Ιοηβ ηβεβ88»πο (ηοη βηίιη άΛίατ Μ\α

εχίΐυδ) π>3Γε ύΐνϊηϊΐΗβ ϊΐ» βοϊηΛϊΐϋΡ, υΐ ρβτ ίΙΙυϋ

ΛΐιιίιιιΙατο ροδδΐΐ ", αά ψιοά ηυοεβ ( ιά εηίηι ϋυεϊ

ηοιιιεη) ύυείυβαο (Ιεάυείι, ςιιβ φΐϊάεπι ηαοβδρΪΓΐΐυβ

καηβΐί ςΐ'3ΐί3ΐιι ηιυΐΐ! εΐίαηι αηΐβ ηο$ βΐ£ηίΰε3η ΓβεΙβ

388βνβταΐ'ΐιιι( : 3 ίρΊτίΐυ βιΓιη) 3(1 Ιιοηιπη Γβ(1υοϊαι<ΐΓ;

βρίηΐυη] ςυί ββςυϊπαυΓ, 3<]υβηι ρβΠΓληβΐηιηβ. ϋρϊ-

ήγουμένου · δι' ού γίνεται τδ άσφαλες τη ελευθερία, ΓίΙυδ ίΐεΓβά δβ ρβΓ 3(]υ3ΐη ρΓ%ρ3Γ3ΐ; βρΪΓΪΐα ΙίΙΐ6Γΐ33

τοΰ Ιτζί δουλείας καταδιώκοντος, Ιναφανιζομένου τφ εοηΙίπιιαΙυΓ, βρΪΓΪΙυδ ί», ηοί ηοβ ίη 86ΓνίΙυίβηι ΙΓ3-

ϋδατι. Τίς γάρ οϋκ οίδεν, δτι στρατδς Αϊγύπτιός

εστι τά ποικίλα τής ψυχής πάθη, οΤς καταδουλοΰται

ό άνθρωπος; 'Κκεϊνοι οί ίπποι, εκείνα τά άρματα, κα\

οί έπ' αύτών άναδάται, τοξόται, και σφενδονήται, και

όπλομάχοι , και ό λοιπδς όμιλος τής τών έχθρών

παρατάξεως. Τ£ γάρ άν τις διαφέρειν είποι τους θυ-

μώδεις τών λογισμών, ή τάς πρδς ήδονήν τε κα\ λύ-

πην καΐ πλεονεξίαν όρμάς, τής μνημονευθείσης στρα

τιάς , Λίθος άντικρυς άπδ σφενδόνης έστίν ή λοιδο^

ρία, καΐ λόγχη τήν αϊχμήν έπισείουσα ή θυμώδης

όρμή ■ τδ δέ περί τάς ήδονάς πάθος, οί ίπποι νοείσθω-

σαν, άσχέτω τινί όρμή τδ άρμα δι' έαυτών έφελκό-

μενοι , έν ψ οί τρεις έπιβάται, ους τριστάτας όνομά-

Ιιβτβ εοιιβίαΓ, 3φΐ3 εοηΐεΓΪΙυΓ. Ηχε ςυϊ βυαΊΐ.

3ηυ% 530Γ3ηΐ6ηΙυηι ηοη ί^ηοΓβΙιϊΙ, ίη ηυ3Π) ϋιίεΐϊδ

ειιηι υηΐνβτβο πο&Ιγϊ Ιιοδίίβ ϋββεεηο'εηβ εχβΓοίΐυ,

$οΙυ$ βπιοΓβϊΙ ΐηιΐβ, 1ιη8(ίΙ>υ$ ϋείεηΐϊδ αίςιιβ ορρΓεβ

8Ϊ8 3ςιΐ3. 0«ίί εηίηι ηοη ηονίΐ εςυοδ ^Ε^ριίοΓυπι,

8αςίΐΐ3Γίθδ, ΓυηϋίιοΓεβ, 3Γηΐ3ΐ08, εςηϊΐββ 3ε ρβϋιίεδ,

ειίΓΓϋδ, ιιηίνεΓ83ΐηςυβ ίρβοηιηι ροΐειιΓ>3ΐη, ν3ΓΪ35

6886 βηΐηιϊ ρ3$$ίοηεδ, ςυίΙ>ιΐδ ββΓτίΙυΙϊ Ιιοιηο 5ΐι1ι]ί-

εΐΐϋΓ? Ουίϋ εηίιη 30 ϊ 11ο ^8>ριίοπιιιι εχεΓεϊΐυ ίιη

είΓιΐ53 νοΙυρΐ3$ ε(ΓΓβιΐ3ΐ3, (ΙοΙοι· ίηιηιοϋβΓβΐιΐδ, 3ν3-

Γίιία, Γοε(1ίΐ3? (1ίΟεη? Ι,ίρίβ 881 Ιουά άυΐιίβ ηιϊ8$υ$

Γυηάβ εοηΐηηιείίβ, εΐ Ιΐ3$ΐ3 ευδρϊϋεηι νίΙ)Γ3ΐι$ ε.«ι

ϊηρβίυδ ΊτΛονηάίχ : \Μάο αυίβηι εΐ ευρ'κϋιβδ νοίυ-

ζει ή ιστορία. Νοήσεις δέ τοϋς τρεις τούτους πάν- ϋ ρΐβΐηηι ίηΙβΙΗβαηΙαΓ βο,υί εΟΊ'βη3ΐο ςυοϋβηι ίηιρείιι

τως, τοϋς φερομένους ύπδ τοϋ άρματος, προοιδαχθε\ς

έν τφ χατά τοϋς σταθμοϋς και τήν φλιάν μυστηρίψ,

τήν τριμερή τής ψυχής διαίρεσιν, ε!ς τδ λογικδν, καΐ

έπιθυμητικδν, και Ουμοειδές άναπέμπων τδ νόημα.

Ταύτα ουν πάντα, κα\ δσα τούτοις όμόφυλα, τφ κα-

Οηγουμένω τής πονηράς έφόδου συνεισπίπτει τφ

Ισραηλίτη έπ'ι τδ ύδωρ· έφ' ών ή τοΰ ύδατος φύσις ,

ήγουμένης τής κατά τήν βακτηρίαν πίστεως , χοΧ

της φωτιζούσης νεφέληο , ζωοποιός μέν γίνεται τών

*!ς αυτήν καταφευγόντων, άναιρετική δέ τών διω-

κόντων. Πρδς ά παιδεύει διά τούτων ή ιστορία , οίους

ρβΓ 86 ειίΓΓυιιι ΐΓ30βη(68, ίη ηυο ΐΓββ βςυϊΐβδ βε

οεΙΙϊΐΟΓεβ, ηυοβ Ιη$(3ΐ38 ιρρβΙΙβΙ ήί$ΙθΓί&, ςυίϋιιβ

1ηρ>Γΐίΐ3ΐη Βηίηιί ροΐββίβίβηι ίηΙβΙΠ^ί ΟΓΟίΙίπιυδ, Γ8-

ΙίοηβΙβιη βεϋίεεί, εοηευρϊδείοίΐεηι, ΪΓ38εί1)ίΙεηι, 1ΐ3δ

ΙΓ€8 ροίβηΐΐββ 0Ί'ρΓαν3ΐ38.

Ου36 οπιηίϊ εοιΊΐηιηυε 3ΠΊηΪ3 εηηι άηεε δυο υη»,

βεϋίεεί ευηι Γκίβϋ, ίη >ηιι*ηι Ι>βρ(Ϊ3ΐπβΙΪ8 ίηοί(Ιυηΐ;

ηβΙιίΓα νεΓο »φι», ρΜβεεάεηΐβ ν\τ$» Γκίεί βί ροΐβ-

8ΐ3ΐβ ίΙΙυπιίηαηΐίδ ύυεεηΐίδηυβ ηεοϋΐ*, βριηΐιιι

\ί(1ε1ίεεΐ βΐηείί, βάεϋΐιυβ ιιιιίϋειη ςυί αά βιπι τεΓυ-

§ίυηΐ, νϊΐ3Π) ρΓ;ν5ΐ3ΐ, ρεΓ8εριι(0ΓίΙ)υδ 3υΐεπι ηιοΓίεηι

ίπΓοιί. ΟϋβΓβ ίΐΐιιιΐ ςιιοςαβ 3ΐ> ηίβίοηβ ύίδεϊιηοδ,

" Κχοη". χιιι, 14.

Ρατκοι.. (ϊκ. \1·ΐν*. 12
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ςυαίϋδ ηθ8 ροδί βαυχ ΐΓβηδίΙυιη εδδβ <1βΙ)63ηιιΐδ ; Α προσήκει εΐνοι τους διϊόντας τδ ύδωρ, μηδέν της

ηίηίΙ εηίιιι 3ΐ> εχβΓοίΙιι ΙιοβίΊδ, ςιιί ηοοίδευηι ίη οιριηπι

ίηαϋίι, ιιοίηϋοιιπι βΙΙηηεηάααι, ευοι βίΓίεΓ^ίπηίδ,

εβί. Νβιη αυίευιη Ηο&ΐί» ββι-εβδυβ 31) 3ςιΐ3 βίπιυΐ 681,

■β ςυοηί3πι ίη 3<|ΐΐ3 ηοβίβηι ηοη 8υΙιπΐ6Γ3ΪΙ, 86(1

νίνυιη ίηάβ δεεοπι οϋιιχίι, εΐίβιη ροβΐ ηηηαπι ίη 88Γ-

νίΐυΐβ Γ6Π)3η8ί(. 1(3 Ι3ΐβ ςυ'κΐ 681, υΐ ΙβΙϊιιβ βχρίί-

εεΐυι·, (]ΐιθ(1 οροποαΐ οηιηββ ςυί δαεΓαιηβηΐηΙβιιι 1)3-

ρΐίβιηβΐίδ 3({ΐιαιη Ιπιηβευηΐ, υηίνεΓβυηι νίιίοπιιη

εχει-είΐυιη ίη πιρι» οεείιίει-β, υΐ αν.ΐΓΪΐίηπι, Γβραεβηι

ιηπιίειη, Ιυχυπβηι, ΙΊΙι'κϋηβηι, δυρεΓοίβηι, εΐβΐίοηβπι

■ηΐαιΙ, ΪΓ3Π1 , ίηνϊιΐίηηι, ευηοΐϊ Ιιχε βΐ ηίβ δίπιϊΐίβ.

Νβε «ηΐιιπι «ΓΓεεΙιΐδ νϊιΐοπιιη, δειΐ αιιΪΒαϊ ηιοΙιι$ 3ΐυυβ

ρειΐιιΐ'Ι<3ΐίυη68, ςυ» ηοπι'ιηιιπι ηβΙυΓβπι ςικχΐβιτι-

ηιοιίο ιοηδεαυυηΐυι·, ίη ςυαηΐυπι ρο$8ί1)ίΙβ ββΐ, ίη

έναντϊας στρατιάς μετά τ6 άναδϋνα; τοϋ Οδατο;

έφελχομένους. Εί γαρ συναναβή αύτφ ό πολέμιος ,

μένει χα\ μετά το ύδωρ έν τη δουλεία , συνεχβαλών

έαυτφ ζώντα τον τύραννον, δν έν τφ βυθφ ού χατ-

έδυσε. Τοΰτο δέ τοιούτόν έστιν, ώς 4ν τις προς το

γυμνότερον το αΓνιγμα μεταβαλών σαφηνίσειε, το

δεϊν πάντας τους διερχόμενους τδ μυστιχδν ύδωρ ϊ>

τφ βαπτίσματι, πάσαν τήν της χαχίας παρεμδολήν

νεχράν ποιείν έν τφύδατί' οίον τήν πλεονεξίαν , τήν

άχόλαστον έπιθυμίαν, τήν άρπαχτιχήν δι'άνοιαν, το

χατά τδν τύφον κα\ ύπερηφανίαν πάθος, τήν θυμώβη

δρμήν, τήν δργήν, τήν μήνιν, τήν βασκανίαν, τδν

φθόνον, ταύτα πάντα, χα\ τά τοιαύτα, έπειδή -ως

πέφυχεν έπεσθαι τή φύσει τά πάθη , νεχρά ποιείν

30,1)3 8υ1)ηΐ6Γ838 ΓβΙίηηυβΓβ ιΐβοβηιυδ. Νβηι βίευΐ Β έν τφ ΰδατι · αύτά τε τά πονηρά της διανοίας κινή-

βΐίβηι ίη ρ38ε1)3 άίχίΐ ('ιά βηΐηι εβί ηοπιβη ηοδΐί;ε,

ευ] υβ $3ηςιΓΐ8 ηιοτίεπ) 3ΐ> υίβηΐβ ΓβρβΙΙϊΐ ) »ινπιο«

ριηβδ εάεΓβ ρηεΐ **. Λζνηιυιη βυΐεπι 681, ςιιοο' Γβι·-

ιηβηΐιιπι, Γβιη ΙβηιροΓβ ηηείά^ηι, βεευηι ί Γη ίη ί 5 1 ιι πι

ηοη 1)&1>εΐ. (ίυο ρ3εΐο άοευίΐ, ηβ νίιίοηιηι ΓβΙίςυί»β

86(]υεη(ί ροβΐ ΰάετα νίΐχ ίηιηιίδεββπιυδ, βεα" ςυβδί

3ϋ βΐίο ίιιίΐίο νίνβΓβ ίηείρϊ3ηιυ8, ρεεωηόΊ δβπβιη

»ά βϋβηι υβα,αε εοηΓιηηβίβω (ϋπιηιρθίιΐβδ: ίΐβ ηοε

ίη Ιηεο Λ^^νρΐυπι οηιηεηι, 14 ββΐ, οαιηβιη ρβεεβηάί

βρβείεηι ίη ΐςηα δυοπιεΓββηα^πι Γβ ίρβ3 ίιΐ8ΐΓυχί(,

ιιΐ ίηϋβ βοΐί ηΐίδα,υβ ρεεεβίο εηΊ6π;3ηιυ8. βυοά" ηί-

810Γ15Β Γαείυπι Ιυηε Ιε^ίηιυδ, βηβείοβ βείΓιεβΐ ίη

.ιςαΐβ ηοείβε, εί ΙιιΟχοβ ίηάβ βοΐοβ βνββϊδδβ. 8βά

ηιαίΐΐ νβΐ ΊςηοΓβηΐία ρΓχεβρίοπιηι Ιβ^ΐβ, νβΐ Ιβηιβπ-

ΐ3ΐβ 3ε ϊηεοη8ΐ3ηιί3, βοΓάίάυηι ρΓΪΟΓίβ νϋχ ΓβΓ- '

ιηεηΐυηι ίη ροδΙεήοΓεηι νίίβηι ΐΓβάυουηΐ, ει ΓβΓΟβ

£|7ρ(ί ω'ιΐΐΐββ ρο$ΐ οαρίίβπιυιη ββευηι 3(1(1υευηΙ.

Ναιη <]θί ηρΙηβ (Ιίΐβΐί ιυηΐ, αυΐ ρβτ]υΗο ρΓ^όαηι

ροΜΜβηΙ, »αΐ »Λυ1ΐβπο ιιχοΓβ» βυζβηιηΐ, ·ηΙ »1ί-

^υϊιΐ νείίΐυηι βηΐε 1)3ριίδηιί ιΐοηυπι εοηιπιίίβπιηΐ, ?ί

ιβνβΟΓΪ (Γ31Ϊ3 βΐ) ηίβ 8ε ρβεοβίίδ 1ί1>εΓ3ΐο8 ρπίαηΐ,

ιη ίη]υπ:ι ρεΓηιβηβηΐεβ, νβΗβηιεηΙΟΓ βΓΓβηΐ, ηβε

ροββυηΐ Ίηΐε11ϊ£βΓ6, Λατ'η ηίπιίυηι 86 άοηιίηίβ ηυαβΐ

ηβχοβ ίηβεΓνίΓβ. Οτυίΐβΐίβ βηίιη (ΙοηιίηΒ 3ε Γβϋίοβ»

1υχηη3 681, Ιί1>ϊάίΐΜ ςυββί βΐίαυίίβ εβι-νϋειη ηιειιίεπι

εχ3^Ίΐ3ηδ. Α1ί3 ηοη ιηίηυβ ϋΓυάείίδ ϋοιηίηβ 3\·3γϊ-

Ι'ΐ3 : ςυίρρβ ηϋΐίαιη υηι|υ.ιιη Γβςυίεηι δβΓνίεηΙίϋυδ

εί ρΓχΙ)6Γβ δοΐβΐ, ββά ςιιηηΐο ρΙαΓ* ιΐίβί 3ε ηοειίδ

ματα, χα\ τά έχ τούτων άποτελέσματα , χαθάπερ έν

τω μυστηρίψ τού πάσχα · τούτο γάρ δνομα τψ ίερείψ,

ου τδ αΐμα χωλυτικδν θανάτου τφ χρησαμένω γίνε

ται. Όσπερ τοίνυν έκεΐ τδν αρτον άζυμον χελεύει

έπεσθίειν τδ πάσχα ( αζυμος δ' άν εΓη ό της έωλοτέ-

ρας άνεπίμιχτος ζύμης ),νοε!ν τε δίδωσι διά τούτων

ό νόμος, τδ μηδέν της χαχίας λείψανον τφ έφεξής

χαταμιγνύειν βίω , άλλ' άπδ Ιδίας αρχής της μετά

ταύτα ζωής άρξασθαι, τδν τδ συνεχές της των και

ρών άχολουθίας τ ή πρδς τδ χρεϊττον μεταβολή" δια-

χοψαντα· ούτω χα\ ένταΰθα βούλεται πδν ΑΙγύπτιον

πρόσωπον, τουτέστι, πίν άμαρτίας είδος, ώσπερ τ«νΙ

βυθφ τφσωτηρίφ βαπτίσματι χαταπνίξαντας, μόνους

άναδύναι , μηδέν χατά τδν βίον έπισυρομένους άλλό-

φυλον. Τούτο γάρ έστιν δ διά της ιστορίας άχούομεν,

ή φησιν, έν τφ αύτφ ύδατι, θανάτω κα\ ζωή δια-

χρίνεσθαι τδέχθρδν κα\τδ φίλον τού μέν έχθροΰφθει-

ρομένου, τοϋ δέ φίλου ζωογονουμένου, ώς οΓ γε πολ

λοί τών τδ μυστικδν βάπτισμα προσδεξαμένων, άγ

νοια τών τοϋ νδμου παραγγελμάτων, τήν παρελθοϋ-

σαν της κακίας ζύμην, τή ζωή τού μετά ταύτα βίου

χαταμιγνύουσι , χλ\ τδν στρατδν τδν ΑΙγύπτιον, κα>

μετά τδ περάσαι τδ ϋδωρ, ζώντα μεθ' έαυτών διά

τών έπιτηδευμάτων έπάγονται. Ό γάρ δι* άρπαγής

ή άδικίας πλουτήσας , ή τινα χώρον έξ έπιορκίας

κτησάμενος, ή διά μοιχείας γυναικ\ συνοικήσας , ή

άλλο τι τών άπειρημένων πρδ της τοϋ βαπτίσματος

δωρείς παρά τδν βίον τολμήσας, οΓεται τή άπολσύσει

ΙαΙ>0Γί1>ιΐ5 εί εηιεί3ΐί1)υδ ίηιρεπο (Ιοιηίηχ ςυΚΓΪΙαηΙ, ]) των κακώς αύτφ προσγενομένων καΐ μετά τδ λουτρδν

ειιρί(]ΐΐ3(6ηιςυβ βιιβηι βχρΙβΓβ εοηβηΐιιτ, ΙβηΙο ηΐ3-

^ίδ βη^ιιηιιΐΓ, α,υβδί η'ιηίΐ ΓεεβΓίηΐ, σια^ίδηυβ ίηβηε»

3ε ΓβηιεδεεηΙβκ ΓβρβΗαηΙυΓ. Εοάβιηςηβ νηοάο εχίεη

«Ιΐί3 (ΙοηιίηβηΙϋΓ : ςηίΐιυι ηυί 86ΐ*νίΐ, ςυβηινίδ ίη

3ηιΐ3ΐη (ΙεδεεηάβΓίΐ, ηοηάιιιη ΐβπιεη, ηιββ ςυΜειιι

δβηΐεηΐϊβ, 8βεΓ3ηιεη(3ΐ6πι ΙεΙί^ίΙ βςυβιη, ειι]υβ

ρΐ'ορηιιπι 681 ρεπΓιείοδί ΐνΓβηηί 3ε εχβΓείΐιΐδ βιιΐ

.ΙεβίΓυείίο.

παραμείνας , ήλευθερώσθαι τής τώ» άμαρτημάτων

δουλείας, ώσπερ οϋχ όρων έαυτδν τοίς πονηροίς ύπο-

κεκυφδτα δεσπόταις. Δεσπότης γάρ τίς έστιν άγριος

κα\ λυσσώδης, τδ άχόλαστον πάθος, τφ άνδραποδώ-

δει λογισμφ, οΤδν τισι μάστιξι ταΐς ήδοναΐς αίχιζό-

μενος. "Αλλος τοιούτος δεσπότης ή πλεονεξία , μηδε-

μίαν άνεσιν τφ δουλεύοντι παρεχόμενος, άλλά καν

πολλά έργάσηται , τοις έπιτάγμασιν ύπηρετών τοϋ

δεσπότου, κα\ τδ πρδς έπιθυμίαν αύτφ κατακτώμενος, πρδς τδ πλεΐον άε\ συνελαύνεται. ΚαΙ τά άλλα

πάντα, οσα διά καχίαν ένεργεΐται, τυράννων κα\ δεσποτών έστιν άπαρίθμησις, οΤς δουλεύων τις, χάν διεξ-

εληλυθώς τύχη τδ ύδωρ, ούπω , κατά γε τδν έμδν λόγον, τού μυστικού ύδατος ϊθιγεν, οδ Εργον έστ\ν ή

τών πονηοών τυράννων άπιό)εια.

»5 Εχο.Ι. χιι, 27,
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'Αλλά πρδς τά έφεξής τοΰ λίγου προέλθωμεν πά- Α δού ρΓΟδεπ,υβηιυτ οηΓιηβ εχίετα ηΐ ΐηεερΐηιιΐδ.

λιν. Ό γάρ διελθών τδ νοηθέν ήμΐν πέλαγο; , κα\

Ι8ών εν ούτω νεκρδν τον θεωρηθέντα τοΰτον Αίγυ-

πτιον, οϋκέτι πρδς Μωϋσέα μόνον όρά τον της αρε

τής ρ"αβδοΰχον, άλλα πιστεύει μεν, κατά τδ προηγού-

μενον, τφ θεφ , καθώς 6 της ιστορίας λίγος φησ\,

πείθεται δέ τφ θεράποντι αύτοΰ ΜωϋσεΓ· δ και νΰν

βλέπομεν παρά των αληθώς τδ ΰδωρ περαιουμένων

γινόμενον, ο! τφ θεώ έαυτοϋς άναθέντες ', και τοις

θεραπεύουσι διά της ίερωσύνης τδ θείον, πείθονται

και ΰπείκουσι , καθώς φησιν δ 'Απδστολος. Όδδς

μετά τοϋτο τήν θάλασσαν τριών ημερών διαδέχεται,

εν ζ κατά τινα τίπον στρατοπεδεύσασιν, άποτον παρά

τήν πρώτην τδ εύρεθέν ΰδωρ ϋπδ πικρίας έφάνη ·

άλλά τδ ξύλον έντεθέν, προσηνές τοίς διψώσι τδ πο-

Ναιτι ςιιΐ πιαΓβ ί<1, ςιιοά ΐηΙεΙΙεχΐπΐϋδ, ]3Π) ρβΐίΓβηβ-

ΐνΐι, ει ^§}-ρ(ϊυπι νΐιΐΐΐ ίη βςιιίδ εχδΐΐηείαπι , ηοα

βοΐυηι 3(1 Μονβεη νΐηιιΐΐβ νϊι·($3ΐη βεΓεηΙεηι Γβδρίείΐ,

8β(1 ρΓΪοοίρβΙϊΐβΓ α,υίαΌιη ϋεο ει-εάΐΐ, ιιΐ 1ιίδΐοπ3

Ιτ&ΰΐΙ ; οΜειηρ6Γ3ΐ 6ΐΪ3πι Μο)*δΐ δει·νο ε]υ$: ςιιοά

ηυηε ο,αοςυβ 35 ηΐδ Γι(, ςιιϊ ρ6Γ 3<ιιΐ3πι νβΓβ ΐΓ3ηβ-

ΐεηιηΐ, ςιιί δειρίοδ ϋβο ϋβϋίυ'βπιηΐ, ει 83εεΓ0!οΐ'ι1)ΐΐ8

βιιΐδ ο1)Ιεηιρ6Γ3ΐιΙ. ΙΐβΓ ρο$ΐ 1ιχ6 ίαάχ'ι Ιποιίδ ρεΓ-

β^ει υηΐ άίεΐκΐδ ; οαδίΓβ ιηείβΓια,υε ϊη ςυοάβηι Ιοεο

ΓυεπιηΙ, υ1)ί βςυβπι ΓερεΓβπιηΙ βηιβπΐυάΐηβ ηϊπιΊβ

ηβςυ3(|υ3ηι ροΐ3ΐ>ϊΙεπι : $εά Ιίβηιιηι α Μογββ ΐη

3φΐ3ΐη ΐηιηιϊδδυπι ΐη άυΐοειίίηεηι βΐΏϊΐ-ΙΐιιυΊηεπι

ε]υ8 εοηνεΓίϊΙ. Ηιιΐε 1ιίδΐοΓΪ% Γβ5 ίρ83, ςιιβπι βρΐπ-

Ιυβίίβιΐδ 3εε*ηΙεΓ8 ίυ«1ίΕΪ5 νϊύεπιυβ, ορίΐπηε εοη^Γυίΐ.

τδν άπειργάσατο. Συμβαίνει τοις γινομένοις ή ίστο- Β Ν3ΐπ ο,ιιΐ νο1^ιρΐ;ΗΐΙ><ΐ8 ΐη ΙβρΓιβπιο ΓεηυηΙΪ3νΐΐ, ςαΐ-

ρία · τώ γάρ χαταλελοιπδτι τάς Αιγύπτιας ήδονάς ,

αΤς έδούλευε πρ\ν βιαβήναι τήν θάλασσαν, δΰσληπτος

κα\ άηδής δ βίος ό τών ήδονών κεχωρισμένος παρά

τήν πρώτην δοκεϊ. Άλλ' εί τδ ξύλον έμβληθείη τφ

Ζδαχι, τουτέστιν, είτδτής άναστάαεώς τις παραλά-

6οι μυστήριον, δ διά τοΰ ξύλου τήν άρχήν ϊσχε { ξύ

λον δε άκούσας , τδν σταυρδν πάντως ένδησας)ι τδτε

παντδς γλυκύσματος , τοΰ τήν αΓσθησιν δι' ήδονής

γαργαλίζοντος , γλυκύτερίς τε και ποτιμώτερος δ

κατ' άρετήν γίνεται βίος , τ{| έλπίδι τών μελλόντων

έφηδυνόμενος. Ή δέ έφεξής της όδοιπορίας κατα

γωγή, φοίνιξι κα\ πηγαΐς άβρυνομένη , διαναπαύει

τών δδοιπορούντων τδν κίπον. Ε!σϊ δέ δυοκαίδεκα

μλν τών βδάτων αί πηγαΐ , καθαρού τε κα\ ήδίστου

Ι)ΐΐ8 ΐη ρηοΓβ νίΐ3 ΒβΓνΊεΙηΐ, 3πωπιπί ιΐφιβ 3π)υυπι

ΟΐΓΪΒΙΪ ]ιιςιιιη εί ρΓΪπιο νϊιΙεΙυΓ, 88(1 Πβηιιηι ςυοιί-

άιπι ίιππιίδδυιπ, Ίά εβί ι-εβυπ-εοιίοηίδ πΐ)·δΐβπυπι,

ςιιθ(Ι ρεΓ Ιί^ηπιπ ίηείιοβίιιηι εβί, ρβΓ εηιεειη νίϋε-

ΙΊεεί ΟΐΓίδΓι, ψιΐ ϊπ επιεε ιηογΙπη» ε$(, ίά, ίηυ,ιοπι,

τβδΠΓΓβεΐ'ιοηϊβ ηιγ5ΐ6Γίυπι ΐοΐο εοπίε 3άιπΪ8$υπι

3ΐηυε υΓεάίΙυηι, 8Π3νίοι·επι Γβιΐιΐίΐ τίίβηι, ςυχ 8ε-

επικίπηι Οιτίδΐυπι εβί, οπιηϊΙ)ΐΐ8 ςυ* (Ιυΐεεάϊπε 8εη-

βππι ρβι ΓυηιΙππΙ, 8ρε ΓπΙπΓΟΓϋΐη ]υευη(1Ϊ83Ϊιπε εοη-

(1ίΐ3ΐη. Ββιΐπχίΐ εοβ ροβίεβ ϋΐυά ίΐεΓ 3(1 Ιοεβ ραίιηϊβ

εοιι$ίΐ3 ει Γοηΐί5υ$ 3ΐιΐΰεη3, ηαϊοιιβ ίη Ιοεΐβ Γεεβϊ

Γ6ΐ|πίβνβΓυηΙ. Εγ3πΙ 3υ1εηι (Ιυοοβείπι ςπίϋβηι ΓοηΙεί

3(]Π36 Ιίηιρ'πΐιε 3ΐ(]υε (Ιπίείβ. Ρ3ΐηΐ3? νεΓΟ βομίπβ-

|[ϊηΐ3, ηοςηίίικίίπε ηιΊιβοίΙβδ, βρεεΐε ρυΙεηεΓΓΪη^

νάματος ■ έβδομήκοντα δέ οί φοίνικες, ευμεγέθεις κα\ ^ Γπιείυ ρεΓαΙίΙεβ. $\\\ά ΊβΐΙιΐΓ Ιιοε ΙιίδΙΟΓΪχ (ΙίδεΊιιιυβ

ύψίκομοι , τοΰ χρίνου τά δένδρα πρδς Οψος άραντος,

Τ£ ούν έν τούτοις εύρίσκομεν, δι' άκολούθου προϊού

σης της ιστορίας ; δτι τδ τοΰ ξύλου μυστήριον, δι' οδ

πότιμον της αρετής τδ ΰδωρ τοίς διψώσι γίνεται,

προσάγει ήμας ταΐς δυοκαίδεκα πηγαΐς, καΐ τοίς

έβδομήκοντα φοίνιξι, τουτέστι, τ|) τοΰ Εύαγγελίου

διδασκαλία , έν η πηγαΐ μέν είσι δυοκαίδεκα οί Από

στολοι , τοσούτους τοΰ Κυρίου πρδς τήν χρείαν ταύ-

την έκλεξαμένου, κα\ πηγάζειν δι' αύτών τδν λόγον

ποιή^αντο; ' ώς και τινα τών προφητών προαναφω-

νησαι τήν έκ τών άποστόλων βρύουσαν χάριν, έν οΐς

φησ.ιν,<Έν έκκλησίαις ευλογείτε τδν θεδν Κ,ύριον έκ

πηγών Ισραήλ.» Έβδομήκοντα δ 'Λνεΐεν φοίνικες, οί

κατά πδσαντήν οίκουμένην έξω τών δώδεκα μαθητών

έπιχειροτονηθέντες άπόστολοι , τοσοΰτοι τδν άριθμδν

δντες, δσους είναι φησιν ή Ιστορία τους φοίνικας.

Άλλ' έπισπεύδειν οΐμαι προσήκειν τήν δδοιπορίαν

διά τοΰ λόγου , δι' δλίγων, ων παρεθέμεθα, όαδίαν

τοις φιλοπονωτέροις τήν θεωρίαν ποιήσαντες τών λοι-

■πών παρεμβολών. 'Αρετα\δ' άν εΐεν αϊ παρεμβολαί·

αΤς δτώ στύλω της νεφέλης έπόμενος, καθεξής προϊών

ένστρατοπεδεύει κα\ άναπαύεται. Τάς οΰν έν τφ

μέσω καταγωγάς υπερβάς τφ λόγφ, της κατά τήν

πέτραν θαυματοποιΐας έπιμνησθήσομαι , ής ή φύσις

ή άντιτυπής κα\ στερέμνιος, ποτδν τοις διψώσιν έγέ-

νετο, εις ΰδατος μαλαχίτητα της άντιτυπίας άναλυ-

οηΙΊηε ? ςιιοιΐ 8εί1ίεε( επιείβ αι^δίεηυπι, ςυο ροΐ3-

ΙιίΙίδ νίπαΐίδ 3(]ΐΐ3 8ίιίεηΐίϋιΐ3 Πι, αά (ΙυοάεεΊιιι ίοη-

Ιε$ 3ε 8ερ1υα^ίηΐ3 ρηΐιηβδ, Ιιοε εβί, 3(1 Ενβη^εΙΊεαιιι

ηοδ 3(1(1υε1ΐ άοείηηβπι, ίη ςυβ Γοηΐεδ ηιιϊϋεηι (Ιιιο-

ύοάτα βυηΐ Ίρβί 3ρο8ΐοΙί : (Ιυοάεείιη βηϊιη 3(1 ρΓ3?<Ιί-

εβηάυπι ΕνβηβεΙίυηι Οοηι'ιηαι εΐε^ΐΐ, ρεΓ φιοι

Εναη^εΐϋ βοηίΐυπι εηιβηβΓβ νοίυίΐ. Νβηιςαε 3ρβ~

ιΐοΓκ οοιιεεδδη ηι άϊνίηίΐιΐδ β;1θΓΪ3πι ΡβιΙπιΐβΙβ ηιυΐΐα

βηΐε εεείηίΐ, υ!>ϊ άίείΐ ίη οβηΐάοηίΐιυβ : ι Ββηεϋίεϊΐβ

ΟοηιΊηιιηι Οβιιπι εχ Γοιιΐίϋυδ ΙβΓβεΙ".· 8ερΙυ3}·ίΜΐ3

τει ο ρ3ΐηι»3 ροδί άιιοπεείιη άίβεϊριιΐοδ ΟΓαίηβΐί »ρο-

δίοϋ δΐιηΐ, (|ΐιί ΐη ιιηΐνεΓδυιη ΙειτβΓυηι οΓΐιεηι

επ)ΐ88ί, Ιοί ηυηιβΓΟ ΓυετιιηΙ ςυοΐ ρβΐηιβδ Γυΐδδβ

Π3ΓΓ31 ΙΐΪ8ΐΟΓΪ3.

ΥεΓυιη ηυοιιΊβηι ςηχ (Ιεϊηεερδ ηβιτβηΙιΐΓ ηιβη-

βίοηεί, ρεΓ βι ςυβε άίχΐηιαι ΓβείΙεβ βυηΐ ίηΐβΙΙβεΙϋ :

νΐηυΐεδ εηΐιη ιηίηϊ εί^πίΠεαΓβ ν'κΙβηΙιΐΓ, ΐη ηιιΐϋηβ

ςυί ηυοεηι δεηυΐΐιιτ, εβδίΓα ηιεΐ3ΐϋΓ ει νεςηΐεβείΐ :

638 1)Γενΐ(3ΐίδ 63ϋδ3 8ρ0Πΐ6 ΐΓ3η8§Γ688118, ΙΏΪΓΗΟΙίΙΪ

ηοη οοΙίνί863Γ ίΙΙΊιΐδ, (|υο άυΓ3 ει δοϋϋβ Ιβρίϋϊδ

ιΐ3ΐιΐΓ3 ΐη 3(]ϋ3Γυπι εοηνεΓ83 ηιοΜΐιΐεηι, ροΐιΐδ

δΐΐΐεηΐΐουδ Γβεΐβ εβί. Ουβιηνΐδ ηοη δίι άίηΐεΐΐε βηβ-

%ο%κχ δρβευΐβιΐοηί δεΓίειη ηΐδίοηχ 3α"αρΐ3Γβ 3ΐςυε

εοηηεεΙεΓβ. Ν·ιη ηιιί Μ^ρΧιηιη ΐη >ςυίι ιηοΓίυυηι

" Ρ»Λ ιχνιι, '27
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(ΙεΓοΙίςυίΙ, 61 3Πΐ3Γ3 Ηβηο επιείδ ίυ1εί3 δίΜ εοη- Α θείσης. Άλλ' ουδείς πόνος προσαρμδσαι τή χατά

ίοοίΐ, εΐ αυιιηά.ιηΙβΓ οχ Γοιιΐϊ1>υ5 ηροδίοΐΐοϊβ 3β δυϋ

ιιπιΐιπι ραίπιίίπιιη ΓβςυίβνίΙ, ίδ ]3ΐη 3(1 δαδείρίβηάυηι

Ιΐβιιιιι Ιί( ϊίίοιιβηί. 1,«ρί8 βηϊπι, υΐ Αροδίοΐο ρΐηοβΐ **,

(ΙΙιπδΙυδ 681, δ'ιοειιβ «Ί ιΐιιπίδ ηίπιίιιηι ίηΓηΙεΓιοιίδ,

ειιί 8Ϊ ςυί νίΓ£3ηι Πάει ίκΐιΐιιοαηι, ροΐυδ Πι δίΐίεηΐί-

1)118 ίηίΓΟ ΠΙ ίρδΟδ ίΐΐίβηδ 3((]ΙΙ6 ΐη3Π3Ι)8. ( ΕβΟ 6ΙΙΪΠ1

εΐ ΡβίβΓ ιηβιΐδ, > ίηπ,υίι, ι νεη'ιβηιιΐδ, εΐ ποιΐδίοηεπι

ϊη Ίρ80 ίαοΐβιηιΐΒ ".» ΙΙΙυά νβι·ο ρΓίεΙβΓηιϊΐΐεηοΊιπι

ηυΐΐο ρηοΐο βδΐ, ςυοιΐ ροδίεβφίβηι π»»Γβ ΐΓ3ΐΐ8Ϊοηιη(,

ρο8(63(μΐ3ΐη 3Π)3ΓΪΙυ(1ο ηφιηπιηι δΐΐίβηΐί νίππίβ

1ί($ηϊ ϊη άυίεβίΐίηβπι εοιινεΓδβ εδί, ροδίεβςιιηιη (Ιο

Ιΐεΐοβε βρυά Γοηΐε8 θ: ρ:ι1ηκι$ Γυει-υηΐ, ρο§ΐβϊ άεηΐ-

ΐ|ΐ]β ςοβηι οχ ΙβρΐίΙβ 1)ΊΙ>εηιηΙ, Ιιιηε ηιιχ ηυ /ΕμνρΙο

νίϊΓιοα βΐ ε'ιυοδ 8Ϊ()Ί «ίβιιιηρδοηιηΐ ρεηΐΐιΐδ 608 (1β·

άναγωγήν θεωρία τήν της Ιστορίας άχολουθίαν. 1)

γαρ έν τφ Οδατι χαταλιπών νεχρδν τον Αίγύπτιον,

χα\ τω ξύλω γλυχανθείς , χα\ ταΐς άποστολικαϊς έν-

τρυφήσας πηγαΐς, ύπό τε τη" σκιά των φοινίκων άνα-

παυσάμενος, ούτος ήδηκα\τοΰ θεοϋ δεκτικός γίνεται.

Ή γαρ πέτρα, καθώς φησιν δ Απόστολος, 6 Χριστός

έστιν, άνικμός τις κα\ άντιτυπής τοίς άπίστοις· εΐ

δέ τις προσάγοι τήν ίάβδον της πί<ττεο>ς, πότος τοις

διψώσι γινόμενος, κα\ έντδς των είσδεχομένων αύτδν

είσρέων.ι Έγώ γαρ, φησ\, κα\ ό Πατήρ μου έλευσό-

μεθα , καΐ μονήν παρ' αΰτφ ποιησόμεθα. »Άξιον δέ

μηδέ τοΰτο παραδραμείν άθεώρητον , ότι μετά τό

διαβήναι τήν θάλασσαν, καΐ γλυκανθήναι τοϊς της

αρετής όδοιπόροις το ΰδωρ, χαΐ μετά τήν άβράν έχεί-
— , | — —I 1» , » -—γ» I -ι I

ΓεεβπιηΙ, Ιιιηε οιηηϊ ηυΐηηιεηΐο ςιιοά 35 ./Εμνριο νην διαγωγήν , τήν κατά τάς πηγάς κα\ τοϋς φοίνι

ΓβΓεΙουΙ βυδίιηιριο, αΥδίιρεΓ δϊυϊ ϋεΠυίΐ είΙ>ιΐ8 ναι-ίιΐδ

δίαιυΐ βΐ δίιηρίβχ. δίιιιρίεχ ν'ιβα βίςηβ ιιηίευδ, (|ΐι»-

ΙίΟΙβ νβΓΪυδ, 3(1 δίη^ηίοπιπη ειιρίϋίΐβιβδ δβ νειΊβιΐ8.

()ηί(1 !(ΐΐυΓ Ιιίηε αΊβείιηυβ! ςυοά οροι-ιεβΐ ν'ιοΥΓιοεί

Ιΐιΐο, 1>3ρ1ϊδηΐ3ΐ6, Ιβυοτβ, οιιιηϊ νΪΓΐυΙβ, οιηηί Εν»η-

£θϋε3 ϋοοίΓΐη», πιυηϋοδ ροΓΟδηιιβ βηϊιηοδ ηοδίι-οβ

ΓαοβΓβ, ί(3 υΐοηιηίηο βΐίβηϊςεηϊ ηιοΓεδ, ει Μξγρύαα

νίΐ3, τϊΙϊογοπι δοίΐίοοΐ οπΊπΐυαι (υτΙ)3, ηοβ (ΙοΠοίαΐ,

ει (1ε ϊη ιι πι ύερυΓβίο (ΙβΓχεβΙοςαβ βηϊιηο, οοβίβκΐβπι

ο'ιϋυπι 688β δϋδεΐρϊβηιΐϋπι, ςυβιη ηυΐΐα ηου'ιβ βαΐΐο

Β^ηευΗαηΒ >Γΐϊ5ιΐ8 ρΓοάυιίι. δε(1 ριρϊβ ββΐ βΐπςυβ

δβπι'ιηβ, βΐιεςυε 3Γ3ΐϊοηβ, αυβςιιβ αΐϊο Ιιυιτιαιιο ορβΓβ

ηο1)ϊϊ ρ3Γ3ΐιΐδ. Ιδ (ΙββυρβΓ (Ιεϋυβηδ ίη ΙβΓΠδ ίη-

κος, καΐ μετά τό πιεϊνέχτής πέτρας τότε παντελώς ή

τών Αιγυπτίων εφοδίων Ιπίλειψις γίνεται. Κα\ οδτω

μηδεμιάς αΰτοίς ύπολειφθείσης άλλοφΰλου τροφής,

ήν έξ Αιγύπτου έπεσιτίσαντο, άνωθεν έπιρ^εΐ ή τρο

φή, ποικίλη τις &μα χαΐ μονοειδής ουσα. Τό μέν γάρ

φαινόμενον μονοειδες ήν, ή δε ποιότης τδ ποικίλον

εΤχεν, έκάστω προσφόρως κατά τό είδος της επιθυ

μίας έγγινομένη. Τί οίν έστιν 8 μανθάνομεν ; δΓ όσων

προσήκει καθαρσίων έαυτόν έχχαθάραί τινα της Αί-

γυπτίας τε καϊ αλλοφύλου ζωής · ώστε χενώσαι τόν

της ψυχής αύτοΰ θΰλακον πάσης τής κατά κακίαν

τροφής, ήν σιτοποιοΰσιν οί Αιγύπτιοι· καΐ ούτως

τήν δνωθεν κατιοϋσαν τροφήν έν έαυτώ' καθαρά τ?|

νεηίΙιΐΓ; ρ3ΐιΐδ βπΐιη «|υϊ ΟΟΒίο (ΙβδΟβηάίΐ, φιΐ ζ ψυχή δέξασθαι · ήν ού σπορά ήμΐν τοις έκ γεωπονίας

νεηΐδ οί!)ϋ8 ββΐ, ςυί χιύξιαΛΪΜΧ 1ΐ3ε ΙιίδΙθΓΪ3 βΐ^ηϊ·

(ίεβίιΐΓ, ηυιι ίηοοΓροΓββ ηιικίΐ.ιηι Γβδ 681. Ουο βηΐιη

ρβοΐο Γβδ ϊηεοΓροΓ63 εοΓροπ εϊυυδ Οβί ? Γ6δ νεΓΟ

ηυχ ϊηεοΓροΓββ ηοη β&Ι, εοΓριιβ οηιηίηο 681. Ηυ]υδ

( ΟΓροΓΪδ ρηηβπι ηοη 3Γ31Ϊ0, ηοη 83ΐίο, ηοη ί^ϊεο-

Ιαηιιη οράβ βίϋεΐΐ, βεο! Ιογγ.ι ίηίαοΐη ρβηηαηβΚ, βΐ

ιβηιεη ραιιβ ρίβηα ίιιίΐ, ςπο Γβπιβδεβιιίεβ πι^δΙεΓίηπα

νίΓβΐηίδροΓϋοςΙϊ Ϊ»α1ύ ΜΐιΐΓβιιΙυΎ. Ιδ ί|ΊΐϋΓ πιΪΓβ-

ϋίΐίδ δίηε 3^ΓϊειιΙΐυΓ3 ρβηίβ εΐ νβΓϋυηι ββΐ: νβΓΐεΙβΙβ

ςυ»Πΐ3ΐΪ8 3(1 δυδείρίεηΙίαρΊ ηβυίΐυάϊηεηι, νϊι-ΐαίειη

βιΐ3πι εοηιηΊυΐ3(.

άνέφυσεν, άλλ' Ετοιμος άρτος ίσπορός τε κα\ άνήρο-

τος, άνωθεν μέν κατιών , έπ\ δέ γής εύρισχόμενος.

Νοείς δέ πάντως τήν άληθή ταύτην βρώσιν διά τοΰ

χατά τήν Ιστορίαν αινίγματος, ότι δ άρτος ό έχ τοΰ

ούρανοΰ χαταδάς, ουκ άσώματόν τι χρήμά έστι. Πώς

γάρ άν σώματι τροφή γένοιτο τό άσώματόν ; Τό δέ

μή άσώματόν , σώμα πάντως έστί. Τό δέ σώμα τού

του τοΰ άρτου ούτε άροσι; οδτε σπορά έγεώργησεν ■

άλλ' ή γή οία έστι μείνασα, πλήρης εύρίσχεται τής

θείας ταύτης τροφής, ής οϊ πεινώντες μετέχουσι, τό

χατά τήν Παρθένον μυστήριον διά τής θαυματοποιΐας

ταύτης προπαιδευόμενοι. Ούτος τοίνυν ό άγεώργητος άρτο; χα\ Λόγος έστι, τώ πολυε ιδεί τής ποιότητος χατά τάς

τών έσθιόντων έπιτηδειότητας συνεξαλλάσσων τήν δύναμιν.

ΝυνίΙ βηϊπι ηοη βοΙυπι ραηίδ βδδβ, νεΓυηι 61 130 Οΐδε γάρ ού μόνον άρτος είναι, άλλά κα\ γάλα

ΓιβΓί 6103ΓΟ, 61 οΐϋδ, ςιιί(Ι(|ΐιϊ(1 ιΐεηΐςαε βδδυηιβηΐϊ γίνεσθαι, και κρέας, χα\ λάχανον, χαΐότιπεράνή

εοηνβηϊβηδ βΐ βχριΊίΐυηι β'ιΐ, ιιΐ ΑροδίοΙυδ νυΐΐ, ηιιϊ Ο τών προσφερομένων κατάλληλόν τε καΐ καταθύμιον

Ιιβηο ηο1)Ϊ8 ηιεηδΒΐη ρΓχρβΓβνϊΐ, ίη ϊ»! εοπιιηυΙβΙιΐΓ. ώς διδάσκει ό τήν τοιαύτην τοις αϋτοΰ παρατιθείς

δ'ιο βηϊπι (Ιίνίηυδ ίΙΙβ νϊτ ρεΓΓεοΙϊοΓΪΙιιΐδ δο1ϊ(ΙίθΓ6ηι,

61 ίη εβΓηίδ ερβοίεπι νβτίχιηι εΊΙ»ιιιη ΠογΊ ΰοεεί,

ίηΟπηϊοηυυβ οΐυβ , ίηίαηΐίοιίδ Ιλο. Οιιχειιηςυε

αιιΐβιη (1ε είΙ)θ ίΙΙο η«ΓΓ3ΐ ηίβίΟΓΪβ , ρΓχεερίβ ,

δΐ3ΐιιΐ3>|ΐιβ ίυη< 3(1 Ιιοηε ΓβεΙεςιιβ νίνεηοΊιιη :

χςυ3ΐίΐ6Γ επί πι ΟΗΐηίϋιιβ ρΓοροδίΙυιη Γυίδδβ είΐιιιπι

3δδβνβΓ3ΐ ; ηεε ρΐυβ ηηΐ πΓιουβ, ςπαηι ϊικίί^εηΐία

εχί^ε1>31, 3 \'3ΐί(1ίοΓί1)υ8 3η1 ϊιηηβείΙΙϊοΓΪυαδ εοΙΙϊ-

{β1)3ΐυΓ. Ου οι! ηιεο ]ικ1ίείο ρΓχεερΙίο ςυ5ε<ΐ3ηι οδΐ,

οκιηο εοηιηκιηίΐοΓ ίηδίΓϋειίδ, ηβ ρΐυια ςιιαιη

ήμΐν τράπεξαν, Παϋλος ό θείος άπόστολος, ό τοις

τελειοτέροις στεόρ"οτέραν τε κα\ χρεώδη βρώσιν τόν

λόγον ποιών, κα\. λάχανον τοις άσΟενεστέροις, καΐ

γάλα τοις νηπιάζουσι. Τά δ' όσα περ'ι τήν τροφήν

έκείνην ή Ιστορία διέξεισι θαύματα, δόγματα πρός

τόν κατ' άρετήν βίον έστί. Φησ\ γάρ, Γσην πάσι προ-

κεϊσθαι τήν τής τροφής μετουσίαν, οϋδέν χατά δια-

φοράν τής τών συλλεγόντων δυνάμεως, ουτε πλεονά-

ζουσαν χατά χρείαν, ουτε έλλεί-ουσαν. Τοΰτο δέ έστι,

κατά γε τόν έμόν λόγον, συμβουλή τιςτώ κοινώ προ-

»· I Οοτ. ϊ, 4. " ^ο^η. χιν, 23.
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ριέναι τους δρους της χρείας, του; Α ΠϋΙυι-ίε 8ϋ(ΒϋίαΜ, εϊΐΐ83 νινβιιάϊ εχ ηίδ Πΐ3ΐεπ3ΐί[)ΐΐδ«ειμένη, μ»;

τάς άφορμάς τοϋ ζήν έκ τών Ολικών τούτων ποριζο-

μίνους, άλλ' ευ είδέναι, δτι Εν μέτρον τή φύσει τής

έδωδής έπΐ πάντων έστ\ν ή πρδς ήμέραν άπόλαυσις ■

έν ^ καν πολλαπλάσια παρασκευασθή της χρείας, ή

γαστήρ τα Γδια μέτρα διαδήναι φΰσιν ούκ έχει, ούδέ

τή άπληστία της παρασκευής συνεκτείνεται. Άλλα,

καθώς φησιν ή Ιστορία , ούτε δ τδ πολύ λαβών,

έπλεόνασε · πού γαρ άπδθηται τδ πλέον, ούκ έχει·

ούτε δ τδ δλίγον, ήλαττδνησε · πρδς γαρ τδ εύρεθέν

συσταλεϊσα ή χρεία συνεμειρήθη. Τδ δε τοις τδ

περιττδν ταμιεύουσιν, είς σκωλήκων γένεσιν μετα-

«οιεϊσθαι τήν άπληστίαν, τρόπον τινά τοις πλεο-

νέκταις δια τούτων δ λδγος, δτι πάν τδ έξω τής

χρείας, ύπδ τής πλεονεκτικής ταύτης έπιθυμίας

αρρείαιηυβ, 86(1 ρΓοϋε Ιβιιεϋΐηιΐδ υη3ΐη 6886 εοιη-

ιηυηβπι ίη οιιιηίΐηι* βάβιιάι ιηβηδίίΓαηι, ιΐίυπιαιπ

δυΐΐκ'ίβηΐίβιη. Ν;«ιη 8Ϊ εΐίβιη ρΐυτβ φΐιιιη ίηαΊ£εηΙί;ι

Οα^Ίΐϊΐ , ρΓχραι-ηΙα ΓυεήηΙ, νεηιεΓ Ιβιηεη υΐΐι»

η3(υΓ3πι 8υ3πι βιΐδείροτε ηοη ροΐ68ΐ, ηβψιβ ρΓχρβ-

Γ3ΐίοηί8 πΐ3§ηίΐυιΙΊιιί εοιτεδροηιίεΐ. £β(1 βίειιΐ ϋίβ-

Ιογϊ3 Ιηάιΐ, ηεε ηυί ηιυΐΐυιη βεεερεηΐ, δυρβπιύυη-

.άβνει-ίΐ, ευπηηοη ΙιηοηεηΙ υΜ δΐιρεΜυιιηϋίΐηδ Ιοεβ-

νεπί ; ηεε ςυί ριυευαι εοΙΙεβίΐ, ίηυ^υεπί : εοηΐτβεΐα

'εηίη ίικίί^οηΐία εοηιπιεηδυι-αΐβφΐε 3(1 3εεερΙιιιιι

Γυί(. Ουοά νβΓΟ, βί ςυίβ 8ΐυ1ΐ3 ευρίιΐϊΐβιε ύεροηεηάί

φπιΐφκιηι εχ 111ο εί1)0 ίη 6Γ38ΐίηιιιη ϋεροδυεηΐ,

Ιοίυιη ίη νεΓΠίεβ εοηαπιιιΟΐυπι ίϋ'ΐδδε ΰίείΐυτ :

4ΐΐ3δί (υ1)3 ςυβιΐβπι ε» Γ6 Ιιίδίοπ» ϊηίοηυϊΐ, οηιηε

περιεχόμενων, έν τ{ έξής ημέρα, τουτέστιν, έν τψ Β ςιιοά υΙΐΓβ ϊπι1ϊ§6ηΐΊαπι ηιεπίε 3ν3Γ3 εοηδει-ναΐητ,

προ-δοκωμίνω^ίω,δ σκώληξτώ ταμιεύσαντι γίνεται.

Νοεί δε πάντως ό άκούων διά τοΰ σκώληκος τούτου

τδν άτελεύτητον σκώληκα, τδν διά τής πλεονεξίας

ζ<>»ογονούμενον. Τδ δέ έν μόνω τψ σαββάτω διαρκεΐν

τδ άπόθετον, μηδεμίαν διαφθοράν ύπομένον,τοιαύτην

τινά συμβουλήν περιέχει ■ δτι τοι τδτε χρηστέον έστί

τή πλεονεκτική προαιρέσει, έν οΓς τδ συναγδμενον δια

φθοράν ού προσίεται · τότε χρήσιμον ήμΐν γενόμενον,

όταν παρελθόντες τήν τοΰ βίου τούτου παρασκευήν,

έν τ?5 μετά θάνατον άπραξία γενώμεθα. Ή γάρ πρδ

τοϋ σαββάτου ήμέρα, παρασκευή πρδς τδ σάββατον

κα\ έστι χτ\ όνομάζεται.

Αΰτη δ' εΓη δ βίος ούτος, έν ψ τά τής έρχομένης

ζωής έαυτοίς εύτρεπίζομεν · ένί) έργον οϋδέν τών νΰν

ήμϊν συγκεχωρημένων επιτελείται, ού γεωργία, ούκ

έμπορία, ού στρατεία, ούκ άλλο τι τών ώδε σπουδα-

ζομένων ούδέ τι ' άλλ' έν άπραξία πάση τών τοιούτων

έργων διάγοντες, τών νΰν ήμϊν παρά τδν βίον κατα

βεβλημένων σπερμάτων τους καρπούς νομιζόμεθα *

άφθάρτους μέν, εΓ-ερ άγαθά εΓη τοΰ βίου τά σπέρ

ματα * φθαρτικούς δέ καΐ δλεθρίους, ιΐ τοιαύτα ήμΐν

τά γεωργία τής ζωής ταύτης έκφύσειεν. "Ο γάρ σπεί

ρων είς τδ πνεΰμα, φησ\ν, έκ τοΰ πνεύματος θερίσει

ζωήν αίώνιον δ δέ σπείρων είς τήν σάρκα, έκ τής

ααρκδς θερίσει φθοράν. Άλλ' ή πρδς τδ κρεΐτχον

έτοιμασία μόνη κυρίως παρασκευή όνομάζεται · καΐ

χυρούται δή πόθεν τώ νόμω, ής τδ άπόθετον, άφθαρ-

σία έστί. Τδ δέ έκ τοϋ έναντίου νοούμενον, ούπαρα-

ϊ η δεηυεηΐί «Ιίε , ίη ΓυΙυτο νΜεϋεεί δχειιΐο, Ίπ

νεποεβ 3(1νεΓ8υ» εοε ςυί εοηδεΓνατυηΙ, εοΝΐηιυΐ3ΓΪ.

Ιΐα ρεΓ Ιιυηε νεΓηιεπι ίΐΐυιη εςο ϊιιιπιΟΓίαΙβηι νει--

ίηβιιι ϊηΐεΐϋξο, ΐ|ΐιί ρΐιιβ ΙιαΙκϋΐϋΊ ευρϊ(1ίΐ3ΐε τίνΐβ-

εηΐιΐΓ. Ι>ϊο αυΐβιη 33ΐ)1>3ΐί δοΐηηι ί11χ8υπι, ςυθ(1

(1εροηε1)3ΐυΓ, ρεΓηΐ3ηεΙ>3ΐ. Ουβ εχ γο Ιυηε Ιιβε

(Ιεροηειχίί 8υρεΓΠυίΐ3ΐβ ρΓθν'κΐ3 ηιεηιε υιεικίυηι

(ΙοεεπιυΓ, ηιι.ιικίο ίρειιιη ιίεροβίΐυιη εοΓηιρίίοηεηι

ρ3ΐί ηοη ροίεβί. \ά εηίπι ρη$1 Ιιιι]ιΐ8 νίυβ ρ3Γ3»εε-

νεη ϊη ςυίείε, (μιχ ρο8ΐ ιηοπεπι ε8ΐ, υ(ϋί88ΐιηαιη

επί : ϋίεβ ηβιιιηυε βιιΐβ $3ϋΙ)3ΐυιη, ρ3Γ38εενε, ίιΐ

ΟδΙ, ρΓ96ρ3Γ3ΐίθ 3<1 5ίΐΙ)1)3ΐΙΙΙΙΙ, 01 881 εΐ 3ρρεΙΐ3ΐΙ1Γ.

Ηίεε νεΓΟ ρΓ%ρ3Γ3ΐίοηΪ8 ϋίεβ, Ιιχε νί(3 881, Ίη

ηιΐ3 ρΓχρ3Γ3ηηΐ8 ςυχ ;κ1 (ιιΙυΓβιη νίΐ3πι ηοΐιίβ

^ ρΓΧ8ΐο εΐ'υηΐ. Ν.πμ ίη ϋΐ3 ηοη 3^ΓίευΙΐυΓ3, ηοη

ηιεΓε.ΉιΐΓ3, ηοη ηιίΐίΐίβ, ηοη ςιιίάηηβηι ηοΓυιιι ςυ;ε

Ιιίε Γϊείπιυβ, ηηυίβ εοηείΜίεΐυτ ; 8εά ϊη ηυίειβ

οιηηίυιη ςπ;ι· Ηίε 3^ίπιυ8, 3ε εε883ΐίοηε τεΓ83ΐ>ίηιυΓ,

ΓπκΊιΐ8 (1ιιηΐ»χ;ιΐ ορεπιιη υ,υ% Ηίε 8εηιίηηνίιιιυ8

εοΙΙϊςεηΐεβ ; ίΓαιΊυβ ίπιιιιοΓΙβΙεβ ςιιΐάεηι, 8Ϊ Ιιιι]ιΐί

νιο: 8εηιίη3 οοη3 οταιιΐ : Ιεΐηβίεβ 3η1εηι 3ε ρεΓηϊ-

εΐοβοδ, 8Ϊ ε]υ8Π)οα'ϊ 8εηιϊη3 νίΐχ ηιι]ιΐ8 ιΐβπ ρτοΐιι-

ΙοπηΙ. Ν3ηι ΐ|ΐιί ϊη 8ρΊηΐα βεηιίηβΙ, ϊηηυίΐ, νϊίβυι

3?ιβΓη3ΐη εχ βρίΓΐΐα πιείεΐ ; ςαί ίη ε3Γηε βεπιίηβΐ,

εοΓΓυρίίοηεηι πιείεΐ εχ είΓηβ. ΡΓχρ3Γ3ΐίο ίβίΐιιτ

φκΐ' &ά ηιε1ίιΐ8 881, 8οΐ3 ρΓυρΓΪε ρ3Γ38εενβ ηοιηίιιη-

ι ιι γ : ει ίΐ3 ηοηιεη ε]υβ 3 Ιε£β εοηβΐΊΐυίΐυΓ, ευ]ιΐ8

(ΙεροβίΙυαι ίηεοΓΓυρίίο εβί. 5ί ηυίβ βυΐεηι ίη ρε]υ8

σκευήν, άλλ' έκπτωσιν παρασκευής όνομάσειε. Διδ ο (ΙεροηίΙ, ηεε εβί, ηεε «ΙίοιίιΐΓ ρΓθερ3Γ3ΐΐο : ϋοηοηιιη

μόνην τήν πρδς τδ χρεΐττον κατορθουμένην παρα

σκευήν νομοθετεί τοις άνθρώποιςή ιστορία, τδ έναν-

τίον διά τής παραλείψεως νοεΐν τοις συνετοϊς καταλεί-

πουσα. Καθάπερ δέ έν τοις στρατιωτικοϊς καταλόγοις,

πρότερον πορίζει τδ σιτηρέσιον δ τής στρατείας ηγού

μενος, εΙΟ' ούτω δίδωσι τοΰ πολέμου τδ σύνθημα ·

τδν αύτδν τρόπον κα\ οί τής άρετής στρατιώται τδ

μυστικδν δίξάμενοι σιτηρέσιον, οΰτω κατά τών άλλο-

φύλων κινοΰσι τδν πόλεμον, Ίησοΰ τοΰ Μωϋσέως

διαδόχου καθηγουμένου τής μάχης. Όρ?ς δι' οϊας

πρόεισιν άκολουθίαςδλόγος; "Εως άσθενέστερός έστιν

δ άνθρωπος τή πονηρά τυραννίδι κεκακωμένος, δι'

έαυτοΰ τδν έχθρδν ούκ άμύνεται* ούδέ γάρ δύναται.

Άλλ' έτερός έστιν δ τών άσθενούντων ύπερμαχών, ό

εηίηι ρπναΐίοηεηι ηαΙΙυβ ]ιιγβ ρΓ«ρ>ηΙϊοα6ιη, 86(1

ρηερ3Γ3ΐΐοιιΪ8 ]>εΙυηηι ηυηευρβοίΐ. Ιιΐοίτοο βοίοιυ

3·1 πιβίίυβ ρΓχρ3Γ3ΐίοηεηι Ηίβίοπ;) ηοΜι ρΓοροβυίί,

εοη(Γ3ΓίυΠ) ε)ιιβ ϊηηυίΓεηΐί ρΓϋάεηΙβΓ Γείίηηαεηι.

ΎβΓυηι ςυβιοίοΊηοάαιη εαπι εοηβεΓίρΐυβ εχεΓοίΙοβ

ΓυβΓΪι, ρπηιυηι εοοαπιε3(υηι ρ3Γ3( εχεΓείΐυβ ϋιιχ,

3ε (Ιείηϋε ϋεΐΐί ιΐαΐ ΙβδδεΓαιη : εοάεηι σιοοΌ ςυοο,υε

τΪΓΐυΐίβ ηιίΐίΐεβ ρτίπι υπι ιηνβΙΙευηΊ εοπιηιε3ΐυπ)

«εείρίυηΐ,εΐ 8ίε 3ο!νεΓ&υβ 3Γιβηί(βη3>βχβαη(, ίεβυπι

ςυί Μογβί ίαεεεβ3*ι( άυεβη ρο88ίϋεηΐε8. νίιΐοδ ςαα

8επε ηΪ8(οπ3 ρΓοεεάΊΐ ? νίϋβδ ηυοηιοϋο ηοβίΓο

ευηεΐ» ρΓοροβΚο εοη^ηιαηΐ ? Ουουβςυε ϊιτιΐΐβοϊΐΐίθ

Ιιοηιο ίη &άβ 68( ρ6Γηίεϊο>3 Ιντίηηί βεΓνίΙυΐε

ορρΓ658υδ, ηοη ίρββ 86 3ϋ ηοδίο ΐυΐαΐυτ : ηεε εηίηι
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ροΐββΐ : 8βα ςιιϊ δβοιρβΓ ϊηβπηϊβ βάββΐ, φιΐ €Γβ1>ΓΪ8 Α ταΐς έπαλλήλοις πληγαίς τδν πολέμιον τύπτων. Έπάν

δέ της των κρατούντων δουλείας έλευθερωθή ,. χ*\
Ιιοβίβπι ηο π)3£ηί$ νυΙπΡΓΪΙιυϋ ροΙεΒΐ ΓυηϋεΓε, 18

ρΓΟ $ιιί$ ριιςη,ιΐ, Ϊ3 Ιιοδίοιη βυϋηιβΓβ'ιΙ, ίδ 8υο8

ιΙβΓβηα'ίΙ. Ουηι νβΓΟ ϊη ΙϋιβΓίίΙβΠ) ]απι νίιιοΊε3ΐιΐ3

Ιιοιηο δι ι, οιιιη Ιφίο «πιάτα ϊη άαΐεεάίηεπι η < [ 1 1 η

νβηα ΓεΓοείΗβΐυβ ΓυβπΙ, ειιηι ϊη Γοηϋιπη ει ρηΐηκι-

πιηι βηιαηιΐΐαΐβ ΓβοΊΐίενεπί, ευηι Ιηρίάίβ ιηγ5ΐοι·Ίο

δίιίπι βχραΐβτϊι, ( ΐπη α'εηίηυε εοείεβίί είΙ)ϋ ΓυβτϊΙ

υδΐΐί, Ιυηο ηοη ροι- ίΐίυηι Γυ£3ΐ ΙιοδΙεβ : κειΐ α;ιΐ38ί

φΐϊ ]αιη ρυεΓοηιηι ββίβίβιτι εχεείββπΙ, εΐ ϊη ]ιινβηιιπι

γοΙπιγ ρβΓνεηεπΙ, ϊρ&6 ρΓΟ βείρεο ηιβιιυβ ευπι αιΐ-

νει-δβπο οοηβοπΐ, (Ιιιοο αια* αοη Μονββ Οοί ευ)(0Γε,

6κά ίρβο ϋεο. 1<εχ ςυ* ίη Ιί^ηια ΓιιΐιιΐΌΓΐιιη εΐ

ιιιηΙΐΓΒ ϋαΐα ε$1, Ίηεχρυ£η3ΐ)ϊΙΪ8 ϊη τεπβ εοπαηιϊηί-

ϋιΐί; εβί, ϊη ςυίΐιιΐδ ιΐιιχ εεΐ, *|αΐ Μογ$ί δΐιοοββδίΐ, ςυΐ

καταγλυκανθΐ) τψ ξϋλω, καΐ έν τί) φοινίκων κατα

γωγή τδν κόπον άναπαϋση. χαΐ τδ της πέτρας γνφ

μυστήριον, κα\ της ουρανίου μετάσχη τροφής · τότ?

οΰκέτι ίι' έτέρας χειρδς άμύνεται τδν πολέμιον άλλ'

ώς έκβάς ήδη τήν τοΰ παιδδς ήλικίαν, καΐ καταλαβών

την άκμήν της νεότητος, αύτδς δι' έαυτοΰ τοϊς έναν-

τίοις συμπλέκεται, στρατηγώ χρώμενος, ούκέτι Μωϋ-

σεϊ τώ θεράποντι τοϋ θεού, άλλ' αδτώ τω θεώ, ου

Μωϋσής θεράπων έγένετο. Ό γάρ εξ αρχής δοθε\ς

έν τϋπω χαλ σκι3 των μελλόντων νόμος, έν τοϊς άλη-

θινοΓς άγώσιν απόμαχος μένει, στρατηγεί δέ δ πλη

ρωτής τοβ νόμου, και Μωϋσέως διάδοχος, Α 8ιά τής

ομωνυμίας τοΰ τότε στρατηγοΰντος προκηρυσσόμε-

Ιβ^βπι βάΊπιρΙβνίΐ, ςιιί νεί ιιοπιίηε ίρβο άοείβ Ηε- Β νος. Ό δέ λαδς, εί μέν έπηρμένας βλέποι τοϋ νομο-

1>Γ3βυΓυπι ιιιυΐΐο 3ΐι(β ρι°χϋίο3ΐυ$ εβί. Ρορυΐυβ *υΙβη

βίςυίάβηι 6ΐεν3ΐ3& Ιο^ίβΙϊΙοπί πιαηυβ ΓεβρίείΙ, νίηοΐΐ

Γβείΐε 1ιο$ΐε8 : βίη νβι·ο (1υρΓε3833, εειίίι 1ιο$ιί1)ΐΐ8.

δίβηίίιοαΐ αιιιοηι ηιαηυυηι Μογ8Ϊ ίη βΐΐυιιι εαίιίαΐϊο,

ϊεβίβ ίη αΙΐΪΒδϊηιοδ 8εη3ΐΐ8 βεεοηιπιοϋβιίοηεπι : ιίε-

ιηίδβίο, ΙπιπιΊΙοι», Ιειτειΐ3ΐιι, ΙίΙΙβΓϊΙβηιψιβ Ιεςϊβ οιιιη

βχροβίΐίοιιεηι Ιυηι οΙ>5εΓν3ΐίοηειιι. Ουοιΐ νειο

83εεπ1ο3 βΓίνοί Μυ)·5ί ηιβηιιβ 8υ&ΐίηεΐ, βυχίΐίο ιΐδΐιυ

εο£η3(ίοηβ 8ΪΙ)ί εοη]υοο1ϊ , ιιεςυε ϊΐίεηυιη ε3ΐ α

8ειΐ8υ 3ΐΐίοΓε ηυβηι βεςυίηιυΓ. Υοπιπι εηίηι 83οει·-

άΌΐ'ιιιπι ρεΓ οοιψιηοΐιπη βίΐιί Οεϊ ν.,ιίιυιη, ββιιβυιιι

Ιεκ'ΐ3 ιΐιιππο ]υιΙ:ικΊ οογ(1Ϊ3 ϊη Ιοπιπη (1ε]εοΙυιιι ίη

βΐΐυιη ΓϋΓϊΐΐϋ ΓοιΙαοίΙ, εί ηβ οπιηϊηο οικίιιΐ, ΙηρίιΙε

θέτου τας χείρας, υπέρτερος τοϋ έχθροΰ κατά τήν

παράταξιν γίνεται. Εί δέ καθειμένας, ένδίδωσι. Ση-

μαίνειδέ τδ μέν έν Οψει τάς χείρας έπαίρειντδνΜωϋ-

σέα, τήν διά των υψηλοτάτων νοημάτων θεωρίαν τοΰ

νόμου · τδ δέ είς τήν γήν έπικλίνειν, τήν ταπεινήν τε

κα\ χαμαίζηλον κατά τδ γράμμα τοΰ νόμου έξήγησίν

τε καΙ παρατήρησιν. Τπερείδει δέ βαρυνθείσας τοΰ

Μωϋσέως τάς χείρας δ ιερεύς συνεργψ χρώμενος

τώ ώκειωμένω κατά τδ γένος. Ουδέ τοΰτο τής τών

θεωρηθέντων άκολουθίας έστ\ν έκτός. Ή γάρ άληθής

ίερωσϋνη διά τοΰ συνημμένου αυτή1 λόγου θείου τάς

έν βαρύτητι τής Ιουδαϊκής διανοίας είς γήν έ(!όιμ-

μένας ένεργείας τοΰ νόμου πάλιν άνάγει είςτδϋψος,

δΐΐ8ΐβηΐ3ΐ, υΐ ΓεοΙίοΓ ρβρ εχΙβηδΊοηεπι αιαηυυιη κα\π!πτοντα τδν νόμον είς Εδαφος ύπερείδει τψλίθω,

εοηβϊβίεηβ, 8εη8υιη βρίΐ'ΪΙϊΙοηι βιιιιηι Γε8ρίείειιΐίΙ>ιΐ8 ώΒΧε αύτδν άνεβτώτα τψ σχήματι τής τών χειρών

08ΐεηϋ3ΐ. Ναιιι νοπ: ϋ3, ιριί ίη Ιοβι-ιη Γοβριοιτ»;

ρο$3υη(, εΓυοί» ιηναΐεΓΪυηι υηιΐίηυβ ΓεΓβ ρβίεΐ, ιιΐ

Ενβιι^εΐίυιη ςυοηυε (ΙίεΊΐ ",ίοΐ» εί 3ρ'ιοι·ιιι α Ιε^β

ηοη ρΓχιεπΓε, 1ΐ'3ΐΐ8τει°53ηι Ιίηββηι ει ροΓμειιϋί-

ευΐ3Γειη 3ο τεοΐ^ηι, ςυϊ1)υ3ΓΐξυΓ3εΓυεΪ3(Ιε$εΐ'ίοϊΐυΓ,

ρεΓ ίοΐβ εί αρίεοιιι 08ΐεηιΙεηί>. Πιιιο τε$ ίη Μον&β

ΐυηε εοηβρεοΐα, ηΐΝ ρι-ο Ιεςβ ίρ33 ροιιίΐαΓ, νίείο-

Γ13Π) Γεβρίείειιΐίηυβ ρΓΧουίΙ.

έκτάσεως, τδν έαυτοΰ σκοπδν ϋποδεικνΰειν τοις βλέ-

πουσιν. Αληθώς γάρ τοΤς χαθορίν δυναμένοις έν τώ

νόμω μάλιστα τδ χατά τδν σταυρδν θεωρείται μυστή-

ριον. Διό φησί που τδ Εύαγγέλιον, δτι έκ τοϋ νόμου

τδ ιώτα χα'ι κεραία ού παρέρχεται * σημαίνον διά

τών είρημένων τήν τε έκ πλαγίου γραμμήν κα\ τήν

κάθετον, δι' ων τδ σχήμα τοϋ σταυροϋ καταγράφεται.

"Οπερ κα\ έν τώ Μωϋσεί τότε βλεπόμενον, δς άντ\

τοΰ νόμου νοείται, τροπαίου καΐ νίκης αίτιον τοις

δρώσι καθίσταται.

Πάλιν ήμΐν, δι' άκολοϋθου τινδς άναβάσεως, πρϊς

ιιιεηβ 3(1 δυΐιΐίηιϊορβ εχΙοΙΙίΙϋΓ. Νβηι ιμιί είϋο τείβ- ρ τά ύψηλότερατής άρετής ό λόγος χειραγωγεί τήν διά-

δεά Ιίβηιηι οοηΓιηυίβ ρΓΟ^τβιιϊοηΊΙιυβ ιιοβίη

εΐυβ ε3ΐ, εί ίη ρΓεβΓιο Γοηίίει* βε ^εβίίι, Ιιοβίεβηαβ

(Ι«·](.·οίΙ, Ϊ8 ιιιιιο 3*1 ίιιοΙΙίΐυίΙοιιι Οεί εο£ΐιίΐίοηβιΐ) :ηΙ-

ιΙικ ίΐιΐΓ. Οοοοι ϊβίΙυΓ ποδ ηί8 οηοϊΐΜΐβΙιίβΙοΓίΐ, ςυοΐ

ςιΐ3ΐιΐ3ςυε ίη νίΐ3 ςε$3ί35ε ίΙΙιπη οροηεβΐ, ιη λΑ

εο^ηίΓιοιιίβ Οοϊ πιοηΐεηι ββεεηάεΓε ηιεηΐβ 3ΐκΙι-.ιΐ,

εί ΐυϋβΓυηι νοεεπι βιιβίίηεΓε , :ιΐςυο ίη εβίί^ίηεηι

ΐπ{(Γβ(1ί, υ!)ί ϋουβ ε3(, (ϋν-ίπαιμιο ρπεοερ(3 Ι30ΐιίί3

ίιηρΓε3$3 8υ3θίρεΓε ; οΐ βί 3ϋευ]υ8 ρεοοβίο εοη-

Γιίη^βηΐιΐΓ, 31:33 ηιβηυ εοηίβε(38 Οεο αΟειτβ, 30

1>εί ιϋ^ίιο γιιι-3115 ο.ΐϋ ίη ίρ3»3 ΙίΙΙβΓαΓυπι ΠςΐΙΓ38

είϋΙβΓε, ίη ρΓΪιιιί» Γυεπιηΐ. δεά πιεΗυβ ε&Ι &ά

βίβίοηχ οπίίηοιη 3η3ςο^ίειιηι Βεηβιιπι αεεοιιιηιο-

ιΙλγο. Ν 3 ιη ςυί Λά Μονβεη ηαοεπιςυε ΓΟ&ρΊοίι, ςυί-

ίυβ ιΐυοίιυβ Λά νίΚυίεΐϋ ηοιηίηεβ ύεόΊιευηΐιΐΓ, υ($ί(

νοιαν. Ό γάρ κα'. διά τής τροφής δυναμωθείς, καΐ

τί^ πρδς τους έναντίους συμπλοκή τήν δύναμιν δείξας,

κα\ κινητής τών άντιτεταγμένων γενόμενος, τότε

προσάγεται τή άπο|δόήτω έκείνη θεογνωσία ■ διδά

σκοντος ήμάί διά τούτων τοϋ λόγου , οία καΥ δσα

προσήκει προκατορθώσαι κατά τδν βίον,ΐνα τολμήση

ποτέ τή διάνοια προσβήναι τώ τής θεογνω^ίας δρει,

κα\ ύποδέξασθαι τήν τών σαλπίγγων φωνήν , καΐ

είσηλθεϊν είς τδν γνόφον, ούέστιν ό Ηεδς, χαΐ έγγρά-

ψαι ταϊς πλαξ'ι τά θεία χαράγματα, κάν συντριδώσιν

αύται διά πλημμελείας τινδς, πάλιν τάς χειροτμήτους

ϋποθεϊναι τφ θεώ πλάκας, και άναχαράξαι τώ θε!φ

δακτϋλω τά έν ταΐς πρώταιςάρχειωθέντα γράμματα.

Βέλτιον δ' άν βΓτι δι' άκολούθου, κατά τήν τής ίβτο-

" ΜαΙΙη. τ, 18.
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ρίας τάξιν τή άναγωγική προσαρμόσαι τδ νόημα. Λ Μογδ68 ςιιΜβπ) ρι-ο Ιε^ε 1ε£ί8(]ΐΐ6 ρΓχεερίίβ, ηυ-

Έπειδάν γάρ ό πρδς τδν Μωϋσέα κα\ τήν νεφέλην

βλέπων, δι' ών αμφοτέρων γίνεται τοις χατ' άρετήν

προϊοΰσιν ή όδηγία · είη δ' άν έν τω μέρες τούτω

Μωϋσής μεν, τά νομικά παραγγέλματα, νεφέλη δε

προκαθηγουμένη τοΰ νόμου ■ 3ς διανοία κεκαθαρμένη

έν τ$ διαβάσει τοΰ ύδατος, νεκρώσας τε και άποκρί-

νας έαυτοΰ τδ άλλόφυλον, γεύσεταί τε της μεριάς,

τουτέστι, τοΰ κεχωρισμένου των ήδονών βίου, δ πι-

κρόν τε και άηδές παρά τήν πρώτην τοις γευσαμέ-

νοις φαινόμενον, γλυκεϊαν παρέχει τοις τδ ξύλον

παραδεξαμένοις τήν αί'σθησιν · είτα τοϊς κάλλεσι των

φοινίκων των ευαγγελικών χλ\ των πηγών έντρυ-

φήσας, και τοΰ ζώντος ύδατος, δπερ έστίν ή πέτρα,

πλήρης γενόμενος, τδν τε οϋράνιον άρτον έν έαυτώ

λαβών, καΐ κατάτών άλλοφύλων άνδρισάμενος, ψ της

νίκης αιτία, ή έκτασις τών χειρών τοΰ νομοθέτου

γίνεται, ή τδ μυστήριον τοΰ σταυρού προδεικνύουσα

τότε προσάγεται τη" της ύπερκειμένης φύσεως θεω

ρία. Όδδς δέ αΰτφ πρδς τήν τοιαύτην γνώσιν, καθα-

ρότης γίνεται, ού τοΰ σώματος μόνον, περι^όαντηρίοις

τισίν άφαγνισθέντος, άλλά καΐ τών ενδυμάτων πάσης

κηλΐδος άποκλυσθέντων τώ ΰδατι. Τοΰτο δέ έστι, τΐ

διά πάντων καθαρεΰσαι δεΐν τδν μέλλοντα προσβαί-

νειντϊ)τών δντοιν θεωρία, ώς κα\ ψυχή* καΐ σώματι

καθαρδν είναι κα\ άκηλίδωτον, τδν έν έκατέρω (}ΰπον

καταλλήλως άποκλυσάμενον ■ ώς άν καθαροί χα\ τω

τδ κρυπτδν όρώντι φανείημεν, και ή κατά τδ φαινό-

μενον εϋσχημοσύνη τή ίνδοθεν τής ψυχής διαθέσει

1)β8 3υΐ6αι ιΐαχ Ιβςϊδ ; εοιη ηιυηάο οοτάβ Ία 3αυί*

ΙνΓβιιηυπι ϊηΐβΓΓβεεηΐ, ειιΐΏ 3ςυ»β 3π>3Γ35 1>ίοεπΙ,

αΓιεηΐΐη 3 νοίιιρίβΐϊουδ νίίβηι νίχεήΐ, ηυχ 3πΐ3Γ3

βΐ άΊΠίοϊΙίδ ρηπιυπι, αεϊηϋε Γβο'ιΐϊδ βΐ]ιιουη<1» ($π-

δΙ.Ίΐιιίουδ ίιηιηίδδίοηβ 1Ϊ£ηϊ νϊάεΙιΐΓ. Ουπι ρ3ΐπ)3Γΐιιη

•Ο ΓοηΙϊιιηι 3ΐτκεηίΐ3(6 , Εναιι^εΗοχ βεϊΐίεεί ιΐο-

εΐΓΐηχ ΟυεηΙίβ ΐ3ΐ>0Γ8δ (Ιβροΐβπΐ, δ> βςιΐ3 νίνβ ςυχ

Ιίΐρϊβ 681, νΐύεΙίεεί 01>π5ΐΐ)5, δίΐϊιη δεάβνεηΐ, δΐ

εθΒΐβ$1) 0ίΙ)0 8βίρ8ΙΙΠ1 ΓβρΙβνΒΓΪΙ, 91 ΟΟΙ)86ΓΙΪ5 Π)3ΠΪ1)118

ευπ) ηοδίβ νϊεβπΐ. Οιιαπι ςιιϊάβιη ν'ιειοπ3Π) εχίεη-

8ίο π)3ηυυπι Μογκί, ρβΓ ηιιβπ) π)γ$ΐεπυηι επ)εί8

Π£ίΙΓ3ΐΐ1Γ, ρΓΧβΙΪΙίΙ; ΟϋΟ Πΐν8ΐβΓίθ νβΓΙ)8 ΙδΓβρΙ

ςιιοαυε νίηείΐ, ευω Ιικε οηιιιϊβ ρεΓε^επΙ, ιυω (1ε-

Γηυπι »ί1 8ρβειιΐ3ΐίοηειη βυρΓβιηχ πβΙιιγ» 3(1άυείΙυΓ,

3(1 φΐ3ΐη ηοη βηίιυϊ Ι3ΐι1υπ) εΐ ευι·ροπδ .υρβΓδίοηί-

1)ΐι$ ςυϊΐηΐδά'βιη άεραι-£3ΐϊ, 86(1 νεδίίαιη «μοαυε άε-

άυείΐ παυηαϊΐίββ, ιιΐ κΐΐίεεί ηοη οεευΐια δοΐιιηι,

νεπιπιεΙΪ3π> π)3η')Γε8ΐ3 εΐ αρρατοηΐία άεεοη ϊΐ3.

Ιίαηΐ, αϊ ϊπίβΓΪοΓΪ βηίηιΐ (ϋβροβίΐίοηί εοηνεηίβηΐ.

Νοη βη'ιιη νεβίίυιη ιη3εαΐ3, ηε αά ϋβαιη ββεεικί»-

ηΐϋδ, υηςιοη) νβοϋίΐ, 58(1 βίικίια, ςυχ ίη η3ε νίΐ»

8υ8εϊρίπ)υ8, ςαββί νεβίεβ $υηΙ, ςιιΊΙιυβ Ιιοηιο ίηύιιί-

Ιιιγ. ΙΙβεε ί^ΊιυΓ βΐυάίβ, εΐ 1>ο$ 3ηιϊε(υ8 ηοη Ιυτρεκ,

86(1 ρΐΙΓΪ88ΪΠ105 8888 άβ66ΐ. ΗίΟ Γβ (ϋΙΪ^6Ιΐΐ6Γ ΓϋΟΐΛ,

3ΓΠ)εηΐίβςυε οηιΐοΓυιη Ιοιι^β 3 ιηοηιε ραΐβί·, βίε

3(1 3ΐΙ)δ8ίΠΊ3δ .150011(1)1 8ρθ0ϋΐ3ΐ)ΟΙ1βδ. 0ΐ13 8Χ Γ6, ϋΐ

6(0 3γ1)ϊΙγογ, ίΙΙικΙ ηοΐοίδ δϊ^η'ιίϊοαίυΓ, ςυοα* (Ιβοεβ'

πιιιΐ Ιιαιιο εχ δοηβα Γαοίβηι εο^ηίΐϊοηβηι, ευαι ςα»

συμβαίνοι. Διά τοΰτο πρδ τής έπ\ τδ δρος άνόδου, ^ ίηΐεΐΐί^ίυίΐε εοηΙβπιρΙαηιυΓ, οωιιίηο εοηΙβΠ)ηβΓ8 ;

τώ θείιρ προστάγματι τά ιμάτια πλΰνεται, τής εύσχή-

μονος τοΰ βίου περιβολής παραδηλουμένης ήμϊν τω

τών ιματίων αίνίγματι. Οϋ γάρ άν τις εΓποι, τδν

αίσθητδν τοΰτήν (5ϋπον τών ιματίων, έμπόδιον τής

ανόδου τοις πρδς τδν θεδν άνιοΰσι γίνεσθαι ' άλλ'

ο'μαι καλώς τδ Ιμάτιον τήν τών κατά τδν βίον τοϋτον

έπιτηδευμάτων περιβολήν όνομάζεσθαι. Τούτου δέ

κατορθωθέντος , και τής τών άλόγων άγέλης ποέ·

^5ωτάτω τοΰ δί,ου; άπελαθείσης, οΰτω προσβαίνει

άναβάσει τών ύψηλών νοημάτων. Τδ δέ μηδέν

τών άλόγων συγχωρήσαι έπ\ τοΰ δρους φαίνεσθαι,

σημαίνει, κατά τήν ήμετέραν ύπόληψιν, τδ ύπερ-

βήναι τήν έξ αίσθήσεως γενομένην γνώσιν έν τϊ|

τών νοητών θεωρία- Εδιον γάρ τής τών άλόγων φύ-

ρι-ορι-ίυπ) εηίηι ηβΐυΓΧ οΓϋΐοΓυιη 881, εχ βεηδίι

8ο1ο α1)5(]Η6 ίιιΙβΙΙβειίΜ ορβΓ&Ιΐοηβ ιΐϊςυα ^ηοεΓ-

ηηπ; η3ηι 3ϋΐ νϊβϋί, αυΐ αικίίΐυί, >υΙ 3ΐ)οηιηι ςα>8-

ρίαιη δεηκυοπ), ηοη νο1υηΐ3$, ηεαυβ ΓβΙίο βρρείϊ-

Ι'ιοηβϊ 1)ΓυΙθΓαη) π>ονεΙ. ^υ3^β η)οΙυ$ &υϊ οιηηβδ,

βΐ οροΓ3 δβηβϋΐιηι 8υηΙ. δρεεϋΐβΐίο 3υΐεη>, ςυα

ϋευηι εοηΐ6)»ρΐ3πιαΓ, ηεε νίδυ, ηβε ααάίΐυ, ςιοη-

1(ΐιη ίη 8β 881, ίηιΐίβοί; ηεηυε εοηβυεία ςυαάϊΐκ

ΓοιηρΓβΙιβη$ίοηβ (ηΙεΙΙβεΐΐοηεηυβ ρβΓοϊρϊΙυΓ ; οευΐυβ

βηΊιη ηοη νί(1)ΐ, ηεε βυπδ βυϋίνϊΐ" : ηοη 681 εηίηι

ςιιίϋηυαιη εοΓυπα, ηυχ ίη εοΓ ΙιοηιΊηίδ ββεεηάεΓε

εοηδυενεΓυηΙ. Ουατβ οροηεΐ, 8) ςηίδ 3(1 εοηΐβαι-

ρΐ3ΐίοηβη) β]ΐ)8 αεεεάβΓβ νείΐι, «οοηιιιϊ ββαβυαίί βΐ

ΐΓΓαΐίοηβΙ) πιοΐα πιβηΐεπι βιιαιη ρεηηυηο'βΓε ; 30

σεως, τδ κατ1 αΓσθησιν μόνην δίχα διανοίας οίκο- Ο Ϊ13 ευπ) οηιηεπο ορίηϊοηεπ) ςυ33 εχ $εη8Ϊ1)ΐ)3 ΟΓί^ϊ-

νομεΐσθαι. Έκείνοιν καθηγεϊται ή δρασις, και ή

άκοή πολλάκις πρός τι τήν δρμήν παρεκίνησε.

ΚαΙ τά άλλα πάντα, δι' ών ένεργδς ή αίσθησις γίνε

ται, πολλήν έν τοις άλόγοις Εχει τήν χώραν. Ή δέ

τοΰ βεοΰ θεωρία, ο&τε κατά τδ φαινόμενον, οϋτε κατά

ηεπι ηβοεαΐ, εχ ηιβηιε αοδίΓυββΓίι, εοηβηείϋόϊηε-

ςαε εοη]η(;)8 8(μβ οίΓϋβτίι (εοη]ιιχ νβΓο Ιιΐε δεη-

βυδ ίηιε11Ϊ£>ΙιΐΓ, ςιιϊ εοη]υηεΙυ8 ηβΐυΓΧ ηο$(Γχ ηο-

Ιιΐδεαιη 1)3ΐ)ϊΙ»1 ), η»ο ίβ'ιΙιΐΓ ευηι εβΓυεΓΪΐ, βίε (1β-

ηίαυβ ροΐεπί 3(1 ιηοηίοπ) βεεεάβΓε.

τδ άκουόμενον ενεργείται, ουτε τιν\ τών συνήθων νοημάτων καταλαμβάνεται· οΰτε γάρ όφΟαλμδς εΐ-

δεν, οΰτε ους ήκουσεν, ουτε τι τών έπΐ καρδίαν άνθρωπου συνήθως άναβαινόντων έστίν. Άλλά χρή τδν

μέλλοντα προσβαίνειν τή τών υψηλών κατανοήσει, πάσης αίσθητικής τε καΐ άλόγου κινήσεως προκαθα-

οαι τδν τρόπον, καΐ πάσαν δόξαν, τήν έκ προλήψεως τίνος γεγενημένην, τής διανοίας έκπλύναντα, τής τε

ιυνήθους όμιλίας χωρισθέντα τής πρδς τήν ιδίαν σύνοικον, τουτέστι, τήν αΕσθησιν, ή συζυγή πως έστ\

τή ήμετέρα φύσει και σύνοικος · καΐ ταύτης καθαρδν γενόμενον, οΰτω κατατολμήσαι τοΰ δρους.

"ΟροςγάρέστινάναντεςώςάληθώςκαΙδυσπρόσιτον Μοηδ ηυΐοη ατίΐυιΐδ ?8Γβ 3ε ϊεεεβϊα (ΙϊΰϊείΙϊβ,

" 1δ3. ι.χιν, 4; 1 Ζοτ. ιι, 9.
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ΤΙιρο1ο»Ϊ3 β8ΐ;ο.υ]ιΐ8 νϊχ ιηιιΐΐίΐαίο ηιΐ Γ»ι1ίοββ> Α

ρβπτβηΪΓβ ροΙβ$1. 8ϊ ηυίβ νείΌ Μοδβδ ΓυβΓίΙ, ειιιη

αΐΐίυβ βδοβηίεπί, ροΐβπΐ δοηίΐιιβ ΙιιΙιβπιιη βητί-

Ιιιΐδ ββηΙΪΓβ, ςιιβδ ηβιτβΐ ΙιίδΙοπ» ρπκβαβηίο Πβπ

ΓηΓίίΟΓΘβ. ΕδΙ » II Ιβ ΙΤ1 ΙΙΐΙ>3, ΠΟΠ ρηΓνϋΠΙ ΒΐΙφΟΓβΠΙ

ρεΓ 3ΐκ1ίΙιιηι εΙΕείοιίΒ πηΙιιγ» άΊνίιΐίβ ρι·«ά'ίθ3ΐίο,

ιηβςηιιηι φιίιίοιη βίΛΐϊηι ηΐ» ΐηϊΐΐο κοηβηβ, πίΛ^ϊδ 3ϋ-

Ιβηι 3ΐ(|υε 103(513 ίη υΚίιηίδ ίηίοηβηβ, ΙηδοηιιϊΙ Ιβχ'

ει ρι-ορίιείχ (ΙίνΊηιιιη ίηο3ΓΠΒΐίοιΓΐ5 ηιγδίβπιιηι ;

8β<1 ίιηΙ)οείΙΙϊθΓ63 βΓ.τηΙ ίΙΙχ μππίίβ νοοεδ, ηιιβπι υΐ

ρθ886η! άΊίΓοβ οοηιηιονβΓβ. Αικίίΐιΐδ ϊΗοιγοο Ιυιΐβκο-

πι ιιι βυπΓιΐβδ Ιυοβπιηι βοηυπι ιτιίηίτηβ δυδοβρϊΙ,

«εά ρΓορΗβΙβπιπι Ιυ1>26 ρηιιΐΗΐΐΓΤΐ ρτοεβάΌηΙεδ δθ-

ηβηΐίιι* εεείηει-υιιΐ. Ν»ιη υΐΐίπιχ νοεεβ ηιΐ33 Ενβη-

βεΐίεβ ρηεοΊεβίίοηβ ίαοΐχ δπηΐ, 3υάίΙιιη> οοπιηιο- ρ

νβπιηΐ, δρΪΓΪΐυ δϊε ρβΓ ογ§3π3 νεηβπιεηΐίιΐδ ϊη ρο-

δΙβΙΊΟΓίΟΙΙδ ΪΙΐΙθη3Ιΐ(β. 0>£3Ι13 νβΓΟ 30 ί ιΐδΙπίΓηβηΐ.ι

(ΐηιιιη δοηιιιη δρίπΙα3ΐειη οιίβηΐϊβ, ρι-ορίιεί» 3ΐ(|ΐιβ

3ροδΙυ1ί δΐιηΐ : ςιιοπιηι βοηυδ, «ι Ρ83ΐιηίδΐ3 Λ'ι-

είΐ, ίη οπιηβιιι Ιβιτβηιβχίνίΐ, εΐ ίη Γιηβδ ογ1)Ϊ5 ΙειτίΒ

\όγΙ)3 εοπιπι". Οιιοίΐ νκτο ιηιιΐΐίίικίο νοεβηι Ϊ1ΐ3ηι

αηιΙΪΓβ ηοη ροΐιιίΐ, δεά οοπιηιίδίΐ Μογβί, υΐ ϊρκβ

(ιογ δβ ίρχυηι δθθΓβΙ.3 ίΐΐβ ρβίχίρβΓβΙ, ρο|>ιιΙιιιιιοιιβ

ροδίβ» (ΙοοβΓβ!, ςιιχειιηηιιβ (Ιίνϊπ» αΌειπιι» ά'\-

αΊεβπΙ, Ιά ςυοηυβ ίη ΕεοΙβδίβ Ιΐεπ ιοίιιιη τκίεηιοδ;

ηοη εηϊηι ροΓηιίΙΙίΙιΐΓ οιιιηίΙ)υδ 3(1 ιηγδίοποΓοιη

εο^ιίΐίοιιβιιι δείρδοδ ίηίπιο'βΓθ, 5βι1 οΐί^ίΐιιΐ" ιιηυβ β

ιηιιΐΐίδ αΊνίηβηιιη Γβπιιη ε3ρ;ιχ, ειιί εχΐβη βιιόΊ-

Ιιιιη ειιηι οοβάίεηΐίβ ρι·3?βοαη!, ϊΙΙοί! βίοι ΟΓβίΙβη-

άιιηι ΓβείεηάΊιιηαιιβ ρυΐ3ηΙε8, ηιιοά 31) βο, <]ΐιί ίηί- ^

'.Μΐπδ ε$ι 3ΐκΓινεππΐ. ι Νηη ηιηηβδ, ι ϊη^ηϊ!,

« *ρο8ΐο1ί δαηΐ , ηβε ρΓορΙιβι.ΐ οιιιηβδ ** : ι ςιιοιΐ

Ηοιίϊβ ίη ιηυΐΐϊδ ΕοεΙβδϊίβ ρηπιηι ββΓνοΐιΐΓ. Νβηι

ιιηιΐίί οιιιη βύΗΐιε ρΓΐοτΐβ νίΐοβ πΐ3ουΐ3ηι ηοη 30-

δίεΓβεπιιΐ , ίρδϊ ΗΙοΐί , 30 βιηίεΐυ νίΐ3? βΟΓάϊάο

ιιίειιίεδ, ίιτϋΐίοηβίβιιι δοιίίΐιηι ίη οπιηίΐιυδ ρΐυπδ

Γιιείβηΐεβ, ίΐίνίιιηιη ηιιηο 38εβιΐ5υιιι ταρβνο βυϋβηΐ,

ιιηιΐε ίρδϊ βιιίδ εο£ίΐ3ΐ'ιοιιίοιΐδ ΙβρίώιουπΙυΓ. Νβπι

ηχΓεϋεοΓυηι ορίηίοηβδ 1.ιρκ1ι;8 ηυ'κίο.ιη βιιηΐ, ςυί-

1)Η5 ρΓ3\ΌΓυηι ίιινβηΙΟΓβδ (Ιο^ηιβΙιιπι οΙ)πιυηΐυΓ.

Ο,ιιΙΑ 3ΐιΐβιη δίςιιίπεαΐ, ςιιοιΙ ίη ο:ι1ϊβϊηβπ> ϋβίρβιιιη

ρΓϊιΐδ Μονδβδ ίηίΓοηιϊδίΐ, «ΙβίικΙο ίη 63 Οευιη ρπι-

βροχϊΐΤ 0οηΐΓ3Γίυηι βηϊιιι ίιΐ ςιιο(]βιηηιθ(]ο \ί(3βΙιιγ

ρΐ'ίιηχ νίδϊοηί : η3ΐη Ιυηο ίη Ιιιοβ, ιιυηο ίη οβίί^ίηβ

Ορο ιη νίϋβΐ. δεά ίιΐ ςυοηυβ 3 ββτίβ »Ώ&%ο%Ια\ 8βιι- I)

καβ βΙιΙιογγογρ, ηοη ρυΐβιηιι» : ρβΓ ηβηε εηίπι

<1!τβΓ3ίΐ3ΐ6ΐη ΙιίδίΟΓΪχ άοα,ωατ, (\υοά Γείί^ίοηίδ εο-

ρι'ιΐίο Ιαχ 681 3ϋ ίηίΐίο ίΙΙίδ, 3 ςοίΐκη ρβΓΟβρΙ»

βδΐ : (]ΐΐ3ΐηοΐ5Γοιτι ςιιοϋ γεΗ^ΊοπΙ ορροβϊΐοαι ίηΐβΐ-

Ιί|ραιιΐ3, ΐβηβ1)Γ33 δυιιΐ . ςιΐϋΓυιη άερυΐδίο ηοη ηίδί

Ιυείδ ρβΓΙίείρβίίοηβ Οι. ΥβΓυιη Γηβηβ Ηοπ)ίιιί3 30*

ηΐ3]θΓ3 δβηιρβΓ βΐ ρβΓΓβεΐίοΓβ ρΓοεεα'εηδ, ςυ3ηΐο

ιηα(5ΐ3 »ά Πει δρβευΐαΐϊοηειη 3εεε(1ίΙ, (ηπίο ηΐ3^ίδ

ρβΓΕρίείΙ, ηυοά άΊνίηβ ηηΐυτη ίηνίδίϋϋίβ 3Κ|ΐιβ

ίηεοηιρΓεηβιΐδίοΊΙίβ 681. Νβιη εοιη Γβΐίηιιοπΐ ηοη

δοΐυπι οαιηΪ3 ο,υχ δβηδίι ρβΓοίρίυηΙιΐΓ, νεηίηι βΐίβιη

ευηοΐ3 ςιιηε ηιοηιο ίηδρίείυηΐυΓ, 30 δβηιροτ 3<! ίη-

ή θεολογία, μόλις ό πολύς λεί>ς τήν ύπώρειαν φθάνει

(ε! δέ τις Μωϋβής εΓη, γένοιτο δν χοι έιΛ της άνίδου,

χωρών τη άκοτ) τάς των σαλπίγγων φωνάς, 5ς φησιν

6 της ιστορίας λίγος, ίσχυροτέρας ίν τω προβαίνειν γ(-

νεσθα·.)" άληθώς σάλπιγξήτήν άκοήν καταπλήττουσα,

τ6 περϊ τής θείας φύσεως κήρυγμα, μέγα μέν καΐ

παρα τήν πρώτην φαινόμενον, μείζον δέ κα\ μάλλον

τής ακοής χαθικνοϋμενον , έν τοις τελευταίοις.

Έσάλπισεν ό νόμος κα\ οΐ προφήται το θείον της κατ4

δνθρωπον οίχονομίας μυστήριον άλλ' ασθενέστεροι

ή?αν α! πρώται φωνα\, ή ώστε χαθικνεϊσθαι τής

άπειθονς άκοής. Διδ ή βαρυηχοΐα τών Ιουδαίων, τήν

φωνήν τών σαλπίγγων οϋ παρεδέξατο. Προβαίνουσαι

δέ , καθώς φησιν δ λδγος, αϊ σάλπιγγες, έγένοντο

Ισχυρότεροι. Αί γαρ τελευταΐαι φωναί αϊ διά τών

ευαγγελικών κηρυγμάτων γεγενημέναι, χαθίχοντο

τής άκοής· ουτω τοϋ πνεύματος [τώ] διά τών όργά-

νων ήχοΰντος γενναιότερον έν τοις έφεξής, χαΐ εΰτο-

νώτερον ποιουμένου τονήχον. "Οργανα δ' αν εΐεν ϊνα

πνευματικόν φθόγγον ήχοϋντα, προφήται χα\ άπό-

στολοι · ών, χαθώς φησιν ή ψαλμωδία, είς πϊσαν τήν

γην έξήλθεν ό φθόγγος αυτών, χα\ είς τά πέρατα

τής οικουμένης τά ρ"ήματα αΰτών. Εί δέ ού χωρεί το

πλήθος τήν άνωθεν γινομένην φωνήν, άλλ' έπιτρέπει

τώ Μοιϋσεϊ, γνώναι μέν ίι' αύτοϋ τά άπόρ!όητα, δι-

δάςαι δέ τον λαον, όπερ άν διά τής άνωθεν διδασκα

λίας τύχη μαθών δόγμα, χα\ τούτο τών κατά τήν'Εκ-

κλησίαν διοικουμένων έστί · το μή πάντας έαυτούς

είσωθεΐν πρδς τήν τών μυστηρίων κατάληψιν, άλλ'

έπιλέξαντας έξ έαυτών τον χωρήσαι τά θεία δυνάμε-

νον, έκείνω τήν άκοήν εύγνωμόνως ύπέχειν, πιστδν

ήγουμένους άπαν, δτιπερ άν παρά τοΰ τά θεία μυηθέν-

τος άκούσωσιν. ι Οϋ πάντες γαρ, > φησ\ν, € άπόστολοι,

ο4δέ πάντες προφήται. » Τούτο δέ ούκ Ιστι νύν έν ταΐς

πολλαΐς τών Εκκλησιών φυλασσόμενον. Πολλο\ γάρ

καθαρσίων έτι έκ τών βεβιωμένων αύτοϊς δείμενοι,

άπλυτοι τίνες κα\ κατεσπιλιομένοι τή τοϋ βίου περι

βολή, τήν άλογον αΓσθησιν αύτών προβαλόμενοι, τής

θείας άνόδου κατατολμώσιν , όθεν αύτο'ι τοις ιδίοις

αύτών λογισμοϊς κατασαλεύονται. ΑΊ γάρ αΐρετικα\

δπολήψεις, λίθοι τινές άτόχνώς είσιν αύτδν τδν εύρε-

τήν τών πονηρών δογμάτων καταχωννύντες. Τί δέ δή

βούλεται τδ έντδς τοϋ γνόφου γενέσθαι τδν Μιυϋσέα,

και ούτως έν αύτώ τδν θεον ίδεΐν ; Εναντίον γάρ

δοκεΐ πως είναι τή πρώτη θεοφανεία τδ νΰν Ιστορού-

μενον τότε μέν γάρ έν φοιτί, νϋν δέ έν γνόφω τ>

θείον. Μηδέ τούτο τοϋ είρμοϋ τών κατά άναγωγήν

ήμϊν θειυρηθέντων άπάδειν νομίσωμεν. Διδάσκει δέ

διά τούτων ό λόγο;, δτι ή γνώσις τής εύσεδείας φώς

γίνεται παρά τήν πρώτην οΤς άν έγγίνηται. Διότι τδ

έξ έναντίας τή εύσεβεία νοούμενον, σκότος έστίν ή

δέ άποστροφή τοΰ σκότους, τη μετουσία τοϋ φωτδς

γίνεται. Προϊών δέ 6 νούς, κα\ διά μείζονος άε\ καΧ

τελειοτέρας προσοχής έν περινοία γινόμενος της δντως

κατανοήσεως, δσω προσεγγίζει μάλλον τή θεωρία,

τοσούτω πλέον όρά τδ τής θε.'ας φΰσεο>ς άθεώρητον.

Καταλιπών γάρ πάν τδ φαινόμενον, ού μόνον δσα κα-

*» Γ-3!. χνιιι, δ. " ΙΓ.ογ. χι, 29.
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ταλαμβάνει ή αϊσθησις, άλλά κα\ όσα ή διάνοια δοκεϊ

βλέπε ιν άε'ι πρδς τδ ένδότερον Γεται, έως αν δια-

βυή τή πολυπραγμοσύνη τής διανοίας πρδς τδ άθέα-

τόν τ» κα\ άκατάληπτον , κά*εί τδν θεδν Γδη. Έν

τούτψ γαρ ή αληθής έσ-ιν είδησις τοϋ ζητουμένου,

τδ έν τούτψ τδ ίδεΐν, εν τω μή ίδείν · δτι ύπέρκειται

πάσης είδήσεως τδ ζητούμενον, οίόν τινι γνόφψ τή

άκαταληψία πανταχόθεν διειλημμένον. Διό φησι καΐ

δ ύψηλδς Ιωάννης, δ έν τψ λαμπρψ γνόφψ τούτψ

γενόμενος, ότι» θεδνούδεΙςέώρακεπώποτ«·ι ού μόνον

τοις άνθρώποις, άλλά κα\πάσί) νοητή φύσει της θείας

ουσίας την γνώσιν άνέφικτον εΤναι, τή άποφάσει

ταύτη διοριζόμενος.

"Οτε ουν μείζων έγένετο κατά τήν γνώσιν 4 Μωϋ-

σής, τότε όμολογεΐ τδν θεδν έν γνόφψ ϊδεϊν, τουτέστι,

τότε γνώναι, δτι έκεϊνό έστι τη φύσει τδ θείον, 8

πάσης γνώσεως τε κα\ καταλήψεως έστιν άνώτερον.

Εισήλθε γάρ, φησί, Μωϋσής εις τδν γνόφον, οδ ήν 4

θεός. Τίς 4 θεός; δς ϊθετο τδ σκότος άποκρυφήν αύ-

τοϋ, καθώς φησι Δαβίδ, 4 έν τω αΰτψ μυηθείς τά

άπό(6όητα. Ό δέ έκεϊ γεγονώς, ά προεπαιδεύθη διά

τοϋ γνόφου, πάλιν διά τοϋ γνόφου διδάσκεται · ώς αν,

οΐμαι,παγιώτερονήμϊν τδ περ'·. τούτου γένηται δόγμα,

τή θεία φωνή μαρτυρούμενον. Απαγορεύει γάρ έν

πρώτοις δ θείος λόγος, πρδς μηδέν των γινωσκομένων

δμοιοϋσθαι παρά τών άνθρώπων τδ θείον 1 ώς παντδς

νοήματος τοϋ κατά τινα περιληπτικών φαντασίαν έν

τιερινοία τιν\ καΐ στοχασμψ της φύσεως γινομένου,

είδωλον θεοϋ πλάσσοντος καΐ οϋ θεδν καταγγέλλοντος.

Διχή δε της κατ' εύσέβειαν άρετής διηρημένης, εις (

τε τδ θείον, καΐ είς τήν τοϋ ήθους κατόρθωσιν · μέρος

γάρ εύσεβείας, κα\ ή τοϋ ήθους καΟαρίτης έστί·

μαθών έν πρώτοις, ά χρή περ'ι θεοϋ γινώσκειν· τδ

δί γε γινώσκειν ήν, τδ μηδέν περ'ι αύτοΰ τών έξ άν-

θρωπίνης καταλήψεως γινωσκομένων είδέναι ■ ούτως

τδ έτερον της άρετής εΐδος διδάσκεται, μανθάνων έν

οΐοις έπιτηδεύμασιν ό ενάρετος κατορθοΰται βίος.

Μετά τούτο έν τή άχειροποιήτψ σκη.71 γίνεται. Τίς

ακολουθήσει τψ διά τών τοιούτων οδεύοντι, καΙ έπΐ

τοσούτον ύψουμένψ τδν νοϋν ; δς καθάπερ τινά κορυ-

φήν έκ κορυφής μεταλαμβάνων, διά της τών υψηλών

αναβάσεως, άεΐ έαυτοϋ γίνεται υψηλότερος. Πρώτον

κατέλιπε τήν ϋπώρειαν, πάντων τών πρδς τήν άνοδον

άτονησάντων άποκριθείς. Είτα δέχεται τή άκοή τάς

τών σαλπίγγων φωνάς, τψ ϋψει της άνόδου συνεπ- 1

αιρόμενος. Έπ\ τούτοις, είς τδ άόρατυν τής θεογνω

σίις άδυτον παραδύεται· καΐ ούδέ έν τούτψ μένει,

άλλ' Ιπ\ τήν άχειροποίητον μεταβαίνει σκηνήν. Τψ

6ν-ι γάρ έπ\ τοϋτο καταντά τδ πέρας, 4 διά τών τοιού

των άνόδο>ν υψούμενος. Δοκεϊ γάρ μοι και καθ' έτερον

νοϋν διδάσκαλος ή ούρανία σάλπιγςτής επί τήν άχει

ροποίητον παρόδον τψ έπανιόντι γίνεσθαι. Ή γάρ

τών κατ' ούρανδν θαυμάτων διασκευή, τήν έκφαινο-

μένην τοις ουσι σοφίαν διαβοώσα, και τήν μεγάλην

τοϋ θεοϋ δόξαν τών φαινομένων διηγουμένη, κατά

τδ είρημένον, δτι ι 01 ουρανοί διηγούνται δόξαν

θεοϋ · > αύτη τώ τρανψ τε κα\ εύήχψ τής δίδασκα-

. ΐβΓϊοΓ» ρΓ0^Γβ<1ιαΐϋΓ, (υπό οβίί^ίηβ υυάίυ,ηβ ογ-

ευιηδερίηβ ίηνίδίυίΐί βΐ ίηοοιηρΓθ1ί«ϋΐϋίυ»Ιί , ϋβυηι

νίιΐβΐ. I ιι Ιιοο βηίηι βοηείδΐίΐ ϋβί νβι-β εο^ηίιίο, ίη

(ιος βΜ β]ιη νΐβίο, υΐ ϊίίΐβββ <\ηοά νίιΐβπ ηοη ροβ-

811, ς ιιθ(] οιτιηβηι εο§ηίΐίοηβιη < ο»ιι!ΐιο β]υβ βχοβ-

όίΐ, (]ϋ3$ί οαΐί^ίηβ ςυ»ά»ηι Ίρ%» ίηοοιηρΓεηειίδϋιίΙί-

Ι3ΐβ υικίϊηυβ οοηίβηΐ». ΟικιρτορΚτ άίνίηυβ βΙίαηι

ίοβηηβδ, α.υί ίη δρΙβηοΊιΙίδδίπ>3ηι ηβηο 03ΐί(μ'ηβιη

ρεΓνβηβΓ3(, ηοη όυυίΐανϊΐ οχοΙαιιΐΛΓβ : 1 Οειπη ηιιη-

ςιιαηι ηΙΙυβ νίάίΐ": » ηοη ςοΐυιη ηοιηίιιίΐιιΐδ, κ<η!

ίιαβΙΙβεΐυαΙί οιηηί ηαΐυτχ ίιιιροδδίυίΐβιη (Ιίνίικο δΐΐυ-

ιΙβηΙηε εοξηίΐίοηειη ηαε ηββίΐίοηβ (ΙβίβΓπιίηαη».

ΟυίΓβ Μονββδ 6113111 ουηι οο^οίιίοηβ οι»]ογ ΓαεΙιι»

ίιιίΐ, Ιιιρο εοηϋΐβΐιΐΓ, ίη οαΐϊςίηβ ϋβιιηι νϊϋϊβββ , Ίά

ββΐ , Ιιιηο Ίβηιυιη εο^ιιονί$$ϋ ίΙΙίΐη ββββ άίνίηηην

η»ΐιιΐ3Γη ηιια; εο^ηϊΐίοιιβιη 61 οοιηρΓβηοηΜοηβηι οιη-

ηηιη βχεβο"ίι. ΙηίΓανίι βιιίιη Μογ8β» ( ΙμϊΙογιϊ ίηςιιίΐ)

ίη εαίίςίηβηι, υηί ϋευβ βΓαΐ *·. Ουίβηϊΐη Οευ$? ηιιί

ροβυίΐ ΐβη«1)Γ38 οεεϋΐΐαΐίοιιβιη βυβηι , υΐ οοείιιίΙ ββ-

τίο" ίΐΐβ ιβ, ςιιί βΙίαηι ίη βαάβηι εαϋ^ίηβ ΊιιίΐίαΙυ5 Ρ81 :

ςυί νβΓΟ ιΙΙυε ίηΐτϊνίΐ, εο άε ηυίΐιιΐδ βιιΐε ρβΓ ο»1ί-

ξίηεηι !\ιτάΙ επιϋίΐυβ , τυΓβυβ ρβΓ ε:ιΙΊ^ϊιιβιη οΌεε-

Ιογ, υ( Γιβι , ορίηοΓ, £γπ)ϊιι8 ηοο ϋεοΓβΙαπι (Ιίνίηα

νοεε αίςυβ αικ ΙοτίΙ;ιΙο οοηιρι-οϋΗΐιιιη. ΥεΟί βοίιη

ίη ρΓΪη)ί8 άίνΐηιιηι ρΐ'ανεερίυιη Μ, ηε 3ϋευ}υ8 τεί

ςυ.ιιη εο^ηοϊοαβ , Οειιηι βίιιιίίειη ραΐββ : οηιηίβ βηίηι

ΐηΐίΊΙβεΐυ» , π,ιιί ρΐιαηΐηβιίεα ςιι κίαηι εο^ίΐαΐίοηε,

ςιΐ38ί οοη]εεΐυΐ'3 ϋίνίηαιη ηαΙιΐΓ3ηι αρρΓβΙιβηϋίΙ , ϊ'ι-

πιυΙβεΓυηι ςυίϋεπι ϋεί Οηχίΐ ίη ηιβηιβ, Οεηηι ηυΐεηι

ηοη ίηΐβΐίεχίΐ. ΥβΓυη οηιη νΪΓΐυβ, ςιιχβεευηϋυηι νο

Γίΐ3(οιη 681 , 1>ίρ»ι(ίΐα 5ΪΙ, ρίΓΐίιηηιιβ Γιύβ ίη Οβηιη,

ρβΓίίιη Γβοΐα νίνειιιϋ ΐ'βΐϊοηβ εοηβΙίιυαΙιΐΓ ( ρϊβίαΐίβ

βηίηι ρΓοΓβοιο ρβΓβ ηοη ρβΓτβ 681 ιηυικίίιίεκ νίιχ )

ρπιιιηιη άία'ίείΐ, ςυίο1 οροΠι^Ι αΌ ϋεο εοςηο$εβ-

Γβ : ςαο<1 ςηίϋειη οο^ϋοβί'βΓβ ηίΐιίΐ βΐίηό 681, ςιιβιιι

ηίΐιίί εοππη β8$β ϋευιη εο»ηο8εεΓβ, ςηχ Ηιιιηβηα

ηΐ8ΐΐ8 ροΐββΐ οο'ηοβεβΓο. Οείηάβ αϋαιη νίπυΐίβ ρβι-

ΙβΐΜ (ΙίΙίςεηΐεΓ ιΐοεεί : οΌεείιΐΓ βηίηι <|υϊ1>ιΐ8 ορβ-

Γίυυ* Ιιβηβ νίνβηΊί ΓβΙίο ρβΓίίείβΐυΓ : 30 ιΐοηιηιη ί·ν

ΐαϋβΓηαευΙυηι , <\νοά ιηβηυβ ηυΙΙα ΓυβΓβΙ ίϋαήαΐΑ,

ΐη^Γβϋίίαι'. Οιιίβ βοςιιιΊιΐΓ ηυηε , ςηί ρβΓ Ιοί Ι3ηΐ3-

ςυε βοαηϋίΐ, 3ο ιηεηίειη δοιηροΓ ίη βΙΓιιΐδ βχΙοΙΙίΙ?

ςυί 01)1)1 ίη ηηυιη οαοιιιηεη ΜββϋάβΓΪΙ , »ά ϊΙΙβΓυηι

ϋΐυιΐ, 8ίυίΓί(£Γ3ϋιΐ8,βΐ3α' ίΙΙυϋϊΙβΓυπι,βίο,ϋβ ίΙβΓυηι

αά βΐίιιά , ίΐ3 υΐ άε αΐΐίοι-ί ίη βΐιίυβ 3οηιρεΓ ββοβη-

ο"3ΐ, ίβηιροιςυε 8βίρ8ο Ωαΐ ρΓΧβίβηΐίοΓ ? Ρππιυη»

ευηι οιοΙβΓί οιηηββ »ϋ 38βεη8υηι άβΠοβΓβηΐ, Γβάί·

εε> ηιοηΐίδ βοΐη» δΐιρεΓ^ΐ'βϋίΐιΐΓ: ϋοίηο'β ιυ1>:ΐΓΐιιη

βοηίΐαβ 3ΐΐΓίϋυ8 ρβΓεερίΐ βΐΐίΐυιΐίηβ ηιοηΐίδ ιηίΐ3~

ηίΐί ; 1ρ86 (|αοΐ]αβ ιηΪΓΪίΐοβ εΐβναΐυδ , >ϋ Ιικο ίηνί-

δίυίΙ)3 ιΐίνίηχ εο^ηίιίοηίβ ρεηβΙΤΒΐίαΊη^ΓβιΙΊΐαΓ. Νβο·

ί1)ί ρεπηαηδίΐ , δβϋ ίη Ια1)6Γη3θυ1ηηι ηυΙΙα ηιβηιι Γί-

εΐιιιη ρβΓίΓβηβίΙ : οβΓίβ ηαηιςυο 3ά Ιιυηο (3η4επ>

ίΙΙε ίίηειη ρβΓνεηίΙ, ςυί Ιιιι]υδηιοι1ί 3δεβιΐδίΙ»υδ εχβΙ-

ι.ιΐιΐΓ. δβιΙ ίΙΙ» ςυοη,υβ δοιιίβηΐίβ άβ εοβίβ&ιί ΙυΙ>3 3(1

άίνίηβηι ροιάηοεηΐβ οο^ηίΐίοηεηι, ηοιι εδί ίιηρΓο-

Ιοάιχ. ι. 8. » Εχοο". χ, 21. Μ ΡμΙ. χμι. 10. Εχυ(Ι. χχ, 4.
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Ιιαικία, εαΐυιη ειιίιη οι οαιηίβ ςυϋε ϊιι εοβίο δυηΐ, δίνε Α λίας σάλπιγξ μεγαλόφωνος γίνεται , καθά φησι τις των

ν»Ηί πιοΐιΐδ, β'ιτβ αΊνεΓβχ πΐ3£ηίΙιιάίηεδ, δίνε βρίεη

ιΙοΓββ πϋυδ βΐίυιη ΓυΙ^ΟΓβ ρβηΐΓίη£βηΐβ8 , ιηϊΓϊΙηΙϊβ

ΓιΙκίεβ Μΐ|ΐιι-ηΐί3ΐη ϋεί νοεβ Π)3(;ιΐ3 βχοΐαηιοί, ηιβχϊ-

ιιιαιηςυβ ίρίπΐδ ιιΐί)]εδΙ;ιΐειη α^ ροΙεδΐ3ΐεηι ρβΓ 63

<\\ιχ νίύειιΐιΐΓ, βιΐϊΓΓαι. ΙΙικΙε ϋΐεΐιιηι εδί : ι ΟοβΙί

6Μ3ΓΓ3ΠΙ α,Ιοηβιη Οβϊ **. ι Ηχο Ϊ£Ϊΐυτ 681 ϊΙΙί Ιυυη ,

ηυ* 8οηοΓ3 , πΙίΓβ, Π)3^η8(|υβ νοεε εοηΐϊηυε νειί-

Ι3ΐίδ <1οεΐπη»ιη ρι-χάίεβΐ, υΐ ρτορίιεία εΐίβιη ςυί-

<Ιοιη 3ΐι : « ϋβυι ΙυΙ)3 ΰββιιρβτ δοιιυιη <1β ιΐ ϊ I . » Ηυηε

δοηιιηι εχ ίιΐδρεείίοηε Γεπιηι οιηιιίυηι ΓβεΙυπι, 8Ϊ

προφητών, δτι ι 'Εσάλπισεν δ θεδς άνωθεν. > Ό 64

χεχαθαρμένος τ» κα\ έξϋς τήν άχοήν τής καρδίας,

την ήχήν ταύτην δεςάμενος, λέγω δή τήν έχ τής

θεωρίας των δντων γινομένην πρδς τήν τής θείας

δυνάμεως γνώσιν, δδηγείται δι' αύτής ττρί>ς τδ έχεϊ

διαδϋναι τη διάνοια, δπου έστ\ν δ θεός. Τούτο δε γνό-

φος ύπδ της Γραφής δνομάζεται, δ δή έρμηνεύβται.

χαθώς εΓρηται, τδ άγνωστόν τε καΐ άθεώρητον, έν ψ

γινόμενος τήν άχειροποίητον έχεϊνην σχηνήν βλέπει,

ήν διά της Ολιχής μιμήσεως τοις χάτω δείχνυσι.

ι|ΐΓιβ εοπίίδ αιιϋίΐυηι 3ε ιΐυείιΐδ ϊρκίυδ ιιοη βε^ηίδ τεείε δΐιβείρίΐ, Ιηηάβπι εο ιηεηΐίβ ίηηυϊδίΐίοηε ρεΓνεηϊΙ,

ιιΐιί ϋευβ εβί. Ιά νεΓΟ αΛ\%ο 3 δεηρίιΐΓβ ηαηυιιραίιιΐ', ςιιο ίηεο£ΐιοδεί1)ί1ε 3ε ίηεοηιρΓεΙιειΐδίυϊΙε ίρδίιΐδ, ιιΐ

(ΙΊχΐτηαδ , βί^ηΊΓιεαΙιΐΓ. ΙΙΙυε ίΐιίεπι εηπι ρεΓνεηεηΐ , ΐ3ΐ)επΜ>ευΙυπι ηυΙΙβ ηιβηιι ΓαΙιποαΙιιηι ρεΓδρίείΙ, εΐ

ίιηίΐηΐίοηβ ίιιΓεποπϋιΐδ Π)3ΐεπ3ΐε οδίεηαΉ.

Οιιοϋ βυΐεηι ψιηΐβφιβ 881 ΙβοεΓηεευΙιιπι ίΐίικί Β Τί ουν ή άχειροποίητος εκείνη σκηνή ; ή παρα-

ίίΐΜςαβ ηοπο ΓαΙπϊοαΙιιιιι ? <]ΐιο<1 (|Π3δί εχεπιρΙβΓ ΐη δεικνυμένη τώ ΜωϋσεΙ χατά τδ δρος, πρδς ήν χελεύε-

ιιιοηΐβ Μογ$Ί ρΓοροηΊΐυτ, υΐ ηά ίΐΐϋά Γεδρίείεηβ

ηιηηυ ρΓχραι-βΐ , εΠϊεϊβιηυβ Ιιοπιίη'ώιιβ ΐβηΐυιη ηιί-

Γΐευΐυιη. ι νίάε ηηηιςυβ,ΗηφίίΙ , ι υΐ οπιιιία Γ;ιεί3δ

δεευηάυιη δίιηϊΐίΐυιΐίηειιι , ςυ» Γιοι π)οηβΐι·»ΐ3 εδί

Ιη ιηοηΐε > ΟοΙιιηιηΐΒ βιίΓεχ 1)»δίΙ)ΐιβ ΒΓβεηΙεϊδ

ίηΐιχι-εηΐεδ, βΓςεηΙείβ ρ3ΠΙει· ε3ρίιίΙ)ΐΐδ : 3ϋχ γιιγ-

8»8 οοΐυπιηίρ , ςαβΓυπι εαρϊο εΐ 1)3βε8 ε\ ΧΓε :

ςιιθ(ί νετο ϊιιΙογ εχΙΓειηα 6Γ31, εχ αΓβεηΐο 8Γ31 ,

<ΊΐίΙ)υ5 οπιηίϋυβ ςυ38Ϊ 8ΐ)1ι]εεΐυηι εχ Ιϊρηο 6Γ31

!ηεθΓΓυρ(ΊΙ)ϊΙί , είτευπιείΓεβ τβπ» ρβτ βυρβτΟοΙεαι

βρΙεηάοΓ ρτχά'Λχ π)3ΐεηεϊ εΪΓευηιΓυη(1εΙ)3ΐυΓ, βΐ

3ΐ·ο» βίιτιΊΙίΙβΓ ρυΓΪίϋίιηο 3υΓ0 ΓιιΙ^οηβ : (|υο<1 3υ(ειη

αιιταπι Ιιοε δΐΐδΐ'ιηείιαΐ , ίρβυηι ςυοηυε Ιί^ηιιιη εΓ3(

ϊιιεοΓπιρίίΙιίΙβ. 03ΐΐ(1εΐ3ΐ)ΓυΓη (Ιείηεερβ 1)3δ'ι ςυίιίεπι

οιιίευιτι, ίη βερίειη βυΐβιη Γ3ηκΐ8 ίη εαοιιιηΐηε <1ίνϊ·

βυιη , βερίεπι Ιυεεί'ηβδ ρεΓ Γαηιο» δΐΐ5ΐίηε1)3ΐ. 11υ]υ8

εαικΙβΙί»1)ΐ·ϊ ηΐ3ΐεΓΪ3 ραΓίβΗΪιηαπι ετ*1 >απιη>, ηοη

εοηεατυπι, ηεε ΙΊ^ηο δΐΐδίεηίιΐυιη, δεϋ δοΐϊάυπι. Ργ36-

ΙβΓ Ιιχε ρΓορί Ιΐ 3Ιογϊ υ η· βΓ»1, βΐ >11>η, ει ςιυβ

ιϋευηΙυΓ εΙ)βπιΙ)ίη, ςιιοππη αΐίδ 3Γεβ 3(1ιιιη1)Γ3ΐ)3-

ΐυτ. Ηχε οιιιιιί:ι εχ αιιτο εΓβηΐ ηοη δυρεΓίϊείε Ιεηυδ

ριιίεΐιηιηι εοΙυΓειη εχηϊΙ>εηΐβ, 86(1 ϊΐα υΐ δοΐίϋυιη

6ΗβΙ , ει ιά Γιιηάυηι ηιςυβ ηκιίεηβ ρεπηεβΓβΙ.

ΡΓ»ΙεΓ83 εοΓίίηχ πιίΓ3 νβηεΐ3(ε (Ιίδΐϊηειζ, 3ε ΐηβα-

<1ίΐο εοηΐεχίχ βηΊΓιείο, (ΙίνεΓδΊβ εοΙοΓΪοιίδ λ\\» βΐίυηι

δΐΐδεΊρίεηΐΊΙ>υδ , ζά ριιΙεηΓΪίικΙίηειη εοηϊηβΓυηι ςιιϊ-

1>ιΐδ ίη άαο <1ίνί(1εΙ)8ΐυΓ ΙβϋεΓηιειιΙιιιη , ίη ρατίβπι

ται βλέπειν, ώς εις άρχέτυπον, διά της χειροτμήτου

κατασκευής δεΐξαι τδ άχειροποίητον θαϋμα. « Όρ»

γάρ, φησ\, ποιήσεις πά'Λα κατά τδν τύπον τδν δει-

χθέντα σοι έν τψδρει. «Στύλοι χρύσεοι βάσεσιν άργυ-

ραϊς έρηρεισμένοι, κα\ κεφαλαΐς ωσαύτως άργυραϊ; ·

έπιπρέποντες πάλιν Ετεροι στύλοι, ων κεφαλα\ μεν

κα\ βάσεις έχ χαλχοΰ τής Ολης· τδ δέ διά μέσου των

&κρων, άργυρος. Πάσι δέ τούτοις έρεισμα μεν ξύλι-

νον ήν, σηπεδόνα μή προσδεχδμενον. Έν κύκλω

δε, κατά τδ φαινδμενον, ή αύγή τών τοιούτων ύλών

περιεκέχυτο, κα\ κιβωτός τις ωσαύτως έν άκηράτω

στίλβουσα τώ χρυσφ · τδ δέ διερεΐδον τήν τοΰ χρυ-

σίου περιβολήν, χα\ αύτδ ξύλον ήν σήψιν ού προσ-

δεχόμενον. Λυχνία τις έπΐ τούτοις, μία μέν κατά

τδν πυθμένα τής βάσεως, έπτά δέ χλάδοις κατά

τδ άκρον διηρημένη. Ισαρίθμους κύκλους έπ\ τών

κλάδων άνέχουσα. Χρυσδς δέ ήν τής λυχνίας ή

δλη , ούδέν τής κατασκευής κοίλον Ιχων , ου

δέ ξύλω διερειδόμενον. θυσιαστήριον δέ προς τού

τοις κα\ ίλαστήριον ' χα\ τά λεγόμενα χερου6\μ,

ών ταΓς πτέρυξιν ή χιβωτδς έσκιάζετο. Πάντα

ταϋτα χρυσδς ήν, ούκ έπιπόλαιον παρέχων τ^ έπι-

φανεία τήν εΟχροιαν, άλλά δι' δλου δ αύτδς ήν,

μέχρι τοΰ βάθους διηχούσης τής υλης. Ποικίλα τε

πρδς τούτοις έξ ύφαντικής φιλοτεχνίας χατα-

πετάσματα, διαφόρων άνθών έπαλλήλοις πρδς τήν

τοΰ ύφάσματος ώραν συμπλεκομένων · οίς διεκρίνετο

δείΐίεεί νϊ&ϊΐϊΐίβηι , ΐη ςυβηι βιΐίΐυηι δ3εεΓ(ΙοΙεδ 1)3- ρ τής σκηνής δσον δρατόν τε κα\ βάσιμόν τισι τών

1>ε1)3ηΙ, εΐ ίιι ρβπειη δεεΓείίοΓειη βίαυε 3ΐ>ϋίΐ3ηι :

ιιοηιεη αυΐεηι ρΓΪΟΓΪ ρβπϊ δαηείυηι 6Γ81 ; οεευΐΐχ

νεΓΟ ρΜΓΐί 3ΐςιιε Γεεοηϋϊΐχ , δβηείυπι ββικ.Ιογοπι.

ΕιΚεπεδ ρΓΧΙεΓεβ , ει Γοευΐοδ , ει εχίεΓηυπι εοΓίί-

ηιηιιη βιιιίεΐυηι, ει νεία εχ ρϋίδ, εοΓίϊςιιε ρυτριι-

Γ60 εοΙοΓε πιΙ)Γ>οΙ> : ει ηυχειιηηυε 3ΙΪ3 ΓεεεηβεΙ ,

ι)υίδ εχφιίδίΐβ ηΐίοηο ροΐβτίι ιρίηΐυ<Ι11εΓ ίηίεΙΙΊ-

08Γ8 , ςιι* ϊη ΐ 11ο ΙβοεΓηβοιιΙο ΓικγϊιιΙ (ϋνίιιϊΐυβ

Γ3ΐ)ΓΊεαΐ3 Τ Ουίβ Ηχε , ηυοπιιη δυηΐ ίπια^ίπεδ 3ε

ΊιιιίΙβΙίοηββ, εχροηεΐ ? ςυίδηαηι ςιιβηι ιιΐΐΐϊΐαΐβτη

νί(1εηΐεδ ηίβε εοηδεηηβηΐυΓ, ςυίάνε ΙιιογρπΙιιγ βχ

ιη3ΐεπ3ΐί ίιηηιβίεηβΐίυηι Ο^ιιτα , εχρϋίϋΐιίΐ ? Κβ-

ίερουργούντων ήν, κα\ δσον άδυτόν τε και άνεπίβα-

τον δνομα δέ, τδ μέν προτεταγμένον, άγιον ήν, τδ

δέ άποκεκρυμμένον , άγιον άγιων. Λουτήρες έπ\

τούτοις, κα\ πυρεϊα, χα\ ή έξωθεν τών αυλαίων περι

βολή, χαΐ δένεις έχ τριχών, κα\ δέρματα πεφοινι-

γμένα τώ έρυθήματί' κα\ δσα άλλα διασκευάζει τώ

λόγψ, τίς άν δι' άκριβείας λόγος κατανοήσειε; ποίων

άχειροποιήτων έστ\ ταύτα μιμήματ* ; καΐ τί φέρει

τοις όρώσι κέρδος, τών έκεΐ όφθέντων ύπδ τοΰ Μωϋ-

σέως, ή έπ\ τής ΰλης μίμησις; Άλλά μοι δοχεϊ κα

λώς Εχειν, τδν μέν άχριβή περ\ τούτων λόγον κατα-

λι-εϊν έχείνοις, οΐ διά του Πνεύματος τά βάθη τοΰ

α ΡμΙ. χνιιι, 2. »» Εχοιί. χχν, 40.
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έρευνάν δύναμιν Εχουσιν εί δή τι; τοιούτός Α οΐϊιιβ οβΠβ βδΐ, εχςυϊδϊΙίδδϊηΐΛΐη βία,ιιε αΙΓιεβίιιιαιιι

έστιν, ώς Πνεύματι λαλεϊν μυστήρια, καθώς φηαιν 6

Απόστολος. "Ο δέ παρ' ήμών στοχαστικώς ύπονοούν-

των περ\ τοΰ προκειμένου νοήματος λέγεται , τοΰτο

έιΗ τη" χρίσει των έντυγχανόντων ποιήσομεν ώς ή

άπόδλητον, ή άπόδεκτον νομισθήναι, όπως αν ή διά

νοια τοΰ κρίνειν έπεσκεμμένου λογίσηται.

Φαμέν τοίνυν, έν μέρει το έν τούτοις μυστήριον τοΰ

Παύλου παραγυμνώσαντος, βραχεϊανέκτώνείρημένων

άφορμήν λαβόντες, δτι έν τύπωπροεπαιδεύθη Μωϋσής

το περ\ τής σκηνής της τδ πάν περιεχούσης μυστή

ριον. Αύτη δ' αν είη Χριστδς, ή τοΰ θεού δύναμις

χα\ ή τοΰ θεοΰ σοφία, ή άχειροποίητος ούσα κατά

την ιδίαν φύσιν, δέχεται τδ κατασκευασθήναι, δταν έν

ήμίν δέη τήν σκηνήν ταύτην παγήναι ■ ώστε την αυ

τήν, τρόπον τινά, και άκατάσχευον κα\ κατεσκευασμέ-

νην είναι· τώ μέν προϋπάρχειν, άκτιστον, τώ δέ ύλι-

χήν ταύττν δέξασθαι σύστασιν, κτιστήν γενομένην.

Τάχα ούκ ασαφές τδ λεγόμενο"» τοις παραδοξαμέ-

νοις άκριβώς τδ της πίστεως ήμών μυστήριον. "Εν

γάρ έστιν έκ πάντων, & καΐ πρδ αιώνων ην, κα\

έπ' έσχάτων των αίώνων έγένετο, δ τοΰ μέν γενέσθαι

χρονικώς ούκ έδέετο- πώς γάρ τδ πρδ χρόνων χα\

αίώνων δεηθείη χρονικής γενέσεως; δι' ήμάς δέ

τους έξ άβουλΐας τδ είναι παραφθείραντας, άνεδέξατο

τδ καθ' ήμάς γενέσθαι, ίνα τδ έξω· τοΰ δντος γενό-

μενον, ε!ς τδ δν πάλιν έπαναγάγτ). Τούτο δέ έστιν

δ μονογενής θεδς, δ έν αύτψ μέν περιέχων τδ πάν,

ϋοι-ιιι» ηΐίοηεηι αϊ) ίΙΙίδ ρείετε , ςαί £Γ3ΐία δρίηΐιιβ

ρτοΓιιηίΙα ςιιβαιιΐ ρεΓφΐίΐ'εΓβ : ϊί ςιιίβ ηιιηε ΙίΙί»

βδΐ, υΐ δρίπιιι ηινδίεπα Ιοςυβίυτ, βίειιΐ αίΐ Αροβ-

ΙοΙυβ **. Οαοιΐ βυίειη 3 ηοοίβ οοιι]βοΐίοηβ ηυϊΐΐβπι

ηίεο »ά ρΓοροδΊΐαηι 3εεοιηπιο<Ι»ηΙί1>υ> όΊείΙυι·, ίά

|υι1ίοίο ΙεξεηΙίυπι ΙοΙιιηι ΓεΙίηα,υίηιυε , ηεε Γβείβ-

ηια&ίπιυδ 81 Γε]βεβπηΙ , ηεε ΙϊΙίυίωυΓ ίί ιυιεο-

ρεηιιΐ.

Οίοιιη υ 8 6Γ(50 ηοηηίΐιΐΐ 6ΐ Ρβυΐο, α,ιιϊ ηινδίεπυηι

ΙίΓενϊΐβΓ 161Ϊ£ΪΙ , 3(1]υ1ϊ, ο,ιιοά ϊη ΐΐξ\χτ& ρι-χάΌεΐιΐϊ

ίιιίΐ Μο)ί>68 ΐ:ι1)ϋΓη3θυ1υιη, ρ,ιιο υΐιίνβΓδ» εοηΓιηεη-

Ιοτ, ϊ(1 νβΓΟ ΟΙΐΓΪδΙυδ ϋεί νίτΐϋβ βΐ ϋβί ωρίβοΐίβ :

ςυχ α,αίό'εη) 83ρίβηΙΪ3 ϋεί ηοη ιηβηα ίβεΐβ, βεό! ίη-

0Γ6313 ςυπα βΐΐ δβουηιΐιιηι ιΐ3ΐυΓ3ΐη βυβαι , 0Γβ»·.η-

Γαιη δΐΐδεβρίι, ηιοηιΐο δεευιιάΊιηι ηοβ εβι-ηε υροΓ-

Ιυίΐ !3ΐ)6Γη3ευ1υηι ηοο (βυηεβη. ΙΙβπ» ΙΛαη αΐίο

ηιοάΌ Γαείιιηι βΐ ηοη ΓβεΙυπι 681 : ηηΐυτα, ϊη ςυβη-

Ιυιη βηΐβ Βχευΐβ ΓϋίΙ, ΙηεΓββΙυπ) βίΐ : ϊη α,ιι.ιηΐιιιη

εοτροΓηΙειη ηαηο εοηεΓεΓιοηειη βυβεερίΐ, ΟΓββίυιτ

Γβεΐυιηςυβ β8ΐ.

Νεε ΟϋβειίΓαηι 681 ςιιοιΐ αΜοίηιυδ, ϋβ ςαϊ Πάβ

ηοβίΓΧ ιηγ8ΐεπυιη εοπιρΙεείυηΐιΐΓ : υηυιη εηίηι εβί

ει οηιηίυιιβ ΐβήεΓηαευΙιιηι, ηιιοά εί 3ΐιΙβ είεαιίβ

ΓυίΙ, βΐ ηονίδδίπιΐδ ΐ8ΓηροπΙ)ΐΐ8 Γαείιιηι ε*1. \ά ίοιηρο-

Γ3ϋΐβΓ ίΐβ ΟβΓΪ ηοη ίικΙΊ^εΙ)»! : ςυοηιο<1ο εηίιη ςυοιΐ

3ηΐβ οηιηΪ3 βΓ»1 ΙβιηροΓβ, Γαείίοηε ΐηίΐί^βηίΐ Ιβηιρο-

Γα1ί? νβΓϋηι ρΓορίΛΓ ηοβ ςηί ρβτ ίιηρΓυι1εηΐΪ3ηι ηο-

δίΓ.ιιη ηβΐηπιιη εοιηιρβηιηιιβ, βίτηϊΐΐβ ηοοίι άΙ(;ηιΐ«·

ββΐ βεΓϊ, υΐ ΊΛ ςυοά βχΐΓβ ηβΐιίΓαπ) βΓβΙ, πΐΓβϋβ »ά

ιΐϊΐυτβιη ηοβ Γβάυεθτεΐ. 1(1 νετο εβί υηί£βηΚυι ίρββ

πηξάμενος δέ καΐ έν ήμίν τήν ιδίαν" σκηνήν. Εί δέ Ο ϋευβ, ςυΐ υηίνεΓδβ ςακίειη εοηΐϊηβΐ ίη ββΐρδο, 6β(1 ε»

σχηνή τοσούτον άγαθδν όνομάζεται, ταρασσέσθω

μηδέν δ φιλδχριστος, ώς κατασμικρυνούσης τδ μεγα-

λεΐόν της φύσεως τού θεοΰ, τής έγκειμένης τ5) λέξει

έμφάσεως. Ούδέ γάρ άλλο τι τών δνομάτων άξιον τής

φύσεως τοΰ σημαινομένου έστιν 1 άλλά πάντα δμοίως

άποπέπτωκε τής άκριδοΰς σημασίας, τά τε μιχρά

νομιζδμενα, καΐ οΤς τι μέγεθος νοημάτων έξ ύπο-

λήψεως ένοράται. Άλλ' ώσπερ τά άλλα πάντα, κατά

τι σημαινδμενον, έκαστον εύσεβώς πρδς ένδειξιν της

θεία; δυνάμεως λέγεται, οίον δ Ιατρδς, ύ ποιμήν, δ

ύπερασπιστής, δ άρτος, δ άγγελος, ή άμπελος, ή

δδδς, ή Θύρα, ή μονή, τδ ύδωρ, ή πέτρα, ή πηγή,

χαΐ δσα άλλα περί αύτοΰ λέγεται ' ούτω, κατά τίνα

Θεοπρεπή σημασίαν, χα\ τώ τής σκηνής κατονομά·

ΐη ιιο1)ίδ ΐ3υεπ)«(ΊΐΙυιη δυυπι Γα&ποηΙιΐδ 881. Νεηιο

βυίβηι βχ ζεΐ3ΐοηΙ)υ8 ΟΙιτίδΐί εοηΙυιΊιβίυΓ, 8Ϊ Ιβη-

Ι3ΐιι Γβιη, ΐίοβΓηβευΙυηι 3ρρε11αηιυ8 , ςυβδί ηυϊϋ-

ςιιαηι <1βΐΓ»Ιΐ3ΐαΓ άίνϊηκ οαΐνηο ρτορίεΓ Υοείϋβϋ

νίϋΐ3ΐεηι : ηεε εηίιη υηςιαπ) άί^ηυηι ίΙΙβ 031ιιγ·

τβΓϋυηι ίηνεηϊεΙυΓ. Νβηι ςυβε 3ϋ Ιιοιηίηί1>ιΐ8 ρΓοΙίβ-

ΓυηΙυτ, χηιιβΙϊΐβΓ 3 8Ϊ§ηϋ1ε3ΐΐ(ΐ3 ϊΐΐα η3(υΓ3 οηιηί3

ΰίδίαιιΐ. 5ε(Ι εκίεΓβ φιχ ιΐβ ϋεο ϋΐευυΙυΓ. ρίβ 3(1

θ8ΐεηΐαηο<3πι ϋίτϊηβπι ({ΐοπκίαιη νίιΊυΐβιη εηρίιιηΙυΓ;

υ( ηιεϋϊευδ, ραδΙΟΓ, ρι-οΐεεΙΟΓ, ρΐηίβ, βηςεΐυβ, νϊ-

Ιϊβ, νϊ3, }3ηυα, πιβηβίο, βςυ3, Ιβρίβ, Γοηβ, 3ΐΪ3ηα«

Ιιιι]ιΐ8ΐηο(1ί : βίε εοηβειιίβηεβ ηυβάαπι βΐ^ηίΓιεβΙίοηβ

Ιβϋεηοευΐυιη <]υοΐ]υβ άΊείηιιΐδ. ν'ΐΓΐυβ εηίιη, ηυ.-ε

οιηηΊ3 εοηΐ'ιιιεί, ίη ςυβ ιιηίνβΓββ (Ιεϊΐβΐίδ ρΐεηίΐιι-

ζεται (5ήματι. Ή γάρ περιεκτική τών δντων δύνα- ^ (Ιο ίηΐιβίιίοι, ευιιι εοιηπιυιιε ϊ(Ι οιιιηϊιιπι ΙεεΙυηι 8ΪΙ,

μις, έν ί) κατοικεί παν τδ πλήρωμα τής θεότητος, ή

κοινή τοΰ παντδς σκέπη, δ έν αύτώ τδ πάν περι

έχων , σκηνή κυρίως κατονομάζεται. Ανάγκη δέ

πρδσφορον είναι τφ δνδματι τήν δπτασίαν, έκάστου

τών δφθέντων πρδς τινα θεοπρεποΰς ύπολήψεως θεω-

ρίαν χειραγωγοΰντος. ΈπεΙ οδν δ μέγας Απόστολος

καταπέτασμα τής κάτω σκηνής τήν σάρκα φησ\ν

είναι · διά τδ έκ ποικίλων, οΐμαι, τών τεσσάρων, στοι

χείων Ιχειν τήν σύστασιν ■ τάχα κα\ αύτδς έν δπτα-

σ'.ι τής σκηνής γενόμενος, έν τοίς ύπεοουοανίοις

ευπιηυε υιιίνεΓβα ίιι ϊρβο εοηΐίηεαι, ηοη ίη)υτί3 13-

οεηιβευΐυπ) ηυηευρ»ΙυΓ. Οροι (οι βυίειη ιιΐ ΓιιυεΓηη-

ειιΐί νίδίο ηινδίίεο ΙαϋεηιβευΙο βίε εοηνεηί»1 , ιιι

8Ϊηξυΐ3 ίρ8ίιΐ8 3(1 βΐϊαυία1 ηοη ίηάϊίζηυιη ιιι^δΙεΓΪο

ιιο8 (ΙεάΊιεαηΙ ·*%Λθ (μιοηϊηιιι (Ιίνϊηιΐδ ΑροβΙοΙιΐδ

τίδϊοηεηι ίρββ (]υο()υε Ιοίίιικ ΐ3ΐ>8Γη3ευΙί εοηδεειι-

Ιυ8, ευιιι ίη εο3ΐε8ΐίΙ>ϋ* α « 1 ν ι ϊ β ρεΓ 8ρίηΐυιη 8ϊΙ>ί

ιιι \·51ογι3 ρ3Γ3(1ί8ί ΓβνηΙαίΛ 8ίηΙ "*, (ΌΓΐίηαιη ίιιΓκ-

ΓίθΓΪ8 ΐ3βεΓη3ευ1ί εαπιειη ΟΐΓΪβΙί ε8$ε 3ΪΙ : ρΓορΙβΓ-

83 ηυθ(1 βι (ΙίνεΓδίβ, ορίηοΓ, ιηιβίυοΓ εΐβιηεηΐίχ

Μ I Οογ- ιιν, ϊ. ·' Ηβ1)ΐ·. ιχ, 2 «ςί]. \\ \:»τ. χιι, 4.
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εοιι>ρυ8ίΐ3 081 : ιιοη ργϊΙ »Γιβηιιπι 3(1 1)3ηε βρυδΙοΜ- Α άδύτοις, ω δια τοΰ «νεύματος απεκαλύφθη τά τοΰ

<ΐΛΐη ιιηϊιΐδ ρβΠϊβ βχροδϊΐϊοιιεηι Γβ&ρϊοϊυηΐεβ, (οίαπι

α"β ΐυίχτίκιοιιΐο ηοδίοιη ββηΐεηΐϊβπι ειρΓιοατε. ΓίεΙ

ααΐβπι ηοΐιίδ ρβΓίρδϊιΐδ ΑροδΙοΙϊ νβΓΐ>3 ίιι ίΐιίοΙΙίμβιι-

Ιί3 χηί),Ίΐι >1ιιπι 13061 ιιβοοίϊ Γ.κ 'Ιϊογ 3ιί'ΐ08 : 3ΪΙ βιιΐιη

(!(■ ΙΙιιίςι ιιίιυ, φιειη ηοπιίηε ΙΐΙκτηαεαΙΙ ππηουρατΐ

οΊχίΐιιυδ, φιί3 ίιι 60 ΟΗ'313 8Ι1(Ι( 0ΙΙΙΠΪ3, νίδϊυίΐίβ 61

ίηνίδίυίΓο, δίνε ΙΙιγοιΓι, δίνε ροΐεδίβίεδ, δίνβ ρπη-

οίρηίιιβ, δίνβ άοηιίη3ΐίοιΐ6δ, δίνβ νίποΐοβ *".

Οικίδ ο1> Γί8 οοΐυιηηχ 3Γ£βηΙο 3ΐςιιε βιιγο ΓεΓιιΙ-

§εηΐε5, ει νεοΐεβ, 3ε βηηιιΠ, οϊιβΓυΙ>ίιι ςυοηυε ίΙΙβ,

(|ΙΙ3β 51115 3Γ03ΙΙΙ 60ΙΐΙβ#ΙΙ1ΐΙ >ΙΪ8, εΧ(6Γ3(]υ6 01111113,

<|υχ 3(1 δΟδί'ηεικΙιιηι εοηΐ6£0ΊΐοΊιηιηοε Ι3ϋει·η3εη-

Ιιιτη ιΐβδεπυοηίοι·, $Ί ςοϊβ 3(1 8υρεηιΐ5 ΓβιρϊεΐΙ, 3η-

παραδείσου μυστήρια ■ χαλώς αν ϊνοι τή μερική

προσέχοντας έρμηνεια, πασαν τήν της σκηνής θεω-

ρίαν συναρμόζειν τω μέρει. Γένοιτο δ' αν ήμΐν,

δι' αΰτών των τοϋ Αποστόλου λόγων, ή τών της

σκηνής αινιγμάτων σαφήνεια. ΦησΙ γαρ που περί

τοϋ Μονογενούς, δν άντ\ τής σκηνής νενοήκαμε\·, δτι

έν αϋτώ έκτίσθη τά πάντα , τά όρατά τε και τά

αόρατα, είτε θρόνοι, εΓτε έξουσίαι, είτε άρχα'ι, εΓτε

κυριότητες, ε?τε δυνάμεις.

Ούκοϋν στύλοι άργυρολαμπεΐς , κα\ χρυσήλατοι,

και άναφορεϊς , κα\ δακτύλιοι , χαΐ τά χερουβΊμ

εκείνα, τά ταΐς πτέρυξι τήν κιβωτδν έπικρύπτοντα,

και τάλλα πάντα, δια ή τής σκηνοπηγίας υπογραφή

περιέχει, εί μέν τις πρλς τά άνω βλέποι σκοπών, αϊ

(,ίΊοπιμι 681 ιιιιιΐΐίΐυιΐο ίιι ΙαΙκτιηιοιιΙο ϊρδο οοηδρε- ■ ύπερκόσμιοι δυνάμεις είσΊν, αί εν τή σκηνή Οεω-

εΐ3,(|ΐΐ3 εοΓροΓ63 Ιι:εο 866υιΐ(1υιη 1)ι·ί νοΙιιιιΐ3ΐεηι

8(Ι8ΐΝΙ6ΙΙΙΐ1Γ 3Ι(]ΙΙ6 I ι'Γ'Π II I II ι'. Ιπ ΠΙΟ 6111111 ΐ3ϋβΠ13-

ευΙο νκι ΐ νεοΐεί Π081γϊ ει 1ι;ι1>ίι.πιΐ εΙ 8ΐιιι(, ςιιϊ 3(1

πι'ιιίδΙεΗιιιιι ιιιίΐΐυιιΐυΓ ρΓορίεΓ Γυΐυπ>8 83'ιιΐίδ Ιιοε-

ιίίΙι'8, ςυί δ'ιειιΐϊ (^ιιί(ΐ3ΐιι ιηηιιΐί ίιι 3ηίπιο8 8»Ιν3ΐι-

(Ιιιιιιηι ϊιηοιΐΙΙυηΙϋΓ, 3(1 8ΐιΙ>1ίΐ)ΐίΐ3ΐεηι νίτΐιιΐίδ 3(1

ΐεΐ'ΐ'3ΐιι (Ιε]εε[08 είενβηΐεδ. Ηαιιε βιιίειιι 3ΐΐίοι°βιιι

£886 86115(1111 δοΐΊρΙΟΓΧ ΪΠ Ι|06 1(160, ίΐΐιΐβ ρ31εΙ, (]ΙΙ0(Ι

εΐιεηιυίη ΊΙΙ.ι ιΐ)31εΓί3ΐΪ3 5ΜΪ8 βϋδ, Ιε^ε1)3ΐιΙ ιηναβ-

Π3, (|||.ι· III 3Γ03 6Γ31ΙΙ, 111 1Ϊ116Γ3 άίθίΙ. ΝβΙΙΙ ϊ(1 110-

ιιιβη ϋ$ 3η£6'ίδ βΐίποιιίΐυι*, υΐ Ι53Ϊ38 ιΐ ΕιβεΙιϊεΙ

λ'ιιιιιΙ, (]υί είι 03 άίνίιιβιιι ιιΐ3)68ΐ3ΐειη ϊη8ριοίιιη(υΓ.

Λγο;ι νβιο Γοεϋοπδ 3ΙΪ5 ίρδοτυιιι εΐιειυοίη εοηΐεοΐ3,

ρούμεναι, αί κατά θείαν βούλησιν τδ παν ϋπερεί-

δουσαι. Εκείνοι άληθινο"1. άναφορείς ήμών, οί είς

διακονίαν αναστελλόμενοι διά] τούς μέλλοντας χλη-

ρονομείν σωτηρίαν, ο! καθάπερ δακτυλίοις τισι ταΐς

ψυχαϊς ήμών ένειρόμενοι τών σωζομένο>ν, δι' έαυ-

τών πρδς τδ ΰψος τής άρετής τους κειμένους έπ\ τής

γής άναφέροντες. ΧερουβΊμ δέ ειπών 4 λόγος χατα-

καλύπτοντα ταϊς πτέρυξι τά έγχείμενα τη χιβωτώ

τής διαθήκης μυστήρια, βέβαιοι τήν άποδοθεΐσαν

ήμϊν παρά τής σκηνής θεωρίαν. Τδ γάρ δνομα τοΰτο

τών περ\ τήν Οείαν φύσιν θεωρουμένων δυνάμεων

μεμαθήκαμεν, ά: δ Ησαΐας κα\ 6 Ιεζεκιήλ κατενόη

σαν. Ή δε κιβωτδς τής διαθήκης, κεκαλυμμένη ταΐς

Ιιίι: ιΙΙικΙ (ΙίοΊιυΓ, ο,ιιοϋ 3ρυ<1 Ιηαια Γ^οίβ βίβΐιϊΓιοβ- (; πτέρυξι, μή ξενιζέτω τήν άκοήν καΐ γάρ έν τφ

Ησαΐα τδ δμοιον ϊστι μαθεϊν, έν αίνίγματι παρά

τοΰ προφήτου περί τών πτερύγων λεγόμενον ώδε

μέν ή κιβωτδς, έκεϊ δε πρόσωπον, ώς ένδς ίντος τοΰ

έν άμφοτέροις νοουμένου, δπερ μοι δοκεΐ τδ άκατά-

ληπτον τής τών άπο,δ^ήτων θεωρίας αίνίσσεσθαι.

Καν περί λύχνων άκούσης πολυσχιδώς έκ μιίς λυ

χνίας άνεχομένων, ώστε άφθονον είναι κα\ δαψιλές

τδ φώς πανταχόθεν λαμπόμενον ■ ούκ άν άμάρτοι<,

τάς πολυειδεϊς τοϋ πνεύματος μαρμαρυγάς διαπρέ-

πειν ταύτη τή σκηνή λογιζόμενος, καθώς Ησαΐας

φησιν, έπταχή διαιρών τάς λαμπηδόνας τοΰ πνεύ-

ματο;. Τδ δ^ Ιλαστήριον ούδέ έρμηνείας οίμαι προσ-

δέεσθαι, τοδ Αποστόλου τδ κεκ,.ιμμένον γυμνώσαν-

τος, δς φηαίνόιιι δν προέθετο δ θεδς Ιλαστήριον τών

Ιυτ. Νβιο υΐ 3Γ03 Ιιίο, \ί» ίυί Γβείββ εΙιοιυυΊοΊβ βΙΊβ

οοιιΐί'^ί ;ιΙ1ίπιι;ιΙιΐΓ. ΙΙουιπ Ί^ίΐυΓ 30 ιιΐΓΪ84)υ6 δίςιιίΐί-

ο3γϊ ιιοιι οΊιΐΗΐΛπιυδ. νίύ'εΙιΐΓ αυΐβΐη ηιίΐιί ίοοοω-

|)ΓβΙιειΐ8ίΙ>ι1ε 1ιιι]ιΐ8 δροεϋΐβΐίοηίβ, ιμι:» άβ ίηοΙΓ;ιΙιϋί-

Ιΐ05 681, 3ΊΓΐ({1ΗΛΐΐ(;β 8ί§πΊΓΐ03Γί. 0(1111 Τ6ΙΌ (1& ΙγεΙί-

]ΐί8, ίϋ 681, Ιυοεπιίδ αιιάίβ, ο,υοϋ δβρίεηι ρΒΓίίΐο53 εχ

υιΐ3 1)351 »ε Γ3(1ίεβ 03η(1βΐ3υΓΪ δυδΐοιιΐ3ΐ)3ηΙυΓ, ιιΐ Ιυχ

3ΐ·υηι!3ΐιΐ6ΐ' ιιηιϋ(|υβ ρβιΊυοβΓβΐ, ]ιΐΓβ ιηυΙΙίίοΓηιβδ

βρΪΓΪΙυδ ΓιιΙβΟΓβδ Ίη Ιιοο 1;ι1)βΓη3θΐι!ορκΓΓιιΐ26ΓβίηΙοΙ-

Γι^ββ ; δερίειιι ρβΓίίΐο ** βηίηι δρίΐ'ίΐιΐδ Γ3(1ίοβ εΓιβιη

183138 ρ3Ι'Ιί(0δ 681. ΡΐΌρΐΙϊβΙΟΙΊΟΙΙΙ 31116111 ςΐΙ1(1 δίΐ,

ιιοη οριΐδ εχροδίΐίοηε υΐΐβ οι ίηΙοΙΙί^ϊίυΓ, ευηι Λρο-

8ΐοΙθ8 ί<1 βιιοο'βνβΓίι, ςιιϊ 3ΪΙ : < ςιιβιο 3ηίιιΐ3ηιιιι ηο-

81Γ3Γ0Ι11 ρΓθρίΙ'|3ΐΟΓΪυΠ) ρΓΟρΟδΟΙΙ. > Α113Γ6 Υ6Γ0 β(

11ιυηΙ)υ1υιιι ευηι 3υι1ίο, 3(1θΓ3ΐϊοιιοπι ίηιεΙΙϊ({0, ΐ|υ3ΐη ϋ ψυχών ήμών> θυσιαστήριον δέ και θυμιατήριον

άκούων, νοω τη·^ διηνεκώς έπιτελουμένην τή σκηνή

ταύτη τών έπουρανίων προσκύνησιν. Ού γάρ μόνον

έπιγείων και ύπερχθονίων, άλλά χα\ τών έπουρα

νίων τήν γλώσσάν φησιν άναπέμπειν τδν αΐνον τή

τών πάντων άρχή. Τοΰτο δέ έστιν ή κεχαρισμένη τώ

θεώ θυσία, τδ κάρπωμα τών χειλέων, χαθώς φησιν δ

Απόστολος, χα\ τών προσευχών ή εύωδία. ΕΙ δέ

χαΐ δέρμα έν τούτοις δράται πεφοινιγμένον βαφί,

χα'ι τρίχες έξυφανθεϊσαι ■ ούδέ ούτος δ είρμδς *ής

θεωρίας διαχοπήσεται. Ό γάρ ποοφητικδς όφθαλ-

μδς, έν τή τών θείων όπτασία γινόμενος, έκεϊ καθ-

εώρατα: προσωρισμένον τδ σωτήριον πάθος · δπερ

Ιιυίε ΐ3οβΓη3θΐι1οοοβΐ6δΐ6β νΐπυΐεδ 30«πιη[. Νοη εη'ιηι

«οΐιιιη ίηΓεί'ίοΓυιη 3ΐ(]ΐιε ΙβΓΓββΙήυαι, δειΙ εσιΐΐδίίυιη

ηυοψιβ ίϊομικιηι 3ΪΙ 1300*6111 3ΐα,υε βίοπαιιι, ιιΐ Γβ-

γοιιι οιιιιιίαοι ρηιιε'ρίο, ιοιίιίοιο : κΙ εη'ιηι £Γ3ΐιιηι

681 ίρβί δβεΓίΟοίιιηι, ΐ3ΐ)ίθΓυηι ΓηιεΜίδ, υ( ϊί( Λρο-

βίοΐυβ ", ει 0(1ογ ΟΓβιίοηϊδ. Οιιοά 8Ϊ ΐΌΓίυηι ηϊς

6ΐϊ;ιιη ίιΐ68ΐ εοΐοΐ'6 ρυΓροΓβο, ει ρίΐί ΐηΐβχΐΐ, ηοη 13-

ιιιεη 8ρεεοΐ3ΐίοηΊδ 1ιο]ιΐδ δβπβδ ρεΠοΓΟΒηίΐυΓ. Ν:ιιη

οεαίοδ ίΐΐβ ρΓορηεΙκυδ ίιι 3ΐιΪ88ίπΐ3ηιιη Ιιβε π-πιπι

νϊβϊοηε, 83ΐοΐ3ΐειιι ηυοςυβ Ουηιίηί ρβδδίοιιεηι 13η-

ςυβηι ε δρεεπΐ3 ρΓΟδρεχ'ιΙ, ςιΐ3ΐιι νχ ιιίΓοηιιε οΊοΐο-

ταιη 5ί£ηίΓιθ3ΐ3ΐη Γυίδδε ηοη βιιιόίςο. Κυοεάο βηίηι

" Οοίοδδ. ι, 16. "153. χι, 2. '· 11:1)1. ιχ, 5. » ΙΙοΙιγ. χπι, 15,
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έν έκατέρψ των εϊρημένων σημαίνεται · τοΰ μεν έρυ- ^ 83ΐΐ£υίηοιιι, ρίΐί αιιΐβιΐί πιογΙοπι οβίβηοΊιηΐ. Νβιιι ειιιη

βήματος το αίμα, της δε τριχδς έρμηνευούσης τήν

νέκρωσιν. "Αμοιρος γάρ αίσθήσεως ή τρ'ιξ τφ σώ

ματι ■ διο χυρίως νεκρότητος γίνεται σύμβολον.

"Οταν μεν οΰν τήν άνω σκηνήν βλέπη* ταΰτα διά

τούτων ό προφήτης δρα. Εί δέ τις τήν κάτω σκη-

νήν θεωροίη ■ έπειδή πολλαχή Χρίστος ή Εκκλησία

παρά τοΰ Παύλου κατονομάζεται ■ καλώς άν έχοι

τοϋς ύπηρέτας τοΰ θείου μυστηρίου, ους κα\ στύλους

τής Εκκλησίας κατονομάζει ό λόγος, άποστόλους

τε κα\ διδασκάλους κα\ προφήτας, τά ονόματα ταΰτα

όνομάζειν είναι. Οΰ γάρ μόνον Πέτρος κα\ Ιωάννης

κα\ Ιάκωβος , στύλοι τής Εκκλησίας είσίν · ουδέ

μόνος ό Βαπτιστής Ιωάννης ό λύχνος ήν καιόμε-

νος· άλλά πάντες οί δι' έαυτών τήν Έκκλησίαν

ΪΜ ΟΟΓρΟΓΟ ρίΐυΐ 308φΙ0 5011511 βίΐ, ιιοη ίη]ιΐΓΪ> Ι110Γ-

Ιίδ βνηιΐιοΐυπι άίοίΐιΐΓ.

Ηβϊε ϊ^ϊΙιιγ ίη Ευρβί'ίοΓβ ΙαΙ>«πΐ3ουΙο ηΐ31οπ3ΐί1)ΐι$

ίΙΙίδ 3ίςηί6θ3ΐ3 ριιιβιηιΐδ. Ιπ ϊηΓβΓΪΟΓβ νβΓΟ, ςυοηίβπι

$χρίυ$ 3 Ραιιΐο ΕεεΙββίι Οιη&ΐυβ ιρρε11*ΐιΐΓ, ϋΐιπ

δΐιΐδ βυΐεηι, ιιΐ άΊχίιηυβ, βυρεπυβ ΐ3ΐ)6Γη3ειιΙιιηι 681,

ηοη βϋΙ βΐίοιιιιιη, βί ςιιίϊ ΕοεΙε8Ϊ»ιη βιιβηι ίηΓεπιιβ

6886 ΙίββΓηβουΙιιιη 3Γΐ>ίΐΓεΐιΐΓ, ίη φΐο οοΐιιιηπηε βυιιΐ

ηινίίοποπιιη ΕεοΙββίκ ηιίηίδΐπ, αυοδ ηοο ίρ&ο ιιο-

ηιίηβ ιιοηηυηηυΐπι 3ρρ·ΊΙ;ιιηυβ : ηιίηίίίΓΟβ ·αΙΜ

3ρθ5ΐθΙθ8, ρΓ0ρΙΐβΐ38, οΌεΙΟΓεδ. Νεο βη'ιιιι δοΐυπι Ρε-

ΐΓϋβ ει ^3ΐιη65 εί ΐ3θο1>ιΐ5 οοΙυπιη* ΕεεΙεδίχ ριιηΐ,

ηεε ^βηηββ ΒαρΙίβΙα ΙβηΙυπι 3π]ο>ι5 βΓ3ΐ Ιγ«Ιιηυ8,

έρείδοντες, κα\ οί διά τών ιδίων Εργων φωστήρες ^ ββά" οιιιιιεβ ςυϊϋιΐ8 Εοείβδί» βυδΙεηΟΙιΐΓ, φι ι βιι'ιϊ

γινόμενοι, κα\ στύλοι κα\ λύχνοι λέγονται. « Τμεΐς

έστε τδ φώς τοΰ κόσμου, > φησ'ι πρδς τοϋς Αποστό

λους δ Κύριος. Κα\ πάλιν έτερους ό θείος Απόστο

λος στύλους είναι διακελεύεται, λέγων · ι Εβραίοι γί-

νεσθε καΊ άμετακίνητοι. ι ΚαΙ τδν Τιμόθεον καλδν

στύλον έτεκτήνατο, ποιήσας αϋτδν (καθώς φησι τή

Ιδία φωνή) στύλον κα\ έδραίωμα τής Εκκλησίας

άληθείας. Έν ταύτη τή σκηνή κα\ θυσία τής αίνέ-

ιεως, κα\ θυμίαμα τής προσευχής, ή τφ δρθρω κα\

τή έσπέρα ένεργουμένη διά παντός [καθοράται · νοεΐν

δέ δίδωσι ταΰτα ό μέγας Δαυΐδ, κατευθύνων εις

όσμήν ευωδιάς τω θεώ τής προσευχής τδ θυμίαμα'

καΙ διά τής εκτάσεως τών χειρών, ιερουργών τήν

ορβΓΪυιΐδ Ιαιηίιΐ3Π3 Γβεΐί βοηΐ, Ιιί οοΙιιιπη:ε ει ΙνοΙιηί

ηιιηουρβηΐυι·. < Υοβ εκίίδ Ιιιχ ηιυηΰί, > ΥοπΙβχ

3ρθ$ΙθΙί$ 311 Μ : 30 ΓϋΓδΙΙΙΙΙ 3ϋο8 (Ιϊνιιβ Αροδίοΐυβ

(]035ί οο1υηιιΐ38 ηοπ3ΐυΓ, οιιιη άΊείΙ : ι ΡΊπιιί εείοΐο

βίςυβ ίπΗηοηίΙεβ *'· > Αι νότο ΤίηιοΙΙιειιιη ιοίυιη-

ΙΙ3Π1 ριιΙοηεΓΠΐηιπι ίιΐιποϊΐυβ 681, οιιιη ίρβυιη ϋτ·

■ηϊΐαΐβπ) νβτίΐαΐϊβ 5υ 33 νοείβ ύοείΓίηβ οΠεεεπί ·*. Ηοο

ίη ΐβοεΓηβουΙο εί 53<τίΙίοίυπι ΙιιπΙίβ, οι ιΙ;ιΐ5 οι-3ΐίο-

ιιίδ ίη πι;ιηο3€ νοβρβπιηι 3θΊιίυβπ δεηιρεί' νί(1επιυ8.

ΙΙοο βίο ίηίεΙΙίςοΓβ ϋβνίιΐ ίΙΙο ηο8 ίηόυοίΐ, ι\»ί ϊη-

εεηβυηι οΓ»ΐίοιιΪ8 ίη οϋοΓβηι 8ΐΐ3νίΐ3ΐί8 άίπ£ΐΐ, εί

πΐ3ηυι»η εχίειιβίοηειη 83οηΓιοίυαι 6886 385οπΐ νο-

βρβπΊηαπι ··. Ιπιαδ νότο, ϊ«1 ββΐ, νιβα ηά Ιιιν; η-

θυσίαν. Λουτήρας δέ τις άκούων, νοήσει πάντως ^ (Ιιιιη, ηιιϊβ βηιΐιί^εΐ 608 ββββ, ςιιί ρβΓ 530Γ3ΐιιοιιΐ3ΐοιι\

Τ'^ϋς διά τοΰ μυστικού ύδατος τδν μολυσμδν άπο-

κλύζοντας τών άμαρχιών. Λουτήρ ήν ό Ιωάννης, έν

τώ Ιορδάνη λούων, έν τψ τής μετανοίας βαπτί-

σματι · λουτήρ ΐ|ν δ Πέτρος, τρισχιλίους κατά ταΰ-

τόν καθάπαξ κατάγων έπ\ τδ ΰδοιρ. Λουτήρ τοΰ

Κ,ανδάκου ό Φίλιππος , καΙ πάντων πάντες τών

μετεχόντων τής δωρεάς, οί ένεργοΰντες τήν χάριν.

Τάς δέ αυλαίας, α; διά τής μετ' αλλήλων συμ

βολής τήν σκηνήν έν κύκλω διαλαμβάνουσι, τήν

άγαπητικήν τε καΙ είρηνικήν τών πιστευόντων δμό-

νοιαν εΐναί τις ΰπονοών, ούκ άν άμάρτοι τοΰ πρέ

ποντος · οϋτο) τοΰ Δαβίδ έρμηνεύσαντος, δς φησιν,

δτι,θίΐς τά δριά σου είρήνην. Δέρμα δέ πεφοινιγμέ-

νον, κα\ δέρ"<5εις άπδ τριχών, πρδς κόσμον τής σκη

νής συντελοϋσαι, καταλλήλως άν νοηθεϊεν ή τε νέ-

κρωσις τής άμαρτητικής σαρκδς , ής αΓνιγμα τδ

πεφοινιγμένον δέρμα έστ\, κα\ ή τραχεία διαγωγή

κατ' έγκράτειαν, οίς ώραΐζεται μάλιστα ή τής Εκ

κλησίας σκηνή. Τά γάρ δέρματα ζωτικήν έν έαυτοϊς

ούκ έχοντα δύναμιν τήν έκ φύσεως, τή βαφή τοΰ

έρυθήματος εϋανθή γίνεται, δπερ διδάσκει, τήν διά

τοΰ Πνεύματος έπανθοΰσαν χάριν μή έν έτέροις γ£-

νεσθαι, εί μή τίνες έαυτούς τη άμαρτ'ια ;εκροόσαιεν.

Εί δέ κα\ ή σώφρων αιδώς |ού] τη βαφή τοΰ ερυθή

ματος ύπδ τοΰ λόγου σημαίνεται, έπΐ τιϋ βουλομένω

-οιοόμαι τήν κρίϊΐν. Ή δέ τών τριχών συμπλοκή,

τραχύ τε και δυσαοές άπεονα.*Όαένρ έξύφασμα, τήν

Λςυβιι) ροοο3ΐοΓυιιι $ογ068 3υΓει-ιιιιΐ. ί,ιιίεΐ' εΐ'»1

^υ3ηπ68, Ι3ν3ΐΐ8 ίη ίοτάΛηβ, ίη όαρίίδΐιιβιε ροβηί-

Ιεηΐί% ΤαΙϊδ βΐ'31 ΡοίΓυβ, Ιγϊ» ηιίΙΙί» Ιιοιιιίιιυηι

«ίιηαΐ &ά 1)3ρΐί5ηιί 1:ιν3οπιιο α'εα'ιιεεηβ ". ΡϋίΙίρριι»

ςυοςυβ υη>3 0&ηά»ώβ Γυίΐ. ΟιιΊ<Ι παυίΐ· Τ οιιιιιίηυβ

ηιιί 3(1 Ι)3ρΐί8Πΐί (Ιοηιιιη νβηίυηΐ, ίί 3(1 ΙιιΙογιβ βυηΙ,

ςυί πιίηί$(εηο βυο (|Γ3Γΐ3πι ρι°3ε1)βηΐ. Αα1χ3

ςπ* ίηΙβΓ 86 οοηηεχβ ΐ3ΐ>βΓΐΐ3θυΙυιιι ίη οιϋοηι

ρίεοΐυηΙηΓ, 3πΐ3ΐ>ίΙοιη ρβοίίίοϊίηςιιβ ΟΓε^βηΙίυιο εκ-

ββ εοηοοπίίβηι ηοη 3ΐ>5υΓ0β (|»ίβρίιηι όίχβτίΐ. διο

ειιίιτι ΰανίι! Ιιυηε Ιοευηι εχρο5ΐιί58β νϊιΙοΐυΓ, οιιηι

<1ίο3ΐ : Ο,υί ροηϊϊ ΐβΓπι'ιιιοδ Ιυοβ ραοεπι. Οοιϊιιηι

νβΓΟ ρυι ρυΓουηι, εί 53(ζ3 βχ ρίΐίβ, 3(1 οπιβίυιιι 13-

ΙιβπιβουΙί ρβΓίίηειιΐίϊ, 3οεοιηη)θ(ΐ3ΐο ίηίεΙΙί^ειιΐυΓ,

ϋ δι ρΓΟ εοΓίο ηιοΓίίΟεαίίο ρΓοηβΒ αιΐ ροοοβηιΐιιιιι 03Γ-

ΠΙ8, ρΐ'Ο 83§ί8( 5ΐΓΪεΙίθΓ νίνεΠΟ*! Π0Γ0Ι3, 61 ()ΙΙ38ί

άυΓΪοΓ ίηίεΙΙί^ίΙοΓ : Ιιί* βιιίιη ιιιαχΊιηβ ΕεεΙεδίιε ι·-

1)θΓΠ30ΐιΙιιιη εχοΓηβΙιιι*. Οογιβ βιιίπι ουιη ηαΙΙαηι ίη

8β νίνεπάί νΐΓΐυΙβιη 3 η3ΐυτα τείίηεβιιΐ, οοίοιο τυ-

1ιο(Ιίιπ5 ΟοΓεΓβ νί(1βηΐθΓ : (\\ιοά 08ΐεη(1ίΐ ΠοΓί(ΐ3ηι

δρϊηΐυ8£Γ3ΐΪ3Πΐ ηοη η3θίΐ8Γ6 ίιι Ιιοπιίηβ, ηίβί ρπ-

ηιο ρεεονίί νίηι ίη 8είρ80 ιηοπίΓιοανβΓίΙ. δί νβη>

ρυάοι'βιη εΐίαηι ιηοο'εβίυηι εοΐοηβ τυυεϋίηβ βϊ^ηί-

1ίε3Γί (]ΐΓΐ8ρί3πι εοηΐβικίαι, ηοη εοτίο γοΙοοΙηοογ.

ΡίΙΟΓηιιι ίυΐβπι ίηΐΓίεβΙί» ββρβΓβπι ΙβεΙιιί ΙεχΙιΐΓβιιι

εΠΊείβηβ, 38ρ6Γ3ΐιι 61 ρ355ίοηυιιι ηοΐιίβ ίηβίΙβΓυιη

ιΐοηιίΐΐ'ίεβιη εοηΐίηειιιί^ιη $ιιυίιιυ!ίε3ΐ. Οιιχ οϋΐϋίιι

,= ΜλΚΙι. ν, 14. " 1 Οογ. χν. 58. " I ΤίιηοΙίι. ιιι, 13. " Ρ*»!, χιν, 2. Μ Ι.ιιε. πι, 3. ·' Αεί. ιι, ίΙ.
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Ίΐβ Μ ΙιΐΰβΓβ εοηίδπιιαΐ βοπιηι νίΐα, ψιί ίη ρβτρε-

ιιια όεςαηΐ νίΓ£ϊιιίι*Ιε, αυ<β εατηβαι ίΐα νίνεηΐίυιη

ε38ΐί£3ΐ. Οιμε νβΓΟ ίηΐιΐδ 6Γβη(, δαηοΐβ βαηείοηιιη

ηοηιίηιοαηιιΐΓ, 3(1 ςιιχ ιηα11ϊΐυ<1ο ρβτνβιιΐΓβ ηοη ρο-

Ιβηΐ, Ιιχε ΓβΓυιη νβπΐΗΐβαι δϊβηϊίίοηηΐ. Υεπίβίεπι

Ιιαηο ηΐ)$ΐβΓϋ ιιοβίπ ιΐίοο τοπ δ.ιηείαιη, ει δβηείιιπι

■αηοίοτηηι, βΐ πιυΐιίδ ίηοοιηρΓβΙιβιΐδίΙήΙβπι. Ηχε τβ-

ιίΐβί ίη ια'γΐίβ ΐ3ΐ)βΓΠ3ουΓι εοηβΐίΐυΐβ, αΐκηιιβ ειι-

ποβίΐαΐβ *Γιςυ> ίηΐβΐϋςϊ βε Γβυϊρΐ άεηεί. Οκιίβη-

(Ιυιη 6ΙΙΪΙ11 661, ΐΐι ε*Μ υι ΕεεΙββίί ρηβϋϊοι, ποα

Ιβπιεη υευϋβ οπιηίυηι εβΓηί ροδδβ. βεα" ίη πιεηΐίβ

ιρδίυδ ρβηβΐηιΐϊοιιβ ίηϋυυϊιβίιίΐβπι νεηΐ3ΐοηι ρβΓη>3-

1Ι6Γ8.

Ηχο αΐίβφΐβ Ιιυ]υ$ Ιίΐ&βπιβοιιΐί τηίοηε αϊ) οηιηί

βοηΐβ ηιιιηάαΐυβ οευΐυι ίΙΙε πιβηΐϊβ Μθ83ίεχ αΌεΐυ.8,

νίδϊοηίΐηι^μκ' Ιιίδ ;<ΙΙίιΐ5ε1ον;ιΙυ5, ΓυΓβυι 3ά οαουηιοη

3ΐΙβΐ'ίυβ »ε»η«Γιΐ 8ρεειι1:ιΙίοηί8, 83εβΓ(Ιοΐ3ΐεηι ρεΓ-

άίδίβηδ νι&ιίΐιπη, ίη ςιιο εϊΐ δυϋιιειιΐβ ει 8ΐιρει°ίθΓ

Ιυηίε·, ει ρβείοΓίΙβ, αηοιΐ νβπίδ αο ύίνει-Μΐ ΙαρίιΙυιη

Γυΐ£0Γίυυ8 ΓββρΙεηα'βυαΙ, νίΐια είιτυηι εβρυΐ, ειιιη

ΙαηιίηαδιιρβΓεβπι, Γειηίηαΐίιςυβ, εΐ ροιιια : ει βιψΓ*

Ιιχε υηιηίβ ΓίΙ'ιοηβΙε, »ε β]ιιβ ]ιι<1ίεϊιιιη, βΐ ςιιχ ίη

υΚίβςυβ ίηκρίείΐιΐΓ νεπίββ ", ει ηοηιοα αΐιΐηςυβ

εοηηεείίνβ δΐιρβΓΐιυηιβτ3ΐί3 ρ3ΐπ>Γείΐ3πιιη ίηβευΙ-

ρΐ3ηοιιιίηί1)ΐΐ5, πυοππη οιηηίιιιη ηοιηίηα πηιΐΐίΐυιΐιηε

ίρ«3 05ΐεη(1υηΐ, ηοη (βηβυαϋ* ςυχιίβηι Μ^ηίΑοη :

ηαϊηιη βηίπι εοΓροπδ νββίϊοιιβ ηχε ηοιηίιι», ]αά'ι-

εϊυιη, ΓϊϋοηαΙε, νεπίββ εοηνειιΐυηΐ ? ΟυβΓβ ρβίεΐ

ιιοη β]υ« δβηδίΐηΐίδ απιίεΐυδ %τάΪι& υίδίοήαιη εβδε

(Ιβδοπρίβιη, δβιΐ υΐ αΐίιιβ ηυίΰιηι οπΜΐυβ ιηΐηιχ

>ίΓΐυοδίδ ορβΓίΙ>Μ8 0»(βιιϋ3ΐυΓ. Ν>πι αυίά δίυί *Ηυ<1

νοΙυεπιηΙ ηχε ηοηιίη* Ιπβ ίΙΙίβ 3 Μογ$β ίιηροδίιβ,

ί,ιΜΝεϊυιη, ΓαιίοηβΙβ, νεπίβδ! ιυΙ ευί υιιηυβιη εοι1-

ροΓβΙί νεδίί 1ια·ε ίηιΐίΐα ΓιιεπιηΙ? ηιιΙΙί ρΓοΓεείο : ηεε

εηίιη εοηνεηίιιηΐ, βει! ηοιηίηβ ίρΜ ηυίϋ ρτχ&φιη-

νεηηΐ, «ρβηυηΐ, ει ΙβϋοΓεπι εχροδίΐίοηίβ ΰίιηίηιιυηΐ.

ΗναείιιΙοο 631 13Ι3ΓΪ8 νβδίίδ Ιίηεία, ςυβ ηιιϊ ηυηο

Ιοευηι αηΐβ ηοβ βρβεαίαΐϊ βυηΐ, 38Γ» βί^πίΠεβη ϊ(Ώγ-

ιιιαηΐ. Ε^ο ηιιίεπι υΐιΐηη Ιι»1>β3ΐ 3ΐ1 3βΓευιη εοΙΟΓβη

Οοβ ΙινίοίηΐΙιίηπδ >0ϊηίΐ3ΐειη, αιι ηοη, ηοΐο εοη-

Ιβηάεκ. Κϊΐίοηβιη νετο Ιοηε ηοη Γε]ίείο, ηοη

εηίηι ρατυηι 3(1 νίΓΐιιΙειιι εοηϋιιεεΓε νίάειυΓ : πογ-

ΙιΙυΓ εηίιη Ιιοε χηί^ιηβίε οιηηειιι, ςυί Ρεί βιεβπίο-

ιίυιη 888ΐιιηβΓ6 5ΐικ1<Ί, δείρ$υιη »ε εΟΓρυβ βυυηι

Οεο οΟβΓΓβ ηοδίίιηι, ηοη εηεεβίυιη, βιιΐ εχβυπι,

(νίτηιη εηίιη ϋοε βαεηβείαιη, ηϋοη&Κβςηβ ευΐΐηβ

η'ιε 881) ηεε ρίη^ιιί ςυοϋβηι 3ε εαπιοδο Ιιυ]ιΐ8 νίΐχ

απιΊεΐυ, ββά Ιεηιιε,δίειιΐ ΐεΐαητι 3Γ3ΐιεχ ηιυηϋα νίνεηοΊ

Γϋΐίοηε εοηΓεεΙαπι, υι νίνεπάί ΙειιυίΟΙε Ιενε, ιΐςαβ

ββΓβυηι Γβεΐυιη, δϋΓδυιη ροββε ΓβΓΓΪ νία'εβίυΓ. Ηοε

εηίιη πιοιίο ειιπι ηονίδδίηιαηι Ιηοαπι Πΐαηι αικίίβιηυδ,

οηιηί οηεΓβ ΙίοβΓ»ΐί, Ιετεβ »ά ]«1ιεηΐί8 νοεεπι ει«ί-

Ιίβιηιιβ : ηεε ροηϋεΓε ιιΙΙο αά Ιαταπί άβρηηιβπιυΓ,

ϊ<η) ειιιη Ποπιίηο ρβΓ 38Γ3 βυοίϊηιεβ ΓεΓειπατ. Οιιί

ει^ο, υι Ρ$α1ιιι·δΐ3 άίείι, }<ιιι»8'ί αιαηεηιη ληϊηια

τραχείαν ταΰτην χαΐ δαπονητιχήν των χαθομιλούντων

παθών ίγχράτειαν υπαινίσσεται · τά δέ τοιαϋτα

πάντα δείχνυσιν έφ' έαυτής ή έν παρθενία ζωή, ή

τήν σάρχα των οΰτω βιοϋντυίν ύποπιέζουσα. Εί δε τδ

Ινδον, δπερ'Αγιον άγίων λέγεται, τοις πολλοίς έστιν

άνεπίβα'ον, μηδϊ τοΰτο άπάδειν της των νοηθέντων

άχολουθία; νομίσωμεν. Αληθώς γάρ άγιόν τι χρήμ£

έστι, χα\ άγιων άγιον, χα'ι τοις πολλοίς άληπτόν τ*

χα\ άπρίσιτον, ή τών δντων άλήθεια, ής έν τοις

άδϋτοις τε χα\ άπο^(5ήτοις τής τοΰ μυστηρίου σκηνής

καθιδρυμένης , άπολυπραγμόνητον είναι χρή τών

ύπέρ χατάληψιν δντων την χατανδησιν · πιστεύοντας

είναι μέν τδ ζητοΰμενον, ού μην τοΓς οφθαλμοί;

πάντων προχεϊσ'Οαι, άλλ' έν τοις άδΟτοις τ?,ς διανοίας

μένειν άπό^(δητον.

Ταϋτα δέ κα\ τά τοιαϋτα παιδευθείς δια τής χατά

την σχηνήν δπτασίας, ό κεκαθαρμένος έκεϊνος όφ-

θαλμδς τής Μωϋσέως εκείνης ψυχής, χα'ι διά τών

τοιούτων ύψωθε\ς θϊαμάτων, πάλιν πρδς χορυφήν

άλλων νοημάτων αναβιβάζεται, τδν στολισμδν της

ίερωσΰνης εκπαιδευόμενος * εν οΤς έστιν 3 τε ύπο-

δϋτης, κα\ δ έπενδύτης, κα\ τδ προστήθ:ον έκεϊνο

ταϊς ποικίλαις τών λίθων αΓγλαις περιλαμπδμενον,

χα\ ή περί τήν κεφαλήν ταινία, χα\ τδ έπ" αύτής

πέταλον, ή περισκελίς, οϊ (ίοΐσκοι, ο! κώδωνες, είτα

υπεράνω πάντων, τδ λδγιόν τε κα\ ή δήλωσις, χα\

ή έπ' άμφοίν θεωρουμένη άλήθεια, αϊ τε συνδετικά^

τούτων εκατέρωθεν έπωμίδες, έγκεκολαμμέναι τών

πατριαρχών τά όνδματα · ων ύποτέμνεται τδ πλήθος

τής καθ' έκαστον άκριβοϋς θεωρίας, αύτά τής περι

βολής τά δνδματα. Ποίον γάρ σωματικών έσθημά-

των δνομα, δήλωσις, ή λδγιον, ή άλήθεια ; ή δηλο

νότι δείκνυται διά τούτων, τδ μή ταύτην τήν

αίσθητήν περιβολήν διά τής Ιστορίας ήμϊν ύπο-

γράφεσθαι, άλλά τινα κόσμον ψυχήί, διά τών κατ'

άρετήν έπιτηδευμάτων έξυφαινδμενον. Υάκινθος

έστιν ή τοΰ ποδήρους βαφή ■ φασί δέ τίνες τών προ

ήμών τεθεωρηκδτων τδν λόγον, τδν άέρα σημαίνεσθαι

τή βαφή. Έγώ δέ εί μέν τι τδ τοιούτον τοΰ χρώμα

τος άνθος πρδς τδ άέριον χρώμα συγγενώς έχει,

άκριβώς ούκ έχω διϊσχυρίζεσθαι. Τδν μέν τοι λδγον

ούκ άποβάλλω · συντείνει γάρ πρδς τήν κατ' άρετήν

θεωρίαν νόημα, ότι βούλεται, τδν μέλλοντα τφ θεφ

Ιεράσθαι, κα\ τδ έαυτοϋ προσάγειν σώμα τή ιερουρ

γία κα\ σφάγιον γίνεσθαι μή νεκρούμενον, έν τή

ζώση θυσία κα\ λογική λατρεία, μή παχεία τιν\ καΐ

πολυσάρχωτοϋ βίου περιβολή καταβλάπτειντήν ψυχήν,

άλλ' άπολεπτύνειν οΤόν τι άράχνιον νήμα τή καθαρό·

τητι της ζωής πάντα τά τοΰ βίου έπιτηδεύματα, κα\

έγγΰς είναι πρδς τδ άνωφερές τε κα\ κοϋφον κα\ έν-

αέριον, τήν σωματώδη ταύτην φύσιν μετακλασαι · ίνα

όταν της εσχάτης άκούσωμεν σάλπιγγος, άβαρείς τε

και κούφοι πρδς τήν φωνήν τοΰ κελεύοντος εύρεθέντες,

μετάρσιοι δΓ αέρος άμα τω Κυρίω φερώμεθα, ύτΛ

μηδενδς βάρους επ\ τήν γήν χαθελκόμενοι. Ούκοϋν ό

κατά τήν τοΰ Ταλμιρδοΰ ύποθήκην , έκτήξας ώς

άράχνην τήν έαυτού ψυχήν, τδν άερώδη έκεΤνον χι-

*· Ε\ο<1. χχνιιι, 30.
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τώνα περιεβάλετο έχ κεφαλής ε!ς άκρους πόδας δι- Α βυαπι Ιϊ1)β80βΓβ ΓεεΐΙ, ίδ βΐίβπι ίΙΙαηα νβδίβπι ιβίρβιιιιι

ήκοντα. Ού γάρ βούλεται χολοδοΰαθαι τήν άρετήν ό

νόμος. Ή ούν λαμπηδών των καλών ϊργων, οί χρυ

σοί κώδωνές είσι, τοις (5οΪ3κοις περιδονούμενοι. Αύο

γ4ρ έστι ταΰτα έπιτηδεύματα, δι' ών ή άρετή συν-

αγείρεται· ή εις τον θεδν πίστις, ή τε παρά τον βίον

συνείδησις. Τούτους προστίθησι τώ ένδύματι τοΰ Τι

μοθέου τοϋς (5ο1σκους τε και τοϋς κώδωνας ό μέγας

Παύλος, ειπών αύτδν Εχειν δεΐν πίστιν χα\ άγαθήν

συνείδησιν.

Ούκοΰν ή μέν πίστις χαθαρδν ήχείτω κα\ μεγαλό

φωνον εν τώ της άγιας Τριάδος κηρύγματι. Ό 54

βίος μιμείσθω τοΰ καρπού της (Ιοιάς την φύσιν

ϊικίαίΐ, ςιι.τε β εβρίΐβ ;κ! ρεάεβ νΐδ<|ΐιβ είΓευπιΓιιικΙί-

1 ιι γ : ηβί- βηϊηι ηιβηεβιιι βιιΐ ΐΓυικβηι.εδββνϊιΊυΙβιη,

Βεά ίηΐβ£Γ3πι ϊίςυβ ρεΓ οηιηεκ ηυπιεΓοβ ρεΓΓεεΙηηι

Ιεχ νυΙΙ. ΑιΐΓββ νβΓΟ Ιίιιΐίηιΐϊυυΐβ, Ιηιηοηιηι ορεπιπι

δρΙοικΙοΓ βυηΐ, πιαίϊβ ριιηίιίδ ίηΙβΓεερίη. Πιιο βηϊηι

Ιΐ3?ε βιιηΐ δΐυιΙίΒ, ςιιί&υδ νΪΓΐυ$ ιοί.ι οοηΠΐΐυτ Γβοί»

ϊη Πβιιιη Γπ1«5, βΐ ρι-ο1>3ΐ3 ϊη Ιιαο νίΐα εοηδείβηΐίβ.

Ηχε πιλΙβ ρυηΐεβ 30 ΙΐηΙϊηιΐ3ΐ>ιιΐ3 ίικίυπιεηΐο Τίιηο-

Ιΐιβί Ρ.κιΐιΐδ ίΐΐε ϊηηβχυϊΐ, ευιη αΊοβΙ, οροιΊβΓβ υΐ Ιια-

1)631 Γκίοηι βΐ ρτοΐιαηι εηιΐδείεηΐκιιη **.

Γίι1('5 ί^ίΐιΐΓ ΒποεΓίΙοΙϊδ , νείηΐί Ιίη1ίηη»1)ΐι1ιιηι

εΐ3Γβ 3ΐηυβ δοηοτβϊη δβηεΐ» ΤπηίΙίΙί· ρΓχιΙΐεβΓιοιιβ

βχείαιηεί. Υίΐ3 νβΓυ πλΙιιγ.ίιιι ρυηϊεοΓυπι ίηιίΐβΐιΐΓ

έχείνης τε γάρ άδρωτός έστιν ή έπιφάνεια, στερ"ρ"φ β ροπιοΓυπι, φίοππη εϊι·ειιπιΓυδ3 βχΐβπυβ ςιοκϊ Ιβδί»,

ϊηοοπιβδΙίβίΓιδ (ΙιΐΓβςιιβ «δΐ, ςυοιΐ βυΐβπι ϊπΐυβ Γβ-

εοικϋΐυιιι 6δΙ, 61 νίδΐι βχ ν3ΓΪεΐ3ΐβ εοίοτίβ 3ΐ«|υβ

εοΙΙοεβίϊοηίβ οπίίπε ]ιιειιιΐ(1υηι βδΐ, εΐ ^ιιβίιι ]ιιειιη-

(Γιιΐί, ηοη ρίΐ \:ι (ΙυΙεβάΊηβ δβηβιιηι βΠΊείβηδ. ΡΙιίΙο-

ΒΟρΙΐϊΟ» βΐ <|ΙΙΟφΙΡ ΟΐΓΪδΙί3η3 VI νείκΙ ί Γ31ΪΟ (1 ΙΙΓ8 βΧΐβ·

Ηαι, 3ΐ(|ΐιβ ηκριτ» 86118111 ε$ΐ, ΐηΐυβ ιχρίιιι ορΗπι*-

ηιιη ριιίεΐιειτίπιβπιηιψιβ Γβπιηι ρΙβη3, ΙβπιροΓβ 8ΐιο

ευπι πΐ3ΐιΐΓ3 ΓϋβτΙΙ, ευηιψιβ 3£πεηΐ3 ηοδΙβΓ ροιηα

ριι»ΪΓ3 ηυ)υ8 νίΐχ βρβΓΪεΐ, (1ιιΙεΪ88ίπΐ3ΐη βυοτιιηι

Γηιείιιυιη ρι:<'5ΐ;ι1ιίι ΙΥ3£Γ3ηΓΐ3ηι. ΑροβΙοΙυ» βΐϊβτη

«Ιίείι, ηιιΙΙβπ) (Ιίδεΐρΐϊηβιη ίη ρπβδεηΐί νίΐ3 νίϋεπ

1χΓΐ1Ϊ3ΐη 30βΓΓβ, 86(1 ΙΠδΙίΐίβΠΙ '* ; 6( 1(1 681, (|υθ(Ι

ρβΓ εχίεΓΪΟΓ» ροπιί ρυηίεϊ Γι^υΓ3ΐυΓ. Ρθ8ΐ Ιΐίεη π μ -

Ιβπι Γπκ ππη ρβείΓιειιιιι π·(Ιιϋι, ε( Μ εβί (ΙιιΙεοιΙο ίη-

τε χί'ι χατεστυμμένω τψ έλΰτρω διειλημμένη. Το

δε εγχείμενον, ήδϋ μεν δφθήναι τψ ποιχίλψ τε χα\

εύχόσμω της τοΰ χαρποΰ διαθέσεως, ήδιον δέ τΐ)

γεύσει γίνεται, χαταγλυχαΐνον την αϊσθησιν. "Η τβ

φιλόσοφος χα\ χιτεσχληχυϊα διαγωγή δύσληπτός τις

ουσα χα\ άηδής τ^ αίσθήσει, πλήρη; αγαθών έλπ£-

δων έστ\, κατά τ6ν Γδιον καρπδν πεπανθείσα. Έπει-

δάν γάρ δ γεωργδς ήμών άναπτϋξη τού βίου τήν

(κλ&ν τψ Ιδίψ καιρώ, χαΐ δείξη τών άποθέτων τδ

κάλλος · τότε γλυκεία γίνεται τοις άπβλαϋουσιν ή

μετουσία τών Ιδίων καρπών. Φησ\ γάρ που κα\ ό

θείος Απόστολος, ότι πάσα παιδεία πρδς μέν τδπαρδν

ού δοκεϊ χαράς ιΐναι, άλλά λύπης · τούτό έστι της

(5οι2ς τδ προεντυγχάνον τοις άπτομένοις · ύστερον δέ

καρπδν είρηνιχδν άποδίδωσι. Τούτο ή τών ένδοθεν 0 ΐβποΓ 30 ριιίεΐιπίυάο. Ηβιιο νοβίρηι εθ88)ΊΐιΙ)θΐ3ΐη

έδωδίμων γλυχύτης. Τδν δέ χιτώνα τούτον κα\ χο-

συμδωτδν είναι ό λόγος διαχελεύεται. Κόσυμδοι δέ

είσι, τά ϊξω της χρείας, κόσμου χάριν, άπηρτημένα

σφαιροειίή άπαρτήματα. Μανθάνομεν δέ διά τούτων ·

τδ δείν μή τή έντολή μόνον τήν άρετήν μετρείσθαι,

άλλά τι και παρ' ήμών έξευρίσκεσθαι διά τών έξωθεν

παρεπινοουμένων. Ώς άν προσθήκη τις τοΰ κόσμου

γένοιτο τώ ένδύματι, οίος δ Παύλος ήν, τούς καλούς

παρ' έαυτού κοσύμβους ταίς έντολαΐς συμπλέκων.

Τού γάρ νόαου κελεύοντος τοϋς τώ θυσιαστηρίψ

προσεδρεύοντας, τψ θυσιαστηρίψ συμμερίζεσθαι· και

μή κωλύοντος άδελφήν γυναίκα περιάγειν, και τοϋς

τδ Εύαγγέλιον καταγγέλλοντας, έκείθεν ζήν · ούτος

άδάπανον ποιείται τδ Εύαγγέλιον, πεινών κα\ διψών

εΐΐβιιι ]ο1)βΙ βββς, υΐ 3 ηοΙ>ϊ» ςιιοςιιε ϊρ5Ϊ8

τΪΓΐυΙίβ

αΐϊςοίιΐ

υΚβΓΪιΐδ 3(1 \ΪΓΐϊιΙΪ8 ίηεΓβιπβηΙυπι 3(1ϊηνεηΪΓ6 εοηβ-

πιιιγ, ηιιο ϊηάηπιεηΐιιιη οπιηΐΐυβ Γι»(, βίυυιί Ρβυΐιι»

Γ3εΪ6ΐι31, (|ΙΙΪ ΟΓΠ31Ι88ΪΤΙΙ08 ΪΠ (1Ϊ68 0Ο88^Πΐ1)Ο8 νΪΓΐΐΚΪ

3(Ι(1βΙι»(. Ν3ΐη ευιη Ιβχ ρβηηίΐΐ»! βΐΐβπ πιίιπδίΓβη-

168 εχ βΙΐοΓΪ. εΐ ΕνβηβεΙϋ ηιιηιίοδ βχ Ενατι^εϋο νί-

νβΓβ, ΪΙΙ« βίηο Ιΐ3ε α<1 νΗχ ηεοβ88ίΐ3ΐεπι πιει εβίΐβ

ΕνβηβεΙϊυπι ρπρίΐίοηνίΐ, ηικίυδ, ΓιιηιεβΓβηδ, βίΐίειιβ.

Ηχ ριιΙεΙίΓχ βιιηΐ ΓιιηυΓΪβε, ςιι» νεδίεηι πιβικί.ιΐο-

ηιιη βεεεδδϊοηβ 803 Γβι1(1ιιηΙθΓη3ΓιθΓβηι. Ι)υο άείηοΐβ

Ιε^υπΐ6Μΐ3 δπρεί'ίιηροηιιπίιΐΓ ίικίυηιβηΐο ίΠΊ 13Ι»γϊ,

ιΐδηιιβ »(Ι ρεείιιβ 61 τεηεδ ηΐι Ιιιιηιβπβ ιΐεδεεικίειιΐί,

ύυβίιΐΐδ ιιηείιιίδ ΐη ιιΐιοηιιβ ΗυηιβΓΟ 3^'ιηνίεεπι εοη-

]υηΠ3. υηεΐηΐ βιιΐβπι δυηΐ ΙβρίΗβδ, ρ3ΐΓΪ3Γε!ΐ3Γυιη

κα\ γυμνητεύων. Ουτοί είσιν οί καλο\ κόσυμδοι, οί Ο ποιιιΐηα δβχ ιιηιιεςυϊβςιιε εχ)ηΐ3 ΓεΓεηΙεδ. Ηοπιηι

τδν χιτώνα τών έντολών τή παρ' έαυτών προσθήκη

κατακοσμούντες. Είτα δύο πέπλοι άνωθεν έπιβάλλον-

ται τψ ποδήρει έκ τών ώμων μέχρι τοΰ στήθους κα\

τών μεταφρένων καθήκοντες, δύο πόρπαις καθ' έκά-

τερον ώμον άλλήλοις ένούμενοι. ΑΕ δέ πόρπαι λίθοι

είσΙ τά τών πατριαρχών όνόματα Εξ καθ' έκάτερον

έν τοις χαράγμασι φέρουσαι. Ποικίλη δέ τών πέ

πλων ή ίστουργία. "Υάκινθος μέν πορφύρψ συμπλέ

κεται. Τδ δέ της χόκκου έρύθημα τή βύσσψ μίγνυ-

ται. Πάσι δέ τούτοις τοΰ έκ χρυσίου νήμα συγκα-

τασπείρεται ■ ώς έκ της πολυειδοΰς ταύτης της

βαφής, μίαν τινά συγκεκραμένη* ώραν έκ τοΰ ύφά-

Ιε^πιίηιιηι Πΐ1^η3 ν;ιπεΐ»(ε οοίοπιηι ΙβχΙιιη 6Γ31

εοηΓεείβ : ΙινβείηΐΙιυδ ρυτριΐΓβ οοηηβοΐβΙιβίιΐΓ , 61

εοεεϊ ηιΐιεϋο ΙψδδΟ ]υηςεΙ>»ΐυΓ : εΐ Ηΐδ οπιηΊΙ>ιΐΗ

3Ι1Γ63 ΠΙ» 6Γ311( ΪΙ18ρβΓ53, Ϊ13 III 6Χ ΓΠΙΐΙΐίοοΙΟΓ 6 Η.10

ιϊηΐ'[ιΐΓ3 «ηυβ ηιι'κΐβιη εοπιπιίδΐυδ βρΙειι^ΟΓ βχ 1β£ΐι-

ηιίηίυιΐδ ΓεΓιιΙ^βΓβΙ. Εχ ((υϊΐιιΐδ οΐίβοβΓβ ρο88ΐιπιιΐ8

(]ΐιθ(1 ϊη(ΙιΐΓηεηΐ3 βιιρβΓΪΟΓ» ηιι,τρ εοΗίδ δΐιηΐ οπιη-

πιβιιΐβ, ηιιιΐΐίδ ν3Γίίδ(]ΐιε εοηίΐαηΐ νίηυΐίΙ>ιΐ8. 11^3 -

είηΐΐιιΐδ εηϊπι βχ ριίΓρπΓ» εοηιρΙϊββΙυΓ : ηαιτι νίνεηΗϊ

ρυηΐ38 ηΐηυβ ητιιιικίίΐίεδ ηηΐιιτββ Γβςηο εοη]ιιη{!ΪΐιΐΓ.

Ν:ιΐιΐΓ.ι βηίηι ςυο(1>ιηιη<κΙο ίρ&ι (Ιαεε, ηηι ευιη ρο-

(Ιοπδ Γυ1)0ΐ'εΐ3υ(ΐ3υίΙί$ νΐνεηιΐϊ ηββείΐιΐΓ τβΓιο. Αυ-

" I Τίιηοιίι. ι, 19, "ΗβίΓ. χιι, 11.
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πιιη 3 ιι ΙβΓΠ Ιιίδ ΙϊηοΙιΐΓΒε ίίοπυιΐδ ΓεΓιιΙμοιιδ,τεδΟΓν»- Α σματος άτταυγάΓεσθαι · & δέ διά τούτων μανθάνομεν,

Ιοιιι Ιιυϊο νϊΐκ Ιηβ53»Γυη) 8πΙ)08ΐεηι1ιΙ. ταΰτά έστιν ■ δτι τά άνω της περιβολής, οία τής

καρδίας ιδίως γίνεται κόσμος, έκ πολλών και διαφόρων αρετών κατακίρναται. Ή ουν υάκινθος τή

πορφύρα συμπλέκεται ■ τή γαρ καθαράτητι τής ζωής ή βασιλεία συνέζευκται. Κόκκος δε τή βύσσω

συμπλέκεται" δτι πέφυκέ πως τω τής αίδοΰς έρυθήματι το λαμπρόν τε κάΐ καθαρδν τοΰ βίου συμφύ-

εσθαι · ό δέ χρυσός τοις άνδεσι τούτοις συμπεριλάμπων, τδν άποκείμενον τω τοιούτφ βίψ θησαυρδν

υπαινίσσεται.

Ι'.ιΙπ;ιπ'Ιι;ιπιιιι ψιοφιε ιιοηιίικι Ι3ρία")ϋυ3 ΐηδοιιΐρία.

ηοη μαηιιη ηουίβ 3(1 νϊηυΐϊι οπκιιιιιη εοηίεπιηΐ.

Ρπείεπίοπιιη βιιίιη νίΓΟΓϋιιι, (|ΐιϊ ορίίιηβ ν'ιχεπιηΐ,

οιεηιρίίδ νϊι» ηοβίη οογγοΙιογμΙιιγ. δειΙ ηιιϊο Ιρ^ηιΐ -

ηιιηι οτηαϋιί »Πϋ$ ππ.-,ιιπι (Ιεβηρει* οπι3ΐι>8 εοιι]ηη-

^ιΙιιγ : 8θυΐ» εηίαι »υιβ» εχ ιιΐπβςυβ 16£ΐΐ)ίιΓι1>ιι$ (1β-

ρβηϋεηΐ : .1ι .ι·ο βυβίίηβιιΐ ίίΐυποιίυιικιιιίιΐο'αιΐ) οχ βιιτο

(ίμιπ-Λ ηιΐΒάΓαίιιπι, ιΐυοϋεείη) Ιαρίιΐϊϋυ^ ι-εδμίεικίεηβ

Πατριάρχαι δε ταΐς έπωμίσιν έγγεγραμμένοι, ού

μικρά πρδς τον τοιούτον καλλωπισμδν ήμΐν συνεισ-

φέρουσι· τοις γάρ προλαβοϋσι των άγαθών ϋπο-

δείγμασι κατακοσμεϊται μάλλον ή τών άνΟρώπων

ζωή. Πάλιν δε τω κόσμω τών πέπλων έτερος άνωθεν

έπιβάλλεται κόσμος * άσπίδες έκ χρυσού καθ' έκατέ-

ρων τών έπωμίδων καθειμέναι, καν δ·.' έαυτών άν-

έχουσαί τι χρυσότευκτον έν τετραγώνω τψ σχήματι,

οπίίηβ α,υοάβη) ιΙί3ρθ!.ΐΙί5. ΟιιαΙιιοΓ 3ΐ>1εη> οιιΐίιιβδ Β δυοκαίδεκα λίθοις καταλαμπόμενον, στιχηδδν διακει

6Γ3ΐι( , φιοπιιιι ιιηιι&()ΐιί$(]<ιβ Ιπ»ίΐ3ΐεπι Ι3ρϊι1υπι

<:οι>ΐίηε1)3ΐ. 1>.ιμίι1(·8 3ΐι1ειιι ίΐβ 8Γ3ΠΙ Υβπϊ, ιιΐ ηοΐ-

Ιίυβ 3(1 3ΐΐειυιιι εββεΐ κίιηίΙΊΐιιϋο : ριομπο εηίηι $ίιι-

£ΙΜ ί,ρίεη ΙοΓε ΓιιΙμείκιιιΐ. δβιί ΠβΐΐΓβ ηυϊιΐβιη οπιη-

ηιειιΐί 1ΐ£ϋ. 8ρίπΙ;ιΙίδ \ογο βεηςυβ δοιιΐοΐ'ΐιιη φιϊ-

(Ιβιη ηυχ »Ι> Ιιυιιιβπβ ι1ερεΐ)<Ιεο3ηΙ, 3πηηΙθ3 ηυ$

εβββ αάΙιοΓΙβιυΓ 3(1νεΐ'5ΐι$ Ι)τ.ιιιιιιιιιι, ει Ιιυ$ΐεηι ιιο-

31ΠΠΠ. ΥιιΊι.5 61)10), ϋ( 3 Ραυίο ιΐίοΐυπ) 651, Ιίιΐβ 3ε

Ιιυιια οοπδίβι εοιίδείεηΐ.α : ςιιιίχιβ ιι» 8886 3(]νβΓ8ΐ)3

ίιιίιιιιοοιυπ) ΙβΙβ πιιιηίΐοδ οροηεΐ, υΐ η>8 ]ΐ)8ΐίΙίχ

3Γΐιΐ)$ (ΙεχίηδβΙπυβ &Ίιιΐ8ΐιί5, >ιινυΙι>βιαΙ>ί1β8 ιιιαηοα-

111115. 0ιι3ιΙγ31ιι8 3υΙβη> ίΐΐε ογ)ι31ι)$, ςυί υΐηηηυε 3

βεαί'ιβ άερβηοείΜΐ, ίη ςιιο ηοηιίηα ρ3ΐΓΪ3ΓεΙΐ3Γυηη,

μένοις · τέτταρες δέ οί λίθοι, τριάδα λίθων Εκαστος

περιέχοντες. Έν αΐς ούκ ην εύρεϊν τινα όμοειδή

•πρδς τήν έτέραν · άλλ' ίόιαζούσαις αύγαίς έκαστη

έκαλλ,ωπίζετο. Τδ μέν δή σχήμα τού κόσμου, τούτο ■

ή δέ διάνοια, ή μέν τών ασπίδων τών καθειμένων

άπδ τών ώμων, τδ περιδέξιον τής κατά τοΰ Αντικει

μένου όπλίαεως υπαινίσσεται, ώς έδείχθη. Καθώς

μικρώ πρόσθεν είρηται, τής άρετής κατορθουμένης

διά τε πίστεως, καΐ τής κατά τδν βίον τούτον άγα-

θής συνειδήσεως, πρδς άμφότερα ήσφαλίσθαι ταίς

τών άσπίδων προσδολαϊς, άτρωτον τών τοιούτων βε

λών διαμένοντα, διά τών δπλων τής δικαιοσύνης

τών δεξιών χαΧ άριστερών · τδ δέ τετράγωνον έκεϊνο

ψιί ΐΓί1)ϋϋϋ8 εο8ηοιηϊΐ)3 Λβ.ΙεΓυΐ)1, ϋηρΓββϊβ Ιβρϊ- 0 χίσμιο,/} το τών άσπίδων έκατέρωθεν έξηρτημένον,

(1)1)05 ΓυβΓαηΙ, εοΓ(1Ϊ8 Γιυη( ΐε^οιηβηΐ3. 0ιΐ3Γβ ύϋ)-

(ΐβιιΙβΓ ηθ8 (Ιοεεί οηιιϋιυβ ραΐΓί3Γεί3Π)ΐΏ νϊπαΐίϋυβ

3ΐ)ία)ΐ)Π) β)ν$ 6886 βχοΓΠ3(υιη ψιί <1αο1)υ.5 Ιι ί β βευϋβ

3ΐΙνβΓ83Γη Ιβία ΓβριιΙβΓΪΙ . Οι>3(ΐΓ3ΐ3 νεΓο Ιί^υτα 313-

1>ιΙίΐ3ΐεπ) νίΓΐυΐίβ ϋ5ΐε))(1ίΐ. Ν3Η) Ιιχε Άξυια χι\α'α-

ΙίΐϋΓ υη<1)({υ6 βιι^ιιϋδ ει εοηνεχίβ η'ιχβ ΐ3ΐ6Γ)1>υ3,

ηοη Γβεϋβ (1ε Ιοεο η)θνεΐϋΓ. Αι νεΓο ε3(εηιι1χ, ςυί-

υυ$ οπΐ3Π)εηΐ3 Ιιχε 3(1 1)Γ3εΙ>)3 εοηηεείυηΐιιτ, ρΓίβ-

είρεΓε )Η)Ι)ί νί(1βΐ)ΙυΓ, οροΓίβΓβ ίη βΙΙϊογϊ ν)!3 ρΓβχίη

8ρεευΐ3Γ)0ΐΐ) εοιι]υη(;βΓβ. Οογ εηίπ) 8ρεευΐ3ΐίοηί8

Ιυεο ροηϊ νίάβίαΓ, υΓ3εΙ)Ϊ3 νεΓΟ ορβΓβϋοηΐβ. Οηρηΐ

βιιΐβιη <1ί3(1εΐ))3ΐε εοΓ0))3ΐιιπ) , ΓεβεΓνβι.τη) νίτΐυΐβ

ρΓΧ(1ϊ((8 εοπ>[\3τη 5ΪςηΊΩε3ΐ, ςιΐ3Π) Ϊ8 εχοΓηαΙ, ηιιί

3Ι)Γ63 Ι3ΙΙΙΠΙΗ ίΐΙβ{Γϋ1))ΙΪ1>Μ5 6Γ31 1)01)8 εΧ'ΐ3ΐυ8. \'Λ

έν ι') είσιν οί έπώνυμοι τών φυλών πατριάρχαι τοις

λίθοις κατάγραπτοι · τούτο τής καρδίας προκάλυμμα

γίνεται. Παιδεύοντος ημάς τού λόγου, δτι ό ταΐς δι»

ταύταις άσπίσι τδν πονηρδν τοξότην άποκρουσάμε-

νος, πάσαις ταΐς τών πατριαρχών άρεταϊς κατα-

κοσμήσει τήν ιδίαν ψυχήν, άλλου άλλως έν τώ πέπλψ

τής άρετής διαλάμποντος. Τδ δέ σχήμα τοΰ τετρα

γώνου, ένοειξίς σοι έστω τής έν τώ καλώ παγιότη-

τος. Δυσμετάθετον γάρ τδ τοιούτον σχήμα, βι' ίσου

ταϊς γωνίαιςέπ'ι τής ευθείας τών πλευρών έρειδόμεννν*

οί δέ τελαμώνες, δι' ών τά προκοσμήματα ταύτα

συνοεσμεϊται πρδς τους βραχίονας, δόγμα μοι δοκούσι

πρδς τδν ύψηλδν βίον παρέχεσθαι, τού δεΐν συν-

άπτειν τήν πρακτικήν φιλοσοφίαν τή κατά Οεωρίαν

ίηιΐυΐο νεκίιίοςυε 8»εβΓ<1ι>Ιϊ ηυΙΙυπι ε3ΐεε3η)εΐ)1υ)η Ο ένεργουμένη · ώστε τήν καρδίαν μέν, τής θεωρίας

ϊπιροπίΐιΐΓ, ηε ΐαηΙίοΓ &Α εοΓΡεηάυιη 8)1, αιιΐ νίχ

■))οΙ)Π)5, ρε1ΐ68 8εευπ) 3ΐ1ι°3ΐ>εη5 3ηίη)3ΐίυη) ηιοΓίυο-

Γϋπ). Νβη) ιιΐ]3ΐη (Ιίχϊπιιιβ, ίηιρεύΊηιεηΐο ε»1εεί Γυβ-

>'3ηΐ Μο>'3Ϊ, ευπ) 3(1 βΓάεηίειη Γυουηι αεεεαεΓεί.

^υοϋ 5) )η ρΓ'ιη)ο 8ΐ3ΐίιη βοΊΐα ΓερΓοΙ)3ηΙιΐΓ, ηιυΙΙο

»)3)ζί5 3 $3εεη1βΐ)5 ρε(1ε Γε]ιείυηΙυΓ. Οιιί 3υΐε>>ι

ρεΓ οΐ))Μ05 ^Γ3αΊΐ8, ηιιοβ }3π> εχροβυίιιιηδ, ββεεηο'ε-

γϊι, Ϊ5 3 ϋεο 5)1>) Ιγ3ιΙΊ133 Ι3ΐιυΐ35 3*1 ροριιΐιπ» (ΙεΓειΊ,

(]ΐιίυυ5(1Ίνίηα ΙεχεοηΙίηεΙυΓ : 5εά ι1πι ;ι ρεεεβίοΓυιη

εοΐϋβίοηε οΊτυρίχ εοηΐεΓυηΙοΓ. ΡεεοβΙηη) νεΓο 5Ϊ-

ιηϋΙβεΓί οιΙΙυ& 6Γ31 >η νίΐιιΐι βίηιίΐίΐυϋίηε εοπδΐΐΐιιΐί,

ςιιη(ΐ3 Μο)'&ε εοηΐΓίΐυιΐ), «ςυβςυε αΊκβοΙιιΐυη), ίρ<>ί&

1 1 1 1 ϊ ρεεε3Γ))»1 Γβεΐηβ 681 ροΐυβ : Ϊ13 οηιηί π)θ(1ο β<

ηιαΙειΜι (]ΐιχ ηοη)Ίηιι>η ρεε( :)ΐο βυοηΓιηΐιΙηνίΓ, (1ε

τούς δέ βραχίονας τών Εργων σύμβολα γίνεσθαι.

Κεφαλή δέ κοσμουμένη τώ διαδήματι, τδν άποκείμε

νον τοις ευ βεδιωκόσι στέφανον άποσημαίνει, 8ν κο

σμεί ό έσφραγισμένος τφ χρυσώ πετάλω τοις ά|6(/ή-

τοις χαράγμασιν. Τπόδημα δέ οϋ περιτίθησι τφ τδν

τοιούτον κόσμον ένδεδυκότι ■ ώς αν μή βαρύνοιτο πρδς

τδν δρόμον, και δυσκίνητος εΓη τή τών νεκρών δερ

μάτων περιβολή, κατά τήν γενομένην έπι τής τού

δρους θεωρίας διάνοιαν. Πώς οίν Ιμελλεν άντ\ κόσμου

τφ ποδ\ τδ υπόδημα γίνεσθαι, τδ κατά τήν πρώτην

μυσταγωγίαν ώς έμπόδιον τής άνόδου άποβαλλόμε-

νον; Ό δέ τοσούτον διαβάς διά τών καθεξής Οεωρη-

θεισών ήμΐν άναβάσεων, τάς Οεοτεύκτους πλάκας διά

χειρδς φέρει, αΐ θείον νόμον έν αϋταΐς περιέχουιιν.
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Άλλά συντρίβονται αύται, τή τραχίτητι της των Α Ιεΐ3 β*1. Ρπ>ρ1ιβΙίεβ ϊ^ΐΙυΓ Ιΐ3βε Ι)ίδΙοπ3 ϋβ Κι, ςιικ

ήμαρτηκότων άντιτυπίας περιτριβείσαι. Τδ δέ τής ηο«ΙΠδ Ιεπιροιίϋυδ Γβεΐ3 δΟΒΙ, βχείβιιΐίγίί.

Αμαρτίας εΐδ<^, είδωλοποι ία ήν, έν όμοιώματ: μόσχου γλυφέντος τοις είήωλολάτραις τοΰ άφιδρύματος. Ό

παρά τοΰ Μωϋσέως έκλεανθέν, ολον συνελύθη τώ δδατι, κα\ ποτδν τών έξημαρτηκότων έγένετο · ώστε

παντ'ι τρόπω εις άφανισμδν χωρήσαι τήν Ολην, τή άσεβεία τών ανθρώπων ύπηρετήσασαν ταύτα μάλιστα

3*α\ περί τών νϋν έν τώ καθ' ήμάς χρόνοι γεγενημένων, τότε ή Ιστορία προφητικώς άνεφώνησε.

Πάσα γαρ ή περί τα είδωλα πλάνη , τέλεον έξ- Οπιηίδ βηίηι είΓεβ δίηιιιΙβεΜ ρ.γγογ, ΓυηάϊΙυβ εβί

ηφανϊσθη, καταποθεϊσα παράτών ευσεβών στομάτων, 8υ1)ΐ3ΐυ$ 3ΐςαε ογο ρ'ιοιιιιιι 3ΐ>80ΓρΙιΐ8, ςυί ί)οη3 εορ

τών διάτήςάγαθής έμολογίαςτδν άφανισμδν τής άσε

βους ΰλης έΛΐ αύτοϊς ποιησαμένων. Και ΰδωρ γέγονεν

άτε-χνώς παροδικόν τε και άνυπόστατον τά πάλαι πε-

πηγότα παρά τοις είδωλολάτραις μυστήρια, ύδωρ ύπ'

αυτών τών ποτε εϊδωλομανοϋντων στομάτων κατα-

πινόμενον. "Οταν γάρ Εδης τοϋς πρότερον τή τοιαύτη

ύποπίπτοντας ματαιότητι, νΰν άναιροΰντας εκείνα

μα\ αφανίζοντας, έν οίς αύτών ήν ή πεποίθησις · άρ'

ούχ\ βοαν σοι οοκεϊ φανερώς ή ιστορία· ΚαταποΟήσε-

ταί ποτε πάν εΓδωλον τοις στόμασι τών προς εύσέ-

€ειαν άπδ τής άπάτης μετατεθέντων ; "Οπλίζει δέ

τοϋς Λευΐτας ό Μωϋσής κατά τών όμοφύλων, καΐ δια-

περάσαντες τήν παρεμβολήν, άπ' άκρου πέρατος έπ\

τδ έτερον Ακρον, άνεξέταστον ποιούνται τώνέντυγχα-

νόντων τδν φόνον, τή άκμή τοΰ ξίφους τήν κατά τών

Αναιρουμένων έπιτρέψαντες ψήφον. Επίσης δέ κατά

ίΐαντδς τοΰ προτυχόντος ένεργουμένου τοΰ φόνου, ού

διακρίνων έν τοις άναιρουμένοις τών άνθρώπων, ού

συνιε\ς τδν έχθρδν ή τδν φίλον, τδν ξένον ή τδν οί-

χεϊον, τδ συγγενές ή τδ άλλότριον · άλλά μία τις χει-

ρδς ήν δρμή, κατά παντδς τοΰ προσπίπτοντος ομοίως

Γεδδϊοηε ηιβίεπβηι ϊιηρίβίαΐϊδ ίη δβ'ψδίδ (ΙβΙονβηιηΙ.

Ύί(1επιυ$ ρΓΧίετε· φιχ δαηοια Αιεηιηΐ αρυ<1 ίπψΐβ-

Ι31ϊ$ ΓβυΐοΓβδ ηινβίεπβ; ο,υβδϊ βίΐυβηι ίηδίβϋίΐβιη ι^βΐ^ρκα

ίΙοΠυχίδδβ; »ςυ»ηι 3ϋ ίΐίοππη ιρ&οηιιη ΟΓβ, ςυί

ειιΐΐα βίπηιΙαεΓΟΓυηι ίιΐ53ΐΓιβΙι»ηΐ, ίι»1)ίΙ)ίΐαπι. Νβρι

εηηιεεπιβδοευΐίδβοδ,ο,ιιϊηυίε νβηίΐβΐί ετηηΐ ρεηίιυ»

ίειίίιί, 3ΐί3 ΙβιτιρΙοΓυιιι ευοπιπι, ϊη ςυίϋιΐδ $ροΓ3-

Β νεΓ3η(, (Γιπιεηΐεδ, βΐία ϊη βΐίοδ υβυβ ΐίβηδίβΓβηΐβδ,

ηοηηε ΠΜ£η* νοεβ εΐαηιβτβ ηίδίοηβ νίάεΐιΐΓ : Γυ-

Ιππιιη ε88β Ιεπιρυ$ οΐίηι ίη ςιιο δίηιιιίαοπιηι οηιηε,

ΟΓε ίρ$0Γΐιιτι ςυί βΐ) ίηίςιιίΐ3ΐίδ 8ΓΓ0Γ8 Λά ρίβίαΐβη»

ΐΓβηβρρηεηΙαΓ, (ΙεΙεϋίΐυΓ ε( 3»£0Γΐ>είιίΐιΐΓ? Απιιβί

όβίηάβ 1,ενίΐ38 ηοη ίη 3ΐίεηί£βη3δ, 88(1 ίη δυο$

»Γ(ΙεηΐεΓ Μονδβδ, ςυί 3ΐ> 3ΐιεΓ3 εχίΓειηίΐβίε ε3δΙι-ο-

γ <4 ηι 3(1 3ΐ(8Γ3ΐη εοηΓυββ, αϊ ςυΐϋςυβ ο!>τϊ>ιη βετβί,

οπαηεβ ίηΙεΓίεεβΓυηΙ. )13 ευηα ρατίΐεΓ ηιιίευηςπβ

ηχιοΓοηί ίηείϋοΓΟί, οεείάεΓείυΓ, ηεηιο ίηΐεΓΟείειι-

Ιίινη ςυίδ βηιίευΐ βηΐ ςιιίδ ίηίηποιίδ (1ίδεεΓηεΐ)3ΐ ;

ςιηδ (ΙοιηεδΙίευδ, ςυίδ 3ΐΚηίδ, ςυί$ εο^ηαΐυ.ι, α\\ΐ

ΐΐίεηυδ, ηεηιο ρΓ0δρίείβΙ>3(; βε(1 υρΐευβ βίςιιε ρ» γ

η(1νβΓδυδ οιηηεδ, ίη ςυοδ ίηε'κΙβΓβηΐ, βΓ3ΐ ίηιρείιΐί.

έπίσης ένεργουμένη. Ό δέ περ\ τούτου λόγος ταύτην ^ ΙΙιιάβ ϋίδείηιυδ ίϋεΪΓεο ίΐΐδηυε (ΙίδροδίΙίοηε ρυηίΐο»

άν ήμΐν παράσχοιτο τήν ώφέλειαν, έπειδή πανδημεί

«άντες πρδς τδ κακδν συνεφρονησαν, κα\ ώσπερ εΤς

έγένετο τώ λόγω τής κακίας τδ σ-ρατόπεδον άπαν ·

αδιάκριτος ή κατ' αύτών γίνεται μάστιξ. Ός γάρ

τινα τών έπ\ κακία πεφωραμίνων ύ πληγαϊς αίκιζό-

μενος, 3, τί περ άν τύχη τοΰ σώματος καταξαίνει

ϋιά τής μάστιγος, είδώς ότι ή έπ\ μέρους οδύνη πρδς

-.ΰ παν διέρχεται ■ ούτως ώς παντδς ομοίως κολα-

ίομένου, τοΰ εις ΐήν κακίαν συμφυέντος σώματος, ή

έπΐ μέρους ένεργουμένη μάστιξ τδ πάν έσωφρόνιζεν.

.Οίκοΰν ε? ποτε τής Γσης κακίας έν πολλοίς θεωρου-

μένης, μή κατά πάντων, άλλά κατά τίνων ενεργήσει

η τοΰ θεοΰ άγανάκτησις ■ νοείν προσήκει τήν διά

φιλανθρωπίας τών ένεργουμένων διόρθωσιν ού πάν-

Γΐίίδδβ, ςυοηίαηι υηβ οηιηβδ αά ηιαίυηι εοη$ρίΓ3ΐι-

168, ΓϊΙίοηβ νίΐϋ ςυβδί υηυβ βίΤεοΐί δυιιΐ, βΐ νβΐυΐί

ευπι (]υίδρϊαηι ιιηυω Ιιοηιίηοηι ρεεεβίίβ εοηιηιοΐιι;

δυίδ εχ4'ιΐ νεΙιεπιεηΐεΓ, ηοη )ιοε αιι! Ϊ11υ«1 βυιμη

3(Ηϊ§ί( η)βιη5Γμηι, δβ(1 ςυο Αβςεΐΐυηι εοηιιηο(ΐ6ρο1ε»1

ίηΓειτί, ίΙΙυά τβΓυεΓβΙ: Κ·ηβ βηίιη ηονίΐ ςυβπιευη-

ΐ}υε ρ3Πεηι ρεΓειίδδεί'ίί, βά ΙοΙυπι εΟΓρυδ ίη<Ιβ

δεηδυηι άοΐοηδ ΐΓβηδίΙϋηιιη : βίε ςυχ δίηβ ϋίδροδί-

Ιίοηβ Ιυηε 3(1ηίΙ>803(υΓ ρυηίΐίο, οηιηεβ ςυί εοη&ρί-

ΓβΐΊοηβ νίΐίί, ςιιβδί ει·οηΐ ίη υη^ιπι εοΓραβ εοηΠβιί,

ιηΪΓυπι ίη πιούυηι ε3δΐί^303(. ΟυβΓε δί ιιοηηο·

(|ϋ3ηι ρβεε3ΐίδ ηοηιίηιιηι ίΓβηι Οβί ειείΐϊΐβπι, ηοη

ίη οηιηββ, βεά ίη βΐίςυοδ Γβιχί νίάββιτιυδ, (ϋνίοαι

εΐβιηεηΐίχ ηΐ3(;ηίΐυάίηειη 3ϋιηίΓ3Γί (Ιβοβηιυβ : ι^αα

των μέν τυπτομένων, πάντων δέ ταίς μερικαΐς πληγαίς ϋ &1, υΐ ηοη οηιηεβ δίευΐί ιηβΓβηΙυΓ, ρβΓοαΙίαιιΙιΐΓ,

πρδς τήν τής κακίας άποστροφήν σωφρονιζομένων.

'Αλλά τοΰτο μέν £τι τών καθ* ίστορίαν γεγραμμένων

τδ νόημα. Ή δέ άναγωγή τούτον άν ήμας τδν τρόπον

ώφελήσειεν. Επειδή φησιν έν κοινώ κηρύγματι πρδς

πάντας ό νομοθέτης, 8τι ι Εί τις πρδς τδν Κύριον, Ετω

πρός με. » "Οπερ έστϊν ή τοΰ νόμου φωνή πασιν έγκε-

λευομένη τδ, Εί τις βούλεται τοΰ θεοΰ φίλος είναι,

έμο\ τφ νόμφ φίλος γενέσθω. Ό γάρ τώ νόμω φίλος,

κα\ τώ θεώ φίλος έσι\ πάντως· καΐ τοις πρδς αύτδν

διά τοιούτου κηρύγματος άθροισθεϊσιν έγκελεύεται

χρήσασθαι τψ ξίφει κατά τοΰ άδελφοΰ καΐ τοΰ φίλου

καΐ τοΰ πλησίον. Νοοΰμεν δέ πρδς τδ άκόλρυθον βλέ—

οιιιηεβ ιβηιεη Πβ^εΐΐϊδ ε38ΐί{;εηΐυΓ. ΥεΓυπι ιά εχ ίρδϊ

1)ί$Ιοη3 ηοη 3ΐΐίυδ ίη{εΙΙβε(3 ϋίδείιηπδ. Α(1 βιι1)Ιί-

ιηίυδ αιιίειη ΓεάυεβΓβ νοίειιΐβδ, ίΙΙικΙ ρηυβ εοηδί-

ο'βΓβοίιηυδ , ηιιοά εοιιιηιυιιί ρΓΐΐεοηίο ΙεςίδΙ.ιΐοΓ

εχεΐ3ηΐ3νίΙ : ι δί ςμίβ βδΐ Οοηιίηί, 3(1 ηιβ νβηίίΐ*^, >

Οπ:ι νοεβ Ιεχ ίρ$α οηιηίουδ ειΙίεεΓβ νί(1εΐιΐΓ : Μί

<]υί$ Οειιιιι 3ΐη3Γε νιιΐΐ, ηιβ Ιβ^βιη 3ΐηεΙ; ηαηι ΐ|»ί

Ιβ^ίδ βηιίευδ εδί, εεηβ 1)εί ςυοςηε βηιίειίδ ββΐ. }η-

1)81 ύείηο'ε εοδ, «ιυί Ι:ι1ί ρΐ'χεοιιίη εοιι^η^αιί 8υη(,

3ΐ>8(]υβ αΊδςυίδίΙίοιιβ ει ίη Γγ3(Γ88, εί βπιίεοδ, βΙ

ρΓΟχίιυοδ ^Ιαάϊο ΓβΓοείΐβΓ ϋΐί. δαρεΓίοΓίκ $ρβειιΐ3-

Ιίοηίί δειίεηι δε^υεηΐεδ, (Ιίείωαδ όιηιιβηι Ιιοηιϊηβοι,

* Ειοά. χχχιι, 25.
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<]υΐ αά Ιβ^εηι 3ε ϋβυπι ΓΟδρίείΙ, πιβίοπαπι (Ιοηιεδίί- Α ποντες της θεωρίας, δτι πάς 4 πρδς τδν θεδν κα\ τδν

εοπιηι εβειίβ ριΐΓβ.ιπ. Νββ βηϊιη εεηιρβΓ Ιϊβίει*, ηυΐ

βιηίοικ, ηυ( ρι-οχίηιιΐδ ίη πιβΠοΓβηι 3 δεηρ[ιΐΓ3

ραπβιη >οαρίΙηΓ, 86(1 δίαηΐ ηοηηυΙΠ (τΛηΐ, βιηίεί,

ριο ιί πι ί, ςυί ςυβίί βΐίεηί 30 ίηίηιϊεί ηοβίβ 3(1νβΓ-

βτηΐυΐ', ηιιοδ εβδ αιΊ>ίΙι·3ηιυΓ βδδβ εο£ίΐ3ΐίοηεδ,

]Π3ηΗΐι τϊΐ3 ηοΐίϊδ ηιοιΊεπ), ηαοΓδ νβΓΟ νίοιη δοΐβΐ

ϊικΙυοοΓε.

Ηχο εχροβίιίο ίΐΐίδ εΐίβπι οοηνεηίΐ , ηαχ άβ Α3-

Γοη άίχίιηιΐδ. Ιοί βηίηι ρΓΟ ΙΥβίΓβ δοείιιηι βΐφΐβ ρΓΟ-

ΐεείοΓεπι ϋί νϊιιϊΐπβ ηοΙ>Ί$ άβΐυπι αη^βίαιη ίηΐβΐΐβχϊ-

ιηυδ, ςυί ηϋνεΓβιιβ ·<^'8}'ρΐ'>05> 8ί{*ιΐ3 ορεΓαΙυτ, ςυϊ

εΐίβηι π)»]ογ 33ΐ3ΐβ ]υΓβ οΜοΙιΐδ βδΐ , 030ΐ 3η(<εΓιε3

Β310Γ3 Ιιοηιίηε ρηιιβ' 0Γ6&13 631 : ΓηΐβΓ τβτο, ςρυΐα

νδμον βλέπων, τώ φόνω των κακώς ώκειοψένων αύτώ

καθαρίζεται. Ού γάρ πάς άδελφδς, οϋδέ φίλος, οΰδέ

πλησίον, έπ\ τδ κρεΐττον παρά της Γραφής νοείται*

άλλ' εστί τις κα\ άδελφδς κα\ άλλότριος, κα\ φίλος κα\

έχθρδς, καΙ πλησίον κα\ έξ εναντίας Ιστάμενος. Τού

τους νοοΰμεν τοϋς συμφυομένους ήμΐν λογισμούς · ων

ή ζωή μέν, ήμέτερον θάνατον* 6 6ε θάνατος αύτών,

ήμετέραν ζωήν κατεργάζεται.

Συμφωνεί δέ το τοιοΰτο νόημα τοίς ήδη περ\ τον

Ααρών έξετασθείσιν, δτε διά της συντυχίας αύτοϋ

τδν σύμμαχόν τε κα\ παραστάτην άγγελον ένοήσα-

μεν, τδν τά σημεία κατά τών ΑΙγυπτίων έργαζδμε-

νον, προγενέστερον είκότως νοούμενον* διά τδ προ-

κατεσκευάσθαι τής φύσεως ήμών τήν άγγελικήν καΙ

681 ηιΐ33(ΐ30ΐ ρι-οΓεείο ίη'εΙΙεείιιβΙίδ εΐ βη^εΐίεχ ιΐ3- " ά^ώματον φύσιν. Άδελφδν δε, διά τήν συγγένειαν τοΰ

ιιιγχ' »(1 ϊπίεΙΙεοΐυπ) βΐ αιιίηιαπι Ιιυηιβηβιη 3(Πηϊΐ3δ :

(11135 οο Γβδ, βίδϊ υίΓΟςυε ίη Ιοοο Γγ316γ ΰίείΐιιι-,

ηοη Ιΐ3ΐ>βΐ ιβηιειι Ιοουιη ορροβίΐίο, ςιιοηιοοΌ ίη πιβ-

Γιηι-εηι ρ3Γΐβπι βεείρί ροδδίΐ εοηδΟΠ'κιηι Αατοηίδ,

(|ΐιί ΙδΓ3ε1ίΙίδ αά ίάΌΙιιηι εοηίΐοίεηάοπι αιΐηϊβΙΓαιη ββ

ρπεουίΐ , ευιη χςιιίνοεβ Γγ31γΪ8 ηοιηεη , ηυηο ηΙ

(Ιίχϊιηιΐδ, 3εείρϊ3ΐιΐΓ. Αΰνβηυβ ί§ Ί ι ία γ ηοβ πιιΐοβ Γγο-

Ιγ63 ςΙπιΙίοπιηΒ ορροηίΐ βείειη Μο)5θ8. Οιιοιΐ βηϊηι

ιΐϋβ ςιιίδ }αϋβΙ, δίυί ηυοηυε ίρίί δΐηείι. Ηογοιπ

Λ'3ΐΓυηι εχάββ, ρβεοΐοηιπ) ίηΐεηΐυβ εβί. Ναπι ςυί

3(ΙνοΓ53Γϋ εοηδϋϋδ Ιίχηηι αΐηιιβ δ(3(υ(υηι ίη αηίιυο

ηι&Ιυιη άείβνίί , 3(1νεΓ83Γίυιη ίη ββίρβο ίηΐεΓΓεείΐ.

ΙΙιυο 3*ιΐ6η* δέηΐεηΐία δρίιίΐυαϋβ ΓιγιπΊογ 6886 βίςυβ

νοητοΰ εκείνου πρδς τδ νοητον τδ ήμέτερον. Τής ουν

Αντιθέσεως οδσης, δτι πώς πρδς τδ κρεϊττον λαβείν

ϊστι τήν τοϋ Ααρών συντυχίαν, δς ύπηρέτης τοΤς

Ίσραηλίταις τής είδωλοποιίας ίγένετο· κάκεί με

τρίως παρεδήλου τήν της άδελφότητο; δμωνυμίαν ό

λ<γος. ώς ούχ\ πάντοτε του αύτοΰ σημαινομένου άπδ

τής αύτής φωνής, δταν έπ\ τών έναντίων νοημάτων

τδ αύτδ λαμβάνηται βνομα. Άλλ' Ιτερος μεν άδελ

φδς 6 καθαιρών τδν Αίγύπτιον τύραννον * άλλος δε

πάλιν ό άποτυπών τοις Ίσραηλίταις τδ είοωλον, νίν

?ν ή έπ" άμφοτέρων τδ δνομα. Κατά τών τοιούτο>ν

ουν άδελφών άπογυμνοΐ 4 Μωϋσής τδ ξίφος. Π:ρ\ ων

γάρ άλλοις διακελεύεται, κα\ έαυτώ δηλαδή 'νομοθε-

νεΓίοΓ νίύείίΙιΐΓ, 61 ηιΐ36ΐΐ3ΐιι εΙΪ3π> αΐία ίη ΗΪ810ΓΪ3 ^ τεϊ τδ ίσον. Άναίρεσις δέ έστι τοΰ τοιούτου άδελφοΰ,

άίε13 Ιιυίε εοηνεηίΓβ Οδίεη^βηιυδ. Ιιηρει :»ΐιι πι εηίηι

Γιιϊδβε :ιΙι Λ3Γ0Π άίείΙυΓ, υΐ ίηηυτεδ 31) η π ι ΊΙιιυ ιιχο-

ι-ιι μι (υΙΙεΓεηι ; ηχ εοηΠβΐχ δίηιυΙβεΓί ιι>3(εΓΪ3 (υε-

ηιηΙ ,β. ϋίείιηυδ ϊ^ϊΙιιγ, ηιιοιΐ Μο*,·δ6δ Ηεί)Γ3;οπιηι

νίτΐυΐεηι ί ιιιιπ π 1 ίι 8 εχοΓΠΑΓε νοίυίΐ, ί(1 εβί Ιβχ, <] πηηι

ρΓΟ Μονβε ίηΐεΠί^ίηιυδ, οΙιε(1ίεΐ)Ιί3*η, ςιιχ ρεΓ 1π3«-

γι'5 8ί^ηί(1ε3ΐυΓ, ίυίΙχοΓυπι νΪΓΐυΙβηι εοηΓίΓηιβνίΙ :

(ρι.Ίΐη (,οΐ I ί I Λ3Γ0Π, ηΙ ίηοΙ)εϋίεηΙΪ3 ίρδΟΓυπι οδίειι-

ϋεΓ6ΐ 3(1 εηΐΐυπι ϊ <ϊ < >1 < » ι ιιηι 6530 ρβΓνειιΙυιη. 1(1εΪΓεο

δίαΐίιιι βιΙ ρΓίιιιυιη ρεεε3ΐΐ(1ί αάίΐυηι ίηβυΓεδ ηιιΓβτβ-

1)3ΐιΙ(ΐΓ, υΐ ]3ηΊ ρΓ8εν3Γίε3ΐίοηί8 εΐ ίηοΙ>6(ΙίεηΙί;ε εοη-

8ίΙί3 εερίδ5β νϊϋθΓβηΙιΐΓ, (]υί ϋϊνίηυηι ρτ-κοορίυπι

ηε^Γι^εικΙιιιη εββε 1ιογΙ;ιΙ)3ιι((ιγ. ():ιί Ι3ηι1βιη Γ:κ·ΐιιιη

081 ιι 1 βπΊίευβεΐ ρΓορίη(*ϋΐΐ8 εχίβΐίηι.ίΓείιιι· βεΓρεηβ

ό τής άμαρτίας άφανισμός. Πάς γάρ δ τδ διά τής

συμβουλής τοϋ άντικειμένου ένιδρυνθέν τινι κακδν

άφανίσας, έκεΐνον άπέκτεινεν έν Ιαυτώ τδν ποτε διά

τής άμαρτίας ζώντα. Μάλλον δέ ήμίν τδ περ\ τούτου

χρατυνθείη δδγμα, εΓ τινα κα\ άλλα τής Ιστορίας

πρδς τήν θεωρίαν ταύτην συμπαραλάβοιμεν. ΕΓρηται

γάρ, δτι προστάγματι γίνεται τοΰ Ααρών εκείνου,

τδ δεΐν αύτοΰς περιελέσθαι άφ' έαυτών τά ένώτια.

Κα\ ή τούτων περιαίρεσις, Ολη τώ είδώλω έγένετο.

Τί οΰν φαμεν ; ότι Μωϋσής μέν έν τφ ένωτίω χδσμφ,

ος έστιν δ νδμος, τήν τών Ισραηλιτών άκοήν έκδσμη-

σεν ■ ό δέ ψευδώνυμος άδελφδς διά τής παρακοής πε-

ριαιρεΐ τδν έντεθέντα τή άκοή κδσμον. χαι ποιεΤ £Γ

αύτοΰ εΓδωλον. Κα\ παρά'τήν πρώτην τής άμαρτίας

31) ΪΪ8, ςιιί ρπιηί εΓεβίί ΓιιεπιιιΙ, ςυ3$ί τειιι 1ιοιιβ5ΐ3ΐη Ρ εϊσοδον, ένωτίου τις ύφαίρεσις ήν ή τοΰ παραχοϋσαι

υΐίίειιιηυε εοηδυΙοΓεΙ, ιιΐ 3 άίνίηο ηΐ3ΐκΐ3ΐο άβεΐίηβ-

ΓβηΙ. 1(1 εΓ£θ εδί (|ΐιθ(1 (Ιίείηιιΐδ βυΓεΓΓε 3ΐ> βιιγο

ρΓίεεερίοΓηηι ίιιιιίΚΠ). ΟιιβΓβ ςυί Ιιοβ Γγ31γ63, 1ιο5

αιηίεοδ, ηο$ ρΓΟχίηιοβ ϊηΐβπηιβΐ, .ιυιΐίεΐ ϋΐ3ηι νο~

ββιη, ο,ιίΒηι η Μο)·5ε ίίΐί ρεΓεερβπιηΐ, ςυί Ιυηε 8ίηε

(ΙίκφΓιςΊιίοηβ ιηυΐΐοδ 6 ευΙΙΟΓΪΙιυδ ϊ ϋηΐί οεεί(1εΓυιιΙ :

ΙηιρΙενϊβΙίδ , Ίιιηιιίΐ, ηι.ιηυ3 νεδ1ι·35 Ιιοϋίο ϋοηιίηο,

ΪΙ1 5110 Ι!ΙΙΙ15ηΐΜ5φΐε (ΪΙΪΟ νθ! ΓΓ31Γ0, ΙΐΙ (ΙεΙΙΙΓ 5ΐιρεΓ

ν"8 οβηβϋϊοΐΐο. δεύ ορροΓίιιιιβ ηιοιίο ρ*·ίηιοπιπι

ραΓεηΐιιιιι Γεεϊηιαβ ιιιεικίοηεαι , υ( (ϋβεβιηιΐδ ηιιο-

1Ι3ΙΠ )ΐ3εΐο ιΐιν.ίιηΐικ εοηΓβεΙβδ Ιβ1>υΐ3>, ίη (ΐιιίυιιδ

Ιεχ 6Γ31 ίηιοΓε853 ίη ΐειτ3πι ηΐ3ηίΙ)υ3 Μο}'8ί ογο-

τής έντολής συμβου).ή. Πώς ένομίσθη φίλος κα\ πλη

σίον τοις πρωτοπλ,άστοις δ δφις, ώς τι χρήσιμον κα\

αγαθόν, τδ άποστηναι τοΰ Οείου' προστάγματος συμ

βουλεύων ; Τοΰτό έστι τδ περιελέσθαι τής άκοής τδ

τής έντολής ένώτιον. Ούκοΰν 6 τών τοιούτων άδελ

φών τε και φίλων κα\ πλησίον φονεϋς, άκούσεται

παρά τοΰ νδμου τής φωνής έκείνης, ήν Εφησεν ή

ιστορία παρά τοϋ Μωϋσέως γεγενήσθα: τοις τους τοι·

ούτους φονοκτονήσασιν Έπληρώσατε τάς χείρας

ΰμών σήμερον τώ Κυρίω ϊκαστος έν τώ ίδίω υίώ ή

τψ άδελφώ, δοθήναι έφ' ύμάς εύλογίαν. Λοκεΐ δέ κατά

καιρδν κα\ ή μνΐατ1 τών τίιν άααοτίαν παοαδεξααέ-

" Εχο(Ι. χχχιι, 24.
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1οο135. α (Ιιιπίϊβ βιιυίβοΐχ ίβιτχ εοιιΐηΐβδ, 3 Μον&β Α νων έπεισεληλυθέναι τώ λίγω ■ ώστε μαθάν, πώ;

·.. . . . . β- . Λ ι . ί 1
τάς Οεοτεύκτους πλάκας, έν αΤς ό θείος νόμος ένεκε-

χάρακτο, εις τήν γήν έκ των τοΰ ΜωΟσέως χειρών

πεσούσας, χα\ τή άντιτυπία τοΰ υποκειμένου περι-

τριββίσας, πάλιν ό Μωϋσής άνακομίζεται, ούκέτι δι

όλου τάς αύτάς, άλλά μόνον τ6 έπ' αύτών γράμμα. Έχ

γάρ της κάτω ύλης λαβών τάς πλάκας, ύποτίθησι

τή δυνάμει τοΰ τον νόμον αύταΐς έγχαράσσοντος. ΚαΙ

ούτως άναχαλεΐται τήν χάριν, φέρων έν ταίς λιθίναις

δέλτοις τον νόμον, αύτοΰ τοΰ θεοΰ τω λίθω φωνάς

έντυπώσαντος. Τάχα γάρ έστι διά τούτων όδηγηθέν-

τας, τής θείας ύπίρ ήμών προμηθείας έν περινοία

γενέσθαι. .Εί γάρ αληθεύει ό θείος Απόστολος, καρ

δίας δνομάζων τάς πλάκας, τουτέστι, το ήγεμονικδν

τής ψυχής (Αληθεύει δέ πάντως, ό διά τοΰ Πνεύμα -

1η ρΓΐηοϊρϊο Γιιίδδβ, ηααιη Ιβχ ηοη «οπρί», ρ τος τά βάθη τοΰ θεοΰ διερευνώμενος)· έστιν έκ τούΤ

Ι», ηοη βιΐβπυδ βεη,ιιίδίΐα, ββιΐ ίη>ρΓ<?$53 του δί' Ακολούθου μαθεΐν. δτι άσύντριπτος ήν το

κατ' άρχάς καΐ άθάνατος ή ανθρωπινή φύσις, ταίς

θεϊαις χερσ\ χατεσκευασμένη, καΐ τοις άγράφοις τοΰ

νόμου κεκαλλωπισμένη χαράγμασι· φυσικώς ήμίν

έγκειμένου τοΰ κατά νόμον βουλήματος έν τή" Απο

στροφή τοΰ χακοΰ, κα\ έν τή- τοΰ θείου τιμ5).

ΈπεΙ δέ προσέπεσε τής άμαρτίας ό ήχος, ίν ή

πρώτη Γραφή φωνήν δφεως .ονομάζει, ή δέ χατά τάς

πλάχας ιστορία, φωνήν έξ οΓνου φδόντων · τότε εις

γήν πεσοΰσα συντριβήσεται. Άλλά πάλιν ό άληθινδς

νομοθέτης, οί τύπος ήν ό Μωϋσής, έκ τής γής ήμών

έαυτώ τάς τής φύσεως ήμών πλάχας έλάξευσεν. Οϋ

γάρ γάμος αύτώ τήν θείαν έδημιούργησε σάρχα, άλλ'

αύτδς τής Ιδίας σαρκδς γίνεται λατόμος τής τώ θείψ

4θπ)ίηΊε3Π> ρΓ0<1υχΐΙ, δβά ΐρββ 8υ3β ΟΓηίβ ί·€$αβ Ο ,δακτύλψ καταγραφείσης. Πνεΰμα γάρ αγιον ήλθεν

πΐΓβιΐδ ΓυΊδββ δυδοορίαβ , ηοιι οηιηίιιο β3δΊειη , 8β<1

δοπρίυΓαιη δοΐοηι, ςυχ ίη Ί1Γι$ βΓ3ΐ ΊηιρΓβδδβ. Μα-

Ιεπβηι βηϊηι εβπιιιι βχ ίηίοποπ ηβε δυβεβρίι ιικιΐο -

π» Μο>·8€8 , νίιΊυΐΊφιβ ϊρδϊυδ 8υυ]βεΊΐ, ψή ΙβΒβηι

ΓΚΓδίΐδ ίη Ιιίδ δβειιηάΊδ Ι3ΐ)υ1ί& εχΐβνιΐ : βΐ βίο βΓ.ι-

Ικπιι ΓονοοβνίΙ, εαιη ίη Ιαρϊςίβϊβ ΙίΐυυΙίδ Ιε§οηι γο-

ροΓίβνβηΐ, Ίη ςνίβυδ ϊρββ Οβυβ 1β{;ίδ νοεββ εχΐβνβ-

Γ3(. ΗΊηε βηΊπβ ΊηοΊιεί ροδδΐιηιιΐδ , ιι( (1ίνίιι;ιΐιι άβ

ηοΐιίί είβηιβηΐϊαηι ΊηΙβΙΗςβΓβ ςιιβ3ΐηιι$. Ν»ιπ $ί νβ-

Γυηι (ΙίείΙ ΑρΟδΙοΙυβ, ευηι Ι:ι1ιιι1:ικ εοπίίβ ηοπιίηαΐ,

ηοεββΐ, ίηΐβΐΐεείιιηι βηϊηιί (Ιαεβηι βε ρΓίηεϊρβιη, »ίευΐ

ρΓοΓεείο νβηιιη ιΐϊεϊΐ, ΐ]υϊ ρβι· δρίπΐιιιπ ρτοίιιιιιία ΟγΊ

βεΓυΙβΙυβ εκί : ίηάβ άίβεβΓβ ΙϊεεΙ, ίηΓΓαειβπι ακριο

ίιιιιηοΓίηΙεηι ϋίνίηϊβ Γα1)Γίε»ΐ3ΐη ιηβιιίϋυδ ηβΙυΓϊπι

ηΟδίΓΛΠΙ

βειΙ ίηη3ΐ3

,εχοΓηβϋϊΐ. Ν:ιΐιΐΓ3ΐίΐοΓ εηίηι ηοΙ)Ϊ8 νοΙιιηΐ3$ Ιε^ϊ$

ϊηβΓ3(, φκο 3(1 ηι»1θΓυηι 3ΐ>οηιϊη3ΐίοηεηι, ε( ϋοηο-

Γυιη ϋχρεϋίΐϊοηειη ηυβ ίηίΐίΐηει ο1.

ΥεΓίΜη ρο5ίο3(ρκ»ιη ρεεοβίί δοηίίυπι ίη βυπυΐιβ

ίίΟδΙΠδ $ιι$εερίηιυ$ : ηυεηι <|αΐ(1βιιι βοηίΐυπι ρηηΐ3

ίΙΙβ δοΓίρΐΗΓβ νοοειη; δΟΓροηΐίδ, Ιιχε νετο άβ Ιβύηΐίβ

ηίδΙοΓίβ νοοβιη βχ νίιιο ε3Αΐ»ηιιιιηι ιιυηευρανίΐ: ΐυηε

η3ΐυτχ ίηΙβ£ηΐ38 ίη ΙεΓΓβιη (ΙεείιΙίΕ, βΐ εοη(τίΐ3 ε&ΐ.

δβιΐ Γΐκβυρα νβΓΟβ Ιββ'ι&ΙαίΟΓ, ειι]υ$ ϋ^ιιταπι Ηοχβββ

|βΓβ!»ΐ, βχ ΐβΓΓ» ηο&ΐΓ3 ηζυαιχ μμΙγχ Ιβίκιΐίβ $ίΙ)ί

οοηΓβείΐ : ηεε βηϊηι ηυρΙ'<3Γυηι $ο1βαιηϊ(3$ εβΓηβηι

Ι3ρϊε!(ΐ3 , ά\%'Λο ΟβΊ β3ΐη ίηιεηρδίΐ. δρίπ(.α$ βηϊηι

δαηοΐιικ ρβτνβηϊΐ ίη Υπ^ΐηοιη, βΙ Εχεβΐ8Ϊ β3ηι νΪΓ(ιΐ3

«1>υηΐϋ!·ανίι Ουο Γβείο, ΓαΓβυβ η3ΐυτ3 εοηίΓ3εΐ3,

ίΙΙίιΐδ ΐηιρΓβ8δϊοηβ άϊξΐίι ίπιηΐ0Γΐ3ΐίΐ3ΐβηι εοηββευΐα :

(Ιί^ίΐιΐδ εηίηι βχρϊαβ 3 8εΓΪρ(αΓ3 δρίη(ϋ$ βηηείιΐδ

βρροΐΐηΐιιΐ'. Ηοε ΐ^ίΚΐΓ ηιοϋο αιΐ βΙοΓΪοδίιΐδ .Μονδοδ

εοηιιηυΐ3ΐιΐδ ΓϋίΙ, βάβρ ιιΐ ίπΓοιίοι ίΙιυδ ηϊ$ οευΐίβ

1»ηΐα ΙβΙίβςιιβ {ζίοπα εβί'ηί ηβιαίτεί : ηυ:»ηι ςυΜβια

ϊΐΗπιτιΙαϋοηβπι <]υϊ ηοδίι·■£ Γιϋβί ηιγδΐεΓΪ3 ηονίι, ηοη

ϊ{;ηοΓ3ΐ)ΐΐ ηιιοιηοάο 3ΐ1βςθΓίευ$ ηίε $εη$υΒ ηίδΙΟΓΪχ

εοηββηΐ3ΐιευδ β8(. Ναιη ςυϊ εοηΐηοπι η3ΐιΐΓ3ΐη ηο-

6ΐΓ3πι Ίη ίηΐβ(,τίΐ3ΐβιη Ιτ3(1ιιχί1 , ςυί , Ιβη^υοΓεβ ηο-

δίΓΟδ ροΓΐ3νίι, βΐ ββηβνίΐ «ί,Ί-οΐοδ, ροδίεβηυβηι Ίη

ρηδΓιηβπι ρηΙεΙίΓϊΐυάίηβηι (Ιίπιΐβδ ηαίιιπΕ ηο8(«χ 13-

ίπ\ τήν Παρθένον, καΐ ή τοΰ ύψιστου έπεσκίασε δύνα-

μις. ΈπεΙ δέ τοΰτο έγένετο, πάλιν τί) άσύντριπτον

Ισχεν ή φύσις, άθάνατος γενομένη τοις τοΰ δακτύλου

χαράγμασι. Δάκτυλος δέ πολλαχή παρά τής Γραφής

όνομάζβται τό Πνεΰμα τ6 άγιον. ΚαΙ οϋτω γίνεται

τοΰ Μωϋσέως ή έπ\ τ6 ένδοξότερον μεταποίησις

τοιαύτη κα\ τοσαύτη, ώς άχώρητον είναι τι]> κάτω

όφθαλμψ τήν της δόξης έχβίνης έμφάνειαν. Πάντως

6έ ό πεπαιδευμένος τί) θείον τής πίστεως ήμών μυστή-

ριον, ούχ άγνοεϊ, πώς συμβαίνει τί) Ιστορία ή κατά

άναγωγήν θεωρία. Ό γάρ διορθωτής τής συντετριμ

μένης ήμών φύσεως πλακός (νοείς δέ πάντως, διά

τών λεγομένων, έχεϊνον, τδν τά συντρίμματα ήμών

θεραπεύσαντα), έπειδή πάλίν εϊς το άρχαϊον έπαν-

Ι)ΐιΐ38 ΓββίΊΐιύΙ, ϋβϊ, αϊ (Ιίχίιηιΐδ, άί^ίΐσ θϋβΙ>8, ηοη ϋ ήγαγε τήν συντετριμμένην τής φύσεως ήμών πλάκα,

3ΐηρΗιΐ8 ΊηάΊ^ηοΓυηι οευΙΊβ οηρί ροΐβδί. Ν'»ιη Ιβηία

,βίΐ 3ΐηρΙίΐιΐ(1ο βίοηχ βίςηβ ηΐ3]05ΐηΐίδ β]υ8 , υΐ νί-

βυ$ βΟΓυιη ηβηηβΜ Λά ίρβυιη 3εεε*]βΓ6. ΡγοΓθοΙο

βηϊηι ειπη ϊη ηΐ3]β8ΐ3ΐβ 8113, ιιΐ ιϋείι Ενβη^εΙΊυιη ,

νβηίβΐ, 30 οπίΒβδ αηβεΐί ββευηι, νίχ ]ιΐδΐί ^Ιοτίχ

ίρ^Ίιΐδ βΓυηΙ εαρ;»εβδ : Ίηιρϋ ααΐβιιι βΐ ϋιΐιίαίζ.πιΐοδ

Λ3ηΐ3> νίδίοιιίδ βχρβΓίββ επιηΐ, υΐ 183138 ηίΐ : < ΤοΙ-

ΐΐαΐυτ ϊιηρίυδ, ηβ νϊϋβϊΐ βίοτιηπι Οοηιίηί'8. > 5β(1]3ΐη

:ιηυ1ΐ3 άβ Ιιοβ, ψιηι-β 3(1 ΓοΓκρι» ΐΓ3ΐΐδβ3Γηυ8. Ληιϋί-

ΙζβΓβ ρΓοΓβεΙο (]υΊ$ρΊ3ηι ροΐβήΐ, Ί] πυηιοιίο Μονδεδ,

(ΐυβιη Ιοί (βηΐΊβηυβ νίδίοηίϋαβ ϋβηοι νίιϋδδβ δεπ-

τώ θείω δαχτύλφ, καθώς εί'ρητα:, χαλλωπισθεΐσαν

ούκέτι χωρηι&ς ταίς δψεσι τών άναξίων γίνεται, τώ

ύπερβάλλοντι τής δόξης Απροσπέλαστος τοις προς

αύτδν όρώσι γινόμενος. Αληθώς γάρ, όταν έλθη

(χαθώς φησι τδ Εύαγγέλιον) Ιν τη δόξη αύτοΰ, χα\

πάντες οί άγγελοι μετ' αϋτοΰ, μόγις μέν τοις δικαίοις

χωρητδς γίνεται καΐ καταφανής. Ό δέ άσεβής, και

Ίουδαΐζων τήν αίρεσιν, καθώς Ησαΐας λέγει, άμέτ-

οχος έκείνου τοΰ θεάματος μένει, ι Άρθήτω γάρ ό

άσεβής, ι φησίν, ιΖναμή Γδη τήν δόξαν Κυρίου. » 'Αλλά

ταΰτα μέν τί) ακολουθία τών έξητασμένων έπό^νο^

** Ιιΐιε. ν, 35. " |δ3. χχν^ 10.
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πρδς τήν ύπόνοιαν της περί τδν τόπον τούτον θεωρίας Α ρΐιΐΓ3 ΙοβΙαΙιΐΓ, ςιιοοιιπι ϋευδ )13 ΙοςιιβΙκιΙιΐΓ υΐ δί

ήνέχθημεν. ΈπΙ δέ το προκείμενον έπανέλθωμεν.

Πώς δ τοσαύταις θεοφανείαις έναργώς δραν τον θεδν

παρά της θείας φωνής μαρτυρούμενος (εν οΤς φησιν,

οτι ένώπιος ένωπίω, ώς άν τις λαλήση πρδς τδν έαυ-

τοΰ φίλον), έν τούτοις γενόμενος, ώς μήπω τυχών ών

τετυχηκέναι διάτας Γραφικής μαρτυρίας πιστεύεται,

δεΓται τοΰ θεοϋ φανήναι αύτψ, ώς τοϋ άε'ι φαινο

μένου μηδέπω όφθέντος ; Κα\ ή άνωθεν φωνή, νΰν μέν

τί) έπιθυμία τοΰ αιτούντος συντίθεται, καΐ τήν προσ-

Όήχην αύτφ τής χάριτος ταύτης ούκ άπαναίνεται.

Πάλιν δέ ε'ις άπελπισμδν άγει, δι' ών άποφαίνεται,

άχώρητον είναι τϊ) των άνθρώπων ζωή1 τδ παρ' έκείνου

ζητούμενον. Άλλά τινα τόπον είναι παρ1 έαυτώ φησιν

ό θεδς, χα\ έν τω τόπω πέτραν, χαΐ όπήν έν τή πέ-

φΓιβ βηιίευηι δΐιαιιτ 3ΐΙο<|υεΓεΐιΐΓ, ογϊΙ πιιγιο, ςιιη*

ηυηςυίπι νίόίδδεί, υΐ νϊάβίΐ Ει ςαοιηοιίο <ϋ-

νϊηα νοχ ηιοάΌ βηηυϊΐ ΟΓβηΓι ο,υο(Ι ρ«ΪΛ, α

1ΐ3ηο ςιιοιιυβ βΓ3ΐίαηι δί!)ί νβΐΐβ εοηίβιτβ ηοη ηε-

£31 : πιθ(1ο ίη (1εβρει·3ΐίοηεηι άΊιείΐ, εαηι ηδ&ιτπΐ

οοη ββη Ιιβηο νϊθπ> ηοιηιηαηι ε]υ$ τεί, αιΐ3Π) ρο-

$ΐυΐ303ΐ , 03ρ3εεπ) , ει αά Ιιχε, ςυβιη Ιοειιηι βηβ

βρυά $β Οουδ (Ιίε'ιΐ, ει ηυβηι ίη Ιοεο Ιβρία'ειη, «

ηαοά ίη Ιαρηίβ ΓοΓαη)βη, ίη ςυοιΐ ]ΐιηεΐ ρβΓνβηίτο

Μονβεη, άβίικίβ Οβιιιη τηαηιιπι 8<ΐ3Π) αά 03 Γοιαηιίηίί

ιΐΐίιΐδ ροδϊίητυπ) , εΐ ειιηι ΐΓβηδίβπΐ , Μογ$εη ϊηνο-

οίαιη λ ίοΓ3Π)ίηε , ροβίβιίοη ε]ιΐ8 ςιιί νοονίΐ ,

ϊηβρεοΐϋπιηι : Ιιχε εηίπ) δοπρίυτα η»ΓΓ3ΐ, εΐ βίο

■ηβτίΐ Οβυπι. 3 Μονβε ρβηρβοΐνη, δίειικϋνίηβ νοεβ

-τρα, έν $ κελεύει γίνεσθαι τδν ΜωΟσέα. Είτα έπιδα- Β βίϋί ΓιιβταΙ ρΓοηιίδδυηι.

λεϊν τδν θεδν τήν χείρα τψ στομίω τής όπής ίξω γενόμενον, τά δπισθεν ίδείν τοΰ καλέσαντος, κα\ ού

τως έχεΐνον τδν ζητούμενον ϊδεϊν δόξαι, της τε θείας φωνής άψευδή τήν έπαγγελίαν γενέσθαι.

Ταύτα γάρ εΓ τις κατά τδ γράμμα βλέποι, ού μό

νον άσαφής τοίς ζητοΰσίν έστιν ή διάνοια, άλλ' ούδέ

χάθαρεύσει τής άπεμφαινούσης περί θεού ύπολή-

ψεως. Μόνων γάρ των έν σχήματι θεωρουμένων, τδ

μίν έμπρόσθιον, τδ δέ, όπίσθιον πάν δέ σχήμα, σώ

ματος πέρας έστίν. "Ωστε δ σχήμα περ\ τδν θεδν

έννοών, όύδέ τής σωματικής φύσεως καθαρεύειν αύ-

τδν οίηθήσεται. Παν δέ σώμα σϋνθετόν έστι πάντως·

τδδέ σύνθετον έκτης των έτερογενών συνδρομής εχει

τήν σϋστασιν. Τδ δέ συντιθέμενον, ούκ άν τις άδιά-

λυτον είναι είποι. Τδ δέ διαλυόμενον, άφθαρτον εΤναι

ού δύναται. Φθορά γάρ ή διάλυσις τού συνεστώτός

Ιστιν. Ε! ουν τις τδ όπίσθιον τού θεού κατά τδ γράμμα

νοήσειεν, είς ταύτην τήν άτοπίαν έκ τής ακολουθίας

Ηχε οπιηϊ3 81 ςιπ3 βεουιχίϋπι ΙίΙΙβΓβπ) βοΙυπι

οοηδίάει·εΐ , ιιοπ οβδΓυπίδ <1υηΐ3Χ3ΐ ςυχΓβηΙίουβ

8εηβϋ8 Οβί, ΎβΓϋηι εΓιβπ) ηοη τεείβ» <1β ΰεο κβηβΓβ-

1)ί ι ορ'ιηίοηβδ; βοΐ3 εηίπι 0§υΓ3θ βηΐεηυβ βίςυβ

ρθ8(εηυ8 Ιια1)βηΙ, οηιηίδ νβΓΟ 1ίβυΓ3, οοΓροπβ 18Γ-

ιηίηυβ ε$(. Οιιατβ ηιιΐ Π»ιιγ3πι ΰβο Ιπΐηπΐ, εοΓραι

ίρδυπι οοηδβςυεηΐεΓ ρυίβυϊΐ : εοΓρηβ ηυίβηι οιηηβ

εοηιροδίΐυπ) εδί : εοηιροδίΐιιπ) ροΓΓΟ (ϋνβΓδοπκη 30

(ΙίβεΓεηΓιυηι εοηειίΓδυ εοηδίίΐηϊΐιΐΓ. ΟιιίιΙηιι'κΙ νεΓΟ

δίε επηδΐϊ(ιιΐυη) 8δΙ, ίηάίδβοΐϋϋίΐβ ηοη βδΐ : ςιιοιί-

ςυβ άϊδδοΙνίΐυΓ, ίά εοπτιηιρίΙιΐΓ : άίδβοΐυΐίο εηίιη

εοΓΓυρίίο εοηιροδΊιί εβί. Ουβδ οΐ) Γβδ βϊ ςιιϊδ ροβίε-

πυδ Πει δεευηάυπ) ΙΊιΐβΓίπι οαρίβι, ίη ηοε ίηεοη-

τεηϊεηδ εοηδεςιιεηΙεΓ (ΙεάΊιεείυΓ. Νβιη αιιΐβ 3ε Γελτο

χατ' άνάγκην άπαχθήσεται. Τδ γάρ έμπρόσθιόν τε Ο ίη Γιβογβ, 0?υΓ3 νετο ίη οοΓροΓε, εΟΓριΐδ ηβΙιΐΓβ

χι\ όπίσθιον, έν σχήματι πάντως· τδ δέ σχήμα, έν

σώματι. Τούτο δέ διαλυθέν, διαλυτδν κατά τήν ιδίαν

ούσιν έστί. Διαλυτδν γάρ άπαν τδ σύνθετον ■ τδ δέ δια

λυόμενον, άφθαρτον είναι ού δύναται. "Αρα δ τψ

γράμματι δουλεύων, φθοράν διά τής άκολουθίας των

νοημάτων παρά τδν θεδν έννοήσειεν. Άλλά μήν άφθαρ

τος δ θεδς κα\ άσώματος. Άλλά τίς άρα τοις γεγραμ-

μένοις έφαρμόσει διάνοια παρά τδ έκ προχείρου

νοούμενον ; ε Ε δέ τούτο τδ μέρος τών έν τή συμφρά-

βει τού λόγου γεγραμμένων, έτέραν ήμάς έξευρεΐν

άναγκάζει διάνοιαν 1 προσήκει πάντως κα\ περ\ τού

δλου τδ Ισον δ<ανοεΓσθαι. Οίον γάρ έν τώ μέρει νοή-

σομβν, τοιούτον άνάγκη κα\ τδ όλον λαμβάνομεν.

Ούκούν κα\ ό τόπος ό παρά τω θεώ, χα\ ή έν τώ τόπω

πέτρα, χα\ τδ έν ταύτη χώρημα, δπερ οπή όνομά-

ζεται, κα\ ή έκεϊ τοΰ Μωϋσέως είσοδος, χα\ ή τής

θείας χειρδς έπιδολή τοΰ στομίου, καΙ ή πάροδος, ·χα\

ή κλήσις, χαΐ μετάταϋτα ή τώνδπισθίων θεωρία εύλο-

γώτερον τω τής άναγοιγής νδμω θεωρηθήσεται. Τί

ουν έστι τδ είκαζόμενον ; δτι καθάπερ τά κατωφερή

τών σωμάτων, εί τινα κατά τού πρανούς όρμήν λά-

6οι, χάν μηδείς έπωθών μετά τήν πρώτην κίνησιν

τύχη, αύτά δι' έαυτών έπΐ τδ κάταντες έν σφοδρο-

*^Ρα τί 9°Ρ? συνελαύνεται, εως άν έπικλινές η, κα\

(1ίδδθ1υ1)ίΙε, (Ιίδδοΐιιϋίΐε αιιίεπ) ίηεοιτυρΓιυίΙε εβ&β

ηοη ροΐεδί. βίε πυί οηιηίηο ΙΊιίεΓΧ ββΓνϊι, ιεπιηι

ίρδ3πιπ) εοιΐδεηηεηΙί3 οοΓπιρίίοϊΙβηι εδδε Οεπιη

ορίιιβΓΪ εοηιρεΙΙίΙυΓ. Εδί ηιιίεπι ϋευβ Ίηοοπ'ΐιρίιΐ))-

1Ϊ5 οηιηίηο βΐηιιε ΐπ)Π)0Γΐ»1ίδ. 8ει1 ηυίδ Ιβπιίεπ)

Ι)ϊδ ςυχ δΟΓίρία δπηΐ ροΐεπί 3*]3ρΐ3Γί δβηβυβ, ρΓ3>

ΙεΓ ευπ) ηυί ρΓΪπ)3 (Υοηΐε 3(1 ΗιΐβΓβηι εχροηειιΐί

οεοΐΓΓίΐ? Ουοιΐ δί ηβε ίη ρβηβ 3ΐΐίοι·επ>, ηυβηι

1Ί118Γ3 ρηιίΐπΓ , δειίδΐιηι ςυχΓεΓε εο^ίηιιΐΓ, ςυίδ

3ΐίεηιιηι εδδε 3 δεπρΙιΐΓβ άκβΐ, δΐ &ά δρϊπΐυβίεη)

δεηβικη Ιοίίπΐ ΓβάυοΊιη ιΐ8 ? ηβηι οιιιη ηεοβδδε 8ΪΙ

ρ3Γΐεδ 3ΐί()ΙΙ3δ δρΪΓίΙυ3ΐίΐ8Γ |ίηΙβ1ΙΪ£ΘΓβ, ΙΟΙϋΠΙ (|Η0·

ςαε ηεεεδδε υΐ βΐ ροδϊίΐ εΐ «ΙΛεβΐ δίουΐί ραΓίβδ

Ρ ίηΐβΐΐί^ί : οβί εηίπ) Ιοίυη) εχ ρβΓίίυυβ : ο,υβΓε ρβΓ-

(Ίυιη ηίΐυΓβηι δ»ρΐ3ΐ ηεεεβδε εβί. ίοειίδ ϊςίΐιΐΓ

βρυά Οεηιη, βΙ Ιϊρίδ ίη Ιοεο, βί ίη ΐ3ρία"β ηιιχιίβηο

ε8ρ3θίΐ3δ, ςιιβηι ίοΓβηιεη ηρρβίΐανΐΐ : ίη^Γεβδυδηυε

Μοτδί 3(1 ίΙΙυι], ίηιρηδίΐίο ςυοηυε Π)3ηιΐδ Οβί ίη ΟΓβ

ΓοΓβπιίηίδ, εΐ ΐΓβηδΚΓβδδίο ε]ιΐδ, εΐ νοεβιίο, «ε <1β-

•ηίςηβ ροδίβποΓϋΠ) ρβΓίίυπ) 3$ρεε(3ΐίο, 3(1 βΐΐϊιιβ εΙ

οοηνβηίεηΐίηδ ηοΓηΐ3 Γ^ηίηςυβ 3η.ΐ£0£Ϊε3 βίε γο-

(ΙαεεΙυΓ. Οιιβηι<ΐ(1πιθ(1ιιηι ί^ίΐυΓ ^Γβνία ει Γοΐιιηάβ

εοΓρθΓ3, δί β εηευηϊίηίϋϋβ πιοηΙίυηΊ 1.ιρ53 (Ιεοι-δΐιιη

ΓαειίηΙ , βίβί ηυΐΐνι ροδίοα ίιηρείΐβΐ , ίρββ Οημή

" Ειοα. χχχπι, 20 Βψι.
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ύ-οκατίή τν ιχήμα'ϊΐ, τδ τή" φορ£ ϋποκείμενον, μη- Α ρεΓ 86 νβαεπιεηΙϊοΓβ ίηιρείιι, 5Ϊ ηίΐιίΐ ίπιροιΠπΗ-ηΙο

δενδς εύρισκομένου τοΰ έξ άντιβάσεως τήν όρμήν άνα

κόπτοντος · οδτω κατά τδ έμπαλιν ή ψυχή της γηΐνης

προσπάθειας άπολυθείσα, άνωφερής τε κα\ όξεία γί

νεται πρδς τήν έπΐ τά άνω κίνησιν, άπδ των κάτω

πρδς τδ υψος άνιπταμένη. Μηδενδς δε δντος άνωθεν

τοϋ τήν όρμήν έπικόπτοντος (έλκτική γάρ πρδς έαυ-

τήν ή τοΰ καλοΰ φύσις έστ\ των πρδς έκείνην άνα-

βλεπόντων), άε\ πάντως ύψηλοτέρα έαυτής γίνεται,

τή" των ουρανίων έπιθυμία συνεπεκτεινομένη τοίς

έμπροσθεν, καθώς φησιν ό Απόστολος, και πάντοτε

πρδς τδ ύψηλότερον τήν πτήσιν ποιήσεται. Ποθούσα

γάρ διά των ήδη κατειλημμένων μή καταλιπείν τδ

υψος τδ ύπερκείμενον, άπαυστον ποιείται τήν έπι τά

άνω φοράν, άεΐ διά των προηνυσμένων τδν πρδς τήν

δίΐ, εεπιρβΓ (ΙεΓβηιηΙιΐΓ, ηαοιίδηιιβ άΑ ρΐαηίΐΐϋΐιι

(ΙεδεεηάεηηΙ : βίο αηίοια ειΐ)ΐΐ8 η3ΐιΐΓ3 δϋΓδίιιιι

ΓβηιΐΓ, ΙβΓΓβηϊβ »ϋδθΙιιΐ3 ευρΐόίΐβΐίοιίδ απΙεηΙίοΓ ίη

άϊββ ΠΙ, νβίοοίοβςιιβ ρβΓίΓβηδίΐ, 3(1 δυ!>1ϊπιϊθΓ3

δοιηρβΓ εοηβεειηΐεηδ. Νβιη ευπι ηίΚΊΙ 8Ϊ1)ϊ 8ΪΙ ΐπηρβ-

άίπιβηΐο, ρβΓ 8βίρ83αι βά ηβΙυΓίηι 6οη1 ΓεΓίιιτ.

ΑΐΙηηίΙ βηϊιη »ύ 8β ηαΐυΓβ ϊρβΐυβ Ιοοηϊ, οπιηβ8

(]υί 3ά ρυΙοΙίΓΊΐυά'ιηΪΒ β]υβ ΓβάΊοδ δβηίβ ροβδ'ιηΐ

οευϋδ ΓββρϊοβΓβ : ίΐ3 Πι, ιιΐ οοβίεδίίϋΐη <3βδί(1βπο

δβηιρβΓ 3(1 η>3]θΓ3 (υΐ Αροδίοΐυδ 3>1) εοηβιΐΓςβΙ, 30

δβιηροΓ Λά 3ΐΙίθΓ3 ρβΓνοΙβΙ. Ν3ω ειιηι ρεΓ 63 ςυχ

)λτϊι ρεΓεερϊΐ, Λά ηΐ3]οτ3 βΐ ρετδρίεεΓβ ει ββρίεβΓβ

ροδδίι, ηΐ3]0Γβ 3ΐηυβ ηΐ3]0Γβ ιΐβδίίΐεπο δεπιρεΓ 3Γ·-

άει, 3(. βίε ίπάβδϊηεηΐεΓ δαι-δΐιιη ΓεΓίιΐΓ, ΙιΊδ ςυ«

πτησιν τόνον άνανεάζουσα. Μόνη γάρ ή κατ* άρετήν * ρεΓ3εΐ3 βυηΐ ΓΟϋυδΙϊοΓ ΓβεΙβ : δοΐιιηι βιιϊπι νΐΝυΐίδ

ένέργεια καμάτω τρέφει τήν δύναμιν, ούκ ένδιδοΰσα

διά τοΰ έργου τδν τ<5νον, άλλ' · έπαύξουσα.

Διά τοΰτό φαμεν, χα\ τδν μέγαν Μωϋσέα άε\ γινόμε-

νον, μηδαμοΰ ΐστασθαι της άνόδου, μηδέ τινα όρον

έαυτψ ποιεϊσθαι τής έπ\ τδ 4νω φοράς · άλλ' άπαξ

έπιβάντα της κλίμακος, ί| έπεστήρικτο ό θεδς, καθώς

φησιν Ιακώβ, εισαεί της ύπερκειμένης βαθμίδος έπι-

3εΙίο ηυΐπΐ ΐ3υθΓεηι, νίΓεδςιιε 3υ§εΐ.

ΟυαρΓορίεΓ ηι&ςηιΐδ ϋΐβ Μογδβδ, ευπι βεηιεί ρβΓ

δραΐαηι ϊη ςιιβ ϋειίδ ίηηΐχιΐδ εΓΟί, υΐ ^εο!) <1ίεϊΙ,

αδΰβηάεΓβ εοβρϊδδβΐ , ηυικμίΗηι δίεΓιΙ, ηυηςυβιη

Ιεπηίηιιιη πιοΐαδ ηονϊΐ, βεά βεηιρβΓ ιΐε £Γ3(1υ ίιι.

ξΓλάυπα 38εεη(1εΙ)3ΐ, ηεε εηίπι (ΙεΠεεΓβ υιιςϋαηι

ροΐεδί &ΙΙϊοτ (ρτλάιιβ.

βαίνειν, κα\ μηδέποτε ύψούμενον παύεσθαι διά τδ πά'ποτε εύρίσκειν της κατειλημμένης£έν τφ ϋψει βαθμίδος

τδ ύπερκείμενον.

Αρνείται τήν πρδς τήν βασιλίδα των Αιγυπτίων

κατεψευσμένην συγγένειαν · εκδικος γίνεται τοΰ

"Εβραίου · μετανίσταται πρδς τήν Ιρημον διαγωγήν,

ήν δ άνθρώπινος ούκ έτάραξε βίος· ποιμαίνει έν έαυ-

Νεβϊνίΐ Γϊΐδβηι ^Ε^Υρίΐοπιηι Γββίηκ εοηϊυηείΐο-

ηειη, ΐ|υ* Βΐΐιιβ ε]ιΐδ ριιΙ.ώαΙιΐΓ ; Ηβ1)Γ9Εΐιιη υΐΐιιβ

851; »ΐ1 (ίβ8εΠ3Π1 61 8θΗΐ3ΓΪ3Π1 86 ΐΓ3ηδΙΙΐΙΪΙ νϊΐ3ΙΤ1,

ςιΐ3ηι Ιιυιη3ΐΐ36 ρβΓΐατΙ)3ΐΐοηεδ ηοη νβχβηΐ ; ρ*νΐΐ

τψ τήν των ήμέρων ζώων άγέλην 6ρ3 τοϋ φωτδς , εϊευπυιη 3ηίπ)3ΐϊυπι ^Γε§οηι; νϊάϊΐ Γβδρίεηϋεηΐβπι

^ ί '. „ . α*_ - τ . ν ν .. - κ. . ^ ι — ι:..:„«— . .κι»» -.1~~— ... γ.^ „; I : .... ηΛ
τήν λαμπηδόνα · άβαρή ποιείται τήν πρδς τδ φως δν-

οδον, τ?| περιαιρέσει τοϋ υποδήματος· έζαιρεΐται πρδς

έλευθερίαν τδ συγγενές κα\ όμδφυλον · ύποβρϋχιον

βλέπει τδν έχθρδν κατά των κυμάτων δυόμενον. Τπδ

τήν νεφέλην αύλίζεται · τϊ) πέτρα θεραπεύει τδ δίψος"

τω ουράνιο γεωργεϊ τδν δρτον. Είτα τη έκτάσει των

χειρών καταγωνίζεται τδν άλλόφυλον · άκοϋει της

σ4λπιγγος ■ τδν γνδφον ύπέρχεται · έπ\ τά άδυτα της

άχειροποιήτου σκηνής παραδύεται · μανθάνει της

θείας Ιεροισύνης τά άπδέίητα. Εξαφανίζει τδ εΕδω-

λον, ΐλεοΰται τδ θείον, άνακαλείται τδν έν τη κακία

των Ιουδαίων συντριβέντα νόμον , λάμπει ττ) δόξη,

κα\ διά τοσούτων έπαρθείς ύψωμάτων , έτι σφριγοί

τ]) έπιθυμία, κα\ άκορέστως εχει τοΰ πλείονος, και

Ιυεεπι (Πνίηαιπ; 3υ]βοίΙ εαΐοβοβ, υΐ ΓαεΐΙίηδ 3(1

Ιυοβηι αεεεϋεΓεΙ; ϊη ΙίυεηαΙεπι νΐιιϋϊεβνίι βιιοδ;

ΙιοδΙβιη υηϋϊδ νίάίΐ δυΙιπιβΓδίιπ) ; Ιυείϋβ ηυ1)6 (Ιυείιΐδ

βδΐ ; βίεευ Ιβρΐόβ δβάανίΐ βίιίηι ; 3 εεβίο (Ιεάυχϊΐ ρβ-

ιιβηι. ΡΓη;ΐβΓ63 εχίεηδίοηε πιβιιυυπι βΐϊεηίςειιβιιι

ΓυάΐΙ, δοηίΐυιτι Ιυϋχ βυάίτίΐ, εβίί^ίηεπι δυ1)ϋΐ, 3(1

ρβηβίΓβϋϊ ά'ιηηϊ ΐ3ΐ>βι·η3ειιΓι ϊη^Γεδδΐΐδ εβί, ββεεΓ-

(Ιοίίϊ (1ϊ(1ίείΙ πιγδΐεΓί3, δνιηυΙβΟΓυηι ϋεβίΓυχΐΙ, ρΓα-

ρϊΐίιιηη ϋευπι ΓβϋϋίιϋΙ, Ιε^ειη 4ικΐ330Γυπι ρΓανίΙϊΙθ

(Ιίταίαιη ΓβδΙίΐυίΐ, ς1οπ3 οΙΤϋΙδίΐ. Αε ιοί Ιαιιΐίδψιβ

8ΐι1>Ιΐπΐ3ΐϊοηϊ1)υδ εΐβΐυβ 3(Ι1ιυε 3Γ<1εΐ (ΙβδΊϋεπο,βίΙΙηιε

Ιαηςιιβηι Γβιηεδεεηδ αε δϊΐίοηδ, Ιαηηααπι εο εβΓεηδ .

ςυο δεηιρβΓ ΓΓυεΙ)3ΐυΓ, ΟΓ31 ιιΐ ϋευοι νί(ΐ£3ΐ, ηοιι

υΐ ίρδε εβρετε ροΐεδί, δεά ιιΐ δβ 1)%1)β1, ςμί (Ιεδίιίε-

οί'διά παντδς κατ' έξουσίαν ένεφορεΐτο, έτι διψη · κα\ £) ΓϊΐυΓ. ΙΙικΙε ατϋίίΓΟΓ ίιηπιεηδο άεβΐίΐεπβ 3ΐςαε 3γ-

ώς μήπω μετεσχηκώς, τυχείν δέεται, έμφανήναι αύ-

τω τδν Θίδν ίκετεύων ■ ούχ ώς μετέχειν δύναται,

άλλ' ώς έκείνδς έστι. Δοκεΐ δέ μοι τδ τοιοΰτο παθεΐν

έρωτικη τινι διαθέσει πρδς τδ φύσει καλδν της ψυ

χής διατεθείσης, ήν άε'ι ή έλπίς άπδ τοΰ δφθέντος

χαλοΰ πρδς τδ ύπερκείμενον έπεσπάσατο , διά τοϋ

πάντοτε καταλαμβανομένου , πρδς τδ κεκρυμμένον

αίεΐ τήν έπιθυμίαν έκκαίουσα· δθεν δ σφοδρδς έρα-

οτής τοΰ κάλλους , τδ άε\ φαινδμενον, ώς εικόνα τοΰ

«οθουμένου δεχόμενος, αύτοΰ τοΰ χαρακτήρος τοϋ

άρχετύπου έμφορηθήναι ποθεί. Κα\ τοϋτο βούλεται

ή τολμηρά τε κα\ παριοϋσα τους δρους της επιθυ

μίας ή αίτησις , τδ μή διά κατόπτρων τινών κα\ έμ-

φάσεων , άλλά κατ>, πρόσωπον άπολάϋσαι τοϋ κάλ-

άβηΐ'ι 6Γ^3 ϋειιηι ίΐη ίυϊδδβ 30εεΧικη,. ςιιοιΐ νϊδίοιιϊ-

1)ΐΐδ δίΐιί εηίΐαίΐ, υΐ ίεπ*6 ηοη ροδδβι, (]υίη 30 ϋδ

ςυχ εοπιρΓεηεηιΙΐΐ, 3(1 οεειι11ίθΓ3 οοηιρεΙ1ει·εΐ :

ςυοείΓε» δυρΓεηιχ ρυΐεηιίίικϋηίδ 3πι31ογ, ςυοϋ ]αυι

νί(1εΓ3ΐ, Ιβηηυβιη. ίηια^ίηεη) β]υβ ςυοά ηοη νίϋβΓ3ί

εΓεάεηδ, ίρδο Γπιί ρτίπιϊΐϊνο (1εδϊ(1βΓ3ΐ)3ΐ. ϊά. ει*£0

νυΐΐ βυάαχ. ϊη ηιοηΐε ί 1 1 ο ρείίΐϊο, ηε ρεΓ δρεευΐβ βΐ

ίιηβ^ίηεδ, δειΐ ρεΓ νεΓβηι εΐ ριορπηιιι Γβεϊεπι Γι·υί

ρυΙεΙίΓϊΐυϋίηβ ροβδεί. Πίνίπα νεΓΟ νοχ ρβΓ β3 ςιιββ

πεςβΐ, εοηεειίίΐ «ιαοο" ρείίΐυτ , ρβυευΐϊβ νβΓΟίβ

ΐιιιιηβη83ΐη δοηΐεηΐιβηιπι ρΓθΓιιη(Γιΐ3ΐεπι 8υΙ)3ρβ-

Γίεηδ. Α ιι η ιι ϊ ί εηϊηι Γ,.Γΐιιηιηι δε «ι ιι ο».! ρε)ε1>3ΐυΓ :

Γιηεπι 3ΐιΐεηι 3ΐςυβ ΟββΗΐίοηβιη Ιιπ]υδ (ΙβδϊϋβΓίι Γυ-

ΐιιταιιι ηοη ρΓοιιιίδίΐ, ηεε εηαη ίΐα η,ιιϊδρίβηι Πβυηι
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♦ίϋβΓβ ρ6ίο$Ι υϊ νίιίεηιΐϊ ίεδίηαΐ (Ιβδίίΐεπϋηι. Νβηι Α λους. Ήδέ θεία φωνή δίδωσΊ τδ αίτηθέν δι' ών άπ-

αναίνεται, έν ολίγοις το?ς £ήμασιν άμέτρητόν τινσ

βυθδν νοημάτων παραδεικνύουσα. ΐδ μέν γάρ πλη-

• Ια Ιιοε ρΓοΐβεΙο Οβϋδ νίιΙυΐνΐΓ, ιιΐ πυηςιιηηι άεδίηβδ

' ιΐίΐ βυηι ΓββρϊοβΓβ. ΟυβΓβ ίηο,αϊΐ : ι Νοη ροΐβπί

τίιΙβΓβ Γαεΐβηι ιηυαιη, ηοο βηίηι νΉΙιΊηΐ Ιιοιπο ΓηοΊειη

ιηεβηί βΐ νϊνοί 70 : > ηοη ςυί3 εβυββ ιηοηίδ νκίεη-

Ιί1)ΐΐ5 3ίΙ ίΗ« Γ;ιπο5,(ηαηι (μιοΊηοαΌ τϊΐχ Γβείεδ ε3Η83

^ρρι·ορίπ(|ΐιηηΐί1)ΐΐ5 ιηοτίϊδ 6886 ροΐβπΙ?) νεπιιη

(|υοηϊ3πι βίδί νίνίΐϊεαΐ (μιίιίειιΐ ϋβυβ ηαΙυΓβ, ρι·ο-

ριίιιιη Ιαπίβη δηιιπι βδΐ, υΐ Οηιιιειτι εθ£ηίΙίοηβιη

6χεε<1οΙ : κΙείτοο ςιιί βοηιπι φιχ εοΒηοδαιηΐιΐΓ,

ϋειιηι β$β6 ορ'πηίιπ·, ςιιβδ'ι ϋενϊ38$εΙ 31) εο ςιιϊ ε$1,

.κΐ ί<1 ςυοά 6886 ριιίαΐυι-, νΐίαιη ηοη ήβΐιεί. Νβιη ςιΓι

*6Γ6 681, ίί νβΓβ νίΐ3 681, βΐ 1ΐΪ6 ςομιιΐΐΐοηβ η(Λΐ

οοηιρΓβηβιΚΓιΐυι·. (}ιΐ3Γβ 8°ι 1ι«ο νίνϊΠεαηδ ηβίητβ

εοςηίΐίοηβηι οηιηειη εχεειίίι , ηοη 631 ρΓοΓβεΙο

ρώσαι τήν έπιθυμίαν αύτώ ή τοϋ θεοΰ μί.γ'αλοδωρεά

χατένευσε · στάσιν 4έ τινα τοΰ πόθου χαΐ χόρον ούχ

έπηγγείλατο. Ού γάρ αν έαυτδν έδειξε τώ θέράποντι·

εΓπερ τοιούτον ήν τδ όρώμενον, ώοτε στήσαι τήν έπι-

βυμίαν τοΰ βλέποντος · ώς έν τούτω δντος τοΰ άληθώς

ΙδεΤν τδν θεδν , έν τώ μή λήξαΐ ποτε τής έπΛυμίας

τδν πρδς αύτδν άναβλέπόντα. ΦησΙ γάρ· « Ού δυνήσρ

τδ πρόσωπον μου ίδεΐν · ού γάρ μή ϊδη άνθρωπος τδ

πρόσωπον μου, χαΐ ζήσεται· ι τοΰτο δε ,· ούχ ώς αΓ-

τισν τοΰ θανάτου τοις όρώσι γιγνόμενον ό λόγος έν-

δείκνυται, (πώς γάρ τδ της ζωής πρόσωπον, αΓτιον

θανάτου τοις έμπελάσασι γένοιτ' άν ποτε ;) άλλ' έπειδή

νϊΐβ Ί(] (]ιιο(1 6θ£ηοδείΙιιι- : ςυοά νβΓΟ τϊΐα ηοη βδΐ, ί<1 Β ζωοποιδν μέν τη" φύσει τδ θείον, Εδιον γνώρισμα

νΐίβηι ρι-ίώβΓβ ηοη ροΐβδί. 8ΐε ϊβϊΐϋΓ (ΙεδϊιΙβπυΜ

Μθγ8Ϊ 3(Ηπ)ρΐ6ΐϋΓ, υ( ίΐΙί3ΐΪ3ΒΪΐ6 ρβΓηιβιίεβΙ : ιΐίβείΐ

οηίιη εχ ίδΐίβ, ςιιοά ϋβϋβ ηβΐηΜ ϊηΐεπηϊηβοίΐίδ 6δΙ,

«ιιιΙΙο ΐεΓπιϊηο εοιηρΓϋΙιεηδυβ. Νβπ» δί βϋα,ιιο 16Γ-

ιιιίηο εοηείυιΐΐ ϊηΙεΙΙίξβΐυΓ, ηεοεί,δβ 681 ΙεΓηιϊηο ϋΐί

αΐΐηυϊιΐ εοπηβεΙβίιΐΓ : οηιηίηο εηΐιη ςιιοά ΐβΓίηΙηα-

ιιΙγ, 3(1 αΐίπιΐ (Ιββίηϋ, ιιΐ ΐειτβδϊπύιη ΐοπηΊηιΐδ αβΓ

6ίΙ, βΐ 3ςϋ3 ΓβΓϋηι βςυηΐϊεηΓυιη. 0ιΐ6ηΐ3ΐ1ιηούιιπί

ϊ^ΙΐιΐΓ ρίβεεδ βςυβ, ει 8νβ8 36Γ6 εΪΓειιπιοΙικΙυηΐυΓ,

ρί οπβί βίηΐ ίη ιηβύίο Ϊ8ΐοπιηι εΙεηιβηΙοΓυηι, βςίι*

ι.ιηιεη (|υκ(3ηη> δυρεΓίίεϊεβ Αά ρίδεβπι, ει 36Π8 3ά

τοίβΐϋβ ΐ6Γπιίη3(υΓ : δίε ηεεεδββ βδΐ, β! ϋβυβ ΐβΓ-

ιιιΐηο οοηοΙαϋϊΐιΐΓ , ηεΙβΓο^βη'εβ ηιΐ3<ΐ3πι ηβΐυΓβ

εοηΐίηβΓί. Ε$( βηίηι ςυοά εοηΐίηεΐ εοηΐεηΐο ηΐ3]ιΐδ.

της θείας φύσεως έστι τδ παντδς ύπερχείσθαι γνω

ρίσματος · ό των γινωσχομένων τι τδν θεδν είναι

οίόμενος , ώς παρατραπείς άπδ τοΰ δντος , πρδς τδ

τη- χαταληπτιχη φαντασία νομισθεν είναι , χα\ ζωήν

όύχ Ιχει. Τό γάρ δντως δν, ή άληθής έστι ζωή ■ τοΰτο

δέ εις γνώσιν άνέφικτον. Εί ουν ύπερβαίνει τήν γ>/ώ·

σιν ή ζωοποιδς φύσις, τδ χαταλαμβανόμενον πάντως

ζωή ούχ έστιν · δ δέ μή έστι ζωή , παρεχτιχδν γενέ

σθαι ζωής , φύσιν ούχ Ι/ει. Ούτε Ουν πληρούται τω

Μωϋσεΐ τδ ποθούμενον , δι' ών άπλήρωτος ή έπιθυ-

μία μένει. Παιδεύεται γάρ διά των είρημένων , 2τΙ

τδ θείον , κατά τήν έαυτοϋ φύσιν, άόριστον, ούδεν\

*εριειργόμενον πέρατι. Εί γάρ Ιν τινι πέρατι νση-

θείη τδ θείον, άνάγχη πασα χα\ τδ μετ' έκείνο συ*-

Οεωρηθήναι τφ πέρατι ■ πάντως γάρ εΓς τι καταλήγει τδ περατούμενον · ώσπερ χερσαίων «έρας δ άήρ

έσΐι, καΙ τών ένύδρων τδ ϋδωρ. "Ωσπερ ουν πασι τοίς όρίοις έαυτοϋ δ μέν Ιχθύς εμπεριέχεται τώ ΰδατι, τδ

δΐ πτηνδν τώ αέρι , χα\ μέσον τοΰ ύδατος πρδς τδ νηκτδν, ή πρδς τδ πτηνδν τοΰ αέρος , ή 5χρα τοΰ πέ·

ρα<ός έστιν έπιφάνεια, ή τδ πτηνδν, ή τδν ίχθύν περιέχουσα , ήν τδ ύδωρ ή δ άήρ διαδέχεται · ούτως

άνάγχη, βΓπερ έν ιΐέρατι νόοΓτο τδ θείον, τω έτερογενεϊ κατά τήν φύσιν έμπεριέχεσθαι· τδ δέ έμπεριέχον

τοΰ έναπειλημμένου πολλαιίλάσιον είναι , τή άκολουθία τοΰ λόγου μαρτυρεΐτα*.

Αι τβΓΟ ϋευδ Π3ΐιΐΓ3 Ιιοηυηι βδδβ εοηεείίΙϋΓ : Ο Άλλά μήν καλόν είναι τδ θε?ον ώμολόγηται τη

ηίΐοϋ 3ΐιΐεηι 3ά 1>οηιιιπ εοιιιρ»Γ3ΐυηι ηεΙεΓο^επειιιη φύσει· τδ δέ πρδς τδ καλδν έτεροφυώς "χον, άλλο τι

6ίΙ, ηοη Ιιοηιιηι, 96(1 Π)3ΐιιιη ΐ'δδβ εοιηρΓεΙιΐ'ΐκΙΊΐιΐΓ,

ιΊ 691, η( (Ιίχίιηυβ, φίοιΐ εοηΓιηεΐ εοηίβηΐο ηκψιβ.

0ϋ3Γβ δί ΙεΓηιϊηο Οεηβ εοηΐϊηεΙϋΓ, εοηδεςυεηβ επί

$ιιρεΓ3Τί νίηείηυε 3 ηΐ3ΐο, ειιηι εοηΐίηέηΐίυπι νίδ 63

ςιιαί εοηιϊηβηΐυΓ, βχδΐιρεΓβΙ. Ιά 3ϋΐεηι 3(1εο 3ΐ3δϋΓ-

(Ιιιιη εβί, υ( ηη11υ$ υηςυβπι ιηεηΐίβ εοιηροδ δίε εδβε

ΟρίηβΙυβ δίΐ. ΕδΙ νχξ» ίηίοηιιίηηΐΜΐΐ» (ΙΊνίηη η3ΐυΓ3,

ει ίηΙεΓηηϊηβϋϊΙβ εοπιρΓεηβηάϊ ηοη ρυΐεδί. ϋααΓβ

ςυϊ ιΐϊνίηηιη ρυ1ε1)Γίΐυ(1ίηεηι νίϋεΓβ άεβίύεΓβι, εί

&(1 ίά ΙεηύΊΙ, ίη ηοε ευΓδϋ βεηιρβΓ εοηδΐδΐ3ΐ. Ει κΐ

681 νβΓβ ϋειιπί νί^βΓε , «ι ηιίηηιΐ3πι ϊά ιΐεδ'κίεπυιη

ίβΡίΐιίηβΐπΓ. ()ιι:ιγι: ηέεβδδβ 681, υΐ πιπί νίϋεβπιαδ,

κίειιΐ ηοβίδ ροδδί1>ίΐ6 651 , Π)3]ογ6 νίιίοικίί όεδίύβηο

παρά τδ καλδν πάντως έστί ■ τδ δέ έξω τοΰ καλού, έν

τ!) τοΰ κακοΰ φύσει καταλαμβάνεται. Έδείχθη δέ

πολλαπλάσιον είναι τοΰ περιεχομένου τδ περιέχον.

Ανάγκη ουν πϊσα , τούς έν πέρατι τδ θείον σίομέ-

νους είναι , κα\ έμπεριειλήφθαι τοΰτο τή κακία αυν-

τϊθεσΟαι. Έλαττουμένου δέ παντδς τοΰ περιεχομένου

τής τοϋ περιέχοντος φύσεως , άκόλουθον αν είη τήν

έπικράτησιν τοϋ πλεονάζοντος γίνεσθαι. Ούκοΰν δυ·

ναστεύεσθαι τδ καλδν ύπδ τοΰ έναντίου κατασκευάζει,

δ πέρατι τινι περιείργων τδ θείον. 'Αλλά μήν τοΰτο

άτοπον. Ούκ άρα περίληψίς τις τής άοράτου φύσεως

νομισθήσεταΐ" τδ δέ άπερίληπτον, καταληφθήναι φύ

σιν ούκ έχει. Άλλά πάσα πρδς τδ καλδν ή έπιθυμία

β\»Γ(1εδε3Γηιΐδ, 61 8Ϊε ηυΙΙιιβ ιιηηηβηΐ ΙβΓηιίηιΐδ " ή πρδς τήν άνοδον έκείνην έφελκομένη, άεΐ τώ δρόμφ

£ΐ·ίθίη(!ιΊ ιιοΐιίδ ϋοΓ Ιιυίυβ, ευπι ηεήυβ ίρδ'ιυδ ϋοηΐ τώ πρδς τδ καλδν ίεμένφ συνεπιτείνεται. ΚαΊ τοδτό

ΙεΓηίίηιιϊ βΠηίιίδ 8ΪΙ , ηβε βββεΐαβ (ΙεδίίΙεΓΪί 1ιιι]ϋ8 έστιν δντω; τδ ίδεΐν τδν θεδν, τδ μηδέποτε τής έπιθυ-

ροκβίΐ ΠεΓί. 8οά ςυίδηβπι βδΐ ϊΙΙβ Ιοουδ, ςάί ηρυ(1 μίας κόρον εύρεϊν. Άλλά χρή πάντοτε βλέποντα δ»'

ϋι ΐΐιη 6396 ίηΙβΙΓιβίΙιΐΓ? ΟυΊδ ΪΙΙβ 1ηρ1δ? (]ϋ36 βδΐ Ϊ1ΐ3 ών έστι δυνατδν όράν, πρδς τήν τοϋ πλέον ίδεΐν έπι-

ϋίφαοΐΐαβ ίη Ιηρ'κΐβ ? ςιιι εβί ϊΙΙβ ι«3ηίΐδ Ρεί, (ΐιΐΐ 03 θυμίαν έκκαίεσθαι · και ούτως ούδε'ις δρος &ν έπικό*

" ϋχο*. χχχιιι, 2β.



40 'ί 1)Ε ΥΙΤΛ ΜΟ\'8Ιϋ.

πτοι τής πρδς τίιν θεδν άνόδου τήν αΰξησιν, δια τϊ» Α Ι3ρίι1εί ΓθΓ»Πΐϊηί$ ΓδΙίιΐϋΙ ? ΐΓ3ΐΐδίΐιΐδ νβΓΟ ϋεϊ ο,αίϊ-

μήτε τοΰ χαλοΰ τι πέρας εύρίσκεσθαι , μήτε τιν'ι

Χ(5ρΐ|* την πρόοδον της πρδς τδ καλδν έπιθυμίας έκ-

κόπτεσθαι. Άλλα τίς ό τόπος έκεϊνος, δ παρά τώ θεφ

νοούμενος ; τίς δέ ή πέτρα ; κα\ τ£ πάλιν έν τή πέτρα

τδ χώρημα ; τ£ς δέ ή χεΊρ τοΰ θεοΰ, ή τδ στόμιον

τοΰ κοίλου της πέτρας διαλαμβάνουσα ; ή δε τοΰ Θεοΰ

πάροδος τίς ; τί δέ αύτοϋ τδ όπίσθιον, όπερ αίτήσαν-

τι τώ Μωϋσεΐ την κατά πρόσωπον δψιν , δώσειν ό

θεδς έπηγγείλατο ; χρή γάρ πάντως μέγα τι τούτων

έκαστον είναι , κα'ι της τοΰ διδόντος μεγαλοδωρεάς

έπάξιον · ώστε πάσης της γενομένης ήδη τω μεγάλω

θεράποντι θεοφανείας , τήν έπαγγελίαν ταύτην με-

γαλοπρεπεστέραν τε κα\ ύψηλοτέραν πιστεύεσθαι.

Πώς ουν αν τις τδ ϋψος τδ έκ των εϊρημένων κατα-

681 ? 3111 ρΟδΙεΓΪΐΙδ 6]υ8, <|ΙΙΟ<1 Μθγδί (3010111 6]ϋ4

8ίΙ)ί ιιΐ νίάβΓε ΙίεβΓβΙ ροβΙυΙαηΐΊ , ρεπηίδϋΐιιυιιι 8β

ϋΒϋίΐ β5ΐ ροΙΙίείΐηδ? οροτίεΐ βηϊηι ρΓοίεεΙο ηια^ηιιιη

ηυί(1 υηυιηΐ|υθ(Ι(ΐυο ϊδίοηιιΐι 688β, ε( ϋβο άοιιιιηΐε

ιιοη ίηυΊξηιιιη, ίια ιιΐ οηιηίιιιη νίδϊοηε, ςααιη 3(1

ηυηε υβεμιε ιΐϊβηι Μο)'5β5 νκίειαΐ, γιι3]ογ η2βε εΐ βιΐϋ-

Ιϊγπϊογ ογοιΙι ροδδίΐ. £>υοηιοάο ϊβΗιΐΓ ίΠοτυαι νβΓ-

1)0Γυιη ρΓοΓηηάΊΐαίειη ιοΙβΙΙίςβηιαβ ? αυχϋίο δεϊΐίεεί

ΐΙΙίυδ, ηυί εΐ Μονβϊ , ει οιηηΊ1>ιΐ8 (|υί βυπι αηιαιιΐ ,

ρίβηαηι 3(1 οηιηε ϋοηιιιη νϊίηι βοΐβΐ ρΓ3ΐδΐ3Γ6 :

ι Εεεε, ι ίηςυίΐ, ι Ιοειιβ &ρυά ιηε ". > (}ιιο(1 βίο

ϊηΐε11ί£εη(1αιη €81, (|αυ(1 &1> ϋβ, ςυ* ιηοχ άίχίηιυβ,

ηοη βίΐ αϋεηυιη. ΙιΟευπι ί^ίΙυΓ ά'ιύΐ, ηοη βυρβιΤιείβ

είκυηοίυβυηι, ηεε ςυαηΐΚαΐβ υΐΐβ (Ιββεπρίυηι ( ιιβε

νοήσειεν, έφ' ψ μετά τάς τοσαΰτας άναβάσεις δ τε Β βηϊηι βδΐ ίη ίιΐ(ΐτιεη80 πίβηβαη ; (86(1 3(1 ίηΐίηίΐιιιη

Μωϋσής άναβήναι ποθεί, κα\ δ τοις άγαπώσι τδν θεδν

πάντα συνεργών εις τδ άγαθδν , έξευμαρίζει διά της

όδηγίας τήν άνοδον' « "Ιδού τόπος, ι φησ\, ιπαρ"έμοί. ·

Συμβαίνει τάχα τοις προτεΟεωρημένοις τδ νόημα.

Τόπον γάρ εΙπών ού περιείργει τψ ποσώ τδ δεικνύ-

μενον (έπ\ γάρ τοΰ άπόσου μέτρβν οϋκ έστιν), άλλά

τη παραλήψει της κατά τδ μέτρον περιγραφής , έπ'ι

τδ άπειρόν τε καΐ άόριστον χειραγωγεί τδν άκούοντα.

Δοκεϊ τοίνυν τοιοΰτόν τινα νοΰν ύποσημαίνειν δ λό

γος· Επειδή σοι πρδς τδ έμπροσθεν ή επιθυμία συν-

τέτακται, καί σοι τοΰ δρόμου κόρος ουδείς , οϋδέ τινα

ηΐψκ: ίηΐβπιιίικιυίΐι: Ιοοί ηοηιίηε, ηυί είτευπικεπρο

πιβιιβυΓα ΙεΓπιίπ3(υτ, 3ΐΐ(1ί(0Γβπι (1ε(1υχϊ(; ηυηε εη;ο

δβιΐδίπιι δυυοδίβικίοτβ ιηίΐιί ν'κΐβΐυτ: ΟιιοπΊαιπ Ιιΐιί,

Μο)·868, 3(1 3ΐ»ΐοΓίοΓ3 ρε ι-ββηά ϊ δβηιρεί' ίη$εη8 (1ε«ί-

ιίοπυιη εδί, ηεε υΙΙο Ιιιι]ιΐ8 ειιΐ'βιΐδ ΙββοΓβ ιΙβΠαίβΛ-

ΓΪ8, ηεε Ιεπιιίηιιπι Ιιιψίδ βδδεςυεηϋί Ιιοηί εοηδίίΐιιίβ,

86(1 86ΐηρ6Γ ϊυΙ)Ϊ38 3(1 Ι113]θΓ3 , 86138 ΙβΠΐυίΤΙ 6886

3ρυ(1 πιε Ιοειιιη, ιι! ηυηςυαιη ΐεπηίιιυηι ε]ιΐδ ευτδα

3ϋΙ νοΐ3ΐυ αΐίφιο (|υ638 ΊηνβηΪΓε : Ιιϊε 3υΙβηι ευηυβ

3(ςιιε νϋΐβΐυβ 8(3(ιΐ8 ηυίάεπα ε8ΐ αΐϊα ηΐίοηβ. ι 8Ί-

8ΐ3ΐιι εηϊπι, ι ίηςυϊΐ, ι (β ίη Ιαρίιΐβ. ι

τοΰ άγαθοΰ κόρον έπίστασαι, άλλ' άεΐ πρδς τδ πλεϊον δ πόθος βλέπει· τοσοΰτός εστίν δ παρ1 ΙμοΊ τόπος,

ώστε τδν έν αύτώ διαθέοντα, μηδέποτε δυνηθήναι λήξαι τοΰ δρόμου. Ό δέ δρόμος , έτέρω λόγω στάσις

έστί. » Στήσω γάρ σε, · φησ\ν , ι επί της πέτρας. » ι

Τοΰτο δέ τδ πάντων παραδοξότατον , πώς τδ αϋτδ (] ΜΊτα 1>Ί1ο 3υάί(υ, ςυοσιθ(1ο υηυπι 3ε ίϋειη 8ΐ3(ιΐ3

χα\ στάσις έστί χα\ κίνησις ■ δ γάρ άνιών , πάντως

ούχ ίσταται, καί δ έστώς οΰκ άνέρχεται ■ ένταΰθα δέ

διά τοΰ έστάναι, τδ άναβήναι γίνεται · τοΰτο δέ έστιν,

δτι όσω τις πάγιός τε καί άμετάθετος έν τώ άγα-

θώ διαμένει· τοσοΰτω πλέον τδν τής άρετής διανύει

δρόμον. Ό γάρ περισφαλής τε κα\ δλισθηρδς , κατά

τήν των λογισμών βάσιν άβέδαιον τήν έν τψ καλώ

στάσιν έχων , κλυδωνιζόμενός τε κα\ περιφερόμενος,

καθώς φησιν δ Απόστολος , χα\ ταΐς περ\ τών δντων

ψπολήψεσιν έπιδιστάζων κα\ κραδαινόμενος , ούκ άν

ποτέ πρδς τδ Οψος τής άρετής άναδράμοι. Ώς οί διά

^άμμου βαδίζοντες πρδς τδ ίναντες , κάν μεγάλα τύ-

χωσι τοις ποσ\ διαβαίνοντες, άνόνητα μοχθοΰσιν , άε'ι

πρδς τδ κάτω τής βάσεως συγκατα^εούσης τή

61 11)01118 681 : 8Ϊ φΐίιΙ 3866η(1ΪΙ, ιιοη 8131 : 81 8131,

ηοη 38εεη(1ί1 : 31 ηίε> ;ιμ -εικίίΐ, ςυΪ3 8131. Νβιη ςιιϊ

('3ϋυειΐ8 3ε ίιΐ8ΐ3ΐ)ΊΙΪ8 εο^ϊΐ3ΐίοηΊ1)υ8 681 , ηοη ΰχιΐ3

ίη Ιιοπο ηβε ρεΓηιβηεηβ, 8β(1 0υεΐυοη8 ε ι εΪΓευιο-

»(·1ιΐ8, ιιΐ 3ί( ΛρΟβΙυΙυβ, ν3Γϋ8ηυβ (1β ιεπιηι ηβΐιΐΓ»

ορίηίοιιίοιιβ Ίπ υΐΓ3πια;ιιβ ρ3Πειη ίιηρυΙδυβ εΐ εχ-

■{ίΙΜϋ! , ί? ηυη(]υ3ΐη ηιΐ 8υ1)1ίπιίΐ3ΐ6ηι νίιΊιιΐίδ

ιΐδΟΊκΓιΙ, βΙοαΙ (|υί εοΙΙεβ εοηβηΐιΐΓ δεβηιΙεΓβ 83οα-

Ιοδοβ : ηαηι β(δί ρΓο]εεΐί8 ίη Ιοη^υηι ρεϋίυυδ ηΐ3(;ηα

ΐΓ3Π8)Γΰ 8ρ3ΐΐ3 νί(Ιε3ΐιΙυΓ, δβιηρεΓ Ιαιηοι 3(1 ίηΓε-

Π0Γ3 ιΐεΐιιρδο 83ΐ>υ1ο (ΙϋΓεΓυηΙυν. Μοΐυ$ ϊ|ζΊΐιιτ Γι(,

ρΓο^Γβδδυδ ΐιυίειη ηυΙΙιΐδ Γ)1.;ΑΙ 8°ι ςυίδ, υΐ ΡβαΙ-

ιηίδΐ3 (ΙίείΙ, 3 Γχεε ρΓοίυηύί ΓβΐΓ3εΙθδ ρβϋβδ ίη ήοο

ροβιιειίΐ 1:ιρί<1ε ( Ιβρίδ 3υΐειη 0)ΓΪ3(η8 681, ρΐεηί-
., Γ

ψάμμψ· ώςτήν μέν κίνησιν ένεργεΐσθαι, πρόοδον δέ " ΐαάο νίιΊιιΙυηι οπιηίιιπι ) : ηυβηΐο Ογπιϊογ 3ε ΐηιπιο-

μηδεμίαν τής κινήσεως γίνεσθαι. Εί δέ τις , καθώς ή οίΗοΓ, ιιΐ Ρβυΐιΐδ εοηδίιϋΐ, ίη ϋοηο ΓϋυΓΪΙ, Ιβηίο

ψαλμωδία φησί, τής τοΰ βυθοΰ υποστάθμης άνασπά- νείοείυβ νοΐ3ΐ, Ιιβε 813ΐ)ίΓιΐ3ΐ6 (}υ3δί ρεηηϊδ ε1εν3-

σας τοϋς πόδας , έπΐ τής πέτρας τούτους έρείσειεν ΐυβ.

(ή πέτρα δέ έστιν δ Χριστδς , ή παντελής άρετή), όσω μάλλον έδραϊος έν τώ άγαθώ κα\ αμετακίνητος κατά

τήν συμβουλήν τοΰ Παύλου γίνεται, τοσούτφ Οαττον διανύει τδν δρόμον , οΤόν τινι πτερώ τ^| στάσει

χρώμενος , κα\ πρδς τήν άνω πορείαν, διά τής βεβαιότητος τοΰ άγαθοΰ , τήν καρδίαν πτερούμενος.

Ό οΰν ϋποδείξσς τψ ΜωϋσεΙ τδν τόπον, παρορμά

πρδς τδν δρόμον. Τήν δέ έπΐ τής πέτρας έπαγ-

γειλάμενος στάσιν, τδν τρόπον τής θείας εκείνης

σταδιοδρομίας αύτώ ύποδείκνυσι. Τδ δέ έν τή πέτρα

Οαιη ί^ϊΐιΐΓ Ιοειιηι βρηο* δβ ΟδΙΟικΙίΙ, 3ά ρβΓρο-

Ιυυηι ευΓδυπα εχϋθΓΐ3ΐυτ ; εαιη δίαιυιη ίη \»ρ\ύο

άαΐυτυαι ββ ρΓοπιίΐιίΐ, ηιο(1υηι ιΐίνίηί ειιηαβ ίΐΐίϋΐ

Μο>'3ΐ 8υ1>»ρβηΐ. 0;ιρηείΐ3δ νεΓΟ »υΙ Γοοαιειι 1»ρϊ«

" Εχο(Ι. χχν··ι,
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«ίί* νβΐ'ϋίδ ΑροδΙοΠ εχροδίΐυιη 651, ειιπι ιίοπιιιηι ηοη Α

ηιβηυ ΓαοΙαιη εοείεδίεπι βρε ϋδ ΓβίβΓνβΓΪ, ςυί Ιογ-

Γ('8ΐΓβ Ι3υεπΐ3ειι1υιη άίδδοΐνεπιηΐ, βδδεπιί. Νβη»

ΓΟΠβ ςυί ουΓβυηι ρογΓοοϊΙ, υΐ ίρβε όΊείΐ, ίη Ιηιο

ίΙΙο εΐ οηραοίδϊίηιο 8ΐ3<1ϊο, ο;υο^ ϋίνϊπα νοχ ΙοευΜ

άρροΙΙ» νϊΐ, ςύΐ νϊ«ΙβΙίοβΙ ΓκΙβη] εοηδεΓνβνίΙ, 30 ίη

Ι.ιρϊάε, υΐί £ηί§πΐ3ίίοβ άίεϊΐυΓ, ρείΐεχ δυοδ Ωιτηαν'ιΐ,

ίδ εοΓοηβ ]υδΐίιί% 3 ηΐ3ηιι ε)υδ ςαί ΙίΦο εέιΐβιηίηα

ίιοϋίδ ρτοροδίιϊΐ, εοΓοηηΙιϊΐϋΓ. Ιίχο απίβηι ^Ιοι-ί»

Ιιιιΐΐίδ ηυιιειιραίιΐΓ α δεπρίυΜ ηοηιΐη'ιυυδ : υήζ

■•ηίηι εί ε.κίειη ίεδ Ιιϊο αυϊϋΌιη Ι.Ίρίϋίδ Ο3ρ3θίΐ38 »ρ-

ρβΙΙίΐϋΓ, ίη ηΐϋδ αυίβπι ρβηάΊβί άεΐίοίίε , ΙαϋβΓηα-

ευΐυηι χίει-ηυπι, ηιαηδίο ηριιιΐ ΓαίΓοπ), ρ3ΐπ3ΐτΙΐ3;

βίηυδ , τε^ίο νϊτοιιΐϊυηι , βςυβ Γβςαίεΐίδ, ΒΐβηιβΑ-

Ιειη βιιρεποΓ, Γεςάυπι εοοίοππη , Β.ιΙινΙοιι νοεβΓιο-

ηίδ, εοΓοηα £Γ3ΐί3Γυηι, εοι·οη3 ρυ1εΙ>ηΙυά"ιηίδ, Ιιιγ- Β

ίίδ ΓοΓίίΐυάΊηίί, βυρει-ηιβηδίΐΐβ κβικΚυηι, Οεί εοη-

$055118, Μάεβ ]αύϊείί, Ιοευβ ηόιηίηαΙίβδΐηιϋβ , 00

ειιΐίαιη Ι3ΐ)βπΐ30ΐι1υηι. ΙΙηα βΓ£0 ίΐΐίύβ φοτϊχ Ιιγεο

ςυοςυε .ΊρρεΙΙηΓιο βδ( Μονδϊ ίη Ιιρίάειη ίη^Γβδδυδ.

Κ3Π) ηαοηΐιοα ΟηπδΙαβ 1»ρίδ εβί, υί Ρβαίο ρΐαοβΐ,

Οίηηειη βυΐεπι βοηοπιπτι βρεηι ίη ΟΐΓΪδίο ΩπηίΐοΓ

βδδο ΟΓεάίπιυδ : ςίιϊ 1)οηυπι αϋηιιΟιΙ 3(1ερ(υ8 βδΐ, ίδ

ίη Οιηδίο εδί, αυί οπιηβ ηόηιιηι εοηΓιηεΐ : ηυϊ νεΓο

8(1 ΟΙιπδΙιιπι ρβΓνεη'ιΐ, βΐ πιβηυ Όβϊ Ιβοΐυβ εδΙ,(ηΐ3-

ηυδ ηυίειη Οεί φι'ιά βΐίυά εδβε ροΐβδί, ςυ3ΐτι ΟΓεβίπχ

γογοπι νΪΓΐυβ, ίρδβ υηίςβηίΐυβ Ώευδ, ρεΓ ςυεηι οπι-

ίιΪ3 ΓβεΙα δΐιηΐ, ςυί βΐ ευιτεηΐίουδ Ιοευβ εδί, 61 νια

ειιΓδυδ, ιιΐ ίρδβ ά'ιάί, ει Ιιρ'ίι οοηβπηιΙΟΓηηι , ει

(Ιοιιιιΐδ φΓιεδεεηΙίυιη ?) <|ΐιί αΛ ηυηο, ίη<|ΐΐ3ηι, ρει·-

νεηίι, ίδ βυαΊει νοεαηΐβιη, ει 3 Ιβιγο τοεαηιίδ εοΙ- ^

ΗΜ^οίΐυΓ, Ιιοε εδί, « Ρο$ι ϋοηιίηιιηι Οβιιηι 3ΐτ>1ηιΐ3-

1>ίΐ, > δίειιί Ιεχ ρΓχείρίΐ. Ουοά ευιη βυοΊϊδδβΙ Οη-

•Ια", ρΓο1)β ίηΐείίεχίι, ΙιηϋϊΙαηΐΊ βηίιη ίη βυχίΐί»

Εχεείδί άίεί(, < Ιη δ03ρυϋδ 8ΐιί8 οΙ)υη)1)Γ3θίΐ ιί1)ί ι

ηυ(κΙ εβί ροδί ϋεαηι εδβε εοηδίίίυΐιιπι : ηηηι δεα-

ριιΐχ ροδίοποΓβ δυηΐ. Ώα $ε βιιίεηι οίηηιβΐ :

·< Αο'ή.Ήδίΐ αηί™» ηιεα ροδί ιέ, ει δυδεερίΐ ιηβ (Ιεχ-

ΙβΓ» ΐιι» ". ι ΥίΛβδ ςυοηιοάο ΡδΛΐηιϊδίβ ευηι ΙιίδΙο-

ΓΪ3 εοηδβηΐίΐ. Νβηι υί Ιιίο ϋίείΙυΓ βυηι λ άβχΐβτΆ

δΐΐδείρί, ςα'ι ροδί Οευπι αόίιχδίΐ : βίο ί!>! ευηι ιηβ-

♦ιιΐδ Ιβρί, ςηί ϋεί νοοεηι εχδρεείβΐ ίη Ιβρΐάε. δοά

Ρυπιϊηυδ ηυοςιιε ηυί ΜοΤδί οΓαειιΙβ ο'βο'ίΐ, ςυί

ίπιρίεηάυπι Ιε^βηι βιιαιη νεηίΐ, %ηί^πΐ3 ί(1 οηοα'βηδ

ορβΠίδδϊπιε, δίιηΐΙίΐβΓ αιΐ (Ιίδείρυΐυδ ίίΐ: < 8Ί ςυίδ, > ο

ίηφίϊΐ, « νυΐΐ ροβΐ ηιε νβηίΓβ η, ι ηοη όίχίΐ, βηΐβ

ήιε. Ηοο υ,υοςυε ίρδίιηι ουίίΐηιη ρΓΟ νίΐβ 3»ΙβΓη»

δυρρίίεβηΐί ρΓ«οίρίΐ (Ιίεεηβ : « νεηί ει βεο,υεΓβ

ηιβ : » ςυί 3υΐεπι $εςυίΙιΐΓ, ηοη Γβείειη, βεο" ΐβΓ^αηι

ΒβρίΓΪΐ. ΟοορΙοΙ· ί8"ιΐιΐΓ Μο^βεδ όβδίάβΓβηδ Οευηι

*ί(ΙεΓβ , Γ)υοιτιθ(1ο ροΐεδί ϋεπδ νίΗεπ ; βεςυί βηίηι

Κειιιη εοπίε 30 3ηίηιο δβηιρβΓ ςιιοευηςυε άυοβΐ,

ίιΓιρβιηη βδΐ Οευηι τΐάβΓε " : εΐεηίιη ΐΓβηδίίυδ ΠΙβ

Οοί, οΊιεειη ίβββ Οευηι κηαβηΐίβ βίρηίΓιοηΐ , ευηι

ηοη «ι ροβδίοίΐβ τί3Γτι ί§ηοΓ&ηιί Γβοΐβ «ε Ιυΐο ίιβτ

ρεΓβΚβΓβ, ηίδί ροβΐ (Ιαοεηι τεείβ βεςυβΙυΓ.

6 :/έ ακολουθών, Ά ίίίιίθίν βλέΐτει. Ούκοϋν ϊιόάσκϊταϊ

χώρημα, ύτάρι ονομάζει δ λίγος, χαλώς 4 θείος

Απόστολος έν τοις ιδίοις λόγοις διηρμήνευσεν. οίκίαν

σχειροϊτοίητον οΰρανίαν άίίοκεΐσθαί δι* έλπίδος τοις

τήν γηΐ<Λ·,ν σκηνών διαλϋσασι λέγων. Αληθώς γαρ

δ τδν δρδμον τελέσας, καθώς φησιν δ Άπδιτολος, έν

έκείνω τώ πλατεΐ κα\ εύρυχώρω σταδίφ , δν τδιτΟν

δνομάζεί ή θεία φωνή , χα\ τήν «ίιτιν τηρήσας,

ήτοι, κάθώς φησι το αΓνιγμα, έπ\ της Κέτρας τοϋς

ιδίους πόοας έρείυας · ούτος τψ της δικαιοσύνης

στεφάνω Λαρά της χειρδς τοΰ άγωνοθέτου καλλωπι-

σθήβεται · το δε τοιοϋτον γέρας διαφδρως παρά της

Γραφής δνομάζεταΐί Τ6 γαρ αύτδ ένταΰθα μεν χώ-

ρημα πέτρας λέγεται ■ έν έτέροις δέ , παραδείσου

τρυφή, καΙ αιωνία σκηνή, κα\ μονή παρα τφ Πατρ\,

καΐ πατριάρχου κδλπος, καΐ χώρα ζώντων, κα\ ύδωρ

αναπαύσεως , καΙ ή άνω Ιερουσαλήμ, κα\ βασιλεία

ουρανών, χα\ βραβεΐον κλήσεώς, κα\ στέφανος χαρί

των, κα\ στέφανος κάλλους, καΐ πύργος ισχύος, και

Ιπιΐραπέζιος ευφροσύνη, κα\ θεοΰ συνεδρία , χα\

θρίνος κρίσεως , χτ\ τδπος δνομαστος , καΙ σκηνή

απόκρυφος. "Εν ουν κα\ τοΰτδ φαμεν είναι τών εΐί

τοΰτο φερόντων τό νδημα, τήν εις τήν πέτραν τοΰ

Μωϋσέως εΓσοδον. Επειδή γάρ Χριστλς ή πέτρα

παρά τοΰ Παύλου νενδηται · πασα δέ αγαθών έλπ\ς

έν τώ Χριστώ είναι πιστεύεται, έν ψ πάντας είναι

τοϋς θησαυρού^ τών άγαθών μεμαθήκαμεν ■ δ έν

άγαθώ τινι γενόμενος, έν τψ Χριστφ πάντως έστ\ τώ

περιεκτικφ πανΐος άγαθοϋ·^δ δέ μέχρι τούτου φθά-

σας, κα\ ύπδ της τοΰ θεοΰ χειρός σκεπασθείς, καθώς

δ λόγος έπηγγείλάτο ( χε\ρ β' δν εΓη τοΰ θεοΰ ή

δημιουργική τών δντων δύναμις, δ μονογενής θεδί,

δι' ου τά πάντα έγένετο, δς κα\ τοις τρέχουσι τδπος

έστιν, όδδς τοΰ δρόμου γινόμενος , κατά τήν Ιδίαν

φωνήν, καΙ πέτρα γίνεται τοις βεβαίοις, κα\ οίκος

τοις άναπαυομένοις), τότε άκούσεται τοΰ προσκαλου

μένου, καΙ κατόπιν τοΰ καλούντος γενήσεται, τουτ

έστιν, « Όπίσω Κυρίου τοΰ θεοΰ πορεύσεται, · καθώς

6 νόμο; παρεγγυα. "Οπερ άκούσας ένόησε κα\ δ μέ

γας Δαβίδ, τώ μέν κατοικοΰντι έν βοήθεια τοΰ Ύψι

στου λέγων, δτι < Έν τοις μεταφρένοις αύτοΰ έπι-

σκιάσει σοι, > δπερ ίσόν έστι τφ κατόπιν αύτδν τοΰ

θεοΰ είναι · έν γάρ τοις δτ::σθίοις έστι τδ μετάφρενον.

Ηερ\ έαυτοΰ δέ τοΰτο βοών, δτι € 'Εκολλήθη ή ψυχή

μου δπίσω σου, έμοΰ δέ άντελάδετο ή δεξιά σου. >

Όράς πώς συμβαίνει τή ιστορία ή ψαλμωδία. Ώς

γάρ Ουτός φησι, τφ δπίσο) τοΰ θεοΰ κεκολλημένω τήν

τής δεξιάς είναι άντίληψιν ■ οΰτω κάκεΐ ή χειρ άπτε

ται τοΰ έν τή πέτρα τήν θείαν φωνήν άναμένοντος,

και κατόπιν άκολουθεϊν εΰχομένου. Αλλά κα\ δ Κύ

ριος, δ τότε τφ Μωϋσεΐ χρηματίσας, δ πληρωτής τοΰ

ίδιου νόμου γενόμενος, δμοίως πρδς τοϋς μαθητάς

διεξέρχεται, άπογυμνών τών έν αίνίγματι (Ιηθέντων

εις τδ εμφανές τήν διάνοιαν · « Εί τις θέλει όπίσω

μου έλθεΐν, ι λέγων · ούκ, Εί τις έμπροσθεν. Κα\

τφ περί τής αιωνίου ζωής ίκετεύον-ι, τδ αύτδ τούτο

υποτίθεται· « Δεΰρο ι γάρ, φησ'ιν, < άκολούθει μοι- ·

νΰν δ Μωϋσής, δ Ιδείν τδν θεδν σπεύδων, πώς Εστιν

'ΛΡϊβ1.*εί 4. " Ρίαΐ.. Ιιιι, 0. ^ Ιυε. ιϊ, 23. " Μ»κ, λ, Ϊ1.
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Ιδεϊν τδν θείν ότι τδ άκολουθεϊν τψ θεώ, καθ' όπερ άν καθηγεΐται, τοϋτο βλέπειν έστ\ τδν θεόν ή γάρ

πάροδο; αυτού τήν δδηγίαντοΰ έπομένου δίασημαίνει, ού γάρ Εστίν άλλως τδν Αγνοοΰντα τήν όδδν ασφαλώς

δ^ανύσαι, μή τω καθηγουμένψ κατόπιν έπόμενον.

Ό ουν όδηγών, τψ προηγεΐσθαι τοΰ έπομένου τήν Α I*"1 ΐ?ίΙιΐΓ ρτ36βυηι]ο δεςιιεηΐί ν'ιβη» ηιοηδίΓβΙ :

όδδν ύποδείκνυσιν · δ δέ έπόμενδς, τότε της εύθείας φιί αυΐβπι δεαπίΙιΐΓ, Ιαπο 3 Γ8013 νίβ ποιι βοεΓΓβΙ,

ούκ έκτραπήσεται, ε! τδ οπίσω Αεί τον ηγουμένου

βλέποι. Ό γάρ ίη\ τά πλάγιο τη1 κινήσει παραφερό-

μενος, ή άντιπρδσωπον φέρων τψ δδηγοϋντι τδ βλέμ

μα , Αλλην έαυτψ καινοτομεί πορείαν, ούχ ήν δ όδη-

γδί ύποδείκνυσι. Διό φησ,ι πρδς τδν όδηγούμενον, δτι

« Τδ πρότωπόν μου ούκ οφθήσεταί σοι· > τουτέστι,

μ}) Αντιπρόσωπος γίνου τψ δδηγοϋντι. Πρδς γάρ τδ

έναντίον πάντως δ δρόμος έσται- άγαθδν γάρ Αγαθψ

οΰκ Αντιβλέπει, άλλ' έπεται. Τδ δέ έκ τοΰ έναντίου

νοούμενον, τω άγαθψ Αντιπρδσωπον γίνεται. Ή γάρ

κακία έξ έναντίου τή Αρετή βλέπει · αρετή δέ ούκ

Αντιθεωρεϊται τή Αρετή άντιπρόσωπος. Ό ουν

Μωϋσής ούκ άντιβλέπει τψ θεψ, άλλά τά όπίσω αύ-

ειιιη δι'ΐηρθΓ 0 1 1 1 ■ ϊ 9 Ιει^υπ) ΓβδρίείβΙ. Ναηη ςυϊ μ!

ΙβίβΓΐ 6β ΐηηιΓβΠ , ίαΐ ιΐΜΟβηΐίδ Γβείεηι οβπιβΐ*

βιιηΐεΐ, ηοπ ΓβεϊΙ οηηι ν'ΐ3ηι, ηυαιη άιιχ οδίβιηΐίΐ :

ίϋεο όίείΐιΐΓ εί : ι Ρβοίββ ιηβη ηοη νίάε1>ίΐιιΐ' ιί1)ί ; >

Ιιοο β»1, ΝοΙΐ Άά Γίοίβηη ώιεβιιΐίδ Οβί οοοηιτβΓβ, ηο

ίηορροδίΐυιηευΓδίΐδΙίβΐ. Νβηι δί Ιιοηιιπι 1)οηο οοη-

ΐΓηπυπι ηοη βδΐ, βι ο,ιιί άυεβηΓίδ Γίείβπι νΐιίει , (1ι<-

εεηΐϊ ορροδίΐυδ βδΐ, οιιη άΊιεβηδ 1>οηυβ βίΐ, ίρδε ηιβ-

Ιϋβ βδΐ, εοηΐΓ3Γίυπ< τϊρ'ηΐϊ νίΐϊυηι : ο,ηίΓβ Μονβββ

ηοη βχ ορροδίΙΟ οοηδρίείΐ Οβυηι, $βά Ιεηξίιπι ε]αβ

ΓβδρίοϊΙ. Νβοι φιι βχ ορροδίΐο ϋεοιη αβρίοϊΐ , ηοη

γίνει, υ I νοχ άΐνίηα ΐβδΐ3ΐυΓ. < Νοη νίάβ&ίΐ, ι ιη-

ηυίΐ, ι Ιιοιηο Γαεϊεπι πιβ3ηι, ει νίνβΐ. ι Υίϋββ ςυβη-

τοΰ βλέπει. Ό γάρ άντιβλέπων, ού ζήσεται· καθώς Β Ιυιιι βδΐ, υΐ βΓια,ιιίδ άίβοαΐ Οειιηι βεςιιί. Νϊΐη ροδί

μαρτύρεται ή θεία φωνή, δτι ι ΟύδεΙς βψεται τδ

πρόσωπον Κυρίου, κα\ ζήσεται. ι Όράς βσον έστ\ τδ

μαθεΐν άκολουθήσαι τψ θεψ · δτι μετά τάς ύψηλάς

έκείνας Αναβάσεις, κα\ τάς φοβεράς τε καΐ ένδόξους

θεοφανείας, πρδς τω τέλει που τής ζωής, μόγις ταύ

της άξιοϋται της χάριτος, δ μαθών κατόπιν γίνεσθαι

θεοΰ. Τψ δέ οδτως έπομένω τψ θεψ, ούκέτι των διά

κακίας προσοχθισμάτων αντιβαίνει ούδέν. Μετά

ταϋτα γάρ φθόνος αύτψ παρά των άδελφών έπι-

φύεται " φθόνος, τδ άρχέκακον πάθος, δ τοΰ θανάτου

πατήρ, ή πρώτη της άμαρτίας είσοδος, ή της κακίας

Λίζα, ή της λύπης γένεσις, ή των συμφορών μήτηρ,

ή της άπειθείας ύπόθεσις, ή της αισχύνης άρχή.

ίΙΙοδ 3δεεηδυδ ηιΪΓαοΊΙβι, ροδί £ΐοηοδ.ΐδ νίδίοηβδ,

ροδί ίηβιιαΊΐη ηιΐΓβοιιΙ», νϊι ]ιιχ(3 Γιηεηι νίΐβΒ Ικιηο

εοηβεευΐιΐδ εδί £Γ:ιΐί:ιιη. ηΐ ίϋβοβΓβΐ Οριιηι δοα,ιΓι :

ηίΗϋ εηϊιη αιηρίϊυβ ηι.ιΐί οΙΓιεεΓβ ίΙΙί ρο(ε$1, ψ\\ ρο$ι

ϋΐ'ΐηη Ηοε ιηοάο εοηδίίΐιιΐιΐδ βδ(. 1 1 1 ν ί ι Π η ροδί 1)260

ΓγπΙ.'πιλ ίρδίιπι ίηναϋίΐ, ίηνϊιϋη ιη:ιΙοπιιιι ρπηοβρδ,

πιοΓίίδ ηιηΐεΓ, ρΓίιη» ρβοεβίϊ ]3ηιΐ8, νϊΐίοΓυα ΓβάΊχ,

(ΙοΙοΓίδ ίηϊΐϊυη, εβΙαηιίίΑΙΊδ ρβΓβηδ, ίηουβιΙΊεηΐϊχ

ε3ΐΐδ3, ίμηοηιϊιιίχ ρΓίηείρΊυιη._ΙηνίοΊ8 βηϊπι ηοβ

1οπ8«* οχίεπηίηΐνίι 3 ραΓβοΊδΟ, τεΓδβ ίη δεΓρεη-

Ιετη 3(]νεΓδυ$ Ενβτη : ιηνϊιΐί» τερυΐίΐ 3 \\%ηο νίΐ,τε,

β30ΓΪ5(|ΐΐθ ίιηρηδδίΐιίΐϊΐηΐίβ νεδίϊουδ ύείΓβεΐίδ, Γιευΐ-

ηείδ ίμιιοίΓ.ίπίοδε ΓοΙϋδ ίηιΐιιίΐ : ίηνϊάίπ €ά'ιο βάνβΓ-

Φθόνος ήμας τοΰ παραδείσου έξώκισεν, δφις κατά ΓΓ3ΐΓβηι 3Γηΐ3νΊ(, ηιθΓ(βπ) ςηχ δερίιιρίυηι ρυηϊΐα

της Εύας γενόμενος · φθόνος τοΰ ξύλου της ζωής

άπετείχισε , κα\ τών ιερών ένδυμάτων γυμνώσας,

τοΤςτής συκής κλάδοις δι' αισχύνης ύπήγαγε. Φθόνος

τδν Κάιν κατά τής φύσεως ώπλισε, και τδν έπτάκις

έκδικούμενον έκαινοτόμησε θάνατον. Φθόνος τδν Ιω

σήφ δοϋλον έποίησε. Φθόνος τδ θανατηφόρον κέντρον,

τδ κεκρυμμένον δπλον, ή τής φύσεως νόσος, ό χολώ

δης !δς, ή έκούσιος τηκεδών, τδ πικρδν βέλος, δ τής

ψυχής ϊ|λος, τδ έγκάρδιον πΰρ, ή τοις σπλάγχνοις

έγχαιομένη φλόξ. άτύχημα μέν έσϊιν, ού τδ Εδιον

χαχδν, άλλά τό άλλότριον άγαθόν. Κατόρθωμα δέ πά

λιν έκ τοΰ έναντίου, ού τδ οϊκεϊον καλδν, Αλλά τδ τοΰ

ιζέ\ας κακόν. Φθόνος δ ταΐς εύτυχίαις τών άνθρώπων

έποδυνώμενος , κα\ ταΐς συμφοραΐς έπεμβαίνων.

βδ(, ΐηάαχϊϊ. ΙηνήΙϊβ .1 ο^ι· ρΐι ίη δεΓνίΐιιίεηι άείΓυδΚ,

ϊηνϊ(1Ϊ3 , (Ιίεο, ηιοηίΓεΓ δΐίηχιΐιΐδ, ηιηοΓο Γβεοηο"ϊ-

Ιιιβ, ηη1ιιΐ'»7 ηΐ0Γΐ>ιΐδ , ηϊΐϊδ νεηεηοδ3 , (ηΐιεδ δροηΐο

3ι!ηίΙ>'ιΙ», ΙεΙιιηι 3ΐη»ηιιη, Πςεηδ ηηίπιβηι οΙηνιΐδ,

Πίΐιηιιια Γοπίίχ, ίη1ο<<ιίηοπιηι ί^ηίδ, Ιιβηε αυί Ιιβοει,

ηοη 8ΐι ϊ δ ηιβίίδ, δοϋ πΓιβηίβ ϋοπίδ ίηΓεΙίχ εδί, 61 εοη-

ΙΓ3 ηαιι δυο ύοηο, 8ΐ'<1 ηΐ3ΐΐδ ρΓοχίηιί ΓεΙίχ ε$ΐ : ίη-

ν'κΐιΐδ εηίηι Γείίοϊιβίβ βΓιοΓυπι αΌΙεΙ , εβίβηιίΐβΐϊουί

£3ΐΐ(ΙεΙ. νυΙΙυΓεδ εηίηι ηυϊ εβάβΥεΓίουδ ρ.ΐδευηΙηΓ,

ιιη^ιιεηΐο ηεε3ΓΪ ηίυηΐ : νΐοΙεΙιΐΓ εηίηι ίρδοηιιη η>-

Ιιιγ3 3(1 ριιΐηάυηι 8ε ριιπιΐοηΐιιηι εδβΡβΙΓιηίδ: ςιιβηάΌ

νρΓο Ηιιίε ηιηιΊ,ο $υο}εε(υδ ε$1 βΐίςυίδ, βπιίεοΓυπι

εοηιηιοιίίδ ςιΐ3δί υη^υεηΐο ΟοεδΓΪΐ : ει δί ηοίά εβίβ-

ηιίίοδίιιη ίηείο'ίδδε ρΓοχίπιο ίηίεΙΙεχεπί, ίΐΐίοο βιΐνο-

Φθείρεσθαι τοϋς νεκροδόρους γύπας τψ μύρψ λέ- Ο 1*1, ΓΟδίΓο ίηνβάίΐ 3ΐΙυηοο4δί ςιιβ ΙβΙβηΙ, (ΙίδΙΓβηίΙ

γουσι · πρδς γάρ τδ δυσώδες χα^ διεφθορδς αύτών ή

φύσις ώκείωται · κα\ δ τή νόσψ ταύτη κρατούμενος,

τή μέν ευημερία τών φίλων , οίδν τίνος μύρου

προσβολή καταφθείρεται. Εϊ δέ τι πάθος έκ συμφο

ράς Γδοι, πρδς τοΰτο καθίπταται , κα\ τδ άγκύλον

έπάγει στόμα, τά κεκρυμμένα έξέλκων τοΰ δυστυ

χήματος. Πολλούς δ φθόνος τών πρδ Μωϋσέως κατ-

ηγωνίσατο. Τψ δέ μεγάλψ τούτω προσενεχθε'ις, οίόν

τινι πλάσμα πήλινον πέΐρα προσαραχθέν , έαυτψ

περιτρίβεται. Έν τούτω γάρ μάλιστα διεδείχθη τής

|ί«τά τοΰ θεοΰ πορείας τδ κέρδος, ήν έποιεϊτο Μωύ-

3ΐυυε (ΙίδδίρβΙ, εϊ ίη ιηεάίυηι ρΓοροηίΙ οπ)ηίΙ>ιΐδ.

ΜιιΙιηβ ίιινίο'ίίΚ ηΐ0Γΐ)ΐΐ9 αιιΐο Μονδί ΙεηιροΓβ (Ιβ]ε-

οίΐ. Μονδεη νεΓΟ 388Γβδδΐΐδ , ι.ιηιρκιιη \·3δ (ΐ^ιιΐί ιη

Ιίΐρίϋεπι εοΜίδιιη) (Ιίπιΐιΐδ. 30 ίη ν'ιβ οοπΙγ'ιΙπκ εδί, ίη

ςιιο ιιιβχίιηε, (]ΐιηηΙιιηι δίίειιιη ϋβο βπιοιιΐΛΓε, ςηοά

Κίο^δβδ Γηο.Ίεοβΐ, ΓλοϊΙο ρΓΟδρίείΐιΐΓ : φίοπιουΌ εηίηι

ίηνίϋία ίΙΙί οϋβδδβ ροΐιιίδββΐ , ςιιϊ α"ινϊηο δΐυϋίο :ιΐ-

,ηυβ Ιοεο ευειίΓΓίΐΤ ηυί ίη Ιβρίϋε δίεΐίι, εϊ ίη εβρβ-

<Ίΐ3(εηι ίρδίΗδ Γϋρηιΐ ίηιηιίδδηδ? ηυί ϋευπι ρο«(

ΐετξΆ δεςυοΙ>ηΐυΓ? ο,ιιί ιιοη α'υεεηΐίδ Γβοίβηι .ίδρίειβ»

1)31, 66ΐΙ Ιυι^ιπη οοεα"ι«η8 Γε$ρίείεΙ>3(Τ Ββοιιΐιι»
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Οουιη 651, ϊ«1οΪΓ€θ ϋεηΐυε, ί ϋτϊτοο αΙΐίΟΓ ΓυϊΙ , ςυαηι ^ σης, ό έν τψ Οείω τόπω δραμών, καΐ έπ\ της πέτρας

ιιΐ 3(1 ίρϋυηι 83£ΐ113 ίηνϊιΐίχ ρο88βΙ ρΟΓνβιιίτο. 8β(1 έστώς, χα\ τψ χωρήματι ταύτης περιεχόμενος, χα\

λαΓΟίι α,υίϋοιιι 3ΐηυβ Μ ;ι Γ ϊ :» ίιινίάΊ» ιηοιύο $υρβ- τη χειρί τοϋ θεοΰ σκεπαζόμενος , κα\ κατόπιν τω

ιαΐ'ι ,6, νι,ΊϋΙί απ:ιΐϊ ίηνίϋίχ ο,υ'κΐβπ) ΙίυιιΙ, βΐ ρΓΟ ήγουμένψ έπόμενος· 6 μή άντιδλέπων, άλλα τά δπί

δρίειιΐί*; 3(]νβΓίυ8 ϊΙΙιιπι νβΓϋβ ]3ειιΐ3ηΙιΐΓ. σθια βλέπων. 4Τδν οδν έφ' έαυτδν γενόμενον μακαρι-

οτδν, τδ έπεσθαι τψ θεψ άποδείκνυσι , κα\ το φανήναι αύτδν της τοϋ τάξου βολής ΰψηλότερον. Πέμπε·

γαρ καΧ κατ' εκείνου τδ βέλος δ φθόνος · άλλ' ού καθικνεϊται ή βολή τοϋ ύψους , έν φ ήν Μωϋσής.

Ήτόνησε γαρ ή νευρά τής πονηρίας τοσούτον άποτοξεΰσαι τδ πάθος, ώς άπδ των προνενοσηκότων εις

αύτδν διαβήναι. Άλλ' ύ μέν Ααρών κα\ ή Μαρία τψ πάθει της βασκανίας έτρώθησαν , καΐ οΐόν τι τόξον

τοΰ φθόνου γίνονται, άντί βέλους τδν κατ' αύτοΰ λόγον άποτοξεύσαντες.

Αι Μογ865 ΙβηΙαηι 3ΐ>6Γ3ΐ »Ι) 1ιυ]ιΐ5ηΐ0(1ϊ ίΒβπΙιι- Ό δέ τοσοϋτον άπέσχεν έν κοινωνία γενέσθαι τοϋ

ιΐίηβ, υΐ ευη) ηβςιιβ ο.ιρίυϋ ηεσ,ιιε Ι335118 αϊ) 63 8ΐΙ, άρρωστη ματος, δτι κα\ θεραπεύει των νενοσηχότων

ιιοιι κοίυιιι ηιιΐΐα.'ΐι ΐρ56 ϋβ ίιινί<]6ΐ)ΓιΙ)ΐΐ5 ρυ3ΐΐ3ΐιι τδ πάθος, ού μόνον αύτδς πρδς τήν άμυναν των λε-

8ΐιιηρ$ϊΙ , νεπιιιι βΐίβπι ϋοιιηι ρΓβείουβ ρΐαοαϋϋβπ) λυπηκότων μένων άκίνητος , άλλα κα\ θεδν ύπέρ

ίρβίδ Γβ(](1ί(1ίΙ. ϋοουίΐ βΓβο Π08 ρβΓ β3 α,α* ίβοϊΐ, — ·'■- —

ιιιιΙΙίβ ΐείοπιιιι ίειίυυβ ευιη \χ&%\, ςιιϊ νίΐΊυΙϊβ βειιΐο

86ΐρ8υηι Ιιιΐηΐυτ. ΒβΙυικϋΙ βη'ιιη 3ο ηβοβ&ι Ιιυ]υ$

5Λϋΐϊ Γιπηα βοΙίάίΐΗ αοίοηι ευβρϊάϊ», ΐιηο ρπ>ευ1

ιοιυπι Γβ]ίείΙ Ιβΐυιιι. ΕβΙ αυίβηι ηρία 3(1 ο]υδΐιιοι1ί

ιερβΙΙεικΙα (βΐ3 απιιηιιΐΓ» ϋβιιβ Ίρββ, ςιιαιη νίιΊυΙίε

ΙΝΪΙ6& ίιιοΊιίι.:« ΙηαΊιίΐε πβιηςυβ νοβ, >ίηςυίΙ, ιϋοηιϊ-

ιιυιιι ^βυιιι ". · Ηαο ίηΓΓαη^ΊυίΙϊ βηιιαίιίΓα Μθ)'86β

απηαίιΐδ, ιηαϋβηί 83^'ιΙΙαΓ'ιί βιτυπι ΓβείΙ ίηαηοιη.

ιΝαιη ηβε άοΙοΓθ βίκμιο, 3ΐι( ρ6ΠυΓΐ)3ΐίοηβ »άνβΓ8ΐΐ8

ϊη]υη3ΐο3 εοιηηιοΐυβ β&(, ρο8ΐβ3ΐ)υ3πι «ϋνΐηϋαβ

εοη(Ιεηιιΐ3ΐο8 ν'κΐίΐ; ηαιη 8β ίΐΐίβ εοπ]υηεΙαπι ηοη

ί^ηοΓανίΐ, βεά Οίο ρΓΟ ΓΓ3ΐΓίΙ)υ8 δυρρίϊοανϊι, ςυοά

ιιοη Γβεί$86ΐ ηί&ϊ ϋευιη ββςυβΓβΐυΓ, ςυί δί1)ί ρΓχεβ-

αύτών ίλεού μένος, δειχνϋς , οΐμαι , δι' ων έποίησεν,

δτι δ καλώς τφ θυρεφ της άρετής περιπεφραγμένος,

ταΐς άκίσι τών βελών ούκ άμύσσεται. "Αμβλύνει γάρ

τήν αίχμήν, χαΐ είς τδ έμπαλιν άποστρέφει ή τοΰ

όπλου στε(1(5ότης. "Οπλον δ' άν εΓη τών τοιούτων

βελών φυλακτήριον, αύτδς δ θεδς, δν ενδύεται δ της

άρετής όπλίτης. ι Ένδύσασθε > γάρ, φησί, ι τδν Κύ-

ριον Ίησοΰν. > Τοΰτό έστιν ή ά^(5αγής παντευχία, ή

τινι πεφραγμένος δ Μωϋσης, άπρακτον τδν πονηρδν

τοξότην έποίησεν. Ούτω γάρ ένέπεσεν αύτψ ή άμ-

έλυντική κατά τών λελυπηκότων όρμή ■ ούτε κατα-

διχασθέντων αύτών παρά της άδεκάστου κρίσεως, τδ

πρδς τήν φύσιν ήγνόησε δίκαιον, άλλ' ικέτης έγένετο

τοϋ θεοϋ ύπέρ τών άδελφών. "Οπερ ούκ άν έποίησεν,

(Ικιΐδ ΙιιΙβηι ΒβηυβιιΙϊ νΐβπι (1ειηοη8ΐΓ3υ31. Υεπιπ) Ο εί μή κατόπιν τοΰ θεοΰ ήν, τοϋ τά δπισθεν αύτψ

11111)1311» Π3(υΓΧ 1108ΙΪ8 3 ΜυΥδβ ΓΟρϋΙϊΙΙϋ , 11131105

«·Ι Ίιιιΐΐϋεϊΐΐΰβ ΐΓΐηβιυΙϊΙ, οεΐΐυηι ει νοΓαοϊΐαΐβιιι νοη-

ι<*Ϊ8 (|ΐκΐ8Ϊ ΙίΊυιυ ςυοιίιΐβιιι ίπιηιϊβϊΐ ρορυΐο, ευιηηυε

.-Εμνρΐίίίπιιιι βρυΙβΓυιη βνίιΐϊοιβ ΊηεοικΙϊΐ, αίςαβ 3(1

ρΓ»:Γ6Γβιΐ(1»8 είΐιο ίΙΙί εοΒίεβΙί Μξγρϊι ε3ΓΠ6$ ίηείΐβ-

νίι. Μο)'5'ι βυΐΒΐιι 5ΐιρΓ3 οπιηβπι ΐιΐΓΐΐ3ΐίοη6ΐη ]αιη

ιοηβΐίΐυΐο ηΐ3§ηχ ΓιιβΓβΐ ευτχ ΓαΐυΓ3 1ιχΓ6(1ΐΐ39,

(|ΙΙ33 ΠφΓ0ΐηΪ883 6$1 ^"}'ρΙυΐ11 Γυ§ΊβΙ11ΪΙ)ϋ8, 36 3(1

63ΐιι ρΓθΓιεΪ8εβηΐί1>ϋ8 16ΓΓ3Π1, υηιΐβ Ιβε 61 ηιεΙ οοιη-

ιιιΐ5ΐ3 8Ϊιιιυ1 8ε3ΐυΓίυηΐ. Ηαο άβ εαιΐ83 βχρΙθΓ3ΐθΓ68

ΙΙΜ8808 άβ 1)01115 ΪΙΗ|18 Γ6£ίθΙ1Ϊ8 ϊηΐ6ΓΓ0ς3ΐ ! 1)1 311-

Ιϋαι 8υηΙ 3ΐϋ ϋοηί , 3ΐϋ ιηαΐί : οι οοηί ςιι'κΐβπ) , υΐ

ϋςο 86ΐ)ΐίο, βιιηΐ τβεΐχ εο^ίΐ3ΐίοηε8 (1ε ΓερΓθαη5β3

ιιουίβ 1)β3ΓιΙυάίηβ, ϋΙΐΓΪδΙϊ ίίάε ε0ΓΓ000Γ3ΐ33. ΜηΙί

πρδς τήν άσφαλή της άρετής όδηγίαν προδείξαντος.

ΚαΙ τά άλλα δέ έφεξής τοιαύτα. Επειδή γάρ ούχ

Ισχε κατ' αύτοΰ χώραν είς βλάβην ό τι) φύσει τών

άνθρώπων πολέμιος, τρέπει κατά τών εύαλωτοτέρων

τδν πόλεμον. ΚαΊ καθάπερ τι βέλος τδ της γαστρι-

μαργίας πάθος έπαφε\ς τψ λαψ, ΑΙγυπτιάζειν κατά

τήν δρεξιν αύτοϋς παρεσκεύασε, προτιθέντας της

ούρανίας έκείνης τροφής τήν παρ' Αίγυπτίοις σαρ-

κο6ορίαν. Ό δε ύψηλδς τήν ψυχήν, άνω τοΰ τοιούτου

πάθους ύπερπετόμενος, δλος ήν της μελλούσης κλη

ρονομιάς της έπηγγελμένης παρά τοΰ θεοΰ τοις με-

θισταμένοις έκ της νοηθείσης Αιγύπτου, καΐ έπΐ τήν

γήν έκείνην δδοιποροΰσιν, έν ^ βρύει τδ γάλα συν-

αναμεμιγμένον τψ μέλιτι. Τούτου χάριν κατασκό-

νκΓο, ίοεΓειΙυΙδε Γε5υΓΓβεΙϊοηΪ8 3ΐςυε οεβΙΊΐυάίιιϊβ ^ πους τινάς διδασκάλους έποιεϊτο τών έν έκείνη καλών.

11101)168, φΚΟ Γκίεΐΐ) (1β ΓβρΓΟΟ)Ϊ58Ϊ$ ΙΐΙΠΙΚΙΜΟ §01ΙίΤΊ

Ιιοηίβ γοΙοικΙογο βε ϊπΠπιιαΓο εοΐ)3ΐ)ΐαΓ : ηυοβ οιιι-

ιΐ65 Μον5θ5 ΓερΓθ1>3νίΙ, εΊβηυβ 5θΙυπ) εΓ6(1ί(1ΐΙ, ςυί

>ΐ)β1ίθΓ3 (1ε ιυ^Ίοιιο Ϊ1Ι3 Γ6ΓεΓ6ΐ)3ηΙ. ,Κ'δΐΐδ .ίιιΙιίιι

Ιιοπιιΐ) οωηΐυπι ρΓΪιιεβρβ 6Γ31 , :κ1 (]υειη Μο> 5Γ5

ΓεβρΊείβιιβ ΙΊπΐ)3ΐ» 1)3ΐ)ε1>3( βροπι άβ ΓυΙυΓΪβ, πκτ-

ιιιΐ5 εοιιθΓπ)3ΐυ5 : βρβείοιεη ηυΚ'.ιη (ΙεΙίείβΓυπ) γο-

μΊοιι ϊ , ΊΙΙίυβ Γβεειηυιιι οβίεηιΐϊΐ , ηυεπ) ίπ νεείϊοαβ

αΐΙυ1εΓ3ΐ. 1β8υπ> νοπι αικΙίεηδ Ϊ11ίυ8 ΙεΓΓΧ ίικίϊείυηι

(•ώβαΙβΒ, ει Γ3εεπιιιηι εχ Ιίςηο ρεηύοηίοπα , ηοη.

(Ιυ1)ίΐ3ϋί5 (|υία 8ίΐ ίΐΐιιάβϋ ςυυ(1 ϊΙΙε ςιιοςαε Γββρί-

ϋίειιβ ίη(Ιυυϊ13ΐ)ϊΓι 5ρβ εοη5θΐ3ΐ)3ΐυΓ. Πβεειιιυβ βηίιιι

ει 1ί£ΐιο (Ιερβηιίεηδ ΐ{υΪ8 αΐϊυδ «πι , ςυβηι Ϊ5 ηυϊ ίιι

Ούτοι δ' άν εΐεν, κατά γε τήν έμήν γνώμην, οί μέν

τάς άγαθάς έλπίδας προτείναντες, οϊ διά της πίστεως

έγγινόμενοι λογισμοί, βεβαιοϋντες τών άποκειμένων

άγαθών τήν έλπίδα · οϊ δέ άπόγνωσιν τών χρηστοτέ-

ρωνποιοΰντες έλπίδων, εΐεν άν οί παρά τοϋ Εναντίου

λογισμοί, οί τήν πίστιν τών έπηγγελμένων άμβλύ-

νοντες. Άλλ' ούδένα τών έναντίων λόγον ποιούμενος,

πιστδν ήγεΐται τδν τά κρείττω περ\ της γης έκείνης

έπαγγελλόμενον. Ίησοΰς δέ ήν ό της κρείττονος κα-

τασκοπης καθηγούμενος, δ τή- παρ' έαυτοΰ βεβαιώσει

τδ πιστδν τοις επηγγελμένοις παρέχο)ν. Πρδς δν βλέ

πων δ Μωϋσης, βεβαίας είχε τάς ύπέρ τών μελ

λόντων έλπίδα;, δείγμα τί' έκεϊ τρυφής τδν βότρυν

"Νυιιι. ίιι, 1 βεηο,. " Κοω. χπι, II.
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ποιούμενος, τδν έπ' άναφορέων παρ' αΰτοΰ κομιζό- Α ηονϊβϊίπιίδ ύίοίηΐί εχ Ιίβηο ρερεηϋίΐ Γβοβηιυδ ,

μενον. Ίησοΰν δε πάντως άκούων περΥ τής γης έκεί-

νης μηνύοντα, χα\ βότρυν ξύλων άπαιωρούμενον ■

νοείς πρδς δ τι κάκεϊνος βλέπων, άσφαλής ταΐς έλπί-

σιν ήν · βότρυς γάρ έπ\ ξύλου κρεμάμενος, τις άλλος.

έστ\ παρά τδν έπ' έσχάτων των ήμερων έπΐ τοϋ ξύλου

κρεμασθέντα βότρυν, ου τδ αϊμα ποτδν τοις πιστεύ

ου]ιι* δΐιη^ιιϊϋ ροΐιΐδ δίΐ εΓειΙεηΙίΙη» δβΐιιίβηδ ?

Μονββ \ά 56ηΐβΐϊΐ3ΐΊοβ ηοϋϊβ ρι-κιΐίεεηΐβ : ι δβη^ιπ-

ιιβπ) εηΊπι, ι ίηηιιίΐ, ι ιιν.ε ΙιίΙκΛϊΐιΐ νίηυπι: >ςαϊ

6Χ Γ6 δ3ΐυΐ3ΓΪδ ΟΐΓΪΒΐί ρ385ΪΟ ρΓίΡ.ΙΐυηΙίίΙΐΙΓ. VβΠΙ ΠΙ

ΪΙβΓ ΠΙΓδΗδ ρβΓ ϋεδ8Γΐ3 Ηΐ , 01 ΐ3ΐ)0Γ3ΐ δίΐί ρορίΐΐΐΐβ

α,ιιί ΓορΓοηιίίβϊοηίδ Ιιοηβ όεδρεΓβνίΐ.

ουσι γίνεται σωτήριον; Τοϋχο τοΰ Μωϋσέως προειπόντος ήμϊν δι' αινίγματος, δτι ι ΑΤμα σταφυλής Ιπι-

νον οΐνον·» ϊι' (Ζ τδ σωτήριον πάθος καταμηνύεται. Πάλιν διά της έρήμου δδδς, κα\. καταπονείται τω

δίψει ό των αγαθών τής. έπαγγελίας άπελπίσας λαός.

Ό δε Μωϋσης πάλιν αϋτοίς κατακλύζει διά τής πέ- Μογββδ νβΐΌ πίΓδαβ ρβΓ Ιίψίϋβιΐ) ίηυηιΐΒΓβ βφΐίβ

τρας τήν έρημον. Ό δέ τοιούτος λόγος, τούτο αν ήμας ογο.ιμιπιι ΓεοίΙ ; (|ΐΐ36 Γβ8 ηιιβηΐιιηι ςυαΙβςυβ δίΐ ραί-

διά τής νοητής θεωρίας διδάξειεν, οΐόν έστι τδ τής ηίΐεηΐίοε δ3ει·3ΐιιεηΙηιη , ιΐοεεί. ΝίΜ ςαϊ ροίΐφιαηι

μετανοίας μυστήριον. ΟΕ γάρ πρδς γαστέρα κα\ σάρκα βειιιεί β ρεΐΓ3 Ιιίίκταιιΐ , ,κΙ νεηίΓειιι βΐ εβπιεδ , εΐ

.1'.^νρΐκΐ8 νο!υρΐ3ΐ68 1»ρδϊ βιιηΙ,Γβιηε 3ο ρπνβΐίοηβ
κα\ τάς Αιγύπτιας ήδονάς, μετά τδ δπαξ γεύσασθαι Β

τής πέτρας, παρατραπέντες, τψ λιμψ καΐ των λογι

σμών τής £τών άγαθών μετουσίας καταδικάζονται.

Άλλ' έστιν αΰτοίς πάλιν εκ μεταμέλειας τήν πέτραν

εύρεΐν, ήν κατέλιπον, κα\ πάλιν έαυτοίς άναστομώσαι

τήν φλέβα, πάλιν έμφορηθήναι τοϋ νάματος, δ ή

πέτρα έκδίδωσι τψ τήν κατασκοπήν Ίησοϋ άληθε-

στέραν τής τών εναντίων είναι πιστεύσαντι, κα\ πρδς

τδν βότρυν άναβλέποντι, τδν ύπέρ ήμών αΤμα στά-

ξαντα, κα\ αίμαχθέντα, τώ πάλιν αύτοϊς διά τοΰ ξύλου

βρύειν την πέτραν κατασκευάσαντι. Άλλ' ούπω κατ'

ίχνος έπεσθαι τί) μεγαλοφυία Μωσέως ό λαδς έπαι-

δεύθη · ίτι δέ πρδς τάς άνδραποδώδεις έπιθυμίας

καθέλκεται, κα\ πρδς τάς Αιγύπτιας ήδονάς έπικλί·

ρ3Γΐίείρ3ΐίοηίδ 1>ί> γ ι ο πι 1 1 1 (1;ιιιιικιιιΙιιγ. ΥεΓυιηΐ3πιεα

ροδδυηΐ ΓυΓ$υδ ςιιβιη άβΓεΙίηυεΓυηΐ ρείΓβηι , ροεηί-

ΐεηΐί* ΙιεηοΠείο ι-ερεπι-ε, 30 Γοιιίεδ ςιιοβ ϋεΐίηφιεηάο

οίΗιιι-βηιηΐ, δίυί ΐ'βδ«Γ3Γβ ει Πυεηΐίδ εχρίεη, ηιηε

ρι-οΓυηιΙΊΐ ίΙΙί ρεΐΐ'3, ηιιϊ νεποτεπι ϋοβιι , φι;»ηι :κΙ-

τεΓ83ΓΪοηιηι εχρΙθΓ3ΐϊοηειη ει-εϋίάίΐ : βίαηε 3(1 Γ3-

( ιίιιιιιιι Γεδρΐεΐΐ , ςιιί ρι·ο ηοϋϊβ 83η£υίηεηι δΐίΐΐβνίΐ,

εΐ οΓυεηΙλίυδ εδί, φιίςιιε ιιΐ πίΓδηχ ρβΓ Ιί^ηυιη

δοβίυΓίΓείρείΓβεΙβεϊΐ.νβπιπιροριιΙυβηοηιΙυηι νββϋ^Μΐ

Μονδϊ τεείβ βεςιπ όΊιΙίείΐ , δειΐ 3ϋ δΟΓνϊΙεβ αιΙΙιυε

Ιβρδυδ ευρκΙίΐ3ΐεδ , .£^νρ1ί38 εχροΐίΐ νυΐιιρίαιοδ.

0»3 εχ τε ΙιίδίοΓί» εΐ3ΐιΐ3Γ6 τϊάεΐυΓ, Ιαϋϊίειη εβδε

Π)3χίηιε 3(1 1)ΐι]ιΐδηΐ0(1ί νίιία η3ΐυΓ3ΐη Ιιιιηιηικπη ,

νεται. Αείχνυσι δέ πως διά τούτων ή Ιστορία, ότι £ ιιιϊΙΙειιυε ωοιίίβ δειίιιείβιιι αιΐ ε» οβάεΓβ. Οιιατβ ρβ-

πρδς τδ τοιούτον πάθος πάντων μάλιστα χατωφερής

ή άνθρωπίνη φύσις έστί, μυρίαις όδοϊς ύπαγομένη

τή νόσω. Διδ, χαθάπερ τις ίατρδς, πρδς τδ επικρα

τούν άει πάθος διά τής τέχνης ιστάμενος, ούκ

*ατ' αυτών δυναστεύειν μέχρι θανάτου τήν νόσον.

Τοις μέν γάρ ή τών άτόπων Ιπιθυμία τους 6φεις

έτικτε · τδ δέ παρ' αύτών δήγμα, θανατηφόρον έπήγε

τδν Ιδν τοίς άμυχθεϊσι τψ δήγματι · ό δέ μέγας νομο

θέτης δφεως εΓδει τήν δύναμιν τών κατά άλήθειαν

θηρίων ήχρείωσε. Καιρδς δ' άν εΓη, σαφέστερον έκκα-

λύψαι τδ αΓνιγμα· Έν τι τών πονηρών τούτων παθη-

μάθων έστ\ν άλεξητήριον, ή διά τοΰ μυστηρίου τής

€ύσε6είας γινομένη τών ψυχών ήμών κάθαρσις. Κε-

φάλαιον δέ τών έν τψ μυστηρίψ πβπιστευμένων, ή

γϊ(ο πιειϋεο ηοΐιίδ οριΐδ 6δ$εΙ, ςιιί, δϊευΐ Μογβε8,

απίΓιείοδε 3ϋνεΓ8ΐΐδ νίβ4Γΐββη νοΙαρΟΙεπι δεηιρεΓ

ΓεδϊϋΙβηδ, ηοη ρεπιιίιίαι υΐ αά πιαΓίεοα υβςαε ηιοΓ-

1)ΐΐ5 ηυηιίηεδ ιΐοίπκίαΐ. Νβιη Ιιΐβ ηαΜεπι ίΙΙίείΙβΓυπι

Γοπιιη ευρίϋίΐ3δ ^εΓρειιΙεβ ίπ)πιίΐΐεΙ>3ΐ ; ιηοΓ8υ9

εηίηι ιοππη Ιειβίί νυΙηεΓε ΓϋΓΪεϋβΐ εοβ, ςιιϊ ε]υβ-

ιη 0(1 ί ΜιοΓϊΐι ρυη^εΙιβιιΙυΓ. Αι νεΓΟ 1ε;Ϊ8ΐ3ΐ0Γ δετ-

ρεηΐϊδ δρεεϊε τεΓΟΓυπι 86Γρεη1ιιιη νίιη εχρυΐίΐ. 8ε(1

Ιεηιριιβ εδί υΐ εΐαη: Ίά εχροηβπιιΐδ. 13ιιιιηι βτξο

εοηΐΓ3 Ιιοδ ρεδΙίΓεΓΟδ ειιρίιΐίΐαΐίδ ηιΟΓϋΟδ αηΐίιΐοΐιιηι

εδί, πιυηϋϊΐίεδ 3ηίηη ρίείβιίδ πινδίιτίο εε1ε!>Γ3ΐ3.

βαριιΐ βυίειη οιιιηίαηι <\ηχ ίη ηοε Γ.ΙΐΓίδΙΪ3η» ρτο-

Γεδδίοηίδ ηι^δίεΓΪοεΓεϋίιηυβ, εδί Γιπηα τεείβηυε ΓμΙβ

ίη ραδδίοηοιτ) ίΙΓιυβ ΓβδρίεεΓε, ςαί ρΓΟ ηοΙ)ίδ ραδβυβ

εις τδ πάθος έστίν άπόβλεψις τοϋ ύπέρ ήμών άνα- ϋ 651; ογοχ νεΓΟ ρ3δδίο ο]υδ Γαίι : ςυαΓβ ςϋϊ επιοεηι

δεξαμένου τδ πάθος. Σταυρδς δέ το πάθος εστίν ώστε

τδν πρδς αύτδν βλέποντα^ καθώς ΰφηγεϊται ό λόγος,

ύπδ τοϋ ίοϋ τής έπιθυμίας μή βλάπτεσΟαι. Τδ δέ

πρδς τδν σταυρδν βλέπειν, τοΰτό έστι, τό πάντα τδν

έαυτοϋ βίον ώς νεκρδν τψ κόσμψ καΐ έσταυρωμένον

ποιήσαι, πρδς πδσαν άμαρτίαν άκίνητον όντα, καθώς

φησιν ό Προφήτης, καθηλούντα τώ Οείψ φόβω τάς

ιδίας σάρκας. ΤΗλος δ' άν εΓη σαρκών καθεκτικδς,

ή έγκράτεια. ΈπεΙ οΰν ή τών άτόπων έπιθυμία τους

θανατηφόρους δφεις έκ τής γής έπισπαται (πάν γάρ

τής πονηρά; έπιθυμίας Ιγγονον, δφις έστ1.), τούτου

χάριν προδείκνυσιν ό νόμος ήμίν τδ έπΐ ξύλου φαινό-

μενον * τούτο δέ έστιν όμοίωμα δφεως, και ούχ\

Γ6δρϊείΐ, υΐ ΗίδΐθΓΪ3 ΙιοιΊλΙιιγ, ει νειιευυπι ουρ'κΐί-

Ι3ΐυιη οΐιεδδβ ηοιι ροΐεδί. ϋΓυεεηι βυΐβιιι ΓεβρίεοΓε,

ηϊΐιίΐ 3ΐϊιΐ(1 εδί, ςηβιιι υ( αυίε ιιηιηϋο ςυβδί πίογ(ιιο$

3ε εΓυεϊβχοδ ιιοβ ρΓκοοβιηιΐδ, Γιχοβ ίη νίτΐυΐε, ϊιιι

ηιοοϊΐεβ βιίρεεεβηιΐυηι, ϋβ», αϊ »1 ΡδαΙιυίβΙα, ιίηιορβ

(]υ3δϊ οΙ:ινο εαηιεηι ηοβίΓβηι ίηΟ^επίεδ. ϋΐβνυδ

Αυίειιι <ιιιϊ εβΓηεηι ηβηε τειϊηεΐ, οοηΐίηεηΐίβ εβί.

Ουοηίαιη ί^Κυτ ρΓπνα ευρϊϋίΐϊδ ιηοΠίίβΓΟβ ε Ιογγλ

ηοΐίίϊ δει ρεηΐϋβ ίιιιιιιί(1ί( ( ςυίθηιιίιΐ εηίηι εχ ρΓ3να

ευρί(1ί(3ΐε ηαδείΙιΐΓ, δει°ρβιΐδ βδΐ), ϊιΐοίιχο ]βηι (Ιία

Ιεχ *ιιΐί(1ο(υιιι ηοΐιίδ ΐιι Ιίβηο ιηοηδίι-ανίΐ. ]<1 νότο

δβΐ'ρεηΐίδ εδί δίηιαΙοοΓηπι , ηοη βοΓροηβ , δίευΐ εΐ

Ρβυΐυδ (Ιίείΐ, ι 1η δίιηϊίίΐηιΐίιιε εαπιίδ ροοϋβιϊ " ; ·

" 1>εια. χχχιι. 14. "Βοπι.ηι, 8.
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οΐυαι ΐΓβη&ία^ίι, ββΓρβηΐίηιιη ϊηάυίΐιΐΓ ηαΐυηπι.

Α5 Ιιοε ί§Ί(υΓ ρβεεαίο βΐ 3(1ηιιε 8βΓρβη(Ιηι η.ιΐυτΛ

Ιιοιηο ρβΓ ϋΐυηι ΙϊΙ>βΓ3ΐιΐΓ, ςιιί ρεεεβί'ι βρεείεπι δΐιύ-

ϋΐ, (]ϋϊ ίβεΐιΐδ β$ΐ δεουηιΐϋίτι ηοδ, φΐϊ »<1 βρβ-

Γ,ϊβη» δβΓρεηϋδ οοηνβΓδϊ δυηιιΐδ : ρβΓ ςυβπι πιογϊ

ρι-οηίϋεΐυΓ λ ηιοι-δίηυδ ϊηίβΓβικΙα, βειΙ ίρβκ ΓεΓΚ

ηοη (ΙοίίΓυιιηΙιΐΓ : ίεΓ3* ίΐιΐβιη άίεο ειιρίι1ίΐ3ΐεδ

ΐρ$2β ρΓίνϊβ. Ν3 π ι βί ρΓβνα ρεεεαηΐίυιη πιογβ ηαΙΙΐΐη

03ΐ>63ΐ Ίη ΠΙοδ νίπι ςυϊ οπιοβπι ΓεδρίεϊηπΙ , εβΓηίδ

Οηιεη 3<1νεΓ8υ8 δρίπΐιιιη ϊηηβΐβ οιιρϊ(1Ί(38 ηοη οπι-

ηίηο (ΙεδίπιεΙα βδΐ. ΙηβαΓ^ιιηΙ βηϊιη 61 Ωάεϋουβ

βίκρεηιιιιιεΓΟ ειιρίίΐίΐβΐίδ ηιοΓδυβ, ςαοβ αά $υ1)1»ΐυηι

■ ιι Ιίβηο Γββρϊαϊβηΐββ ΓερεΙΙιιηΙ, ΙίιηοΓβ ρΓχεερίϊ

ςυαβί απίΊϋοΐο νίπι νεηβηί άϊδ$Ίριη(ε3.

νβπιβ βηϊιη ίΟΓρεηβ ρεοεβίαιη 881 ι 61 ηυί 3(1 ρβε- Α δφ;{· καθώς καϊ 6 θείο; Παΰλός φησιν, ι 'Εν όμοιώ-

ματι σαρκδς άμαρτίας. ι Ό δέ αληθής ίφις, ή αμαρ

τία εστί · χα\ δ προς τήν άμαρτίαν αύτομολήσας,

τήν τοϋ δφεως υποδύεται φύσιν. 'Ελευθεροϋται οϋν

της αμαρτίας ό άνθρωπος δια τοϋ ύπελθόντος τδ τής

Αμαρτίας είδος, κα\ γενομένου χαθ' ήμάς τοϋς πρδς

το είδος μεταστραφέντας τοϋ δφεως, δι' οί ό μεν θά

νατος ό έκ των δηγμάτων κωλύεται, αύτά δε τά

θτ.οία ούκ άφανίζεται ' θηρία δε λέγω, τάς επιθυμίας.

Τών γάρ είς τδν σταυρδν βλεπόντων, ό μεν πονηρός

τών άμαρτωλών θάνατος ούκ ένεργεϊται ' ή δέ έγκει-

μένη τι) βαρκ\ χατά τοϋ πνεύματος έπιθυμία εις τδ

παντελές ούκ άπόλωλε. Κα\ γάρ χαΐ έν τοις πιστοϊς

ένεργεϊται πολλάκις της επιθυμίας τά δήγματα·

άλλ' ό πρδς τδν έπ\ ξύλου ύψωθέντα βλέπων, άπω-

» θεϊται τδ πάθος, οΐόν τινι φαρμάκω τψ της έντολής

φέβω τδν ίδν διαχέας.

Τδ δέ σύμβολον είναι τοϋ κατά τδν σταυρδν μυστη

ρίου τδν ύψωθέντα δφιν &ν τί έρήμιυ, φανερώς διδά

σκει ή τοϋθεοϋ φωνή έν οίς φησιν, δτι « Καθώς ύψωσε

τδν δφιν ΜωΟσής έν ίή° έρήμω, ούτως ύψωθήναι δει

τδν Τίδν τοϋ άνθρωπου, ι Πάλιν τή οικεία δδώ, κατά

τινα χαχήν άκολουθίαν, ή άμαρτία προέρχεται, οΤον

είρμώ τινι πονηρώ κατά τδ άκόλουθον προϊούσα · κα\

δ νομοθέτης, καθάπερ τις ίατρδς, τή τοϋ κακού φορ3

συμπαρατείνει τήν θεραπείαν. Επειδή γάρ άπρακτον

έγένετο τδ δήγμα τών ίφεων τοις εις τδ όμοίωμα τοϋ

δφεως βλέπουσι (νοείς δέ πάντως διά τών είρημένων

τδ αΓνιγμα), άλλη μέθοδος άμαρτίας έπινοεϊται τώ

ποικίλως τά τοιαύτα χαθ' ήμών σοφιστεύοντι. "Ο δή

χα\ νϋν έν πολλοίς ίδείν Ιστι γινόμενον. Έπειδάνγάρ

τίνες οιά σωφρονεστίρου βίου τδ τής έπιθυμίας πάθος

κολάσωσιν · έπ\ τήν Ιερωσύνην έαυτοϋς είσωθοΰσιν,

άνθρωπίναις περιδρομαίς κα\ αύτοχειροτονήτοις 4ρ-

μαϊς εις τήν οίκονομίαν τοϋ θεοΰ έξυ6ρίζοντες, πρδς

ταύτην άγει τήν κακήν τής άμαρτίας άκολουθίαν δ

διά τής ιστορίας ένεργείν τά κακά τοις άνθρωποι^

κατηγορούμενος. Επειδή γάρ έπαύσατο ή γη τοϋς

δφεις κατά τών έπιθυμούντων ώδίνουσα, διά τής είς

τδν ύψωθέντα έπι ξύλου πίστεως, κα\ κρείττους έπεί-

σθησαν είναι τών ιοβόλων δηγμάτων, τότε τοϋ κατ'

έπιΟυμίαν πάθους ύπεξελθόντος, ή τής ύπερηφανίας

άντεισέρχεται νδσος. Κα\ ταπεινδν είναι κρίνοντες τδ

φυλάσσειν έφ' έαυτών τήν τάξιν έφ' ή*ς έτάχθησαν,

(}υθ(1 αυΐβπι πΐ)°$ΐεηυηι γπκ'Ίκ $υΙ)ΐ3ΐίοηβ 50Γ-

ρεηΙί$ ίη ιΙεβεΓίο Ιί^υΓαΙιβίυΓ, 3ρεΠβ ηοβ ιΐοειιίι

ΥβΓΪΐΜ, ευιη (Ιίείΐ : < Ει βϊευΐ Μο)~$εδ βχαΐΐανΐΐ 86Γ-

ρειιίεηι ϊη ιΙεεειΊο, βίε ΡϊΠυιτι ηοηιίιιίδ εχ3ΐΐ3ΓΪ

οροΓίιΊ** ; » δειΐ ίιεπιιιι 3ΐςυβ ίΐεπιιιι ρ^εεΒίί ρΓΟ-

ΙβτνϊΙαβ, φιιιϊ $εΓίε ςυ3ϋ3ΐη, ιιβα ;Α> ;ιΙπ5 οϋ »ΙΪ3

ρΐΌΓυιιιρίι, βΐ ΙεςίδΙαΙΟΓ υΐ ορΙίηιυ$ <ι«ι ΐϋ » ιι· ιηειΓιειιβ

3ΐΙ ιηοΐ'Ιχιπιηι ςβηβτΛ ευΓ3ΐη ηαυεί ρ3Γ3ΐαιη. Ναιη

ευηι $εΓρεηΙυηι πιοΓβυκ ηίηίΙ πιαίί ηηιρίίυδ 3θεΓε1)3(

ίη ββΓρεηΐίδ $ίηιυΐ3εηιηι ΓεδρίείεηΙίΙπις , ςυοά

«;ηίμιη:ι ];ιηι 831Ϊ9 ιΐίεΐϊδ ίιιΙεΙΙίξίΙιΐΓ . 31Ϊ3 ρεεε3η(1ί

νια Ιιοδίί , (μιί 3(1νεΓ5ΐΐδ ηοί βειπροΓ πιε(1ί(3ΐυΓ »ε

εο^ίιβΐ, ίηνβηία είΐ, ηικε πο81γΪ8 ΙειηροΓίϋιιβ Ιβΐίδ-

βίιηβ ηιιοηυε ρ»1ε1. Ν;πη ροδίεβηιιηηι ιιιογ1)ιι$ ϊβΐβ

ουρΊϋίΐ3ΐίδ ηιοϋείΐίοΓε νίιβ <1βΓκΓΐ>αοι·ϊΙ, 3(1 *;κ-οπΙο-

ιίαιη ίτΓυιηρυηΙ, Ιιυηιαηίδ 8υη*Γ3^ϋ8, ίπιρεΓΪοδίδηιιβ

θΓ(1ίη3ΐίοηίουδ άΐδρεηδβΐίοηεπι ϋεί νίΐυρεΓβηΐεβ :

ϊ(> 1ιοιηίι\Ρδ δί υηο ρεεεβηάί ταηάο ηοη νίοβτίΐ, 3ΐίο

3θΎεΓδ3Γίυ8 ηοδίΡΓ εοη»1ιΐΓ (1ε]ίεεΓε. ΥεχβηΐιΐΓ εδ-

οαηιΐΜ νΐΐ^νρΐϊ ου^ί(Ιίΐ3ΐε , υηάε βεΓρεηΙεδ ίηιηιίδδί

βυηΐ : βίιηυΙβεΓΟ ρβικίεηΐίβ δεΓρεηΐίβ εχ Ιίμιιο «ιι-

ρβΓ3ηΙυΓ : ί 13 εηιείΐίχί Γιϋεδ νεί 1ΐ§υΓ3ΐ& Ιίυ6Γ3\ίΙ.

Οιιρ'ηΐίΐβΐίδ βυίειη ηιοΓϋο (ΙεραΙβο, 8ΐιρει1>ί3 Ιοευηι

ε]υ3οεευρ3νίΐ. Ν.κιι οιπιι ηυιηίΐε 3ΐ(]ΐιε 3ΐ>]εεΐυηι

είδε ει-ειίετεηΐ ΟΓίΙίηειη δυιιηι $εΓν3Γε, 3(1 (ϋ§ηίΐ3-

ΐεηι δ.ιεεπίυΐίδ 8είρ$08 ίιιΐπκΐυι ο εοηβηΐυΓ, βε εο$

(ΙβριΊΙιτο ηοη εΓυοεβεηηΐ, (]πϊ ηιγδίεΓίιιπι ί(1 Γυε-

Γ3ηΙ άίνίηίΐυδ εοηδβευΐί : $β(1 πιυΙΙί ΙβΓΓίΒ Ιιίβιυ Ο είσωθοϋσιν έαυτούς εις τδ τής ΐερωσύνης αξίωμα,

»1>30Γρΐί ρεΓΪεπιηΙ, Τβΐίηυί Γηΐηιίηίοιίδ εοηΩη^Γβ-

ηιηΐ. ϋοεεί Ϊ£ίΐιΐΓ, ηιεο ]υάίείο, Ιιίβ ΙιίδίοΓίβ, ιει*-

πιίηιιιη εΐβΐίοηίβ, ςυ% Γι( εχ 3ΐιρει-Ι)ί3 ; ϋ'εδεεηδίιηι

βδδβ 3(1 8υΙ)ΐεΓΓ3ηβ3 : ηεε 3ΐ>δ τε ΓοΠηδδε ςυϊβίικίε

>1>Γερΐ3 οεεβδίοηε Ϊ13 βυρεΓΟίβπι (ΙεΓιηίεΓΪΙ, 8υρεΓ-

1>ί3 εδί (Ιεδεεηδυβ 3(1 ίη Γογϊογλ : ςυο(1 δϊ νίδ νεΓϋϊ,

ιιΐ πίιιΙι'18 νίιΙ ΐπΓ, εοη(Γ3Γϊυηι 0δΐεη^3ΐ (δΐιρ(!Γΐ>ιΐ3

('ΐιίηι ςυί ςυρεΓ αΐΐοβ εδί, (Ιίεί νϊάειιΐΓ) ηοη, ,κΐιηί-

Γα !>(■ ι ίδ : νεηΐ3ΐβηι εηίιη άΊνίηχ ΙύβΙοηχ δεηιιϊ

ιιιαίο, ςυ3ηι ηοιηίηιιηι ίιιιροδϊΐίοηβιιι : ιΐ3ηι βί (|ΐιί

8β βιιρεΓ βΐίοδ ρΓβϊΓεΓΓε νοίοηΐ, 1ιΐ3ΐυ Ιογγ» ά·>-

ιι:»·Γδΐ, 3(1 ίπίπικι (1εεί(1υηΙ : ηοη £31 εοηίειηηεηα'β

παρώσασθαι τοϋς παρά τοϋ θεού τήν λειτουργίαν

ταύτην λαχόντας φιλονειχή<χοντες, οί χάσματι ύπο-

ληφθέντες έξηφανίσθησαν. Τδ δέ δσον ύπέρ γης ήν

τοϋ τοιούτου συντάγματος, κεραυνοΐς κατεπρήσθη·

διδάσκοντος, οίμαι, τοϋ λδγου διά τής ιστορίας, δτι

πέρας έστ\ τής καθ' ΰπερηφανίαν έπάρσεως, ή εις

τδ ύπίγειον κάθοδος. ΚαΙ τάχα τις διά τούτων δρμώ-

μενος, ούκ άπειχότως άνοδον έπΙ τδ κάτω τήν ύπερ-

ηφανίανδρίσαιτο. Ε£ δέ πρδς τδ εναντίον τή" τών πολ

λών ύπολήψει φέρεται ή διάνοια, μηδέν θαυμάστ)ς ·

τοις γάρ πολλοίς δοκεϊ τδ ύπέρ τοϋς άλλους είναι, τώ

δνόίΐατι τής ύπερηφανίας σημαίνεσθαι. Ή δέ τών

"ίοϊη. ιιι, 14.
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Ιστορηθέντων άλήθεια βίβαιοϊ τδν ήμέτερον δρον. Εί ^ (ΙβΟπίΓιο, εαιη ϋίείιηιΐδ, εαδαηι 3(1 ΐηΠιηί, δυρβι-

γάρ οί ύπέρ τους άλλους έαυτοΰς άραντες, κάτω που

χατέδυσαν, χάσματι της γης διασχούσης ■ ούκ άν τις

χατογνοίη τοΰ όρου, τοϋ την ύπερηφανίαν, την

χατωτάτω πτώσιν είναι, οριζομένου. Πρδςταΰτα βλέ

ποντας, μετριάζειν παιδεύει ό Μωϋσής, κα\ μη έπαί-

ρεαθαι τοις κατορθώμασιν, άλλ' άεΐ τδ παρδν ευ δια-

τίθεσθαι. Ού γαρ έπειδή των ηδονών γέγονας κρείττων,

ήδη σοι τδ άνεϋθυνοντω έτέρωεΓδει πάθους άλίσχεσθαι.

Πτώμα γάρ έστι πάν πάθος, έως άν πάθος ?). Διαφορά

δέ πτωμάτων έν τη- των παθημάτων παραλλαγή" ου

δεμία. Ό τφ λείω της ήδονής ένολιαθήσας, πέπτωκε '

κα\ ό διά της ύπερηφανίας ύποσκελισθε\ς, άνετράπη.

Ούδεν δέ καταπτώματος είδος αίρετδν τώ νοϋν ϊχοντι.

Άλλ' έπίσης πβν πτώμα φιυκτδν, ϊως άν πτώμα η

1)ίααι εδδε. Ηϊβ Ϊ£Ϊιιιγ ηιο<1εΓ3ΐ08 ηοδ Μυνδβδ ί3ε:1,

άΌεεΙα,υβ ηοη βχίοΙΙί Γβϋΐΐδ 1)6ηβ βέϋΐίδ, ίβα1 ββιιιρετ

ςυοά βάββΐ εί ΐη$ΐ3ΐ βη'ιηιβόΎβΠεΓε, Γβοΐβΐ|υβ ιϋ

άίδροηει-ε. Νοη εηίιη α,υοηίαπι νοίυρίαΐεηι βυρβ-

ΓβδΙί, ηηΙΙο ϊάοίΓοο βηιρΠιΐδ ηιηΛο (Ιβν'ιηεί ροΐβδ ;

οιτιπίβ 3ΐιίπαί ηιοΓίιιΐί βε ρβηυΓΐ)3ΐίο, εββιιβ (ΐιιίιίαηι

651 : εαπιηϋβ ρβΓίιΐΓϋΒΐίοηβδ ϊιιΐβτ ββ ΰϊ0βΓ3ηΐ, ε3·

5118 Ιβπιβπ ηοη «ΙίΩβΓίιιιι. Οικιιν. δίευΐ ρβΓ ΙυΙποαιιι

νοΙυρΐ3ΐεηι ιμπ8μί:ιιη 1αρ§υ& (Ιβείάίΐ, δ'ιε δίψβΓίιίβ

ϊηΐήεβίιιβ 3ε δΐιηηιβΓδίΐδ (1βεί(1ίΙ. Νυΐΐυιη βαΐεηι εχ-

ρβίεΐ εαδίιιη ιιηςυϊΐη <μπ ιιιβηΐίδ εοηιρο$ βδΐ, 8β«1

χ·]υ3ΐίΐ6Γ οπιηβηι δβπιρεί' ενίΐ30ΪΙ 3ε Γα^ίεΙ : ηυα-

ρΓβρΙβΓ κι ([ΐιοπι νίεΙείΊβ βΐίεηβ νο1ιιρ(3ΐε δυρκηο-

Γβιη, ιι ι 3ϋθ8 βχεβάβηδ νί<Ι«;ιΐαΓ δίοβπίοΐΐο βΐυ-

*Ως εί τινα καΐ των νΰν βλέποις έν μέρει τινί τοΰ Β ιΙβΓβ, ηιιηε ρυΐΛ ΠΙιιηι βδδβ, ςυί ρΓ3\3 βίβιϊοιιβ

χατά τάς ήδονάς άρ^ωστήματος καθαρεΰοντα, σπουδή"

δέ πάλιν τοΰ δοκεϊν ύπέρ τοϋς άλλους είναι, πρδς την

ίερωσύνην έαυτδν είσωθοΰντα · τοϋτον έκεϊνον οΓου

βλέπειντδν έν τω ύψώματι της ύπερηφανίας πίπτοντα.

Διδάσκει γάρ έν τοις έφεξής 6 νόμος, δτι θείον τι

χρήμά έστιν ή ΐερωσύνη, καΐ ούκ άνθρώπινον. Διδά

σκει δέ οΰτως· "Ράβδους παρ' έκαστης φυλής έπΐ τψ

ονόματι τών δεδωκότων κατασημήνας, προτίθησι θυ-

σιαστηρίψ" ώστε της άνωθεν χειροτονίας μαρτυρίαν

γενέσθαι την (ίάβδον, θαύματί τινι θείω παρά τάς

άλλας γενομένην έπίσημον. ΚαΙ γενομένου τούτου,

αί μέν τών άλλων ράβδοι, δπερ ησαν, διέμειναν ·

ήδέτοΰ ιερέως αύτη έν έαυτη (Ιιζωθεϊσα, ού διά τίνος

άλλοιρίας ίκμάδος, άλλά της θεόθεν έν αύτη έντε-

αηϊαιί &ά ϊηΓβηοΓ» (ΙβρπιηίΙυτ. ϋοοεί εηϊηι ρβΓ «α

ψχχ ββςυυηΐυΓ 0Ϊ81ΟΓΪ3, ηοη Ιιυηΐϊηαιη Γβπ» ηιΐΜη-

[ΐ3ηι ββά ϋίνίηβιη 8αεβΓ(1οΙίυηι βδββ, 61 άοεβΐ ηοε

ηοαΌ : Ύίι-£38 3ΐ> υη3(|ΐΐ3ςη6 Ιη1>υ αεείριΐ Μο}86<,

638 ίΙΙοΓυπι ςυϊ ϋβύβΓυηΐ ηοίηίηίϋυβ ΐηδεΗρβίΙ, αο

ΙαοβΓηϊευΙο αρροβυϊΐ. ΡίΓΠΐίΙβΓ εηϊηι οΓβιΙβυαΐ, ςιιο4

ηιΪΓΐευΙο ηυοάβηι ρβΓ νΪΓ^ίηι ηυβηι αηιιβςιιϊίςυβ

αιΐυΐίι, ϋβδυρβΓ 8ίοβΓ<1θ8 ηιαηίίβ$ΐ3ΓοΐυΓ; ςυο Γβείο

ίΐίο^ιιπι (]υί(]οιιι \\τξχ δίευΐ εταηΐ, μβΓηιαηββπιιιΐ :

3ε (1β8ΐίη3ΐί (1ϊνϊηΐΐυ8 $3εεη1οΐί8 νίτ^β ηοη εχΐηη-

ββευβ Ιιυηιίάίιβίε, 8βά νΪΓΐϋΙβ Όβ\ ϊιηηιί8&ΑΓ3άίεβ8

ρΓ0ρ3ξ3νίΙ, Γ3Ι1Ι08 βΠΠδίΐ, 61 ΟΟΓίΙΐΠδ 6Χ0ΓΙ1313 άθ·

ναηιη Γι-υείυιη ρπχΐυχϊΐ : Γπιείυβ θγπΙ ηυχ. ΟυβΓβ

0Γ3νί(βΓ ε38(ϊ^3ΐϊ ςυίβνεΓυηΐ. 8βά νίάβ, ςυοιηούο• » " ■ · >) ^ ν α — Τ * ι ■

θείσης δυνάμεως, κλάδους κα\ καρπδν άνεβλάστησε · υηάίςυβ ρβΓβ^ΓΐηβΙι ηίβΙΟΓΪΧ (Ιίνϊηβ ρΓονίϋβηΙϊβ

χα\ προηλθεν ό καρπδς είς τελείωσιν. Κάρυον δέ ζν

ύ καρπδς. Ου γενομένου, πρδς εύταξίαν έπαιδεύθη

ί:3ν τδ ύπήκοον. Νοεϊν δέ προσήκει διά τοϋ καρπού,

Βν ή (5ά6δος έβλάστησε τοϋ ιερέως, οίον χρή είναι τδν

Ιν ίερωσύνη βί*ν; έγκρατή τινα, και κατεστυμμένον,

χα\ περιεσκληκδτα τη" φαινομένη ζωη · Ινδοθεν δέ τδ

έδώδιμον έν τώ κρυπτώ κα\ άφανεϊ περιέχο'/τα · 8

τδτε άνακαλύπτεται, δταν πεπαυθή τω χρδνψ ή βρώ-

ηοβ αΆεβΐ ; ηοε εηϊηι ΓηιεΙυ, αιιεηι ΑβΓΟηίβ νΪΓ§[»

εάΐ(1βΓ3(, <ιυ3ΐϊ$ ιΐεϋεαΐ εβεβ 83εβΓ(1οΙΪ8 νϊ(3 ηιο-

ηεηιιΐΓ : 38ρβΓ3 εηϊηι «Ι εοηΐίηβηβ άυΓ3ι|υβ ύβΐιβΐ

βιΐβΓΪυβ ββ8β, ίηΐυβ ίϋίβηιβΐ ϊη οεευΐΐο $υ3νβ ςυοϋ-

ηι βϋυΐίυηι εοηΐϊηεΓβ, ςυοά Ιυιιε Π)3ηίΓβ8ΐ3ΐυΓ,

ευηι πκιΐυπιπι Γηει-ϊΐ, βΙ εοΓΓυρίυβ ΓιιθγϊΙ κίνρΐίευβ

30. εϊΐΌΐιιιιΓιΐ8ΐΐ8 οοΓίβχ, εί Ιί^ηβα ηυείεί Ιε$ΐα ιΐυ-

Π'30ΐ3.

σις, και περιρ^αγη τδ στύφον περιβύλαιον, κα\ περιτριβη τδ ξυλώδες έκεϊνο τοΰ έδωδίμου προκάλυμμα.

Εϊ δέ τίνος ιερέως λεγομένου καταμάθοις τδν βίον

μηλοειδή, κα\ εΟπνουν, κα\ ρ"οδίχρουν, οΐοι τών πολλών

είσι βύσσω κα\ πορφύρα διανθιζόμενοι, και ταΤς λι-

παραϊς τραπέζαις έμπιαινδμενοι, οΐ τδν διυλισμένον

ΐϊίνοντες οΐνον, κα\ τά πρώτα μύρα χριίμενοι, κ»1

δ»α 4-λλα γλυκέα δοκεϊ κατά την πρόχειρον γεΰσιν

τοΓς τδν άπολαυστικδν δρίζουσι βίον ■ καλώς άν έπΐ

τούτου τδ εύαγγελικδν εΓποις, δτι Τδν καρπδν βλέπων,

ούκ έπιγινώσκωδιά τοΰ καρποϋ τδ ίερατικδν δένδρον.

"Αλλος ό της ίερωσύνης καρπδς, κα\ ούτος άλλος.

"Εκείνος δ χαρπδς, εγκράτεια η\ · τρυφή δέ οίτος.

Εκείνος ούκ άπδ γηΐνης ίκμάδος ύπεπιαίνετο· τούτψ

δέ πολλοί κάτωθεν έπιρ\δέουσιν οί τώνήδονών δχετο\,

δι' ων πρδς τήν τοιαύ-ην ώραν ή τοΰ βίου δπώρα

ίιερυθαίνεται. "Οτε δέ και τούτου τοϋ πάθους καθα-

ρδν έγένετο τδ ύπήκοον , τότε διέςεισι τδν άλλδφυλον

βίον, καθηγουμένου τοϋ νόμου της βασιλικής λεωφό

ρου, καθ* έτερον μέρος τής έκτροπής γινομένης.

0.1Ι3Γ6 8Ϊ 83εβΓάοιΪ6 βχ3Π)ίη3νεΐ'Ϊ8 νϊίβηι, ϊηνβ·

ηβΓΪβςυβ τειίοίειιίειιι υιιςυβηΐϊδ 3ε Γοκίβ, Ιιυϊβο ε(

Ρ ρυτριιι-3 ΠοΓβηΐεπ), 3ε ηιβηυβ ρίιι^υϊυιΐδ ίπΗχηρ*

Ιεήι, ίη ςυα ηοη 3(1Ιιϊ1)εΐ)ΐυΓ ηϊ$Ί ϋβΓχειία ει οΐβ-

ΓΪ83Ϊιιΐ3 νίηα, ει ιιη§υβηΐ3 ρΓεΙϊοβϊββϊιιΐΗ, ει ςυϋβ-

ειιηηυβ α1Ϊ3 βυβνϊβ ΪΪ8 βυβίηΐιι νίϋεηΐιΐΓ, ςυίουβ

ηοε 5360 ϋΐο ΓΓυϊ ρΓορυβηβΓυιιΙ : Γβεΐβ ίη ηηιιβ

6ν3η£;ε1ίεΪ8 ιιΙβΓίδ νβΓίιϊδ : Ρπιειιιηι νιίβο, 83εβΓ-

(1θΐ3ΐβΠ1 3Γ0ΟΓ6ΙΙ1 Π0Π 000110800 ■ »ΥΐΏ» 681 6ΠΪΠ) 83-

εβΓϋοιϋ Γηιείυβ βΐι ίδίο. ΙΙΙβ οοηΐίηβιηίαηι Ιιβίιει :

ϋΐβ (ΙεΜείβϊ : ΙΠβ ΙβΓΓβηβ ήιιηιίάΊΐαΐβ ηοη ρΐη^πβ-

ιεΗ, ηυίε ηιυΐΐί β ΐβΓΓ» νοίυρίαίιπη >01υαηΙ τίνί.

Ηυηε ϊβίΙϋΓ βΙΪ3πι ηιΟΓΟυηι ηοηιίηεβ ευηι εΠΊΐββ-

ήηΐ, ΐυηε Ιυΐί ρβΓ 3ΐϊεηϊ^βη38 Ιταηββυηΐ, Ιβ^β ίΐα

ρεΓ Γββϊβηι ρΐαΐββιη εοηάιιεβηΐε, υΐ 3(1 ηβιιίταπι

ροδδϊηΐ ρβΓίειη άβοϋηβΓβ. Ναηα βϊευΐ βί ρΓ3:εερβ

Ιοευβ υΐΓΐηηαβ εβδβΐ, ϊη^εηίβηι οβίβπάεηδ Ηϊηΐυη»,

ίηκαδίυηι ϊΙκγ ρβΓ ηΐ£(1ίιιπι ίβεϊεηΐί ρεΓίευΙοδίδδϊ
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Ιιηο ηίητιβ ίΙΙιιο «ΙιίοϋιΐΛΓΟ, βίο ηιιΙΙο Α Επισφαλής γάρ ή Επί τά πλάγια ιταρατροπή τφ

άδεύοντι. "Ωσπερ γάρ ε! δύο κρημνοί μίαν έπ\ της

άκρα; |5β.χ'α» άτραπδν άποστενοΐεν, κίνδυνδς Εστι τω

δια ταύτης βαίνοντι, ΙνΟεν ή Ενθεν παρατραπηναι τοΰ

μέσου (Γσως γάρ Εκατέρωθεν τδ Εκ τοΰ κρημνού

βάραθρον την έκτροπήν διαδέχεται) ■ ούτως δ νόμος

βούλεται τδν αύτφ χατ' Γχνος Επόμενον, μή καταλι-

πεϊν τήν όδδν, την, καθώς φησιν δ Κύριος, στενήν τε

κα\ τεθλιμμένην, μήτε ϊτΛ τδ σκαιδν τε κα\ εύών.υ-

μον, μήτε Ιπ\ τδ δεξιδν νομιζόμενον. Δόγμα δέ Εστιν

ούτος δ λίγος, Εν μεσότητι Οεωρεΐσθαι τάς άρετάς

δριζόμενος · διότι πέφυκε πάσα χαχία ή χατ' Ιλλει-

ψιν, ή καθ' ύπέρπτωσιν άρετης ένεργεϊσθαι. Οίον Επ\

της άνδρείας, Ελλειψίςτίς Εστιν άρετης ή δειλία, ύπέρ-

«τωσις δέ τδ θράσος· τδ δέ έκατέρου τούτυιν καθα-

ρβΓ δοίρδίιιιι υίπιηΐφΐβ οοηβί(1ει·68, 1;>»ι1αηϋ;» 6»1 : Β ρεϋον, έν μέσω τε των παρακειμένων κακιών Οεωρεϊ-

ρ:ΐΓΐο νια, (]υχ ηοΐιίβ α 1ο§β «ΙαΐυΓ, ι-εΐίηφίεπίΐα εδί,

«ΐυαηι ΟοηΪΒΜ αη^υ^ίαιιι αρρεΙΙανίι*1, ευιη ηβε 3(1

Ιχναιη, ηβο 3(1 ιίοχίι ηιη εχοειΙβΓβ ΙίεββΙ". Ηίο 3υ1βηι

δΡΓηιο ίη ηιβ<Ιϊο νίτίαΐοδ Ι&63138 β88β οβίεηάίΐ. νί-

Ιϊιιιη οηίιη οιηηε 3(1 νίΓΐυίβηι οοΐΐαΐυιη, ηιιΐ ϋββ-

οι ι , 3υΐ βχοεάίΐ : αϊ νβΓϋϊ οαυ83, μ ϊΐκίαοίηηι εοη-

ίι'ΐ'8 3(1 Γοηίίικίίηειη, εδί εχεβδβιΐδ φΐίίΐίΐηι ; μ Ιί-

πιΟΓεπ), (Ιι'Γοπιΐϋ 3 ΓοιΊϊΐυϋίηβ ίηνεηίΙυΓ : ςιιοίΐ νεΓΟ

ΐηΐιτ Ηχο ηιιβδί ϋηβΐΐδίο ΐΓβηιίΙβ νοοηΐιΐΓ, βχρβΓδ

οχΐΓβηιοπιηι ιιΙπιΐ5(]ΐιο, ί(1 νΪΓΐυβ εδί : εοάεΐιΐ ιηοϋο

0Χ18Γ3 ςυοςηο οηιηία ςιΐΰΕ νϊηυΐίδ ηοηιτηβ ηιιηου-

ρβηΐυι*, νίΐΐοπιηι 30ίηϊΐ3ΐε ιιίπηηυε είΓοιπκΙβηΐυΓ.

δ3ρίεηΙΪ3 νει·δΐιΙί»ϊ ει δίιηρίίοίίαιίδ ηιειΓιβ εδί, ιι«ο

δεΓρεηΐϋΐη νεΓβυΐία, ηεε εοΐιιιηΐ)» δίιηρΙίείΐ38, δί

βεϋ ςυί ϊηΐεΓ Ιιχε ΙιαΙι'ιΐυδ εβί, νίπυβ εδί. δίιηϊΙϋεΓ

ςιιί 3 ιηιχίβΐΐία ϋεβείι,ΐυχα εοΓΓϋΐηρ'ιΐυΓ : ςιιϊ βιοβ-

(1ΊΙ ιη ίρββ ηϊπιίχ ΐεηυίΐΛΐίδ ηοΐα, «Ιί Αροδίοΐυδ αΐι,

ε»ιιΙεπ3ΐ3πι ηβοβΐ εοηδοίεηΐίβιη ". 111ε λ& νοίυρίβ-

Ιεβ ρβουϋυπι πιοιβ ΓβΓίυΓ, Ιιίε εΐίίπι ηιαίπιηοηίυηι

η(1381 3(1υ1ΐ6Γππη βΙιοπιίιΐΛΐιΐΓ βΐ Γβ)Ίο11 : ϊηΐβΓ Ιιοβ

ηιιΐβιη ηιοϋβδίυδ $ε εοηΐίηεΐ, ηεηαε 3(1 οηιηβιη βΓ-

Γϋδΐΐδ νοίυρίαΐβιη, β* ηιαίηηιοηϊιιηι, ιιΐ (ΙεεεΙ, $ϋβ-

είρίβηδ. Υεπιπι ([υυπίαιη, α( ϋοπι'ιηυδ αίΐ'*, Ιιϊο

πιυη(1α9 ίη ρρ3νο]αοβι, 88(ςυβ βΐϊεηί ςβηβΓΪβ 31) Κβ

<]ϋϊ Ιε§εηι ββφΐυηΙυΓ, ςυίϋςαίά τϊΗιιΐϊ ορροηϋυΓ,

ϊά νεΓΟ εβί ρΓ3νίΐ38 ; ςιιίειιηςυε ρβΓ ηβηε νί^ιη

3Γη1)ΐιΐ3ΐ, ΙυΙο ρ©Γ νϊιΐυΐϊδ ΪΙβΓ ΐΓ3η8ΊΙ>ί(, 8Ϊ ριι1)Η-

ται, κα\ άρετή έστι. Κατά τδν αύτδν τρίπον, και τά

4λλα πάντα, δσα πρδς τδ κρεΐττον σπουδάϊεται, μεσο-

λα6εΐτα( πως τοις χακοΐς γειτονήμασιν. Ή σοφία

δεινότητας τε καΐ άκεραιότητος τδ μέσον ίχει· ουτε

τοΰ δφεως τδ φρόνιμον έπαινετδν, ουτε της περιστέρας

τδ άκέραιον, εΐ έφ' έαυτοϋ μόνου δέοι λαμβάνειν τού

των έκάτερον άλλ' ή διά μέσου των δύο τούτων «ύγ-

κρατος Εξις, άρετή γίνεται. Ό έλλιπής κατά τήν

σωφροσύνην, άκόλαστος* 4 πλεονάζων, κεκαυτηρία-

σται τήν συνείδησιν, καθώς δρίζεται δ Απόστολος· 4

μέν γάρ ταΐς ήδοναίς άναίδην έκχέχυται, δ δέ και τδν

γάμον Ισα τη1 μοιχεία βδελύσσεται· ή δε διά [μέ] σου

τούτων θεωρούμενη Εξις, σωφροσύνη έστίν. Έ-εΊ δέ,

ΟΙΟ , 81 νίΠϋΙί ΙγϊΟπι 8ΐ]Μ(η(|ΐιβ εοηΐϊαιιβ νϊαιιι „ καθώς φησιν δ Κύριος, δ κόσμος ούτος έν τώ πονηρψ· —- Λ α « :■ : Α : : .1 : . „ι ^ . ι τ ». . »ν ? . ι ι _."·. ../.... _ν -»

ρεΓ3^εΐ, ηιΐ8ηυ3πι 3(1 ϋαίΙΐπΓία ίηνί» (ϋνεηεηβ. 8>!(1

ςυοηΪΑΠ), υΐ ριη (Ιίεΐυιη εδί, ευηι ββεοηβυ νϊηυΐϊβ

ίηδίϋί» 3(1νεΓ83Γϋ εοιΐ8εεη(1υη(, ίάοηεββ ίη βΐη^ιι-

ΙοΓυηι νίνεηάί Γϊΐίοηεπι ρεοε3ϋ(1ί εαιιβα; εχοοβί-

*3ηΐί8, 31Ϊ3 Ιυηο νβΓΓβάίηβ ίιΐδίϋίαΓΪ ρορυΙο $ΐ3ΐυϊΙ,

<]υβπι νίι1ε1)3ΐ ]ιη αά Οβυιη οοητβηυιη Γβεΐίιιρ

νίνβΓε ; &ε νείυΐί ^Γ3νε$ εχρεηίςυε ίιηρεΓ3[οτε8,

«υιη (ΙίίΙΐεϊΙβ ρυΐανεΓίηΐ νίοιοηβτη ηρβΓίο ρο88β

.εοηβεηυί ηιατίο, (1ί88ίηιαΐ3ΐίοηίΙ)υ8 αίςυε ίηδκΐϋβ

ΙιοβΙεηι βιιροΓ3Γε οοηβηΐυΓ: βίε νίΐίοπιιη οπιηϊιπη

<1αχ βίςυε ϊιυρεΓ3ΐοΓ (Ιίαυοίαβ, $Ί ςυυ$(ΐ3ΐη ϊη ν'ιτ-

ΙιιΙβ 8(3θΊΙΐνΓε8 νί(1βί, ηοη βρετίε ίη Γαοίεπι ο1)]ίοί(

{^Ιαόϊαιη, 86(1 οΐβιη βΐ ρετ ίηβίϋίϊβ άβ Ιοεο ρβΙΙβΓβ

8ΐϋ(1βΙ. 1(1οϊγοο 3υςΐ(Γ ηυ'κίειη ηιαΙεΓιοαβ, οεοηΙΗβ

κείται , άλλόφυλον δέ τοις έπομένοις τφ νόμφ τδ τί|

άρετϊ) άντικείμενον, όπερ έστιν ή πονηρία· δ διά τοΰ

χόσμου τούτου κατά τδν βίον δδοιπορών , άσφαλώς

τήν άναγχαίαν ταύτην της άρΐ^ής διανύσει .δδοιπο-

ρίαν, εΐ τήν λεωφόρον δντως, τήν ύπδ της άρετής

τριφθεϊσάν τε καΐ λευκαινομένην δδδν φυλάσσοι, μη-

δαμοΰ πρδς τάς παρακειμένας άνοδίας διά κακίαν

παρατρεπόμενος. ΈπεΙ δέ, καθώς εΓρηται, τϊ) άνόδφ

της άρετής καν ή επιβουλή τοΰ Αντικειμένου συν-

αναβαίνει, καταλλήλως έκαστου της εις τδ κακδν παρα·

τροπής τάς άφορμάς έξευρίσκουσα ντότε πρδς μεί

ζον τοΰ λαοΰ έν τψ κατά θεδν βίω αύξήσαντος, άλλης

Επιβουλής δ άντικείμενος άπτεται, κατά τοΰςδεινοϋς

τά πολεμικά· οΐ τήν κατά στόμα παράταξιν των

<|υΠ>υδ(ΐ3η) νΪΓΪ 13Π8 (ΐΛΐιτιοηυπι ζά ποΙεΓΐείεη^ΐΜΐ ο πλιονεκτούντων κατά τήν δύναμιν δυσχαταγώνιστον

,νεΐ νεΓϋϊδ βοΐίδ ρβταίιιβ, λ ι υγαππο Μ;»(1ίαηϊΐαΓυπι

:ΓηβΓ0β(1β εοηάαΟυβ νοοίυτ : ςυί οιιηι νβηϊκββΙ,

,ηοη υΙ νοίβυβί ηιβίεάίχίΐ, 86(1 (Ιίνίηα νίπιιΐβ εοηι-

.ρυ'δΐιβ ρορυΙο νεί ΐηνΐΐαβ Ιιοηεϋίχ'ιΙ, ςιια οχ Γβ£>-

οϊΐβ ίηΙβΙΠ^ϊΐαΓ, ηηΐΐβδ αΓίοδ πιβ^Ίοαδ, ηυΙΙβδ >ιθ8(ίδ

Ιιυπιηηί ςβηεΓΪδ ίηδί(1ί38 3>1νεΓ8η8 608 νβΙεΓβ, ,<|αί

<νΊιΊιιΐβιη εοΐυηΐ : 86^ βΓιβηι ρΓβνϊΙαίϊδ Ιοΐ3 Γβ]ί-

οϊιιηΐ : ςηί ϋοί ρΓΟΒβίιΙίο (ΙοΓβηϋϋηΙυΓ.

όρώντες, λόγοις κα\ ένέδραις καταστρατηγοΰσι τδν

άντικείμενον. Ούτως δ της κακίας στρατδς Επ\ των

νόμω κα\ άρετή δυναμωθέντων, ούκέτι κατά πρόσ

ωπον άντεξάγει τήν δύναμιν, άλλ' ένέδραις τισΐ κατά

τδ άφανές τήν Επιβουλήν έξεργάζεται. Καλεί τοίνυν

είς συμμαχίαν κατά των έπιβουλευομένων παρ' αύτοϋ

τήν γοητείαν. "Ην ή μέν ιστορία φησ\ μάντιν εΐναί

τινα κα\ οίωνιστήν, |κ τίνος ένεργείας δαιμόνων βλα-

τττικήν δήπου δύναμιν Εχοντα κα\ τών ύπεναντίων, κα\ μισθωθέντα παρά τοΰ κρατοΰντος των Μαδιανι-

τών, έφ' ψ τε βλάψαι διά κατάρας ίοΰς τφ θεφ ζώντας, -τούτον τρέψαι τήν κατάραν είς εύλογίαν .Ήμϊίς

δέ νοοΰμεν διά τοΰ άκολούθου τών προτεθεωρημένων, τδ μηδέ τήν γοητείαν ένεργδν κατά τών έν άρετϊ) ζών

των είναι· αλλά πάσης ύπερισχύειν Επιβουλής τοΰς διά τής θείας βοηθείας εύωχου,μένους.

·' ΜΊΙ». νιι, 1*. »« ϋευι. χχνιιι 1*. "I Τίηιοίη. ιν, 2. ·» ΙίοΛη. ν, 19.
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Τ4 γάρ τήν οίωνοσκοπικήν έπιτηδεύειν μαντείαν ]

τδν μνημονευθέντα, μαρτυρεΐται παρά της Ιστορίας

έν οΤς φησιν, τά τε μαντεία δια χειρδς έχειν αύτδν,

κα\ καρά των οιωνών συμβουλεύεσθαι* καΐ πρό γε

τούτων, δτι ο ία τοΰ μηκυθμοϋ της δνου τά περ\ τής

προκειμένης αύτφ σπουδής έδιδάσκετο· ής τδν φθόγγον

(διά τδ συνήθως αύτδν ταϊς των άλογων φωναΐς, κατά

τινα δαιμονίαν ένέργειαν, συμβουλεύεσθαι ) ώς έναρ-

θρον ή Γραφή διηγήσατο, ένδεικνυμένη, δτι τους προ

ειλημμένους τή τοιαύτη των δαιμόνων άπάτβ, μέχρι

τούτων φθάνειν, ώς άντ\ λόγου δέχεσθαι τήν έκ τής

ποιας παρατηρήσεως γενομένην αΰτοΐς έκ τής φωνής

των άλογων διδασκαλίαν η' προσχών , δι' αΰτών ων

ήπατατο, τδ άμαχον τής καθ" ών έμισθώθη δυνάμεως

έξεπαιδεύθη. ΚαΙ γάρ έν τή ευαγγελική Ιστορία παρ -

εσκεύαστο εις άντίστασιν τής τοΰ Κυρίου εξουσίας '

τδ συγκρότημα τών δαιμόνων, ή λεγεών. Ηλησιά-

σαντος δε τοΰ έχοντος κατά πάντων τδ κράτος, βοά

τήν ύπερέχουιαν δύναμιν, κα\ ούκ έπικρύπτεται τήν

άλήθειαν, δτι ουτός έστιν ή θεία φύσις, ό έν τοις

καθήκουσι χρόνοις έπάξων τοις ήμαρτηκόϊΐ τήν κό-

λασιν. Λέγει γάρ ή τών δαιμόνων φωνή· · ΟΓδβμέν

σε τ£ς εΤ, ό άγιος τοΰ θεού- και δτι ήλθες πρδ καιρού

βασανίσαι ήμάς. » "Ο δή κα\ τότε έγένετο, τής παρ-

επομένης τφ μάντει δαιμόνιας δυνάμεως, τδ άμαχόν

τε και άνανταγώνιστον τοΰ λαοϋ τδν Βαλαάμ διδα-

σκούσης.Ήμεϊς δέ φαμεν, τοίς προεξητασμένοις τήν

Εστορίαν άρμόζοντες, τδ κατά τών έν άρετή ζώντων

τδν «καταράσθαι βεβουλημένον μηδεμίαν δύνασθαι

προΐεσθαι φωνήν λυπηράν τε καΊ άπεμφαίνουσαν,

άλλά τρέπειν τήν κατάραν είς εύλογίαν. Τδ δέ νοού- *

μενον, τοϋτό έστιν, δτι τών κατ' άρετήν ζώντων δ

τής λοιδορίας μώμος οΰχ άπτεται. Πώς γάρ έπ'ι πλεον

εξία 6 άκτήμων λοιδορηθήσεται ; πώς δέ τις έπιθρυλ-

λήσει τήν άσωτίαν τφ άνακεχωρημένω κα\ Ιδιάζοντι ;

ή τδν θνμδν τω πράω ; ή τδν τύφον τφ μετριόφρονι ;

ή άλλο τι τών έπιμώμων τοίς έκ τών έναντίων γινω-

σκομένοις; οΤς σκοπός έστιν, αληπτον παρέχειν τφ

μώμω τδν βίον Ενα, καθώς φησιν ό Απόστολος, δ έξ

έναντίας έντραπή, μηδέν έχων λέγειν. Διά τοϋτό

φησιν ή φωνή τοΰ είς κατάραν παρειλημμένου, ι Πώς

άράσομαι , δν μή άράται Κύριος ; ι τουτέστι , Πώς

λοιδορήσομαι τδν μή δεδωκότα τής λοιδορίας τήν

δλην; φ διά τδ πρδς τδν θεδν βλέπειν άτρωτός έστιν

είς κακίαν ό βίος. Οΰ μήν, έπειδή τούτου διήμαρτεν ι

δ τής κακίας εϋρετής, καθόλου τής κατά τών έπιβου-

λευομένων έπινοίας έπαύσατο· άλλά πρδς τδ Εδιον πά-

λαισμα τήν έπίνοιαν τρέπει, πάλιν δι' ήδονής πρδς τδ

κακδν δελεάζων τήν φύσιν. "Οντως πάσης κακίας

οΤόν τι δέλεαρ ή ήδονή προβληθεΐσα, ευκόλως τάς λι-

χνοτέρας ψυχάς έπΐ τδ άγκιστρον τής άπωλείας έφέλ-

κεται. Μάλιστα δέ πως διά τής άκολάστου ήδονής

άφυλάκτως ή φύσις πρδς τδ κακδν παρασύρεται. "Ο

δή κα\τότε έγένετο. Ο! γάρ τών όπλων ύπερισχύσαν-

τες, και πάσαν τήν έκ σιδήρου προσβολήν άσθενεστέ-

ραν τής Ιδίας δυνάμεως δείςαντες, κα\ κατά κράτος

τήν φάλαγγα τών άντικειμένων τρεψάμενοι , τοις

ι ΙΐΒυε1)»ΐ ΒΐΙ.Ίαπ) αιιςιιπα, Ι«ηε1)3ΐ οι-3ειιΐ3, «ι 3(1

Ιιχο πιϋίΐιι ωίηβ ίςηοΐα ηοηηυηςυηπι ρεπίίδΐε-

4>βΙ** : ευ]ιΐδ νοεβηι (φΐοηϊίΐη ϊρ$β δοΐβϋαΐ οι-υΐο-

ηια) ΒηίηΐϊΙίαιη εΙαιηοΓβδ 61 £3ΐτίΐιΐ5 βνίιιιη ι·ο-

ορβηηΐε (1ϊαΙ)θ1ο ϊηΙβΠϊ^βΓο) ςυηβί αι-ιϊειιίαίαπι δϊ-

^ηίΐίεηηίοπκιυε ΗίδΙοηα βηβιτβνίΐ : οδίεηιίεηδ βϋ

ηοε νβιιίΐβΐϊδ δβιΐυοίοδ 3 α'χπΊοηίϋυδ (Ιενεηίτε, «Ι

ηιθ(1ιιη> νοοίβ ΟΓυΐοηιπι οβδει-νειιΐ, βε ίηιΐβ κί^ηΊΓι-

εβιιιϊβ ιΐοοίπηβπι νοεϊδ βεείρεΓε 3ΐΊ)ίΐΓβηΙιΐΓ. Νβιη

Ιιιηε 3ΐΙεηάβπ5 είδ ((υϋ)υδ βοϋ ικβίιηΐιιτ ηπίί>*ΐή, ίη-

6ΧρΐΙ{;ΐ13ΐ)ίΙβδ 8856 ^(]χθδ, 3ΐ1νεΓ81Ιδ (]ΙΙ08 θΊΐ08ΐ>3·

Ιιιγ, ρεπίοείαβ 881. 8ϊε εΐ ίη βναιι^εϋεα Ιιίδΐυπα**

Ιεςϊο άχιυοηαηι, φίαιητί' 3(1νβΓ5ΐΐ5 Ποιηίηυιη

ρΓ33ρ3Γ3ΐ3 88861, 01101 Ι,ΙΠΙΟΠ 3(1ν6ηϊβηΙΪ8 νίΐΐΐ ΓβΓΓβ

ιιοη ροδδβΐ, οίαηοΐ ϊηνϊΐα νβπίβίβπι, πυοιΐ 1* ϊ ο ββΐ

' ίρ$β ΠβΊ ΓίΙϊιΐδ, ηοϊ εοηνεηίβηΐί ΐεηιροΓβ ϊβηβπι

ρβοεαίοπβιΐδ ίείοπιιιηι ι-είπίπιεί. ΟίεεϋβΙ βιιίεηι

Ιεβίο ίΐΐη : ι δείηιυδ (]ΐι'ΐ8 ίϋ 68, ίπηοΐυδ Πει, εΐ

νειιίδΐί 3ηΐβ Ιεηιρπϊ νεχατε ηοδ ; » ηιιοίΐ ει ΐυηε

ί.κΊυιη εβί. V ί§ εη'ιιη άνηιοηιιη), ςυχ βπ^ιιτοιη ββ-

(]ιιρΙι3Ιιιγ, ϊηνίεΐυπι 6586 ροριιΐυηι Οεϊ ν.ι1βιιι ϊρδυηι

βιΐοευίΐ. 1ΐ3 ιιυΙΙαηι ροΙεδί ίιιίηιιίοβ εάεΓε νοοβιη

ΐη Υΐι-ΐιιοδΟδ, ηυβ ροδίϊΐ εοδ εΙΓιοοΓε ρο]οι·εδ, δ8^

ηΐϊΙειϋοβΓβ δίαϋβηβ, ΙιβηεάίιίΙ : ηοε εηϊιιι ιιιβευΐα

ιιΙΙα δοπίβδο.υηΐ ϊηηοοεηιεδ : ςυοιηοάο εηίηι αν:ι-

ΓΪΕϊβ,ςυϊ οπιηΊβ εοηίοηιηίι, ιηαευΙβΙιίΙιΐΓ^ ηυοιηοϋο

ςιΐ3δί Ιυχυποβιιε 3ε ν3(ζ»πδ, δοϋΐϊπιΐδ Ιιοπιο νίΐιι-

ρβπιΐΗΐυΓ? ςυοβκχίο ϊ γπ ιπ ϊ ι ϊ ηοεεΙ>ίΐ? ηιιοηιοάο

θΐ3!33 οβΓνίεββ ΙιυηιίΙεδ νβχ3ΐ)υπΙ? βιιΐ 3ΐί» ηυ3>

, ρϊ3ΐη ηιβευΐβ ίαιηΐ3ευΐ3ΐιιιη ΐΐΐ3ειι1»1>ίΐ? Πίδ ειιίιιι Ιιχε

' ίηίοηΐίο νϊνεηίΐί ββΐ, ηιιΙΙαβ ΙιοδΙί 3ΐΐδ»δ ρΓ%8ΐ3Γ6, υΐ,

δίουΙ Αροδίοΐιΐδ αίΐ, ηίΙιίΙΙΐ3ΐ>ε3ΐ οοηΓυδυδ αάνβΓββ-

ΓΪ08 <ΓιεβΓβ". Οποείτε» ηιΐ πιαίβίΐίεβιιϋιιιη τοεαίιΐδ

Βαΐηαηι εΐ.ιιτοί : ι Ουοηιθ(1οι»3ΐβ(1ίο»πι,ευί ηοη πΐ3-

1β(1ίοίΙ Πυηιίηυδ ** ? » Ίά εβί, ςιιηηιοϋο ιηβίβιΐίεηπι,

ΐ|υί ηυΙΙβηι ιιιηίοιϋοβηιΐϊ ιηαΐβΓΪαιιι ρΓ5βΙ)πίΙ ? ε»^α»

ϊηνυ1ηοΓ3ΐ)Ί1ίδ νϊΐ» ββΐ, ψ\Ί» ϋβί βουΐο ρΓΟίε^ίΐιιτ.

νεΓϋηι Ι3ΐτΐ6ΐδί Ιιβο ηιηΐβιΐϊοβηιΐϊ νϊβ ηϊΐιίΐ ίη ρορα-

Ιιιηι Ιιοδίίδ είΤιεΐΙ, Οπιβη ςυίβ τΐηυΐβ ιΐίνϊη» ιΐβ-

Γεικίϊ Ιιιϋχοδ ίΐ^ηονΚ, ηοη εββδβτίΐ, βεα* Γεειίίβδίιη»

νοίυρίβίε 3 (Ιίνίηο τεηιονεΓβ δίικίβΐ βυχίΐίο. Νβπι

ευιη οηιηίδ νοίυρίαβ Γβεϊΐε βά νϊΐίυηι βΙΙϊεΊβι,

(υπι νεΓΟ ΓοΒϋίδδίηΐϋδ ΥεηβΠ8 βεΐιΐδ, ΠΙι'κΙίηοδο»

ρΓ3286Γΐίηι ]υηϊθΓηιη 3ηίηΐ08 βιΐυηεο ϋβίεηίοδ Ιιηιηο

^ 3ΐΐΓ3ΐιίι. Μ ίηο<6Ρ3ΐ£(;η3πιςιιϊ 'βΓπιΐδ ρΓχνβίεϋαιιΐ,

ςυί ΗοδΙίδ ειιββηι δΐι» νίπιιΐο ΓβΙϋάοπιηΙ, ο,υί Ιο-

010068 3ΓΠΊ3138 ΓιιιίβΓυηΙ ίΐφιε Γυ^οπιιιΙ, ιηοΙϊβΓΪϊ

Γογπιβ ρβΓευδ&Ί εβεϊάβΓυηΐ: ίΐβ ηιιϊ νίτοδ νίοιτυιιΐ,

3 πιυΗεΗΙιββ ρεΓνίηευηΙϋΓ. Μβη βίαιυΙ βίςυβ ηια-

1Ϊ6Γ68 3ρρ3ΓυβΓυηΙ, Γ0ΓΠ1083 ρΓΟ Ιβΐίδ εβΓρ0Γ3 0^1-

οϊβηίοδ, (οΓΐίΐυάίηϊ» βίαΐϊηη ο1>ΙΐΙϊ , 3<1 νοίιιροΐββ

άβνοΐυΐί δΐιηΐ. Πϊε 3(1 ηοΓ;ιικ1α5 ΙίΙιίϋίηεδ Ι.ιρδυ6

ΗοδίΊ 1ηι5 1ιιιΙχο5 (Ιίνίηο ρηνβίοβ ρβίΓοείηίο ΐΓυε'ι-

άβηάοδ ρΓ0(1ίι1ί55ΐΊ, ηΪ3Ϊ ιείβίοτ ΡΙιίηεεδ »γοΌγ6 »ηο

(1ίνίη3ΐιι δεηΐεηΐίαηι ρΓίβνεηϊδδεΙ " : η»ηι ει ]υιΙ«χ

ει εβπιϊΓεχ ίρββ Γβεΐαβ ββ(, δβεεηίοΐβΐϊηυβ ηβιι·

οΠίείο, βϊηβυϊηε ρβοοαίυηι ριιτ^ιτίΐ : βηηβΐι'ιηε,

" Νιιιη. χχιι, 28. Μ Μβγο. ν, 9 ιςη. Γι», π, 8. ·· Νυηι. χχιν, 1 3ψ]. " Νυω. χχν, 7.
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ίιιφιαηι, αιΓιηαϋβ η(Μ» ίηηο\ϋ, 86(1 βΟΓυιιι ςυί ηε· Α γυναικείοις δελεσι ίΊ'ήίονής κατετρωθησαν χα\ τών

Γαηιΐο επιηίηβ ευηνβηεπιηΐ, ηυοηιιη ει εοι·ροΓ3

υιιο ίεΐα ΐΓ3ΐΐδΙΐ.<3, εΐ νοίιιρία» ηιοΓίβ εοηίιΐδβ <1ί-

νίηβιη ίταπι ηιίΓι§3Γυηΐ. Ηαε Γβ καΙυΐαΓβ ψκΗΐιΙ.ιηι

εοηδίΐίιιιη ηίδΐυηβ μι·,ι Ι»τρ ν'κΙκΙιΐΓ; ηαηι εαηι ηιυΐΐί

δίιιΐ ιιιοτϋϊ εΐ «βΠΙυιΙίιιεδ ιιιιίιηί, ([ΐιίΙ)(ΐί Ιιοπιίηοδ

ΓίΐρίυηΐυΓ, ιιίΐιί! Ιϋβίαιη ίη ηοβ νιη ΙιαΙιειν οδίβη-

ιΐίΐ, (|υ»ηΐ3ηι «ρυΐ'είδδίηΐ3 Ιιχε ΙίΙ/κΙο. Νβηι >ί νίΓΟδ

ϋΐοδ, ςυί Λ^νριϊοπιιη εηυίοΐιιιιι (ΙίνίιιίΙηδ Ιεεί'ι ηοη

Ιίπιιιβηιηΐ, ςυί Λπιαίβείΐας Γυάεπιηΐ, ε( ηαΐϊοηί

{}\ιχ ρο>( ίρδοβ οεευΓΓΪΐ ΓοπηίύβοίΙεδ ηρρ:ΐΓΐΐΡπιηΙ,

ι|υί ίρίοπιιη Μϋΐ1ί;ιιιίΐαηιη) Ιε£Ϊοηεδ Γυ^ατυιιΙ, 5Ϊ-

ιηιιΙ αε νίβ* βυηι πιυΙίεΓεβ, νοΙυρΐ3ΐϊβ ιιιαηοίρίβ

ΓβεΙοδ 3$$βΓΪΙ, α,υίά ίΐιυιΐ Ιιίηε ηο» ίηδίπιίΐ, ςυοιη

νοίιιρίίΐι'ηι Ιΐ3ΐιε νβΐύβ (3νβηά3πι βδδβ, φηι: ΐιΐιΙΙ.ι-

Ιίυηίηυδ δυίδ ν 1 1 ο ■> ;ιπιιϊ> ίιινίείοδ Μΐροΐ'ανίΐ, ςιιοιί-

ψιβ ίΐιιρυϋεηΐίυδ βδΐ, ρίίαπι α^ί Ιυιρίίικίίηεηι ρεΓ-

£ΐΐ38ίΐ ? Ίΐ3 ΙιβδΙίαΓιβ 3(1 ΙίΙιίϋ'ιηειη ίηιριΊηδ ίη ρεευύβδ

ηοιιιίηβδ νβΚϊΙ. Νβηι Ιιυιι>3ΐκε εοιιιΐίΐίοηίδ ουίίΐί

ρβηίΐιΐδ, ηοη ιηοιίο 8ΐΐ3 εΓίπιίηη ηοη πΊ.ιΙι.,ηι , νε-

Γηηι εΐίβηι ροκ'οιυηι πιοτε, βΐίβι- ίη ηΙιβΓίυβ οεηΐίδ

ραΐβπι 8οι·ιϋΙιιΐ8 ύβνοΐιιΐί ι π ιρϊΐιιιΙ ίιιβ εΐ δεεΙεπουδ

^ΙθΓΪ3))3ηΐυΓ. <}ιΐ3Γβ βρβηβ ηοβ ιηοηεΐ ΙιϊδΙΟΓΪα ,

ρΓοευΙ 3 Ιαιιι Ιοιτίϋίΐί 1)β«ΐί3 ηοΐιίδ βδδβ Ιΐ3ΐ)ίΐ3ΐΐ(1υιη,

ηβ πιοΓίιυβ ιιιοΓβ ίςιιί$ ρΓορίει· νίείηίΐβίβιη Πλιιι-

ιιίΒηι 30* ηο$ ηβςιιβ Ιηιΐδΐιιίΐΐβΐ : ςυοιΐ εΐ δαίυηιηιι

3»ρ'ιβηΙί3 άηββΐ **'· Νοη 3ΐΐίημβηι1υιη ββββ *Γ-

ώεηίειη ε.ιιυοηθίΐ) ηυϋο ρεάε, ηεο,ηβ ίςιιεηι ίη βίηα

(Ιεροηεηιΐΐϋΐι : ηυ38Ϊ ϊη ιιθ8ΐΓ3 ρυ1ε8ΐ3(β δίΐυιη δίΐ,

μέν άνδρών χρείττους, τών 64 γυναικών ήττους έγέ-

νοντο. Όμοϋ τε γάρ ώφθησαν αύτοΐς αί γυναίκες,

άντ\ δπλων τάς μορφάς προβαλλόμενοι, καΐ παρα

χρήμα τοϋ τόνου της άνδρείας λήθην έλάμβανον, τδν

θυμδν είς ήδονήν διαλύσαντες. Και οί μεν ήσαν εν

τούτοις, έν οΤς είκδς είναι τοΰς τή άθέσμω μίξει τών

άλλοψύλων έπιλυσσήσαντας. Ή δε πρδς τδ κακόν οί-

χειδτης, της τοϋ άγαθοϋ συμμαχίας άλλοτρίωσις ήν

εϋθϋς γάρ αυτοϊς εξεπολεμώθη το θείον, άλλ' οϋκ

άνέμεινεν δ ζηλωτής Φινεές τι) Ανωθεν ψήφω Χβθβρ-

Θήναι τήν άμαρτίαν άλλ' αύτος έγένετο δικαστής &μ«

καΐ δήμιος. Κινηθείς γάρ είς τήν κατά τών λελυσση-

κότων δργήν, τδ του ιερέως ϊργον έπλήρωσεν, αΐματι

καθαρίσας τήν άμαρτίαν, αίματι ούκ άναιτίου τινδς

ζώου , τοΰ μηδέν μετεσχηκδτος τοϋ της άκολασίας

μιάσματος, άλλά τών εν κακία συνεζευγμένων άλλή-

λοις· έφ' ών ή αιχμή κατ' αυτών τών δύο σωμάτιον

διεξίλθοΰσα κατεπράϋνε τήν της θείας δίκης κίνησιν,

τώ θανάτφ τών ήμαρτηκίτων τήν ήδονήν καταμί-

ξασα. Δοκεϊ δέ μοι συμβουλήν τινα ψυχωφελή κατα-

τίθεσθαι τυϊς άνθρωποις ή ιστορία , δι' ί_ς διδασκί-

μεθα, δτι πολλών 8>Λων παθών, α τοϋς λογισμούς τών

άνθρώπων καταγωνίζεται, ούδεμίαν καθ' ήμών ίσχϋν

Ετερον πάθος ίχει τοσαϋτην, ώς πρδς τήν νδσον της

ήδονής έξισάζεσθαι. Τδγάρ άΟροωςτοϋς Ίσραηλίτας

εκείνους, τους και της Αιγύπτιας ίππου κρείττους

έπιδειχθέντας , καΐ τών Άμαληκιτών ΰπερσχόντας,

κα\ τώ μετ5 αύτοϋς ϊθνει φοβερούς φανέντας, και

«Ι εχρεπεϊ οιιιηϊδ πιβίί 8ίηιΐ8, ςυβηάίιι 30 63 Γβ, ^ μετά ταύτα της τών Μαδιανιτών ύπερισχύσαντας

ς«36 ίηεεη(1ίηιη εχείΐ3ΐ, ΐ'εηιοΐί Γυεηπιυβ : δίη 3(1

«Ιίαιη 3εεε$8εΓίιηιΐ8, βίε ηΐ ΒΓάβηβ ϊΙΙε εβΙοΓ ηοβ

3ΐΐίης3ΐ, (αιη βίηυηι ηο8(Γυηι ευρίάίΐ3Γΐ8 ί$ηΪ8 ίη-

ν3(Ιε[, 3ΐςυβ Ϊ13 άείηεερβ βνεηίβΐ, υΐ ει ρεβ υτβΙιΐΓ,

βΐ βϊηηί 'ηοδίΓΟ «βΠ3 ρεπιίεϊβδ 3ίΙεΓ3ΐυΓ.

φάλαγγος, τούτους, δμοϋ τί) θέα τών αλλοφύλων γυ

ναικών χαταδουλωθήναι τϊ^ νόσω· ούδέν ϊτερον, κα

θώς εΓρηται , δείκνυσιν, ή τδ δύσμαχδν τε είναι και

δυσανταγώνιστον πολέμιον ήμών τήν ήδονήν. "Η τών

άηττήτων τοις δπλοις δμοϋ τώ φανήναι κατακρατή-

βασα, τδ της άτιμίας ήγειρε χατ' αυτών τρόπαιον, ΰπδ μάρτυρι τώ φωτΐ τήν αϊσχύνην αύτών στηλι-

τεύσασα. Βοσκήματα γάρ δι' έαυτης τους άνθρώπους άπέδειξεν, ούς ή κτηνώδης καΐ άλογος πρδς τήν άκο»

λασίαν δρμή έχλαθέσθαι της άνθρωπίνης άνέπεισε φύσεως· μηδ' έπιχρυπτομένους τδ άγος, άλλ' έμπομ-

πεύοντας τη άτιμίια τοΰ πάθους, και εγκαλλωπιζομένους τώ της αισχύνης μιάσματι, συών δίκην άνα-

φανδδν έν ταΐς άλλήλων δψεσι τφ της άκαθαρσίας βορβόρψ έγκαλινδουμένους. Τί ουν τώ διηγήματι παι-

δευδμεθα; τδ μαθδντας ήμας δσην ίσχϋν πρδς τδ κακδν ή της ήδονής εχει νόσος, ώς δτι μάλιστα πδ^(5ω

τοΰ τοιούτου γειτονήματος τδν εαυτών άποικίζειν βίον · ώς δν μή τινα πάροδον καθ' ήμών λά6ΐ) ή νύ-

σος, οΤδν τι πΰρ διά τοΰ προσεγγισμοϋ τήν πονηράν φλόγα κατεργαζόμενον. Τοΰτο γάρ διδάσκει λέγων έν

τη Σοφία Σολομών, μή έπιψαύειν τοΰ άνθρακος γυμνψ τφ ποδ\, μήτε δέ πϋρ τφ χόλπω έναποτίθεσθαι·

ώς έν ήμίν 8ν έν άπαθεία μένειν, ϊως άν πδρ\<5ωθεν ώμεν τοΰ ύπεκκαίοντος· εί δέ κατ* αύτδ γενοίμεθα,

ώς έπιψαΰσαι της διακαοΰς ταύτης θερμότητος , έγκόλπιον τν πυρ της επιθυμίας γενήσεται, κα\ οΰτως

έπακολουθήσει κ*Ί τφ ποδ\ ή καΰσις, κα\ ή διαφθορά τώ κόλπφ.

Ιη ΕτΗφβΰΟ α,ϋοςηβ Οοη'ιηιιβ, Βΐ Ιοη^β 30 η»ε Ο Έν δέ τφ Εύαγγελίφ δ Κύριος τή* ιδία φωντ], ώς

ηοβ ρεβίβ 3οι1υεεΓεΐ, ευρϊ(ϋΐ3ΐεηι ίρ83ηι, ςιιχ τι- άν πό^ωθεν φυλαχθείημεν τοϋ τοιούτου καχοΰ, χα-

ϋεηιΐο ΪΓΓερβΓβ βοΐβΐ , ηυ38*ι ΓΐοΊεβη) νοίυρίβΐίβ

βνϋΐδίΐ, οδίεηάβηδ ηοη βδδβ εα&οίρϊβηάαιιι ευρϊ-

(1ί(3ΐβιη \Ίδυ, ςιι»>. 3(1 3εΙυπι ίρδίιηι ρίβηίδδίηι» νΪ3

οΙ. Ν3ηι ρεηιίείοδυδ οηιηίβ ιιιοτίΐϋδ ρεδίίΐεηΐίχ

πιοΓβ, δί δοηιβΐ ρΓίηεΊρΐϋι οεευρβνβπΐ ηιεηι1)Γ3,

8θΐ3 πίογΙο 5Κ(1:ιΙυΓ. δειΐ ΙοηςίοΓΪ θΓ3ΐίοαε ορϋδ βδδβ

ηοη 3γΙιΊΙγογ, υΐ νίΐαηι Ηοτιΐ ΙοΙαιη ίη εχεηιρίιιηι

νίηυιίδ 1εεΙοΓίΙ>ιι$ 3&εΓ3ΐηυ$. Ναιη βΐ ηηίβ αά 3ΐι1>-

Οάπερ τινά (5ίζαν τοΰ πάθους τήν διά τοϋ ίδεϊν έπι-

θυμίαν έξέτεμε , διδάσκων, ότι δ τή δψει τδ πάθος

παραδεξάμενος, δδδν δίδωσι κατ' έαυτοΰ τή νόσφ.

Τά γάρ πονηρά τών παθημάτων, λοιμοϋ δίκην, έπει-

δάν άπαξ τών καίριων κατακρατήση, τώθανάτω παύε

ται μόνφ. Άλλ' ουδέν οΐμαι χρήναι μι(κύνειν τον

λίγον, πάντα τοϋ Μωϋσέως τδν Βίον είς άρετή;

υπόδειγμα προτιθέντας τοις έντυγχάνουσι. Τφ γάρ

"ΕοεΓι. νιιι, 15.
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πρδς τνν ύψηλοτέραν ζωήν έαυτδν άνατείναντι, ού Α

μικρά γένοιτ' άν πρδς τήν άληθή φιλοσοφίαν έφό-

6ια τά ε'.ρημένα. Τω δε μαλακιζομένω πρδς τους

ύπέρ της άρετής ιδρώτας , καν πολλαπλάσια γραφή"

τών είρημένων, ούδέν άν έκ τοΰ πόνου γένοιτο

δφελος. Πλίιν ώς αν μή τοΰτο , κατά τδν προοιμίου

διορισμδν, λήθη γένοιτο, εν οίς ήμΐν δ λδγος διϊσχυρί-

ζεται, τοιούτον είναι τδν τέλειον βίον , ου μηδεμία

περιγραφή τελειότητος κωλύει τήν πρδοδον ■ άλλ' ή

προς τδ κρεϊττον άε\ γινομένη τοΰ βίου έπαύξησις,

όδδς έστι τη ψυχή" πρδς τελείωσιν · καλώς αν ϊχοι

πρδς τδ πέρας τοΰ βίου Μωσέως άγαγδντας τδν λδγον,

άσφαλή δεΐξαι τδν άποδοθέντα ήμίν δρον τής τελειίτη-

τος. Ό γάρ διά τοσούτων άναβάσεων παρά πάντα

τδν βίον υψούμενος , οΰκ ήπδρησε γενέσθαι πάλιν

έαυτοϋ υψηλότερος ■ ώς άν, οΐμαι, διά πάντων, άετοΰ ™

δίκην, ύπερνεφής αΰτοϋ θεωροΐτο ή ζωή κα\ μετέω

ρος, περί τδν αιθέρα τής νοητής αναβάσεως ελισσο-

μένη. Έτέχθη, δτε τδ τεχθήναι Έδραΐον παρά τοΓς

ΑΙγυπτίοις άδίκημα έδοξε. Τοΰ δέ τυράννου τδτε νδμω

τδν τεχθέντα κολάζοντος, κρείττων γίνεται τοΰ φθο

ροποιού νδμου, περισωθείς τά μέν πρώτα παρά τών

γεννησαμένων, μετά ταύτα δε παρ* αυτών τών τε-

θεικότων τδν νδμον. Κα\ οΤς ό θάνατος αύτού νδμω

κατεσπουδάσθη, ούτοι ού τής ζωής μδνον, άλλά καΐ

τής ευδόκιμου ζωής πάσαν είσηνέγκαντο πρίνοιαν,

διά πάσης σοφίας άγαγόντες τδν νέον. Κρείττων μετά

ταύτα γίνεται τής άνθρωπίνης τιμής, καΐ τής βασι

λικής άξιας υπέρτερος, Ισχυρδτερον καΐ βασιλικώτε-

ρον κρΐνας, άντί τών δορυφόρων, κα\ τοΰ βασιλικού β

χδσμου,τήν τής άρετής φρουράν έχειν, κα\ τώ ταύτης

κδσμω έγκαλλωπίζεσθαι. Μετά τούτο περισώζεται τδ

ίμδφυλον, και καταβάλλει τή πληγή τδν Λίγύπτιον

νοούντων ήμών διά τής εξεταστικής θεωρίας τδν τε

έχθρδν τής ψυχής, και τδν φίλον. Είτα διδάσκαλον

τών ύψηλών μαθημάτων ποιείται τήν ήαυχίαν, καΐ

ούτω φωτίζεται τήν διάνοιαν τω φωτ\ τώ έκ τής

βάτου έκλάμψαντι · κα\ τδτε σπουδήν ποιείται κοι-

νωνήσαι τοις δμοφύλοις τών θείθεν αϋτώ γεγενη μέ

νων καλών. Έν τούτοις διπλήν έποιήσατο τής δυ

νάμεως τήν έπίδειξιν, τήν μεν άμυντικήν κατά τών

εναντίων, έν πολυτρδποις τε κα\ έπαλλήλοις πληγαίς·

τήν δέ εϋεργετικήν, έπ'ι τών δμοφύλων. Διάγει διά

τοΰ πελάγους τδν τοσούτον λαδν ποδί, ού στδλον έαυ-

τψ νηών παρασκευάσας, άλλά τήν πίστιν αύτοϊς πρδς

τδν διάπλουν ναυπηγησάμενος, χέρσον ποιεί τοις

Έβραίοις τδν βυθδν, θάλασσαν δέ τοις Αίγυπτίοις τήν

θάλασσαν. ΤΙ^σε τά έπινίκια ■ ώδηγήθη τώ στύλοι·

έφωτίσθη τώ ούρανίψ πυρ\, τράπεζαν έκ τής άνωθεν

τροφής έαυτώ παρεστήσατο. Τής πέτρας ένεφορήθη,

τάς χείρας άνέτεινεν έπ\ τη τών Άμαληκιτών άπ-

ωλεία. Προσβαίνει τψ δρει, έν γνόφω γίνεται, σάλ

πιγγας ήκουσε, τη θεία φύσει προσήγγισεν, ύπδ τής

άνωθεν σκηνής περιεσχέθη, τήν ίερωσύνην έκδσμησε,

τήν σκηνήν έπήξατο, τοις νόμοις τήν ζωήν διωρθώ-

σατο, τους τελευταίους πολέμους κατά τδν είρημένον

τρδπον κατώρθωσεν · έπ\ τέλει τών κατορθωμάτων,

τήν άκολασίαν διά τής ίερωσύνης έκίλασε. Τούτο

γάρ ή διά τού Φινεές γενομένη κατά τού πάθους

Ρατκοι. Οκ, ΧΙΛΥ.

Ιίιηίοπ'ΐιι νίΐχ ΓαΓιοηβπι η«ρΐΓ.ιπΙ, ηοη βχί£υ.3 βχ

'μτη άΊεΐίδ 3(1 νοΓβηι ρΙιίΙθ9ορ!ιί3ΐη τΐηΐϊοα, 61 τιγ-

ΙαΙίδ εχβπιρίβ ροΙετΗ 1ι»1>ΡΓβ : ςιιϊ βυΐεηι ηιοΙΙίοη

651 31111110, φ13Π1 υΐ 81Ι(ΐ3Γ6 ρΓΟ νίΓίιΚβ νβΙΊΐ, ηβε,

οΐίαηίδί ηιιιΐΐο ρ1ϋΓ3 εοηδεπΙιβΓειηυδ, εοηιηιονεΐιί-

Ιυτ. νεπιιη ςυοηίαιη ίηείρίβηΐβδ β»πι ρβΓίβείβιη βδββ

νϊΐαηι <1β80Γίρ5Ϊπιιΐ8, ευ]υβ ρΓΟβί-εδδϋηι ηιιϋβ ϋβ-

βεηρίίο ρβι-Γεείϊοηίδ νείαΐ, 86(1 ΊηεΓβπιβηΐυπι ίρβυιη

3(1 ιιι»]ογ3 βΐ ΐίΐε1ϊθΓ3 νίβ βδΐ 3(1 ρει-ΓβεΙίοηεηι :

ΜΟ83Ϊ08Β τ'ιΐ3> 0Γ31Ϊ0Π6Π1 ϋβάυχίηιιΐδ , νβΠίβΙβΙΙΙ

ϊΠϊυκ (Ιβδεηρίίοηίδ ΟδΙβηο'βΓβ. ΎίίΙειηυδ βηίηι ίΙΙυιη

εοηΓιηιιβ ρβΓ Ιοίβιη νίίαπι 3(1 3ΐΐίθΓ3 δυ1)Ππΐ3ΐιιηι,

πΐϋΐΐο δΐιΜίπΗΟΓειη δειρδο ϊη Γιηβ νίΐ* Πκ Ιιιιη Γυίδδβ,

ιι I (|ΐΐ3δϊ ηςυίΐί βαρεΓ ηιι1>βδ, βΐ 3(1 Ίρ$υηι «ΐΙιεΓ»

ίιιίεΐΐεείυηΐεηι είΓευΙβΓΪ 3δεβη$α ρΓονβεΙιιβ εβδβ νί -

ιΙεβΙιΐΓ : Ιβπιβη ηβιυβ βδΐ, ειιηι ίη]υΓΪ3ΐη ρβΠα

πΐΒδειιΙί ^8)Ρ"'8 ϊβοβΓβ ριιΙβΓειιΐιΐΓ, ειιπι 1β£β Ιγ-

Γβηηυδ ηΐ3Γ6δ ρ3Γνυ1θδ ίηδεηυβΓβΙυΓ. 8ει1 3ρ3Γεπ-

ιίΐΐϋδ ρππίϋΐη, άβϊικίβ 31) ίρδίδ Ιεςυιιι ρεΓηϊείΟδίδ

(.ιΐΟΓΪΙιυδ δΐιΐιΐίΐιΐδ, &υρει-3νίΐ ΙεβΊδ πιΊιΐ3δ, εΐ νίχϊΐ.

113 ςυί Ιε^β πιΟΓίίδ ευιη ()3ΐηη3Γυηΐ, ηοη δοΐυπ)

νίνεΓε, δει! ϋβηβ ςυοςυε νϊνβΓε ίρδυιιι ευΓβνοΓυηΐ,

βε ρβΓ οπιιιβδ Μξγρίίοτχΐίη (ΙοεΙι ϊιιαδ ειΐιιεβνεηιηΐ.

Μβ^ηίΐιιιΐίηρ άεΐηϋε βιιίπιϊ οιηηειη Ιιοηοτθίιι Ιιυιηβ-

ηυηι, οιηηβιη Γεβίβηι άί§ιιίΐ3ΐεηΊ, οηιηεηιςυβ ^Ιο-

γΊβπι 38ρβΓΠ3(υ8 681 : ηΐϊ^ηΐΐίεεηΐίδδίιηοπ) βηίηι 30

Γφυηι ]υοΊθ3νί[, ηοη 83ΐε11ίΐί1)υδ ΟΓηβΙυηυβ τεςίο,

8εά νΪΓΐιιΐβ ευδίοάϊη, ε( νίιΊυΐίδ ΟΓηβΙιι ςΙοΐ'ϊβΓί.

^^νρΐϊο <1βϊη(3β ϊηίειΊεείο είνβιη 86ΓΤ3νί(:ρΓ0 ςυί-

Ιιυδ ηοβ Ίηίιηϊευπι βίςυβ βηιϊευηι βηϊηΐίΒ ίηΐι-ΙΙβχϊ-

ιηιΐδ. Ροδί 1)33ε ςυίείβιη 30 δοΐίΐυάίηεπι ιιιη]οι-ίδ

8ί1>ί (ΙΊδοίρΙίηο! ΓεείΙ ηιβ^ΊδίΓβηι, βι βίε Ιιιεβ βχ ηώο

ΓιιΙρεηΐβ «ηίηαυη) Πΐυβίηνϊΐ. 8ΐυ(1ε! εοιηιηυηεπι Γα-

εβΓβ δΐιίδ ίοΐίείΐβίβιη δίΐιί ϋίνίηίΐυδ ρΓΧδΙίίαιη. Ου3

ίη Γβ (ΙορΗείΐεΓ νίηι 8υχ νίτΐυΐίδ ηΐ3ηίΓε8ΐ3νϊ(, ευπι

Λ^νρΐίοδ Γεδϊδίεηιβδ ηιιιΐιϊυ ηιοϋϊδ οίηιιβ ετεοηχ

νυ1ηεηυυ8 υΐεϊβεεηιΐο, ΐικη βιιοβ 31» οηιηί δοιηροτ

ίαιιηϊηεηΐϊ ειιίαηιίΐηΐβ εοηδΟΓνηηιΙο. ϋυείιρεΓ ηιαΓβ

ίϊεεϊβ ιαηΐιιιη ρορυΐυιη ρε(1ίυυ$, ηοη ηηνίΐιιΐδ ; 864

βο*6 ρβΚιςαδ ΐΓ3ηδίΙ. ΓεείΙ υΐ ρΓθΓυη(Ια ηιβπβ 16ΓΓ3

δϊεεβ Ηβ1)Γ35ίδ 68861, νΕ^νρΐϋδ νειο, οι βΓβηΙ, ρι-ο-

Ιαηάα βΐηυβ 3δρβΓ3 ιηηηι. Οοοίιιϊΐ ρατίβ νίοίοτί»

Ιβυάειη, νίχ άιιεβηι εηΐυιτιηαιιι Η&οαϊΙ, Ι^ηβ β»·

ΙεδΓι 051 ίΐΐυηαϊηαΐυδ, εχ οΐ1)ο εοΒίΐΐυδ ηιίδδο ηιεηδβηι

ρΓχρπΓβνίΙ, ηΐ3ηυβ δΐίΓδυηι βΓεχίΐ, εΐ ΑηιβΙεεΙι Λβ-

οβίΐβνίΐ. ΑεεεβδίΙ 3(1 ηιοηΐεηι , ϊη 03ΐί§ίτιειη 86

ίη(υΙΐ(, Ιυοβηι βυάίνϊΐ, ϋβο ρΓορ'ιηςοΐοΓ Γαείιΐδ εδί,

ίη βυρεποΓε (3θβΓη»ευ1ο ηβοΐΐβνϊΐ , ΜββΓ(1οΙϊιΐΜ

βχοΓηβνίΙ, ίηΓεΓϊυδ ΐαίιοΓηαοιιΙυηι εοηϋΐοΊΐ, Ιο^ίοιίδ

νΊΐίΐη ήοπιιηυιη ηιυηίνϋ, ηεΙΙβ μΙιΐΓϊιιιη ϊηνϊοΐιι»

^εδδίΐ, 3ε ίη (Ιηε ιαιταιη τεί'υιη ςεδΐ3Γυηι ρεΓ -

ηίείειη ΙυχαΗχ ρβΓ βαοβπίοιίυαι ρυηϊνίι; ηοβ βηίηι

ϋΐ3 ϋέδϊ^ηβΐ ΪΓ3, ψΐΛ Ρΐιίηεεδ ίη ρεΠυΓΐ)3ΐίοηειη '

Ϊ1ΐ3ΐη βχαηί! : βΐ ροδί Ιιχε οηοηί» ίη ηιοηΐβιη Γβ-

ο,ιιίειίδ βκεεικίίι, ηοη ο'βδεεηάίΐ 3(1 ίηΓεηοΓεδ ΐβτΓββ,

ΐ]ΐιο ΙϋΓΟί ρορυΐΐ βχ ΓερΓοιιιίδδίοηβ Γβ5ρίείε1)3ΐ ; ηεε

βηίηι ίΙΙίεΙίοΓ ΐβπεηίδ, ςιιί εθ3ΐ«βΐίοιΐ8 ίηνί^ίΐην,ΐ;

δβο" δϋΓδίιιιι 3ά ίρδίιηι ιηοηΐϊδ νεΓίίεβηι εοηδίίΐιιΐυκ,

ιι ι ροΓΪ! ϊδδϊηηιΐδ 8ΐ3ΐϋ(Γίυ8 101α νίΐχ 8 1 1* άΗΙ^βαίοι

14
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εοηίίεΐβ δίαίιια,ηοη Γιηβηι ίη βχίτοιυο Γιειίοηίδ ΙβΓ- α όργή ύπηνίξατο. Έπ\ πάσι τούτοις, πρδσεισι τώ

ηιίιιο, 8β<1 νβι-ΐίοεηι ϊπιροδϋϊΐ. 0_υίϋ εηίιη άϊι-ίΐ Ιιί-

βίοπί (1β ίρβο? ι ΜοιΙυυβ εβί Μογβββ 58Γνυ8 Οοηιίηί

ρβΓ τεΛαπι ϋβϊ, ηεο υΐΐυβ ηονίΐ βερυΙεπιπι ε]υ3,

ηεο οευϋ ε]ϋδ οαΐίββνβπιιιΐ, ηβε Γίοίβδ β]ϋβ εοΓ-

τυρία εβί ". >

βρει τής άναπαύσεως, ούχ έπιβαίνει τής κάτω γης,

πρδς ήν δ κάτω λαδς έξ έπαγγελίας έώρα · ού γεύε

ται γηΐνης τροφής ίτι, δ τή άνωθεν έπι^όεούση με-

λετήσας, άλλ' άνω γενόμενος κατ' αύτήν τοΰ δρους

τήν άχρώρειαν, ώαπερ τις άνδριαντοποιδς έπιστή-

μων, δλον έαυτοΰ τδν Ανδριάντα τοΰ βίου έξεργασάμενος, άκριβώς έπΐ τω άκρφ της κατασκευής, ούχ

τελευτήν. άλλά κορυφήν τφ έργω έπέθηκε. Τ£ γάρ φησι περί αύτοΰή [στορία;δτιι Έτελεύτησεν δ Μωσής,

Ικέτης Κυρίου, διά βήματος Θεοΰ, κα\ ούδε\ς ϊγνω τήν ταφήν αύτοΰ · χα\ οΐ δφθαλμο\ αύτοΰ ούχ ήμαυ-

ρώθησαν, καΐ τδ πρόσωπον αύτοΰ ούχ έφθάρη. ι

Ηίηο βιιίι» (ΙίδεβΓβ Ιϊοεί, ςυοι ψιαηιί$ςυβ ν'ΐΓία- Διδασκόμεθα γάρ διά τούτων , ότι διά τοσούτων

Ιϊ1>υ$ Ιιοο 3361*0 ηοηιίηβ (Ιί^ηιιβ Ιιοιηο εΙΉείΙυι*, υΐ κατορθωμάτων γενόμενος, τότε άξιοΰται τοΰ ύψηλοΰ

Οοϊ 8βΓνυ$ ηρρείΐβΐηι· ? ϋβί εηϊηι &6Γνιΐ3 νβΓβ ϊΙΙβ τούτου όνόματος, ώστε οΐχέτης κληθήναι θεοΰ · όπερ

031, ς«Ί ε*1βΓα οπιιιίβ δΐιριτανίΐ. Ναπι Οβο δβι-νίΓβ έστ\ν Ισον είπεϊν , ότι παντδς χρείττων έγένετο. Ού

(-ιιίδρ'οιη ιιοιι ροΐβδί, ιιίβί οαιηί* ςιικ ίη 1>οο πιιιηιΐο Β γάρ άν τις θεώ δουλεύσειε, μή τών έν τφ χόσμω

8ΐ)ΐιΙ, ρΓορΙβΓ ϋειιιη βρΓενεπί. Ηοε αυίειη ίρβί υϊγ- πάντων χρείττων γενόμενος. Τοΰτο δέ αύτώ χα\ τέ-

11103% ι(Ι10Ι|ΙΙ·' νίΙΧ 1ΐυ|11δ 53601ΐΙί ΙΪΠ6Ι11 ;|Ι1(Τ'1, νειΊ)0

Ι)βϊ εοη8υπ)ηΐ3ΐυπι, Τιπει» αΊεο νϊνυηι, ευί ηοη βυε-

<:ει1ϊΐ 8εριι1ΐιΐΓΛ, οιιί ηοη αϋϋαίιιτ ΙυιηυΙυι, ςυί ηυΙ-

Ιαιιι οειιΐίβ ο.ιΓιςίηειη, ηυΐίαιη Γαοίεί εοιτυρίίοηε)»

ίηιΐυεαί. Οη'ηΐ ίς'κυτ Ιιίδίοπα ηοβ Ιιίηε 3υ!ηιοηεΙ?

3(1 ιιηυηι β83β Πηΐ'ΐιι ηοΐιίδ ίη ή»ε νίΐα Γεδρίείβη-

ϋιιιιι, ιιΐ ββίι'ι ϋΐ'ί ηοηιεη 3$8ε<]υ3ηιυΓ. Ν:ιηι ειιηι

οιηηεβ ίηίιηίοοβ (Ιβνίοβι-ίδ, /Ε^νρΐίιιηι, ΑιιΙ3ΐοοί(»η),

Ι(Ιιιπΐ3Μΐιη, Μ3(Ιί3ηίΐ3ΐη ; πιηι ικμκΐδ ΐΓ3η8)6ΓΪ£, ευπι

ιιπΙμ' )ΙΙυιηίη3ΐιΐ8 Γϋβπί, οιιιη εεβίεδίεηι ρ3ηεη) εο-

ιηεΰει-ίβ, ευηι ιιιηηα'ίΐίβ .ιΐα,υβ θ38ΐ'ιηιοηί3 ϊΐβΓ ΐίΜ

;>:1 ηιοηίειη ('οηΓβεβπβ, ειιηι ΐιιΐκιπιηι βοιιίΐυ ιΐίνίηβ

ίη ιηοηΐο 83θ·3ΐ»6ΐιΐ3 άίιϋοοπδ, ευη) ίη εαΐίςίηε Πι: ο

ίρ8) 3ρρΓ0ρί))([ϋ3νε)')8, 3ϋ αϊ) ΙΌ 1;ι1)ι:πΐ;κ:ΐΐ1ί ΠΙΥδΙβ- '

γ>3, ει $3εεΓ(1οΐί) (ΙΊ^ηίΐ3ΐειη ροΓοερεΓίβ, ευη) Ιυί

εοτάΪ8 ΓυκΓ'ΐ8 Ι3ρίείιΐ3, η ι ίη ίρ»ο οΊνίηα βίοηιι'ι»

6Χ3ΓβηΙιΐΓ 3 Πβο, ειιιη ηαπ'ΐιιιι ίϋοΐιιπ) ιΙεΙενεΓΐ», ίιΐ

εβι, 3ν3Γ3η> ειιρΊ(1ίΐ3ΐεη) ε νίΐ3 8υ8ΐυΙεΓΪ8, ευη>

εχ3ΐ(3ΐη8 3ϋεο ΓυεΓίδ, υ( Κ3ΐ33ηιίεΪ3 3ΓΐΊ1)υ8 εβρί

ΗβςυβΜ (ήΪ8 3ΐιΐειη ηΜ^ίοίι βηίοιιβ νβήββ Ιιυ]υ8

\ίΐ;« Γ3ΐΐ3ε<38 ίηίεΙΙίςίιιιυβ, ςηίουβ Ιιοηιίηεβ (3η-

ηυιιπ) ΟίΓΟΧ) ε^υ8<ΐ3ΐη ροειιΐί νβηείϊείο 3η*εεΐί,

ρΓθρΓΪ3 εχα(3 η3ΐυΓ3, ίη 1)ε8ΐί38 εοηιιηυίβηΐυΓ),

011ΙΙ1 ΙίΙιΐ £8Γ)Ι)ίΐΙ3ν6ΓίΙ ΜΙΓΓΓιΙιιΙϋ \ΙΓ£3, ΠΟΠ ΟΙΙΠ))-

ϋίΐ3ΐβ ΙεΓΓεηβ, 86(1 3 8είρ83 ηιιεβπ) ρΓθ(Ιιιεβιι$, ειι-

]ΐΙ8ϋΟΓΐίθ68 3Π)3ΓΪ 61 3υ3ΐ6Ι'ί, ΙΙΙΐεΐ6ϋ8 3(1 (Ί)ΙιιειΙ(ΊΙ-

«1 ιι πι 8υ3νί8 εΐ υΐίΐίβ 8ΪΙ, ουπ) οπιηεβ ςυί 3άνεΓ8ΐΐ8

λοςέστ\τοΰ χατ'άρετήν βίου, διά όήματος θεοΰ χατ-

ορθούμενον. "Ο δή τελευτήν ή ιστορία λέγει , τε

λευτήν ζώσαν, ήν ού διαδέχεται τάφος, ^ ούχ ίπι-

χώννυται τύμβος, ή τοίς όφθαλμοΐί άμαυρότητα χα\

τώ προσιόπψ διαφΘοράν ούχ έπάγουσα. Τί ουν παι-

δευόμεθα διά τών είρημένων; Πρδς ίν τέλος διά τοΰ

βίου βλέπειν, τδν τοΰ θεοΰ οίκέτην διά τών βεβιω-

μένων χληθήναι. "Οταν γάρ πάντας τοϋς έχθροϋς

χαταγωνίση, τδν Αίγύπτιον, τδν Άμαληχίτην, τδν

Ίδουμαϊον, τδν Μαδιινίτην , χα\ περάσης τδ ύδωρ,

χα'ι φωτισΟής τϊ) νεφέλη, χα\ γλυχανθ^ς διά τοΰ ξύ

λου, χα\ πίης τής πέτρας, χα'ι τής άνωθεν γεύση

, τροφής , χα\ διά τής καΟαρότητός τε καΐ άγνεία;

' δδοποιήσης σεαυτώ τήν έπΐ τδ δρος άνοδον, -χάκε!

γενόμενος κατηχηθής τδ θείον μυστήριον τή τών

σαλπίγγων ήχή ■ καν έν τώ δυσθεωρήτω γνόφφ διά

τής πίστεως τώ θεώ προσέγγισης, κάκεΤ διδαχθ^ς

τά της σκηνής μυστήρια , κα\ τδ τής Ιερωσύνης

άςίωμα· δταν γένη τών σών καρδιών λατόμος, ώστε

έν ταύταις τά θεία λόγια έγκεχαράχθαι παρά τοΰ

θεοΰ - δταν τδ τοΰ χρυσού εΕδωλον έξαφανίσης,τοΰτ'

Ιστι , τήν πλεονεκτικήν έπιθυμίαν έξαλείψης τοΰ

βίου · όταν τοσούτον ύψωθής, ώστε άμαχος φανήναι

τή γοητεία τοΰ Βαλαάμ · γοητείαν δέ άκούσας, νόη-

σόν μοι τήν ποικίλην τής ζωής ταύτης άπάτην, δι'

ής οΐ άνθρωποι , καθάπερ τινί Κιρκαίψ χρατήρι

φαρμαχευόμενοι, τής Ιδίας έκστάντες φύσεως, εις

Ιυ3Π) 3ϋ(1βΐιΙ <Γ!£ηίΐ3ΐ6Πΐ ίη8αΓ£βΓ6, 3ϋΙ 16ΓΓ3 ουΓυβ- Β άλόγων μορφάς μεταπλάττονται ■ δταν διά πάντων

ΓΪ8 δβευηάυηι 03ΐΗ3η, 3ηΙ ίβηβ Γοη8υπ)ρ86Γί$,36-

ευηο'υα) ΟοΓβ : Ιαηο <1βπιη)η βειειίεβ η«1 βηειη.

Ρίηοη ααΐεπ) (Ιίοο, ευ]»3 8Γ31Ϊ3 εχΐβη βιιηΐ. Ναπι

ιιΐ 3ξΓΪευ1ΐυΓΧ Βηιβ 681, ΓΓυςυηι ρεΓΟβρίίο ; χΛ'Λ-

εβίίοηίβ, χάΐυαι ββΐ ΙΐίΙϊίαΙίο, 61 οβ(θΐί·(ίοιιΪ8 ά\-

νίιίχ, εεΠ3Π)ϊηΊ8 εοΓοηβ : βίε ν'ιιΐυοδχ νίΐχ βηί$

ίβΐ, υΐ ββΓΤιιβ Πει ει 8Ϊ8, βΐ τοοίΐεη» : ςιΐ3ΐη ςηί-

ιΐεηι 3(1 Γβηι βΐ ίΙ1υ<1 βεεειίίΐ, υΐ ββρυΙΐυΓβ ουπιί

)ΐ6(]υβ38 : ς ιι 0(1 Πι, $ί τϊΐϊοΓυιη οιηηίυιη άβηιιιΐηίαηι

νίίβηι οοΐϋβπβ. νεΓυπ) 1ιιι]υ$ (Ιίνίηίε βεΓνίΐϋΐίδ αϋυιΐ

ηυοςιιβ βίςηυπ) Ιιίδίοπα ιγλιΙΊι ; ηεε βηίηι οευΐυβ

ε3ΐίς3ϋίΐ, ηεε Γβείβκ δεΓνί Οβί εοιτυιηρείυι·. Νβηι

οεηΐηδ ςιιί δεηιρεΓ ίη Ιηεβ είΐ, ηυοηαιη ιηοοΌ >ί

γένη τούτων, κα\ βλαστήση έν σο\ τής Ιερωσύνης ή

όάβδος, ή μηδεμίαν τινά γης ίκμάδα πρδς τήν βλά-

στην έφελκομένη , άλλ' οΓκοθεν τοΰ χαρποΰ τήν δύ-

ναμιν έχουσα, κα\ καρπού καρυΐνου ■ οϊ ή μέν πρώτη

Ιντευξις, πικρά τε κα\ κατεστυμμένη · τδ δέ έγκεί-

μενον τούτοις , ήδϋ και έδώδιμον · δταν πάν τδ έπ-

ανιστάμενον κατά τοΰ σοΰ άξιώματος, ε!ς άφανισ-

μδν χωρήση, κατά τδν Δαθάν ύπόγειον γενόμενον

ή έκδαπανηΟέν τώ πυρί, κατά τδν Κορέ- τότε προσ

έγγισης τώ τέλει. Τέλος δέ λέγω, ου ένεκα πάντα

γίνεται · οίον, τέλος τής γεωργικής, ή άπόλαυσις ■

τέλος τής κατασκευής τοΰ οΓκου, ή οΓκησις · τέλος

τής έμποοίας, ό πλούτος· καΐ τών έν τοΓς άγώσι

" Οευι. χιχιν, 5 7.
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πόνων, δ στέφανος. Οδτω χαΐ της υψηλής πολιτείας Α ΐεηεΙίΓβπιηι ε3Γΐ£3ΐ>ίΙ, ςυβπιηι οπιηΐιιο εχρεΓϊ βίΐΤ

τέλος, το κληθήναι οίκέτην θεοΰ · ψ συνθεωρεΐται,

το μή ύποχωαθήναι τώ τύμβω · τούτο δέ έστι , τδ

γυμνήν τε κα\ άπέριττον των πονηρών έφολκίων

την ζωήν γενέσθαι. Της δε δουλείας ταύτης χα\ έτε

ρον γνώρισμα φησιν δ λόγος , τδ μήτε δφθαλμδν

άμαυρωθήναι, μήτε πρόσωπον διαφθαρήναι. Ό γάρ

έν φωτΐ δια παντδς ών όφθαλμδς , πώς άν άμαυρω-

61 ψΙΙ νΐΐ3ΙΙ1 ΪΓιΐ6^Γ3Π) 8βΠΐρ€Γ δβεΐΐΐϋδ 081, ςΐΙΟ-

πιοάο οοΓΓαιιιρβίιΐΓ ? Νβπι ειιιυ »ϋ 'αιηΐβίηεπι ϋβΐ

νβΓβ ίαείιΐδ βΐι, ηεο υιιηιιαιη 3 ϋϊνϊηα Γοηιια ϋε^οηβ-

ΓβνβΓΪΐ, ίη δβίρβο βεβίοΐ ϊηΊιοΐα, Μηιιβ ίη οπαιΓώυβ

βίπιΠίΙικΓιηε ειιηι εχεπιρίβπ εοηνβηίΐ, βηίιηυηηφιβ

δΐιυιη ίηεοΓπιρίίΙιίΙίΐβΐβ, ίιηηιυίΒυΐΙίΐβιε, βΐφΐβ 31)

οιηηίΐιυδ νίΐίίδ ίιηπιυηίΐΒΐβ εοηιίεεηι-βΐ.

θήσεται διά τοΰ σκότους, ου ήλλοτρίωται ; καΐ δ τήν άφθαρσίαν έν πάιη τή ζωή κατδρθώσας, όύδεμίαν

πάντως φθοράν έφ' έαυτόΰ παραδέχεται. Ό γάρ αληθώς κατ' εικόνα θεοΰ γεγονώς, καΐ μηδαμοΰ

παρατραπείς τοΰ θείου χαρακτήρος · έφ' έαυτοΰ τά γνωρίσματα φέρει , κα\ συμβαίνει διά πάντων τή

δμοιώσει πρδς τδ άρχέτυπον, τώ άφθάρτψ τε κα\ άναλλοιώτω, καΐ πάσης άμίγεΐ κακίας τήν ίδίαν ψυ-

χήν καλλωπίζων.

Ταΰτά σοι, ώ άνθρωπε θεοΰ, περ\ τής τοΰ βίου Β Ηίεε ΗβΙιβδ (1β νίΐίβ ρβιΓεεΙίοηβ οιιηι νίηυΐίδ Ιβιι-

τοΰ κατ' άρετήν τελειότητος, Καισάριε, ό βραχύς (1β ΐΓ3άυοΐ«, Ιιοπιο ϋβΐ, Οβαπβ, πιειππ ίη Ιιβε

ήμών ούτος υποτίθεται λόγος, οΤόν τι πρωτότυπον έν

μορφή κάλλους, τδν τοΰ μεγάλου Μωσέως ύπογρά-

ψαντα βίον · έφ' ο) τοϋς καθ' έκαστον ήμών διά της

τών έπιτηδευμάτων μιμήσεως έν έαυτοϊς μεταγρά-

φειν τοΰ προδειχθέντος ήμίν κάλλους τδν χαρακτήρα.

Τοΰ γάρ κατωρθωκέναι τδν Μωσέα τήν ένδεχομένην

τελειότητα , τίς άν ήμίν άξιοπιστότερος εύρεθείη

μάρτυς τής θείας φωνής, ή φησι πρδς αύτόν · ότι

« Έγνων σέ παρά πάντας ; >άλλά κα\ τδ φίλον αϋτδν

δνομασθήναι θεοΰ παρ' αύτοΰ τοΰ θεοΰ ■ κα\ τδ συν-

απολέσθαι μάλλον έλόμενον μετά πάντων, εί μή κά-

κείνοις, έφ'οΤς επλημμέλησαν ίλεωθείη δι' εϋμενείας

τδ θ;ϊον, στήσαι κατά τών Ισραηλιτών τήν όργήν,

1)Γ6\Ί ΟΓαιίοηβ ]ιι<1Ίοίιιηι : ηβιη ΐηηηυβηι οχεπιρΙβΓ

ςιιθ(1(ΐ3ηι ρει·ΓεεΙίοηίδ νίίβηι Μονδί (Ιβδοπρβίηπιε,

βχ ηιι» υηΐεηίςυβ ηοδίπιιη ρβτ ιηβΐϊΐιιίοτυηι ίπιίΐβ ■

Ιίοηειη ίη 8ε πιοηδίταΐκ ηυμίδ ρυΙεΙιπίυιΓιη'ΐδ (ώβ-

Γ3€ΐεΓ3 άερίη@6Γ6 Ιίοβ&ίΙ. (}ιιθ(1 βυίετη ρεΓΓεείίοηβηι

Ηοηαϊηΐ ροββΐοϊΐβπι Μογδβ8 ωββουιυβ βδΐ, (Ιίνίηχ

νηείβ ΙββΙίπιοηϊο ρβΓίιίϋεΐυΓ : ι Οθ£ΐιονί Ιε, > ίηςυίΐ,

ι ρικίΛΓ οηιη68 ·*. ι ΑοοβάίΙ, ςυοιΐ «πιϊευβ Οβΐ *1>

ίρβο ϋεο ηιιιιειιρβίιιβ εβί. Ρί&ΙβΓβα οιιηι ρβεοΐί.ι

ροριιΐί Οβιιβ ΪΓ&Ιιιβ Σείετε νοίιιειϊΐ οπιηεβ, οιιαιφιβ

Μογ8ε8 υιΐ3 ουιη ροριιΐο ρεπτε ηιβίυεπί, ηυβοι 3ΐ>8-

(]Η6 ροριιΐο νίνεΓε: Ιυηε ϋευβ, υΐ αηιϊοο ΐΏΟΓειη

ΒβΓβΓβ!, ρ1«03ΐιΐ8 ΒβΙ : ςωβ υπιπΐα Ο5ίοηϋιιηΐ, 3(1

τήν ίδίαν τοΰ θεοΰ κρίσιν παρατρέψαντος , ?νχ μή ^ ΙιιιπιηιΐΒβ ρεΓΓεεΐϊοηΪ8 βρίεειιι ΐΠαπι ρεΓνβιιϊδβε.

λυπήση τδν φίλον. ΚαΙ πάντα τά τοιαΰτα, μαρτυρία

σαφής έστι και άπόδειξις τοΰ πρδς τδν άκρότατον

τής τελειότητος δρον άνα6ε6ηκέναι τοΰ Μωσέως τδν

βίον. Έπε\ ουν τοΰτο παρ' ήμών τδ ζητοόμενον ήν,

τί τδ τέλειον τής έναρέτου πολιτείας εστίν ■ ευρέθη

81 διά τών εί(>ημένων τδ τέλειον · ώρα σοι, ω γεν

ναίε, πρδς τδ υπόδειγμα βλέπειν, κα\ τά δι' ύψηλο-

τέρας άναγωγής Οεο>ρηθίντα περί τών ιστορικώς ε!-

ρημένων, έπ'ι τδν Γδιον μεταφέροντα βίον, γνωσθήναί

τε ϋπδ θεοΰ , καΐ φίλον γενέσθαι αύτοΰ. Τοΰτο γάρ

έστιν ώς άληθώς ή τελειότης, τδ μή δουλοπρεπώς

φόβω κολάσεως τοΰ κατά κακίαν βίου χωρίζεσθαι ■

μηδέ τη" τών μιβθών έλπίδι τδ άγαθδν ένεργεϊν,

πραγμα-ευτικϊ) τινι και συναλλαγματική" διαθέσει

κατεμπορευομένους τής έναρέτου ζωής ' άλλ' ϋπερ-

ιδόντας πάντων καΙ τών έν έπαγγελίαις δι' ελπίδος

άποκειμένων, μόνον ήγεϊσθαι φοβερδν, τδ τής φιλίας

τοΰ θεοΰ έκπεσεϊν χαΧ μόνον τίμιόν τε κα\έράσμιον

Οιιοιιίαιιι βΓ^ο ρβΓΓεείίοιιειη Ιιυιπ3ΐι% νϊΐ3β ςυΧΓ&·

1ΐ3ΐηυ8, εηιηιμιο, υΐ ροΐυίηιιΐδ, βϋίη νβηϊιτιαδ : ηίοϊΙ

]3ΐ» ΓϋδΙαΙ, ηί&ί ιιΐ 3(1 βχειηρΙαΓ ίδΐυά νίνβπιυδ, 3ΰ

(Ιϋί^εηΙβΓ (]υ36ευη(]υε βΙΓιυβ ϊηΐεΐΐεεο Ιιίβίοιία ηο-

Ιιίδ ρΓοροδυϊΙ, βά νίΐ3ΐη (ΓβηβΓεΓεηΙεβ η ϋεο εο§ηο-

βοαπιαΓ, 61 βηιϊεί Οβΐ είΓιείαιιιυΓ. 1(1 οηίηι εβΓίβ

ρβΓΓεεΙίο «81, αϊ ηοη Ιίηιοτε ροβηαπιηι, β'ιουΐϊ ηι»η-

είρίυιη, 3 νΐΐϋβ άεεϋηεδ, ηεε νϊιΐυίειιι βρε ρπεηιίο-

ηιπι, ηιΐ38Ϊ ηιβΓοαΙΟΓίδ βΟβεΙυ ίη ηβ(;οΐΐιΐΐοηί1)ΐΐ8 61

εο[ΐΐΓ30ΐίΙ)ΐΐ8, αηιρίβο! 3ΓΪ5 : 86(1 ηε^Ιβειΐδ οιίαιη ϋ·

φιν. ίη ρΓοηιίδδίοηΊΙιιΐδ ρβΓ δρεπι βυη( Γβεοη(1ίΐ8,

υηιιπι ΐεΓΓίϋϊΙβ 3ΐΊ)ίΐΓεηδ 31) απιϊοΐ ιϊα ΟβΊ ΓβρεΙΙί :

υηιιηι εχρείϊΐιίΐβ δοΐυηι, αΐϊΐΐοΐιϊαπι Οβΐ ; ςυ3 δυΐβ,

πιεο ]υ(1ίείο, νίΐ3 ηοηιΐηίδ ρβΓβεϊΐιΐΓ. Ηοε ϊρβιιηι

ηΙ<ΐ 8υΙ)1»ΐ3 3ά δυ1)ΓιιηίθΓ3 3ε άί»ίηίοΓ3 ηιεηΐβ εοη-

Ββευΐιιβ ίυβΓΐδ,.... οοιηιηηηβ ί(1 εΐ'ίι Ιυεπιιη ίη

ΟΐΓίδίο ίεδυ Οοιηίηο ηοείι-ο, ευϊ Ηοιιογ ει ΐπτιρβ-

Γΐυιη ίη ββεοιία. Αηιεη.

έαυτοίς κρϊναι , τδ φίλον γενέσθαι θεψ · οπερ έστ\, κατά γε τδν έμδν λόγον, ή τελειότης τοΰ βίου. "Ο

τι δ' άν παρά σοΰ πρδς τδ μεγαλοπρεπέστερόν τε κα\ θειότερον έπαρθείσης σοι τής διανοίας, εύρεθή · πολ

λών δέ . . ι . . εύρεθήσεται · κοινδν έσται πάντως τδ κέρδος, έν Χριστώ Ίησοϋ τφ Κυρίω ήμών, φ ή δόξα

χαΐ τδ κράτος είς τοϋς αιώνας. "Αμήν.

" Εχοιί. χιχιιι, 11.

♦
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΪΣΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΝ ΙΏΝ ΨΑΛΜΩΝ.

δ. Ρ. Ν. ΟΚΕΟΟΜΙ

ΕΡΙδΟΟΡΙ ΝΥδδΕΝΙ

ΤΚΑΟΤΑΤϋδ ΡΚΙΟΚ

1Ν ΡδΑΧΜΟΚΙΙΜ ΙΝδΟΚΙΡΤϊΟΝΕδ.

ΙΑΟΟΒΟ ΟΙΙΕΤΖΕΒΟ 1ΝΤΕΆΡΚΕΤΕ.

ΡηΒ[αΗο αά αηιίαιηι φιαηιάαπι. \ Προοίμιον αρύς φΙΧογ.

Ρεεί ηυοά ]ιΐδδΪ8ΐΐ, ο Ιιοιηο ϋεί, ριοιιιρίβ ει αία- Έδεξάμην σου τδ έπίταγμα μετά προθυμίας (ί

ΟΓΪΙβΓ, Πΐίΐιίςυε δ'ιηιίΠίεΓ βε ΓιΙ>Ί ηβε ορβΓα βΓ.ιΓιΟ- ω άνθρωπε τοϋ βεοϋ, χατά τδ Γσον έμοί τε χα\ «

εηπ τοίυ'ι, ηηίηιυιικμιο 3(1 Ρδ»1ιιιοπιιη ίηδοΐ'ίρΐίο- την σπουδήν χαριζόμενον, καΐ προσέσχον ταΐς των

ηεδ 3(1]εεϊ. Ηοε βηίιη ηοΐιίδ ίπιρβΓαβιϊ , (( ιιϊβ ϊΙΙίδ ψαλμών έπιγραφαϊς. Τοΰτο γαρ ήμΐν έπέταξας διερευ-

δϋϋβΐΐ δβηδίΐδ, «I οηιηϊΐΗΐδ ΓιηΙ ρεΓδρίευιιιη ιά ι\\ιοά νήσασθαι (2) τήν ένθεωρουμένην ταύταις διάνοιαν,

1108 ρβΓ Ϊ1Ι38 αά νΪΓΐιιΙβιη 3(1(1ιιοβΠ3 ροΙΘ5(. υίΐίβθη- ώς πάσι γενέσθαι δήλον τδ διά τούτων ήμας προς

ΓιΟΓβ ^ΐΐαΓ 3ΐΙβηΙίοηβ ΙοΙο Ρδβίπιοπιιη νοίυιηίιιβ άρετήν όδηγήσαι (3; δυνάμενον. Πάση τοίνυν τή" βί-

εχειίδδο,ιιεεεδδβπιιπι άιιχι, ηοιι 3ϋ ίρβίδ ίηβεηρϋβ- 6λω τών Ψαλμών μετά πλείονος τής προσοχής καθ-

ηΊ1)(ΐδ άΊδριιΐ3ΐϊοιιεπι ϊηοΙιοβΓβ, 88(1 (1β Ιοΐ3 Ρδ3ΐιιιο- ομιλήσας, άναγκαΐον φήθην μή απέ των επιγραφών

πιπί βεπρίϊοηε ίηίΓΟιΙιιοΐίοηβηι ςιοπιάπιπ ρΓΧίπίΙ- άρξασθαι της υποθέσεως (4), άλλά περί πάσης όμοϋ

ΙβΓβ, αά 300ΐΐΓ3ΐΐθΓβηι ΙβΙεηΐ'ιδ δβηίοιιΐί* πιΙε1Ιί£εη- της ψαλμωδίας μέθοδον (5) τινα πρδς τήν των νοη-

ΙΪ3Π1 ; ο,υ» νβΐυΐ οπϋηε φκχίαπι εΠίεϊεπιυδ, υΐ ΙΓ3- μάτων κατανόησιν τεχνιχήν προεκθέσθαι (6) · δ·.' ής

ϋΜΙο ςιιοςυβ (Ιε ίηδοπρίϊοηίβιΐδ εΐβποτ Γβ(1(1αΐιιι·. έκ τοϋ άκολοϋθου χα\ ό περί τών έπιγραφών ήμΐν

ΑηΙε οπιιιϊ» αυΐεηι οροΓίεΙ δοπρίϊοη'ιβ Ιιι^υδδεορυιιι, σαφηνισθήσεται λίγος. Χρή τοίνυν πρώτον μεν

βιΐ ([υεπι (Ιίιϊβίΐϋΐ·, εοπδίάεΓβΓε ; όβϊηόο εβ 3ΐΊίΩεΪ3 ^ τδν σκοπδν της γραφής ταύτης πρδς δ τι βλέπει,

η«3? 3ά ρΓοροδίΐϋΐιι δεηβυιη επιεικίυηι ςυ38Ϊ ρεΓ χατανοήσαι· είτα τάς δι' άκολοϋθου πρδς τδ προχεί-

• οπδεηυεπδ ΓαεϊιιηΙ, δβϋιιΐο ρεΓνεδίϊβίΓε, ςιΐίε φπ- μενον τών νοημάτων χατασκευάς συνιδεΐν, &ς ύπο-

ιίειιι οδΙεπαΊΐ Ιαπι οτ<1ο Ρδβίπιοπιπι, 3(1 εα]ιΐδςυε δείκνυσινή τε τάξις τών ψαλμών πρδς τήν τοϋ σκο-

Πηβπι εθ£ΐιθδεεη<1ιιπι βεεοιηιηοϋαίε όΊδροδϊΙιΐδ ; ποϋ γνώσιν ευ διακειμένη (7) , χα\ τά τμήματα

(Μ Ουκ!, πάσης. (5) "Εφοδον, εά.

(2) Ϊ13 εο(1ι1.,6ιερμηνεύσασθαι, ε(Ι. (6) 'Γπεκθέσθαι, 6(1.

(3) Όδήσαι, 6(1. (7) Διακεκριμένη, εΛ.

(4) Εξετάσεως ηοηηυΐΐϊ μέθ.
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παντδς τοΰ βιβλίου ίδίαις τισ'ι περιγραφεί οριζό- Α 1"πι βΐίαπ) Ιοίϊιιβ Ιί&ιϊ (ΙίδΙηβυΐίο ρΓορπΐβ «ΐΜΪϋυβ-

μενα, πενταχή πάσης της εν τοις Ψαλμοϊς προφη

τείας διαιρεθείσης. ΤΩν μετρίως προκατανοηθέντων,

γνωριμωτέρα ήμίν ή βκ των γραφών (8) ωφέλεια

γενήσεται, διά τής των προεξετασθέντων κατανοή

σεως φανερουμένη. Άρκτέον τοίνυν έντεΰθεν τής

θεωρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Τέλος τοΰ κατ' άρετήν βίου μακαριότης έστίν.

Παν γαρ τδ κατά σπουδήν κατορθούμενον πρός τι

την άναφοράν πάντως έχει. Καϊ ώσπερ ή μεν ια

τρική πρδς τήν Ογείαν δρά\ της δέ γεωργίας ο σκο-

πδς πρδς τδ ζην έστι παρασκευή ■ ούτω κα\ ή της

άρετής κτησις πρδς τδ μακάριον γενέσθαι τδν κατ'

αυτήν ζώντα βλέπει, τοΰτο γάρ πιτντδς τοϋ κατά τδ

άγαΟδν νοουμένου κεφάλαιον κα\ πέρας έστί. Τδ

μέν ουν άληθώς τε καϊ κυρίως έν τω ύψηλώ τούτω

νοήματι θεωρούμενόν τε κα\ νοοϋμενον, ή θεία φύσις

λεγοιτο άν είκότως. Ούτω γάρ ό μέγας Παΰλος τδν

θεδν όνομάξει, πάντων των θεολογικών δνομάτων

προθε\ς τδ (9) μακάριον, Εν τινι των επιστολών

ούτωσΐ γράψας τοϊς (ίήμασιν · Ό μακάριος καϊ

μόνος δυνάστης, ό ΒασιΛεϋς των βασιΛενόντων

χαϊ Κύριος των χυριενύντων, ό μόνος Ιχων άθα-

νασίαν, φώς οίκων άπρύσιτον, όν εϊδεν (10)

ουδείς άνθρώπων, οΰδέ Ιδεϊν δύναται, φ τιμή, καϊ

κράτος αΙώνιον. Ταΰτα γάρ πάντα τά υψηλά περί τδ

Θείον νοήματα, κατ& γε τδν έμδν λόγον, όρισμδς αν

είη μακαριότητος. Εί γάρ τις έρωτηθείη, τί έστι τδ

μακάριον, ούκ άν της εύσεβοΰς άποκρίσεως άμάρτοι

έπακολουθήσας τη Παύλου φωνή, καϊ ειπών, ότι μα

κάριον έστιν, δ κυρίως λέγεται και πρώτως, ή τοΰ

παντδς έπέκεινα φύσις· τδδέ έν άνθρώποις μακάριον,

*ΐ} μεθέξει τοϋ δντως δντος, έκεϊνο ποσώς γίνεται τε

και όνομάζεται, όπερ ή τοϋ μετεχομένου φύσις έστίν.

Ούκοΰν δρος έστί της άνθρωπίνης μακαριότητος ή

πρδς τδ (11) θείον όμοίωσις. Έπε\ ουν τδ άληθώς

άγαθδν, ήτοι τδ έπέκεινα τοϋ άγαΟοϋ, τοΰτο μόνον

εστ\ κα\ (12) μακάριον κα\ όρεκτδν τη φύσει, ου

πάν τδ μετέχον μακάριον γίνεται, καλώς ή θεία της

ψαλμωδίας γραφή διά τίνος τεχνικής τε καϊ φυσικής

ακολουθίας, τήν πρδς τοΰτο ήμίν (13) δδδν ύπο-

διίκνυσιν, έν άπλή κατά τδ φαινόμενον, καϊ άκατα-

σκεύω τή διδασκαλία, ποικίλως τε καϊ πολυειδώς

τήν μέθοδον της (Η) τοΰ μακαρισμοΰ κτίσεως τε-

χνολογοΰσα. "Εξεστι μέν ουν κα\ άπ' αύτής τής

πρώτης ϋμνψδίας, ϊννοιάν τινα περί τοϋ προκειμέ

νου λαβείν, δπως τριχή τεμών τήν άρετήν ό λόγος,

έκάστω τμήματι κατά τινα πρόσφορον άναλογίαν

προσμαρτυρεΐ τδ μακάριον. Νϋν μέν τήν άλλοτρίω-

σιν τοϋ κακοϋ μακαρίζων, ώς άρχήν γενομένην (15)

·· I Τίοι. ιι, 15, 16.

58) Ίσ. έπιγραφών.

9) Ειΐ. τόν.

(10) Ίδεν, 6(1.

<11) Τδοω.βίΙ.

Αααι ΙβΓπιίηίί εΐκιιπ)8εηρΐ3 ; ηαηι ςυιηςυβ ΐη

ρ»Λβ8 Ιοΐ3 Ρδ3ΐπιοπιηι ρΓορΙιοΙία άίνίϋίΙιΐΓ. Οιιϊ-

1>υ8 ηίειιηςιιε ρΓϊεοβηίΐίβ, ηοΐίβτ ηο!>ίδ βνα(1βΐ ιιΐί-

Ιϊΐββ, ςιιχ ει ϊηβεηρίίοηίΐχΐδ ρεΓεϊρίΐυι·, ραΐβΓαεία

νιάεϋεεί ρβΓ β» ςιι» ρι-ίυβ* ηο1>Ϊ8 ίαβποΙΙυειιΙεηΐεΓ

ειροδίΐ3. Ηϊηε Ϊ£ΪΙυΓ εοηδίϋεΓβΙίοηίδ 1ιιι]υ$ βχοπίίυιη

ίυπιβηϋιιιυ β$1.

ΟΑΡϋΤ ΡΚ1ΜΙΙΜ.

Ρΐηΐδ νϊΐ3β 6ΐ νίπυΐίβ ρπεβοπρίο ΐηδίϊΐυΐΜ ββΐ

υββίίΐυϋο. 0υί(1(]υί(1 εηίαι βεπο εί ΗβΙίϋβΓβΙβ 3£Ϊ(ιιγ,

»ι1 αΐίςυίά ΓβΙβΙίοηβπι ΙιβΙιβαΐ ιιεεβδδβ εβί. ΕΙ ςιιειη-

3(1ιιιοϋιιπι ιηεάίείηβ δβηίΐίΐβπο 8ρεεΐ3ΐ, βηίβφιβ

3^ΓΪο.υ1ΐυΓ3Β ββΐ Γβπιιη 3(1 νιείυαι ηβεε8$3Π3ηιιη

Β ρΓχρ3Γ3ΐίο : βίε 6ΐ τΪΓΐυΙίβ ροβββββΐο ίπ Ίά υηυνα ίη-

ΙεοάίΙ, υΐ 1)β3ΐυπι εΐϊίοίαΐ βυοο ηιιϊ ββουηάαηι τίΗιι-

Ιεπι νίΐαηι άβ%\1 : Ιιοο εηίηι οπιηίδ 1>οηί, βΐ ηυ'κΐ-

ηυκί ίη 5οηο εοηείρϊΐυΓ, εβριι! εβί ε( ΐεΓηιίηυβ.

Οαοιΐ 3ΐιΐβπι νβΓΟ εί ρΓορηε ίη ηβε Οηι 8υ1>Πηιϊ

Ιιεβίίΐϋίΐίηϊδ ηοιίοηε ει ΓβΙίοηβ εοηοίρϊΙιΐΓ, ίι) ]αΓβ

ορίίπιο ϋίχεηΐ ηυϊ$ ίρκαπι <] ί ν ί η 3 ίη ηαΙιΐΓϊηι ε$8β.

δϊε εηΐπι πιβ^ιηΐΒ ίΐΐβ Ρβυΐυβ ϋβιιιη ηοηιϊηβΐ, ειιην

βχ οιηηί1>ιΐ8 (Ιίνΐηϊβ βρρβίΐαΐϊοηίϋυδ, Βοαύ ηοΓηεα

ΐη (ριαάαηι εχ βαΐβ ΕρΐβΙοΙϊβ ρηπιο Ιοεο ροηϊΐ, ηίβ

νεΓΐ)Ϊ8 : Βββ<«8 «ί βοΙιιβ ροίίΜ, Κ«χ γει/ιιηι, εί Ωο-

Ηκ'πιυ άοηύηαηΐΊηηχ, ηηϊ βο/υβ ΙιαΰεΙ ίηιηιοτίαΐίΐαίετη,

Ιιιοβηι Ιαώίίαη! ΐηακε$$ϊΙ>ϊΙεηι, ηιι&η ηεηιο Ηοτηϊηνη

νίάίΐ, ηεε νϊάετε ροίείΐ, επί Ιιοηοτ (ί ίηιρεηαηι κηρ'ι-

Ιετηνηι". Η»ε εηϊηι οηιηίβ Ιβηι 8ΐι1)1ίιηί3 άα ϋε»

^ εθ£ίΐ3ΐ3 ει ρΓοηυηΐίβΙβ, ιοεο ςυίάειη ]υ<1ίείο, άβ-

ΑαίΙϊοοβπι ϋεαίϊΐυάίηί» εοηΐίηεηΐ. Νβη> βί ςυίδ

ηυχΓβι ςυίά δίΐ 1)63ΐίΐυι1ο, 1ΐ3υάβ3ΐιβ3 τεείαεί ρϊ»

Γεβροηκίοηε »1>εΓΓ3νεΓίι, $ί νοεεηι Ραυίΐ βεευΐυβ,

ά'ΐΐΆΐ, Βεαίιιτη, ψιοά ρΓορηβ ει ρπηιβηο ΐαΐβ άί-

εΊΐΐΙΓ, 6886 Π31ΚΓ3Π1 Ί113Π) , (]ϋ3Β βδΐ ΒϋρβΓ ΟΠΊΠΙ·

Ρ,οαίυιη νεΓΟ ςυοά ίηΐεΓ Ιιοηαίηεβ ΓερεπίυΓ, Ι3ΐβ

655β εοηιπιυηϊυηε ε}υ$ ςιιοιΙ νβτβ 681 ; ςιιοά ηαυίΐϊ-

ρ1ίε3ΐυΓ, είνβηΒ ηοηιίη3 ΒΟΓίϊΐυΓ ρΓο ΐ)3ΐιιΐ3 ει εοη-

(ϋ^ίοηε εοι-υΐΌ ηυ% ρεΓ ρΐΜίεϊραΐίοηειη 31) αΐϊο (1ε-

ηναηΐυΓ. Εγ^ο ϋεΟηϊΙίο ηυπΐ3η% 1)ε3ΐΐ1υάΐηί8 881

βίηιϊΐίίικίο ευηι ϋΐνίηα. Ιΐ3ςυεεαιη νβΓ6ΐ>οπυηι, ββυ

Ίά ςυοά βυρΓ» οωηβ 1χ>ηηπΊ ββΐ, βοΐυιη 8ΪΙ 1>β3-

Ιυπ>, η3ΐιΐΓ3(]υβ βρρείεηείιιηι , ςυο οηιηβ ΗΙυιΙ

Ρ (|υο(1 ε]"ιΐί ρ3Γΐΐεερ$ 681, ϋεβιυπι εΟΐεϊΐιΐΓ, τεείβ

ρΓοΓβείο άίνίηβ Ρβαίπιοπιπι βοΗρΙηπι ΐΗϊΓιεϊοβο

βίιηυΐ εί ηβΐιΐΓβΠ ΟΓύίηβ, νΪ3πι ςυίε 3(1 Ιιοε άυ-

είΐ, ηυΐιίδ (ΙβιηοηδίΓβΐ, 8Ϊαιρ1ίεί, υίβρραΓβΐ,οιτιηϊδ-

ηυε 3ρρ3Γ3ΐυβ βχρεΓίβ (Ιοείπηβ ; βίβϊ τβπε πιυΐΐίβ-

ςυε λιοιΙϊβ αρροβΐΐβ άοεεβΐ, ςιιο ραείο ϋβαΐΐΐυύο 3

6Γ63ΐυΓ3 δίι εοηιρ3Γ3η(ΐ3. Ο^υβ Γ6ΐ 3Γ^αηιεηΙυπι,

εχ ίρδο, (|ϋί ρΓίιηυδ οεευιτίΐ ρδβίπιο, Λά ρΓοροδϊ-

Ιιιηι ιιοδίηιηι εοηθΓηΐ3η(1υιη (ΙβδυηιεΓε ΓιεβΙ, υ!)ϊ

(12) ΕοΠβ οηι.χαί.

(13) Μόνον, 6(1.

(14) Τής οιτι. εά.

(-15) Γινομένην, βΛ.
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Ιτβδ ίη ρ3Π68 νΪΓΐυΙβ άϊνίδβ, εϋ|ϋ8 (Ιΐνίδίοηϊ 30- \ τής έπ\ τδ κρείττον ^οπής · μετά δε τοΰτο, τήν τών

£01111110(131» ()113(|3Π1 Γ31Ϊ0Π6 υεβΙίΙυοΊηεπ] 3ϋδΟΊ-

(ιίΐ : ηυηο ςυϊάεπι ΓβωοΙίοηβπι ει αοβϋβηαΐϊο-

ιιεηι 30 ϊηιρΓθ1)ίΐ3ΐο ΙιεαΓιΙυάΊηΐδ ηοιηίηβ βΟίεϊεηδ,

υΐροΐβ ςυ* ρπηεϊρϊηηι δίΐ οαιπίβ »ά ηιβΙίοΓα

ρΓ0£Γ838υδ : ρθ$Ιβ3 ΓβΓϋΠΙ ΟΟβΙβδίίϋΠΙ 61 (Ιίνϊ-

ηαπιιη πιεάΊΐβΙΐοηεπι υοΛίΒΐη ρηβάίεβΐ, υΐ ηη φ»

υψηλών τε καΐ θειοτέρων μελέτην, ώς Ιξιν έμποιοΰ-.

σαν ήδη τοΰ κρείττονος. Είτα την δια τούτων τοις

τελειουμένοις κατορθουμένην πρδς τδ θείον όμοίω-

σιν ής χάριν λέγεται και τά προλαβόντα μακάρια.

Ταϋτην δέ άειθαλεί ξυλώ αίνίσσεται, ω ή (16) τεη

λειωθεΐσα δι' άρετής δμοιοΰται ζωή.

ΓεΓίιιη ΜίΜϊπιίυιη ηηϋϊΐηηι ]3ΐη ιιο&ίδ ίη§εηεΓεΐ. Αά βχίΓειηυπι β3πι ςυκ ϊη ρει-Γεείϊϋ εχδ'ιβίϊΐ ευηι Πεο

βϊηιΠίΐυαΊηεηι, ίη ϋεβιίΐιιάίηβ ηυηιβΓαΐ, ρΓορίβΓ ςυβπι ρΓΪοΓα ςυοαηε βρρεΙΙβηΐυΓ 1)ε3ΐ3, ςυβηιαϋβ

ΒβηιροΓ νΪΓεηΐε Ιί^ηο ϊη&ϊηυαΐ, ευϊ νίΐ3 ρεΓ νίπυΐίδ εχεΓοίΐ3ΐίοηεηι εοηβυΐϋπΐϊΟ , δϊωϊΐίδ εΙΓιείιιΐΓ.

ΟΑΡϋΤ II. Β

Οείοπιιιι υΐ Ππιιίιΐί (Ιοείι-Ίηπ- νίιΐυΐιπη ίηδίβΐϊ-

ριι>8, <]υ3πι ϊη ιοίο ΡββΙηιοΓυηι άεοιίΓδυ ηοΙ>Ϊ3 ρΓ3?-

ηιοη$ΐΓ3ΐ θΓ3ΐίο, ηοη 31)8 τε ΓιΐβΓΪΙ, $ί ρπιΐδ αρικί

ηο$ εοη3ΐΊΐιΐ3ηιυ8, ει νείιιΐ 3Γΐϊ(ΐεϊθ33 ςυοά^πι τλ-

νϊοηε ει νια, ηϊΙιίΙ 31) ϊηδίΐΐηΐο ορεΓε τεεειΙΐΊΐιεδ (1ε-

Πηίαηιπδ, ςυοιηοάΌ νίΠηίϊδ 3πΐ3ΐθΓ ρο8$ίΙ ε]υδαιθ(1ϊ

νΐΐχ εοηιροβ Πεπ : βίε βηίιη ε]ιΐ8, (]υ3πι ρπεπιίδ'ι-

Ιΐιιιβ, άοείπηχ δεπεπι ει εοιίδεηιιεηΐΐΑΓη ιηείίυδ

ρεΓ8ρίείβηκΐ8. Νεοεββε Ϊ£ΪΐϋΓ ε«ΐ, ευηι ηιιί 3(1 νίτ -

Ιυιεηι 8888 εοηνεπεΓβ εο£ίΐ3ΐ, ρπυβ άΊδΟβΓηβΓε π>-

Ι'ιοηβηι Ιιοηεδίβΐίδ, ει ε]ιΐ3, ηυχ Ηοηεδίαΐί τερο^ηβΐ,

ιηβΐίιϊχ, ροΐ3ΐΪ3 ρΓορΓίίβ υίπυδςιιε (ΙίΙΓβΓοηΐϋδ, ιιΐ

ϊιηρεπηίχΐ3 οβιυπι ηοιίο ρεπιΐ3ηε3ΐ, ηυΙΙοφιο εοιιι-

ιπιιιιΊοηϊδ εοηΓιΐΒ3 εοιιΐβςίο. ΑΙ ηοΐχ, φιχ ιιΐπδίμιο

ριορπε εοπιρρίυηΐ, Γηεηηΐ Γογ1388Ϊ3 ει α\\χ, 03?ΐβ-

ΓΪ8 Ιβπιεη, υΐ ιηίΗϊ ρεΓδυηάεη, (ηβ^ιβ £ειΐ8Γ3ΐε3

8ΐιηΐ ίδΐ.ε : ν'κίεΐίεεί νο1υρΐ3ΐειη ει (]ε1εεΐ3ΐϊοηεπι,

ιρι:(; 1ιοικίηΊΙ)ΐΐ3 αϊ) ίρδϊδ οΐιΐίηςίΐ, ραπίηι 3(1 8βη-

ήΐιηι, ρηΓίΊηι 3(1 αηΐιηυιη ρειίίηεΓε ; ηβπι πΐ3ΐϊΐϊ3

ρβηβιιιη αυίιΐβιη ουίεείβΐ; νΪΓΐυβ βιιϊιιιυηι βχΙπΙ.ίΓαι.

()ιπΙ)ΐι$ εοη3ε(ΐιιειΐ8 881 υΐ εοηιηιεηάκΐϊοηο εΐ νίΐυ-

ρεΓ3ΐίοηε 3ΐιυΊειιΓιυηι ιηεηΐεβ 3 νίΐϋδ ηαϊάβπι ;ι1ι-

3ΐεΓΓε3ηΐιΐΓ, 3(1 ν'ΐΓΐιιΙβιιι νεΓο ίηαυειιηΙυΓ. ΙιιιρΓΟΙιχ

εηίιη νίΐ» οϋίιιιη ίημπιπ ;α ε](ΐ8(1επι ΓερΓεΙιεηδίο.

ΑΙ ηοπε3ΐ3ΐ'ΐ8 ΐ3υα3ΐϊο (ΙβδίαΌπυηι ηιείίηπιπι 3εεεη-

άιΐ. ΡυΒΙεα πι νϊΐ* ΙιοηεβΙ»; εοηιπιεικίβΐίο εΠίοβείοΓ

εΩΊείβΐιΐΓ, ει νίνβείοΓ ϊιηρΓθ1)ίΐ3ΐί3 ΓερΓεΙιεηδίο,

ριβηΐίο Γ3εϊειΐ(ΐ3 εβί οογοπι, ΐ|ΐιΐ νίΓΐμΐϊβ ρυΙεΙίΓίΐιι-

ϋίηε εχεεΙΙυεΓυιιΐ, ευηιιιιηηε ηυϊ νίιϋβ εΐ η.ιςϊΐϋδ

ϊηηοΙυβΓυηΙ. Εχειηρίΐ εη'κη (Ιίνεΐ'δοπιηι νίνεηίΐϊ

ςεπεπιπι 3ρ1ε ρΓοροδίΐ3, αιι'πηί βηεείϊοηειη ει ϋίβ-

ροδίΐϊοηεηι ίηΐεηίΐυηΐ ει δίβΐηϋιιηΐ, βρε ιηεηΐεπι 3(1

ορίίηο ςυίβ(|ΐιε 8εεΐ3ηϋ3 ει ( οίβηϋα βΙΙίεϊεηΐε ; ει

ΓερΓεΙιεηδϊοηεεοΓυηι (]ΐιί νίΐΐΐιι Π3([ίΐίθ33ΐη ε^επιηΐ,

»(1 Γη£3ΐιι εΐ (1εΙε8ΐ3ΐϊοηεηι 8Ϊπ)ίΙίυηι δίικίίοπιιη

εΓυϋίεηΐε εΐ ϊηείΐ3ΐιΐε. ΡΓΧίεΓ Ιιχε οηιηΪ3 ηεεε883-

Γίυπι (Ί'ίι, υίΓΟοίηυε Ιοίβηι (1οεεη(1ί Γβιίοηεηι ηαΐ-

ηιιΐίυδ (|η38Ϊ εοηεΪ83ΐη ίηςίϊΐαετβ ; η3Πΐ νεί ί(1 ηιιθ(1

τεείιιιη ει Ιιοηβ8ΐηηιββΙ(ΐ6ΐηοη8ΐΓΐ1)ίΙ ; νβΐ 3 Γαείπο-

τίουδ (1«1ιοΓΐ3ΐ)ίΐυΓ ; ίΐ3 ιιΐ αά \\\αά ςυϊ(1επι ϋοεα-

πιεηιϊ» (]υί1)υ8(ΐ3ηι εΐ ιηοηίΐίβ (|υ33Ϊ πΐ3ΐιυ <1ικ ;α

3υ(1ίΐθΓβιη ; 30 ίηιρΓοϋίΙβΙε βηΐεηι ευπίιίεηι ρεί δβι -

ηιοηεδ 3^ (ΙεΙιΟΓίβΓιοοεηι 3ρρθ3ΪΙθ3 α'ι··ϋιιε;ιΐ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β·.

'Ως ?' αν άκριβέατερον έπυταίημεν τϊ) «ερί των

άρετών διδασκαλία, ήν ύφηγεϊται διά πάσης τη^ς

ψαλμικης οδηγίας δ λόγος, καλώς δν Ιχοι, πρίτερον

ήμ3ς έφ' ήμών αύτών διελέσθαι, οΤόν τινα τεχνικδν

λογον έν τάξει δι' άκολοϋθου προάγοντας, πώς ϊστιν

έν άρετϊ) γενέσθαι τδν έραστην τοΰ τοιούτου βίου,

Ο&τω γάρ άν έπιγνοίημεν της προδεικνυμένης δι

δασκαλίας ήμίν τδ άκόλουθον.ί Χρή τοίνυν τδν μέλ

λοντα πρδς άρετήν βλέπειν, προτερον μέν διακρΐναι

τδν λόγον τόν τε άστεΓον καΐ τδν ΰπαίτιον, ιδίοις

έκάτερον έπισημειωσάμενον γνωρίσμασιν , ώς άν

άσύγχυτος αύτών δ λύγος εΓη μηδεν\ τών κοινωνούν -

των (17) επιθολούμενος. Σημεία δέ της έκατέρου (17'),

τούτιον ιδιότητος έστι μεν Γσως κα\ άλλα τινά- τά

ΰ δέ γενικώτερα τών άλλων, κατά γε τήν έμήν ϋπΐλη-

ψιν, ϊστιι ταύτα· Τδ μεμερίσθαι πρδς αίσθησίν τε

καΐ διάνοιαν τήν έγγινομένην τοις άνθρώποις παρ'

αύτών εύφροσύνην · της μέν κακίας ήδυνούσης τήν

αίσθησιν, της δέ άρετής τήν ψυχήν εύφραινούσης.

Έπ\ τούτοις άν εΓη άκόλουθον δι' εύφημίας τε κα\

διαβολής τήν τών άκουόντων διάνοιαν άπάγειν τε

τοΰ χείρονος, κα\ προσοικειοΰν τώ βελτίονι · της

μέν τοΰ πονηροΰ βίου διαβολής τδ μίσος πρδς τήν

κακίαν φερούσης · τοΰ δέ τών άγαθών έπαίνου, πρδς

τδ εύφημότερον τήν έπιθυμίαν έφελκομένου. Μετά

τοϋτο δέ ώς άν ένεργότερον τοΰ άγαθοΰ βίου τδ

έγκώμιον γένοιτο, καΐ έμψυχότερος ύ τοΰ χείρονος

ψόγος, αύτών προσήκει τών έν άρετη θαυμασΟέντων,

και τών έν κακία κατεγνωσμένων τήν μνήμην ποιή-

σασθαι. Έπίτασιν γάρ τινα τής έν τϊ) ψυχή διαθέ

σεως έμποιεϊ κα\ βεβαιότητα, προφανέντα τών βίων |

τά υποδείγματα, πρδς τήν τών άριστων όμοτιμίαν

τής έλπίδος τήν ψυχήν έφελκομένης, κα\ τής έπΐ

τών κατεγνωσμένων διαβολής πρδς άποφυγήν τε χαΧ

άλλο-ρίωσιν τών ομοίων έπιτηδευμάτων παιδοτρι-

βούσης. Έπ\ πάσι δέ τούτοις άναγκαϊον άν εΓη πρδς

έκάτερον τούτων λεπτομερή τινα διδασκαλίαν ποιή-

σασΟαι, ή καΐ τδ κρείττον ύποδείξει κα\ άτ;οτρέ-

ψει (18) τοΰ χείρονος · πρδς τοΰτο μέν ϋποθήκαις

τισίν καΐ συμβουλαίς όδηγοΰσα τήν άκοήν, άπδ δέ

τών χειρόνων διά τών άποτρεπτικών άπείργουσ»

λόγων.

(16) Ε(). οηι.ή.

(17) ΓοΓίβ κοινούντων,

(17*) Τών έκατέρων, 9ά.

(18) Άποστήσει ΓοΠε.
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Τούτων δέ ούτω διευχρινηθέντων, έπειδή δυσπαρά- Α

Ί δεκτόν έστι τ?) φύσει παν τδ πρδς ήδονήν άλλοτρίως

' Εχον (ήδονήν δέ λέγω τήν τοϋ σώματος φίλην ■ ή

γάρ της ψυχήί ευφροσύνη πολλώ τώ μέσω της

αλόγου τε κα\ άνδραποδώδους ήδυπαθείας άπώκι-

σται) (19) · Γδιον δε ση μείον έχατέρου των βίων, τοΰ

εν αρετή1 τε κα\ κακία, τοΰτο προλαβόντες έπέγνω-

μεν (20), δτι δια μέν τής χαχίας χολαχεύεται ήμών

τά τής σαρκδς αισθητήρια, ή δε αρετή ψυχής εΰ -

φροσύνη τοις χατορθώσασι γίνεται. Τοϊς δέ νϋν

είσαγομένοις πρδς τον ϋψηλότερον βίον, οΤς έτι (21)

τοΰ καλού κριτήριον ή αΐσΟησις εΐναι δοκεϊ, ούπω (22)

Ιχανώς έχει καθοραν τδ άγαθδν ή ψυχή, άγύμναστος

, .έτι χαΐ άήθης ουσα της τοιαύτης κατανοήσεως. Πρδς

δέ τδ μή γνωριζόμενον άπαν, καν δτι μάλιστα καλδν

ή, Ακίνητος ήμών ή έπιθυμία μένει, έπιθυμίας δέ *

μή προϋπαρχούσης, ού^ αν ήδονή τις έγγένοιτο τοΰ

μή ποΟουμένου πράγματος, όδδς γάρ είς ήδονήν 4

πόθος γίνεται. Άναγκαίως έπινοήσαί τι χρή τοιού

τον τοις μήπω τής άκηράτου χα'ι θείας ήδονής γευ-

σαμένοις, δι' ου συμπαραδεχθήσεται της άρετής

τά διδάγματα, διά τίνος τών τήν αισθησιν εύφραινόν-

των έφηδυνόμενα (23), καθάπερ καΐ τοις ίατροΐς

ποιεϊν σύνηθες, δταν τι πικρόν τε καΛ δύσληπτον

τών άλεξητηρίων φαρμάκων εύληπτον ποιοϋσι

τοις άρ^ωστοΰσι, τή τοΰ μέλιτος ήδονη παραρτύον-

τες. Εί δέ τελείως ήμϊν ή εισαγωγή τοΰ κατ' άρετήν

,ι βίου διά τών είρημένων τετεχνολόγηται (24), ώς δεΐν

Ηί& Ιιιπιο ϊπ ηιούιιιη άΊ]υά'ίε3ΐΪ3 ε( εοηδίΊΐιιΙίδ,

οιιιη ηαΐυι-χ ποβίπε οιηηίηο αάνβΓβυιη δίΐ, οηιηβιιι

ρβηίΐυβ νο1ιιρΐ3ΐεπι ΓερυεϋαΓβ (νοίυρίβίβηι (Ιϊοο ει>Γ·

ροή ]ιιευη(ΐ3πι ; ηαπι νοίυρίβδ ;ιηίπιϊ \οώ$ο ίηΐβΤτιΙΙη

3 Γ31ΪΟΙΜ8 εχρΟΓίο 61 δΟΓνϋί άε1εε13ΐ°ιοηε (ΙίδϋιΙ),

ρΓορΓίαπι νβΓΟ ηοίαιη αΐτίαβςυε νίΐβΒ, ε]υ8, δεϋϊεεί

ςυχ νΊι-ΐυΐί δΐυάβΐ, ει ε]υδ, ο,αχ ϊιυρΓθοϊΐ3ΐί ίκΜίΟϋ

ε»ΐ, βιιρΓα οοηδίίΐυβπηιιΐδ, ΐ|υοι1 νίΐα νϊιΪΜ ο"ε(1ίΐ;ι

βεηδίΐδ εοηιιηςυβ 0Γ£3ΐΐ3 άεηιιιΐε

νίιΐυΐίδ βΐυϋίοβη ιηεηΐεβ Γεείο ββεηΐί

νβιο ί]ϋί α(1 βυυΙίιηίοΓεηι νίΐηιη τεεεηΙεΓ ίηίΐϊαΐί,

ηιιίΐχΐδ Γ3ΐίο ηοιιεδίϊ (1ΐ£ηο$εεηϋί αϋΐιυε νί(1εΙιΐΓ εδδε

δειίδυβ, ίηΠπηίοπδ δυηΐ 3ηίπ)ί, ςιιαπι πι -;ιϋ-

ρεΓβρίευε 1ιοηε$ΐ3ΐειη ϊηΐυεπ ν;ι1ε3ηΙ, ευιη ηιεηίειιι

3(11ιυε πκίεπι, εί ϊη Ιιιι]υδΐηοιΙί γθϊ εοηίοηιρίαΐίοηε

ϊηεχεΓεϊΐ3ΐ3πι Ιιαϋεηιιΐ ; εί 3(1 ίϋ <(υοι1 ΙφιοΙυπι βδΐ,

ΙϊεεΙ ρυΐοΐιεπϊηιιιπ) $ίι, ϊη)ηιοΐ3 ιηαιιοοΐ βεπιρεΓ

ευρϊϋο; ηιιΙΙα ηυΐβπι Ηιιηιαηη ρΓχευηΐε ευρΜϊηε,

ηυΙΙβ ειί3ΐη (1εΙεε(3ΐίο γοϊ ηοιι (Ιε$ί(1εΓ3(χ .·\»ιιιμ»ι

ιΐ3πι νίβ 3(1 (1ε1εεΐ3ΐϊοηεηι εβί ΐΊΐρίύίΐ33 ; Ι3ΐί1>υ$ ιιβ-

06$$3ΓΪο αΐ'κμιίιΐ 1ιυ]υί>ιηοι1ί εχεο^ίΐαηιΐυπι 681, ο,ιιί

ηειιΐυηι ριΐΓΧ εί άίνίηχ ίΙΙίιΐδ νοίυρίαΐίβ βιιηΐ ι-.ιρ;ι

εε8, ςιιο Ι3η(ΐυ3π] πιβ(Ιίο νίΓΐυΙίδ ι1οοιιπιβηΐ3 ει

ΐηΑίΙαΙα 8ίιηυ1 ρεΓοίροΓε ςικ ,πιΐ, αϋιμιο βχ ίΙΙίδ

ο,υχ βεηβυηι ϋεΐϊηϊιΐηΐ δυηνί;ι ε!Ιεεΐ3. Πιρ ιΙ ει

ηιε(1ίεϊ8 ίη ιηοΓε ροδίΐιιηι βδΐ, ευπι αιηαιυηι ρυΐυιμιο

 

ίη]υευιΐ(1υηι ηιεάίεβηιεηΐυιη βιονε ει ]υευη(1υιιι

3^γοΙΪ8 εΟΊοϊυηΙ, όϋΐη ϋΐυϋ ιιιείϋδ ϋυΐεεϋΐηο ιοιι-

ιΐίυιιΐ. ί>ί ϊ υ ϊ I υ γ ρεΓΓεείε α ηο1)ί$ ΐΓο«1ίΐ3 ε8ΐ «Ι*

ε883ΓΪΐΙΙΙ1 8ΪΙ

πρότερον μέν άπ' άλλήλων χωρίσαι τά εναντία τών

επιτηδευμάτων, είτα έκάτερον αύτών τω ίδίω γνω- (] 83ΐιεΙίΒ ίηβΐίΐυΐϊο, νκΐβΐίεβΐ, ςιιοιΐ ιιεεει 811,

ρΠϋϋδεραΓΪΓΟ 3 86 ΙΙΐυΙΙΙΟ 0ρρ08Ϊΐ3 \ΙΙ.ι· ^ΟΠγγ;ι, εί

8ΐε<1είηεερ8 υίπιιπςυε 8ΐιΪ8 ηοιίδ (1ϊ$εεΓηεΓε εί ϋεΒ-

ηΪΓε, ει Ιυηι (ΙοεεΓβ 3ΐΐεπιπι 0Γ3ΐίοηε εΟεΓεικΙυηι ει

εοΙιοηε8ΐ3ΐΐ(1υπι ; αΐΐεπιηι, ιιΐ ηυοιΐ ΓοςεΓε ϋεεεβΐ,

νϊΐυρεΓ3ΐϊοηε αΟϊεϊειιιΙυηι εβββ; οχεηιρίϊβ. ςυοςικ:

ϊΙΙυβίΓΪαηι νίΓΟΓίιιη εοηΠπιΐ3η(ΐ35 ει εηηεϊΐ3Π(1ίΐ8

ιηεηΐεβ 3(1 υΐηιιηςιιε, ει 8ρεεΪ3ΐί1)ΐΐ8 (Ιοειιιηεηΐίβ

νίβιη, ψι;ι: ϋυεϊΐβά τεείυιη, 03ΐεη(1εικΐ3η), εί 31) ίηι-

ρΓϋ1)ίΐαΐε ηηίπιυηι 3ΐ*ϋυεεηϋυηι ; νίπιιΐί3(|ΐιε 35ρεΓΐ-

Ι3ΐειιι, εί νίΓΪΙεηι ςυ38Ϊ δβνβΓΪΐαΐεπι, νείυΐ 1ηΓ3ηΐί))(ΐ$

ΙεπιρεΓβικΙβιη, ρβΓςιιε η I ϊ <ι τιί«] ςιιοε! βειίδυί §Γ3ΐυηι

δίι, π)ίΐί^3ηϋ3ΐη 688β ; Ιεηιρυβ ]αιη εχϊςεΓο νί<1ε-

Ιιιγ, υΐ οχρίαηβιηιΐδ, ηυοηιοιίο βεεαιιιΐϋΐιι αιίεηι ϋΐ

Γ3ΐίοηβιο εχρΙΪ03ΐ3ΐη, ΙΤΛά'ιΐΛ ιτοΐίβ 8ΪΙ ρεΓ Ρίπίπιοβ οιηηίβ (ΙοεΙπαβ, ςικε 3 ιιΐϊΠΐί» ηο8 ηνο«3ΐ, ει 3(1

νίτΐυΐίδ δΐυϋϊυηι ίηΠαπιιηεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. ϋ ΟΑΡυΤ III.

ρίσματι σημειώσασθαι, και μετά τούτο τδ μέν άπο.·

σεμνύναι τφ λόγω, τδ δέ φευκτδν έκ διαβολής άπερ-

(•άσασθαι ■ τοις τε τών επισήμων άνδρών ύποδείγμα-

σιν έπι^ώσαι πρδς έκάτερον τήν διάνοιαν, καΐ ταϊς

μεριχαΐς ύποθήκαις τήν τε πρδς τδ άγαθδν άγουσαν

όδδν ΰποδεϊξαι, και άποτρέψαι τοΰ χείρονος· τό τί

κατεσκληκδς κα^ άνδρώδες τής άρετής, ήδϋ ποιήσαι

τοίς νηπιάζουσι, διά τίνος τών εύφραινόντων τήν

ί| αίσθησιν ήμών γλυκαινόμενον^καιρδς άν εΓη κατα-

νοήσαι, πώς διά τής θεωρηβέισης ταύτης τεχνολο

γίας, πάσα προήκται ήμΐν ή διά τών ψαλμών διδασκα

λία, τής τε κακίας άπείργουσα καΐ πρδς άρετήν

Ιφελχομένη.

 

Πρώτον τοίνυν, έχ γάρ τών τελευταίων άρχό-

μεθα (25) της έξετάσεως, σκοπήσωμεν τήν έπίνοιαν,

δι' ή"ς οϋτω σκληράν τε κα\ σύντονον οΰσαν τήν κατ'

άρετήν πολιτείαν, τήν τε τών μυστηρίων αίνιγμα-

τιόδη διδασκαλίαν, κα\ τήν άπόόόητόν τε κα\ χεκρυμ-

μένην (26) δυσεφίκτοις θεωρήμασι θεολογίαν, ούτως

εϋληπτόν τε κα\ γλυχεϊαν έποίησεν, ώς μή μόνον τε-

ΡΓΪηείρίο ι^ίΙιΐΓ (3 ροδίΓειηϊδ εηίηι οηΐίοιιι υ γ )

ε3υ83ΐη ίικ!.τμ:ι1)ίιηιΐδ , <ι1> ΐ)\ιαιιι , εικη 3ϋεο \ίΐ:ι οχ

νΪΓΐυΐε 3εΐ3 άΊΗΐείΗβ βίΐ εί ΛτάιΐΛ ; ιηγ8ΐεπυπιπι

Ιηιιιεη ει ιΠνίηοππ» δεοΓβίοιυπι χηίμηιαίίϋαιη ει

υηι1)Γ3ΐϋεπι άοεΐΓίη3ΐη , ει ίιιεχρϋε3υί1ί1)υδ ίηνοΐιι

Οπι Ιεςιιιτιεηΐίδ ΐΗεοΙοξϊεαοι ίηδίίιιιΐίοηεηι , Ιβιη

ίβείΐεπι εβρία εί ]υευηιΐ3ΐιι εϋεεβΓίι , ιιΐ πυη πιοϋιΐ

(19) Ύπερχείται ιιιιυδ 00(1.; ύπόχειται, οιΙ.

(20) Άπέγνωμεν, οά.

(21) "Ετι οηι. ειΙ.

^·ί2) Ούτω, βιΐ.

(23) ΡοΓίε έφ' ψ ήδυνόμεθα.

(21) ΓοΠι' τεχνολογεΐται.

(25) Άρχωμέθα, εϋ.

(26ί Κεχριμένην, ειΙ.



*3Θ 8. ΟΚΕΟΟΚΙΙ ΝΥ58ΕΝ1 440

νΪΓΪ ρβΓΓβΟΐϊ, βΐ ςυίΙηΐ8 μνη βηίπιί 86Π83 ρβΓραΓ- Α λείοις άνδράσι τοις ήδη κεκαθαρμένοις τά τής ψυχής

£313 &υη( , επιύίΐίοιίΓΐιι Ιιβηί. η<;$οηιιαιιΙιΐΓ, δβιΐ ιιΐ

βαιιΐιΙοηι βΐ ιηιιΙίοΐΌδ δϋιί Ι3ηΐ)ΐΐ3ΐη ρΓορπ3πι νίηαΊ-

εβιιΐ; ίηΓϋηΐίΙιιυφίθ, ει·βριιηάΐοπιηι ίηδΐ3Γ, νοία-

ρΐβίεηι ρ3Γΐ3ΐ ; εΐ άεει·ερίΐί:> ηβοαίί ει ηυϊβΐίβ Ιοεο

θ()ΙΪΙΙ83ΐ ; ΪΙΠ νβΓΟ, (|ΙΙΪΙ)ϋ9 «138 νϊ^βΐ, 1)ΙφΙ8 άο-

γΙγϊικι' άοηυηι δυιιιιι βδβε εχίδΐίηιεηΐ ; ί$ βιιίειη ςιιί

ΐΓΪδίΐ εδί Βηϊιιιο εΐ ηιβίε »0εο1ο υϋ ενβηΐυπι ηιιβηι-

ρ<3πι , ρΓορίεΓ 5Β δειίρΐιιτχ Ιιιι]υ$ £Γ3ΐΐ3ΐη ιΐίνί-

ηίΐυβ ηιΪ883ΐη 6836 ει·βϋ3ΐ. ΑιΙ Ιιχε, ςυί ϊΐεΓ βεο

Ιειτα βευ ιηβι-ϊ ίηείιπιΐ , ςηία,υε δειίεηίβηβδ ίΓΙββ

βχείΌοηΙ , εΐ ιιΐ ι-εηι ;η ρβυεβ οοηΓβΓβπι , οηιηβδ

Ιηπι νϊτΐ ςυβιτι πιυ1ί£Γε8, ςυοάευηηυε νίΐχ ββηιΐϊ

βεείεηΐυΓ, χ^ι-ί δίπιιιΙ αε ΓίΓηιί, (Ιβπιηιιηι δε ρβΐί

αι-ΙιίΐΓΐηΐυι-, 8ί ηοη δοιηροτ ίη ΟΓ8 δυυΐίηιεηι ηβηε

αισθητήρια τήν διδασκαλίαν ταύτην σπουδά^εσθαι ,

αλλά χα\ της γυναικωνίτιδος Γδιον γενέσθαι κτήμα,

και νηπίοις ώς τι των αθυρμάτων ήδονήνφέρειν, χα\

τοις παρηλικεστέροις (27) άντ\ βακτηρίας τε χαΧ

Αναπαύσεως γίνεσθαι, τόν τε φαιδρυνόμενον, έαυτοΰ

νομίζειν είναι τής διδασκαλίας ταύτης τί> δώρον ·

καΐ τδν σκυθρωπώς έκ περιστάσεως διακείμενον, δι*

αύτδν οΓεσθαι τήν τοιαύτην τής γραφής χάριν δεδδ-

σθαι. Όδοιποροϋντές τε πρδς τούτοις χα\ θαλατ-

τεύοντες άνθρωποι , ή τισιν έπιδιφρίοις έργασίαις

προιασχολούμενοι, και πάντες (21*) άπαξαπλώς έν

πασιν έπιτηδεύμασιν άνδρες τε καΐ γυναίκες, έν

ύγεία τε και ά-ί^ωστία, ζημίαν ποιούνται, το μή δ·.ά

στόματος τήν ύψηλήν ταύτην διδασκαλίαν φέρειν.

ϊηδίίίτι Ιίοηειη είι-ειιπιΓβΓβηΙ. ^ιη νεΓΟ εΐ εοηνίνίβ Β Ήδη δέ καΐ τά συμπόσια, καΐ α! γαμικα* φαιδρό-

εΐ ηυρΐΪ3ΐεβ Ιιίίαπίηίοδ ρΐιίίοδορίιίαπι Ιιαηε , υΐ ρβΓ-

ΐειη Ιχΐίΐίχ, ευίδ ]υειιη(1ίΐ3ΐίΙ)υ8 3δοίδευηΙ, υΐ 18-

εεβιιιιΐδ (Ιίνίηηιη ίΐίαιη ίη ηοείυπιίβ ρβΓνίβίΙίίβ ρεΓ

ρ$3ΐηΐ08 ίηδίίΐυϊ 8θ1ίΐ3ΐη ΙινπιηοιΙκιπι , ΕεοΙεδίχςιιβ

ΐη ηΪ8 (ΙοΓΒΐιΐηικΙίκ 3εευι°3ΐ3ΐι> δε<1υΙ>ΐ3ΐεηι.

(ίυχ ί^ίιιΐΓ ο;ιιΐ83 ίηβΟβυίΙίδ ΐΙΙίιΐϋ νο1υρΐ3ΐ)8, ς»3

εοπίιΐδ 81108 η·{βυι ϋβνίίΐ ρβΓΓυάίι ; οΙ> πυβηι »<Ιβο

μι·3ΐΛ ει ηοο·ρΐ3 εβί τηοπαΐϊΐιυβ Ρδ3ΐπιοι-υηι (Ιίδοί-

ρϋιΐ3 ? Εοπηδδβ ειιίνίβ ρΐΌηιρίυπι ΓιιβπΙ ε3ΐι$3ΐα

•Ι» >·ι.·. ρΓορίεΓ η ιιβηί αάεο ά'είεείβηηιΐ', ειιηι αΛ Ρδβΐ-

11108 (111311) ιΐ εΟξίΟΐίοηείΤΙ ΟθηνβΙΐίηΊ118. Υ(ΊΊκΐΓϋΙΙΙ

εηίιη ηιε1ο(1ί»ηι ορίβιηςυβ εοηείηιιϊΐαΐβπι εβυββιη

εδβί,ευΓ ι<ιηΐ3 ιηεηΐϊβ (ΙυΙεεύϊηβ (ΙειΙΙίβ (1Ϊ83εΓ3ηιυ8.

Ε^ονεΓΟ, εΐίϋά νεπιηι 6888 Ιυϋεηβ ΓβίβοΓ, εχΐδίιιιιο «

Ιααιεη Ιιοε ίρβαπι ηοη ρΓΧίεΓβυηιΙιιηι , 86(1 ιΙίϋςεηΐεΓ

«ΙίβεηΙίεηιΙυηι 6886. \'ϊύε(υΓ εηίηι ιιι:ι]ιΐ8 ηυίαΊΙβιη ει

ρΓ%8ΐ3ΐιΙίυδ ίη3Ϊηυ3ΓΪ ςυβαι ιηυΙΙί ]<ιϋίεεηΐ , ρβΓ

ρΗί1θ8θρΙιϊβπι ίη ηκΊοιϋα νεΓηοπιιτιηυε ιιιοϋιιΐβΐίοηβ

δίΐΒΐη. Ουϊιΐ ίί,'ίΐιΐΓ 681, ηυοά νοΙο? Αιιάϊνϊ ςυεην

ιΐηηι εχ 83ρϊεη1υηι ηυιηβΓυ , ειιηι ιΐε ικιΐυιη ηο3(Τ3

<3ϊ«δΐτΐΜ-ι_Ί , ,ΊΐΙίπικίΓο Ιιοππποίι 6886 ρβΓνυηι ηιιιικίιιηι ,

οπιηί3 ίη 86 εοπιρΙβεΙ<ίη(επΊ , ηικε ίη ιηη^ηο ηιυηϋο

ΓερεηυηΙυΓ. Αι υηίτβΓβϊ Ηυ]υ8 (ΙίδροδίΙίο ηιυβίεα

ςυχ(ΐ3ΐη ΗβΓπιοιιί» εΐ εοηνεηίεηΐίβ ε$1, πιιιΙΐίΓοηηί

ςυοι]3πι τ3Γίθ()υ6 οηΐϊηβ 61 εοηείηηϊΐ3ΐβ βεουιη εο-

ριιΐ3ΐα , 8ίΙ>ίςιιε ϊρ83 εοη3εηΙίειΐ8 ; 3 ηιιο εοπεειιΐυ

ιι ιι 1 1 ο πηψιηπι ΐεπιροΓε 3\ε11ί ροΐββΐ, Ιίεεί ηιυΐΐίρίεχ

τητες, ώς μίρος ευφροσύνης τήν φιλοσοφίαν ταύτην

έν ταϊς θυμηδίαις παραλαμβάνουσιν, Γνα παρώμεν

τήν ένθεον έν ταΐς παννυχίσι δια τούτων ύμνωδίαν,

κα\ των έκκλησιών έσπουδασμένην έν τούτοις φιλο-

σοφίαν.

Τις ουν ή έπίνοια τής άφράστου ταύτης καΙ θείας

ήδονής, ήν κατέχεε των διδαγμάτων 6 μέγας Αα6\δ,

διά ής οΰτω γέγονεν εϋπαράδεκτον τή φύσει των

άνθρωπων το μάθημα; πρίχειρον μέν ίσως παντ\

ειπείν τήν αίτίαν, καθ' ήν έν ήδονή τήν έν τούτοις

μελέτην ποιούμεθα· τδ γαρ μελωδείν τά βήματα, εί-

ποι τις άν αίτιον είναι τοΰ μεθ' ήδονής περι τούτων

διεξιέναι. Έγώ δέ κάν άληθές ή τούτο, φημ\ δείν μή

παριδεΐν άθεώρητον. "Εοικε γάρ μεϊζόν τι, ή κατά

τήν των πολλών διάνοιαν ύποσημαίνειν, ή διά τής

μελωδίας φιλοσοφία. Τί ουν έστιν 3 φημί; "Ηκουσά

τίνος των σοφών τον περ\ τής φύσεως ημών διεξιον-

τος λίγον, δτι μικρό; τις κδσμος έστ\ν δ άνθρωπος,

πάντα Εχων έν έαυτώ τά τοϋ μεγάλου κδσμου. Ή δέ

τοΰ παντδς διακόσμησις, άρμονία τίς έστι μουσική

πολυειδώς χα\ ποιχΓ/,ως κατά τινα τάςιν καΐ ρ*υθμδν

προς έαυτήν ήρμοσμένη," καΐ έαυτή συνάδουσα, κα\

μηδέποτε (29) τής συμφωνίας ταύτης διασπωμένη,

εί και πολλή τις έν τοις καθ' ϊκαστον ή τών δντων

διαφορά θεωρείται. Οίον γάρ ίτΛ τοϋ πλήκτρου γίνε

ται τοϋ τεχνικώς άπτομένου τών τόνων, καΐ τδ μέλος

έν τή ποικιλία τών φΟύγγων προάγοντος , ώς είγε

$ίΙ ίη βίη^ιιΐίδ ΓβΓΙΐηΐ ρηηεηϋιιβ ιΙίΒ'εΓεηΙίβ εί ηιυΐ3- ρ μονοειδής τις έν πασιν ό φθόγγος ήν, ούδ' άν συνεστη

ΐιο. ΟιιοιΙ εηίοι ίη ρΙεείΓΟ βειι ίηδίΓυιηβηΙο, ςυο

πιυδίευβ υΐίΙυΓ, εοηΐίη^ίΐ , άυηι 3ΓΐίΓιείθ3ε εΙιοηΐ38

Ιαηςίΐ, ^οηεεηΐιιιιιςιιε ν3ΐί6ΐ3ΐε κοηοΓυπι εοιιείη-

ηυηι ρΓοϋυείΙ, ίΙ& υΐ 8ΐ ίη οηιηίηυδ ίιίεηα 3θηιΐ8

63381 , ηε<]υ3(|υ3ηι ναι ιιιπι ίΐίικί ιιιείοβ εΟΊεεΓεΙυΓ :

ίϋβιη ίη Ιιυ]υ3 υηίνεΓδί ((ΐΐηρεΓβπιεηΐο βεείιΐίΐ ; ςιιοά

οι 8ίη^υΐ3Γίυηι ι ΟΓυηι ιηυΐ3ϋί1ίΐ3ΐε εοηδΐ3Π3 , οπίί-

ηβΐ3 ςυαιίβιη ει ίιηηιυΐ3ΐ>Ί1ί βειίβ 61 εοηνεηίεηΐίβ

βίΐπ εοηηεειίΙυΓ, ρ3ΓΓιιιπκ{υβ ειιηι ΙοΙο < «»ικηπ1ϊοιη

ει εοΐ)3ρίΓ3ΐίοηειιι είϋείεηβ , Ιΐ3πιιοηϊε3ΐη Ϊ3ΐ3ΐη ,

8ί1ιί(]υΐ' εχ οιηηί ραιίε εοηείηειιίβηι ιηείηιΐϊβιη εί

πάντως τδ μέλος · ούτως και ή τοϋ παντδς κράσις έν

ποικίλοις τών καθ' έκαστον έν τώ κδσμω θεωρουμέ

νων διά τίνος τεταγμένου τε κα\ άπαραβάτου ρ"υΟμοϋ

αύτή έαυτής άπτομένη, κα\ τήν τών μερών πρδς τδ

ολον εύαρμοστίαν έργαί>χμένη, τήν παναρμόνιον ταύ

την έν τω παντί μουσουργέ! μελ<;>δ£αν, ής ακροατής

ό νοϋς γίνεται, κατ' ούδέν τή άκοή ταύττ) συγχρώμε-

νος, άλλ' ϋπερκύπτων τά τής σαρκδς αισθητήρια καΐ

άνω γενόμενος, ούτως έπαίει τής τών ουρανών ύμν-

ωδίας. "Ως μοι δοκεϊ χα\ ό μέγας άκηκοέναι Δα6\δ,

δτε διά τής θεωρούμενης αύτοϊς τεχνικής τε κα\

(27) Παρηλικωτέροις, β(1,

(28) Οι 3(1(1. εϋ.

(25) Μήποτε, βά.
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πανσόφου κινήσεως, τήν δόξαν τοΰ έν αύτοΐς ταϋτα Λ οοιίδοηαηΐιαπι ραηΐ , ευ]ιΐ8 αιιάΊΐΟΓ 681 βηίηιιΐδ, ?1>

ένεργοϋντος θεοΰ διηγουμένων έπηκροάσατο. αυϋϊΐυ Ιιοο εοι·ροΓ8θ δβ^Γβ^αίιΐδ , εΐ 8ΐιρΓ3 εβπιί»

Ιιυ]υ& βεηβιιιιηιφιε ΟΓ^ΐηα ενβεΐιΐδ : βίε ειιίιη εαΊοδίϊιιηι εοοεεηΐυοπ» Ωΐ εΐραχ ; φΐο$, ηιεο μκΐίείο, ιηβ-

ςηιιβ ίιίιίειη 1>ανϊί1 ρρΓο'ρίι , ηιι»η(1ο ροΓ ίΙΙ:ιηι , (]ΐιιε ϊη εοείίδ αρρβΓεΙ, δ3μίεηΙίδδίπΐ3Πΐ ει 3ΓΐίΙϊείθ8Ϊ88Ϊ-

πιβιη πιοΐίοηοπι, βίοιίϊΐιι ϋεί, ηιοΐυιη ίΙΙιιιη ίη ειείεδίίυυδ εοΓροηΙχιβ εΙΓιοίεηΐίδ , εοείοβ εηβπ-ηηΐε»,

ΒΙΙιΙΊνΐΐ ·*.

Αληθώς γάρ της Ανέφικτου τε κα\ Αφράστου θεοϋ

δόξης, δμνος έστί τψ τοιούτψ ρ\>θμψ προσαγόμε-

νος (30), ή της κτίσεως πάσης πρδς έαυτήν συνψδία,

διά των έναντίων συγκεκραμένη. Έναντίως γάρ

Ιχει πρδς Αλληλα στάσις κα\ κίνησις. Τούτα δέ κέ-

κραται μετ' Αλλήλων έν τη" φύσει των δντων. Κα£

τις αμήχανος έν αύτοΐς καΟορίται των Αντικειμένων

μίξις, ώς κα\ έν τη κινήσει τδ στάσιμον δείκνυσθαι,

κα\ έν τψ μή κινουμένω το άεικίνητον. Κινείται μέν

γάρ τα κατ' ούρανδν άε\ πΑντα, ή τω Απλανεΐ συμ-

περιπολοΰντα κύκλω, ή κατά τδ έναντίον δια των

πλανητών άνελισσόμενα. "Εστηκε δέ πάντοτε καΐ

ΙπΙ της ταυτότητος μένει 6 έν τούτοις είρμδς, ούδέ

ποτε Απδ τοΰ έν ψ έστιν έφ' έτερόν τι καινδν μεθ-

ιστάμενος, άλλ' Αεί ωσαύτως έχων, χ&\ έν τω αύτψ

διαμένων. Ή τοίνυν τοΰ έστώτος πρδς τ6 κινούμενον

σύνοδος έν τεταγμένη τιν\ καΐ Απαραβάτψ γινομένη

διά παντός εύαρμοστία, μουσική τ:ς έστιν αρμονία

σύγκρατον νβι\ θεαπεσίαν της τδ πάν διακρατούσης

δυνάμεως ύμνψδίαν άποτελοΰσα. ΤΗς μοι δοκε! κα\ 6

μέγας Δαυΐβ έν Ακροάσει γενόμενος ειπείν έν τινι τών

ψαλμών, δτι αΐνοϋσι τδν θεδν αϊ τε Αλλαι δυνάμεις,

(31) αί κατ' ούρανδν πάσαι, κα\ τδ άστρώον φώς, δ τε

ήλιος χαΧ ή σελήνη, κα\ ο! τών ουρανών ουρανοί, καΐ τδ

ύπερουράνιον ύδωρ, (32) δτι ποτέ τδ ΰδωρ λέγει κα\

τά έξης πάντα δσα ή κτίσις έχει. Ή γάρ τών πάν

των πρδς άλληλα σύμπνοια τε κα\ συμπάθεια, τάξει

χα\ κόσμψ καΐ ακολουθία διοικουμένη, ή πρώτη τε

καΙ Αρχέτυπος χαΧ αληθής έστι μουσική· ήν ό τοΰ

παντδς αρμοστής, τψ Αδόήτψ της σοφίας λόγω διά

τών Αεί έγγινομένων (35) έν σοφία τεχνικώς Ανα-

χρούεται. Εί ουν ό διάκοσμος όλο- μουσική τις Αρμο

νία έστίν, ?|ς τεχνίτης κα\ δημιουργδς ό θεδς, καθώς

«ρησιν ό Απόστολος· μικρδς δέ κόσμος ό Ανθρωπος,

δ δέ αύτδς ούτος και μίμημα τοΰ Αρμοσαμένου τδν

κόσμον πεποίηται · δπερ έπΐ τοΰ μεγάλου κόσμου

οίδεν ό λόγος, τοΰτο κατά τδ είχδς χαΧ έν τω μικρψ

ρλΑπει- τδ γάρ μέρος τοΰ δλου, όμογενές έστι πάν

τως τψ (34) δλψ. "βσπερ γάρ έν τω (35) ψήγματι

βραχείας ύάλου χατά τδ στίλβον μέρος, δλον έστιν

Ιδείν(36), ώς έν χατόπτρψ, τδνκύκλοντοΰ ήλίου δει-

κνύμενον, καθώς χωρεί ή βραχύτης τοΰ στίλδοντος·

οΰτω κα\ έν τψ μικρψ κόσμψ, τί) Ανθρωπίντ; λέγω

φύσει, πάσα ή έν τψ παντί θεωρουμένη μουσική

καθοράται, Αναλογούσα τψ δλψ διά τοΰ μέρους, ώς

χωρείται τδ δλον ΰπδ τοΰ μέρους. Δείκνυσι δέ τοΰτο

Μ ΡββΙ. χνιιι, 2 8ςη. " Ρ$3ΐ. εχινιιι, 1 δςσ,.

(30) Προαγόμενος, εά".

(Γ>Ι)Καί 3(1(1. 0(1.

(32) "Οτι ποτέ τδϋδωρ οω. εϋ.

(33) Γινομένων, 8(1.

Υει-ε βηίπ» ίηβεεεδδχ ει ίηεχρΓιε&1>ίΓΐ8 βίοήχ ά\-

νϊη» 1ιγιηηυ8 εχ ιδία εοηνεηίεηΐί3 εη3(υ8 681 , ειι-

]ιΐδΙί1)οΐ εΓεβίυΓίε δεευπι εί γ π πι αΐϋβ εοηεεηΐυβ, εχ

εοηΐΓ3ΓΪΪ8 3ΐ(επιρεΓ3ΐυ8. Γοπίι.ιπ.ι εηίηι 8υηΐ ηιο-

(ιΐ8 εί ςυίεδ. Α( Ιιχε πιιιΐυο ίη ι·επιιη Π3ΐυΓ3 Ιοιη -

ρεΓ»(3 βιιηΐ, νίάεΓβςιιο 681 ϊη ίρβίβ ϊηεη3ΓΓ3ΐ>Ίΐ6ηι

(]ΐΐ3ηΐ(1ηπι εοηΐΜΠΟπιπι ιηίδΐίοηειη , υΐ ίη ιηοιυ

Β (ΙιιίεΒ εΐυεεδεβΐ, ει ίη εο ςιιοιΐ ηοη ηιονεΙυΓ, \ά

<]ΐΐ(κ1 βεηιρεΓ ηιονεΙϋΓ. Μονεηΐιιτ εη'ιπι ρεΓρείαο

«ηιηίβ (]ΐκε ίη εοείο, νεί ευηι ΓίΓΠίβπιεηΙο είη·ιιηΐ3-

ςίΐ3ΐ3, νεί ε εοηΐΐ'3ΓΪο ηιοΙίΙ>υ8 ρΐ3ηεΐ3Γυοα εοη-

γεΓ83. Μβηεΐ νεΓΟ βεπιρεΓ εοάεηΐίΐιιε ρεΓεηηί Ιεποτε

βίχιηΐ εοπιιηϋειη ΓβνοΙιιΙίυ , ηεςπι υη(]υ3ηι 3ΐι 63 ϊη

ηιιβ ο$1 86Γ16 νεί ΙβΙυηι υη^υεηι όί&οβ«Ηΐ , 86(1 ρεΓ-

ρβΐίηι εοάεπι ηιο(1ο 8688 1ΐ3ΐ)βΐ, οο^οιικριο ΓβΓίιιτ

«»Γ8υ. Ιιαςυε ε]υ8 ςυο(1 ηβΐεβείΙ, ειιηι εο (]αυ(1

ιηονεΙιΐΓ εοι>]υηεΐίο, οηΐίηαΐ.ι ςυοιΙ.ιηι ει ίη οηιηε

κνιυη ίηνίοΐ3ΐ)ίϋ βεηε εοηηεχ» , ιιιιιβίευβ ςιιί(]3ΐη

εοηεεηΐιιβ εβί, εΙΒείεηβ εοηιηιίχίαηι ίΙΙβιη εί (Ιίνί-

η»ηι ε]ιΐ8 νίπιιΐίδ, ηιι:« αηίνεΓδηηι Ιιοε εοιιΐίιιβι ,

ηνιιιηθ(1ί3ηι ; ηιιβηι ηιίηί ίΐίάεηι ιηα^ηυδ ϋαν'κΙ ε]ιΐ8

ϊικΙΊιογ Γηείϋδ, 8ί^ηίϋε3Γ6 νίάεΙυΐ' ίη (μκκίηιιι ρδ»Ι-

ι 31) »1ίί«ίο, εαηι 3ΐ( ·· , Οευηι ΙβικΙβπ ειιιη 31) 3ϋί8 νίτίιι

ιΛυδ , (υπι βΐ) οηιηϊΐιυδ ςη* ίη εοβίο ευηΙ, 3 Ιυηιίηε

βίιίεηιιη , βοΐβ βΐ 1υη3, ει β εοείίδ εοεΙοΓυηι , ει :<\>

3ηυΪ3 βυρΓ3 εαείΗΠΐ ροδίΐίβ; υΙ)ί εί αίία ςυχ ίη κ-

1>υ8 6Γ831Ϊ8 ΓβρεηυηΙυΓ, εοιηιηεητοΓβΐ : ηαιιι οηιηίυη)

ϊηΐεΓ 86 εοηδρίταΐίο ε( εοηδεηδίο, οΓϋίηε, ΟΓηβΙυ,

εί 3ρ(3 βεπβ ϋίδροδίΐα , ρπιηβ νίιΐοΐίεεί 88( ε( ογϊ^ι-

ηβΐίδ εί νοΓα ιηιΐδίεβ ■ ηϋβοι ΐοΐίυδ ιιηίνεΓδί εοηεϊη-

ηβίΟΓ ίηεΟαηίΙί βαρίβηΐΐββ 809β ΓβΙίοηβ , ρετ εβ ιρι;»

86ηιρβΓ δβρίβηιεΓ Γιυηι , όοείε ει ροτίιβ εΟίείι. 8ί

ϊςί(υΓ Ιοίυβ Ιιίε πιυηύυβ πιιΐδίεα (]ιι;ιί]:πιί εοηδοηιιι

6-Λ 881, ειι)ιΐδ ορίΓεχ ε( εΟεείοΓ ϋειίδ, υΐ ει Λρο-

βίοΐυβ όίείΐ : ρ:π νιΐδ νει·ο ηιιηκίιΐδ Ιιοηιο 881, δίιιιυΐ-

ηυβ δίιιιίΐίίικίο 61 ίιηίΐβΐίο ςυ%(ΐ3ηι ε]»8 , ςιιί ιηιιη

^ ιΐιπη εοηείηηβνίΐ : ηεεεβδο 881, ηΙ ςυοά ΓβΙίο ίη

πΐ3§ηο ϊΙΙο ει 8ρ&ΐίοδθ ηιυηάο τερεηΐ, Ηοε, ιιΐ ρ.τι

«81, ίη ρβΓνο ίΐΐιίεπι εοηδρίεείυτ < ρ»Γ8 εηίηι Ιοΐίυ$

εοξπ3ΐ3 881 ΙοΙί. Ν3Π1 (]ΐιειιι.',ιΙππιι1 1 1 πι ίη εχίςυί νί-

Ιγϊ ίΓ3^ηΐεηΙο ρεΓ ρβΠεηι ρείΐηείίίβηι, ΐοΐιιιη δοΐίβ

0Γΐ)βηι, βίευΐ ίη ερεευίο, οεπιει-ε Ιίεεί , ηηβπΐυ

(]υί(Ιβηι εβρίΐ Ιυεεηιίβ νίΐη ραΓνϊΐ38 : ίο εί ίη ρ3Γν

πιυηάο, ίη (ι 1 1 ηι 3 η α ίηηυ3ΐη η3ΐυΓ3, Ιοίυδ ί 11ο ηκι-

βηί ιηυη(1ί εοηεεηΐυδ είβεεβείΐ, ρΓοροΠίοηβ ςιιβ-

€>3ηι ιοιί ρβΓ ρβηεηι Γεδροηϋεηδ ,

(34) Τψ οπ». ειΐ.

(35) Ροπε οιη. τψ.

(36) Είδεϊν, ε<1.
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ΐηΐΐιΐη Λ ρϋΠβ ο»ρϊ βΐ Γ?ρΓχ»εηΐ3Ν ρυΙε*1. ΙιΙβη) Α *<Α ή οργανική τοΰ σώματος ήμών διασκευή πρδς

03ΐεΠ(Ηΐ ΟΓ£3Ιΐίε3 ΟΟΓρΟΠδ ΠΟδίΓΪ 3ΐΠΐεΙΙΙΓ3 , ςΐ13111

η»ΙιΐΓ3 3(1 αιιΐδίεαδ ορεπιΐίοπεδ βοϊΐβ εΩΐιπίΙ. ΙηΙιιβΓΐ

βηϊπι ΙίεβΙ 3Γ(6ΓΪΧ νείιιΐ Γώίαηι, ραΐ.ιΐϊ ςιιαβ'ι ΙηιηΊ-

η3ΐη ββυ (3ΐ>ιιΐ3πι , ςιΐ3 ηοτνί ίηίοιιιΐιιηΐιιτ, ιιιοιίιι-

Ιαΐίοηεηιηιιβ <\\χε Πι ρεΓ Ιίη«ααιιι 61 πιαχίΐΐαδ ϋΐ ριτ

05 ςιιαβϊ ροτ (Ίιιιπίίβ.

ϋιιιη ί§'ιΐιιι· οιηηΰ ϊΐίικί ςαοά ηβΐυτ&ΐε εδί , ηβΐιιπε

«ί( 3ηποιιηι , άειηοηδίπιΐυπιςιιβ βϊΐ, πιιΐδίοβπι ιια-

ΙϋΓ33 6888 ΟΟηδΡΙΐΙΙΙΠββΠΙ ; 0Ϊ> Μ 1113§ηΐ18 ϋ3νϊί1 ρΐιί-

ΙοδορΤιίχ ϋε νΪΓΐιιΓιουβ ηιβίοάίβπι εΐ εοηεεηΐυηι ίη-

ιιιίβευίΐ , ει δΐιΐιΐίιη'ιβ ϋΐ3 (1θ£ΐη3ΐ3 , πιβ11ί8 ςυββί

(Ιυΐεεάϊηβ βδρεΓδ'ιΐ ; ρεΓ ςυηηι βΐίςιιο ηιοάΌ δοϊρδηηι

ΐιιείυτ ει ευΓ3ΐ ιΐ3ΐι>Γ3. Ουτβιίο ειιίηι η»ΐιπ'3Ρ, εβίιη

νίίΐχ οοηείιιηΐΐαδ, (|ϋ3πι πιίΐιϊ Ι3εί1β ρεΓ %ηί£πΐ3ΐιιπι συμβουλεύειν δι' α

υηι!)Γ38 8ΐΐ3(1βΓ6 νιάοΙυΓ ηιείοάί». Ει ΓογΙθ Ιιοε Ιο- Β αυτό τοϋτο πρδς τήν ύψηλοτέραν τοΰ βίου κατάιτα-

έργασίαν μουσικής φιλοτεχνηθεϊσα παρά της φύσεως.

Όρος τδν τής άρτηρίας αύλδν, τήν της ύπερψας

μαγάδα (37) , τήν διά γλώττης κα\ παρειών και

στόματος, ώς διά χορδών και πλήκτρου κιθαρ-

ωδίαν ; >

Έπε\ ουν παν τδ κατά φύσιν φίλον τή φύσει, απεδεί

χθη δέ κατά φύσιν ήμϊν ουσαή μουσική, τούτου χάριν,

ό μέγας Δαυίδ τη περ\ των αρετών φιλοσοφία τήν μελ-

ωδίαν κατέμιξεν · οΐόν τινα μέλιτος ήδονήν τών υψηλών

καταχέας δογμάτων, δι' ής έαυτήν άναθεωρεϊ (58)

τρόπον τινά κα\ θεραπεύει ή φύσις, θεραπεία γάρ

φύσεως έστιν ή τής ζωής εύρυθμία, ήν μοι δοκΐΐ

ιίνιγμάτων ή μελψδία. Τάχα γάρ

ΐιιιπ ιιίΐιίΐ ηΐίιιιΐ 68ΐ , ηιΐ3ΐιι 3(1 εχεοΙδϊοΓεπι εΐ αϊ)

ϊηϋιηίδ ΓεηιοΐϊοΓεπι νίίαιιι 03|ΐ«55βη(ΐ3Πΐ οοΙιΟΓίαΐίο ;

ηιοηεηδ νϊάεΐίεεί, υΐ ϊη ηιοηΐιιΐδ βοηιη ςιιϊ νίτΐυ-

Ιεπι εοΐυηΐ, ηϋιίΐ ίηδ'ιΐ ίηεοηείηηιιπι ει 3 τεείο :ι1ι-

Ιιοιτβηδ , ηιιΐ ιΓίδδοηυπι ; Ιίϋίΐιιυ ηεςυβ βυρΓ3 ηιο-

4 1 ιι ιιι εοηΙεηΐΪ8 : πιηιρίΙιΐΓ εηίηι , 5ί ιιίιηϊυιη ίηΐβιι-

άβΙιΐΓ ιόπΙ.ίππιι 3ρΐ3 εοηνεηίεηΐϊα ; ηβςπβ ειίαιη

βΐιιΊϊοϊη οοηίΓαπυηι νεΓβο, η'ιηιίυηι ρβΓ νοίυρίαΐεδ

3(1 Γβηιϊβίϊοηεηι ΙαχβΙίδ ; σιυΐ3 εηίπι ει νοείβ βχρβΓδ

ΓεάΊΙίΙιΐΓ πιβηδ Ιιίδ βΟβοΓιοηίΙιυδ ηίπαϊιΐΓΠ οΐιηοχία ;

βΐίβφίο !(1 ςεηϋί οπιηία άΌεεί, υΐ ει ΙεηιρεδΓινβ ίη-

Ιοηιίαηιυδ ει ΓοηιΗΐ3πιυ8 δοιιιιιη, \ά υηυαι βρεοιαη-

108 , υΐ ηοΐιϊ 6 μβι-ρβίιιο νίνειιιΐί Γ3ΐίο οεηε οοηιρο-

$ίΐ3 61 ΙβπιρεΓ3ΐ3 00113181, ηεα,υβ $ίηβ πιοαΌ Γβδο-

σιν, παραίνεσις γίνεται. Τδ μή δίϊν άμουσόν τε και

ϊκτροπον κα\ παρηχημένον τών έν άρετή ζώντων εί

ναι τδ ήθος, μήτε πέρα τοΰ μέτρου τής χορδής όξυτο-

νούσης· ρ"ήγνυται γάρ πάντως ϋπερτεινόμενον τής

χορδής τδ εΰάρμοστον ■ μήτ' αυ πρδς τδ εναντίον έν

άμετρία δι' ήδονής ύποχαλάν τδν τόνον. Κωφή γάρ

κα\ άναυδος γίνεται ή ψυχή τοις τοιούτοις πάθεσιν

έγχαυνωθιΐσα · κα\ τά άλλα πάντα ωσαύτως έπιτεί-

νειν τε κατά καιρδν κα\ ύφιέναι τοΰ τόνου ■ πρδς

τοΰτο βλέποντας, όπως άν ήμϊν διά παντός εύμε-

λής τε κα\ εύρυθμος ό έν τούτοις ήθεσι διαμένοι τρό

πος, μήτε άμέτρως λυόμενος, μήτε πέρα τοΰ μέτρου

ύπερτεινόμενος.ΌΟεν κα\ τά κατορθώματα τής θείας

ταύτης μουσικής προσμαρτυρε! τώ Δαυΐδ ή ιστορία ·

1υΐ3 ; ιιεηυβ 8υρΓ3 ωοϋυπι βοοίβοΐΐ. 0ϋ3ΐυο1)Γ£Πΐ Ο δτι παράφορόν ποτε καταλαθών τδν Σαούλ, καΐ έξεστη-

ά'ινϊπίβ Ιιυίυβ πιιΐδίεχ ρΓχεΙβτβ Γβε(3 ϋηνίϋί ςυοηυβ

αΐΐπΐιαίΐ 830Γ3 1π3ΐθΓί3 ; Π3ΐη ευιη 3ΐίςυ3θ(1ο 8βά-

Ιοιη ΊηββαίΓΟ ει ροΐο$ΐ3ΐβ πιεηΐϊβ εχίβδβ 3ΐιίηΐ3(1νι>Γ-

18Γ61, βίε εοηεειιΐιι ίϋβειίοηεπι ίΙΙβπι Ιηοςυϋΐιτίΐ ,

ιιι ιΐ3ΐυΓ3ΐειιι ηιεηΐίβ ίαειιΐΐαΐεηι ΓεείρεΓεΙ. Εχ 1ιί$

ηίΓεδΙιπη 0δΙ,(ΐυοΓ$υπι ΙεηϋβΙ ηιείοϋίκ; ίη-

ηίξπΐ3. ϋοεεί νϊϋβϋεεί , ρβδδίοηεβ βΐ ρεΓ-

83 3ΐιίηιί ΐ (1οηιαιΐ(ΐ38 ει εοηΐΓ»1ΐ6η(1»8 8888,

Γϋβ βνεηΐίΐιιΐδ νβΓΪΡ. ϊη 1)30 νϊΐί οοηοίΐβπ 80-
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Ιεηΐ. ΥοΓίιιη εηίπι νεΓΟ ηβηυε Ηοε Ιενί ΙιγλοΙΓιο ρΓΧίε-

τβυηάυπι εβί, ηεπιρβ, Ιιαβ ηυ8ΐΓ38 ιηείοιίϊββ ηοη 6856

Γ30135 εο ηιοϋο, ςυο βχΙβπιΟΓυηι , 81 3 ηο3ΐΓ3 άίδεί-

ρΐίηα βϋβηοΓυπι εαπιπη.ι οοηάίΐ3 $υηΙ ; παπί ηιείοβ

βΐ πιοάυΐυδ ίαάίεΐίοηυηι «οιιογβ 8βΓΪ6 61 εοηηβχίοηβ

ηοη εοηδίδΐίΐ ; ςυεπΐ3(ΐΓηο(1ϋπι βραά ϊ1Ιθ8 νΜβτβ Β-

εβί , φΐΊΙηι» ι1ι\ ιΐιηιυβ εοηϋείιυΓ εχ βεεεηΐυαπι βρία

εοιηροδΐΐίοηε , Ιοηο ϊη δοηίδ ηαηο άερΓ6850 , ηυηε

οίενηΐο, ηυηε ίΐΓβνΪΛίο, ηυιιε ρΓΟίΙυοίο ; δβά ηιιΙΙο

ΐυ(1ίο ηυχδίΐυπι εοηιρ3Γ3ΐυηιςυβ άίνίηϊδ ν6Γΐ)Ϊ3

Ιοδ ίηηεείίΐυΐ', ςυοιΐ ίρββ νοοϊβ οοηΓιπηηΐίοιίΰ

ϊεευηιΐυηι ϊπίειίδίουβπι, 61 οοπιροδίΐϊοηε δυ^εείηπι

νεΓίιίδ δεηδίιηι, ({υ03ά Γιεή ροΐεδί, Γβνεΐίΐ. ΟΙΐδο-

ιιίυπι ϊβϊ ΐνΐΓ Ιπψΐδ εάυΐίί Ιβΐβ 831, ςυο ηιΐ35Ϊ οοηάΐ-

ιηεηΐΊδ ςαίΐιυδάΐπι άυίεβδείΐ ιΙοοΙγϊιικ οϋ)ΐΐ5.

37) Μογάδα, βά.

38) Αναθεωρείται, 6)1.

59) Γοΐ'Ιβ έμμελής.

40) Ήμϊν οπι. εϋ.

κότα τής διανοίας, ούτως έξιάσατο κατεπάδων τοΰ

πάθους, ώστε αύτφ πάλιν πρδς τδ κατά φύσιν έπ-

ανελθεΐν τήν διάνοιαν. Δήλον ουν έκ τούτων έστ\ πρδς

8 τι βλέπει τής μελωδίας τδ αίνιγμα ότι τήν τών

παθημάτων καταστολήν συμβουλεύει ποιεΐσθαι τών

διαφόρως ήμϊν (40) έγγινομένων έκ τών βιωτικών

περιστάσεων. Άλλά κα\ τοϋτο προσήκει μή παραδρα-

μεϊν άθεώρητον, δτι οΰ κατά τους έξω τής ήμετέρας

σοφίας μελοποιοΰς , κα\ ταΰτα τά μέλη πεποίηται ■

ού γάρ έν τώ τών λέξεων τόνω κείται τδ μέλος, ώσ-

περ έν έκείνοις Ιστιν ίδεϊν, παρ' οΐς έν τΐ) ποιά τών

προσωδιών συνθήκη, τοΰ έν τοις φθόγγοις τόνου βα-

ρυνομένου τε καΐ όξυτονοΰντος καΙ (41) βραχυνομέ-

νου τε κα\ παρατείνοντας, ό όυθμδς άποτίκτεται,

άλλά κα\ (42) άκατάσκευόν τε κα\ άνεπιτήδευτον τοις

θείοις λόγοις ένείρας τδ μέλος, έρμηνεύειν τή μελ

ωδία τήν τών λεγομένων διάνοιαν βούλεται, τη- ποιά

συνδιαθέσει, τοΰ κατά τήν φωνήν τόνου τδν έγκείμε-

νον τοις Λήμασι νοΰν, ώς δυνατδν, έκκαλύπτων (43).

Τδ μέν ουν προσόψημα τής έδωδής τοιοΰτον, φ κατα-

γλυκαίνεται καθάπερ τισ\ν ήδύσμασιν ή (44) τώ»

διδαγμάτων τροφή.

(41) Καί οπι. 6(1.

42) Καί οπι. οά,

43) Έκκαλύπτοντος, εά.

'44) Ή οπ. 6(1.
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Καιρδς δ' άν εΓη κα\ αύτήν ήδη τήν των άρετών

πανδαιαίαν κατανοήσαι τψ λόγψ, κατά τήν προεκτε-

θεϊσαν ήμίν τεχνικήν Οεωρίαν. Πρώτον μεν γάρ

φανεροϊς σημείοις διακεκριμένην έστιν εύρεϊν τήν

άρετήν έκ τής κακία; , ώς άσύγχυτον είναι τήν

έκατέρου τούτων προς τδ εναντίον διαφοράν. Έκ γάρ

της έγγινομένης ήμϊν άπ' αύτών ευφροσύνης , τ6

έξαίρετον της των έπιτηδευμάτων ιδιότητος δείκνυ-

ται · της μέν κακίας τάς περί τδ σώμα αισθήσεις,

της δε άρετής τήν ψυχήν εΰφραινούσης. Ώς άπλανή

τε κα\ άναμφίβολον είναι, τήν έκ τών σημείων τού

των εύρισκομένην τοΰ ύποκειμένου φύσιν.

Κα\ τοϋτο (4·">) έξ άλλων τέ τίνων, κατά τε τδ

πρόχειρον, και κατά τήν έν τώ βάθει κειμένην θ:ω-

ρίαν τών νοημάτων έν πολλοίς της ψαλμωδίας ϊστιν

εύρεϊν, κα\ μάλιστά γε κατά τδν τέταρτον ψαλμδν,

εν ψ φησι, βαρυκαρδίους είναι τους τδ ψεύδος και τδ

μάταιον της άληθείας μή (46) διακρίνοντας , άλλ'

άγαπώντας μέν τδ άνύπαρκτον, περιορώντας δέ τδ

μένον, κα\ τοΰ άγαπασθαι άξιον. Μόνην γάρ είπε

Οαυμαστήν άληθώς είναι τήν όσιότητα, τά δέ άλλα

πάντα τά (47) άντ\ τών άγαθών σπουδαζόμενα τοις

άνθρωποις έν ύπολήψει κεϊσθαι, έφ' έαυτών ούκ δντα,

άλλ' έν τη ματαία τών άνθρώπων δίήσει τδ εΤναι

ίχειν δοκούντα. Κα"ι ώς άν φανερώτερον έκκαλύψειε

τδ περ\ τούτων δόγμα, προϊών φησιν, δτι οί πολλοί

τδ άγαθδν έν τοις φαινόμενοι; δρίζονται , λέγοντες

έκείνο μόνον είναι άγαθδν, δπερ άν τις τή" αίσθήσει προ-

δείξη (48). * ΗολλοΊ γάρ, φησΊ, λέγουσι, Τίς δείξει

ήμϊν τά άγαθά;» Ό δέ πρδς τήν άρετήν βλέπων τήν

μέν άνδραποδωδη ταύτην τοΰ καλού κρίσιν περιορά ·

έν δέ τώ φωτ\ τδ καλδν βλέπει. ΚαΙ ούτως έπιση-

μειούται τήν θεοειδή τε χα\ ύψηλήν εύφροσύνην.

Φώς δέ έκεΐνο λέγει, τδ έκ τοΰ θείου προσώπου

άπαυγαζόμενον, ου καθικέσθαι (49) ή αϊσθησις φύσιν

ούκ έχει. € ΈσημειώΟη γάρ, φησιν, έφ' ήμάς τδ φώς

ίοΰ προσώπου σου, Κύριε, ι θεού γάρ πρόσωπον έν

χαρακτήρσι θεωρούμενον, ού μοι δοκεϊ έτερον παρά

τάς άρετάς νοείν δ Προφήτης ■ ταύταις γάρ τδ θείον

είδος χαρακτηρίζεται. Κα\ τούτο ειπών, τδ τέλειον

γνώρισμα λέγει της άρετής. ι Έδωκας εύφροσύνην

ε!ς τήν καρβίαν μου ' ι άντ'ι της ψυχής καΙ τοΰ νοΰ

τήν καρδίαν λέγων. Ού γάρ ίστι τοις έκ κακίας

δελεάσμασι τδν νοΰν ήσθήναι. Αντιδιαστέλλει δέ τί)

τής καρδίας ευφροσύνη τήν ύλώδη ταύτην καΙ βιωτι-

κήν εϋθηνίαν (50) , λέγων τοις τδ παρδν δρώσι τήν

γαστέρα τοΰ καλοΰ κριτήριον γίνεσθαι. Σϊτον γάρ

καΐ οίνον ειπών τοις τοιούτοις πληθύνεσθαι, άπδ μέ

ρους πάσας τάς περ\ γαστέρα καΊ θοίνην ήδονάς τψ

λόγψ συμπεριέλαβεν · αϊ πάσης άρχουσιν ύλικ,ής

άσχολίας, περί & ή σπουδή είς ουδέν εύοδούται πέ-

Μ Ρδβΐ. ιν, 6 βηη.

Τεπιραδ ρογγο ροβίυΐϊΐι υΐ ]3Π), βεευηϋυπι δΐιρπι

3 ηοηίδ ίηίίβηι ι-»ΐίοηεηι, ΐρβαιτι τϊτΐυΐαηι, υΐ &ίο

ιΐίοίηι, Ιβυΐίδδίηιιιηι ερυΐιιηι ίηδρίείβπιυδ. Αε ρπη-

είρίο <]υί(1βπι 3ηϊηΐ3(1ν6ΓΐβΓβ ΙίεεΙ, νίι-ΐυίειη ρεΓβρί-

ευΪ3 ει βνίάεηΙίΐΜΐδ ηοΐίβ 3 π)3ΐίΙΪ3 βεεΓβΐιιπι εδ8β,

ίο υΐ ϊηεοηίυ53 βίΐ, ει 3 εοπίταπο ρΓΟΓδίΐδ ΙίοεΓ»

ιιίπιΐδαυε ΙιοΓαπι ί1ϋΤεΓεηΓΐ3. Εχ άείεειαίίοηε εηίηι,

ςυίΐη ίΙΙχ ίη ηο1)ίβ εχεϊιαηΐ, οδίεηόΊΐιΐΓ, ςυχηβηι

ηοπιπι δΐυάιοπιπι βίΐ ρΓορπείβ» , ευπ» ηκιΐίΐί»

βεηδυβ εοΓροΓΪβ, νίιΊϋδ βηίπιυηι οοΐεείεΐ : 3άεο υΐ

«τ)α8 , ςυοά 8υΙη>εΙυιη βδΐ, ηβίικβ, βίηε οηιηϊ

βττοΓε βΐ 3Π)1)ί3ΐιϊΐ3ΐε εχ 1ιΐ& ίηά'ίεϋδ ίηνβηίπ ςιιβ,ιΐ.

Ει ηοε ηοη βΐίυηάβ, ςυβη βχ Πι, ηηχ νεΙ μι

' ρΓοηιρΙυ δυηΐ ροδίΐβ, νεί ίη ηιαίΐίδ ρδ:ιΙιηίδ, <μκΐ8Ϊ

ρι-οίιιικίο δεηΐεηΐ'οηιιη τβεεδδυ 30άίΐ3 ΙίίειΗ, ίιι-

ΐβΙΙί^βΓβ ΙίεεΙ ; πιαχίπιβ εχ ςυβΓίο ρδηΐηιυ, ίη ςυο

ρΓοηυηΐίαΐ οοτάβ ςτανα, ψ\\ ηιεηιίβείυπι εΐ νβηίΐί-

Ιεηι 3 νεπίαίε ςυί<1ϋπι ίιιΐβπιοδοαηΐ, βεά Ιαηιεη

(ϋϋ^υπί ίιΐ ςυοίΐ ηοη 8ηΙ)8ί&ΙίΙ, ηε^ΐεείο εο ηυοιΐ

ρεηηβηβΐ, ηυοιί^υβ οηιηί 3ΠΊ0Γε ύί^ηυπι εδί ; δοΐβηι

εηίιη δβηείίΐαΐεοι (ΙϊχίΙνεΓβ «888 3άαΓΐΓ3ηο,3ηΊ ; 3ΐία

οιηηί3, ςιιχ ιτια^ηο δΐυιίίο, οοηοΓυιη νίεβ, ηυχπιη-

Ιογ 3ΐ> 1ιοπιΊηί1>ιΐ8, ίη ορίιιίοηβ δίΐα ε$8β, 61 ϊη

δΰίρδίδ ηοη 8υ1)δίδΙβΓβ ; δβ(1 ίη ναη3 Ιιοιηίηυπι

εχίδΐίηιβίίοηε νια'επ, ςιΐΐδί βδδβ (]υοα'ά3ηι ηα1>ε3ηΐ :

ει υΐ (ΙοιΙΓίηίπι 1ΐ3ε ϋε τε ίΠυδίποΓεηι ΓεάιΙεΓεί,

ρΓο^Γεδδα ΟΓαΐίοηίδ αίΐ : ηιυΐΐοδ 1>υηυηι (ΙεϋηΐΓε ϋδ

(|υχ αρραΓβηΙ ; 3886ΓεηΙε3 ίΙΙυά βοΐυιη ίη ϋοηίβ

ηυηιο.Γ3Γΐϋυπι, ςιιοά 8υΙ> δβηβυηι εβιΐίΐ : ι ΜυΙΙϊ, ι

ίηςυίΐ, < άϊευηΐ, Οαίβ οδίεηο'εΐ ηοϋίβ Ι)οιΐ3 " ? ·

ΑΙ υ^υί οειιΐοδ αά νΪΓΐυΐεηι εοηνβΓίίΙ, ίΐΐε ββΓνϋβ

ηοε άε Ι)οηο ]ιιάίείυηι αδρεΓπβΙυΓ, Γεείυηιο,υβ »ε

Ιιιιηεδίυηι ηιυΐΐο Ιυηιίηε εοΙΙυβίΓΐΙυβ ίηΙυείυΓ. 0»ο

άεηοΐαΐ άίνίιιαιη ίΙΙαιη εΐ δυοίϊπιεπι εχ8υ1ΐ3ΐϊοηεηι,

ει Ιυιηεη ϋΐυύ, ςυοίΐ εχ (Ιίνίηβ Γαείε Γεδρίεηϋβΐ,

ηυοϋηυε δβιΐδΐιυιη ηαΐυΓΧ βδβεςυί ηοη εοηεεοΊΐυΓ.

ι δί^ιΐ3ΐυηΊ 681 εηίηι, ϊηηυίΐ, δϋρβΓ ηοδ Ιυιηεη

τυίΐυδ ΐυί,Οοηιίηβ. ι ΡεΓ Οεί Γβείειη ε!ΐ3Γ3εΐεηΙ)υ3

ηυίουδάβιη ει ηοιίβ (ΙεδΟΓίρίβιη, ηυη νίίίβΐυΓ πιίηϊ

ΡΓορΗεία αΐίιιά ίηϋίεβΓε νεΙΙε, αυ3ΐη νίπυΐβδ ; ηαηι

Ιιίδ βρεείεδ α'ίνίηβ (Ιβδί^ηβΙιΐΓ. Ηίβ 0*10118, ρβΓίεεΙαηι

νίηυιίδ ηοίβηι 3(1άυχίΐ : ι ϋβϋίδΐί ΙκιίΙίβηι ϊη εοΓάβ

ηιεο ; ι ϊηίιηί βΙ ηιεηΐίδ Ιοεο οογ ροηεηβ : ηοη

εηίηι ίίβπ ροΐββΐ, III ηυΐίΐίχ υΐίηιΐίπιεηΐίδ αηίιηηβ

α'εηιυΙεεβίηΓ. δε]ηηςίΐ νεΓΟ 3 εοΓάίβ ΚΐΙίΐίβ εοτρο-

Γεβιη 1ΐ3ηε εΐ νίΐχ Ιιυ]υ8 οϋΐεείβΐίοιιεηι, οιιπι άίοϊι,

ϋδ η^ιί ρΓΧ86ΐιΙί3 Ι3ηΐυηι ίηΐυεηΙυΓ, νεηίΓεηι Γβεΐι

(1ίΐυϋίο3η(1ί τεςυίβηι βδδε ; Γηιηιβηΐυπι βηίηι 61

νιηυπι ηίδ Ιβΐίίαυδ ηιυΙΙίρΙίεβΓΪ αϊ I ; βχ ρβΠε οιηηεδ

}αεαη(ϋΐ3ΐ6*, ςηββ 3(1 τβηΐΓβη ει ερυΐιβ δρβεΐιιηΐ,

εοηιρίεχηδ ; α,υχ ίηίΙΪ3 δυιιΐ οηιηίδ οεοιιρβίίοηίδ

(41) Ούκ αάά. «ά.

(46) Μή ομ. βα1.; ει εοο*ά. 3ΐίιι.

(47) Τα οπι. 6(1.

(48) Ποοδείξει, ·(!.

(49) Έφικέσθαι, 60*.

(50) Εύθυμίαν, «(1.
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0ΙΓ03 ηιηίβηβπι ϊδΐίπι εβτροΓ3ΐ3πι νοΓδαιιΙίδ ; ΐτι Α ρας. Ού γόρ έστι της έν άκαρεΖ γινομένης τοις άν-

ςυίΐιιΐδ δΐιιιϋυιη ει ορεΓβηι ροηβΓβ, ηϋιϋ ρεηίΐυβ

βπιοΐυιηβηΐί »Ββτϋ ; ηοη βηϊηι ββΐ ίϊυϊΓιοηϊδ ίΐΐϊιιβ

ει νοίυρίαΐίδ, ςυββ πιοιηεηΐο Ιβηιροπδ (11, ϊη ηοηΓι-

ηυπι ηΐΐυΓα ρεηυ, υΐ (ΙβΙβεΙβίΐοηεηι ϊΙΙβηι 3$βεΓν3Γε

ει ΓεοοηϋεΓε ροδδϊηΐ, ςυβιη οηιηί ορβ οοιηρ.ΐΓβΓβ

εοηαηΐιΐΓ ; $εϋ ίη$ΐ3Γ Γβΐίβεϊυηι ρη3ηΐ35ηΐ3ΐυιη, ευιη

ΐεηβΓΪ 3 νοίυρίαΐυω Βπκαοπυΐΐδ οΓεϋίΐιιι·, ιΙεΓε-

ρεηΐβ εναηεβείι, ει ΐη ιιίΗΠιιη» ΓεείάΊΐ. Ηυ]υδ βιιίεπι

νβηϊ βρεείπ υηίευιη νεδΓΐ{ρυπι ΓεΜηο,υίΐυΓ ροϋΐ

Γεεββδϊοηεηι, ριιάοΓ ; βΐΐβ βι ίηϋβίβΐϋί βϊβ ίηρτββΜ

ηοΐβ, ρεΓ ςυχ ΐΓίΐΐδϋι ; ρο$$ίΙ)Η6 υΐ δίΐ, νβηβιοπιηι

ιηοΓε ει 3ΐ·1ε, εχ ϊρίί$ νοδίίβϋδ Γβηβ ηαΐυηηι εο-

(*ηο$εεΓ6. Είβηίιη ίΙΠ, ςιΐίηιΐο ΓβΓ3 ιυηιιίίβδί» ηοη

«βΐ, νεβίίβίο είηι εοξηοβεαηΐ.

8ί Ίφΐητ αρβΓ 3υΐ Ιεο ρΓορτϋδ νε$ιί@ϋ$ η^ηοδοίΐυτ ,

εοηβεςιιεηδ ββΐ, υΐ ει νοίιιρίαΐϊβ π31ηγ3 ϊη ίιηρΓβδβο

3 88 νεδίίξϊο εΙυεεδΟΛί. Αιςυϊ νε$1ί§ϊυπι ε]υ$ ρυ(1(>Γ

β$1 : 8Γ($ο εΐ ίρ53, ςιΐ3Β ίιηρπιιιίΐ «ηίιηο Ιιιι]\ΐ!,ιη<κΚ

ηυΐ3πι, νεί ϊρβεηιεί ριιιΙοΓ ΓιιεπΙ, νβΙ εεΓίβ «ιυβα

6ο*εεΐηχ ρυάοΓίδ. νεηιπ» 1ι*ο οΐϊϊΐβτ ει βΐϊιιι) 3§βηοΌ

3 ηοΐιίδ ά'ιειβ βοηΐ. Νοοίβ εηίπι ροΐίδδίιηυιη ρΓΟ-

ροδίΐυηι βΓ3ΐ ρβΓ ίρδυπιιη ΡδαΙηιΟΓίιπι εχεπιρΐ3 άβ-

ηιοιΐδΐΓ3Γε, ςυβίίβ δίΐ οιίΐιΐδ νίΐχ Ι3ΐη νϊίΐηΐϊ, ςιΐϊΐη

νίιϋδ Λάάιαχ. Ιΐβα,αβ ία ρι-χάΊείο ρεβίηιο Γιηειη νή*-

Ιυιϊ8 5ΐ3ΐϋΊΐ ραοβηι βΐ ΐΓϊπςυίΙΙίΐαΐβπι , ει υηϊΓβτ-

ιηβιη ίΙΙαηι, ει ϊαιρβπηϊβΐ&πι 3(1 ρββδϊπηεβ βηίιηϊςυε

ρ6ΐΊηιΊ)3ΐϊοηε8 ββεείίοηεηι εΐ (Ιίδροδϊΐίοηειη, ηυχ ϊη

βρε (Ιίνίηχ εοηιηαυιιϊοηί$ εηιΐδΐίΐιιίΐυΓ. ΟοηίΓαπυιη

θρώποις άπολαύσεως έν τή φύσει ταμιεΐον ούδέν,

ώστε άπόθετον έαυτοϊς ποιείσθαι τήν ήδονήν , ήν

κατά πάσαν χτώνται σπουδήν · άλλ' ώσπερ τι των

άπατηλών φαντασμάτων χεχρατήσθαι παρά των φι-

ληδδνων δδξαν, εύθύς ήφανίσθη, χα\ εις τδ μή δν

μετεχώρησε. Τοΰ δέ τοιούτου φάσματος εν Γχνος

καταλείπεται μετά τήν άναχώρησιν ή αισχύνη, βαθύν

τε χα'ι δυσεξάλειπτον ένσημηναμένη τούτοις τδν τύ

πον τούτον (51), δι' ών άν παρέλθη, ώς δυνατόν εί

ναι, χατά τήν τέχνην των θηρευδντων, τοϊς Γχνεσι

διαγινώσχειν τοΰ θηρίου την φύσιν. ΚαΙ γάρ έκεΐνοι

δταν άφανές η το θήραμα, διά τοΰ Γχνους τ6 ζώον

γνωρίζουσιν.

™ Εί ουν δ σΰς ή 4 λέων τοις Γχνεσι τοις ιδίοις χατα-

μηνύονται, άχδλουΟον πάντως γα\ της ηδονής την

φύσιν έν τψ ύπολειφθέντι αύτής ίχνει γνωρίζεσθαι.

Άλλά μην τ6 Γχνος αυτής αισχύνη έστίν. Άρα καΐ

ή ένσημηναμένη τή ψυχή τον (52) τοιούτον τύπον,

ή αύτδ (55) πάντως αισχύνη έστ\ν, ή ποιητική της

αισχύνης. Άλλά τούτο μέν ήμϊν έν παρεξοδίω προ-

εθεωρήθη τψ τύπω · δεϊξαι γάρ χατά τδ προηγού-

μενον έδει διά της ψαλμωδίας, οίον έχατέρου των

κατ' άρετήν τε χαΐ χακίαν έπιτηδευμάτων εστί τδ

πέρας. Έν τοίνυν τψ προειρημένφ (54) ψαλμφ, τ!ι

της άρετής ειπών τέλος είρήνην είναι κα\ άνεσιν,

χα\ τήν μονοειδή τε χα\ άνεπίμικτον πρδς τά πάθη

χατοίκησιν, τήν έπ' έλπίδι (55) της τοΰ θεοΰ μετουσίας

υ«γο Ιιυίο δίΛΐυιτι, ΐρβο βϊΙειιΙΚ) ρβίβίβεΐΐ. Ρογγο ^ χατορθουμένην, τδ άντιχείμενον τούτω (55') ένταΰθα

Βχρίυβ ίηΡδαΙιηίδοΙιηΐϊΙ: ι Ιιι}υ5ΐϊ ίηΙβΓϊουηΙ,

ϊπιρίοΓυιη ρβι41>ίΙ ". Οοΐ όΊΙΪ£ΪΙ ίηίηυίιβίεηι οϋϊΐ

Βΐιίιηαιη «υαιη, ρΐυβί ίΐιρβΓ ρβοεβΙοΓεί Ιϊςηεοβ",»

ει ηΠ« ίηβηίΐ3 ηίδ δίηιίϋβ. Ε&Ι 3υΐειη Ιοίαι Ρ&31-

ηιΟΓυιη ΙίοβΓ ΓβΓεΠυβ νίΓΐυΐίδ ΙβΜΐϋΗΐβ, ει ίιηρτο-

1κ>ηιηι ΓβρΓθΗβηδίοηβ, δρβοΐαΐ^ιιβ ΙΓι&ΙΟΡίηΓυηι ιηοηΐϊο

βΉοβ ρτίκοίρυβ Γιηε.ι; εΓΓιείΐ ι|υίρρε υΐ ει ίΐΐυβίηυπι

νίτοΓυιη νίπυΐοΓη κηυΐβτϊβ ει βνβρίείββ, Γϋ§Ϊ3$ηυε

εοΓυηι ίιηριοΐΜΐυίοιη, ςυί δεβε Οβ^ίΙϋβ Ιοίοβ ϋβύίϋε-

ηιηΐ. Ναηι οιιπι Ιβ 3(1 νϊηυίειη ρεΓ εχβιηρΐ3 εχείΐ3ΐ,

Ιυηι 3ΪΙ : ι Μο^'δεβ ει Αβγοπ ϊη 83οεΓ«1οΐί1)ϋ9 ε^Ηβ, ει

δβηιυεί ίηΐεΓ «08, ςυί ϊηνοεαηΐ ηοιηειι ε]υ8. Ιιι-

νοε3ΐ)3ηΐ Οοιηϊιιυαι, ει ίρδβ εχ3ΐκ1ϊευ3ΐ «ο». Ιη εο-

Ιαηηι ηυοίβ ΙοςυεϋβΐυΓ 3(1 εοβ". ιΑίςυαικΙο οειιϋβ

μέν διά της σιωπής ένεδείξατο. Πολλαχή δέ διά της

ψαλμωδίας |5οϊ, λέγων - 1 Οί δέ παράνομοι έξολοθρευ-

θήσονται, και σπέρμα άσεβων έξολοθρευθήσεται. >

Κα\, ι Ό άγαπών τήν άδικίαν μισεί τήν έαυτοΰ ψυ-

χήν χα\ έπιβρέξει έπΐ άμαρτωλοϋς παγίδας, > και

άλλα μυρία τούτοις δμοιότροπα. Γέμει δέ πασα τής

ψαλμωδίας ή βίβλος των τε τής άρετής έπαίνων, καΐ

τής κατηγορίας των έν κακία ζώντων. "Η τε των Ιστο

ριών μνήμη πρδς τους δύο σκοπούς μεριζομένη, ζη-

λωτήν μέν ποιεί τήν άρετήν τών εύδοκίμων προσ

ώπων · φευκτήν δέ οιά τών κατεγνωσμένων τήν πο-

νηρίαν. "Οταν μέν γάρ σε πρδς άρετήν έπεγείρη τω

ϋποδείγματι· λέγει, ι Μωύσής κα\ Ααρών έν τοϊς

ίερεΰσιν αϋτοΰ, καΐ Σαμουήλ έν τοις έπικαλουμένοις

ιπίδβΓβπιΙυηι πΐ3ΐί1ίχ εχίΐιιπι 5ΐώ]ί€βΓβ οο^ίΐΒΐ, ίηιη £> αϋτδν. 'Επεκαλοΰντο τδν Κύριον,καΙ αύτδς είσήκουεν

ΓβοβηδβΙ, ςιιί(1ιιαηι ρει-ροδδί βίηΐ, ςυί 8686 ηεηυίΐϊχ

ρβηίΐιΐδ εοηδβεΓ3Γυηί : ι ΑρεΠ» ε&1 ΐεΓΓ3, ει (Ιε^Ιυ-

ιϊνίΐ ϋαΐβαη , ει ορετυίι βυρβΓ εοη^Γεςβιίοηεοη

ΑϋίΓοη; Πηπι ιηα εοπιΐΗΐ88Ϊ( ρεεεαίυΓεβ '. ι Ει : « Ρίο

ίΙΙθ8 δΐευΐ Μβϋϊβη εί 8ίβ3Γ3 *.ι Ει: < Ροηβ ρππείρβδ

εοΓαηι β'ιευΐ ΟΓεΙ), ει ΖβΙ), ει Ζεοεε, ει 88ΐη>3η3,

οιηηβδ ρΓΪηεϊρεβ εοπιιη * ; ι ει ϊιΐ ςεηυβ αΐϊα ηοιι

αυτών. Έν στύλω νεφέλης έλάλει πρδς αύτούς. »

"Οταν δέ τδ πονηρδν της κακίας ύποδεικνύει πέρας,

τά πάθη τών έν πονηρία κατεγνωσμένων διέςεισιν.

« Ήνοίχθη ή γή καΐ κατέπιεν ΔαΟάν, και έκάλυψεν

έπ\ τήν συναγωγήν Άβειρών. Φλδξ κατέφλεξεν

άμαρτωλούς. ι Κα\, «Ποίησον αυτούς ώς τή (56) Μα-

διάν /αΐτφ Σισάρα. > Κα\, ιθοΰ τούς άρχοντας αύτών,

" Ρ»3ΐ. χχχνι, 58. ·* Ρ.·3ΐ. χ, 6. " Ρ5»1. χονιιι, 6. 1 Ρδβΐ. εν, 17 βςς. · Ρδ3ΐ. ι,χχνπ, 10. · ϊϋίίΐ.ΐϊ.

(51) Τούτων, εα".

(51) Τόν οπι. εύ.

(53) Αύτώ, 6ά.

(54) Προηγουμένω, 8(1.

(55) Ελπίδα, εά.

55*) Τούτων, οά.

~"ί) Τδν... τον, (ά.
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ώς τδν Ώρήβ, χαΐ Ζήβ, κα\ Ζεβεέ, κα\ Σαλμανάν, Α ρβιιοί. ΡϊΠίουΐΒΓββ νβΓΟ οοΐιοηαΐίοηθδ 35 ίηίΐίο

πάντας τοΰς άρχοντας αύτών. » Κα\ πολλά Ετερα

τοιαύτα* τάς τε μερικάς συμβουλάς πάσα; σοι βοά

άπ' άρχής εις τέλος ή Ψαλμίρδία , έν ούδενΐ μέρει

τήν πρδς τδ καλόν τροπήν (57) παραλείπουσα, καΐ δι'

ων 4ν τις φύγοι τήν κακίαν · πάντα ταΐς πρδς τδ

καλδν όδηγούσαις συμπαρέζευκται γνώμαις. Ή γάρ

τοΰ άγαθοΰ κτήσις, φυγή τοΰ έναντίου χα\ άναίρεσις

γίνεται. Παρέλχον δ' άν εΕη πάντα ταϋτα δι' ακρι

βείας έκτίθεσθαι, φανεράς ούσης τοις έντυγχάνουσι

τή" γραφτή ταύτη της περ\ τά τοιαύτα σπουδής τοΰ

λόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Τέτμηται δέ πενταχή πάσα ή των ψαλμών πρα

γματεία. Κα\ τίς έστιν έν τοις τμήμασι τούτοις Β

τεχνική διασκευή κα\ διαίρεσις. Ή δέ περιγραφή τών

τμημάτων φανερά γίνεται , θείαις τισ\ δοξολογίαις

δμοιοτρόπως έναπολήγουσα , ας έξεστιν έπιγνώναι

κατά την παρ' ήμών ύποδεικνυμένην (58) έν ταΐς

ψαλμωδίαις διαίρεσιν. "Εστι δέ έκάστου τμήματος

Αριθμός τών ψαλμωδιών ούτος* Τοΰ πρώτου, τεσσα-

ράκοντα. Τοΰ δευτέρου, εις κα\ τριάκοντα. Επτά

χα\ δέκα δέ τοΰ τρίτου, χαΐ τοΰ τετάρτου τοσοΰτοι,

τοΰ δέ πέμπτου πέντε (59) καΥ τεσσαράχοντα.

"Ισταται οδν τδ πρώτον μέρος έπΐ τδν τεσσαρακοστδν

έχ τοΰ πρώτου, ου πέρας έστίν ■ ι Εύλογητδς Κύριος

δ θεδς Ισραήλ άπδ τοΰ αΐώνβς κα\ εις τδν αιώνα,

γένοιτο, γένοιτο, ι Τδ δεύτερον-, έπι τδν έβδομηκοστόν

τε καΐ πρώτον, ου τδ τέλος οΰτως έχει · ι Εΰλογητδς

Κύριος ό Θεδς Ισραήλ δ ποιών θαυμάσια μόνος, κα\ ^

εϋλογητδν τδ ίνομα της δόξης αύτοΰ εις τδν αίώνα,

χαΐ είς τδν αίώνα τοΰ αιώνος. Κα\ πληρωθήσεται της

δόξης αύτοΰ πάσα ή γη, γένοιτο, γένοιτο. > Τδ τρίτον,

επί τδν δγδοηχοστόν τε και δγδοον, καταλήγει δέ καΐ

τοΰτο ε!ς δμοιον πέρας. "Εχει γάρ ούτως ' ι Εϋλο-

γητδς Κύριος είς τδν αιώνα, γένοιτο, γένοιτο, ι Τοΰ

δέ τετάρτου τμήματος πέρας , δ έκατοστός τε κα\

πέμπτος , οδ τδ τέλος τοίς λοιποΐς παραπλήσιον

« Εϋλογητδς Κύριος ό θεδς Ισραήλ άπδ τοΰ αιώνος,

χα\ Εως τοΰ αιώνος, χα\ έρεϊ πάς δ λαδς, Γένοιτο,

γένοιτο. > Πέμπτον δέ μέρος έστίν άπδ τούτου είς

τδ (60) Εσχατον, ου πέρας , < Πάσα πνοή αίνεσάτω

τδν Κύριον. ι

Τίνα τοίνυν τήν έν τούτοις τεχνικήν τάξιν κατ- Ό

ενοήσαμεν , καιρδς άν εΓη δι' ολίγων είπεΤν. Έν τώ

πρώτω τους έν κακία ζώντας ΐστησι μέν της άτο

που πλάνης· έφέλκεται δέ πρδς (61) τήν τοΰ κρείτ

τονος αϊρεσιν, ώς μηκέτι ταϊς τών άσεβών άπάταις

έπιπορεύεσθαι (62) , μηδέ τ|| πονηρά τρίβω της

άμαρτίας διά βάθους ένίστασθαι, μηδέ άχίνητόν τε

χαΐ καθιδρυμένην έαυτοϊς τήν χαχίαν έπιτηδεύβιν,

αλλά τώ θείω συνάπτεσθαι νόμω, διά μελέτης τήν

απλανή πορείαν έαυτοϊς χατορθώσαντας , ώς άν έρ-

ρΧωθείη φυτοΰ δίχην αύτοϊς ή πρδς τδ κρεΐττον Εξις,

»ά Γιηβηι ιιβηηβ ΡδβΙπΗχΓι* Ιϊβ'ι δ(ΐ£°εηΐ ; ηαΐΐι

ρβΓίβ βιΐηιοηίΐίοηοηι 3(1 ηοηεδΐ3!ίδ Ι.ιικίβηι εΐ άβειιβ

ρι-χίβηηίαεηβ ; υΐ εΐ ίΐίικί, ςυο ρβείο τοαίϊιϊα βνϊ-

13ΓΪ αυββΐ : υπιη'ϋ εβιΊβ βεηΐεηΐϋβ αά ηοηεδίβίεπι

ίη<1υεεηΐί1)ΐΐ6 ρΐεηα βυηΐ : ιιϊπι 3οςυΪ5Ϊΐϊο Ι>οηΐ βδΐ

υΐίςαβ εοηΐτατϋ Γϋ$ϊ οί ίηΐβτβπφΐίο. 5υρει·ν3ε3-

ηβυπι αυίβηι ίιιεΓΪΙ οηιηίβ ηκο βεευτβΐίιΐδ νεΙΙβ ρβΓ-

δβςυί, ευπι ίΙΙίδ, ηιιί Ρδβίπιοπιηι νοίυωεη ονοΐνυπί,

ρβΓ 8ε ηοΐιιπι βίΐ \ά ςυοιΐ ηίο οτβΐίοηε 3θοιΐΓ3ΐϊοΓβ

ραΐβ&είεηάυιη εδβεΐ.

ΟΑΡ11Τ V.

Αι εηίιη 1013 ΡδβίΓηοπιπι ΐΓ301«Ιίο ίη ςυϊηςιιβ

ρϊΠοϊ άί$ΐΓΪ1>αΐ3 εβί, εοηΙίηείυΓηυε ίη Ιιϊβ δβοΓιοηί-

1»υ8 3Γΐί1ίοίθ83 ςυχύαηι βΙτυοΙυΓβ εΐ ϋϊνίίίο; ε^

ςυβηι Ιβίε ρβίεβΐ ςυχϋϋεΙ βεείΐο, ρίβηυιη Γα εκ

(Ιίνίηίδ ςυϋ>υ8(ΐ3ΐη Ιααϋίδ (Ιίνίηχ ρΓ*(1ίθ3ΐίοηίΙ}υ5,

ΐη ςυββ εοάεω τηοάο οιηηεβ (Ιβείηυηΐ : ςυ38 ΓερβΓΪΓβ

ίΐεεί Ββευηύυπι άειηοηβιηΐβπι β ηοΜβ ΡδαΙιηοΓυιη

(ΙίΒΙΓίϋυΓιοηεηι. Οαεπ» νεΓΟ Ρκβίιιιοπιηι ηυηιεΓυπ)

ςυ%1ϊΙ)εΐ δεείϊο εοωρΙβεΙβΙΟΓ, βίε αεεϊρβ : Ρππια

1ΐ3ΐ)εΐ ςιΐ3(ΐΓ3ρίη13 ; 86ευη(ΐ3, υηυπι βυρΓβ Ιη£ΐη(3 ;

ΙεΠϊβ, βερίειηάεείπι ; ςυ3Γΐ3, Ιοίϊάεπι ; ςυίη(3,

ςυ3(ΐΓ3^ϊηΐ3 ςυΐηηυε. ΓίηίΙυΓ ϊ^ίΙϋΓ ρΓίπιβ ρβΓ8

ρβΑΐοαο ςυ3(ΐΓ3ββ6Ϊπιο, βυ]ηβ Γιηΐβ «81, ι Ββηβϋϊοΐυβ

Οοηιίηοβ ϋβυδ ΙδΓβεΙ, 3 κχευΐο εΐ ϊη $%ευΙυηι :

Γΐ3(, ΟβΙ. ι ΑΙΐε'3 ρ3Γβ ΙβΓΠΐϊηβΙυΓ ρδαΙηιο δβρΐυ3-

βΐ'δίηιο ρΓίηιο, ευ]υδ Ιίηί» : < Βεηεάίεΐυβ ϋοηίίηυβ

ϋειίδ ΙδΓββΙ, ηυ'ι (»αΐ Π)ΪΓ3ΐ>ίΙί3 βοΐιιβ, «ι ϋεηβάίε-

Ιιηη ηοηιβη ηΗ^ββΙβίίι ε]υδ ίη δχειιΐυιη, εΐ ίη

Βχειιΐυπι Βχευΐί ; ει ΐοαρ1β1»ίΙ«ΐΓ πΐ3]βδΐ3ΐο β]υβ

οηιηίδ 18ΓΓ3 : Γΐ3ΐ, Γΐ3ΐ. ι ΤεΓίϊβ ρ3Γ8 εΪΓευηίδεΓίΙιί-

ΙιΐΓ ρδβΐηιο οείο^εδϊιιιο οοΐβνο, ει ϊη δϊηιίΐεπι βεη-

ΙοηΙίαηι εχίΐ : βίο εηίιη Ιΐ3ΐ)εΙ : ι Βειιεώεΐιιβ

Βοηίηυι ίη χίβτηανη ; Οβί, &3(. > Ουβπχ ««εΐίοηϊβ

Ιεπηΐηυβ ββ( εεηίεβίηιιΐδ ει ςιιΐιιΐιιβ ρββίηιιιβ, ευ]υ·

Γιηίδ ΓεΙίςυίδ εβί βδκίπιίΐίδ : · Βεηεάίειυβ ΰοηιίηυ»

ϋβυδ ΙδΓββΙ 3 δχευΐο, βΐ υβςυβ ίη δχευΐυπι : εΐ άϊ·

οο ι οηιιιίβ ρορυΐυδ, Γίαΐ, Γΐ3ΐ. ι Ουίηΐι ρ3Γ8 'ιηάβ

υδηυε βά υΐιίιπυηι ρκαΙηιυηι ρΓοίεηΗϊΐιΐΓ, ευ]υ9

δηίϊ : ι Οηιηίδ δρίηΐιΐδ Ιαυιΐβΐ ϋουιίιιυπι. ι

Ου» ί^ίΙϋΓ βυ1)δίΐ Ηυΐε άίδίηυυΐίοηί 3Γδ εΐ Γβΐίβ,

Ιεπιρυδ ηυηε εχίβίΐ, ιιΐ ρβιιοίδ ϋεεΙίΓβπιυβ. Ιη ρτϊιιια

ρβΓίβ βΐιϋυοίΐ εοδ ςυί ίηιρΓοοε νίναηΐ, βΐι ίηβηί

3ΐ>δΐΐΓ(ΐ3ηυε Γβΐΐβοίβ, κίηιυίςυε 3(1 ηιεΙίοΓβ βεοίβη-

(33 ίηνίΐβΐ, ιι! ηίΐ βηιρίίυκ ίπιρίοΓυιη άβοορίίο-

ηίοιίδ 3ύ]ίεί3ηΙ, ηβηιιε 3βρβΓ* ρεοεβίοΐ'ϋηι νια: ίηι-

ρΓεβδΟ νοϋΐίβίο ΓίΓηιίΙβΓ ίηδίδίβηΐ, ηεηυβ ίπβπιοιαιιι,

ευη-ο1>0Γ3ΐ3Πΐηυβ πιαϋΐίαηι δίηί ρ»ΐ'βΓβ δΐιι ϋοαηΐ,

86(1 ιιί Ιβ^οηι ϋβί 3ρρΓεηεη<]3ηΙ, (]ί1ί£εηΙεΓςυε νΐβηι

6ΓΓ0ΓΪ8 οχρβΓίοιη δίϋί ιιιυηίβηΐ, υΐ Ι)3ΐ)ϋυ(Ιο ει ρΐ'ο-

ρεηδίο 3(1 οοηυηι ίη ίρβίβ ρΐβιιΐχ ίηϊΙβΓ Γαϋίεεβ

(57) ΚοΓίε προτροπήν.

(68) Άποδεικνυμένην, β(1.

(59) Πέντε οία.

(60) Τδν, Βά.

(61) Κα\ έπί, β(1.

(64) Έπισωρεΰεσθαι, εά.
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Μΰβββυ εΐ ίη^ΓβΒίΐι αιΐ Γεείυηι, ο,α'ι ηίαϋ εδί Α ταΖς θείαις διδασκαλίαις έπαρδομένη (62'). Ή οΰν

«Ιίικί ςιιβπι ι-εεεββυδ λ οοπιγ.ίπο, ρεγ αοειη βίϋοϊ-

ΙϋΓ ςυϊδ ΓβΓυιη ρπΕδίαηΐίοπιπι ρβηίεερδ.

Αι ςυί 'μτη νϊπυΐβιη <1ε£ΐΐ3ΐ3νίι, ρτορτίβφΐβ βιρβ-

ι-ίβηΐία 1>οαί ηιΐυηαι όΊιΙίείΐ, ϊΙΙβ ηοη εβί αηρίΐαι

ί[3 0ΟΠΐρ3Γ3ΐΐ1δ, ϋ( ΠβΟβδδΟ δίΐ 6Ι1Π) ΓΠΙΐΙΐΊϋ ΟθίΐΟΓΐ3-

Ιίοη'ιΙιυδ 3ί> βΟεείίοηίΙηΐδ πιβίίδ 3ΐ)8ΐΓαΗεΓβ, εΐ 3(1 νίι·-

Ιιιίεηι ίηείΐβΓβ; δβ<1 Ιρββ δίΐί ςπαάβπι Ιιοηί βΐ ΙιοηβδΙί

ήυηδί 3ββΙυ3(. ΟαρϊάίίαΙΐβ βηίηι νβηεηιεηΐίβιη βΙ νίο-

ΙβηΙϊαπι βίΐί εοηιρΛίοΙ Ρδβΐηιοι-υιη δεηρίοι-, βαΌΊιεΙ»

$ίιίευ1ο8Ϊ88ίιτΐ3 ςυχ ΐη *ηΐαι*ηιί1)08 ββΐ ηβΐυη, οι

ηοχίιηβ ηουίβ οΐ) οεαίοδ ροιοί ίηΐβιΐδίοηεπι ειιρί-

(ΙίΐβΙίδ ρβΓ 3ηϊΠ)3ΐ, 0,110(1 δυρΓ3 ΙΠ 0(1 υ III 8ΪΙΪ ΟΓΙΙΟίβ-

ΙΐΙΓ 61 3Γ(ΙβΙ ; ΙΐΟΟ 31116Π1 3Π1ΙΙΙ31 εβΠΝΙδ βδΐ 4 ! Οϋί

εοοδυείυιη, τβηβη>1>ηιιη Ι>β8ΐΙαΓυηα είΐιηΐυ νββεί βΐ

πρώτη, πρδς τδ άγαθδν είσοδος, ή των Εναντίων έστ\ν

άπόστασις, δι' ής γίνεται ή μετοχή τοϋ βελτιδνος.

Ό δέ γευσάμενος ήδη της αρετής, κα\ τή καθ'

έαυτδν πείρα τοΰ άγαθοΰ τήν φύσιν κατανοήσας,

ούκέτι τοιοΰτός έσΐιν , ώς άνάγκη τιν\ κα\ νουθε

σία της προς τήν κακίαν προσπάθειας άφέλκε-

σθαι , κα\ προς τήν άρετήν βλέπειν, 4λλ" ϋπερδιψί

τοΰ βελΐίονος. Τδ γάρ ασχετον τε και σφοδρδν της

επιθυμίας τή δίψη προσειχάζει 6 λόγος, έπιζητήσας

τήν διψωδεστάτην έν τοίς ζώοις φύσιν, ώς αν μά

λιστα τδ έπιτεταμένον της έπιθυμίας δια τοϋ ύπερ-

βαλλόντως έν τή δίψη γινομένου ζώου (65) έπιβειχθείη.

Τοϋτο δέ τδ ζώον Ελαφον λέγει, ω φύσις εστί τή έδωδΐ)

τών ιοβόλων θηρίων πιαίνεσθαι. θερμοί δέ χα\ δια-, _ — „ . > ·
_

ρίη£ΐιεδεει-β ; οβίΐάϊ νβΓΟ εΐ ίβηίΐί ΒϋηΙ ηυ)ϋδΠΐο<1ϊ καείς οΐ χυμοί τών θηρίων, ων έμφαγοϋσα ή Ελαφος,

3πϊπΐ3ΐΊυηι βυεεί ; αυίίιυδ ϊιΐβΐΐΓ^Ίι αΐυδ εεΓνιΐΒ, ΓιΙ

οβοβ883ηο 3Γί(1ίθΓ, Ιαϋυπα απϊπιαίϊυιτι δΐιεεο, ςιιβδί

Ιοχίεο ίηίβεΐιΐδ ; βΐ ου 'ιά νείιεηιβηΐίιΐδ ηρρβίίΐ βφιβιη,

ίιΐ εοι-εΐ εχοΠ>ιη βχ β]αβέβαιοι ραυυΙο ατίίΐί ΐηΐβιη.

ΟιιΊ ίβίΐυτ ΐη ρπιηβ Ρδ3ΐηΐ0Γυιη ρ3Γΐβ νίΐβιη ύιγΚι-

Ιίδ 8ΐιΐ(1ίο$3πι ϊηΓ.ΗοβνίΙ, (ηιιίηςυβ άΊιΙεεαϋηειιι ε]ιΐ8,

ηιιοιΐ (ΙεδίάβΓβΙ εοχηονίι ; οι οηιηεπι αυββί Γβρβη-

Γιυπι εαρίιΐίΐίΐυιη δρβείεπι ίη βείρβο ίοβυηιρβίΐ,

ΐεηιρβΓβηΐίίεηυε νβΐυΐ (Ιβηΐίονβ, Ιοεο ΓερίΊΙίυηι, ίιη-

Ιβθ(ΐ6Γ3ΐ3Β βρρείίΐίοηεβ βυβ.ι άονοι·3νίΙ, ρΐιιβ ΒίΙίΙ βΐ

εχρείίΐ Οεί ρΓΧδβηΐΐβπι βΐ εοηιπιυηίοηβηι, ηιιαιη

οβΓνηβ ΓοηΙεδ βςυβΓυπι εοηειιρίδεβί. ΤβηΙιιπι ροτ-

ΐο ΪΙΙβ, ςαϊ ίη Γυηΐεπι ϊηεϊιΐίΐ ροβΐ 3Γ(1οηΙβιη δίΐϊιη.

ξηροτέρα γίνεται κατ' άνάγκην φαρμαχευθεΐσα τφ

τών (65') θηρίων χυμψ. Κα\ δια τοΰτο σφοδρότερον

έπιθυμεϊ τοϋ ύδατος, Γνα θεραπεΰση τήν έκ τής τοιαύ

της βρώσεως έγγινομένην ξηρότητα. Ό τοίνυν προ*

τελεσθείς τήν έν αρετή1 ζωήν έν τψ πρώτψ μέρει της

ψαλμωδίας ; κα\ τδ γλυκύ τοΰ ποθούμενου τή γεϋσεί

γνιυρίσας, δαπανήσας δέ παν έρπυστικδν έπιθυμίας

είδος έν έβυτώ , καΐ τοΓς τής σωφροσύνης ίδοΰσι

διαφαγιον άντ\ θηρίων τά πάθη · διψ3 τής τοΰ θεοδ

μετουσίας πλέον, ή καθ' όσον ποθεί τάς πηγάς τών

ύδατων ή Ελαφος. "Επεται δέ τώ της πηγής έπιτυ-

χόντι μετα τήν ύπερβάλλουσαν δίψαν τοσοΰτον σπ3-

σαι τοΰ ΰδατος, όσον ή έπιθυμία κατ' έξουσίαν έφέλ-

&ηυχ ηβαηΐ, (]υ3ΐιΐαηι ευρί(1ίΐ3$ ροΐίβ 681 αΙίΓαΙιετβ. ^ χεται. Ό δέ λαβών έν έαυ-ψ τδ ποθούμενον πλή

Ουΐ νβΓΟ ίηΐΓ» 8β Γεείρίΐ ϋΐυϋ ςυοά εοηευρϊνϊΐ, ί$

ρΐεηιΐδ ε$1 ε^υ8 ςυοϋ βρρβίϋΐ : ηοη βηίπι εο ηιοάο

ςυο ίη εοΓροπιηι ΓερΙεΙίοηε, εχίηβηϋυΓ (Ιβηιιο ϊά

ηυοϋ βειηεΙ ΓερΙβΙυηι ΓυβΓ3ΐ, ηε(ηιε οΐίοδίΐδ ίη 8β-

ίρβο ροΐιιβ ϊΙΙβ ηΐ3ηβΐ;·βοά (Ιίτίηυβ Γοηβ, ίη ςηο-

ευηηιιε εχδΐϊΐεΓΪΐ, 3(1 8β8ε ηρΐ( ουηι ηαί κοββββ-

πΐ, (Ιβςαβ 8ΐΐ3 νί ει Γαουΐΐαίε αϋςυ'κΐ εΙβΓ^ίΙυΓ.

ΟΑΡΙίΤ VI.

ϋ32ΐ€ΠΙ(Ι1 ρΓ0ρΓΪ3 881 0Ίνίηϊΐ31Ϊ3 νΐ8 ρ€Γ5ρϊθίβ1Ί(1 ί

ε( εΠίείεηοϋ εαηεία τεΓυπι ^εηεΓ3. Εγ^ο <]υί ίηΐΓ3

δβ τεείρίι ηοε ςυοϋ θβδίϋβΓβνιΙ , ϊΙΙβ εΐίβιη Ηβε

ρβΓδρίείεηϋί ΓαοιιΙίαΐβ άοηβΐυτ, τεΓαηιςυβ ηβΐιίΓυη

εοηιεηιρΙαΙυΓ. ΡΓορίεΓε» Ιεηίβηι Ρδ3ΐηΐ0Γυηι δεειίο·

ρης έστ\ν οΰ έπόθησεν. Ού γάρ καθ' όμοιότητα τής

έν σώματι πλησμονής κίνοϋται πάλιν τδ πλήρες γε-

νόμενον · οϋδέ άργδν έν έαυτώ τδ ποτδν διαμένει ·

άλλ' ή θεία πηγή, έν ψπερ άν γένηται, πρδς έαυ-

τήν μεταποιεί τδν άψάμενον, και συμμεταδίδωσι της

ίδιας δυνάμεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς".

Άλλά μήν Εδιόν έστι τήςβεότητος ή έποπτιχή τώΜ

δντων δϋναμίς τε κα\ ένέργεια. Οΰκοϋν ό έν αύ-

τψ (64) Εχων, όπερ έπόθησε, χα\ αϋτδς έποπτικδς

γίνεται, κα\ τήν τών δντων διασκοπεϊται φΟσιν. Αιά

τοΰτο τοϋ τρίτου τμήματος τής ψαλμωδίας ταύτην

ηεπι 31) ηοε ρηηεϊρίο βιΐδρίοαίυδ βδΐ, αυβ ροΐίκδί- ρ πεποίηται τήν άρχήν, έν ψ τοϋτο μάλιστα διεζετάζει

ιιι ιι οι ίιια,ιιίηΐ, ςυοηιοΊο ]υ5ΐίΐία ϋίνίιιί ]ικ1ϊεϋ ϊιι

ίηχηιΐ3ΐίΐ3(β Ιιιψίδ νίΐχ ββΓνεΙϋΓ, ςυαιιϋοηιιίάβιη

ρ'εΓυηΐ(|υε ιιοη ρΓΟ ηιβηΐίβ βχ άϊ^ηίΐηΐβ δίη(;υ1θΓυιη

ίεΙίείΐβδ ίη 1ΐ3ε ν ί ι α ηοιηίηίυυβ οοΐίη^ίΐ ; βχρβ βηίηι

ίη εοϋεηι ϋυο εχίΓειηη εεΓηβΓβ 1ίεβ(, ίΐα υΐ ίϋειπ

β'ιΐ ει ίη ηι»1ί(ί3, ει ίη ρεΓεηηί Γεηιηι ρΓΟδρεπίβιε

8Ηΐηιιιιι* : ψιοπι οιιιιι (]0Ϊ8 38ρίείΙ, ΙιιτΙιαίΜΓ 3ηίηΐ0,

ηε ΓογΙο πΐ3£ίδ εχ τε ηυηΐϊηχ εοηάίιίοηίδ δίΐ ίπιρτο -

δ λόγος , πώς τδ δίκαιον τής θείας κρίσεως έν τί)

άνωμαλία τοΰ βίου διασωθήσεται · ού κατά τήν άξίαν

τών προαιρέσεοιν τής κατά τδν βίον τούτον εύκληρίας,

ώς τά πολλά, τοϊς άνθρώποις έγγινομένης. Πολλάκις

γάρ περ'ι τδν αύτδν (65) τάς δύο κατιδίΐν Εστίν ακρό

τητα;, τδ Εσχατον έν κακία, κα\ τδ κατά τήν εύημβ-

ρίαν άκρότατον. Πρδς δ τις βλέπων, όκλάζει πως τή>

διάνοιαν, μήποτε κρεΐττον ή τ^ άνθρωπίνη φύσει τί

»Ρ&3ΐ. «.ι, 2.

(62') Ταΐς θείαις διδ. έπαρδ. οιη. οά. Μοχ ίάβηι

ΐ|)... είσόδω βίιιε ουν πρώτη.

(65) Ζώου οιιι. ειΐ.

(65') Τούτων, β4.

(64) 'Εαυτώ, β<1.

(65) Τών αυτών, εά.
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χείρον λεγόμενον · χα\ το !μπαλιν καχδν έκεϊνο, δ έν Α ΙΛίοβ, ΓυΓδυδηυβ ηιβιυηι βΐ ηοχίιιιη είιίεηι νείβ δίΐ.

τή τοΰ κρείττονος Αριθμείται μδίρα. Εϊ γάρ έπαινεϊ-

ται μέν ή δικαιοσύνη , πράττει δέ κακώς δ περί ταύ-

την έσπουδακώς, διαβάλλεται δέ ή κακία, και πάντων

των σπουδαζομένω./ διαρκεί; τάς άπολαύσεις τοις

περ\ αύτήν έσπουδακδσι χαρίζεται, πώς ϊστι μή (66)

προτιμοτέραν πρδς βίου αϊρεσιν οΓεσθαι τήν κακίαν

της άρετης , την κατεγνωσμένην της έγκωμιαζομέ-

νης ; δ τοίνυν υψηλός την διάνοιαν, καΐ οίον άπδ τίνος

σκοπιάς έξεχούσης τοις άφεστηκόσι τδν όφθαλμδν

έπεκτείνων, Γ3εν έν ψ έστι της κακίας πρδς τήν άρε-

τήν τδ διάφορον , δτι έκ τών έσχάτων, ουκ έκτων

παρόντων ή τούτων γίνεται κρίσις. Τω γάρ έποπτικώ

τε και διορατικώ της ψυχής όφθαλμώ, ώς παρδν κα-

τανοήσας, τδ δι' έλπίδο; τοις άγαθοίς άποκείμενον, κα\

αυοιΐ ιιιιηο ίη ηυιηεη) Ιιοηί ΓβρυΙβΙυΓ. Νβω βί ]ιΐδΐί-

ΙΪ3 ΙαυϋβΙυΓ, ϊδ βυίβηι ςυί μίδΓιΙίβιη αιτιρίβοΐίΐυτ,

ηιΪ5βΓββΙο»ΐ3ΠιίΙθ8β ν'ινί[;βΐ8Ϊ βίίετβ βί ρβΓίβ ιηβΐί-

1)3 νίΙυμβΓαίιΐΓ, δίπιυίςυβ οοιηίΐηΐδ α,υί δοοίβπΐιιΐδ

ίιημΠεβΙί δηηΐ, οτηηΐα (1β1ίοΪ3Γυιη ββη<?Γ3 «Ιιυιΐίίβ 8ΐιρ-

ρείυηΐ : α,ιιοιηοϋο ΠβΓΪ ρο(β8( υΐ αυίβ ρυΐβΐ ροιίυδ ίη

Ιι»ο νίΐ» εΐίββηα'βπι νίΓΐυΙβπ), ςυαιη ΕηοΙίΓιαιη, ρο-

ΐίυδφιε 63γιι, ςυ* Ιοί Ιβυίΐίϋυδ εβ1ε1)Γ3ΐιΐΓ, ςαβηι

63πι ς ιι α; (οι νίΐυρεηίδ ιίΒάΐιΐΓΐ Ουί ϊβίΐυΓ πιεηΐβ

εχεβΙδ3 681, 64 νβΐυΐ 3ΐ> 31(3 <ιυ3(]3πι 8ρεευΐ3 οειι-

Ιιιπι ίη Γβ8 αΊδδίΙΐδ ίηΐεηάίΐ, ίδ ρΐΌϋβ τίάβΐ, ςυο αΊδ-

εηπιίηβ νίΐίιιιο 3 νίπυΐε άίδίεΐ; ςιιίβ ]υϋείιιηι «Ιβ

Ιιίδ ηοη βχ ρηεδεηΐίυυδ, δεά βχ ΓυΙυπδ ίβείΐ; οειιΐο

βηΐηι ηιβηιίδ λΑ ρεΓδρίείεηιΙυηι 61 ρβηβΐΓ3ΐΐ(1υιιι βο-

παρελθών τη ψυχή παν τδ φαινόμενον, έντός τε τών Β εοπιπιοοβίο, Οηςυαηι ρηβββηβ ίηΙυβΙιΐΓ ί<1 ι\νοά

ουρανίων άδυτων παραδϋς, καθάπτεται τής άκρισίας

τών μι/.ροπρεπώς τήν τοΰ καλού κρίσιν τοίςαίσθη-

τικοϊς μορίοις έπιτρεπόντων. Δι' ών φησιν ι Τί γάρ

μοι υπάρχει έν τφ οϋρανφ, κα\ παρά σοΰ τί ηθέλησα

έπ\ της γης ; » τώ αϋτώ μορίω τού λόγου τδ μέν

ούράνιον θαυμαστικώς μεγαλύνων τε χα\ έξαίρων τω

λόγω, τδ δέ έπ\ γης τοίς τών άνοήτων δφθαλμοίς

σπουδαζδμενον καταφρονητικώς τε γ.α\ σκωπτικώς

έξευτελίζων τε καΐ μυσαττόμενος. Ώς ε? τις τών έν

φυλακή τεχβέντων μέγα τι κρίνων άγαΟδν είναι τδν

ζόφον, ω ένετράφη τε κα\ συνηύξησεν, είτα της υπαί

θρου χάριτος μετάσχων καταγινώσκει της προτέρας

αϋτοϋ κρίσεω;, λέγων, ΟΓων θεαμάτων ήλιου τε καΐ

άστέρων, και παντός τού περ\ τδν ούρανδν κάλλους ^

«ροετίθην (67) τδν συνήθη ζόφον δι' άπειρίαν τού

κρείττονος. Οδ χάριν προκαταγινώσκει τψ λόγω τής

περ\ τδ καλδν άκρισίας, κτηνώδη λέγων έαυτδν είναι,

έως έν έκείνοις τδ άγαθδν έώρα. Έπε\ δέ έγένετο

μετά τοΰ θεού , θεδς δέ δ λδγος , κα\ πρδς τδ δφδν

ώδηγήθη, όδηγδς δέ γίνεται αύτώ δεξιδς διά τής

βουλής δ λόγος, κα\ Γδεν τήν έν άρετή δόξαν, δι' ^ς

γίνεται τοις πρδς τδν ούρανδν βλέπουσιν ή άνάληψις,

τότε χρήται ταίς φωναΐς έχείναις, ί.ν ή μέν έν θαύ-

ματι ποιείται τδ έν ούρανοίς (68) άγαθόν · ή δέ τδ

ούτιδανόν τε χα\ μάταιον τής ήπατΐ)μένης περί τδν

βίον σπουδής διαπτύει. "Εχει δέ π3σα ή λέξις ούτως·

ι Κτηνώδης, » φησΙν, € έγενόμην παρά σοί. ι Τήν

άλογον έν τοίς τοιούτοις διασημαίνων πρόσπάθειαν.

ρβΓ βρεπι ]ϋ5ΐΐδ 681 Γεροίίΐυπι , ει εο{;ιΐ3ΐιοιιβ

ρΓΧίβπεηβ οηοηβ ςυοά βυΐ) Βεηβυιη α\ά\ΐ, βί ίη-

1Γ3 εοε1ε8ΐΪ3 αάγΐΆ βόΊηίββυβ, δΐυΐιϊΐίχ εϊ νεββηϊχ

ϋΐοδ εοιιάεηιηβΐ, ςυί «1)]εεΙο βηίηιο ]υ(1ίεΐυηι 1>οηϊ

ροΐεηΐϋβ άΛ βεηΐϊεηάυπι ίριϊβ εοηιπιϊΐΐιιηΐ. ΟυβμΓΟ*

ρΐεΓ ευηι άίοίι Οανίά : ι Ο,αΙά εηίπι πιΊηί 681 ίη

εο<Ιο, εϊ 3 Ιε ςπίιΙ νοίιιί βιιρεΓ ΙεΓΓβπι *'? » βοιίεηι

θΓ3ΐίοηίδεοιιΐεχΐιιί11υ(Ι ψιοά εεείεβίε ββΐ, πιίΓ3ΐ)ίΙίΙβΓ

βί π)3£ηΑεε εχΐυΙΙΊι ; ε( ςυοιΙ 3ΐ> ίηβίρίεηΐίυπ) οευΐίβ

(3ηΐί ρΐ'ΐκΙίΐιΐΓ, ςιιβίί ρβΓ (Ιεβρεείυπι ει Ιο«ϋΙ»πηιη

εχίεηυβί, ει ίη οάίυηι βάπυεϊΐ : (]ΐιβηιη(1ηιθ(1ϋΐη «1

ηυΐι ίη εβΓΟβτε ηλίαβ, ΙβηεοΓββ 11185, ςυίυυβ ίηηυ-

ΙήΙϋβ 681 βί εύαεβίυβ, εχίηιϋ Ι»ηί Ιοεο ΓβριιΙβΓβΙ ;

αυί ϋβίηεβρδ Ιαπιΐηίβ βεηί ρ»Γΐίεερ8 Γαοΐιιβ , εοη-

άβιηη»1 ρΓίυβ ΗΙαά βιιασι {υάϊεΐαιη, ηβΓΓ&ίςυβ ψΐΛ-

Ιίϋϋδ δρεείβευΐίδ βσΐίδ βί δίείΐαταπι , οπιηίδαηε ρυΙ-

εηηΐυάίηίβ ςυχ Ιη εοβίο εοηβρίείΐϋΓ, ρπΒροβυβιίΙ

οηΐί^ίηβπι οιιί 388«ιε(αβ ετβΐ ;' ςυοϋ ηιβΗοΓΐ ίςηο-

Γ3Γ61 : ϊάείΓεο ίπιρΓοίΜΐ βί τερυάίβΐ 8ΐιυηι άβ \>οηθ

ίηιρβΓίΙυη) ]υ<)ίεπιη ,^βςυβ υβ5ΐί;ε ίηδίατ τΐχΐβββ ρΓ<ν

ΒίβΙυΓ, ςυβηϋίυ ίη ίΙΙίβ οοηιιηι δί1)Ί νίϋεΓβ νίάεΙ>3·

ΐϋΓ. Αι ευηι 3ά ϋευηι βιΐάυείυβ εβί, Πευβ νεΓΟ βδΐ

Γίΐίο ; εϊ 3(1 άεχίβΓΐπι ρεητεηίΐ ;άοχ βυίειη άεχίβτβ

εϊ ΓυίΙ Γβιίο ρβΓ οοη^ίΐίιιηι βί ϋεϋΙιβΓαΐίοηβπι, νίίΙΊΐ-

φΐβ τίΛυΐίβ ^Ιογϊλιιι, ςιια ΊΗΐ ςπί εοείυιη ερεείαηΐ,

βυηυηι βτβηαηΐυΓ; ΐυηετοείϋυβίΠίΒ ιιιϊΙιιγ, ηυβτυιη

βΙΙεΓα 1)01) υ ιη, ςιιοιΐ ϊηΐβΓ ΙιοηΊηββ ΓερβπΙυτ, εχίοΙ-

Γι(, εϊ υΐ 3()π)ίΓ3ηο'υιη ρΓβεϋίεβΐ ; 3ΐΐεΓ3 ν3ηίΐ3ΐεπι

Είτα έπάγει· · Έγώ δέ διά παντδς μετά σοΰ. > Τούτο ρ βί ΓυΙίΙίΟΙβπι ΓαΙΙαοΐβ δίικίϋ ίη 1)3ε νίΐί (ΙοΙββΙαΙιΐΓ ; βίε;

δέ ειπών χαΐ τδν τρόπον τής πρδς τδν θεδν συν

άφειας προστίθησιν. Ώς αν χα\ ήμεϊς μάθοιμεν, πώς

ύ πρώτον κτηνώδης μετά ταύτα τώ θεώ συνάπτεται ·

• Έκράτησας ι γάρ, φησ\, ι τής χειρός τής δεξιάς

μου. » θεού άντίληψιν λέγει , τήν πρδς τά δεξιά τής

διανοίας δρμήν. ι Κα\ έν τή βουλή σου ώδήγησάς με· >

ού γάρ άνευ θείας βουλής γίνεται έπ\ τδ καλδν δδη-

γία. ι ΚαΙ μετά δόξης προσελάβου με.ίΚαλώς άντι-

διαστέλλει τή αισχύνη τήν δόξαν. "Ητις καθάπερ

■ιιΐβπα ΐοΐ3 0Τ31Ϊ0 αά νβΓΟίιιιι ΙιβΙιοΙ : < 1)1 ]υπιβηΐαηΐ

Γβοΐαδβιιπι αρυο" ιε*. ι ΗΪ8 βΙΓεείίοιιεηι Γβΐίοηίδ εχρβΓ-

Ιεπι όεηΊ0Π8(Γ3ΐ. ΑάιΙίΙ ϋείηϋβ : ι Ει β£0 ββιηρβΓ

Ιεουπι. ι Ηβίο όΊοβηβ εΐίβηι πιοιίαηι «οι^υηεΓιοηίβ

ευηι ϋεο 3<1]ίείΐ, υΐ ει ηοβ (1ί8ε3πιυ8, ςυοηοοοΌ <{υ{

ρπϋβ 1η<ΐ3Γ ]ααιβη(Ί βΓ3ΐ, ροίΐββ ευηι ϋεο εοηβο·

εϊεΐυΓ. ι Τεηυίβιί , ι ίη^υίΐ, < <ΙβχΙβΤ3ηι ηιεαιο. »

ϋβί αυχίΤΊιιπι ίηηιιίι ρβΓ ηιβηΐίβ αά εΤβχΙβΓβιη (Γ3η-

δίΐίοηεηι. ι Ει ίη νοίυηΐβίε 103 ϋεχίιηίδΐί πβ. > Ν«-

' Ρδβΐ. ιιχιι, 25, · ίο'ιιΐ. 25 δα,ς.

(66) Μή οπι. βα.

(67) Προετίθει, εϋ.

(68) Άνθρώποις, βά.
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<|ϋβ εη'πη δΐηε ιΐΐνΐηβ νοίυηίαΐβ ΠΙ 3ά Γβεΐυηι βΐ Ιιο- Α δχημά πτερδν γίνεται τοΰ ύπδ της θείας προσ-

ηβδίυιπ ΐΓΠ(1υοΐϊο. ι Ει ειιηι βίοπβ δΐΐδεερϊδίΐ ιηβ. ι

ΡυΙεΙίΓβ ορροηϊΐ ρυιΐοπ ^Ιοτίαπι ; <]υχ ςιιαβϊ \εηί-

ευΐυπι βΐ αϊ» ςιικάβηι ιΊΠ 651, ςυΐ 3 άΐνΐηβ ιηαηιι

385υηιίΐυΓ βΐ αΌείΐυχ. Ηίβ ηδβε 3ιΙ]εείΙ : < (ίαϊιΐ

βηίιη ηιΐηΐ εδί ίη εοβίο , βΐ 3 (ε ςιπά νοίυϊ βιιρβι·

ΙβΓΓηπ) ? > λ( ({ΐιοϋ τη ιι I Ιί ηιοΓίαΙϊυιη ηιιευςηιιε

εΐΐβπι Γηειίΐαηΐ , Μ νίιίεΐίεεί εδί : ουπ» ΙηπΙλπι 1>ο-

ηοπιηι εορκιιη ϊη εοβίο Γεροδίΐβπι 1ιαΙ>6αιιΙ, »ά 3Γ-

οϊΙγϊιιιτι βιιιιηι ; ηϊηΐίοπιίηυδ ρτεείβυδ ςυοςυβ εοη-

ΐεηΊιιηΐ , υ( 3 Οβο οοΐΐηεβηΐ υη1>Γ3ΐΐ1βδ ΐΙΙβδ ει

ϊηΐ3ξϊη3ΓΪ3$ ΓαΙΙηοίαδ, ύοπιίηαΐίοηβιτι , ϊηςυαπι, νβΐ

ΗοηοΓβιη, νβΐ ά'ινΐΐΐϊδ, τβΙ πιΐδεηπι ΠΙαπι βίοποΐαηη,

οιΐ)υ$ ειιρ'κΐΐηε Ιιιιιηηηυπι ββηυδ ϊηδπηίΐ. (}ηί νβΓΟ

ΐη οοβίββίΐ&ιΐδ νβΓ53ΐιΐΓ, Ϊ8 βΐ Ιιοο οπίίηβ εοηνβηίβηΐβ

3(10*11 : ι ΜίΙιϊ 3ο*Ιΐ36Γ6Γβ ϋεο 1>οηυπι εδί, ροηβΓβ ΐη

λαμβανομένου χειρός, όταν τ\; έαυτδν των χατ' αί-

σχύνην έργων άλλοτριώστ). Κα\ οΰτω τοις (Ιηθείσιν

έπήγαγε· ι Τ£ γάρ μοι υπάρχει έν τώ ούρανω, κα\

παρά σου τί ηθέλησα έπ\ τής γης ; · δ δή ποιοΰσί

μέχρι τοΰ νϋν οί πολλοί των ανθρώπων · τοιούτων

αύτοϊς κατ' έξουσίαν ύπαρχόντων έν τω ούρανω,

δμως έν εύχής μέρει ποιούνται τδ παρά τού θεού

γενέσθαι τάς φαντασιώδεις άπάτας, δυναστείαν τινά,

ή τιμήν, ή πλοΰτον, ή τδ δύστηνον τούτο δοξάριον,

περ\ 8 μέμηνεν ή ανθρωπινή φύσις. Ό δέ έν τούτοις

γενόμενος, δι' άκολούθου έπάγει τδ, « Έμο\ δέ τδ

προσκολλάσθαι τψ θεώ άγαθόν έστι, τίθεσθαι έν τψ

Κυρίψ τήν έλπίδα μου. ι Τούτο δεικνϋς. δτι συμφύε-

ται τρόπον τινά τω θεώ, δ πρδς αύτδν διά τών έλπί-

δων κολλώμενος, καΐ έν πρδς έκεϊνον γενόμενος.

Ροιτιίηο δρεηι ηιεβπι : > Όοε δΐ{$ηΐηε3ηδ, ϊΙΙιιπι ςυοάβηιιηοιίο ϋεο 3(Ιη3!>εΐ , ςυΐ ϊρδΐ ρβΓ 8ρβηι 3(11ι*Γε-

ςεΐΐ , υηιιηι ευπι ΐρβο ΓβεΙυβ.

ϋΑΡϋΤ VII.

Οιιηι ϊ^ΐΙυΓ ΐη Ιβπΐβ δεοΐΐοηε β]υδπΐ0(1ί δίΐ 3(1 δυ-

ρβΓ3 3δεβηδυδ, ΐδ ςυΐ ηηο εβΙβΐΐαάΊηΐβ ηιβηΐεηι δυβιη

ρΓΟΥβΧίΙ, ΓΜΓδυδ δΙίρθΓΪΟΓΟ ^Γ3(1ΐΙ ΐρρΓβΟβΠδΟ, δβίρδΟ

Γι I πι3]ογ βΐ δυοΓιηιΐοΓ, ΐη ίριατία ηΐηιΊηιηι ρ3ΐΊε,

νείυΐ ΐειΊΐοηι , ιΗ Ραυ1υ$ 3ί(, εοβίυηι Ιηηβίβηβ, βρ3-

Ιίΐδ ]3πι ρπιΐδ ρεΓ3^Γ3ΐίδ εχοεΙδΐοΓ εΐΙΐεΐΐιΐΓ : ΐη

ςυβηι, ηοη ]3ΐη ηυΐνΐδ άε νυΙ^ο, ββιΐ ηοηιο ευηι Οεο

εοη]αηεΙυδ , ΓίΓπιοηυε ηεχυ εορυΐ3ΐυ$ δΐιυ'ιΐ : ΐια

νεΓΟ δεββ 1ΐ3ΐ)εΙ 0Γ3ΐΐο, ςυχ δεηυεηΐΐδ ρβπΐδ ρπη-

εΐρϊιιηα εδί : ι Ογ31ϊο Μοχδΐ ηοιηΐηΐ Οεΐ '. ι,ΤβΙίβ

βηϊιη ]3πι ΐ$ΐε εβί , ιιΙ ηοη βιηρίΐιΐδ ορυβ Ιΐ3ΐ>β3ΐ 3

1β(ε, Ι3ηςυ3πι 3 ρ%ά3£0£η ίηδίΓυί ; $ει1 υΐ ΐρ$ε 3ΐϋι

Ιε^ΐδ (ΙοεΙοτ «I οχρίαηβίοτ βαι, ου]υδπιοο*ΐ εηΐ Μογ-

88$ ΐΙΙε βαοΙΐπιΊβ, άε ςυο ]αιη βυάίνίηιιιβ, ςυΐ Γβ-

(ίαιη (1ΐ^ηΐΐ3ΐεηΊ, Ιαηςιιαιιι ρυΙνεΓεηι ρεύΐ5υδ 3θΊιχ-

ΓεβεεηΙεηι δροηΐο εχευδβϊΐ ; ο,υΐ ςιΐ30*Γ3ξΐηΐ3 βηηΐβ

3ϋ ηοηιΐηυιη εοιίδΟΓίΐο βεβε δεβΓε^βνΐΙ , δοΐιιβ δίϋί

8ο1ΐ νίνεηδ, ιηηιιβ δΐιβ ςηΐείε ΐηβδρεείβ'υΐΐΐυιη τεπιω

οοηίοιημίίΐίοηί 8υβρεηδ3 ηιεηΐε νβεβηβ ; φΓι ροδί

Ιιχε ϊηείΤαϋΐΙί Ιυηιίηε ρετίυδυδ 681 , βηίιηχςυο ρβ-

<1ββ εχ εοΓίβεεο ει ηιοηυο Ιεςυηιεηιο εχρειίΐνΐΐ ;

<)ΐι ΐ .Αϋβνρΐΐυηι εχεΓοίΐαηι οι 1)Τ3ηηυιη δίΐιΐ ηιυΐιιο

8υεεειΙεηΐΐοα$ ρΐαςίβ 3ΐ(Γΐνί(, ΟΓβρΙο ΙδΓ3εΙβ εχ Ιγ-

τβηηΐϋβ ρβΓ Ιαιηεη ει βςυηπι; ευί ροδί εχεεδδυιιι

εχ &$γρΙο Ιοίυπ» (ειιιρυδ οΊβδ ιιπα ΓυΐΙ; ηυηΐ|υ3ΐη

ηοοίε ΐοηεΙίΓΪδ ο!)3θΐΐΓ3ΐο ; εχεΐρίεοβΐ εηίηι βοΐίδ Γ3-

ο*ΐοδ ροδί (Ιΐυτηυιη ΐΐεΓ, βΐίϋΐΐ Ιυηιεη εχ ηιι1>ε ηονο

ιηοΓε ρΓθ(Ιιιοΐυπι ; ϋΐ βοΐ ςυΐο'βηι ρΓΧδΓιΙυΐο ευτδυ

εοηΓεείο, ίρβΐβ οοευπιϋεΓβΐ , Ιιιηιεη νεΓΟ ΐ3Πιρ3άί8

εχ εοΐιιηιηϊ ΓεΓιιΙ^εηΐΐδ ρεΓρείιιο ε( $ΐηβ υ II» νίείδ-

βίΐυα'ΐηε ρεΓηιβηεΓεί, ει βυδςιιβ υΙΙα (ΙυΙοίΐαΐίοιιβ ΐη

Ιοευιη δοΐβηυπι ΓϊάίοΓυπι 8υΙ>ΊΓε(. Ουΐ 3ηΐ3Γ3πι ει

3<Ι ραΐυηι ΐηερΐ3Π) βςυβηι Ιΐβηο ϋυίεβηι Γεϋιΐίϋίΐ,

ρείΓϊΐηηιιε ΐη Γοηιεηι 8ΐΙΐειι(Ί1)ΐΐδ εοηιιηυΐβνΐΐ , αυί1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΐ.

Τοιαύτης τοίνυν γενομένης έν τφ τρίτψ τμήματι

της έπ'ι τδ ϋψος άνόδου , δ έπ\ τοσούτον άναληφθε\ς

τήν διάνοιαν, πάλιν τού υπερκειμένου βαθμού λαβδ-

μενος, γίνεται αύτδς έαυτού μείζων καΐ υψηλότερος ·

έν τώ τετάρτω μέρει , οίονε\ τρίτον τινά κατά τδν

Παύλον διαδάς ούρανδν,· χα\ τών προδιηνυσμένων

υψωμάτων γεγονώς υψηλότερος. Διαδέχεται γάρ

ταύτα ούκέτι δ κοινός άνθρωπος, άλλ" δ προσκολλη

θεί ήδη κα\ συνημμένος θεώ. Φησ\ δέ ούτως ό λόγος

Ο τού έφεξής μέρους άρχόμενος· « Προσευχή τφ Μωσί)

άνθρο'ίπω τού θεού· ι τοιούτος γάρ ήδη ούτος, ώς

μηκέτι παιδαγωγεΐσθαι νόμω , άλλ' εισηγητής έτέ-

ροις γίνεσθαι νόμου · οΓος ήν Μωσής έκεΐνος δ ύψη-

λδς, δν άκούομεν δ τήν βασιλικήν άςίαν, καθάπιρ

τινά κόνιν περισπασθεΐσαν τή βάσει τών ποδών,

έκουσίως έκτιναξάμενος. Ό τεσσαράκο'/τα έτεσι τής

μετά τών άνθρώπων επιμιξίας έαυτδν άποικίσας, κα\

μόνος μόνω συζών έαυτφ, χα\ διά ήσυ/ίας άμετεο)ρ£-

στως τη θεωρία τών άοράτων ένατενίζων δ τώ φωτι

τψ άρΥ/ήτω μετά ταύτα καταυγασθεις , και τής δερ

μάτινης τε κα\ νεκράς περιβολής έκλύσας τής ψυχής

τήν βάσιν. Ό τδν Αίγύπτιον στρατόν τε κα\ τύράν-

νον ταϊς έπ' άλλήλοις έκτρίψας πληγαΐς, τδν δέ Ισ

ραήλ έλευθερώσας τής τυραννίδος διά τοΰ φωτδς, καΐ

Ο τού ϋδιτος· ψ (70) μετά τήν ΑΓγυπτον δ χρόνος άπας,

μία κατά τδ συνεχές ήμέρα ην ■ ουδέποτε τής νυκτδς

μελαινομένης τψ ζόφψ. Διεδέχετο γάρ μετά τδν

ήμερήσιον δρόμον, τάς τών άκτίνωναύγάς, ίτερον φώς

έκ νεφέλης καΐ'Λτομούμενον. "Ωστε τδν μέν ήλιον

κατά τήν άναγκαίαν περίοδον αϋτοΐς έπιδύεσθαι , τδ

6έ φώς συνεχές τε μένειν καΐ άδιάδοχον τής έκ τού

στύλου λαμπηδόνος, άδιαστάτως (71) τάς αύγάς τών

ήλιακών άκτίνων έκδεχομένης. Ό τδ πικρόν τε καΊ

ά.τοτον ύδωρ ήδύνας τώ ξύλψ, καΐ τήν πέτραν είς

Ρδ3ΐ. Ι.ΧΧΧ1Χ, 1.

(70) ΤΩ 3(ΐ;όφω οηι.εα.
(71) Άδιστάκτως,αΐ.
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πηγήν τοις διψώσι μεταποιήσας. Ό τής γη~νης τρο- Α ΐβι τβδίΓβπι είοηηι εοείεδίί ρβι-ηιηιβνιΐ, φιί ίη άϊν'ιηα

φής τήν οϋράνιον διαμειψάμενος. Ό έν τώ θείω γνό-

φφ δξυωπών, κα\ βλέπων έν αύτώ τδν άδρατον. Ό

την σχηνήν την άχειροποίητον ϊστορήσας , κα\ τδν

της ίερωσύνης κόσμον άξίως κατανοήσας. Ό τάς

θεοτεϋκτους πλάκα; δεξάμενος , και συντριβείσας

πάλιν άναχαράξας · 6 της έμφανισθείσης ούτω

θείας δυνάμεως επί τοϋ προσώπου φέρων τά σύμ

βολα, κα\ τη έξ αύτοϋ λαμπηδόνι, οΤόν τισιν άκτί-

νων αϋγαΐς , των άναξίως έντυγχανόντων άποστρέ-

φων τάς δψεις. Ό πυρ\ γ.α\ χάσματι τους έπανα-

στάντας τή ίερωσύνη καταδικάσας , κα\ τους εις

την θείαν χάριν ύβρίσαντας έξαφανίσας· ό τήν γοη-

τείαν τοϋ Βαλαάμ μεταβαλών εις εύσέβειαν. Ου ή

τελευτή της ζωής ίστόρηται ύψηλοτέρα. Ό έπ'ι τής

άκρωρείας τοϋ δρους γενόμενος , καΙ μηδέν Γχνος,

μηδέ μνημόσυνον τήςγηΐνης άχθηδόνος τώ ήλίω υπο

λειπόμενος. Ό μη παραλλάξας τδν χαρακτήρα τοϋ

κάλλους ΰπδ τοϋ χρόνου ■ άλλά διασώσας εν τή τρε-

πτή φύσει το έν καλψ άναλλοίωτον. Ουτός έστιν 4

της τετάρτης κατάρχωνήμΐν αναβάσεως, και ό συν-

επαίρων έαυτώ τδν διά των τριών ήδη των προδιηνυ-

σμένων αιώνων μέγαν γενόμενον. Ό γάρ έν τούτω τώ

ϋψει γενόμενος, μεθόριος τρόπον τινά τής τρεπτής τε

καΙ άτρέπτου φύσεως Γσταται, καΐ μεσιτεύει καταλ

λήλως τοίς άκροις, τψ μέν θεφ Ικετηρίας ύπέρ των

άλλοιω&έντων έξ άμαρτίας προσάγων τής δέ ύπερ-

κειμένης έξουσίας τον έλεον ίτζ\ τους δεομένους τοϋ

έλέου διαπορθμεύων. Ός 4ν καΙ διά τούτου μάθοι-

Ϊ1Ι» εβίφηε Λοιιιιίηο. ηιβηΐίδ νίιΐίι Ιηνί$ί1)Ί1βηι , ο,ιιί

13ΐ>βΓη8εα1ιιιη ηοη η&ηυ ΓηοΙυιη άβδεηρδίΐ , Ιοίιιιη-

(]υβ δϊοβΓίΙοΙϋ οι°Β3ΐυπ) βΐ ηρρατ-αΙιιπΊ πΐβ αηίπιο

εοηεερίΐ, ςιιί βεεερίηβ λ Οβο ίαοΐβ» Ια1>ιι1αβ , εοη-

ΓΓ»οΐ35<ιαε ιΐβ \ηΐβ%το Γβϊΐίΐϋίΐ, ηαϊ ϊχι νυΐΐα (Γινίηχ

νίτΐυΐίδ , αυ« £ΪΙ>ϊ βρραπιβΓαΐ, 3Γ^υη)βηΐα ΓβΓβηβ,

Γα1([0Γ6βχ Γαοίβ, νβΐιιΐ πκΐίοπιηι βρίουΐίι, βιπϊοαηΐβ.

\υ1ΐϋ5 βοΐ'ϋπ) α,υί οοειίΓδυ ίηϋϊςηί βηηΐ βνβιΐίι :

ΐ)υϊ ί^ηβ βΐ ηίβίο ίηταβΟΓββ δβεεπίοΐίί νϊηϋϊοη νϊι ,

οθ5ΐ)υο ςιιί ίη άίν'ιηαηι $Γ3ΐί3πι ίη]ιιπο8ί βΓβιιΐ ,

ΓυηύίΙυβ «Ιβίβνϊΐ : ςιιί ίηεβηΐβΐίοηεδ Βιίααπ» ίη ρίβ-

Ιβίβπι εί ϋεηεϋίοΐίοηεηι νβΓίίΙ, οο]α5 οΐπΐυβ νβΐ

ϊρβ&πα νίΐαηι πιββηίίικΠηο ρτεεβίβηΐίχ βυρβηβββ

η3ΓΓ3ΐυτ : ιμιίρρο, ο,υί 3(1 διιρΓοηηιπι ηιοηΐίέ ευΐιηεη

' ρΓΟ^Γβίδυβ, ηεφίβ νβ3ΐί£ίυιη ηβςιιβ ιτιοηυπιρηίιιπι

ΙβΓΓββίΓΪβ ΐΓίδΐίΙί;ε ΓβϋηυβΓΪΙ , ςυί ηοΐβιη εΐ ΐηβί^ηβ

ρυΐεηηΐυάϊηίβ Ι3ΐ>εη1ί1>ιΐ5 βηιιίδ ηοη ι1θ|>βΓ(1ία'ίΙ, ββό

ιΙεεοΓίβ ίπιηιυΐαίιίΐίΐίΐοηι , ρβΓρβΙυαηιηυβ ΙβηοΓβυι

ίη ίρ$3 οΐΊβηι τ3ΓΪα!>ΠΊ ηβΙυΓ3 εοη$0ΓΥ3νίΙ. ΤαηΙυβ

681, ςηϊ ίη ψιαιΊο ακεβηβα (Ιαχ ηο5ί3 ρη-είΐ; ςυίςυβ

ββουηι βίηιυΐ ΛΐΙοΙΙίΙ βιιη) , ςιιί ]3ΐη Ίη ΐΓίοιιβ ρΓ»εβ-

*}βηΙΐ1)υ$ ίδοοηδίΐιυδ δβββ δΐιρΓ3 νυΐ^υβ οχΐυϋΐ. (}υί

βηϊπ) 3(1 ηοο ΓιΐδΙί^ϊιιηι βν.ΐδίι, ί$ ηυοιίβπιιηοάο εοη-

Γιηίδ 681 ηβΐυτχ ηιυΐαϋϋί βΐ ίπιηιιιίβηίΐϊ ; ηιεϋίυβηυβ

ϊηΐ6Γ0β(ϋΙ εοηνβηίβηΙβΓ εχίΓεπιΐδ, Βεο ςυίύβιη ρΓε-

εεβ βΐ 8υρρΙίε3ΐϊοηβ8 οΟεΓεηδ ρΓΟ ϋδ ο,ηί ρεΓ ρεο-

ο»Ιυηι :ιΙ)3ΐίεη3ΐί δΐιηΐ, ροίβηΐίχ νβΓΟ ίΙΙϊυδ ιηϊδβΓί-

0θΓ<Ιί3ΐη ςηβδί ΛεηιϊΙίβηδ, βΐ άεπνβηδ 3(1 ϋΐοδ (\υ'ι

μεν, ότι δσω τις πλέον των χθαμαλών τε καΙ γηΐνων ^ ωίδεπεοΓΟ*!;» ϊηοϋ^βιιΐ ; υ( εΐ βχ Ηί? 0,ί803ηηΐ5, ςιιοιΐ

αφίσταται, τοσούτψ μάλλον προσοικειοΰται τή πάντα

νούν ϋπερεχούση φύσει · καΙ μιμείται δι' εύποιΐας τδ

θείον, έκεΐνο ποιών 8 τής θείας έστ\ φύσεως Γδιον.

Λέγω δέ τδ εύεργετεϊν πάν τδ ευεργεσίας δεόμενον,

δσον έπιδεές τής εύποιΐας εστί.

ςιιαηΐο ςιιίδ ηΐ3§ίδ β ΙβΓΓ68ΐΓ'ι1>υ8 ηιιηιίηυβ 81Γ31Ϊ»

Γβύυδ 30$ί8ΐί(, Ιηηιο ηΐ3(ρ8 βρρΓορϊηηυβΙ ;κ! ηαΐυ-

Γαπι ςυι» οηιηεηι ίηΙεΙΙΪΕβηΙίαιη ε\8υρεΓ3(, ϊηιίΐ»-

ΙιίΓηυβ οβηβΙίεϋδ Ιβί^ΐβηοΊδ εοείββίε ηυιηεη, Ηΐυϋπ,ιιβ

3^ίΙ, ί] ιιοιΐ (ϋνίηκ ηαίιιια! ρΓορηιιπ) ββΐ , ιΐιιπι ϋβ-

ηεΑείβ εοηΓβη ίη οηιηεδ ίΠοδ ηιιί οεηείβεΐ» ίη-

Ηι^υβπιοά'ί ο,ιιίιΚΙαηι βηίηιο εΐ εο^Ί[3ΐίοηε «Ιο 86η-

ΙεηΙΪ3 ρβαΐηιΐ ίΐΐίυδ ϊιιΓοπιιανϊ, ευ]υβ ίηδεηρΓιο 681 :

• ()Γ3ΐϊο Μονδί Ηοπιίηϊ ϋεί : » ροδίηηβητ οηίιη ^β·

ηυδ ηιιποηιιηι α ιηαΐϊΐϊα ορρΓεβδυπα ββΐ, 8ε]υηεΐυηι-

ςιιβ ει 30$εί88υηι 3 εοη]ιιηεΐίοηβ ειιηι 1>οηο, ίη νη-

γι38 ροΠίιΓίκιΙίοηβδ ίικ'ίιΐίι , οριΐδιριο Ιιαίιιιίι ίηίετ-

εεδδΐοηε ςυ30,3πι , 61 Ιε£3ΐίοηβ αά ίΐΐυπι 3 ςιιο πΐι

μενον , άντ\ πρέσβεως ό τοϋ θεού άνθρωπος γίνεται, β ίηΐεπίυ Γβνοεβπ ροβββΐ ; ΙεββΙί πιοηβΓβ Γυη^ίΙαΓ

Τοιαύτην δή (72) κατελαβόμην τής ψαλμωδίας ταύ

της τήν έννοιαν , ί,ς ή (75) έπιγραφή έστιν, < Προσ

ευχή τω Μωϋσή άνθρώπψ τοϋ θεοΰ. ι Επειδή γάρ

κεκράτητο(7·1)τώ τής άμαρτίας κακώ τδ άνθρώπινον,

κα^. τής πρδς τδ άγαθδν ένώσεως άπο^ραγέν , τοίς

έναντίοις συνεφύρετο πάθεσι , και τίνος έδεϊτο πρε

σβείας , πρδς τδν άνακαλέσασθαι τής απώλειας δυνά-

ύπεραπολογούμενος μέν τοϋ τών όμοφύλων πτώμα

τος · είς δέ τδν τών άπολωλότων οΐκτον δυσωπών τδ

θείον. Εύθϋς γάρ οίον δικαιολογείται πρδς τδν

άκούοντα , και φησι , μόνψ προσεΐναι τώ θεώ τδ έν

παντί άγαθφ πάγιόν τε κα\ άκίνητον (75) καΙ άε\

ώσαύτως έχον · έν τροπή δέ κα\ άλλοιώσει τδ άνθριό-

πινον κείμενον, μηδέποτε επί τοϋ αύτοϋ μένειν, μηδέ

εί πρδς τδ κρεϊττον άνίοι , μήτε εί έκπίπτοι τής με-

τουσίας τοϋ κρείττονος. Ου χάριν καταφυγήν είς σω-

τηρίαν άξιοι κατά πασαν γενεάν γίνεσθαι τοϋ πλανω-

μένου τδ άμετάθετον.

φιίνίβ Ιιοιηο Ι)οΊ , βυβεερίυ ρβίΓοείηίο ρΓΟ ε38υ ει

Ιβρδυ εοΓίιπι ηυί 6)(ΐ8(ΐ6πι 8εευηι &υηΐ εοηάϊΐίοηίδ ει

8ΐ3ΐυβ , ιΐίνίηηφίε ηυηιίηβ 3(1 ηιίδεΓίεοΓάίβπι ίη ρει--

(Ιίΐοδ Πεχο. δίαιίιη εηίιη, (|Π3δί ίη }(ΐ(1ίοίο εηηι Ι)εο

ρΓΧδεηιε ει βυόίεηΐβ β^ίι, ίρδίςιιε δοΐί Ι»ηΐ|ΐιαΜ

οηηίιιιη Ιιοηοπιιη Γοηΐί, ίιηιηυ(3ΐ>ίΙεπι ίΙΙπηι βΐ ροΓ-

ρείιιο δίΐιί εοιίδίβηίβηι νί;ε ΙεηβΓβπι ίηεδ86 (Ιίείΐ :

ηιΟΓίβΙε 3υ1εηι οοπιίηυηι ^εηυ$ εοηνοΓδίοιιίΙχίδ »β-

ηίδ 6( νίείδδίΐυάίηίΐχΐδ οΐιιιονίιιηι νίνονο, ηβιριε ιιη-

(]ΐΐ3Πΐ ίη εο^βη) δ(3(ιι ρεΓ8Ϊ$ΐ6Γβ, ηβ Ιυηι ηιιίιΐοηι,

ειιηι ]βηι 3ά ίά <]ΐιοά ρΓΧδίβηΐϊιιβ 651 εν38οιί(, »β-

(7-2) Τόπε δέ.

(73) ΓοΠβ οηι. ή.

Ρατβοι. Οβ. ΧΙΙΥ.

(74) Κεκράτηται, ε<1.

(75) Κα\ άκίνητον οηι. 6(1.
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459 δ. ΟΚΕΟΟΚΙΙ ΝΥ88ΕΝ1 ίδΟ

ςιιβ Ιαΐΐΐ ουηι 3 εοηιηιυηίοηε ρΓϊδΙβηΐίοπδ ίΐΐίυβ 1>οηϊ εχείάβπΐ. ΟυοείΓεβ ορίβΐ εηιιι, ςιιί βδΐ ίπιΐΗη-

ΙβϋίΙίδ, β]ϋ5 ςυί Ιιϊηο Ίηάβ ο&βιτβΐ, ίη οηιηϊ §οη8Γ3ΐίοηε Γιβπ ι·βΓΐφΐιηι, βαίιιΐϊδ ΙυβικΙκ §γ»Ιϊ3.

8ϊονβΓθΡ5»Ιιΐ)ίνβΓΐ)3 5β8β1)3ΐ)βηΐ: « ϋοιίδ, Γβίυβίυιη

Ιβοΐιΐδεδ ηο1)ί8 α ββηβι-βΐίοηβ ϊη £εηεΓ3ΐίοηβιη *. ι Ει

ί]03ΓβΙ)Ο0 3ίΓΐΓΐη3ΐ ? 0ΐΐΪ3, ϊηηυϊΙ,βΠΐβ 0Γ63ΐϋΓ3Π1 β»,

οπιηβ ΙβπιροΓβπυιη ίηιει-νβΙΙαπι εοηιρίεχιΐδ, βχ ςαο

Ιβηιροπβ ηιιιΐΓί εοβρίΐ, βΐ ίη ςυβηιουηςιιο Ιβπυίηυπι

(Ιεδίιυτυηι βίΐ ; η»ηι ίηΐβπηίηβιί Ιεπηίηιΐδ ββΐ ίηίί-

ηίΐβδ. ι Ρήυδηυβπα, ι ίηςυίΐ, < πιοηΐεδ ΑβίΆηΙ, 3υΙ

ΓοΓΠΟΓβΙυτ ΙβΓΓβ βΐ ογ1)Ϊ8 , 3 δ#ευ1ο, εΐ ιιβαηβ ία

δβεεηΐηηιία εβ. > ΑΙ βηίπι {>βιιυ8 ηαηιαηαιη οΐ) ιηα-

ΐ3ΐιίΙίΐ3ΐοπι η3ΐυΓ» οχ εβίδίίικίίηβ οαιηίδ 1>οιιί , αά

θ^ήοίβηι εί ΙυυπεΒίτι ρβεεβιί εοηαΊιίοηειη άβνοΐα-

Ιηιη (ΙβείΰίΙ : Ι^ΊΐυΓ ρΓΚϋβ, ίηςυίΐ, πΐ3ηυιη ΐ3ΐ)ί ηβ-

8ϋίυ8 νβοίΐίβηΐί. Οικκΐ ηαίιιτβ 88 , ηοε εΐ ηοΐιίδ

ε£Βοβι·β; ηβηυβ ίΙβίϋΓ&εδ ϊΙΙυπι εχ ίΐΐβ ίη αυβ ΐυ

Λ8Γ83ΓΪ8 , βΐΐϊΐυά'ιηβ , ίη Ιιυιτιϊΐίιαίβηι ρεεεαίί.

Ρθ8(ε3 νοείδ ΟοηιΊηί βιιί π,ιιβδί βαΊηίηίδΙβΓ εββεΐιΐδ,

αΟΓβι Ι ρίβηβιη 1ιαηΐ3ηίΐ.3ΐε 8βη(εηΐί3πι : ι Οιιοηίβηι

άϊχίδΐί : Βενεηίωίηί , ΓιΙϋ Ιιοαιίηιιπι ; ι ςιιβ νοεβ

Ηο^πια (]ποϋϋηηι εοηΐίηεΙηΓ ; ηβιη 3(1 ιι31ηγ3ιιι ηο-

βίΓβηι οΓ3ΐίο Γββριοίΐ, ηιβίοπιηιαπε πιε<1ίοίη3ΐη δΐΐβ-

βεηΐ. Αίΐ εηίπι : Ουηι νο8 ηοιηίηεδ ηιιιοιίοηί βχρο-

δίιί 3 1)οηο άβείάεπίίδ, υ(3ηιίηί πίΓδίΐδ ιηυίαιίοιιβ

3(1 Ίά, φιοό ΙιοηεδΙιιπι 881, ει υηιΐε εχείάίδΐίδ, Γβοΐ-

ρΓοεο ευΓ8ΐι Γενεηίπιίηί. 0_ιιο Πι, ιιΐ ίη ΙίΙιεΓ» Ιιοιηϊ-

ηαιιι ΓβευΙΐΒίε &ίΙ, αϊ αά 3ΐΊ»ίιπιιηι ίη ίρβίδ ρεΓβενε-

ΓβηΙ, ςη* νοίυηΐ, β'ινβ βοηβ 8ίηΐ βϊνβ βμΙβ. Ιϋ αυοά

ιβςοίιυΓ ίΐΐβιυηι (3ο«ιιΐ3 εοιηρΙβοΐίΐιΐΓ. < Ουοηίβαι

ηίΐΐβ βηηί ίη οεαίίδ Ιηίδ, ϋοηιίηε, ιβηςυαηι άίεβ

ηβδίει-ηβ, φΐ& ρπεΙοΓίίΙ ; εΐ ψιχ ρΓΟ ηϋιϋο Ιιβϊϊβιι-

ΐϋΓ, εοΓίιπι 3ηηί επιηΐ. ι Ο,ιιίίΐ ίβίΐυτ αο§πΐ3ΐίδ ηο-

1)ίβ Ηίε ϊηδίηυαίιΐΓ ? Εί νίάεΐίοεί, ςυί ιηυΐαΐη νβΙίΠ-

εαΐ'ιοηο, 3(1 ΓβεΙβηι νϊνεηιΐϊ ΓβΙίοηεηι ΓβνεαίΙηι·, ΙίεβΙ

νίΐβ ίηβηίΐίβ δεβίεπιηι ιηβευΐίδ ηοΐ3ΐ3 δίΐ, υΐ οοΐΐο-

εΐίο ίΙΙ· ρβεοΒίοπιπι πιιΙΙβ βηηοηιπι εβδε νίάβαηΐυι·,

ρΓΟ ηίΐιίΐο ΐοίβηι ίΐΐηιη οοη^βι ίβπι Γερυΐ3ΐυπι ίπ ,

(Ιϋπιιΐ)θ(Ιο ρεύειη ΓβΓβΓ3ΐ : ηβπι (Ιίνίηηδ οευΐιιβ ρΓβ>

8βηΐί3 δβηιρει* ίηΐιιεΙιΐΓ, ρπΕίοπΙυηι νεΓΟ ηοη ΒΒβΓι-

ηΐ3ΐ, 88(1 Ίιΐδΐ3Γ ιιηίυδ (Ιίοί, νβΐ ηοοιίδ ηοδίΓΜ, (]υ?ε

]3ΠΊ ρΓΧίβΓΪίΙ, 3 ΰβο ΙιβοεΙυΓ. Λΐ ί(1 ςϋοιΐ ίη ρΓΧ-

δβηΐί ΟϋδίΓίοΐυπι εδί ιηαΐίιία , εΙΪ3ηΐ8Ϊ Ι3ηηυ3ηι ηί-

ηϋιιιη 3 ρεεεβΙΟΓΪουδ εχΙεηυεΙιΐΓ, ϋευβ Ιβυιεη νε-

ΙυΙ ΙοηςίδδίπΊβηι ςυαπιιίαηι βηηοΓυηι ιηαΐΐίΐυύίιιειη

35ρίείΐ : <1ίείΙ βηϊηι : < Οιι« ρι-ο ηίΐιίΐο Η»Ι>βηΐυΓ,

βστιιαι βηηί βπιηΐ. ι ΡυΙεηΓβ 3αΙ,βηι εί ίη^βηίοδβ

3ρρε1ΐ3ΐ ρβεεβίβ', < ηίΙΓιΙ ; > η»ηι (]υί ρβεε3ΐ , βοΐκΐ

ηυοι]3ηιπιο(1ο ρΓΟ ηίηίΐο ρβεεβίαπι (ΙυεεΓβ : ει

ρΐ'ο ςιιονίδ βεεΙβΓβ ρεΓρβΐΓ3ΐο (ΙβΓβιΐδίοιιβπι ίιΐδΐί-

ΐιιβΓε, ϋίευίνίβ ίη ςϋοευηηυοηιβΙβεοηιηιίδδορΓοιη-

ρΐιιιτι δίι (ΙίεεΓε : Νίηίΐ 881 ευρί(1ίΐ38 , ηίΐιίΐ ίηι ,

8ΐ 3ΐί3 Ηυ]ιΐδ {;εηβη8 ηϋιϋ βαηΐ , ειπη βίηΐ η3·

Ιπγ* (|ϋ9Β(ΐ3ΐη πιοιΊοηβε ; ηα4ιΐΓ2 νβΓΟ οριΐδ ϋβί.

7 Ρδ3ΐ. ιχχχιχ, 1 δ(Π.

(76) ένεχθέν, βά.

(77) Έκ 3(1,1.8(1.

ί78) Έν αϋ-οΐί μένει, 8(1.

Α "Εχει δέ ή λέξις ούτως ■ « Κύριε, καταφυγή έγενή-

θης ήμϊν έν γενεδ καΐ γενεδ. ι Διά τί τοΰτο λέγων ;

"Οτισϋ,φηΛν,πρδ της κτίσεως εί, ιταν τ6 αίώνιον έμ-

περιέχων διάιτημα , άφ' ου τε άρχήν έιχεν ή τοΰ

αιώνος φύσις , κα\ είς δ τι προελεύσεται πέρας,

■πέρας δέ τοΰ Ατελεύτητου ή απειρία. ιΠρδ τοΰ δρη ·

γαρ , φηΛ, « γενηΟήναι καΐ πλασθήναι την γήν κα\

τήν οίκουμένην , κα\ άπδ τοΰ αιώνος , κα\ Ιως τοΰ

αιώνος σϋ εΤ. · Τό δέ άνθρώπινον τω τρεπτώ της φύ

σεως έκ τοΰ ύψους τών αγαθών πρδς το ταπεινδν τε

κα\ δλισθηρδν της αμαρτίας κατενεχθέν (76) κατε-

σύρη · Οϋκοΰν δρεξον, φησι , χείρα, δ άπτωτος τώ

δλισθήσαντι ■ δπερ εί τη φύσει, και ήμϊν τούτο γινό

μενος, χαΐ « μή άποστρέψης ι αϋτδν έκ τοΰ παρά

σοι ύψους , είς τήν (77) της αμαρτίας ταπείνωσιν.

Είτα τής δεσποτικής φωνής διάκονος γίνεται , καΐ

προφέρει τήν φιλάνΟρωπον ρ"ήσ;ν λέγων « "Οτι καΐ

ε!πας· Επιστρέψατε, υ'ιο'ι τών ανθρώπων, ι Ή δέ τοι

αύτη φωνή, δόγμα εστί- βλέπει γαρ πρδς τήν φύσιν 6

λόγος , και τήν θεραπείαν τών κακών ύποτίθεται.

Επειδή γαρ, φησ\, τρεπτο\ δντες τοΰ άγαθοΰ άπε£-

ρ"ύητε, χρήσασθε πάλιν πρδς τδ καλδν τή τροπή » καΐ

δθεν έκπεπτώκατε, έπ\ τδ αϋτδ πάλιν έπαναστρέψατε.

Ός έν τή προαιρέσει τών άνθρώπων είναι τδ έαυ-

τοίς νέμειν (78) κατ' έξουσίαν α βούλονται , εΓτε τδ

άγαθδν , είτε τδ φαΰλον ■ τδ δέ έφεξής , έτερον δόγμα

β έστί · φησ\ γάρ , ι "Οτι χίλια έτη έν όφθαλμοϊς σου,

Κύριε, ως ή ήμερα ή εχθές, ή τις διήλθε, τά δε έξου-

δενώματα αύτών έτη έσονται, ι Τί ούν έν τούτοις

δογματικώς παιδευόμεθα ; δτι τώ έξ επιστροφής πά

λιν πρδς τδ άγαθδν άναλύσαντι , καν μυρίοις ό βίος

καταστιχθή πλημμελήμασιν , ώς χιλίων έτών δοκεϊν

είναι τών κακών τδ άθροισμα , άντ' ούδενός έστι τψ

θεώ έπ\ τοΰ έπιστραφέντος · δ γάρ θείος όφθαλμδς

τδ ένεστώς άε\ βλέπει, τδ δέ παρφχηκδς ού λογίζε

ται · άλλ' άντ\ μιας (79) ή μέρας ή μέρους (80) νυκτδς

παρά τώ θεψ κρίνεται , ή τις παρήλθε τε κα\ παρέ-

δραμε. Τδ δέ ένεστώς έν κακία, καν ώς μηδέν παρά

τών άμαρτανόντων ίξευτελίζηται (8Ι),ώς έτών πλή

θος τώ θεώ καθοράται. Φησ\ γάρ· (Τά έξουδενώματα

αϋτών έτη έσονται, ι Καλώς δέ κα\ προσφυώς έξου-

δενώματα δνομάΓει τά πλημμελήματα ■ ότι πέφυκέ

πως ό τδ κακδν ένεργών άντ' ούδενδς ήγεΐσθαι τδ

πλημμελούμενον, καί τινας έκάστου τών κατά κακίαν

γινομένων παρευρίσκειν άπολογίας , ώστε πρόχειρων

είναι τδ έφ' έκάστω λέγειν , Οΰδέν ή έπιθυμία , κα\

οϋδέν ή όργή , κα\ οΰδέν έκαστον" τών τοιούτων

εστί. Φύσεως γάρ ταύτα κινήματα· ή δέ φύσις έρ

γον θεού.

(79) Ημετέρας 3(1(1. ε»].

(80) Μέρους οηι. βά.

(81) Εξευτελίζεται, «1.
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Ούκ άν τι (82) τούτων Εν τινι νομισθείη κακώ τώ Α ΙςϊΙυΓοβηιο Ιιοπιηι αιαίο αΐΐςυο ουίφΐιΐδ εεηβευίΐιιι

έβορώντι τήν άνθρωπίνην ζωήν ■ διά τοΰτό φησιν, ότι

ι τά έξουδενώματα · ταύτα (85) , όταν παρή τή

προαιρέσει τού Ενεργούντος , χα\ μή παρέλθί) , ώς

πλάτος ετών παρά τω θείψ όφθαλμώ τά καδ' Εκαστον

κρίνεται. Πάλιν τδ παροδικόν της φύσεως ήμών

ύπογράφει τω λόγω , ώς άν μάλλον είς Ελεον τδν

θεδν δυσωπήσειε. Λέγει γάρ έναργώς ΰπ' όψιν άγων

τω ύποδείγματι, τί χρή νομίζειν είναι (84) τήν τής

φύσεως ήμών άθλιότητα, πρωΐαν καΙ έσπέραν.- Τουτ-

έστι, νεότητα κα\ γήρας· χλόην έν τφ δρθρω, καΐ

άνθος , κα\ πάροδον. Και μετά τούτο της κατά τήν

ήλικίαν νοτίδος άναλωθείσης, καΐ τοΰ φυτού άπαν-

Οήσαντος , της τε συμφυούς ώρας διαπνευσθείσης,

ξηρότης κα\ μαρασμός τδ λειπδμενον. Ούτω γάρ φη-

σιν ό λόγος · < "Οτι τό προΛ άνθήσοι κα\ (85) παρέλ- Β

θοι, τδ έσπέρας άποπέσοι, σκληρυνβείη, κα\ ξηραν-

θείη. ι Τούτο ή άνθρωπίνη φύσις. Έν δε τοις έφεξής

πλέον κατοικτίζεται τδ άνθρώπινον, λέγων δεδαπανί-

σίαι τή δργή* τήν τών ανθρώπων ζωήν , οΤόν τινι

άνέμω τή τοΰ θυμού προσβολτ) χειμαζομένην. Δήλον

δε, ότι διάτής όργής καΐ τού θυμού τήν άποστατικήν

διασημαίνει ένέργειαν , δι' ής Εκλειψις μέν γίνεται

τής ζωής τοις άνθρώποις ' ταραχή δε τού ήσυχάζον-

τος. Οϋτω δέ ή λέξις Εχει · ι Έξελίπομεν έν τή* όργή*

βου, καϊ έν τώ θυμώ σου έταράχθημεν. ι Κ α\ τούτοις

Επάγει δι' άκολούθου τδ μή πρέπειν θεψ θέαμα

ποιεΐσθαι τήν άνθρωπίνην κακίαν , μηδέ δεϊν φαίνε-

σθαι τώ άκηράτω προσώπω τδν έμμολυνθέντα ταΐς

άμαρτίαις ήμών αιώνα· λέγει δέ ούτωσ\ τή φωνή

τήν τοιαύτην έρμηνεύων διάνοιαν ■ ι "Εθου τάς άνο-

μίας ήμών έναντίον σοΰ. · Ώς άν είτις τδ ι ίνα τί·

προσθε\ς έπ\ τδ σαφέστερον προάγοι τδν λόγον , ώς

είναι τοιαύτην τοΰ βήματος τήν διάνοιαν "Οτι σο\

πρέπει τά καλά έν όφθαλμοϊς Εχειν · τδ δέ δνομον,

(86) παρά σοΰ όράσθαι άνάξιον. Τοιούτον βυν πυίησον

τδ άνθρώπινον , ώς τής (87) έπισκοπής μή άνάξιον

είναι , άλλά (88) γενέσθαι τδν αιώνα ήμών τού σοΙ

γαίνεσθαι άξιον ώςτόγενΰνΕχον,ι πασαι αίήμέραι

ήμών έξέλιπον·· τδ γάρ έν σο\ μή είναι , οϋδέ Εστίν

όλως είναι ■ ών γάρ έπικρατήσει ή (89) τής όργής

δυναστεία , άνυπόστατος και σκιοειόής έστιν ή ζωή,

χαθ' όμοιότητα τοΰ άραχνίου νήματος ' ώς γάρ εκείνο

φαίνεται μέν, ϊως άν συνεστώς τύχη · εί δέ τις έπα-

ηΙ> εο ςυΐ Ιιιιιικιιιαιη νίΐβιη ίηΐιιείιΐΓ : ου Ϊ(Ι ίηηηίι :

ι Οϋ3β ρΓΟ Πίηϊΐο 31) ΪΒβΪ80·0βΒ(ΚΤ : > Μ ρεΓδβνβΓεηΙ

ίη νυΐυηΐϊΐβ εί ρτοροβίΐο ορβΓ»ηΙΪ8 ηεςυβ ριαΊι τ-

ίεπηΐ, Ι3ηςιΐ3πι βηηοηιιη ηιυΙΙίΙυάΊηβπι 3 άϊνίηο

οειιΐο $ί^ίΙΐ3ΐίπ) }υ(1ίε3ΓΪ. Κυτβιΐδ ιηυΐαϋϊΐϊΐαΐβιη ηβ-

ΐυΓ% ηοβίΓ* θΓ3ΐίοηβ άε$εηΙ>ίΐ, ιιΐ Οειιπι πΉξίβ »ιΙ

ηιΊΜΊ·ίί·οπ1Ί;ιηι εοπιηιονεΒί. ΜβηίΓεβΙο εηίιη βχεηι-

ρΐυ (Ιοεεί, αυίάηβπι $(3ΐυεΓβ αβοεβηιυδ «Ιβ ηηΐιιηε

ηο$ΐΓ3β ηιίδεπβ ; ββηι ηίπιίπιπι ηίηίΐ αΐϊικί ββδβ,

α,ηβηι πιιηε ςυοάάβπι ε( νε$ρβΓ3ΐη, Ιιοε βδΐ, ΐυνειι-

ΙυΙβηι εί ββηβεΐυΐβπι, ΥΪνβηΙεπι βίηιιιΐ βΐ ΠοΓβδεεη-

ΐοηι 8ΐΓυ ύίΐυευΐυηι, βεΛ Ιβπιεη ρΓχίβΓευηΐεπι. Ροβί-

ηκε οοηδυηιρίο ςυβδί νε«εΐίοπ8 ει νίπάίοπδ 3βνί

ΓΟΓε, ρίβηίαςυε άβϋοΓεδεβηΐε 61 ίηη;ιΐο άεεοΓβ

εναηεδεεηιε , κΙ ηυοά ΓεΓιη(|ΐιίΐυΓ ηϊΐιίΐ βΐίικί

081 ςυ3πι »ΓεΓ3εΙίο εί εχβίεεβίίο. δίε εηίπι 3ΐΙ :

ι Ουοηϊβηι ηιβηε 1;\ιιι|\ιλιιι ΙιειΊια ΐΓβηεεαΐ, νε$ρεΓε

όεεϊιΐ3(, ΐηάυτεί ει 3Γε8ε3(.>Ηοε νίϋεΐίεεί 1)υηΐ3ΐΐ3

ηηΐιπ α εβί. Ιη ΐϊ8 νεΓΟ ψιχ βε(|υιιη(υΓ, ιτιβ^ίβ βάΐιυε

ηιΟΓίβΙίιιπι εοικίίΐϊοηεηι πιϊβ«γ31ιιγ ει ιίορίοπα, ευιη

3Ϊ(, εοηβυηιρίβηι ε$8β ίη ϊγ3 νίΐ;πη ηοηιίηαηι, ει

νείυΐ νειιΐο ηυοϋ3ΐη ΓυΓΟΓΪΒ ίιηηιί»Μοηε ΙυΓΐ)3ΐ3ηι

(Λ βχ3^Ίΐ3ΐ3ηι. ΡεΓβρίευυηι 3υΐβηι «γ^ΊΙγογ ευηι ιγχ

εί ΓυΐΌΓίϋ ηοηιϊηίυυβ <1β8Ϊ§π3Γβ ορεΓ3ΐϊυηειη, ηιιβ

3 ϋοο ϋΐιδίϋΐίηιιΐ!- ε( (Ιείϊείηιυβ, ςυ9β Ιιοηιίηΐ1)υ$ νίΐιε

Πηεηι 3θεΓ( ; ΐυΓθ3ΐΐο νεΓΟ ε]υ$ εβί, ηικκΙ ςυίε8είι.

5ϊε βυΐεπι νειΊιβ 8688 ηβοεηΐ : < Οηοηϊβηι ίη ΪΓ3 ιικι

άεΓεείπιυβ , ει ίη Γιιγογο ΐυο (υΓΐ>3ΐί βαπιυβ. > Ηίβ-

ηιιε 0Γ<ϋηε οοη-πιο αιΐιΐίι, ηοη (ΙεεβΓε, υΐ Βοιιβ Ιιυ-

π)3Π3πι ηιβίίιίβηι 8ίΙ)ϊ νεΙίΐ 688β 8ρεεΐ3ευΙο, ηεςυβ

ΐηνίοΐ3ΐο ίΐΐί τυΐΐυί »ρρ3ΓεΓε ιΙοΙιογο χνυπι ηοβίηιιη

ρεεεβίίβ εί Οβ^ίΙϋβ ϊηηυίιιβίυπι : 8ίε υογο »ά νιτ-

1>υιη ίη Ιιαηε 8βηΐεηΓΐ3[η ΙοηυίΐιΐΓ : < ΡυβαίβΙί ίηί-

ςυίΐβίεβ ηοβΐΓ38 ίη εοηβρεείυ Ιιιο. > Γι βί ςιιί»

β(1]εεΐ3 νοοιίη ι ΟιιβΓβ » εΙαΓΪΟΓεπι 8εηΐεηΓΐ3Πΐ τειί-

(Ιι;γο νείίι, Ιιίε ηυ]ιιβ Ιοεί 8βη8υ8 8)( ΓιΚυτυβ : Οε-

εεΐ Ιε ριι1ε!ΐΓ3 3ηΐε οευ1θ8 1)3υεΓβ, ίηίηιιίΐηκ βιιΐβιιι

ίηάίςηβ εβί, <]υχ 3 Ιε 38ρίεί»ΐϋΓ. ΤβΙβΒ ί^ίΐιΐΓ εΙΓκ'β

Ιιοιτιίηββ, ιιΐ ηε Ιυο ίηΐιιίΐιι 8ΐηΙ ίηιϋ^ηί ; 86(1 νίΐ3

ηο8ΐΓ3 (Ιίβΐια κϊι Ιί1)ί οδίβιιιΐί ; ηΐροίε ςυβηΐυηι 3(1

ρΓΧβειιίειη 8ΐ3ΐυιη ρεηίηεΐ, ι οιηηοκ άΊεβ ηοβίΓ*

(ΙεΓεεεΓυηΙ ; ι ςιιοά βηίηι ίη (β ηοη ε8(, ρΓΟΓβιιβ

ηοη 681. 0ιιΊ1>ιΐ8 βηίηι ίπε ροίβηΐί» β( νίβ ρΓχνβΙβΐ,

γάγοι τήν χείρα , παραχρήμα πρδς τήν έπαφήν τών β Ηίδ νίΐ3 α,υχάαιίι υηιΙ)Γ8ΐϋί8 εί πιίηίπιβ δυϋβίδίβηβ

δακτύλων δια^ίυέν άφανίζεται * ούτως κα\ ό άνθρώ-

πινος βίος ταϊς (90) άνυποστάτοις σπουδαΐς , οΤόν τι-

σιν έναερίοις (91) νήμασιν άε\ συμπλεκόμενος, μάτην

έξυφαίνει (92) τήν άνύπαρκτον ίστουργίαν. Ουπερ

εί τις χαθάψοιτο στε^(5φ λογισμφ , διαδιδράσκει τήν

λαβήν ή (95) ματαία σπουδή, χαλ είς ούδέν άφανίζεται·

πάντα γάρ τά κατά τήν ζωήν ταύτην σπουδαζόμενα,

ϋυείΙυΓ, αά βίιηίΙίΙυάΊηεη) ΐιΊ.ι· 3Γ3οε3Γυιη ; υΐ εηίιη

Ϊ1ΐ3 3ρρ3Γεΐ ηυίάβηι ςυοβά εοηηεχβ ΓυεηΙ ; 31 8Ϊ

ηηΪ8 ιηβηυηι ;ιιΙηιονίτίι, (Ιβίερεηΐε εοηίβεΐα (Ιί^ίΐο-

πηη άϊΐ3ΐ>εη8 βναηββείι : βίε ει Ηιιποηβ ν!ΐ3 βιιρβι·-

νηπιηείβ 61 ηοη εοη8ί8ΐεηΙί1)ΐΐ8 βΐυο'ίίδ, (βηςυβηι

αβΓϊϊδ ηυίηηβάβηι ΗΙΪ8, 86πιρεΓ ίπιρίίεηΐβ, εοηΐεχίι

8ί1)ί ηοη δυηβίβίεηΐεπ) ΐεΐιιη ; ηιΐ3πι $ί ςιιίβ Γιγπι»

(82) Τις, εα.

(85) Αύτών, 6(1.

(84) Είναι οηι. β<1.

(85) Ώς ή χλόη, ειΙ.

(86) Τού 3(1(1. 6(1.

(87) Σής 3(1(1. 6(1.

(88) 'Αλλά 30* είναι οηι. ει). ρΓοριεΓ Γορ«Γιΐίοηεπι

νβΓΟί είνα:.

(89) Ή οη». Εά.

(90) Ταίς οη». 6(1.

(91) ΡοΓίβ άραχνίοις.

(92) Αύτώ 3(1(1. εα1.

(95) ·Η0πι.εα.
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(.·θ{;ίΐΛΐίοηβ 3ρρΓεηεη(ΐ.ιι, εΛΊι^ϊΙ εοηίίεΐυιη νβηη Α οίησίς έστι . χα\ ούχ ϋπόστασις 1 οΓησις ή τιμή , τδ

ΒβιΙυΙϊΙββ, ίιΐφΐβ ηίΐιίΐιιηι Γεείιΐίΐ. Οιηηίίΐ βηίη» ςιι'ι-

1)ΐι$ ίη Ιιβε νϊΐβ τηοΓίαΙιιιιη πιγρβ ΗίδΙίηρηίοι·, ϊηαπΪΒ

ο,ιι.τίίΛηι ορϊηίο δΐιηΐ, ηίΙιϊ1ι|ΐιβ βιΐϋδίδίεηδ ; ορϊηίο

βδΐ Ιιοπογ, (Ιί^ηίιηδ, βριιβπδ εΐϊπίικίο, δΐιρετίιίβ,

εΐβΐίο, οΜνίΐίίΕ, «Ι ηίβ δίηιίΐίβ, φιίΐιιΐδ νϊΐββ 1ηι]ιιβ

αΓαηβί ίηΐιίβηΐ : ϊάΌ.'ΐΓεο ΙαΙί.ι Οεί ηιεύβΙα εςεια ;

ηβηε βηίπι 5ΐιΙ)]ίοϊ εΓβάΌ βηηΐεηΐίηηι ίΙΗ νειΊ)0 :

• Όυοηί«πι (Ιίεδ αηηοπιιιι ηοβίΓοπιπι ίη ίρ$ί$ 86-

ρΙιΐ3$ίηΐ3 3ηηϊ : δί 3υ(βΜ ίη ροΐεηΐαΐί1)ΐΐδ οεΐθ£Ϊη(3

:ιηηί, βι 3ΐηρΓιυ8 «ογιιιϊι , ιβ&ΟΓ ει άοίοι· ; » ιιοη

ηιιΪ3 βυρπι ρΓΒεηΊεΙυπι ΙεΓηιίηυηι νίνβηΐί νϊΐη δίΐ

ΙηΙκιποΜ ; δ(·ιΙ (|(ΐί» 30"βο ΙΐΓβνίδ νίΐΒΒ μοίίδδ'ιηο

ρβΓ8 ΐη ΙβυοΓε εΐ όο\οτ6 εοηδίιηιίΐιΐΓ. Ι,β&οι· βεΐ ϊιι-

ΓιηΓιβ ; ΙλΙ ογ, ϊιινεηΐιΐδ ; 5εΐ«8, ςπ* ϊηίει· ηίεο ηιβ-

άξΐωμα, τδ γένος , 6 τύφος , 6 δγκος , δ πλούτος , πάν

τα τ3ι τοιαύτα, οΤς έμμελετώσιν αί τοϋ βίου άράχναι*

ου χάριν τά τοιαύτα, Ηεοϋ δεϊται (94) θεραπεύοντος ·

ταύτην γάρ ήγοΰμαι τοΰ [5ητοϋ τήν διάνοιαν τοΰ λέ

γοντος· ι "Οτι αί ήμέραι των έτών ήμών εν αύτοϊς

έβδομήχοντα Ιτη. 'Εάν δέ έν δυναστείαις δγδοήκοντα

έτη , χα\ το πλεϊον αύτών κόπος καΐ πόνος, ι ΟΟχ

δτι τω ύπέρ τδ μέτρον τοΰτο ζώντι 4 βίος έπίπονος,

άλλ' δτι τής οΰτω βραχείας ζωής εν κόπω τδ πλέον

έστ'ι χαΐ πίνω. Πόνος , ή νηπιότης · κόπος , ή νεότης ·

δ έν τψ μέσω βίος , πλέον τοις πόνοις ένδαψιλεύεται.

Τδ δέ γήρας , διαφερόντως αΰτή τή πολιοί χα'ι ταϊς

(5υτίσι, τδν πλεονασμδν τοΰ χόπου μαρτύρεται . Πά

λιν έτερον έπινοεΐ τρόπον, δπως άν τοις άνθρώποις

ά\ζ, ιιια<5°ιβ 3(11κιε Ιβροπυηδ εοηΠίεΐ31ιΐΓ ; δεηεοΐιΐδ Β ίλεωθείη τδ θείον. Τοιαύτη δέ των λεγομένων έστίν

ϊρ$3 εαπϊΐίε εΐ πΐβϊδ εορίαιη ει αΙιυηι]3ΐιΐί3ηι ΙΐΙιοηδ

ε^Γε^ϊβ ΐε«ΐ3ΐιΐΓ. Ιΐεπιηι *1ί*Μ «ιεο^ίΐαΐ ηιοιίυηι,

<|ΐιο 1ιοπιίηίΙ)ΐι$ άίνίηιιηι Νιιηιεη ρπφίΐίβΐ, ηοε νβΓ&ο-

πιη δεη$ιι : Ρεεεηίοπιηι ποδίι-οπιπι πιοΐεβ ιηοβηαηι

ηουίβ εοηείίίαΐ ρ<Βΐι;ιηι, εΐ ΓαειιΙΙηβ ηαίιιτχ ηοδίΓΟβ

ι.ίιιι ίηϋπηη εβί, ιιΙ ηιίηϊηιβ εβρεΓε ροβδίΐ ίΓβηι,

ΐ|ΐΐ5β ργο ηιβπίο ρΜβαΐοηιη ίηΐβΝΐΐΓ ; «|ΐΐ3Γβ Ιίεεί

ηιίΐε ει ιιιοοΌγ.ίΙιιιιι III, ί(1 ςυο<) δΐιρρϋαί Ιοεο ηοοίβ

ίηευΙίΙιΐΓ ; 83ΐί$ Ι3ΐιιεη εβί :ιιΙ εοιτερίίοηειη 61 ϊη-

δΐίΐιιΐίοηβηι ϋδ ηυϊ ίι! ρβΐίεηίει- ΙοΙβΓβηΙ. δι Ϊ£ίΐιΐΓ

ή διάνοια· Ό μέν των αμαρτιών ήμών δγχος μεγά-

λην έφέλκεται τήν τιμωρίαν · ούτιδανή δέ τής φύσεως

ή ύπόστασις, ώς μή χωρήσαι τήν κατ' άςίαν έπΐ τοις

πλημμεληθείσιν όργήν. Άλλά κάν πράον ή τδ έπα-

γόμενον είς τιμωρίαν ήμϊν , ίχαν&ν έσται πρδς

παιδείαν τοϊ; ϋπομένουσιν εί ουν τδ πράον τής άν-

τιδόσεως πρδς παίδευσίν τε χα'ι τιμωρίαν έξήρκειεν,

τίς τδ κράτος τής όργής ύποστήσεται; ή τις άριθμδς

τοΰ θυμοΰ τδν φόβον έκμετρήσαι δυνήσεται;

ποηδίιβία Γ< ΐΓΪ1>ιιΙ'ιο δπΠϊοίι β(1 εοΓΓερΙίοηειιι βΐ .

ιιιυΐεΐηπι ; ςυίβ ρηίειιΐίίΐιιι ίΐ'% δΐιΒεΓεί ? νεί ηιιίδ ηιιιηεΓϋδ ΙίιιιοΓεηι ΓυΓοπβ εηιεΓίΓΐ ροιει ίΐ ?

Εγ^ο 81 ϊηίοΙβΓβηιΙ» εβί \τχ ιη.ιςηίΐυιΐο, ΙοΙεηηιΙ:ι

3ΐιΐ6ΐιι αειίο ειιιιι Ιιυπιπιιίΐ3ΐβ εί ηΐ3ΐΐ5υ^1ιιϋ'ιιιβ δυδ-

εβρΐ3 , ι 8Ϊε ηοΐβιη Γ»ο ηυ1>Ϊ8 ιΙεχίεΓβηι Ιιιαπα, ι υΐ Ο

ε]υβ εβρ.ιεεδ βίιηυβ ; ίιι δβρίεηιία, ηοη ϊη νίηιΐίο»,

εοΓΓοριϊοηβ ηοδΐΓ3 3 Ιβ ηοΐιίβ ρΓονειιίεηΐε. Εχροβΐο

ϊ«ίΐιΐΓ(ιυηε ίη ηιοιίιιηι ββηίβηΐίβ, εοηδεςιιεηδ ΓιιεΓίΐ,

ίρδί ϋίνίηΐΐιΐδ ίιΐΒρ'ΐΓ3ΐ3 νεΓΐ)α ΓβιΙιΙβΓβ, ςιΐ36 δϊη δβ

Ιι.ιϋεηι : ι Ουοηίβπι νεηίΐ ηιβιίδυείιιιΐο ΒηρβΓ ηοβ,

ιΐ εοιτίρϊεηιιΐΓ. Οϋίβ ηοτίΐ ροίββίϊΐβιη \τκ ΐιιχ, ει

ΡΓ3Β ΐίΠΙΟΓΟ ΙΙΙΟ ΪΓ3Π1 ΙΙΙ3Π1 ϋϊΐΙΙΙΙΙΙΟΓηΓβ ? 0βΧΐ6Γ3Π1

1113111 510 Π013ΙΤΙ ΓϋΟ, β( ΡΠΐϋίΙΟδ ΟΟΓίΙβ ΙΠ 53ρίθΙΐΐί». I

Ρυΐεΐιηιιη νβιο εϊΐ ίι] ΐ)»ΐ(χ) οηΐίηε 8αΙ>]υη^ίΐυΓ, οιιιη

3ί( ηοβ οΙ) ηαίιιηε ίηιΐιοοίΐΐίΐαΐεηι ηυη εβρβΓβ ϊγά

ηιη^ηίιυιΐίιιεηι, (|υ3ηι εοηΐΓ3 ηοβ εοηείΐ3ΐ ρβεεβίιιηι,

ευιη Ιηηιειι ϊικίϊμοαιιπιβ εΟΓΓβρίίοηβ, δβά εοΓΓίρίαΙ

ει επΐ(1ί3ΐ ηοδ ηια^ίβ ββΐυβ, <)ΐιηηι τενεΓίεηιΙο «ε-

ηυΪΓίηκίδ, ηιιαιτι δΐιρρίίϋίυηι ρβεεβίϊβ ΊηΠίεΙυιη. Ιρ'ι-

Ιυτ εοπνβΠβ ιιο8, ϋοιη'ιιιβ, ιηιΙΙβ <1ίΙα1ίοηβ αά £Γ3-

Ιϊ3ΐη ίιιΐβΓρυδίΙη. ΙΗυά νεΓΟ ι ιΐδηυβπυο, > δί^ηϋί-

ε3ΐ βεεβΙεΓΐΐίοηειη ρτοΐία; : < Ει (ΙερΓβεβοΐΙίβ βδίο

βυρεΓ δοΓνοδ Ιυοβ, > ηοη εηϊιιι βΐϊβιήβ, ΐηηιιίΐ, δεο"

ριορΓϋδ βεΓνίδ ΓβεοηείΙίβοβΓίβ. Οείηϋβ ϋ,υ.ιβΊ ]αιιι

βΓίΙίβηι 3(1βρ1υ8, εοηβρίεβίυδήυβ ϋΐυιΐ Ιαπιεη, μεΓ

«(ΐιοίΐ ΐβηβίΐΓϊ ίη Ιιαο νίΐ3 οίιοΓΓΗΐιΐίιιηι ϋΐιιιηϊηαη-

Ιιιγ, ει υηάβ νίΓΐυιίδ (1ίε$ ΗΙοεεβείΙ : ι ΠβρΙοΐ'ι $υ-

ιχιιβ, > Ίηι)(ΐίι, ι πιβηβ ιηϊδεΓίεοΓ(1ί3 Ιυ3, εί εχβυΐ-

Ιανίπιυδ, ει άείεείβΐί βυπαιιβ : ι βυοοβββΐΙ εηίιη Ιυα

(54·3ΐί3 ΐεηΐϋοπ, σιιο ρβεεβίί» ϊπηιηεΓδΐ ΙβηβηαηιυΓ,

Εί οδν Ανυπόστατος μέν ή όργή, χιορητή δέ ή κατά

φιλανθρωπίαν ένέργεια, ι οϋτιος γνώρισον ήμϊν τήν

δεξιάν σου , > ώς χωρήσαι δυνάμεθα, έν σοφία, ούκ

έν τιμωρία (9ο), παρά σοϋ τής παιδεύσεως ήμϊν

ένεργουμένης. ΠροεκτεΟείσης τοίνυν ήμϊν τής δια

νοίας , άκόλουθον άν εΓη , κα\ αύτά έπαγαγεΐν τά

Οεόπνευστα δήματα, τοΰτον ϊχοντα τδν τρόπον

ι "Οτι έπήλΟε πραΛτης έφ' ήμδς , κα\ παιδευβτ,σό-

μεθ». Τίς γινώσκει τδ κράτος τής δργής σου , καΐ

άπδ τοϋ φόβου σου τδν θυμόν σου έξαριΟμήσασθαι ;

τήν δεξιάν σου οΰτως γνώρισόν μοι και τοϋς πε

παιδευμένους τήν κορδίαν έν σοφία έπίστρεψον (96)· ι

καλή δέ ή λέξις ή κατά τδ άκόλουθον έπαχθεΐσα τοις

είρημένοις. Λέγει γάρ δτι οϋ χωροϋμεν δι' άσΟένειαν

φύσεως, τδ τής όργής μέγεθος, δ κινεί καθ' ήμών

ήάμαρτία, χρήζομεν δέ τοϋ παιδευθήναι. Παιδευ-

σάτω (97) ήμ2ς ή δι' έπιατροφής σωτηρία μα)Λον,

Ο ήπερ ή έπ\ τοίς άμαρτήμασιν ήμών τιμωρία. Ούκοϋν

έπίστρεψον ήμας (98),Κύριε, μηδέν πρδς τήν χάριν

άναβαλλόμενος. Τδ γάρ < έως πότε » σημαίνει τδ

έπισπεϋσαι τήν χάριν, ι Κα^. παρακλήθητι, φησ\ν,

ϊτΛ τοις δούλοις σου. > Ού γάρ άλλοτρίοις, φησ\ν,

άλλ' ιδίοις χαταλλαγήση δούλοις. Είτα ώς τυχών

ήδη τής χάριτος , κα\ ίδών εκείνο τδ φώς, δι' ου τδ

σκότος τών έν τώ βίω πλανωμένων καταφωτίζεται ,

κα\ δΟεν τε ή κατ' άρετήν ήμέρα άρχεται, ι Ένε-

πλήσθημεν, > φησ\ν, ι τδ πρωί τοΰ έλέους σου, χ&\

ήγαλλιασάμεθα και ηύφράνθημεν. ι Διεδέξατο γάρ ή

(94) Εα". 3(1(1. τοΰ.

(95) Τί] μωρία, ΐά.

(%) Έπίστρεψον ΟΠ). 6(1.

(97) ΓοΓίβ 3(1(1. ουν.

(98) Υμάς, 6(1.
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Ιν σο\ χαρά τδν Εν τή ταπεινώσει τής άμαρτίας χρό- α βΐίηη'ι ηιαϋΐίχ ρι·8βΙβΓΊεπιηΙ. Ιΐα ιιβηιςιιε ϊιιΙεΙΙίςί-

νον, κα\ παρήλθε τά της κακίας Ετη. Οΰτω |·άρ νοοΰ-

μεντδ,ι άνθ' ών ήμερων Εταπείνωσας ήμάς , ετών

ών εϊοομεν κακά. ι Κα\ οΰτω Οαρσεϊ · τέκνα τών

Εργων τοΰ θεοΰ, τοϋς δι' Επιστροφής πεφωτισμένους

κατονομάζων. « "Ιδε > γάρ, ψησ\ν, < Επί τους δού

λους σου καΐ έπ\ τά ίργα σου· ι τοΰς περ\ τδν

Αβραάμ πατριάρχας Ενδείκνυται. Ούτοι γάρ ως άλη-

θώς θεοΰ Εργα είσί. ι Κα\ όδήγησον τους υιούς αυ

τών, ι Οί γάρ τά Εργα ποιοΰντες τοϋ Αβραάμ,

τέκνα γίνονται κα\ (99) τών πατριαρχών, δι' άρετής

προς (1) τήν συγγένειαν αύτών είσποιούμενοι. Είτα

Εν το7ςτελευτα'οις συνάπτει διά καθαρότητος τώ θεφ τδ

άνθρώπινον, έπευχόμενος τοΰ θεοΰ τήν λαμπρότητα

καΐ τώ ήμ·τέρω βίω διά καθαράς ζωής Επαστρά-

πτε:ν « "Εστω · γάρ, φησίν, € ή λαμπρότης Κυρίου ρ

τοΰ θεοΰ ήμών Εφ' ήμάς, > ώς πάντα τά Επιτηδεύ

ματα της ζωής ήμών καρπδν φέρειν σωτήριον, καΐ

πάντα 1 πράττομεν προς ένα σκοπδν βλέπειν (2).

Διά τοΰτο πληθυντικώς είπων,ότι ι Κα\τά Εργα τών

χειρών ήμών κατεύθυνον Εφ' ήμάς, ι είς Εν (3)

Εργον τά πολλά συστείλας Επάγει ,οτ: ·Κα\ τδ Εργον

■11115 ίΙΙυι), ι ρΓοιΙιβΙιιΐί ςιιίυυδ ποβ ΙιυηιίΗβδίι, ίηηίδ,

ςυΊυιΐδ νιαΊηιιΐδ ηι»1α : > ϊίεηιιβ 3(1 ΠάΊιεΊβηιεχεΊοΐ,

ειιπι (Ηϊο8 ορεπιηι ϋεί, εοβ ςιΓι ρβΓ εοηνεΓβϊοηεηι

ΊΙΙιΐ5ΐΓ3ΐϊ ΒΐιηΙ, αρρβίΐαΐ. ΟίεΐΙ εηίοι : · Βεβρϊεε βη-

ρβΓ ΙίΙίο» Ιυο8, εΐ βιιρεΓ ορετβ Ια». > Οιιο ραίπβι-

εΐιηβ Α1)Γ3ΐιαηιί ροδίεΓΟδ 3Ϊ£ηΊβε3ΐ : παπί ΊδΙΊ, ςιιβιη

οΐ3χίαιβ ίϊΐϊί Α1>Γ3ΐιχ βπηΐ . « Ει όίπ£β Οϋοδ εο-

πιιη : ι α,ιιί εηΊιη ορβΓβ ΑυΓ3Π32 Γαοίυηΐ, ΙίΙίΊ ρΒΐπβι-

ε1ΐ3Γΐπιι ΙίιιηΙ, ρβΓ νΊπυΙειη ίη εοηιηι εοβίιαίίο-

ιιβιιι 3ΐ1ορΙ»ΐί. Α(1 βχΐΓβπιυπ) ρυτίΐβίε >;1 ωυηάϊΐία

εοιΐ)υη£ίΐ Ιιιιηοηιιιη £βηιιβ ευπι ϋεο , ο1)δεεΓ3η3 υΐ

ϋθί εΐ3Γίΐ38 ηοκίπδ ςυοςυε 3εΐίοηΊΙ)υ8 ρβΓ νίιβηι

ριΐΓίΐιι ΊΙΙιιεε&Ι, 3ΪΙ εηίπι : ι δίΐ δρίεηιΐοτ βοιιιίιιί

ΟεΊ ηοδίπ $υρβΓ ηθ8, > ιιΐ οηιηίβ νίΐχ ηοδίΐΦ Ίη-

εβμΐβ ίΥυεΙιιιιι δ3ΐυΐ3Γειη ίβΓ3ΐιΐ, εΐ οηιη'ΐ3 ψιχ ΓβεΊ-

ηιυβ 3(1 υηιιπι Γιηεηι Ιοικίαυΐ ; ςυβ άβ εβιΐδβ ηιιπαβΓΟ

ςυοςυε ιηυΐΐϊιαείϊηίβ αΐίΐυΓ : ι Ει ορεΓ3 Αίαηυυιιι

ιιοίΐι αηιιη άΪΓΐ^ε βυρεΓ ηοβ, ι πιυΐΐβ ι ορεπιηι ι

ηοηιίηε εοιηρίεχυδ. ι Ει οριΐδ ηιβηυιιπι ηοδΙΜπιιιι

ά'ιήξβ. > ν«π» εηίιη ηιιιΙιίΓοπηΊδςυβ ίηάυβίηα υϊγ-

Ιιιΐίδ αά ορβΓβΙίοηειη Ιοιιιΐίΐ, Ίη ςιιβ Γεείε 3£εηΐΊ§

83ΐυβ εοηβίβιίι.

τών χειρών ήμών κατεύθυνον. »Ήγάρ ποικίλη τε και πολυειδής τών άρετών Επιμέλεια Ενεργδς (4) γίνεται.

Τοΰτο δέ Εστίν ή τοΰ κατορθοΰντος σωτηρία.

Οΰτω δΕ τετάρτω βαθμώ της ψαλμικής άναβά-

σεως , Επάρας δ Προφήτης τών συνανιόντων αΰτώ

τήν διάνοιαν, χα\ ύπερθε\ς πάσης τής κατά τδν βίον

τούτον σπουδαζομένης τοις πολλοί; ματαιότητος, Εν

Ιη Ιιυηε ηιοιίιιηι (|ΐΐ3Πο ηοε ιβεβηςίοη'» ρε»

Γί,αΙπιυδ ξηάιι εΙβν3ΐ ΡΓορΙιεΙβ ββουηι 38εεη<1ειι-

Ιίιιιη αιβηΐΒΐη, ενεΐιίίςυβ βαρτ» οηιηβπι, ςυβί Ιβηιο

8ΐυάϊο Ίη ηβε νϊΐ3 3 πιυΐΐϊβ ίπιΙιΊΐυτ, νβηϊΐβίεπι,

τώ δεϊξαι τήν άραχνιώδη τε κα\ άνυπόστατον τοΰ (; (Ιιιηι ρ3ΐεΓ3εΐΙ 3Γ3ηβ083ηι , Γιι§αΕβηι ει Γίΐίβεοηι

ϋλικοϋ βίου άπάτην είς ούδεν πέρας άγαΟδν (δ)

προϊοΰσαν τοις ματαιάζουσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η.

Δι' άκολούθου καθάπερ τινί κορυφή τφ ύψηλοτάτω

της θεωρίας βαθμώ διά τοΰ πέμπτου μέρους προσ

άγει τδν άκολουθήσαι πρδς τδ ϋψος διινάμενον, τδν (6)

ίιαπτάντα τάς τών βιωτικών άραχνίων διαπλοκάς

στε^όψ τψ πτερώ. Οί γάρ χνοώδεις τε κα\ Εξίτηλοι

Εν άσθενεΐ χα\ άτόνω τή πτήσει μυιών δίκην, τά

γλίσχρα τοΰ βίου περιλιχνεύοντες Εμπλέκονται καΙ

Ενδ-σμοΰνται, καθάπερ τισ\ δικτύοις, τή τών τοιού

των νημάτων περιβολή· λέγω δή τρυφαΐς κα\ τιμαΐς

καΐ δόξαις , καϊ ταΐς ποικίλαις Επιθυμίαις οΐόν Ιι-

σιν άραχνίοις ύφάσμασιν Ενειλούμενοι, θήραμα και

βρώμα γινόμενοι τοΰ θηρίου Εκείνου τοΰ διά τών

τοιούτων θηρεύοντος. Ε! δέ τις άετώδης τήν φύσιν

ών , δξυτέρως πρδς τήν άκτΐνα τοΰ φωτδς βλέπ» ι ,

άτρέπτψ τώ τής ψυχής όφθαλμφ , κα\ πρδς τδ ΰψος

έαυτδν (7) συντείνων τοις τοιούτοις έμπελάιειεν

άραχνίοις , μόνη τη αδρα τών ώκυπτέρων Εν τώ

(ίοίζω τής πτήσεως , Εξαφανίζει πάν τδ τοιούτον, δ,

τί περ άν πλησιάσει, τή τών πτερύγων δρμή. Τδν

ουν τοιούτον Εαυτώ συνεπάρας δ ύψηλδς Προφήτης

εβόυεχ Ιιυ]ϋ8 νίΐχ ϋεεερι'ιοηεηι , <ια« 3(1 ηυΐΐυιη

ΙιοηεβΙϊΙϊ εοη$εηΐ3ηευιη Πιικιη εΪΓευπινεηίοβ, ναηε-

ςυε Ηΐιιβοβ ϋαεΙΙ.

οαρι]τ νιιι.

Οείηεερδ νείιιΐ 3α δυρΓεηιιιηι νεηίεεπ), εΐ εείδϊ.ι

$ί ιτ> υ πι εοηΙεπιρΙβίΊοηΊδ §Γ3(1ιιη), ςιιίηΐβ ρηιΐβ <1υείΐ

ευητ ςυί 3(1 13ηΐ3ΐη βΙΓιΙικϋηβπι εηίΐϊ ροίβρί, ΙΓ3Π$-

νοΐ3η(1ο Πγπι3 ςυβδΐ 313, εΐ ρεηηϊβ βοΐνϊ ηιείυειιΐί-

ϋυδ οηιηεδ 3Γ3ηεο1ϋΓϋπι Ιιιι]ιΐδ νϊΐχ εοηΐεχίυδ ε!

ϊηιρ1ϊε3ΐϊοηβ8; νβηϊ είβηίτη ει ίβΐϋϊ Γβπιίδδο εΐ Ιβη-

^υεηΐε νοίβΐυ ( ςυί ΓηυβοαΓυιη ϊηβΙβΓ τεβ 1ιιι]υδ

νίΐχ ΐεηυεβ ει εχίΐεβ είΓευηιΙβιηΙιυηΐ ), ΊηηρΙΊοβη-

Ιιιγ εΐ ΊΙΙΊ^ίηΙιΐΓ, ςυβδϊ τείίοιίδ (]ΐιΊΙ)ΐΐδ(ΐ3ΐιι, Ιιυ]υβ-

( πιοϋί ΠΙοΓυιη εΪΓευπ)]εεΐυ : (Ιεΐϊεϋδ, ίηςιιηπι, Ηοηο-

τϋιυδ, ξΙθΓΪ3, Τ3Γϋβςυεευρί(1ίΐ3ΐί1)υ8 νείιιΐ ([ΐιΊΙ)ΐΐ8-

<ΐ3ηι 3Γ3ηεοηιηι Ιεχίυτίδ ϊηνοΙνυηΙιΐΓ, ρΓ*(ΐ3 βΙ

εβεβ ίβειί ΊΙ1Ί ΓεΓΧ, ςιιχ ρερ 1ι%ε (3ΐί3 νεηαΐίοιιεηι

ϊηδΙίΙυβΓβ δοΐεΐ. Αι δί ςυίβ 3ςπίΐ33 ηαίιιτα ρΓΧίΙΊΐυκ,

ΐεηΐίυβ ηϋ Ιαεϊδ Γ3(1Ίθ8 ιγγοΙογΙηπ» ηιειιΐίδ οευΐυιη

εοηνεπεηδ, βε^υε Ίρδίιηι ίη ηΐιυπι νϊύΓ3ηβ, Ίη Νυ

^υ^^Iϊ1οι1^ ΟΓοηββπιιη ιεΐ38 ΊηεΊ(Ι«ΓίΙ : δοΐβ 311Γ3 ε!

Ίηιριιΐδΐι ρεΓηίεϊδ νοίβΐυβ, βοίοςιιε βίβηιηι Ίηιρείιι.

ηυί(1()υΊ(1 οεευτηΐ, (ΙίϊβίρβΙ ει ι1ί8]ίΓίΐ. ΤβΙεηι ί^ίΐιιι

δεευιη Ίη ηΐΐιιηι ενεηεηδ βυΙΓιπιίδ ΡΓορηβία, βυρΓβ

(99) Κα\ οη. εϋ.

11) ΡοΠε είς.

(4) ΡοΠε φέρεσθαι.

<3ί "Εν οηι. εϋ.

(4) ΡοΓίε είς έν Εργον.

(5) Αγαθών, βϋ.

(6) Τδν οηι. 6(1.

(7) Εά. έαυτψ.
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Ι.ϋΐΊ^ίϋΐη α,υίηΐχ 1ιυ]υδ 3δεεηδίοιιίδ δίβΐυίΐ, ίη ςυ» Α έπ\ τήν άκρώρειαν της πέμπτη; αναβάσεως άγει ,

Ιιιιιιιβηχ δβΐιιΐίκ εοπιρίειηβηΐιιηι, !εΐ Ιοΐ3 $υιιιπ)3

ςοηΐίιιβιυι-. Νβηι ίη ρΐΓΐε, φιχ Ιιαηε 3ηΐεεε(1ίΙ, ηιυΐΐβ

Μθ}·5ί8 οι·ε (1ε εο ςυοά 881 ηιυίβυίΐε, ει εο ςυοιΐ

881 ίπιηιυ13ΐ)ί1β ρηϊίοδορίιβίυδ βδΐ ; ςυοά ηοε βειη-

ρβΓ ιηβηββι, ί<1 ςυο<1 εβί : ϊΗυαί νεΓΟ δεηιρεΓ Γιαΐ,

ί(1 ςυοά ηοη εδί ( ιιβπι ιηιιΐβΐίο εδί ΐΓβηδίΐίο 3ϋ εο

ίη ςυο βΐϊςυίό! βδΐ, ίη Ίά ίη φιο ηοη βδΐ ) : ευιηςυε

οδίεηϋϊδδεί Ιιοιτιίηϊδ η3ΐυΓ3πι εβιίειη Γ3ειι1ΐ3ΐε ει

ΙίΙιβΓθ ίη ρεεεβίυηα εοΓπιβΓβ, ει πΐΓβυβ ρβτ εοηνει·-

δίοηεπι 3(1 Γεείυιη βΐ 1>οηυηι ΓβϋίΓβ,υΐ 1>εί δρΙεηάοΓ

εΐ ηΐ3}ε$ΐ35 άεηυο ηυπ)3ηχ νϊΐΒβ ί11ιιεε$ε3ΐ ; ηυηε

οηιηεπ), φιχ α Οβο ηοίηδ νεηϊΐ, ^γβΙΊλπι οηΓιοηβ

ρβηάΊΐ, νβπίδο,αβ ηιοίΐίβ βαηι ίΐίοπιπι οευΐίδ βυ^ί-

εϊΐ, ςιιί ϋβί ιηΪΓ3ΐ)ϊ1ί3 εχ βΐΐο εοηΙεηιρΙβηΐυΓ. Νοη

έν ή πάσα οΓόν τις συμπλήρωσίς τε κα\ άνακεφα-

λαίωσις της άνθρωπίνης σωτηρίας έστίν. Έν γαρ -φ

πρδ τούτων διά της τοϋ Μωϋσέως φωνής, πολλά περί

τοϋ τρεπτοϋ τε καΐ άτρέπτου φιλοσοφήσας , ώς τοϋ

μέν άε\ δντος , δπερ έστιν, τοϋ δέ πάντοτε γενομέ

νου (8), δπερ οϋκ έστιν τούτο γάρ έστιν ή τροπή,

ή άπδ τοϋ έν φ έστιν, εις τδ έν ψ οϋκ έστι μετά-

βασις. Κα\ δείξας ότι τη αυτή δυνάμει χατ' έξουσίαν

ή φύσις πρός τε τδ καχδν άπορ^έει , κα\ πάλιν δι'

έπιστροφής πρδς τδ άγαθδν έπανάγεται, ώς δυνατδν

είναι τήν τοϋ Θεοΰ λαμπρότητα τή άνθρωπίνη πάλιν

έπιλάμψαι ζωή, νΰν πάσαν τήν έχ τοϋ θεοΰ γινο-

μένην χάριν ήμϊν άνακαλύπτει τφ λόγω, πολυτρόπω;

αύτήν ύπ' δψιν άγων τοις άπδ τοϋ ύψους χαθορώσι

βηίιυ 531Ϊ5 ΙιβϋυίΙ υηο ηιοαΌ (ξΓβΙίαιη ϋεί ηιβηίΓε- Β τά θεία θαύματα. Ού γάρ ήρχέσθη δι' ένδς τρόπου

παραδηλώσαι τήν χάριν , άλλά ποικίλως μέν δια

σκευάζει τάς συμφοράς , αΤς διά της πρδς τδ κακδν

(δοπής συνεπέσομεν. Πολ^τρόπως δέ τήν γενομένην (9)

ήμΐν έκ τοϋ (10) θεού πρδςτδ άγαθδν συμμαχίαν (II)

έκδιηγεϊται- ώς άν τάς εις τδ εϋχαριστείν άφορμάς

πλεονάσειε , πρδς λόγον των άγαθών , χα\ τής ευχα

ριστίας πρδς τδν θεδν πλεοναζούσης.

Βίβιπ ΓβάάβΓβ, 8εύ οαυΙΙίΓ3Π3ΐη ηιίββΓίββ, ςαιβ ρβί

ρεεε3ΐυηι ποΙ)ϊί εΓεβνίηιιΐδ 8Χ3£ςεΓ3ΐ ; ν3Γίίδ(]υε

ίΓκΙεηι Γ3ΐϊοηΊ1)ΐΐδ ορεηι (Ιίνίιπιιη, α! αά Ιιοηυιη Γβ-

νυΠ3ΐιιυΓ εχροηίι, υΐ ρΓΟ πια£ΐιίΐιΐ(Γιηβ οοηοηιηι

Τ3ΓΪ31 ςαοςυε ηβϋεβπΐϋβ ^γ3(ϊ3γιι0) βςεηΰβηιιη οε-

εβδίοηεδ, ί&ϋηο'βηΙίοΓαυε 8Γ£» ϋευιη &ΛΙ ρτο ΐ3ΐιΗ(

ϋΟΙΙΪδ ξΓ3ΐΪ3ΓΙΜ11 381Ϊ0.

5ΐαΐίηι βηΐηα 3ϋ εχοπίίο οΓβΐίοηίδ ίΐ3 εβηιΐ :

ι €οη(ϊ(εηιϊηί Οοιηίηο, (]υοιπ3πι Ιιοηυδ, ηιιοηϊαιιι

ίη βχευΐυηι πιίδβπεοπίίβ ε]υβ '. > ϋοηΓβδδίοηίδ

ηοηιίηε (ηΐίαηιιη βεΐίοηεπ), ηοη ηυάβα) Ιαη-

ϋαηι αϋνίηβπιπί' ρΐΌηυηΐί3ΐίοιιεηι ίηΐεΐΐίςεηβ ; ιιβπι

οΐ) βοΐβοα ΙιοηίΐΒίεπι ϋευηι £ΐοηΓιε3Γβ ]υ!>εΐ : ηοε

Εύθϋς γάρ φησι τοϋ λόγου άρχόμενος, ι Έξομολο-

γεϊσθε τω Κυρίω,δτι άγαθδς , δτι εις τδν αιώνα τδ

έλεος αΰτοϋ · ι τής γάρ έξομολογήσεως έπ\ τής ευ

χαριστίας νΰν, ούκ έπ\ τής έξαγορεύσεως νοουμένης-

έπΐ τή άγαθότητι τδν θεδν δοξάζειν διαχελεύεται

μόντ). Τούτο σημαίνων, δτι δσα γέγονεν έκ θεού τοις

ν'κίεΐίεεί δΐβηΊΓιεβηδ, ςιιοά ηυί«1ς[αί<1 ηοηί ει 83- Ο άνθρώποις άγαθά χαι σωτήρια, χάριτι πάντα κα\

ΙιιΙβΗδ α ΙΙου ιιιυιΊηΙίΙηΐΒ νεηϊΐ, ίά ηηίνεΓ8ΐιπι

νειιεΓίΙ ^Γ3ΐί3 ει 1)οηϊΐ3ΐε ίΙΙίυδ, ευηι ίη ηοηίδ

ηιι II» ε]υδ 3εείρίεικ1ί 831183 ίηεδδεί. Ε εοηΐΤ3-

γιο, ευηι ηθ8 οιηηί ίπιρΓουίΙβίίδ ^εηεΓε ο1>πιΙί

Γιιίηιυδ, ίρ&ε α η3ΐυΓ3 8113 ηεςυβφίβπι (Ιεδείνίΐ, 88(1

ί(1 (ΐιιθ(1 881, ββΐΐ ; ηεηυε εηίηι (ΙεεεΙ βηηι ςιιί ηα-

1(ΐΓ3 Ιιοιιυδ εδί, Μαά ςυβηι ςυοιΐ εχ ιιμΙιπμ δ»3

ε$ι, 3^εΐ'ε. ι ΟΊεβηΐ, > ίηηυίι, > ςυϊ Γ8(1εηιρΐί δΐυιΐ

3 ϋοηιίηο, ςυοβ τειίβιηίΐ (1ε ηιβιιυ ίηϊηιίεϊ. βΐ άε

Γε@ίοιιί1)υ$ εοη^Γε^βνίΐ εοβ. Α βοΙίβ ΟΓΐυ εΐ οεεβδυ,

3ΐ> 3(]αί1οιιε ει ηιαι ί '; ι ρεΓίεείυιη εοηδυηιιηβΐυιη-

ςυε ηυηΐ3ηΊ ^εηεήδ 3ά πιβΙίοΓβηι ΓΓυ§εηι Γειίίΐυηι

ΟΓβιίο ροΙΙίεείυΓ. ββάβηιρίίο εηίπι τείΐυειίοηεηι εχ

ε3ρΐίνίΐ3ΐε δί^ηίΠεαΙ ; άοάιΐ νβΓΟ Οοιίδ ρΓείίυηι Γβ-

(ΙεηιρΙίοηϊδ δείρδίιηι ρΓΟ ίίδ, (|υ'ι 3 ιηοπε ε3ρΐί ΐε-

ηεΙ)3ηΐυΓ, (Ιεϋίΐςαε < ίΐΐΐ ς[αΐ ϊηπίΟΓίβιη ]α& 1ΐ3ϋβ1>3ΐ. >

Ει ευηι οηιηεδ δυϋ ηιοπίβ ροΐεδΐ3ΐε ΓυεΓίηΐ, οηιιιβδ

ρΓβΐίο ίικίο τειίεπιίΐ, ίΐ3 υΐ ηυΐΐυδ $»1) ίηιρεπο

ηιοΓίίδ ΓβΗηυ,υΐΐιΐΓ ρο$1 ^εηεΓ3ΐειιι οιηηϊιιηι 1ίυεΓ3-

Ιίοηεηι. Νοη εηίηι Γιεη ροίεβΐ, υΐ ςυϊ$ ιηοΓίί δυ1)]3-

εβ3ΐ, ηιοΠε ];πη 3ΐ>οΙιΐ3 ρεηίΐυδςυε δυΐιίαια.

Οο ί(1 (]υ3(ΐΓίρ3Γΐίΐο Ιοιο ΐεΓΓ3Γυιιι ογ1>ο $εευη-

(Ιπιυ βίΐυιη (Ιίνίδο, ιιαίίαιη ρατίειιι (Ιίνίιΐΐ; ΓβιΙβοι-

άγαθότητι γέγονεν, ούδεμίαν ήμών πρδς τδ άγαθδν

αίτίαν παρασχομένων. Τουναντίον μέν ουν έν πάση

κακία γεγονότων ήμών , εκείνος τής Ιδίας ούκ έξί-

σταται φύσεως, άλλ' δπερ έστί, τούτο ποιεί, θύδέ

γάρ είκδς ήν τδν άγαθδν τή φύσει άλλο τι παρ' δ πέ-

φυκεν, ένεργήσαι. ι Είπάτωσαν, » φησ\ν, ι οϊ λελυ-

τρωμένοι ύπδ Κυρίου, ους έλυτρώσατο έκ χειρδς

έχθρού, κα\ έκ τών χωρών συνήγαγεν αύτοϋς, άπδ

άνατολών κα\ δυσμών, κα\ βο^ά, και θαλάσσης. »

Τήν παντελή τοΰ γένους τών άνθρώπων πρδς τδ

άγαθδν έπάνοδον δ λόγος ευαγγελίζεται. Ή γάρ λύ-

τρωσις, τήν άπδ τής αιχμαλωσίας άνάκλησιν έρμη-

νεύει τω (5ήματι. Ό δέ θεδς λύτρον δέδωχεν έαυτδν

ύπέρ τών κεκρατημένων ϋπδ τοϋ θανάτου € τω τδ

Ο κράτος έχοντι τοΰ θανάτου ■ » κα\ έπειδή πάντες

ήσαν έν τή τοϋ θανάτου φρουρά , πάντας δηλονότι

έξωνεϊται τψ λύτρω, ώς μηδένα καταλειφθήναι (12)

τή δυναστεία τοΰ θανάτου μετά τήν γινομένην τοΰ

παντδς άπολύτρωσιν. Ούδέ γάρ έστι δυνατδν έν θα-

νάτω τινά είναι , τοϋ θανάτου μίι δντος.

Διδ τετραχή τής οικουμένης άπάσης κατά τήν

θέσιν διηρημένης , οϋδέν δ λόγος ίιπελείπετο μέρος-

* Ρβ3ΐ. ενι, 1 ίςς. * ΗεΙίΓ. ιι, 14.

(8) Γινομένου, ε(1. Μοχ έκ ριυ ούκ.

(9) Γινομένην, 8(1.

(10) Τοϋ οιη. β4.

(11) Ήμΐν 3(1(1.8(1.

Ί21 Καταληφθήναι, ειΐ.
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ϋϊείΐ εηίηι :

ι ΑΙ) ΟΓίϋ ββ-ΐίβ βΙ 000880, λϊ> 3ςιιϊ1οηβ βΐ ηΐΐπ : ι

πΐΒΓΪδ ηοηιίηβ βυδίΓβΙί ρΐ3β3 (ΙβδίβηβΙβ. διιπιηιαίϊιη

ϊ£Ηιιγ εχροβίΐα Οβί βυρβτ οηαηβΒ ηοιηϊηββ εΟ'υδβ

ϋεηεΩεβηΐίη, ροδΐβ3 αιΊίΓιεϋϋ ηιιί1>ιΐ8<ΐ3Π) ηοηιίηυπ»

3ϋ ηιαίίιϊαηι άββηταΐίοηβηι, βΐ υηίυδευ]υδηηε »ά

ΓβοΐίοΓβπι ν'οηι Γβάαείίοηεπι ϋβί ορβ Γππβπι, βχ-

ρΙ.ιηαΙ Η)8 νβΓ&ίδ : ι Ειτβνεηιηΐ ίη δοϋίικίίηε, ίη

ίιι.κμιοδο ; ι ΓεΓιοΐβ , ίηφίίΐ , νίβ. Υία εηιιτι ϋο-

ηιίηυβ ββΐ . 1η βοΙίΐηήΊηε οπ·;ιππιΐ, εχΐΓβ ϋεί οΐΓ3Π>

81 ίηδρεείίοηειη : ΙιχοαυΙεηι 3η>]3 ββΐ, 81 Ιιυηιοπδ

βχρβτβ, βερ3ΐ'3ΐ3 3 βρίπΐυαίί γογε. ΟυβρίΌρίβτ εί-

νίΐ3ΐεπι Οοί, ίη α,υα ]α8ΐοηιπι Ιΐ3ϋίΐ3€ΐιΙιιιιι ββΐ, ίη

ίηνίο ειταηΐεδ ΓβρεΓΪΓε ηοη ροΐυεπιηΐ : (ΙϊείΙ εηϊιη :

ι ϋίνίΐαίειη ΙιιιΙιιΙααιΓι ηοη ϊηνεηεπιηΐ εδϋπεηΐβδ

τής θείας λυτρώσεως άμοιρον. Φησ\ γάρ· ι Άπδ Α ρΐίοηίδ εχρεΓίεπι ηκιηδίδδβ (ΙοεεΙ.

ανατολών καΐ δυσμών , καΐ βορ^ά , και θαλάσσης. »

θαλάσση διασημαίνων τδ νότιον. Έν κεφαλαίω τοίνυν

τήν τοϋ θεοϋ προεκθέμενος εύποιΐαν, ήν (13) έπΐ

πάσης της ανθρωπινής ένήργησε φύσεως, μετά τούτο

διασκευαΐς τισι τήν τε πρδς το καχδν άπορίοήν των

άνθρώπων έκδιηγεϊται, κα\ τήν έφ' (14) έκάστω γε-

γενημένην παρά τοϋ θεοϋ προς τ6 κρεΐττον χειρα-

γωγίαν λέγει δέ ούτως· < Έπλανήθησαν έν τη

έρήμω έν άνύδρω· ι άφέντες γάρ, φησ\, τήν όδόν.

Όδδς δέ έστιν ό Κύριος. Έν τή έρήμω έξω της τοΰ

θεοϋ έπισκοπής έπλανώντο· ή ξηρά ήν (15) πάσα

κα\ άνικμος της πνευματικής δρόσου κεχωρισμένη.

Δ:ά τοϋτο τήν πόλιν τοϋ θεοϋ, έν η τδ κατοικητή-

ριον των άςίων έστιν, έν τή άνοδία πλανώμενοι εύοεϊν

οϋκ ήδύναντο. ΦησΙ γάρ, δτι ι πόλιν κατοικητηρίου Β βι ςίιϊβηΐεδ : · ηαπι (ΙεΠοίεηΐϊϋΐΐδ ρεΓ ίηεάϊβηι νίπ-

ούχ ευρον, πεινώντες κα\ διψώντες· » τή γάρ άτρο- Ι)ΐιβ βοηιαι, Π)3ΐί(ί3 ηιυΐΐιιπι ίηΙεπάβ1)3ΐιΐΓ εΐ βυ^εβ-

φία της δυνάμεως αύτών έκλειπούσης, έν έπιτάσει εεΙ>3ΐ. 1]η<1β βηίιη ηυΐηηιεηΐυπι ίη βηίβηΐβ 81 βίε-

τδ κακδν αύτοϊς ήν. Πώς γάρ ήν (16) τροφή έναύχ-

μωση τε κα\ άγόνω τή γή ; πόθεν δέ θεραπεϋσαι τδ

δίψος έν τή άνύδρω; δήλον δέ δτ: οϋδέ (17) τροφήν

τδν άρτον, ούτε πόσιν τδ ύδωρ ή προφητεία λέγει,

άλλά τροφήν μέντήν άληθή βρώσιν, πδσιν δέ, τδ (18)

πνευματικδν έκεΐνο πόμα. Τά δέ δύο ταύτα ό Κύριος

γίνεται , καταλλήλως τοις δεομένοις έαυτδν έμπαρ-

έχων · τροφή μέν τοις πεινώσι, πηγή δέ τοις διψώσι

γινόμενος. Τίς ουν ευρέθη της τοιαύτης άμηχανίας

ή λύσις , της πλάνης, τής έρημίας, της έν άνύδρω

ταλαιπωρίας , τής έκ τοϋ λιμοϋ γινομένης λειποθυ-

ΓΐΚ δοΐο βύερίί ββδεηΐ ? ιιηόβ 8Ϊΐϊηι (Ιβρηίίδδβηΐ ίη

Ιοευ ϊη3ςυο8θ? ΡεΓβρίευυιη βηίβηι εβί ΡΓορηείβηι

ηεςηε οΏη ηοηιίηβ ρβηβιη, ηεςυε ροΐαβ ηοηιίηβ

3ι]ΐι;ιιη ίηϋίοαΓβ ;88<1 είΐιυπι ηυΜεπι αρρβΙΙβΙ νεΓβπι

ϊΗβηι βδββηι ",εΐ ροΐυιη, βρίπίαβίβ ΠΙαο" ροευΐιιιη ".

§αχ ιΐυο ίηιΐί^βηΐίουδ {Γβ(> νίβε ίρββ Οοηιίηυβ

εΙΗείΐυΓ , δβίρδυηι ρΓΐΟβηδ ; ο'ιΰϋδ εβυήεηΐίΙ)υ$, βΐ

Γοηδ δίΐίβηΐίουβ ΓαεΙυβ. ^ηx ΊξΜητ γλιϊο ηοβ εχβοΐ-

νίι εχ Οηΐίδ οΊΠίευΙιαιίϋυδ ει βη^υβίϋβ, βχ βΓΓΟΓβ,

εχ δοΐίΐυϋίηβ, εχ ϋΐ» ίη ϊηιςυοβο εαίβηιίΐαίε, βχ

άβΓβεΐίοηβ ςυαιη {βηιββ 30εΓβ1>3ΐ ? ο Γβιη &<1πιΐηιιι-

μίας.; "11 τοΰ θαύματος '. Μία φωνή προς τδν θεδν ^ άβηι ! ηηίυβ νοχ 3(1 Οβηηι, ίηιο βχ ρβεΙΟΓε βιηίδδβ,

; - . / _ .'. \ ι μ.. ,. ....·.; ^ : . . „ ι : . . ~ λ;· πλϊμ . . I ί ο .
έπιστρεπτιχώς γινομένη, πάντα πρδς τδ χαλδν μετε·

ποίησεν. ι Έκέχραξαν > γάρ, φησ\, ι πρδς Κύριον έν

τφ θλίβεσθαι αυτούς, κα\ έχ τών άναγκών αύτών ές-

ήγαγεν αΰτοϋς, και ώδήγησεν αΰτοϋς είς όδδν εύθείαν

τοΰ προευθΰναι είς πόλιν κατοικητηρίου.· Όδδν λέγει

αύτδν τδν Κύριον, ής άπεσφάλησαν (19). Λέγει δέ ή

Όδδς αΰτη έν τω Εύαγγελίφ, δ-κΟύδεΙς Ιρχεται πρδς

μέ, έάν μήόΠατήρ μου βούληται (20)έλκύσαι αϋτόν. >

Διά τοϋτο δ θεδς τους πεπλανημένους έπ\ τήν όδδν

άγει. Ό δέ αύτδς ούτος, καΐ πόλις γίνεται κατοικη

τηρίου, καθώς φησινό Απόστολος, δτι ι Έναύτώζώ-

μεν κα\ κινούμεθα, καΐ έσμέν. · Καλώς έπάγει τήν

προτρεπτικήν της ευχαριστίας φωνήν, δτι οΐ τούτων

τετυχηκότες, « Έξομολογησάσθωσαι τω Κυρίψ τά

οηιηίβ ίιι ιηεΙίιΐδ εοπιηιιιΐβνίΐ. ΑίΙ εηίηι : ι 0»ηΐ3-

νεπιιιΐ 3(1 1)ο ιιι ί η ιι ιη ουιη (ΓΪΙηιΙβΓβΙ ίΙΙοδ, εΐ εχ ηε-

εεδδίΐ3ΐίΙιηδ εοι-υπι ει ίριιϋ βοβ, ει (1ε(1ιιχίΙ εοδ ίη

νίοιπ Γεο(3ηι, ·ιΙ ΪΓεηΐ ίη είνίΐ3ΐεηι Ιΐ3ΐ)ίΐ3(:οηί$. ι

Υίβηι νοβ3ΐ ίρδπηι ϋοπιίηυηι, 3 πυβ 3ηβΓΓ3νεΓ3ηΐ :

(εδΐ3ΐιΐΓ νβΓΟ ίρββ Η,χεΥίΒ ίη Ενϊη^εϋο ", ηβηιίηεπι

νβηϊΓε 3(1 δε, ηίδί ΡβΙεΓ εοείβδίίδ ευηι ΐΓβΙιεΓε νείίΐ.

ΟιΚΗ·ίιτ;ι ϋουδ εΓΓ3ηΐβ8 ίη νίηιη ΓεοΊιείΙ. Ει ΐιΐυ

ίιΐβιη Ωΐ είνίΐ3δ Ιΐΐοίΐϊευΐί ; ηυΪ3 υΐ ΑροδΙοΙιΐδ 3ΪΙ,

• Ιη ίρδο νίνίιηιΐδ, ιηονεηΐϋΓ ει βηιηιΐδ '*. » ΚεεΙβ

ί^ίΐυτ 3(1 ^Γ3ΐί3Γυηι ΐεΐίοηεηι ιΙείηεερδ εοηοΓίαΐυΓ

εοδ, ηυί Ιι;εε (3ΐί3 εοηδβεηΐί δΐιηΐ : « ΟοηΟΐββηΙιΐΓ

Οοηιίηο ιηίδβΓΪεοΓυ'ίχ ι ]πϊ, εΐ ηιίΓαϋίΙίϊ ε]υ» ΟΙϋδ

Ιιοιιιίηυιιι, >1ιοεεδΙ, ηε δίΐεηΐίο Ιιεηείίεί» 3εεερΐ3,

έλέη αύτοΰ, χα\ τά θαυμάσια αύτοΰ τοις υίοΐς Ο πιειιΐε ΓβΙιιβ, 3ΐ)δεοιΐί1αηΙ ; βοά ευιή ^Γβΐίβηιπι

τών άνθρώπων. ιΤουτέστι, μή σιωπή τήν εύεργεσίαν

έν άγνωμοσύνη χρυπτέτωσαν, άλλά διαβοάτωσαν έν

ευχαριστία τήν χάριν, δτι χενήν ουσαν τών άγαθών

τήν ψνχήν, πλήρη έποίησεν.ι 'Εχόρτασει γάρ, φησ\ν,

< ψυχήν χενήν, καΐ ψυχήν πεινώσαν ένέπλησεν άγα

θών. » Πάλιν έτέρω τρόπω τήν συμφοράν (21) τής

φύσεο>ς ύπ' δψιν Αγει, καΐ τήν θείαν έκδιηγεϊται φιλ-

βεΐίοιιβ αεεερίβηι ^Γ3ΐί3ΐη (Ιίνυίχειιΐ ; ςυί» ηηίηιαηι

ϋοηοΓϋΐη ίηιηεηι τερίενίι. Αίι εηίηι : < 8&ιί3νίι

βηίιιιβιη ίηαηοιιι, ει 3ηίπΐ3ΐη εδυΓίεηΙεηι ΓβρΙενίΐ

ϋοηίδ. > ΗιίΓδυδ 3ΐίο ηιοιίο η3ΐυΓΧ ο1*ιη!ΐ>ΐΜ οΙ>

οευΐοβ ροηϋ, (Ιίνίηαιηιμιε ΙιυιιοηίΙηιεηι ει ϋεηενο-

1εηΙΪ3Π), ηιιβ 3(1 ιηεϋοΓ3 πηίατη ηοδΐΓ3 ΐΓ3(ΙυείΐηΓ,

(1ίΐ3ΐΐιΐ3ΐ : βυηΐ 3υ(ειη είυδηΐ0(1ί ςυ3? βΟΌγΙ : ΜοΠ3ΐβ

10 ;ο3η. νι, 55. " 1 Γ.ογ. χ, ί. '» Ιοαη. νι, 44. " Αεί. χνιι, 2β.

(13) ΤΗς, εά.

(14) 'Εφ' οηι. βα\

(15) Ή ξ. ουν, βά.

(16) Ή »(1(1. 6(1.

(17) Ούτε, εά.

(18) Τό οηι. 8(1.

(1!))'Επεσφάλησαν, 6(1.

(20) Βούλε-αι, βα".

(21) Τάς συμφοράς, (4.
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3 Ιυπιίηε 3ΐ>δεε5$ίδ8ε, βΐ 3(1 ρεεεβίοηι (Ιβεΐί- Α ανθρωπίαν, δι' ί|ς πρδς τδ κρεΐττον ή φύσις μετα

σκευάζεται. "Α δέ λίγει τοιαύτά έστιν · δτι άπέστη

τοΰ φωτδς τδ άνθρώπινον, κα\ πρδς τήν άμαρτίαν

συνώκλασε, κα\ ούκέτιΤ)ν έντώ όρθίω τοΰ σχήματος

καΊ τής δντω; άπεςενώθη ζωής. € Καθημένους ι γαρ,

φησΙν, ι έν σχότει κα\ σκιά θανάτου, πεπεδημένους

έν πτώχεια, κα\ σιδήρω. > Άκίνητον γάρ ήν άπδ

τοΰ κακού τή* βαρεία κατεχόμενον πέδη. Πέδη δε ή τοΰ

καλοϋ πτώχεια εστίν, οΤόν τις σίδηρος περιτυπωθείς

ταϊς καρδίαις. Πάντων δέ τούτων ύπόθεσις ήν ή τοΰ

θείου νόμου παρακοή, καΊ ή της βουλής τοΰ Υψίστου

άθέτησις. Ταύτα γάρ σημαίνει λέγων, ι "Οτι παρεπ!-

κραναν τά λόγια τού θεού και τήν βουλήντοΰ Υψί

στου παρώξυναν. > Έπ\ τούτοις κατά τδ είκδς ,

κόπος, κα\ ταπείνωσις τήν ζωήν τών τοιούτων έκδέ-

■ χεται. Κόπος μεν, δτι της τροφής (22) έχωρίσθησαν,

ταπείνωσις δε, ότι έν τω 'Γψΐστω (25) διαμεϊναι ούκ

ήβουλήθησαν.ι Έταπεινώθη · γάρ, φησί, ι έν (24) κό-

ποις ή καρδία αύτών. ι Ό δέ χωρισμός της δυνά

μεως ουδέν άλλο έστ'ιν ή άσθένεια ' τίς γάρ άν χωρ\ς

δυνάμεως εϋρεθείη βοήθεια; Αι4 φησιν·· Ήσθένησαν,

και οϋκ ήν ύ βοηθών, ι Αλλά πάλιν μία φωνή (2ο)

πρδς εύφροσύνην τάς συμφοράς μετεσκεύασεν.

ι Έκέκραξαν » γάρ, φησ'ι, ι πρδς Κύριον έν τω θλί-

βεσθαι αύτοϋς, κα\ (26) έκ τών αναγκών αύτών ϊσωσεν

αύτούς. ι Αφανίζει τδ σκότος, διαλύει τδν θάνατον,

τά δεσμά διαό,όήγνυσιν. < Έςήγαγεν ι γάρ, φησΙν,

• αύτοϋς έκ σκότους, κα\ σκιάς θανάτου, κα\ τους

δεσμούς αυτών διέ^ρηξεν. ι Οϋκούν άνακηρυττέσθω,

^ φησ\, δι' εύφημίας ή χάρις, δτι ή άφυκτος τοΰ θανά

του φρουρά διελύΟη, ή ταϊς χαλκαϊς πύλαις καΐ τοις

σιδηροϊς ήσφαλισμένη μοχλοϊς, καθώς φησιν ό Προ

φήτης. Τοιαύτη γάρ τις ή περ\ τδν θάνατον ισχύς

ένομίζετο, έως ούπω τή παρουσία τής δντως ζωής

έςηφανίσθη τού θανάτου τδ κράτος, ότι πάν τδ έντδς

έκείνου γενόμενον, ώσπερ τισ\ μοχλοϊς σιοηροΐς και

πύλαις άτρίπτοις κρατούμενον, άναπόδραστον έμενεν.

Άλλά « συνέτριψε, »φησ\, ι πύλας χαλκάς, κα\ μο

χλούς σιδηρούς συνέθλασε. > Τούτο δέ έστι τδ

τήν δδδν τής άνομίας αύτών άφανίσαι, κα\ μετα-

σκευασθήναι τήν ζωήν πρδς εϋσέβειαν. Οδτος άφα-

νισμδς τών πυλών έκείνων έστ\ τδ είς δικαιοσύνην

μεταρυθμηθήναι (27) τδν βίον. ι Άντελάβετο > γάρ,

φησΙν, ι αύτών (28), έξ όδοΰ άνομίας αύτών. ·

Πάλιν έτέρως τήν άνθρωπίνην άθλιότητα τώ λόγω

113886, ΙΙβηΟβ ΪΠ 5(3(0 Γ8εΐ0 ρ6Γ8(ί(Ϊ88β ; β( 31) ϊ II»

αοχ νβΐΐ νί(3 εβί, οΐιϊΐίβπαίιιηι εββε. Αί( εηίπι :

ι δεαεηΐεβ ίη Ιεηείιπδ οΐ υηι!)Γ3 πιοπίδ, νίηείο* ίη

ηιοηϋίείΐ3ΐε β( Γβιτο ;. ι ηβπι (ΙίιηονβΓΪ ηοη ροΐβ-

ΓηηΙ 3 ηιαίο, £Γ3νί(3(β εοπιρεάηηι (Ιοιοηιί. 03ΐεη3

β5( Γβεΐί ρΓΪναίϊο 6( ιΐεδίίΐαΐίο, 0035 δβ Ιια Ιιυ( ΓβΓΓΪ

ίιΐ8ΐ3Γ ρΓββοοΓ(Ιϊϊ8 είΓεοιη)'εεΐί. Οοογοπι οαιηϊοπι

εβυβΐ βΓ3( (Ιίνίηχ 16£Ϊ8 ηο8ΐ«·«·ΐο8, εοηδίΐϋαυε Αΐΐίδ-

8Μΐπ εοηιεπιριυδ. Ηοε εηίηι ίηάΊεβΙ, εοηι 3ί( :

< 0οΐ3 εχβεειΊιβνεπιηΐ είοςυία Οοί, ε( οοηίίΐίυπι

ΛΙΐΪ55Ϊηαϊ ΪΓΠ(3νεΓοη(. ι ΗΪ8, οΐ ρβι· 6Γ»(, 1»Ιιογ εΐ

βΐ^εείίο νιο; 8υει'.ε88ί(. ίαίιοι· ςοϊ(Ιεηι, εοπι οηιηί

ηο(Γίπιεη(ο (Ιοδίίΐιιΐί $αηΐ. Αη]εεΐίο βοΐεηι, ςο3ΐΐ(1ο

έποι Δΐΐίδδίπιο ροπηαιιοΓΟ ηοΙοβι-υιΗ. Αίΐ εηίιη :

< Ηοπιΐ1ί3(οπι εβ( ίη Ια&οπουδ εοΓ εοι-οπι. » Αι

80ρ3Γ3(Ϊ0 3 νΐΓ(υί6 ΙΐίΙΐίΙ 3ΐίθι1 (]03Π1 ίΐΐΓΐΙΊΙΐίΙΐδ 68( ;

ςιιίδ βηίηι βίηε νίποίε ρο(ε8( ίηνεηίι-ε αιιχϊΐϊππι ?

Οιι.ΊρΓορ(οΓ δυ1)]υιΐ)ίίΐ : ι ΙιιΙΐηηαΐι 8οοί, ηεε ΓοίΙ

ςοί 3(1]ον3Γε(. > 0χ(6Γοηι ΐΌΓβαβ οπϊοη νοεε ο.'ΐΐα-

ιηίΐ3(ε8 ίη ρΓ08ρεΓί(3(εηι εοιηπιυ(3(χ 8οη( : 3ΪΙ

εηϊπι : ι (]1;ιηι;ινοπιπΐ 3(1 Όοιυίηοιη εοηι (ΓΪΙ>υΙαΓε(

603, ε( άβ ηεεε88ί(3(ί1)ο$ οοπιιη Ηΐιοπινίι εοβ. ·

Τεηε1)Γ38 (Ιί^ίοίΐ, ιηηι Ιοιη (1ί«5ο1νίι, νϊηευΐβ άϊϋ-

ηιιηρΚ. Λίΐιΐϊι εηίιη : ι Εί εόοχίΐ εοβ (1ε ΐεηε1>Π8 ε(

υηι1)Γ3 ηιοιΓίδ. εί νίηειιία εοΓοιη (ΙϊβΓυριΙ. · Είχα

ΙχΙίβ νοοϊίιιι» ΙιεηεΓιείοιη Ιιοε ρΓ3β<1ίεε(ιΐΓ, αυβηάΌ-

ηοϊϋεηι Ϊηενίΐ3ΐ)ί1ί8 εο8ΐο(1Ϊ3 ωοτΐ», ΧΓεί8 ροΓίϊβ ει

ΓοΓΓείβ νεε1ί1)08 ηιυιιίΐ3, εοηΓΓ3εΐ3 ε8ΐ, ηυεηΐ3(1ηιο-

άυηι ΡΐΌρΙιοΐα ε3ηίΙ . Τα1ί8 ηαιηςιιβ Ιΐ3ΐ>ε1)3(0Γ

ιυοηΊβ ροιεηΙΪ3 ; ςυοαι1υ8(|θβ νί« 13οι νίοΐεηία,

ηιΐνεηΐο ει ρΓΧ5ειιιί3 νεΓχ νίϋε εναηυίΐ ; εοηι ρΓίοβ

υηιηβ ϊΐίοιΐ «χιιοϋ ίη!Γ3 ε» εοιιΙίηε1>3ΐοΓ, Ι3ΐιςυαηι

νεεΙΊΙιυβ Γεπ°εΐ8, ροΓίίβηυε Γγ.πι^ι ηεβεϋβ, βίηε ρβ-

Γϊεοΐο Γο^χ 358εΓν3ΐ'εΐοΓ. δειΐ ι εοηΐηνϊΐ ροΠ38

ΧΓε35, ι ίηφίίΐ, ι εί νεείεβ ΓεΓΓεοβ οοιιΐϊο^ίι. ι

ΙΙοε ηίιιιίππιι ε8(, νϊαιη ίηίςοίΐ3ΐί8 ίρΒΟΓοοι να-

Γοπ ο. νϊοηιςοε 3(1 ρϊεΐΐΐίβ ιιυπιιαιιι εοηίοΓπΐϋΓε ;

βϋοΐίΐίο Ϊ113Γ0Π1 ροΓΐ3Γΐιιη, ςυίιΐ 3ΐίοά ε8ΐ, ςοβπι

νιο εχ ίυβίίΐίχ ρΓΧβεηρίο ϊηβιϊΐυΐα ? Αίι εηίιη :

■ δυβεερίΐ εοβ (1ε νια ίιιίηοίίαιίδ οοπιιη. >

Ιΐβπιιη 3ΐίο πι 0(1ο Ιηιηιαηκ νϊΐοκ ιηίβεηβηι ηο1>ϊ$ ο

ΓβρΓΧ8εηΐ3ΐ, εί ίηίηοϊοΐεηι ηίΐιίΐ βΐίικί εδβε βΟϊΐ'-

ιιΐ3ΐ, (|03ΐη ηυηιίΐίβιίοηεηι ε( 3ΐ)]εεΐίοηεηι. ΕΙ τεειβ

(ΐυί(1βιη. Ν3ΐη Ιιοίε 8εηΐεη(ϊχ αΙΙεΓίοβ ειίαιη ρΓΟ-

ρΐιεια; ΟΓβειιΙοηι 8θ1)8εα1)ίΐ, εοηι 3ίΐ, < ίη'κμποιεηι

βιιρΓα ρίοιηοί Ι»1βη(υη εοηβίάετε11, > οβίεηάεηβ

νίιίεΐίεεί, ηΐ3ΐίιί3πι 688ε ροηαΌβ (μιο(1(1απι, ηαΐυη

8ΐΐ3 άεοΓ8οηι ει ίη ρΓοΓυηίΙοαι νεί'ςεηβ, 3ΐί3(]υε ϊβ-

παρίστησι. Λέγει δέ τήν διάνοιαν ταύτην, ότι ταπεί-

νωόίς έστιν ή άνομία. Κα\ καλώς τδ τοιούτόν (29) φη

σιν · συμφέρεται γάρ τις και άλλου προφήτου λόγος τω

τοιοΰτω νοήματι, ός φησιν, · ίιζ\ τάλαντον μολίβδου

καθήσθαι τήν άνομίαν. » Ένδεικνύ μένος, δτι βαρεΐά

τίς έστι και κατωφερής ή κακία, τδν (30) έν ύψηλοϊς διά

τήν πρδςτδ θείον όμοίωσιν δντ* είς τδν βόθυνον ίαυ-

" ΖβεΙι. ν, 7.

(22) Τροφής, εα.

(23) "Γψει Γοπε.

(24 ί "Εν οηι. εα.

(2ο) Μιά φωνή, 6(1.

'26) Κα\ οαι. 'εά.

(27) Μεταρυθμίσαι, εΛ.

(28) Αύτών οιη. 6(1.

129) Τδ τοιούτον οιη. 60.

(301 Τά, εα.
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αύτών έταπεινώθησαν. ι Και διά τούτο τήν παντο-

δϋναμον έχείνην τροφήν άπεστράφησαν, περί ζς λέγει

πρδς τοϋς πρώτους 6 λίγος, ότι € Άπδ παντδς ξύλου

τοΰ έν τώ παραδείσω βρώσει φαγ7|. ι Ώς γάρ έχει

πάν ξύλον δνομάζει (31) τδ πλήρωμα παντδς άγαθοΰ,

ούτως ενταύθα τήν αληθή" χα\ παντοδύναμον βρώσιν,

πάν βρώμα δνομάζει δ λίγος, ου ή άποστροφή ποιεί

τήν άσθένειαν τήν είς θάνατον λήγουσαν. Λέγει δ»

ούτω;· δτι ι Πάν βρώμα έβδελύξατο ή ψυχή αύτών

κα\ ήγγισαν έως τών πυλών τοϋ θανάτου, ι ΚαΙ

πάλιν πρ&ς τδν θεδν φωνή είς πανήγυριν τήν συμφο-

ράν άναστρέφει. ι Έχέχραξαν >γάρ, φησΊ, ι πρδς

Κύριον έν τω θλίβεαθαι αύτοΰς, καΐ έχ τών άναγχών

αύτών Ισωσεν αύτούς.» Κα\ διηγείται της σωτηρίας
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61 εθ$ΙΙ3-

Ιίοηεηι ευπι ϋβο ίη βϋίΐο Ιοεο δίΐα βιιηι. Λίι βιιιιμ :

• Ρι°ορΐ6Γ ίη]υ$ΐίΐΐ38 8ΐΐ33 ΙιιιιιιίΙίαΐ'ι βυηΐ. > Ει Ιπιο

άβ εβοδβ οιιιηίροΐεηίβηι ΠΙβηι Οδοηηι βνοΓβϊπ εοβ-

ρβπιηΐ : (Ιο ςιΐ3 ;ι<1 ρπιηοδ Ρ3Γβη(ε$ (Ιίνίηιΐδ δβπιιο :

I ΑΙ) 011)1118 1Ϊ£Ιΐί, ςυθ(1 6δΙ ΐΐΐ ρ3Γ3(1ίδΟ, 0803 ΟΟΠΙβ-

(Ιοί15:» υΐ οιιηιι ίΐιί οιιιιιο Μξΐιιιπι ηοιιιϊηβΐ ρίβηϊ-

Ιικίίιιοιιι οπιηίδ Ιιοηί, ϊΐα Ιιίο νοππιι ίΙΙυηι βΐ οιηηϊ-

ροίειιίεπ) οίΐιυιη ιιρρβίΐαΐ οππιοηι οδοαιιι , ευ]υ$

ίαξ», 63111 ιρκο 3(1 ιηοΓίβιη ϋιιοίι, ίιιιΙιοοιΙΙίΐιιίοιη

οοιιοίΙκιΐ. δΐο νει*ο· ;άΐ : ι Οιιιιιοιη β303ΐι> αοοηπηαΐϊ

βδΐ βηϊηια εοπιηι, βΐ βρρίΌρ'ιηςυβνβπιηΐ υβςιιβ 3(1

ΡΟΓ138 ΙΊΙΟΓίίδ : > ίΐθΠΙ111([110 νΟΙ 3(1 ΟοίΠΙΙ Π1Ϊ883 ΪΠ

ΙαιπΙΐ'* 61 ρΓχοοηΐ3 οίίαιηίΐαΐοδ εοηνβΓίίΙ, ςυού Ιιίδ

τβΓυίί ίηϋίθ3ΐ : ι υ.ιιικινοπιια αά Οοιηίηυηι, ϋιιηι, , " "» ιγ~» »ι=ιιιΐ!ΐ ιυυ»;» ; · οιαιιΐίίνκΓΐιηι 3υ υοιηιηυηι, αιιηι

τον τρόπον Ευαγγελιον δέ άντιχρύς έστιν ή διήγησις. Β ιΓϊ1,αΙ;.ΓβίΐΙαΓ, 61 εχ οπιηίυιΐί η6€ββδίΐ3ΐι1>υ5 βΟΓυπι

■ ΑτΐεατρΛο ■ ν^η . -1.. Α ,· _.». . ·* ι · ■« Απέστειλε ι γάρ, φησί , ιτδνΛίγον αύτοϋ, χα'ι ίά

σατο αύτούς, χαΐ έρ^ύσατο αύτούς έχ τών διαφθορών

αύτών ' ι δρα; ζώντα χαΐ Εμψυχον Λίγον έπ\ (32)

σωτηρία τών άπολλυμένων άποστελλίμενον, κα\ της

φθοράς τδν έν αύτί} (53) γεγονίτα ^υίμενον. Ποίος

εύαγγελιστής ούτω γυμνώς έχδοάτδ μυστήριον; ούχ-

ούν άνευφημείσθω, φησ\, παρά τών ευ πεπονθδτων ή

χάρις, κα\ ύμνος έπΐ εύεργεσίαις ή εύφημία γινέσθω.

• θυσάτωσαν γάρ αύτώ, ι φησ\, ι θυσίαν αίνέσεως,

χα'ι έξαγγειλάτωσαν τά Ιργα αύτοϋ έν άγαλλιάσει. ·

Μετά ταύτα πάλιν διασκευάζει τά πάθη, κα\ πάλιν

έπάγει τού θεού μετά τά πάθη τήν χάριν. Λέγει δέ

τήν άβουλίαν τών ανθρώπων, δτι κσταλιπόντες τήν

ΙίΙκ'Γ'.ΐνίΙ 608. > Ν3ΓΓ3( 3111611) δβΐΐΐΐίδ βΐΐβΐίβ 1110-

ύιιιιι ; ψι;ο ηαπαΐίο 'ψδϊδδίηιιιηι Ενβη^βΐίιιιη 681 :

ι Ι)ί$ίΙ Υοι ίιιιηι μιιιιπ, ι ίηηιιίΐ, ι οΐ $ηιι;ινίι 603, βΐ

εηρυίΐ βοβ άβ ίηΐεηΓιοηίυιΐδ εοπιπι. · Υϊιΐβδ Υ6Γ-

Ιιιιιη νϊνβηβ εΐ δρίταηδ, 3(1 δΐιΐυίοιη ρεηΐϊίοπιαι

0118811111, υΐ ΙίΙιεΓ3Γβ( 3 οοιτυρΓιοηβ βυιιι ΐ|ΐιϊ ϊη οογ-

ΓυρΙίθΙ16 1ΐ£ΓβΙ)3ΐ . ΟΐΓΐΛ 0ν3Ι1^βϋ8ΐ3 13111 ίΙίδΟΓίβ

Ιιοο ιτιγδΙεΓίυιη εχρΐ3Π3ΐ? Ι^ίΐιΐΓ βο Ϊ11Ϊ8, ίη(|ΐιίΙ, ηιιί

ΐ3ΐι(Ϊ3 ΙιοηοΙκίίί οααιυΐ3ΐϊ βυιιι, (βηία ςΓ3(Ϊ3 ρΓχιΙί-

οοΐιιΐ'; ει ρποίϋοαίίο ΙιεπεΟείοΓυπι ϊη Ιιγιιιηυηι οΐ

)3ΐΐ(1ειιι ΐΓ3ΐΐδε3ΐ. ι δβοΓΪΓιοεηΐ εί δαοΓϋίοίιιηι Ιβυ-

άί8, ει βηηιιηΐϊειιΐ ορ γλ ο] η « ϊη εχ8ΐι](3ΐίοηβ. ι

Ρθ8ΐΙ)Χε ΓυΓ803 33ΓΙΙΠΐη33 οΐ 3<ΠίθΙΪΟΠ05 0ΟΙΙΠΙ10ΙΙ1Ο-

«ταθηράν^ χα άχΛυδωνιστον (33) ζωήν, πελάγη «|, β, ρο81 ΪΙΙα5 Οβί 8Γ3ΐί»ηι. 0β36Γί1)ί1 ε.ιιη. ίη-

τη προαιρεσει έγένοντο. · Οί χατα6α£νοντεΓ » νάο. ηηηί.,ΐι,™ κ—ι , :.„,„„ ....τ5| προαιρεσει έγένοντο. < Οί χαταβαίνοντες > γάρ,

φησίν, ι ε!ς τήν θάλασσαν έν πλοίοις, ι χαΐ άντί

τοϋ έργάζεσθαι τδν παράδεισον, έν ω πρότερον έτά-

γησαν (36), ύποβρύχιον ποιούμενοι τήν έργασίαν.

θάλασσαν δέ λέγει τήν ύλώδη (37) ταύτην ζωήν, τήν

πάσι τοις τών πειρασμών άνέμοις ταρασσομένην,

χα\ τοίς έπαλλήλοις πάθεσι χυμαινομένην. ι Ποι-

ούντες > γάρ, φησίν, ι έργασίαν έν ύδασι πολλοίς. >

Κα\ ι αύτο'ι εΐδον τά έργα Κυρίου, χα\ τά θαυμάσια

αύτοϋ έν τώ βυθφ. ι Βύθιοι γάρ έν τη" χαχία (58)

τοϋ βίου γενίμενοι, χα\ πολλάκις τά πονηρά της

ψυχής παθίντες ναυάγια, εΐδον έφ' έαυτών τά (59)

της φιλανθρωπίας Ιργα τοϋ έκ τών βυθών ήμάς άνα-

σώσαντος (40). < Είπεν ) γάρ, φησ\ν, ι καΐ έστη

οοη8υΙΐ3ΐιι Ηοιηίιιιιπι ΙβηιεΓΪΙβΙεπι , ηιΓι (1εΐ'ϋ1ίςΐ3

8ΐ.ιΙιίΙϊ εΐηυΙΙίβ 1εαιρε8ΐ3ΐίυυ3 εχροδίΐβ νϊΐ3, νοίιιη-

Ι3ΐε οι ρΓοροδίΐο ςυ38Ϊ ηιαπηί εΙΤοοίί 8υιιΙ. Ιιΐ(]υΗ

εηίπι : ι 0»ί (1ε8θειΐ(1υιι( ίη ιιι.ΐΓβιιβνίυυδ, · οί Ιοοο

ρ3Γ3(1ί8ί, φιοηι εοΐ3ΐιΙ, 61 ίη ηιιο ριϊυδ VI V ο 1)3 II I,

31'Ιοπι ίαοΐϊΐαηΐ δυοηιεΓδϊοηί οϋηοχϊαιιι ; ιιΐ3ΓΪ3 3ρ-

ρεΙΙίΐΐΐοιιε νίίβηι Ικιηο (Ιεδί^ηβΐ, <]υχ εοΓροΓΪ 61

ιιι.ιιοΐ'ίιο ίηιιιΐ6Γ3», οηιιιίυυ3(]ΐΐ6 ΐειιΐ3ΐίοιιυιη νεηΐίβ

6χρο8ίΐ3 63(, εί ρ383ίοηί1)υ8 8ίΙ)ϊ 111 11 1 110 ΪΙΙΟΟΟιΙοΐΐΐί-

1)11» οχ38ίΐ:ιΐιιι·. ι ΕβεϊεπΙεδ, > ίηςυίΐ, ι οροί μ ίο-

ιιοηί ίη 3ςιιΪ3 ιηυΐΐίβ. Ιρδΐ \ ίιίοπιιιΐ οροπι Οοηιιηί,

οί πιίΓ3ΐ)ίΓΐ3 ο]υδ ίη ριοΓιιικΙο. ι ΟοηιοΓδί οιιίιη ίη

ρΓοΓιιηιΙυπι Ηυ]υδ νϊυβ, δίερίυδηυε ρβπιίείοδο 3ηίιηχ

ΐ)3υΓΐ 3§ίο Γ3010 , ν'κΙεΓυηΙ ϊη δείρδίδ οροί α ϊΙΙα__·■■' ■ Ο"" ι >ιαι;ιυιιι, III »υΐμί>Ί!> Ο ΙΟΓϋ 1113

πνεύμα χαταιγ οος. , Τούτο δέ ουχ είς τδν θεδν, ρ η^,ηΐ^, β1 ΐ)βηΙβηίΐ3ΐί3 „βί βΓ„βη1ί Η,08 „

άλλ' είς τδν έχθρδν άναχτέον τδ νόημα. Ή γάρ τοϋ

άντιχειμένου φωνή, τδ της ι χαταιγίδος πνεύμα >

εργάζεται. (41) Καταιγ\ς δέ λέγεται βίαιος άνεμος

ούχ (42) έπ' εύθείας προσπίπτων, αλλά περί έαυτδν

άνειλούμενος (43) δι'δξείας στροφάλιγγος, δς έπειδάν

έμπέσοι ποτέ βιαίως (44) τώ ύδατι, χαθάπερ τινδς

" Οειιοδ. ιι, 16.

ρΓοίυηιΙο. Αιΐϋΐι εηίιη : ι ϋϊχίι, εί δίοιίΐ δρΪΓίΐιΐδ

ρΓοεεΙΙίϊ. ι (}αο(1 ιΐίοΐιιπι, ηοη 3(1 ϋβιιηι, δβ(1 3(1

ϊιιίιηίεϋΐη ϋβϊ Γβίει-βηϋιιιη βδΐ; ηβπι βϋνεΓβηΓϋ νοχ

δρίπΐιιιιι ρΓοεβΙΙ* εΒίοίΐ: ρΓοεεΙΙβ νειο ιϋείΐιιι· νϊο-

Ιεηΐυδ νειιΐυδ, ηοη Γβεο νίβ ϊπ υβηβ, βειΙ δϋιί ϊρβο

ϊηνοΐυΐϋβ ο1)1ϊ<ιυο ΙυΓϋίηε, ςυί ςιΐ3η<1ο Ιβηο νίο-

(31) Τδοπι. «1.

52) Έν, εϋ.

35) Γοπβ αύτιρ.

34) Σταθεράν, ΐΑ.

(33) Τών ανθρώπων 3(1(1.

ί36)Έστάθησαν, β«1.

37) ΕοΓΙε ύδατώδη.

6(1.

(38) Καρδία, ο).

(39) Έχ αώ. β(Ι.

(40) Άνασώζοντος, 6(1.

(41) Και 3(1(1. 6(1.

(42) Ούδέ, β(1.

(43) Ένειλούμενος, 6(1.

(44) Βίαιος, ε<1.
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5. 0ΚΕ60Κ1Ι ΝΥ85ΕΝ1

Ιβοϋΐ ϊη 3(11138 ίπυιιιρίΐ, ΠΛ3Γ6 φΐϋδί ηΐ3χίπΐ3 πιρβ Α πέτρας έγχαταβληθείσης μεγάλης , ύποκλοσθεϊ,/α

81ΐρκπη]εεΐ3, θ1> £Γ3νίΐ3ΐ6ιη ίΐι1κιμίΙ:ιΙιιιιι, 11606583

( ίο Γγ ι ιιμ ί : ιι ι· ρι·ορΐ6Γ νείιεπιειιΐίβπι 8ρίΓ3ηΙΪ8 νβηΐί,

α,υοευηα,υε ίηειιιη1)3ΐ, ει ροηάεΓβ βιιο ίηείίηεΐ ίιη-

ρβΐιΐδ, πιοΐβ 3ςιι»πι υηάΊςιιε ίη βΐΐυπι ε]εοΐ3ηΐε. Κη

(1ε 03(183 ΙυευΙεηΐεΓ 3ΐΙιηθ(Ιιιιιι ύεδοποίΐ Ιιχε Ιβιη

ΐοΓΓΪΓιοα, νίϋεΐίεεί, &ϊιηυΐ3ΐ<]υβ δρίπΐιΐδ ρΓΟοεΙΙηε

Ιιτυίΐ, είενβίοβ εδ88 ΠυεΙιΐδ ηιβπδ , βδεεηάεηΐεβ

ιΐδα,υε 3(1 (Ί.ϋΙυ-, ε( (1β«οοιΐ(1εηΐεδ ιΐδα,υε αά 3ύ)'8δθδ.

Κενεη εηίιιι (ηΐίιιπι Πυείιιυιη ίη αΐΐυηι βίαΐίο, ρ3β-

δίοηπιη, ίη(]υ3Π), ΠικΊιΐδ, εαυββ Γιυηΐ άεδοοιίδΐΐδ ίη

.ιΙινίΜίηι. ΑΙ))$8υ8 3υΐειη 8%ρε ίη δεηρΐηι-3

ιιιοιιυηι ΙιηΙΓιιηαιΙιιηι 8ίςηίΙϊε3ΐ. Λ ι ςιιί ΙειιιρεδίβΙβ

Ιΐ3ε ει ΙιιιΊΐ3ΐίοιιβ 6Χ3£ίΐ3ηΐιιΐ', πιεηΐίδ ίιηροΐοε ρΓΟΒ

ΐ'ίΐίμίιιε εΟϊείυηΐιΐΓ, «1> ίηβοΙβη1ΐ»ιη Ιιιι]ιΐ8ΐιιοαΊ πα

τώ βαρεί ή θάλαττα, σχίζεται κατ* ανάγκην τϊ$ βία

τοϋ πνεύματος, οπουπερ άν ένσκήψη βρίσας ό άνε

μος, τής τοϋ βάρους έμπτώσεως ένθεν καΐ !νθεν έπ\

το άνοι τδ (45) ϋδωράναπτυούσης. Διά τοΰτο προστί-

θησιν έναργώς υπογράφων τά φοβερά, ότι όμοΰ τω

ένσκήψαι τδ πνεϋμα της καταιγίδος, ι ύψώθη τά

κύματα ι της θαλάσσης « άναβαίνοντα Εως των ου

ρανών, κα\ καταβαίνοντα 'έως των άβύσσων. ι Τω

ίντι γάρ ή είς τδ ϋψος τών τοιούτων κυμάτων έπαρ-

σις, λέγω δή τά των παθών κύματα, της είς τήν

άβυσσον καταβάσεως αίτια γίνεται. "Λβυσσον δε πολ-

λαχή της Γραφής, τδ των δαιμόνων ενδιαίτημα με-

μαθήκαμεν. Οί δε τή ταραχή ταύτη και τω σάλω

τών κυμάτων έγκυματισθέντες, ίκφρονες Οπό σκο-03ΐί8'ιιιβ εαΐείυηΙιΐΓ, οί} ϊιΐίοΙβηΙϊίΐηι ήυ|υδηιοαΊ Π3- των κυμάτων ^λ-^^-^τ..,, -~τι.—, - —

νίκ31ϊοηί8, ςυ38ί οί) εΙ)Γίεΐ31ειη εβρίΐβ ΐ3ΐ)0Γ3ηΙεδ. Β τώσεως γίνονται, καθάπερ ύπδ μέθης της κατά τδν

Ιιιφιίΐ βηίηι : ι ΤιιΗκιΐί βιιηΐ ει ηιοΐί 8υιιΐ βίουΐ

οΙΐΓΐϋδ. > Οιιί νοΓο δβιηεί άα ροίεβίιιΐε ηιεηΐίδ «1β]β-

εΐί 8ΐιηΐ, ϊι 5 ηυΙΙυηι αιηρίϊυβ 8ΐιρρεΙίΙ &ά 83ΐυΐεηι

εοηδίΐίυιη, δβο" οιηηίδ ίΐΐοΐ'υηι 83ρίεηιί3 η3υΓι-3£ίυιυ

ΐ|ΐΐ38ί Ι;η·ΐι ει ϊαίβηΐ.

ίίιιοοΪΓΟ» 3Ϊι : < Οιιιηίδ £3ρίεη1ί3 βΟΓυηι (1ενθΓ3ΐ3

ε8ΐ. > 1>οιι ιιο 3υΐεπι ει Ιιί8 ηυοςιιε, ςιιί ΙβηΙίί ηιΐιΐίδ

εοηΠίοΟιιΐιιι-, ει ίη ίηεχίηεβίιίΐί οαΐαηιϊιαίε νεΓ83ΐι-

Ιιιγ, νοχ υηϊθ3 ;κ! ϋειιηι ιηί833 δ.ιΐιιΐϋΐιι βίΓβιΊ :

ίηα,υ'ιΐ εηϊιη : < 0ΐ3Πΐ3νέΓυηΙ 3(1 ϋοπιίηϋπι ευιη

ΐΓίΙιυΐ3ΓειιΐυΓ, ει 6& ιιβεοδδίΐβΓιίιιΐδ βοταιη εάΊιχίι

608. · Ει άει-ερεηΐβ Ιιιΐ'ϋο ίΙΙε Ίη αατ3ΐιι 8εευηα,3ΐιι

ει η»νΊ£3ΐίοηί ϊιίοιιβηηι εοηνεΓδυβ εβί, πιοχουε

πλοΰν τδν τοιούτον αηδίας χαρηδαρήσαντες · ι Έταρά-

χΟησαν ι γάρ, φηιΐν,ι και έσαλεύθησαν, ώςδμεθύων. »

Οί δέ άπαξ τοϋ φρονεϊν έξω γενόμενοι, ουδεμίας εύ-

ποροϋιι πρδς σωτηρίαν βουλής. Αλλά προναυαγεϊ

αυτών ή σοφία καΐ προαπόλλυται.

Διά τοϋτό φησιν, δτι κα\ < πάσα ή σοφία αυτών

κατεπίΟη. > Κα\ πάλιν, καΐ τούτων Ιν τοσούτβις γε

γονότων κακοΐς, λύσις γίνεται τής άμηχάνου ταύτης

ταλαιπωρίας, ή πρδς τδ θείον (40) φωνή. ι Έκέκρα-

ξαν ι γάρ, φησ\, < πρδς Κύριον έν τω Ολίδεσθαι

αύτοϋς,κα\έκ τών άναγκών αυτών έξήγαγεν αυτούς, ι

Και παραχρήμα ή καταιγ'ις είς πνεϋμα μετεβλήθη (47)

φορόν τε κα\ πλώϊμον (48), καΐ γαληνιάζει Ικ τών
ει ιΐ3Υΐ£αιιυιιι ιυνιιο«ΐϋ ι-υιι^ϋΐοϋΛ μ»! »»«ν»ΛΜ«ν. τ-γ-- ·- ... -

ΐΓ3ΐι«ιιιίΙΐ31ιΐΓ 3 δΐΐ'νίδ Οαείίύϋδ ηιβΓβ, βι-313 ι,υίείε Γ κυμάτων καταστορεσΟεΐσα βι' ήσυχίας ή θάλασσα

. .. ο.....:. ι. „:..- :„ . 'ΐ.ηττα* · νάο. οτισι. < τΐν καταιγίδα είς αυραν
8ΐη'3ΐιιιιι ει ρ303ΐΗΐιι. ι δΐΐΐιΓιΐ ρΐΌεεΙΙβηι ε]υβ ϊη

3ΐΐΓ3ΐιι, ι ίηςιιίΐ , ι ει δίΐυεηιιιΐ Πιιείυδ ε]υ8. ι

Ροι-(3δδΊδ βίίεικίί νοεβοιιΐο ίηηυίΐ, Πυε1ιΐ8 ηίΐιίΐ

Μυά ε88β, ςυαπι 3ρρεΙίΐΓίεε8 ηυβδά'βιη Γβευΐΐβίεβ,

(]υίΙ)ΐιβ η3ΐυΐ'3ΐη (Ιε^εηΓίεειη ε! (ΙεβείίεεΓβ εοηβυε-

Ι3ΐη ίικίίοαΐ, οιιί Οοιιιϊηιι» Ίη ΕνβηςεΙίο : « Τ»εβ,

οηιηυΐεδεε ". ι Αιιγλιιι ηρρείίηΐ βρΪΓίΙυβ §Γ3ΐϊαπι,

(]ΐικ Γεειίδ εο^ΊίαΙίοηίηυβ, ςιιββϊ πΐ3ίο, 3ηίπΐ3πι

«Ιίνίηο ροΓίυί 3ρρεΙΙίΙ, §ιι1ιε.Γη3ειιΐ3 τ3ΐίοηβ Ιεηβηΐε,

βΐ 3(1 ηανί^πΐίοηβηι Λίπ^επίε. ϋίείΐ εηίιιι : « ϋε-

<Ιπ\ίι 608 ίη ροΓίυιη νοίυηΐβΐίβ εοΓυηι. ι Μις Γιηί-

Ιίδ ΠΙΓ8118 βΓ.ΊΐίβΠΙ 3 ρβρηΙΟ 61 ΕοεΙβδίβ 0β1βί>Γ3ΓΪ

]ιιΰεΙ, Ι3η1ιιιη ηοβ ρΓ3!ίεπΙίδ Εεοΐεδίκ 8ΐ3ΐιιηι (1ε-

»ΓΓί1«·ιΐϋ, ευιη ηίι Ιιχε ϋεί ηιίΓαυί1Ϊ3 ίη 63ΐΙιε(ΐΓ3

« Έστησε » γάρ, φησι, € τήν καταιγίδα είς αυραν,

και έσίγησαν τά κύματα αϋτής. ιΤάχατώ τής σιγής

όνόματι προαιρετικάς τινας είναι δυνάμεις σημαΈνει

τά κύματα ■ δι1 ων τήν άποστατικήν φύσιν ενδείκνυ

ται, πρδς ήνε'πεν έν τω Εύαγγελίο^ 6 Κύριος, ι Ιιώπα,

πεφίμωσο. » Αυραν δέ λέγει τήν τοϋ πνεύματος χάριν,

ή διά τών νοητών ιστίων (49) τω θείω λιμένι τήν

ψυχήν ένορμίζε·., κυβερνώντος τοΰ λόγου, καΐ πρδς

τδν πλοΰν κατευθύνοντος. « Ώδήγησε > γάρ, φησ\ν,

ι αύτοϋς επ\ λιμένα θελήματος αυτών. » ΈπΊ τούτοις

πάλιν άνυμνεϊν τήν χάριν διακελεύεται λαόν τε καΐ

'Εκκλησίαν · μόνον ούχΐ τήν παροϋσαν τών Εκκλη

σιών υπογράφων τω λόγω κατάστασιν,οτι έν τή καθ

έδρα τών προηγουμένων τοϋ λόγου (50) ταύτα κηρύσ-
βοπίιειίδ, ειιηι 3ΐι ιυεε «ει ιιιΐΓβυιιι» ιν —γτ — ■ γ · - τ■ α , ,

ρΓίηείρυηι άεε3.ιΐ3Γί, ρεΓ ς..33 Γιαεδ ίη ηικίίεηΐίιιηι 0 σεται τοΰ θεοΰ τά θαυμάσια, δι ων ή πίστι, βέβαια

3ηίιιιί8 οοιιΙίπιΐ3ΐιΐΓ. Αιΐιΐίΐ εηίιιι : ι Εχ3ΐΐειιΐ ειιηι

ϊη 6εεΐ68Ϊ3 ρίεΐιίδ, εΐ ίιι ε3ΐΙιε(Ιΐ'3 δεηίοπιιη Ι:ια-

(Ιεηΐ (μι ιιι : > δυ^υη^ίΐηιιε §Γ3ΐΪ3Γυιη βεΐίοηίδ ε.ιυ-

833, ςυο(1 δείίίεεί 3 ϋεο (Ιιιιιιϊηα, αΐϊα ηυίοΌηι

«ιΐ3δευηΙυΓ, 3ίί3 ίιιΐβΓευηΐ; η μ ιιι Πιιιηίιΐ3 πιβίίΐί»:

εχβίεεαηΐυΓ ει αΙιοΙεηΐιΐΓ, 31 νίηυΐυηι Πυείιΐβ βΐ

εχίιιΐδ, 1οο3 εουδηιιε βπΙοΓε βχιΐδΐβ Ίγγι^πΙ . < Ρο-

βυίΐ Πυπιίη3 ίη (ΙβββΓίυιη, > ίηηιιίι, < ει εχίΐιΐδ βςηβ-

ηιιιι ίιι δίΐίηι. ι Γΐυιηίηα νοε3ΐ ρ38$ίοιιυηι αίΐΐυχυδ,

" Μ»γο. ιν, 59.

γίνεται τοις άκούουσιν. « Ύψωσάτωσαν ι γάρ, φησ'ιν,

ι αϋτδν, έν εκκλησία λαοΰ, κα\ έν καθέδρα πρεσβυ

τέρων αϊνεσάτωσαν αυτόν. > Κα\ προστίθησι τών

ευχαριστιών τάς αιτίας, οτι παρά .τοΰ θεοΰ ποταμο\,

οί μέν γίνονται, οί δέ άπόλλυνται.Τά μέν γάρ γεύματα

τής κακίας έξαφανίζεται ■ αί δέ τών άρετών διέξοδοι,

τους τέως αύχμώντας έπικλύζουσι τόπους. « "Εθετο »

γάρ, φησ\, < ποταμούς είς 'ρημον, χλ\ διεξόδους

υδάτων είς δίύαν. ι Ποτααούς δέ λέγει, τάς τών παθη-

(45) Τδ οιη. 6ΐΙ.

(46) Τδν θεδν, ειΐ.

(47) Κατεβλήθη, εα".

(48) ΓοΓίε πρώιμον.

(49) Νοημάτων ίστίω, 6(1.

(50) Τοϋ λόγου οιιί. ει).
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μάτων (51) έπιρ^οάς, κα\ διεξόδους υδάτων, τάς των Α 61 εχϊΐυβ ηηυβπιηι, ιη»1οΐΊΐηι εοηΐϊηιΐ3πι βετιεπι ;

χαχών όχολουβίας. "Οταν άεΐ πονηρά πονηροϊς έπι-

συνάπτοντες οί άνθρωποι, καθάπερ τι ίεϋμα τδν

όλκίν της κακίας άπομηκύνωσιν. Άλλα κα\ τήν < γήν, ι

φησ'ιν, · καρποφόρον, είς αλμην ι έποίησεν ■ ή γάρ

των χαχών εύφορος ψυχή μεταποιηθεϊσα, διψώδης

έγένετο , τω θείψ αλάτι τής διδασκαλίας έπαρτυ-

Οεΐσα, ώς μηκέτι τήν κακίαν των κατοικούντων

αϋξεσθαι , ταΣς πονηραΐς των υδάτων έπι^ροαϊς

τρεφομένην. 'Αλμώσαν δέ χα\ διψώδη ψυχήν

τήν τδ μακαριστδν δίψος άναλαβούσαν, λίμνην γενέ

σθαι τή" συστροφή των άρετών πελαγίζουσαν. ι "Εθε-

το >γάρ, φησ\, ι έρημον είςλίμνας υδάτων , και γήν

ίνυδρον εις διεξόδους υδάτων, ι Τοΰτο δέ πόλις γί

νεται, ήν οί διψώντες (52) τήν δικαιοσυνην οίκοΰσιν.

ςυβιιυΌ Ι)0Π)ϊηβ$ ιηβία ιηαΐί» 3εευηιιιΐ3ηΐ68, βΐ εοη-

ηεείεηΐε* ΟυπΓιηίβ ϊη^Ιαν, βίνευπι ϊιιιρι·οΙ>ίΐ3ΐϊ$ εοη-

Ιίηιιαηΐ ει ρι-οΓειυηΐ. ^86ιβ^«Iη Ιειτβιη ηυοηιιβ Γπι-

οΐίΓβΓίίτι ϊη βίΐίΐι^ίηεπ) εοηνβηαπι »Ίΐ ; ήβη βηϊιη»

ηιβίοπιω Γβευηύβ, εαιη ΐΓαιίίΐιιυίαια εβι, βίΙΐουΙοΜ

υ,υυαυε είΐΐε'ιΐυι·, εοηιρβτβι ύηίηο άΌείπη* ββΐβ,

«ι ιιβ α πιρ 1 1 ιι 3 ίηιρι·ουίΐ38 ϊηϊοϊ άεξβηΐϊυιιι εΓεβεβΙ,

Γϊ^βία ει αΐίο ηοχϋβ βηυβπιηι οοηίΐυχίοηϊΐιιι». δαί-

£υ§ίηο$3ηι νεΓΟεΙ 8Ϊιϊευ1θ83ηι Ηΐιίπιηιη, ςυβηι 1)8313

ΪΙ13 βΐΐϊβ οεευρβί, εοηνεπϊ ϋοεεί βχεΓείΙβίίοηε

νϊηιιΐυηι ΐη 8ΐ3£ηιιιη 3<]ΐΐ3πιιη, ιη3Π8 388ϊη)ϊ1ε. ΑίΙ

ειιϊηι : ι Ροβυ'ιΙ ιΐυδβι-ΐυιη ίιι 813£Π3 αςιιβτυηι, βΐ

Ιεπ'βηι δίηε 3ςιΐ3 ίη εχϊΐιυ 3<μΐ3ΐ·υιη. ι Ηοε 3υ1επι

$ΐ3^ηυηα υι·1>8 01 α,ιιβηι ΐηεοΐυηΐ, ηυϊ ]υ8ΐϊιΪ3ΐιι εβυ-

Ούδε\ς γάρ ναυτιώδης τε κα'ι άνόρεκτος τής τοιαύτης ° ΓΪυηΙ ; ηιιΙΙιΐδ εηϊηι ηαιΐ563ΐ)ΐιηαΊΐδ 3ρρεΙϊΙιΐ8<|ΐιβ

λίμνης, κα\ των τοιούτων υδάτων πρόσοικος γίνεται,

πλήσμιον έν κακία τήν ψυχήν επαγόμενος, ι Σπείρουσι

6έ τοϋς άγροϋς χαΐ φυτεύουσι τους αμπελώνας, ι

Τάς θείας έντολάς χαΐ τήν ένάρετον πολιτείαν το?ς

τοιούτοις διασημαίνων αίνίγμασι. Σπέρμα γάρ τής

μελλούσης έπικαρπίας έστιν ή έντολή. Αρετή δέ ή

άμπελος ή δια τών λογικών βοτρύων τω τής σοφίας

χρατήρι τδν οινον έκχέουσα. Ταϋτα δέ ούδέν άλλο, ή

εύλογίας πλήθός έστιν. ι Ευλόγησε ι γάρ, φησ'ιν, ι αύ-

τοϋς, κα\ έπληθύνθησαν σφόδρα, κα\ τά κτήνη αυ

τών ούκ έσμίκρυνεν. · Κτήνη λέγει, τήν ύποχεί-

ριον τών τής ψυχής κινημάτων ύπηρεσίαν, όταν

πρδς άρετήν έκαστον τών έν ήμϊν χρησιμεύτ^'άγα-

εχρεΓβ, 8ΐ3^ηί Ιιιι]υ$ ει πβγιιπι βηιιαπιΐΏ βεεοΐβ (ϊΐ,

ειιπι πιεπίβπι 8ϋεΙεΓίΙ)υ$ ΓεΓειΊβηι αΙΓβΓηι. « 8ει-υηΐ

νεΓΟ 3{{Γ08, εΐ ρΐ3Πΐ3Πΐ νίΠ038.)(]υίΙ)115 νεΓυοππιι

ΐηνοΐυεπβ αΊνϊηβ ρι-%εερΐ3, ει εαηι, φιχ δβειιηαΊιιη

νίπιιίειη ε8ΐ, νϊνεηάϊ ΓβΓιοηεπι εί^ηϊίιοαι. δειιιεη

οιιϊιιι ΓιιΙιιγχ πιβδβίδ 681 ρΓβεεερίιιηι : νϊιΊυβ, νίηεβ,

αυχ ρεΓ ΓβΙίοηβΙεβ 1)οΙγο8 83ρίεηΐίχ ροευΙο νίηυιη

βίΐυπίΐίΐ : ςαίϋυβ οηιηίΐΐϋδ ιιίΐιίΐ αΐϊυά ίηηηίΐϋΓ ,

ςιιβιη Ιιεηειίϊεΐίϋηίβ βϋυηιίαηΐία. Αίι εηϊηι : < Ββ-

ηεάίχίΐ ί11Ϊ8, εΐ ιτιυΐΐίρΐΐεβίί βαηΐ \Μ&, εΐ ]υηιεηΐϋ

εοΓυηι ηοη ηιίηοΓανίι. ι Ιααιβηΐι βρρβΙΙα! δυΙι]β-

ειαηι αηίηι» πιοιίοηυηι τηίηϊδίβΓϊυιτι, ευηι ςυοϋνίι

ίΙΙοΓυιη 3(1 νίηυΐεηι ηο1))5 εοιιάιιεβί. Βυηηηι ]ιι-

θδν κτήνός έστιν ό θυμδς, όταν τοΰ λογισμού ύποζύ- Γ ιιιεηΐυιη 881 ΪΓ3, ηιΐ3Π(Ιθ Γ3ΐίοηί ουίεηιρερβί. ΑΠυά

- ΐ β - - χ ι δ ι_ .. : ι —. : — ■ Αη—*.η
γιον γένηται· Ιτερον τοιούτον κτήνος ή έπιθυμία,

νωτοφοροΰσα τρόπον τινά χ<Α βαστάζουσα τήν ψυ

χήν, χαΐ έπΐ τδ ύψος άνάγουσα, δταν έπΐ τά 5νω τη

ήνία (53) τής διανοίας εύθύνηται. Κα\ τά άλλα πάντα

χτήνη έστίν αύξανόμενα τή- εύλογία, δταν πρδς τά

μεγάλα γένηται ήμΐν ή παρά τούτων ύπηρεσία.Εΐτα

πάντων τών είρημένων άναχεφαλαίωσιν έν τώ έφε-

ξής ποιείται λόγω. Πολυτρόπως γάρ τά τε πάθη διε-

ξελθών , χα\ τάς θείας ευεργεσίας ύπ' 6ψιν ποιήσας ■

νυν\ δι' όλίγου πάλιν έχπεριλαβών (54) ά'αχεφα-

λαιοϋται τφ λόγω. Έν οίς φησιν , δτι ι 'βλιγώθησαν,

χα'ι έχακώθησαν άπδ θλίψεως χαχών κα\ όδύνης. >

Διά μέν τοΰ όλίγου σημαίνων τήν βραχύτητα, και

τήν γενομένην άπδ τοΰ ύψους τε κα\ μεγέθους είς τδ

(φΐ8(Ιειπ ξειιεΓΪ8 ]υιιιεηιυηι ε8ΐ ευρί<1ίΐ3$ , (Ιοιήο

ςυοιίβηιιηοιίο ΓεΓεη$ ει 1>3]υΐ3η$ 3ΐιϊπΐ3πι, ει ϊη 31-

I ιι ι· ι ενεΐιεηβ, ςυβηοΌ ζά 8ΐιρεπΐ3 ΙιαΙιβηαε πιεηΐίδ

ιϋηβυηΐιΐΓ. ηεϋηιΐ3 ίίειη οηιηίβ ]αιηεηΐ3 ιηυΐΐίρΐί-

(·3ΐ3 ιιιηΙ 3 ΙιεηειΙίεΓιοηε, ςιΐ3ΐκ1ο ηοΓυιη βιιχϊΐίυ 3(1

ηΐ3^π3 εΐ 3Γάίΐ3 βηίιϊιηυΓ. Οείηύε οηιηίυιη ρΓ3?αΊ-

εΐοΓυιιι 1)Γενειη ςιΐ3Π)(ΐ3ΐη ΐ'ερείϊΐίοηεηι ίηβΐίΐιιΐΐ ίΐΐίβ

ΐ|πιι· 8ΐιΙΐ8εςιιιιηΙυΓ νβΓίιϊβ . Οιιηι εηϊηι ηιιιΐιίβ ηιο-

<!.* ρεΓρε88Ϊοιιε8 εΐ 3ΐηϊεΓιοηε8 άεβεηρβϊκβεΐ, ιΐϊνϊ·

ηβςιΐϋ 1>ειιεΙίεί3 3ΐι1ε οευ1θ8 ρο8ΐιΪ88εΙ, ηυηε ουίΐεΓ

ειιηεΐ3 Γε$υηιεη8 ίΙεΓ3ΐ, ευιη 3ΪΙ . ι Ει ρ;ιιιοϊ Γ.κ Γι

8υιιΐ, εΐ νεχ3ΐϊ βυηΐ 3 ΐΓΪΙ)υΐ3ΐίοηε ηιβίοπιιη ει

ιΙοΙοτε; ι νεΓΐ)ο (|υϊι1εηι ώλιγώθησαν (ρβυεί Γ;ιοΐϊ

Βΐιηΐ), 1>Γενίΐ3ΐειη δϊ^ηίΓιοηΐ, εΐ ίΙΙκηι ψιχ εβί 36

ταπεινδν συστολήν. Τδ γάρ ολίγον, τδ βραχύτατον β 3ΐ1ίΐυ(1ϊηε εΐ ηΐ3£ηϊΊΐΐ(1ίηε ϊη ϊπιυιη *1^Ε0ΐϊ"ηβιιι.

σημαίνει κατά τήν έννοιαν. Τή δέ κακιόσει τήν πρδς

τδ κακδν οικειότητα, θλίψιν δέ καΐ όδύνην, παντα

χού τδ πέρας λέγει τής τών άγαθών άποπτώσεως,

ώ; έν έτέρω ψαλμώ τδ τοιούτον διέξεισι λέγουν

« Περιέσχον με ώδϊνες θανάτου. Κίνδυνοι αδου εύ-

ροσάν (55) με. θλίψιν καΐ όδύνην ευρον. ι Ώδϊνας

θανάτου κα\ κινδύνους άδου (50) τάς άμαρτίας ειπών,

έπάγει τδ πέρας είς δ τελευτά τής άμαρτίας ή φύσις·

όπερ ουδέν άλλο, ή θλίψις τε καΐ όδύνη έστίν · ούτω

τοΰ Ευαγγελίου διά τοΰ « χλαυθμού, κα\ βρυγμοϋ

" Ρκβί. χνιι, 5 ; οχιν, δ.

(51) Παθών, ε»1.

(5ί; Πεινώντες, εο".

(5δ) Τά ήνία, ει).

Τδγάρ όλίγον, ρ3ΐιεϊ εηϊηι $ευ ρβιιΐυηι ηοΐϊοηε 803

Ι)Γενϊ88Ϊιη3ΐη ηιΟΓβηι ϊη$ϊηιΐ3ΐ. ΎειΊ)ο βυΐεηι έχα

κώθησαν, ι νεχ3ΐϊ Βΐιηΐ, ηιβίϊδ ββεείϊ βιιηΐ, » βϊβηϊ-

Πε3ΐ εοηκυείυιΐϊηεηι ευηι ηιβίο, ει 3εεε88ΐιιη 3(1

ίΠπά* . ΡεΓ ΐΓΪ1ιυΐ3ΐίοηειη ει (ΙοΙοΓεηι ϊιιίεϊΐϊξϊΐ εοη-

8υιηηΐ3ΐιιηι Οηεηι, ψιϊ 8εϋε88ίοηεηι 3 ϋοηο εοιηίΐ3-

ΙϋΓ; ι]ΐιο(Ι οί ίη βΐϊο Ρδβΐιιιο, $ίπ)ϋε <|ΐΓΐ(Ι βΙΙ'εΓεηκ,

η(Γιπη3ΐ ΙιΪ8 νειΊ>ϊ8 : < Οϊΐ'εηηκΙειϊεΓυπΙ ηιε υΌΙοι-εβ

ιιιοηΪ8, ρεπευΐβ ϊιιΓογπϊ ϊηνεηειυηΐ ιηε. Τι·ϊϋιιΐ3-

(ίοηειη εΐ άΌΙοτεηι ίηνεηϊ "; · ειιιη ιΐυίοπ ο ηιοιΙΪ5

("54) ΕθΓΐ6 έμπεριλαβών.

'55Ί Εϋρησαν, εα.

(50) "Λδου οιη. εϋ.; ιιιοχ τής.
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κι ρειίευΐβ ρεεεαίι υοηιίηβΐ, Πηεηι ίιιιΐίεαΐ, ίη Α τών οδόντων > τδ αϋτδ τούτο διασημαίνοντος. Είτα

^υαιι ιΐ3ΐυι°3 ρεεε3ΐί (ΙεβίηίΙ, ηυί ηοη β»1 3ΐίυ$, προστίθησι δι' άκολοϋθου τ6, «Και έξεχύθη έξουδένω-

ςαϋηι ΐπ&υΐϊΐίο 61 ϋοΙΟΓ ; ίΐίικί ίρ&υηι Ίη Εναη^β- σις έπ' άρχοντας (57). »

Ιίο ρβΓ < Πείυιιι (Η 8ΐι-ί(1οΓβιιι ϋεηΐίυιη » ϊοηυϊΐυΓ ΑαΜίΐ (Ιβίικίυ : « ΕΙΓαιι ββΐ ϋββρεεΓιο, ι ει ςυαϋί

αιιηιιΐΐβΐίο, > βιιρει· ρηηείρεδ εοπιιιι. ι

ΜιιίΙίΐικ (ΙοεεΙ, ((ΙιιιιΙ 6896 ίη 60, (|ΙΙΟ(1 681, ν6Γ6

βίΐ ϋϊ5β. 0υθ(1 81 ι) ιιι » :ιΙ) ε88β βχοΐ<1ϊΙ , ίδ ηοο εβί

ίη ββββ. Εββε 6ΠΪΙ1Ι ϊη |η·(·(·;ιιο, ηοη 851 ρΓΟρίϊβ

6886, ςυία ίρδβηιεί ϊη $β, ει δεευηαΊιηι ββ πΐ3ΐίιί3

ηοη 68(, 6ΐιηι αΐϋΐίΐία δίΐ μηνιαίο, 61 ηοη οχδίδίεη-

ιί;ι Ιιοηί. 0_ιιεπι;ιι1ιιιθ(1ιιιη ίμιΐιΐΓ ίΙΙβ, ςυί 681 ίη

εο ςυί 681, ίη 68$β 681: βίο ο,υί ίη η'ιηίΐο 681 (ΙβΙβ

Λ6Γ0 681 ιηαΐίΐί»), 18 ίΐ'ΐιΐΐ'ΐη ηίηίΙ Πι, 61 3ΐιιιίοίΐ3ΐυΓ,

υ.1 ίη ρ83ΐιιιο ίβίο «ϋοίΐυτ. Ε81 αιιΐβπι ηυ]ιΐ3 \Ό03-

Διδάιχει δέ δια τούτων, δτι τδ μέν έν τφδντι είναι,

άληθώς έστιν είναι. Εί δέ τις τού δντος έχπέπτωχεν,

οΰδέ έν τφ είναί έστί. Τδ γάρ έν κακία εΐναι, οϋκ

έΊτι κυρίως είναι. Διότι αυτή καθ' έαυτήν ή κακία

οΰκ έστιν, άλλ' ή τού καλού ανυπαρξία, κακία γίνε

ται. Όσπερ ουν ό έν τφ δντι ών έν τω είναί έστιν,

ούτως δ έν τω ούδενΐ γενόμενος (τούτο δέ έστιν ή

κακία) έξουδένωται , καθώς όνομάζει ό λόγος. Ή δέ

τοιαύτη τού λόγου χρήσις, τέτριπταί πως έν τη" συν-

1)ΐιΙί ηοιίο, 6ΐί3ηι εοιιιηιιιιιί Ιοηιιεηΐίιιιιι εοηδυείιι- Β ηθεία των κεχρημένων. 'ύς την τροφήν έν σαρκ\

άίηε Ιτίΐ3. 1>ίείιιιιΐδ εηίηι είΐιιιηι ίη γηπκ: Γβεβ-

ρΐιιιιι, εαι-ηβιιι (ίεΓί, εί νίηυιη 3^υ2β ίηΓυδίπιι, ΙίεΓί

3ςυ3ΐη , ΓεΓΓυιηςυβ ίη ίβηβ ί^ηεβεβΓε: βίο βΐ 18,

ηυί αϊ) εο ηυοά 681, εχείαΊΐ ει »ι1 ηίηίΐ άεΟεείίι,

ίη ηίΐιϋυιη ηυοηυβ οοηνβΓίί Γεοίε άίοίΐυι·. Εγ^ο

ίηηυίαιίο βδΐ ηοη εχδίδίβηΐίβ ίη Ιιοηο, ςιιχ 3ά ρπ-

■1)08 βιιεΙΟΓεε πιβΙΚίχ, Ιιοο 681, 3(1 ρπιιιοβ Ιιοιηίηββ

<:ι«η νεηΪ88εΐ, εΐίβηι 3(1 ρο-ΐοΐ'οπιιιι δΐιεεεδδίοηειη,

ΪΙΙ813Γ ρεπΓιείοδί ευϊυδύβιη Ουαιίηίβ είΓιΐδ» ββΐ.

Ρθ8ΐ(]υ3ηι ίβίΐικ ηαΐιΐΓ3 1ιυ]η8ηΐ0(ϋ ιηυηβΓβ οι-Ιιλ

Γυίΐ, νίΐα πιφιαιη, Ιιοηιοηυβ 3 Γβρίοι-β, ςυί ιϋνί-

η«ηι ΙιειιειΓκΊίοηειη δΐΐΓπριιίΙ, ,κΐ ρβυρεηβίβιη ιε-

<]30(ιΐ8 681 ; χπΐιμιη^ίι : « ΛιΙ]ιινίΙ ρβιιρεΓβηι <1ε ίηο-

ρί3. ι Ιρδίιΐδ εηίπι ε^εβίβίε ηθ8 <ΙΊΐ;αί δΐιιηιΐδ. ΕΙ

γενομένην , άποσαρκοϋσθαι λέγομεν , κα\ τδν οΐνον

έχχεθέντα τω ύδατι έξυδαρούσθαι · χα*, έν τφ πυρ\

τδν σίδηρον έκ7τυρούτθαί φαμεν " ούτω κα\ τδν (58)

τού δντος έκπεσόντα, έν τφ ούδενΐ γενόμενον έξ*υ-

δενούσθαι ■ ούκούν ή έξουδένωσις ή έν τφ άγαθφ Αν

υπαρξία έστίν. Αύτη δέ έπ\ τους άρξαντας της κα

κίας , τουτέστιν, ϊτζ\ τους πρώτους ανθρώπους έλ-

θούσα, καθάπερ τι (Ιεύμα πονηρών, κα\ έπ'ι την των

έπιγινομένων διαδοχήν έξεχέθη. Έπε\ ουν έπτώχευ-

σεν ή φύσις τού τοιούτου κτήματος, της ζωής λέγω,

καν. πένης ό άνθρωπος ύπδτοΰ κλέπτου έγένετο,τήν

θείαν συληθείς εύλογίαν, δια τούτό φησιν, δτι < έδοή-

θησε πένητι έκ πτώχειας, ι Τ!] γάρ έκείνου πτώχεια

ήμεΐς έπλουτήσαμεν. Κα\ Εθετο αύτοϋςόποιμήν δ κα-

ροβιιίΐ ίΙΙοβ 130ΙΙΠ5 ρηδΙΟΓ, Ιοεο Ιιι υΙΟΓυπι, ι ονεδ ^ λδς άντ\Οηρίων, ι πρόβατα πατριάς-ιπατριάνδέ όνομά-

Γβηιίΐίχ. ι Ε3Π)ίΙΪ3πι ηοπιίη3ΐ εοείυπα ει εοΙΙεείίο-

ιι ι ■ ιιι ΓαΙϊοιιπιπ 3(1 (Ιίνίιιυηι ηυπιεη οοΐίπεηιΐϋπι εοη-

ϋιιεεηΐίυιη ; α,ιιειΐ)3ώιιοάΊιπι ει ΓηυΙιΐί Ιεβΐ3(υτ :

« Εχ ηυο οπιηίβ ΓμιιμΙΊπ ει ίη εοβίο, ει ίη ι <■ ι γ ;« ηο-

ηιίιοΐυτ ". ι ΛιΜίι ροβίββ : ι νίάεΐιυιιΐ Γεείί ει

Ιίηιευιιιιΐ, > ηιιο ϊί^ηίΐίεβΐ, ]υδΙιιιιι, ιΐιιιιι υευΐοβ 3(1

Οηΐ3ΐη 1)εί υεηί^ιιίΐαΐεηι εοηνεΓίϊι, ηιβίιιεΓβ : ηβηι

(■ιιχ'οιΙίΐΊΐιΓιχ ηοηίβ ηοη πιοαΊειιηι ρΓΧβίαΊυηι ββ!

ΙίηιοΓ, (]ΐιί ρΓβΗΐΊΊΐοηιιη Γεεοι-ιΐ3ΐίοη6 3(1 ετεηΐιιβ

ίυ(ιΐΓ08 ηιθ(ΙθΓ3ΐιιηι εΠΙείΐ ευηι, ηιιειη ρπιν.η 3Πφΐ3

βΟβεΙίο εοηείΐ3ΐ ; ςπί ρΓθίη(1β ιΐιιιιι (ΙοηιίηβΙυΓ,

οιιιηειηηιιε Ι3χίΐ3(ε 3 ηοΐιίβ :ι,Ι ρεεεβίυηι ίηΐηκίιι-

0ΐ3ΐη Γ:ιείΙίΐ3ΐειη εχΐιτιιιίικιΐ , ι ηιοχ οηιηίβ ΐηϊςαί-

138, ι ίηψιίΐ, ι ορρίΐ3ΐ)ί( 08 βιιυπί). · Οιι.αιι ΙιεβΙη ρ

ϊ 1 1 - » νίΐη, ιιι ΐ|π;ι ίηί(|υίΐ3ΐΪ3 08, 0)11331 3ΐίΐ|υί8 εοβηί

Γοιΐ8, ίη ρεΓρεκιιιηι οϋκΐηιεΙυΓ, ηοη βιηρίίυβ ΙείΓΟ

Ιιοε οϋοΓβ νίΟιη Ιιυπι.ιιΐ3ηι εοηΐβιηίιιαιιβ. Ηίε ε8ΐ

υοηοηιιη οιηηίυιη νβΓίβχ, ει οιιιηϊδ βρβί ε3ριι(,

1ΐηί8 Ιοίίυβ 1>ε3ΐίΐυάΊιιί5, ηίηιίΓυηι ιι( ιΐ3ΐυΓ3 3ηι-

ρΐίυε ηοη (ηι-ΙιείιΐΓ 3 ηιβίίιία, βεά ιιΐβιιιηίβ ίηίςυί-

188 ρΓοευΙ 3Με§εΙιΐΓ ; ηυ% Ιΐ3υ(Ι 3ϋ3 ΓιιβΓΪΙ. ηιιαηι

ΐί>Μ· ίηίςυίΐ3(ί8 ΓερεΓίΟΓ. Ηοε εηίιη εοΐΐεειίνυηι

ιΙΙυι) νοεβίιυΐυηι, οηιηϊ*, δϊβπίίΐεαι ; οΙιβΙΐ'υεΙιΐΓ νϊ-

'· ΜίΙΐη. τπι, 12. "Ερίιεϊ. ιιι, 13.

(57) Αύτών αάύ. εά.

(58) 'Εκ, εο1.

(5Ί) Τδ θ. κατά λόγων, εο!.

160) Παύλος, εϋ.

ζει, τδ σύστημα τώιΐ εις τδν θείον κατάλογον (59) συν-

τελούντων. 'ΰςκαιό Απόστολος (60)λέγει·ι 'Εξ οδ πά

σα πατριά έν ούρανφ, καΐ έπ\ γής όνομάζεται. » Είτα

επάγει · δτι ι δψονται ευθείς, χα\ φοδηθήσονται. ι

Διδάσκων διά των εϊρημένων δτι πρδς την φιλανθρω-

πίαν ταύτην βλέπων δ εύθΰς φοβείσθω. Ού γάρ μι-

κρδν των άγαθών φυλακτήριον δ φ&δος γίνεται, τη"

μνήμη τών προγεγονότων πρδς τδ έφεξής σωφρονί-

ζων τδν έν πάθει γενόμενον. (Λ κατακρατούντος,

κα\ πάσαν τήν διά χαυνότητος πρδς τδ κακδν γινο-

μένην εύκολίαν ήμών έξορίζοντος, « πάσα, > φησ'ιν,

ι άνομία έμφράξει τδ στόμα αύτής. ι 'Ος μακάριος ό

βίος έκεΐνος, έν φ τδ της άνομίας στόμα, καθάπερ

τις βορδόρου πηγή (01), εις τδ διηνεκές έμφραγή-

σεται, ούκέτι τή δυσωδία τδν τών άνθρώπων βίον

καταμολύνων (62). Αύτη έστ'ιν ή τών άγαθών κορυφή,

τδ τών έλπίδων κεφάλαιον, τδ πέρας πάσης μακα-

ριότητος, τδ μηκέτι διοχλεϊσθαι ύπδ κακίας τήν φύ-

σιν · άλλά τήν πάσαν άνομίαν (63)·αύτη δ' άν είη

δ εϋρετής της άνομίας Τούτο γάρ ή περιληπτική

διασημαίνει φωνή, έμφράξαι τδ στόμα εκείνο, οδ ή

φωνή τδ καταρχάι, θανάτου ύλη τοις άνθρώποις

έγένετο. "Οταν ούν /ξαιρεθείη πάντδτφ (64) καλφ

(61) ΟιΓΐ(ΐ3ΐιι -ομή.

(62) Καταμολύνον, εϋ.

(65) 'Ε^ιφράξαι 3(1(1. 60*.

(64) Τω οιη. εΰ.
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άντικείμενον, Εκείνη Εκδέξεται ήμάς ή κατάττασις, ί,ς Α ΛβΜββΙ 08 ίΐΐίιΐδ, ευ]ιΐδ νοχ ίηίΐίο Ιιοπιίηίΐίΐΐδ «ιβ-

ούδείς λίγος μηνυτής εύρεθήσεται , ή τις ύπΕρ αΓ-

σθησίν τε καΐ γνώσιν είναι παρά της θείας φωνής

μεμαρτύρηται. Τούτοις Επάγει καΟάπερ τινά σφραγίδα

τάς ΙιΑ τέλει φωνάς λέγων ι Τις σοφός, χαΧ φυλάξει

ταϋτα ■ καΐ συνήσουσι τά Ελέη τοϋ Κυρίου ; «επειδή

γάρ διπλή ή τής σοφίας Ενέργεια , καΐ ή μέν Εστιν

Ερευνητική τε κα\ ζητητική των συμφερόντων , ή

δέ φυλακτική τών ευρεθέντων το Εν τής σοφίας

Εργον, τδ ζητητικδν λέγο>, πεπαϋσθαι τηνικαΰτα βού-

λεται. Εις τί γάρ τή ζητήσει χρησόμεθα τοϋ ζητουμέ

νου παρόντος ; Εν Εργον (65) οΕ μόνον κελεύει τδ λειπό-

μενον γίνεσθαι, δπως άν φυλαχθείη τδ πορισθΕν άγα-

θδν,πρδς τοΰτο τής σοφίας ήμϊν συνεργούσης. Τίς δΕ

ή σοφία, καΐ τις ή τών άγαθών Εστιν φυλακή ; τδ μή

16ΙΊ3ΠΛ ηιοΓίϊδ ρι-<ευιιίΙ. (>ιι»ηϋο ΐ£ίΐικ βυϋΐαΐυηι

Γιιεηΐ οηιιιε ίΐΐιιιΐ ςιιοιΐ 1)θηο βανβΓδβΙυι-, ηιηι ηο»

δυδείρίει ϊΐΐβ δΐίΐΐυδ ςαβηι ηυΐΐ» οιαίϊο οχρΓκ.πν

ροίεβΐ, ςυί βΐ δεηδίιπι εΐ ίηΙβ1Ιί£βηΙίαιη ϊη βαεπδ

Ι,ΪΙΙιτίδ 81ΐρεΓ3Γβ (ΙίείΐΙΙΓ ,0. Ηίβ ΟΠίηίοΐΙδ (]1138Ϊ 81-

ςίΙΙιιηι Ιΐ35 βχίΓειηβδ νοεββ 3ά]ΐιη£ίΙ : ι (Ιιιίδ δβρίεηβ,

ει ευβίοιίίβΐ Ιιχε, ει ίηΐε11ί£βΙ ηιίδεπεοπίίβδ Οο-

ηιίηί ? > Οιιπι εηϊιη δαρίοηΐίιε αοιϊο αΊιρΙεχ βίι : ηΙΐοι-3

ςυ* ίηιΙ,ι^ιΐ βΙςιι.ΈπΙ υιϊΓο, 3ΐΐβΓ» ςυ% ρ3Γ(α 8βι*-

ν3ΐ: ΐΐΐηιη ςυΐ(1βπι βαρίβηΐίχ ααίοηοιη, α,ιιιε ϊη ϊη-

νεδίϊ^αΐϊοηβ ευηδίδΐίΐ, ί ικΐίο^ι ΐιιηε εεδδ3ΐηΓ3ηι :

φικί εηϊιη οριιβ ε&Ι ίιιπυίδίΐίοιιε, ευηι ί<1 ςυοά

ςυχί'ίΐυΐ', βάεδί ? δεά" ;ι1ιογππι ΐ3ηΙυηιηιθ(1ο ιίπι.πο

ει 3£εΓε ροδίυΐαΐ υΐ οοηυηι βάερίυηι ειΐ8ΐο(1ί3ΐιΐΓ,

άσυνέτως τής θείας φιλανθρωπίας ϊχειν. Ό γάρσυνε\ς, β 3(1]ιιν3ΐιΙε ηοβ 3(1 1»οε ίρδίιηι δβρίεηΐί.ι. Ου* τογο

2>ν τετύχηκεν, ούκ άν πρόοιτο (66) τδ άγαθδν, οδ ήξ£ω-

ται. Ό 61 άσυνέτως Εχων τής χάριτος, ταύτδν πείσε-

ται τοις τυφλοΓς, ο! μαργαρίτην ή σμάραγδον, ή τινα

εών τιμίων λίθων Εν χερσί λαδόντες, ώς ψηφίδα τινά

ιών είκαίων (67) άπορ^ίπτουσιν, άγνοία τοϋ κάλλους

άκουσϊως ζημιωθέντες τοϋ κτήματος.

Ιιχε 881 83ρίεη1ί3, ε( οοηοπιπι ευδΐοα'ί3? Νβ ςυίδ

άίνϊΐΜΒ ηυπιβηίΐαΐίδ β( 1>βηί^ηίΐ3ΐί8 βίι πιιΐϊβ εΐ

ί£Π3Γΐΐδ. Νβηι ςυϊ ίηΐεΙ1ί£ΪΙ πυ» 3886(:ιιΙιΐδ εδί, >δ

ηευΐίφίαπι >1>]βοβΗΐ ουηαιη ίΙΙικΙ, ςιιο άοηβιυβ ββΐ.

Αι ουί (|Γ3ΐί3πι ηοη ίηΐβΐϋ^ίΐ, βί 'ιάβαι αεείϋίι ςυοά

εχείδ, ηιιί ηΊ3Γ£3ΐ-ίΐ3πι νεί βπΐ3Γ3§ιΙιιηι, νεί 3ΐίηυεηι

ρΓείϊοδοπιηι Ιαρίϋιιιιι πιβηυ Ιβηεηΐεδ, υΐ οηΐεπίιιιη αΐίηιιεηι νιιΐ£3Γεηι εΐ ρδδδίπι οϋνίιιπι 3ο]ίείαη(, ςυΐ οο

ΐ£ΐ)0Γ3ΐ>Γΐ3Πΐ ρυΙεΙίΓίΙιιοϋιιίδ σ,ιΐΰβ ίιι 1«ηΐ3 Γβ ίηεδί, εβ ρτχΐβΓ δυβηι νο1υηΐ3ΐεηι ρπνηηΐιιι·.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ".

Ταύτας δΕ τάς πέντε τών ψαλμών διαιρέσεις, δι'

όν καθάπερ τινάς βαθμούς άλλήλων ύπερανεστώ-

τας (68) κατά τινα τάξεως άκολουθίαν κατανοήσαντες

οΑΡυτ ιχ.

Ιδΐ3β ΐξίΐιΐΓ δυηΐ αιιίηααβ ρβΓίΐΐκ Ρδβΐιηοπιπι

άίνίδίοηβδ, ςυ38 Ιίηςιιαιη §Γ3άυ8 (]υοδ()3ΐη, 3ΐίθ8

βΐϋδ βΙΐϊοΓεβ, δεειιηάυιη ςυβηκίαπι ΟΓάΐηίβ δβΓΪεπι

εκ τών είρημένων διεκρίναμεν σημείων, δτι Εκάστου ^ εοηδίάεΓ3ΐ38, 8Χ ρτορπίδ δϊ^ηϊ» εΐ ΐηϋΙοΐΐβ «ΙΙβΟΓβ-

τμήματος ή τελευταία φωνή στάσιν τινά τοϋ λόγου

κα\ βάιιν τής διανοίας Εχει , περιγράφουσαν Εν Εαυ

τή τών προηνυσμένων τδ πέρας, διά τής δοξολογι-

κής τε χα\ ευχάριστου φωνής τής λεγούσης,«Εύλο-

γητδς Κύριος είςτδν αιώνα, γένοιτο, γένοιτο. »Τδ γάρ

νόημα τούτων, ευχαριστία τίς (69) Εστιν εις τδ διη-

νικΕς παραμένουσα · Επειδή ούκ είσάπαξ ειπών ό

λόγος , Γένοιτο, Εστησε τήν εύλογίαν, αλλά τή δισιή

άναλήψει τής φωνής Εν τή εύχαριστία νομοθετεί τδ

άίδιον. Έν Εκάστω δε μέρει τών κατά τά (70) τμή

ματα ταϋτα διαιρεθέντων, Γδιόν τι άγαθδν ό λόγος

ένεθεώρησε, δι' ου γίνεται ήμΐν Εκ θεοϋ ή μακαριό-

της, κατά τινα τάξιν άκόλουθον τών Εν (71) Εκά

στω θεωρουμένων άγαθών, άε'ι πρδς τδ ύψηλότερον

νίηιυ.8, ηυΐ3 ειι]υ2ηιιβ βεείίοαίδ τοχ ΙβΓππηιιηι βετ

ιηοη'ι ει ιιιείαπι εοςίΐβΐίοηϊ ροηίΐ, εΪΓεηπιβεπρίίί

ρΓΟίοβάβηΐίυηι Οηΐϋυδ, Ιιο]υβπιοάί ΙαυάαΙίοηβ ει

(ρΤ3Γι>Γυπι βειίοηε : · Ββηβάίεΐυβ ϋοηιϊιιυβ ϊη βχ-

ευΐυηι, ΓιβΙ, ίίαΐ. > 8βηδυβ εηϊιη Ιιίδ δΐιΐΐδίπιΐυβ εοη·

Ιϊηεΐ βπίΐίαπιπι βεΓιοηειη ίη ρεΓρεΙυιιηι άιίΓαηίοπι ;

ςιιαιΐ(]ο(]πί*!βιη δεηιεΙ νοεειη, ι δβΐ, » ροδυίδδβ, βϊο-

ςυε ΙβυάβΓιοηεπι ιβπηίη»δδθ ηοη εοηΐεηΐηβ, εβηι

ύηρίίεαΐ : ςυβ ε]ιΐ3ΐ1επι νοεί8 ϊΐβΓαίίοηβ ϊιιβϊηυαΐ

εΐ εοοΠπηβΙ ρεΓρείηίΐβίεηι ^Γ3ΐΪ3Γυηι βειίοηίβ.

Ρογγο ίη ςυβΠ&εΐ ρ»ηβ ρΓ33(3ίεΐ3πιιη βεείίοηηιη

ρτορΓίιιπι ς υ 0(1 1! ;ι πι 1>οηυιη 3ηίπια(]νθΓΐεΓε ΙίεεΙ,

ρεΓ ηυοο1 ηοοϊβ ΙιοαΙίΐυϋο οονεηίΐ, δεευηάυιη ογ-

άίηεπι ςυβηκίαηι, ςυί ίη 8ΐη§υ1ϊβ ίΙΙίδ οοηίδ ίηββββ

τήν ψυχήν ΰπερτιθε\ς, ώς άν Επ\ τδ άκρότατον άφί- ρ εοηβρίείΙΟΓ ; δεπιρβΓ 3(1 βΙι'ιογλ βπίπιο ΐΓ3αΊιεΐ0,

κηται (72) τών άγαθών.

Τούτο δέ Εστιν δ αίνος τοϋ θεοϋ (73) έν πάσιν

άγίοις άποπληρούμενος, καθώς περιέχει ό τελευταίος

ψαλμδς λέγων « Αινείτε τδν θεδν έν τοις άγίοις αύτοϋ. ι

"0-ου (74) ι τδ στερέωμα τής δυνάμεως,· τδ Εκ τοϋ

άγαθοϋ άμετάπτωτον σημαίνει (75), καΙ αί δυναστείαι

τοϋ θεού, τδ μηκέτι ύπδ κακίας δυναστεύεσθαι τήν φύ-

" ΡΙιίΙίρρ. ιν, 7. " ΡδβΙ. ει-, 1 8ςς.

(65) Ένεργόν, ε(1.

(66) Ηροΐετο, εά.

(67) ΑΙίςυοΙ εχεηιρΐ3ΓΪ3 εαίΐ3 ηοΐο Ιΐ3ΐ).?ηΐ εί

καίων.

(68) ΑΓιςιιοί εοϋϋ. ύπερανεστώσας.

(69) Τίςβαιι. εϋ.

ϋοηεε 3θ! δυρΓειηυηι οιηηίυιη οοηοηιηι ρεΓΐίιι§3ΐ.

Ηοε νβΓΟ ςιιοά1 οπαηίΐιυβ εοπιπιυηε βτίΐ, ηϋ 3ΐίυϋ

ββΐ, ο,ιιβπη Ιαυιΐϊβ άίνίιιηι εεΙβ1)ΓαΙίυ, φ\χ ίη οηιηί

1)ΐΐ8 βιηειίδ εοηιρΙεΙιίΐιΐΓ.; ρΓΟίιΐ ίη ροβίΓβιηο ρβ3ΐ

πιο ΙιαΙιοΐϋΓ : ·1.3υα,&ΙεΟοηιίηυηιίη83ηεΓΐ8είυ8Ι( :·

ιιΜ 6ΐΪ3ΐη < ΓίΓηιαηιειιΙιιιη νΪΓΐυΙίβ ε]οβ ι ίιηηιυια

οίΐβιη εοηδίαηΐίβιη ίη οοηο βί^ηίΟεβΐ : Ρτίηείρβίυ»

(70) Τά οιη. οά·

(71) Έν οπι.εα.

(72) 'Εφίκηται, ειΐ.

(73) Ό μηχέτι ύπδ κακίας Λ<1<1. ειΐ·

(74) ΔΕ αΜ. βο".

(7ο) Διασημαίνει, ε(Ι.
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φΐβ δβιι νίΠυΙβδ Οβΐ οβίβηάαηΐ η3ΐιιι·:ιηι ηοη »πι- ^ "ν παραδηλοΰσιν. "Οτε χωρεί λοιπδν ή άνθρω-ίνη

ρΐίιΐδ Γοι-ε ιίοιηίιιιιΐίοη'ι ρβεεβίί υΐιηοχ'ιαιη ; ςιΐίΐιιύο

ηυιιιβηϊ ηβΐυτβ ϋβ ε3?ΐει·ο, δεευηιΐυηι ηηιΐιίΐιιιΐί-

ηεηι ΠΊ3$ηίΐιΐ(]ίι>ί3 ε]ιΐ3 Ιβικίβηι ίηδίίΐυεί, ηοη ];>ιιι

ρηι νπιη (|ΐικΙι1:πιι εΐ εχίΐε Γ&5θη3η$, 8β(1 νοείβ Π)3-

£ηίΐυ(1ίηβ Ιυ1)3ηι εννιρκιη*. Αίΐ βηίπι : ι Ι.απιΐ.ιΐο

ίη $οηο Ιιΐϋκ, ι ςυηιιϋο βΙΪ3ηι ηη]υδ υηίνεΓδί 1 1 α γ—

ιηοιπηιη εΐ εοηεεηΐιιηι ίπιίΐ3ΐ)ίΐιΐΓ ν3ΓΪΪ8 ει ηιιιΐΐί-

βεηίδ νίιΊιηίήιΐδ, ςιΐ3δί ΟΓβπηιιιη 1)εο ΓβεΙβ ηρΐϊδ

εοηείηηίδψιβ πιοϋιιΐίδ 61 εοηοεηΓιοιιβ. ΝοιηίηίΙ

νεΓΟ ηοε Γΐ£υι*313 ο,ιοάβιη ΙοφίοηιΓι Ιοπιιπ « ρδ»Ι-

Ιβπιιπι ει είιΐιαι-βηι. ι Ροβΐ ειι]ιΐ8 πιοιίιιίαΐίοηβπι,

βεροδίΐο οηιηί ίΙΙο α,ιιοά ΙεττβδίΓβ 681, υ ι πιυΐιιιη νο-

είβςυβ εχρεΓ8, ίη Ιγπιραηοπιιιι ηΐ3§ηί(ίεο εβηΐυ

εοη8οεϊ3ΐ εο3ΐε5ΐίΙ>ιΐ8 εΐιοήδ ρΐΌρπ3πιηι εηοηΙαΓυιη

δύναμις κατά τδ ιτλήθος της μεγαλωσύνης αύτοΰ

ποιεϊσθαι τον αίνον, ούκέτι μικρά φθεγγομένη , άλλ'

ήδη παριοΰσα τή" μεγαλοφωνία τάς σάλπιγγας (76).

ΦηαΙ γάρ· « Αινείτε τον Κύριον έν ήχω σάλπιγγος. ι

"Οτε κα\ μιμείται τήν τοΰ παντδς άρμονίαν τω ποι

κίλω τε κα\ πολυειδεϊ των άρετών, δργανον Ιν ρ"υθμίί

μελωδία; τω θεψ γενομένη (77). Όνομάζει δε τοϋτο

διά τίνος τροπικήςσημασίας ι ψαλτήριόν τε κα\ κιθά-

ραν 6 λόγος, ι Μεθ"8(78) πάν γεώδές τε κα\ κωφδν,

κα\ (79) αναυδον άποΟεμένη, έν τη- των τύμπανων

μεγαλοφοινία ταϊς οΟρανίαις χορείαις συνάπτει τών

ιδίων χορδών τον ήχον. Χορδα*. δ' άν εΓεν τω δργάνω

έντεταμέναι (80), τδ έν έκάστη άρετη πρδς κακίαν

άνένδοτόν τε κα\ [άχάλαστον. Δι' ων γίνεται ή καλή

δοιιιιπι. ΟΙιοπΙ» βυΐεηι ίη ΟΓ^βηο ειίβηδ* ηίηίϊ Β συνοδία τοΰ κυμβάλου ταϊς χορδαΐς μιγνυμένυυ, όταν

;ι 1 ΐ 1 1 ίΐ ΓυοΓΪηΙ, ςιιβτη ιΐΐβ ίη ςϋβΐίϋεΐ νϊτΐυΐε ίηβίΐυδ

Γίμοι-, ηυο 3(1 ιη:ιΙίιί:ιηι ίηΠβειί βΐ ίηεΙίηΐη ηβςυίΐ.

<3υίΙ)ΐΐδ οιηηΊΙπίΛ ]υεηηι1υ8 ίΙΙε 0}·πιΙΐ3ΐί εοηεεηΐιΐδ

εηοι-α'ΐδ ρεπηίδΐιΐδ είϊίείΐυι·, ηιι.ΊΐηΙ» 8οηιΐδ ε>·ηι1ΐ3-

Ιοπιιη, ηιεηίβηι εχείοι, αϊ άίνίηοδ ί1Ιο$ εαΗιΐδ οΙ>-

βαΐ, ει Γιβςυεηΐεΐ ; ςυοιΐ ψικίεηι πιίηί ίπηυοτο νί-

(Ιοιμγ ιΐϊΐυπε ηο8(Γ% ειιηι 9η»εΙί$ 3οείβΐ3ΐβηι, .-ιίι

β ιι ί πι : 1 1ι3ΐΐ(ί3(6 [)οηιίπ\ιιη ίη 0}·ηι1)3ΐί5 ϋβπβ 80-

ηαηΙίΙ>ιι$. ι ΟοηνεηΙιΐδ βηίηι 1 1 Ιο βη^εΐίεχ ηπίππο

οιι ιιι Ιιιιπιαηη, ψκιικίο Ιιυιιιηη» ;ιιΙ Ωηειη δΐιιιιη ρετ-

νεηβΓΪΙ, §Γηΐαιη ΜΙλπί ^Γηΐϊηπιιη βεΐίοηίβ ηιοοΊιΙβ-

Ιίοηεη», ηιιιΐηο εοηριεβδίι βΠΊοϊοΐ ; $ίιιιυΙ<|ΐιβ .] ι» ιι«: ι ϊ«

νοείουδ οβηί^ηίΐβίεπι ϋεί δυρβι· οιηηββ ρβτρβίιιο εΓ-

6 των κυμβάλων^χος είςτήν θείαν χοροστασίαν έπ-

εγείρτ) τήν(81) προθυμίαν. "Οπερ μοι δοκεϊ την πρδς

τοΰς άγγέλους της φύσεως ήμών διερμηνεϋειν ^νά-

φειαν, έν φ φησιν, ι ΑΙνεΙτε τδν ΚΟριον έν κυμβά-

λοις εύήχοις. ι Ή γάρ τοιαύτη σύνοδος,τοΰ άγγελιχοΰ

λέγω προς τδ άνθρώπινον, δταν έπαναχθί) πρδς τήν

άρχαίαν|(82) λήξινή άνθρωίτίνη φύσις,τδν γλυκϋν έκεΐ-

νον ί)χον διά της πρδς άλλήλους συμπτώσεως τής

εύχαριστίας άποτελέσει· κα\ δι' άλλήλων, και μετ'

άλλήλων την έπΐ τ?) φιλανθρωπία εύχαριστίαν τω

θεφ γινομένην διά παντδς άνυμνήσει. Τούτο γάρ ή

τού κυμβάλου πρδς τδ κύμβαλον ένδείκνυται σύνοδος.

"Εν κύμβαλον, ή ύπερκύσμιος τών άγγέλων φύσις ·

Γυδ3ω άεεβηΐϊϋίΐ ; ηοε εηίηι ογιη1>»Η ειιηι εγηιΙ)ί1ο Ιτερον κύμβαλον, ή λογική τών άνΟρώπων κτίσις.

εοπ]υηεΐίο δίςηίΓιεαί. ('.νηι1ι;ι[ιιηι υηηηι εβί εοεΙε8ΐί$

ίΙΐ3 3η^ε1οΓυηι ικιίαι ;ι ; βΐΐεηιηι εγιη1)3ΐιιπι εδί π<-

Ιίοηαΐίδ ηοηιίηυιη π·ι·:ιιι·γ;ι ; μί! ρεεεβίιιιη Ιΐ3ηε 31)

ϋΐ3 8?ρ3Γ3νίΐ, ηυ33 ευηι ϋεηαο Πι 'ι 1)6ΐιί§ιιίΙ.Ί$ εο-

ρυΙηνεΓίΙ, Ιυηε Γε8θη3ΐ)ϊΙ υίΓαηυε ίη υηυιη ϊβιηεοη-

Παΐ3, Ιι ν ι πη ιι γπ ϋΐιιηι, ςυΪ3, ηΐ ηιβςηυβ αίΐ Αροδίο-

1υ8 : ι Οιηηίδ Ιίηςιια εοηΟίεΙιίΙυΓ εοείεδίίυιη, Ιοπί>-

8(πυπι, 61 ίηΓεΓηΟΓϋηι, Πιι ί>1ιιηι εδδβ ίη ρίοπηί'ιι-

ΐΓΪδ". > ν)" ' Γ.κ ιο (Ιεε.ιη(3ΐ)υηΐ η*ε εγηι1)3ΐ3 βρί -

ηίείυηι, βειι ε3πηεη νίεΐ0ΓΪ3ΐε, ΐιπκμκιηι νίείοήβ

ρ3Γΐ3, οΙ) εοηιιηαηεηι ];ιιη εοηεοΓ(Γΐ3ηι, 3θοΙίΙο εΐ

ρΓοΠίςαίο 3(1νεΓ83Γίο; <] π ο (ΙερυΙδΟ 6( ίη ιιίηίΐυιη

Γεοΐαείο, ίικΙεδίηεηΙεΓ 3ί> οηιηί δρίΓΪΙιι, ρ,ιπ δίικίίο

βΐ εοηβία 13113 ε( ηνηιηυβ βεο ίη οπιηεπι χίει-ηίο-

Αλλά διέστησεν ή άμαρτία τοϋτο έκείνου· δταν ουν

πάλιν ή τοΰ θεού φιλανθρωπία συνάψη άλλήλοις άμ-

φδτερα, τδτε ήχήσει τδν αΤνον έκεϊνον κα\ τά δύο μετ'

άλλήλων γενόμενα, ώς φησι (85) και δ μέγας Από

στολος· ότι « Πάσα γλώσσα έξομολογήσεται , έπου-

ρανίων, κα\ έπιγείων, καΐ καταχθόνιων, δτι Κύριος

Ίησοϋς Χριστδς είς δόξαν θεοΰ Πατρός, ι Ου γενο

μένου, έπινίκιον άλαλάξει & τών κυμβάλων τούτων

ήχος, διά τής κοινής συνωδίας έπ\ τω άφανισμώ τοΰ

Πολεμίου(84) γενόμενος. Τούτου δέ παντελώς άφα-

νισθέντος χα\ εις τδ μή είναι περιελθόντος, άδιαλεί-

πτως (85) έν πάση πνοη δμοτίμως πρδς τδν θεδν (80)

ό αίνος ές άε\ τιληρωθήσεται. "Επειδή γάρ « οϋχ

ώραΐος (87) αίνος έν στόματιάμαρτωλοϋ,ι άμαρτωλδς

Ιειη ρβΓδοΙνεΙιΐΓ ; ευηι εηίπ» Ιβυδ ηοη βίΐ « βρεείοδβ Ο δέ τότε ούκ Ισται , τής άμαρτίας ούκ ούσης, πασα

ίη ΟΓβ ρεεεβΙΟΓίβ"»» Ιιιηο βυΐεηι ηοη δίΐ ΓιιΙυπίδ πνοή διά παντδς (88) τοΰ αίώνος α'.νέσει τδν Κύριον.

ρεεεβίοΓ, βυϋΐβίο οωηί ρεεεβίο, οηιηίηο οροπεί υΐ οπιηίβ βρίπΐιΐδ, ςυί ίη δίεεοΐο ίΙΙο βπΐ, ϋοηιί-

ηιιπι ΙβυάεΙ.

Τβϊίδ ί^ίΐυή νίϊ 3ά 1)83ΐί1υι1ίη6ηι ιΙβπιοη8ΐΓ3ΐ3 ηο- Ή μέν ουν δδδς πρδς τδ μακάριον, τοιαύτη παρά

1)'ΐ8 εδί, 3 δυ1)1:ηιί ηβε αυ* 681 ίη Ρδαίιηίί ρΐιϋοδο- τής μεγάλης ταύτης τής (89) έν τοϊς ψαλμοϊς φιλο-

»* Ρηίΐίρ. ιι, 10 »· Εεεί. χν, 9

(70) Τής σάλπιγγος, αϊ.

(77) Γινομένη, ειΐ.

(78) "Ον, 8(1.

(79) Τδ 3(1(1. εά.

<80) Έντεταγμέναι, 6(1.

(8<) Τήν οπ). βϋ.

(82) Άρχαίαν οιη. βϋ.

(85) ΚαΙ οη». βα.

(84) Πολέμου, βα".

(85) Αδιάλειπτος, 6(1.

(86) Ό οιη. βο".

(87) Ό »(1(Ι. εά.

(88) Πάντως ή διά, βιΐ.

(89) Τής οαι. εο".



«85 486ΙΝ Ρ8ΑΙΛΙ08.

σοφίας ήμΐν ύπεδείχθη , άε\ πρδς τ6 μεΐζόν τε καΐ Α ρΐιϊα, ςυχ βοιηρβΓ ηά οιά')ΟΤΆ εΐ α1Γΐ0Γ3 νίηηΐίδ

ύψηλότερον τή^ έιΛ τήν άρετήν πολιτείας έπεισά·

γουσα (90) τους διά τούτων πρδς τδ ΰψος δδηγουμέ-

νους, ώς άν τις έπ' εκείνο φθάση τδ μέτρον τής μα-

καριότητος, ου τδ έπέκεινα οΰτε ή (91) διάνοια χωρεί

στοχασμοΐς τισι καΐ ύπονοίαις άναλογίσασθαι , ούτε

λόγος δι' ακολούθου τδ έφεξής εξευρίσκει. 'Αλλά κα\

ή κατ' έλπίδα κίνησις ή πανταχού της επιθυμίας

ήμών προεξαλλομένη τε καΐ προτρέχουσα, έπειδάν

έμπελάση τοις άνεικάστοις, αργή μένει. Τδ δέ ϋπερ

τούτο, κρεϊττον ή κατ' ελπίδα έστίν. Ώς κα\ αύτη

διά τής θεωρηθείσης τάξεως ή κατά τήν ψαλμωδίαν

φιλοσοφία μαρτύρεται, οίον τινα Ούραν καΙ είσοδον

έν τοις πρώτοις των λόγων έπι τδν μακάριον βίον,

τήν τοΰ κακού άναχώρησιν ήμΐν ύπανοίξασα. Τούτο

β(α(Κ3 608 ΐΓβάΊιοίΙ, αυί »ά ρβιΤεείίοηίδ ΓϊδΓιβίυηι

β]α> 3ΐΐ8ρϊϋϋ$ βηίΐί πιοΓιυηΙυτ, ιΐ! Λά ίΐΐαηα ηεβίίΐιι-

άϊηΐβ βίαΐηπι 'βΐ ιυοϋαιη Ιιοπιο ροΓΐΊη§8ΐ ,ιιΐΐτα φιβπι

εο£ίΐ3ΐίοηί ηοβίΓΧ, ηβ οοη]βε1ιιπ3 ςυίάβηι αΐίφΐίΐπΐδ

βΐ βυβρίβίοηίϋυβ ρΓΟ^ΓβΛ ΙίεεΙ ; ει ίη ςυο Ίά ςιιοιΐ

ιιΐΐη β8ΐ, ηαβηβ ηβςυβ Γβΐίοεϊηβικίο, αΐΐβι-υιηςηε βχ

αΙΙΟΓΟ οο11Ί§βΠ(1ο ΓβρβτΐΙ : 8β(1 ει βρει ηοδίι-χ ιηοιϊο,

ςιιχ υοϊηυβ όεδίάβΓϋ ηοβίπ βηίενεηίΐ βΐ ρΓχευΓΠΙ

ευΓβυηι, ρο5ΐΐ|ΐΐ3πι ίη ϊ Πα ίηείάίΐ, ςιιχ ηυΙΙα βίηιΊΙί-

Ιαάϊρβ βχρτΐιηί ηυβυηΐ, Γ3ΐί§3ΐ3 668831 ; η»ηι'κ1 ηιιοά

8<ιρΓ3 Πΐυύ βδΐ, οηιηί $ρβ πιβΓίϋδ 681, ςποίΐ Ρδ3ΐηιο-

Γυιη άυείπηβ, ϊρ83 άίβροβίΐίοηβ, ϋβ α,ιο ηβείβηυβ

(ΙίδΒΟΓυίπιυε, ΙββΟΙυαι Γ&είΙ, ςυχ δυΐι ίηίίΊυηι Γβεββ-

ΒΗπα 3 ηιαίο, ςυαδί βρειίο οδΐίο, 61 ραΐβ&είο 3*1

γάρ αί πρώται φωναί της ψαλμωδίας διδάσχουσιν, ^ ΙιεαιΊΐυϋίηοηι βάίΐη, εοηδίίΐυΐΐ Γρηαιίβ εηίιη Ρδβΐηιο-

άρχήν μακαριότητος λέγουσαι , τήν τοΰ κακού άλ-

λοτρίωσιν. Είτα τήν έκ τοΰ νόμου χειραγωγίαν

τοίς πλανωμένοις προτείνασα , τήν τε πρδς τδ

άειθαλε; ξύλον όμοίωσιν διά τοΰ τοιούτου βίου ύπο-

σχομένη, κα\ τά σκυθρωπά των τήν εναντίαν τρεπο-

μένων δδδν ύποδείξασα, διά των εφεξής άναβάσεων

πρδς τδ άκρότατον άγει τοΰ μακαρισμοΰ τδν τή χει-

ραγωγία ταύτη έπόμενον. Τοΰτο γάρ σοι ένδείκνυται

ή τοΰ τελευταίου ψαλμοΰ διάνοια, έν ψ μετά τδν της

κακίας παντελή άφανισμδν πάντα (92) έν τοις ουσιν

αγια ϊσται,κα^ πάντα πρδς τδν αΐνον τοΰ θεού συμ

φωνήσει, έπ' Γσης έν τώ στερ^ω (95) της δυνάμεως τδ

πρδς τήν κακίαν 4-ρεπτον προσλαβόντα, κα\ τή με-

τιιηι νεΛίβ ίβββΓίΐατ 1>6&ΐίΙιια'ίηί8 ριίηεϊρίυηι $β£Γβ·

ξΛύο λ ηα&ΐϊΐϊα) , δίηιυίςυε βΐΓ3ηΐϊ1)ϋ8 ορβηι εχ

Ιβ§ο, ςυηδϊ ηαβηυ βχίβηβη άοπιοηδίΓηΐ ; ρΓοηιίδδα

ρβΓ Ιιιι|\ι8πκμ1ϊ νίΐδίτι δίιηίΙίίικΓιηε ευιη βεηιρβΓ νί-

ΓβηΙβϋ^ηο ; εοτυηιο,υε ςυϊ εοπΐΓ3Π3 ^ΓαάΙιιηΙαΓ νια,

3ΐΙνβΓδίΙαΐί1)Ι15 05 ΟευΙΟδ ρΟδϊΙΪΒ , ρβΓ @Γ3ι1ΐΙδ δ6δ«

ηηιΐιιο εοηδεηιιεηΐβδ 3(1 βϋρΓεηιιιηι 1)β3ΐϊΐυ(1ίηϊδ

ειιίπιβη βυηι αΊιείΙ, ςυί ηβηε ιη&ηυάαεΙϊοηβΐΒ ββςιιί

(ΙεδϊιΙβΓβΙ. Ηοε εηϊπι (Ιοεβΐ Ιβ πΐΐϊπιϊ Ρδβΐηιί δβη-

Ιρηΐί3, ίη φιο ρεεεβίίβ ρβηίΐυβ 3ΐ)υΙίΐίδ, οπιηίβ ςυχ

εχδίδΐυηΐ 83ηεΐ3 εΓυηΐ, βΐ οπαηϊα Λά Ιβυάειη ϋβϊ

εοηεοπΐ3ΐ)ΐιηΐ ; ςιιχ Ι3ϋ8 χςιοϋΐβΓ ίη Οπηαιηβηιο

νίΓίαΐίδ, ει ίηιηιυΐ3ΐιίΓιΐ3ΐ6ΐιι Λά ηΐ3ΐυπι εοηΐϊπβΐ, ει

γαλωσύνη αύτοΰ τδν εδφημον ήχον οΤόν τινι μεγα- £ ηΊ3£ηίΩεεηΙίχ 8υχ ηοδίΓΟΠ) δοηυηι νβίοΐ εβηοΓχειιί

λοφώνω σάλπιγγι συνεπαίροντα. "Οταν εις μίαν χο-

ροστασίαν συναρμοσθή πασα ή κτίσις, των τε υπερ

κειμένων, των τε ύποβεβηκότων άπάντων, καΐ κυμ-

6άλου δίκην ή νοητή κτίσις, κα\ ή νΰν δι' άμαρτίας

μεμερισμένη , κα\ διεστώσα τδν άγαθδν ήχον έκ της

ήμετέρας συμφωνίας άποτελέσει. "Οταν συνδράμτ) τψ

άγγελικψ τδ ήμέτερον κα\ άναλαβοΰσα (94) έαυτήν

έκ της συγχύσεως ή θεία παράταξις, έπΐ τω φόνω (95)

των πολεμίων άλαλάξει τω τροπαιούχω τδ έπινίκιον.

Τότε γίνεται πάσης πνοής δ αίνος είς άβ\ παρατείνων

τήν χάριν, κα\ δι' αύξήσεως πλεονάζων είς τδ βιη-

νεκί^ τδ μακάριον, έκεϊνο λέγω τδ βντως μακάριον

Ιφ' ου άργεϊ μέν ή στοχαστική περί τήν γνώσιν διά

νοια, άργεϊ δέ και ή έλπιστική ήμών ένέργεια. Δια-

(Ιαιιι Ιυΐιχ εοηδοεί3ΐ ; ςυαηάο ίη υηυπι εΐιοηιηι

εοαίεδεεί οηιηίδ οιρηίατη, ίηΓεηοΓ ει δυρεποτ ; πιπί-

ςυε ε^ηιυβίί ίηδΐ3Γ, ίηΐε11εεΐυ3ΐίδ ηβΐυτβ, ει ηυχ

ηυηε ρεΓ ρεεε3ΐαηι ι1ϊ8]ιιηεΐ3 εδί, ]υοιη(1υηι ίΙΙυιη

δοηυηι εχ ηιυΗΐ3 δγηιρηοηία Γ6δυ1ΐ3η1εηι εΙΓιείεΐ;

ςυ3ηάο ηθδΐΓ3 η3ΐυΓ3 εηηι 3η^ε1ίε3 εοηνεηίει, ά\-

νίηιΐδςυβ εχβΓοίΙυδ εχ ίδΐβ εοηΓιΐδίοηβ τενοεβίιΐδ,

ρ3ΐ3ηι εΐ ίη εοηβρβεΐυ ηοδίίυηι ερίηίείαηι Οοιηίηο

νίείοη εβηεί. Τυηε οηιηίδ δρΪΓίΙιΐδ Οοηιίηυηι )3ΐι-

(!:ιΙιίι : ςαχ ΐ3υδ ςΓ3ΐ)3π) Οβΐ ρετρείυο ΓερΓΧδεηΙβ-

1)ίι, ει ίηεΓβπιεηΐο ρεΓεηηί (ιβαΐίΐαϋϊηβιη 3ύ3υςε1)ίι,

ίΙ>3ηι ϋϊεο ΐΗ^ΐίίικΙίιιειη, ςιιχ νοπ: ηβαΐίΐυόο εδί;

ςυβπ) δί εοη]βεΙυΓ3 3$δ6(]υί νεΙίδ, Ιβη^ηεΙ Γ3ΐίο,

Ιβη^υεΙ εΐ ίρ$3 ηιιχ ίη ηοΙ>ίδ εδί, δρβΓβηιΙί Γ3ειιΙΐ3ϋ.

δέχεται δέ (96) ή άρ^ητός τε καΐ άκατανόητος, κα\ ϋ δϋοεεύίΐ υργο ίΐΐε ίηείΤβϋΠίδ εΐ ίηεοπιρΓβηεηδίοίϋδ,

πάσης κρεϊττον (97) διανοίας κατάστασις, · ήν ούτε εΐ οιιιηί εο{»ίΐ3ΐ1οηβ ηιεΙίοΓ βίβΐιΐδ, ςυεηι ι ηεηιιβ

όφθαλμδς είδεν,ούτε οΰς ήκουσεν, » ούτε άνθρωπίνη οευΐυδ νϊάΐΐ, ηβςυβ 3ϋΓΪδ βυάίνίΐ, » ιιεςυε ηυιηβπΛ

καρδία έχώρησεν. Οΰτω γάρ ώρίσατο τά άγαθάτά (98) πιεηδ ρεί'εερϊΐ **. 8ίε εηίηι άβΠηίνίΙ ϋίνίηυδ Αρο-

έν τψ άγιασμώ ά-οκείμενα 6 θείος "Απόστολος. δίοΐϋδ 1)οη3 ίη δαηείίδδίηιο ϊΐΐο 8ΐοΙα Γβροδ'ιΐβ.

«» I Οογ. η, 9.

(90) Έπεισάγουσα, 6(1.

191) Ή οηι. βά.

(92) 0ηιηί3 νεΓΐ)3 &ά τδν οηι. βό".

(95) Πρδς τδ στερ^δν ιΐίςιιοί οοάά.

(94) Καταλαβοΰσα, 6(1.

(9Κ) Φανερψ, 6(1.

(90) Και, β(1.

(97) Κρείττων, 6(1.

(98) 'Αγαθά τά ομ. 6(1.
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ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΒΙΒΑΙΟΝ.

ΤΒΑΟΤΑΤϋδ δΕΟυΐΝΟϋδ.

ΟΑΡϋΤ ΡΗΙΜυΜ.

Ηΐ8 ηιιηο ίη ιηοϋυηι εχρΠεβίίδ, Ιεπιριΐδ ροδίκίητε

νϊιΐοΐιιΐ', ιι! βΐ Ίβ ϊη&ΟΓΪρΙϊοιιϊ 1)ΐιε δεπηοηεηι ίηδίίΐιια-

ηιυβ, ηυχ ηοη εχί{*υυιη ηιοπιεηΐυιη αά νίΠιιΐοηι

βΠεΓυηι, ψχοά βχ δεηιεηΐί» Ιιί$ ίηδειίρΐίοηίϋυδ

$ιιΙ)]εοΐ3 εοΙΙίβετε Ποεί. Νεεεδδβπυηι βυΐεηι Γηεπί

ρπυδ ΓίΓιοηβπι φιαηηίαη) ατίϊ εοηδεηίαηείΐη ϊρ$α-

Γΐιιΐ) ίηδεπρίίοηυπι ϊηΪΓβ, ςυαιη ίρδΟΓυιη Ρδβΐηιοιυηι

εοιίί'ιϋεΓαΙίοηεηΊ 3£βΓεαΊ3ηιιιι·, υ( (*υ3Π) ηίΛχίηιο

ρίαιιυπι ηοϋΪΒ Γιαΐ, ηιι]υδ <Ιίνίηίια$ ίηδρίηΐ»; ιϋδοί-

ρΐίηκ βηβηι ίΐϊιισι ηοη β58β, ηιι&η: υΐ 3(1 νβΓ3ΐη

1)β3ΐίΐυ(1ίιιβηι βηϊηαυιη ρθΓ(1υε3ΐ. ΡδβΙηιοευπι ί§ίΐιΐΓ

3ΐϋ ϊη50ΓΪρΙϊοηβ οηιηίηυ εατεηΐ : 3ΐίί αραά ιιοβ ςιιί-

ιίειη ίηδεπρίίοηεπι Ρι-ορηεΐ» ο»πεηΐ, πρικ) ΗβΟΓίβοι

ηοη 1ΐ:\Ι)βηΐ. ΑΙϋβ ΐηβΟΓΪρΐϊοηίβ Ιοοο ββ! βοίαπα < Όλ-

νίιΐίϊ ι ηοηιεη. ΑΙϋβ βίπιιιΙ ουηι ηοηιίηβ πΐίοίΐ »ά

δπ ίύίΙυΓ, νεί ι Ιαυδ , > νβΙ ι εαηΐίευιη, ι νεί ι Ιϊϋ-

«Ιαΐϊο, ι νεί ι ρδαίιιιυδ, ι νεί ι ίηίεΙΙεεΙιΐδ, ι νεί

< ΟΓαΐίο, ι νεί < εοηδίιιηπι,Ήίοηίδ Ι3ΐ)επΐ3ευ1ί , ι νεί

ι ϋβοΊοΛίϊοηΊδ, > νεί < εχδίβδίδ , ι νεί ι ίη Γβηιβηιο-

Γ3ΐίοηεπι, > νεί < ίη οοηΓβββίοηεοι, » νβΙ ι βεπτο

Οοπα'ιηϊ, > νεί < Ιϋϊΐΐιαττι, ι νεί · Ειηβη Ιβηβΐίΐχ. >

1η λΐίίι οοηείρίΐηΓ ϊηβεηρίίο εική ςιηιίαηι ηοηιίηυιη

ηιψίδπιοαΜ ει νβΓόοΓυιη πιιιΐυα οοηηεχίοηε εΐ εοη-

]ιΐ£3ΐίοηε : νεί εηΐιη ι εηηιίεαπι ρβαΐηιϊ , ι νεί

« ρδ3ΐηιιΐ8 εαηΐίεί, ι νεί < οίηιίειιηι, ι νεί ι ρδβΐ-

ηιαι, ι νεί ι ίη ϋγηιηίδ ρδβΐιηιΐδ, ι νεί ι ίη Ιινιιιηίβ

ϊιιίεΙΙεείαβ, > νεί ι ογβΙϊο Ρανίο', > νεί ι οταΐίο

ραιιρβπ, ι νεί ι 1»υ3 οβηΐίεί, ι νεί βΐπιϊΐβ ςϋίπ' ηο-

ηιϊηί ϋίνίιΐίδ εοη]ιιηεΙίοηε ηυαο'αηι ευριιΐίΐιιηι ίη-

8εηρΐίοηΪ8 νίεειη δΐΐυϊΐ. ΚυΓβαβ ίη αΐίίδ 3ΐίβ ςυοφίβ

αάά'ΛΛ εεΓΠ8Γ8 ΙίεεΙ : ροΐίδδίηιιιηι ίΐΐιιά : ι Ιη β

ηβηι. ι Ηοίο ίΓκΙειη νοεί πιιιΐΐίβ, ναηίβφιβ

βι^εεί'ΐδ : 3υΙ εηίηι 3ά]ιιη^ϊΐιΐΓτ ι ρΓΟ ϋ$ ααί εοπι-

ηιιιΐηΙϋηΐιΐΓ ; ι ααί < ρΓο ϊτεαηίδ, ι ιυΐ « ργο οε-

ΐβνβ, ι *υΐ ι ργο 03 ς«3Ε ηχΓβαΊίαΙεπι εοηββςυί-

Ιιιγ, · 3ΐι( ι ρΓΟ ΙθΓου1»Γίηυβ, ι 3υΐ · ργο βιΐδεε-

ρΓιοηβ ιηηΐιιΐίη,ι. » ααΐ ι ρτο Μαηβίείο, ι αυ ι ι ρΓΟ

ροριιΐο, (|ΐιί 3 δβηείίδ Ιοηςε Γβεΐιΐδ εδί, > βαΐ ι ηε

εοΓΓυιηραδ, ι 3υΙ · ίη Ιίΐυΐί ίηδοπρι'ιοηεηι, ι ααί

ηχε ϋΐΓβςιιβ δίιιιυΐ; 3υΐ ι ίη 8;ιΙοιηοηεηι, ι αυ!

« εβηΐίευπΊ ργο άίΐεείο, ι >α( < ρΓο οοευΐιίδ ΓιΙϋ, >

»υΙ ι ίη εοηΓεδδίοηεπι ; > βυί βΓιηυβ εχ ηΪ8ΐοπ3,

Γεηυδφιε {*ε8ΓΐδείΓειιπΊ8[3ηΙί3 αα'ο'ίΙιΐΓ. ΕχειηρΓι ο»α-

δπ, ΠΙαά, < αυΐ ίη δρείυηε» , ι νεί, < ςυβηόο ιηίβίΙ

5α ιι I . "ΐ οεείϋεΓείυΓ, ι νεί < ςπβηαΌ ίη δοϋΐιιάΊηε

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Α Τούτων ουν (9ί*) οΰτως ήμϊν διευχρινηθίντων, χαι

ρδς δν είη και τ6ν περ\ των επιγραφών εξεταιθήναι

λίγον. Ού μικρά (1) γαρ ήμϊν προς τήν κατ' (2) άρε-

τήν όδον κα\ αύται συμβάλλονται, ώ; ϊςειτιν εξ αύτής

της διανοίας τώνέπιγεγραμμένων μαθεϊν. Άναγκαΐον

ί' άν εΓη πρώτον τεχνικήν τινα τών έπιγραφών Ιφο-

δον δι' ολίγιον προ της τών ψαλμών θεωρίας ποιήσα-

σθαι · ώς άν μάλιττα γένοιτο δήλον και διά τούτων

ήμϊν, δτι πας 6 σκοπός της θεοπνεΰστου ταύτης δι-

Β δασκαλίας εστίν, Ιπ\ τδ δντως μακάριον άναγα-

γεΐν (5) τήν διάνοιαν. Τών τοίνυν ψαλμών οί μίν εϊσιν

άνεπίγραφοι (δ*) καθόλου- 01 δε παρ" ήμϊν έχοντες

τήν έπιγραφήν τοϋ Προφήτου, παρά τοις Έβραίοις

οΰκ Ιχουσι. Τοις δε έπιγραφή έστι , ψιλδν τό τοΰ

» Δαυίδ > δνομα. "Αλλοις μετά τοϋ ονόματος καΙ άλλο

τΐ συμπαραγράφεται, ή ι αΤνος,ι ή ι ώδή, ι ή « αίνε-

σις, ι ή « ψαλμδς, ι ή ι συνέσεως, > ή ι προσευχή ,·

ή ι έξοδίου σκηνής, ι ή < έγκαινισμοϋ, > ή < έκστά-

σεως, ι ή « ε!ς έπανάμνησιν, ι ή < είς έξομολόγη-

σιν, ι ή ι τώ δούλω Κυρίου, ι ή ^ τώ ΊδιΟοϋμ, » ή « τώ

Έμάν τώ Ισραηλίτη, ι Έτέροι; δ» μετά συζυγίας

τινδς τών ονομάτων τούτων ή τών βημάτων άλλήλοις

συγγραφομένων ή έπιγραφή γίνεται· ή γάρ < (ύδή

ψαλμού, ι ή « ψαλμδς φδής, · ή « ώδή, > ή « ψαλμδς, >

Ο ή ι έν ϋμνοις ψαλμδς, > ή < έν ΰμνοις συνέσεως, ι

ή « προσευχής τώ Δαυίδ , ι ή ι προσευχή; (4) τώ

πτωχώ, > ή « αίνος ώοής· · ή τι τών τοιούτων διά

συζυγίας συντεταγμένων τώ δνδματι τφ (5) Δαυίδ

έπιγραφή γίνεται. Πάλιν έφ' έτέρων, χα\ ίλλα τινά

τούτοις συνεπιγράφεται· προτεταγμένοΰ μεν, ώς τά

πολλά , τοΰ < είς τδ τέλος, ι Συγγραφομένων δέ τϊ)

φωνή ταύτη ποικίλων τε κα\ διαφόρων* ή γάρ· ύ-έρ

τών άλλοιωθησομένων ιπροσγράφει (6)· ή < υπέρ τών

κρύφιων, > ή ι ύπέρ της κληρονομούσης, ι ή ι υπέρ

της όγδόης, ι ή ι ύπέρ τών ληνών, > ή ι ύπέρ της

άντιλήψεως της έωΟινής, > ή « ύπέρ ΜαελέΟ, ι ή

ι ύπέρ τοΰ λαού τοΰ άπδ τών αγίων μεμακρυμμέ-

νου,» ή < μή διαφθείρης, ι ή ι είς στηλογραφίαν, »

Ο ή καΐ άμφότερα ταΰτα· ή « είς Σολομώντα, ι ή

ιώδήύπέρτοΰάγαπητοΰ,»ή « ύ-'ερ τών κρύφιων τοΰ

υ'.οΰ, > ή « είς έξομολόγησιν. > Ή τις έξ ιστορίας πε-

ρίστασις. ΟΤον ι δτεήν(7) έν τώ σπηλαίω, > ή « ότε έν

τή έρήμω , » ή ι δτε απέστειλε Σαούλ τοΰ θανα-ώ-

σαι αύτδν, ι ή ι ύπέρ τών λόγων Χουσΐ, » ή « δτε

ήλλοίωσε τδ πρόσωπον αύτοϋ εναντίον 'Αβιμέλίχ, ι

Η.

-Λ

Λ.

(4) Πόρος εϋχής, ειί.

(5 Τού, ειΙ.

(0) Προγράφει, ε<1.

(7) Τήν, εϋ.
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ή ι έν τω έλθεϊν τους Ζιφαίους, » ή «

Δοήκ τδν Ίδουμαϊον,· καΐ άναγγεΐλαι τω Σαούλ· » ή

« έν ήμέραις, δτε έρ\ίύσατο αύτδν (8) Κύριος έκ χειρός

πάντων των έχθρων αϋτοϋ, κα\ έκ χειρδς Σαούλ- > ή

< δτε έπέστρεψεν Ίωάβ, καΐ έπάταξε την φάραγγα

των άλών δώδεκα χιλιάδας ■ ι ή · έν τώ έλθεϊν πρδς

αύτδν Νάθαν τον προφήτην, ήνίκα είσηλθεν πς.δςΒηρ-

σαδεέ. ι Τισ\ δέ των ψαλμών έσ-ιν έπιγραφή το

έβραϊκδν ι αλληλούια · · ή δίς τδ αϋτδ, ή άπαξ επιγρα-

φύμενον, έφ' έτέρων £ε καΐ ίνόμασί τίνων προφητών

αϋτή τή έπιγραφή κατά συζυγίαν συγγράφεται. Οίον,

« άλληλούϊα Άγγαίου, κα\ Ζαχαρίου, ·κα\ αλληλούια

Ιερεμίου, κα\ Έζεκιήλ.»Κα\ πάλιν έτερον επιγραφής

είδος έστιν. "Η « τοις υίοϊς Κορέ. » ή « τω ΊδΊΟούμ ■ »

ή ι τω Άσάφ · ι έν\ δέ χατ' έςαίρετον έπιγέγρα-

πται, « προσευχή τω Μωΰσεΐ άνθρώπω τοϋ θεοΰ. >

Τών δέ κατά μεν (0) τήν έκκλησιαστ<κήν γραφήν έχίν-

των έπιγραφάς, ας περιέχουσι , παρ' Έβραίοις δέ

άνεπιγράφων δντων, ταύτην εΰρομεν τήν διαφοράν ·

τοις μέν γάρ τις άριθμδς τών κατά ιήν έδδομάδα

ήμερων συσση μαίνεται, ή « μία αα66άτων, ι ή « τε

τράδος σαββάτων ι ή < είςτήνήμέραν τοϋ σαββάτου, ι

ή ι πρδ τοϋ σαββάτου· ι άλλοι δέ έτέραν τινά (10)

τών έπιγραφών διάνοιαν έχουσιν, ή καθόλου παρά τοις

Έβραίκς σεσίγηται.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β*.

Ταύτης 2>έ της διαιρέσεως έν ταΐς έπιγραφαΐς ήμΐν

τρανωθείσης, χρήσιμον άν εϊη πρώτον μέν γενικωτέ-

ραν τινά τών ομοίως έχίντων τήν έρμηνεϊαν ποιήσα-

σΟαι· εϊθ'

έλθεϊνΑ Γαΐΐ, ι νοί ι ριη νεΓΐ)ίδ ϋηιΐδί, ι νβΐ « ηιΐίηαΌ ίιηιηιι-

Ιβνίι Γβείειη δΐιβηι οοΓαηι ΑυίιηβΙβεΙι, > νβΐ ι ευπι

νβηΪΓβηΙ ΖίρΙιχί, » νεί · ευπι \εηίι·εΐ ϋοεβ Μιι-

πιειίδ, υΐ 3ηιιιιηΓιαΓ6ΐ δβυΚ, > νβΐ ι Ίη άΊεΙιιΐδ,

(]ΐοη(1ο ΙίΙιοΓηνίΙ ειιπι Οοιηίηιιβ (Ιη τηηη'ιϋπβ οιηηϊιιιιι

ίηίπυοοπιηι δΐιοπιπι, οΙο\ ιηαηη δ»ιιΙ, ι νβΐ < ςυηηιΐο

Γβνβΐ8ΐΐ8 681 1ο»\\ εΐ ρείΌυκδίΐ ναΙΙβιη δηΐϊηβπιιη,

άΊιοιΙεείηι ηιίΙΓιη, ι νβΐ « οαιη νεπίτεί α(Ι ίΙΙιιηι Ν;ι-

ιΐιβη ρτορΗβΟ ψιαηιΐο ίηίΓανίΐ ηά ΒιτεηΙιεο. > ί*πί-

(1;ιηι ρ$»1ιιιϊ ριη ίηδεηρίίοηε Ιοιίιοηΐ ηεοτβίειιπι,

ι ΑΙΙεΙυίη, · νείβεπιεί, νοί Ι)ί8 ραδίΐιιιη. Ιη ηΐϋ» ηο-

ΐΗΐη3 ηυθΓΐιτη<ΐ3ηι ρΐ'θρΙιεΐ3Γυπι ΐ'οη]υηεΐίιτι βδειί-

Ιιπηίιιι·, ιι ι < Α11ε1υί3 Α^^χΐ ει Ζ;ιο1ιηπ;ε, ΑΙΙιΊιιία

.Ιι'γοιιιΊ.τ ει ΕζεεΗϊεΙΪ8. ι ΒιίΓδίΐδ, ίιιβεηρίίοηΐ*

βρεοιεβ 681, νοί ι ΡΠίιΐδ (',ογο, > νεΙ < ΙιΙίΐΙιιιιι, ι

ρ νβΙ < Αββρίι. > υη'ι ηπΐΐ'πι δίη£ΐιΐ3Γί εχοεΙΙοηιϊ» ίβ-

ρεΐδει·ί1)ίΐΗΧ, ι ΟΓαΐΊο Μονδϊ Ιιοτηΐηϊ Τϊβϊ. » Ιηΐιτ

3ΙΪ08, π»! ίοοιππίιιιη Εεε1εδί?6 εηηδίιείικϋηεηι ίη-

δοχίρΐίοηεπν 1>3ΐ)οηΐ, βριιιΐ ΗοΙιγ»?ο8 νεΓΟ ίηβοπρ-

Ιϊοηε οηγομι, ηοε ίηνεηίηιιΐδ <Γΐ8ο.ι·ίιηεη , ηποά ηοη-

. ηοΐΐίδ ιΐΗΠίεπίδ (Ιίοππη ΙιοΙχΙοιικκϋδ (ΙεαοΐεΐιΐΓ ; νο|

ι ρππιη ί33θΙ)αΓι ; > νεί « ηυ3Γ(» δα1>1»3ΐϊ ; ι νοί < ίιι

ιΐίοιιι δ3ΐ)1)3ΐί ; ι νεί < ίη ιϋο ηηΐβ δ3ΐ)1)3ΐυη). ·

Λ 1 ϋ κ 3ΐί3 Γ31ίο ϊπδΟΓΪρΙϊοηιιηι 681 , φιχ αραά 11ε-

1>ι·*ο8 8ΪΙεηϋυ ρεηίΐυβ 8αη(ίηνο1υ1χ.

οΑρυτ υ.

II »ο ϊηβεΓφΐίοηυηι νβηείίΐβ οι (ΙίδίΓί^υΐϊοηβ οχ-

ρΐ3η3ΐ3, υΐϋε ΓυεηΙ ρτΐιι» ςεηεΓ3ΐΐοΓεπι ηιοηκίαιιι

εχρίΐεβίϊοηεπι οηιινίυηι ίΐΐβτυιη ΐΓηϋειε, (μιχ «)ΐΐ3ΐη·

οΰ-ως δι' άχολούθου πρδς τάς φαινομέ- Γ ιΐηιη ίηΙβΓ δε ίίιυίΐίΐυϋίηβηι Ιιβυεηΐ, ει άείιιεερβ, υΐ

>Α- — -ί... ία " ...ι-, - ι — - ' 1νας διαφοράς προαγαγείν τήν έξέτασιν. Καθόλου

μέν ουν (11) της έπιγραφής 4 λύγος διπλούν τί>ν

σχοπδν Ιχει. "Η γάρ πρδς ίνδειξιν τοΰ υποκει

μένου προγέγραπται, ώστε τδν σκοπδν της ψαλμ

ωδίας προδιδαχθέντας ήμας, εύμαθεστέρους γενέσθαι

της έν τοις £ητο;ς διανοίας · ή πολλάκις, καΐ δι'

έαυτής τι παιδεύει τήν άκοήν ή έπιγραφή, τη" έγκει-

μένί) τοίς (Ιητοΐς διάνοια τών κατ" άρετήν τι κατορ-

θου μένων ύποδίίκνύουσα (12) ■ μάλλον δέ καθ' έκά-

τερον είδος της τών έπιγραφών θεωρίας, είς έστιν 6

βκοπδς, τδ πρίς τι τών άγαθών καθηγήσασθαι,

κάν (Ιό) ίστορικδν τι δηλοϋσθαι διά τών εΐρημένων

δοκεΐ , καν ψιλόν τι δνομα προσ·|·εγραμμένον (14)

τύχη. Ού γάρ έπ'ι τούτω μόνω ή θεία Γραφή ταϊς

ογ.Ιο ροδίυΐαΐ, αιΐ ο;ΐ5 ςιιχ νίιΙεηΐυΓ εδβε ηια^ίβ (Ιί-

νοι·5;ο, ϋί8ρυΐ3ΐίοη«ηι εοηνεηεΓε. ϋεηεΓαΙίιη ϊ^ϊΐυν

1ϋι|ΐιοιΐ(]ο, Γ31ΪΟ ίιιδεΓΪρΙίοηίδ ιΐιιρίίοοιη Ιίιιοηι

δρεαΐ3ΐ ; ηιιΐ οηίηι ρΓχροδϊΐ3 ο&ι, ίιι 3Γ^ιιιηεη(υηι

8υ1)]εεΙϊ ρδβΐιηϊ ύειηοηδΐΓ3ΐ, υΐ Οηβ ρδβίηιϊ ρι λί ο-

ρΙΟ, Π13£1δ (ΙοοίΙοδ Γΐ3ΐηΐ|δ, 61 ρΓυ{.Ί·0(Ιί«ΙΙΠ1Γ »<1 ε*

ςιυε εοηδε((ΐιιιηΐιΐΓ. Αυΐ εΓευΐΌ ρεΓ 86 ϊρ83ηι ιΐοεβΐ

3ΐΊ(]ΐιίιΙ ηικΙίΐΟΓεη) ϊηδεπρίίο, οίΐεηιίειίδ ροτ ϊιι!ι]ο-

εΐ3ηι τεΓοίβ 8εηΙεηΐϊ3ΐιι. ;3ΐίςυί<1 εχ νϊηιιΐε ρτχα\»η

Γβ'εΐυηι ; βυΐ ροΐίυβ υΐιίιΐδ(|υβ ηιοϋί ει ίοπηχ ίη-

δεΓϊρΓιοηυηι βιιίδ υηιΐδ ει ϊιίβηιεδί; ηειηρε υΐ Λά

ΐΝΝΜΐη 61 ηοηββίυηι < 1 ϊ ι ΐ ρ η 1 1 1 οι «Ιεάυεβηΐ ; φικ1-

ιΐϊπιηιιο βχ ΙιΐδΙΟΓΪα ρβΐίΐιιιη ϊη<]ίε3τί βΐίβιη ΐυηβ

νϊιΙείυΓ, ουπι Μΐυκι εΐ ηυΑιιιη ηοηιεη ρΓΚδεπρίυΐΗ

ϊστορίαις συγκέχρηταί, ώστε ήμΐν πραγμάτων έγ- ρ ΓιιεπΙ. Νοη εηϊηι οΐ) \ά δοΐιιιη 6θΓΐρΙιΐΓ3 <1ϊνϊη3 Ιιϊ-

γενέσθαι (15) γνώσιν, δι' ών έργα τινά καΐ πάθη τών

άρχαιοτέρων μανθάνομεν, άλλ' όπως άν διδασκαλίαν

τινά πρδς τδν κατ' άρετήν ήμΐν ύποδείξειε βίον, τής

Ιστορικής θεωρίας μεταλαμβανομένης πρδς τήν

ύψηλοτέραν -διάνοιαν. Τούτου τοίνυν ήμΐν διομολο-

γουμένου,τοϋ δεϊν τοιαύτην περ\ τών επιγραφών (16)

Ιχειν τήν έννοιαν, άκδλουΟον άν εΓη, καθώς φθάσαν-

τες είπομεν (17), τών μέν όμοιους ένδντων, γενικωτέ-

(8

(9

8) Ό 9άά. ε<1.

) Μέν οίί. «ύ.

10) Τινά οι». ειΙ.

(11ί Ουν οιιι. ε<1.

{12) Επιδεικνύουσα, β4.

ρατβοι. ο», χυν.

&ΙΟΓΪ3ΓυΠ1 Ι13ΓΓ3ΐίθηβ ΙΙΙΪΙυΓ, "Ι ΓΟΓϋΙΙΙ (;ε8ΐ3πιιη

Γο«πίιΊοηειη ηοοίδ εοπ>ρ3Γεηιιιβ, εΐ ψιχ Γοοβπιηΐ νεί

ρεΓίυΙεηιηΐ νείεκδ, εοςηοδεϊΐηιΐδ ; βεά ιι( ηοοίδ αΊ-

δείρΐίηβπι, ;κ! ν'ιίβηι εχ νΪΓΐυΙίδ ρηκδεηρίο ίηβΐϊ-

Ιιιεικ1:<ιη ιι :κΙ;ιι , ε( ρι οίηιΐο ΙιίδΐυΓίβε εοηιπιεπιοΓβΐί»

αά βΙΙίοΓεηι <ρι:ιηι<Ι:ιιη εοιΐ£Ϊι1εΓ3ΐίοιιεπι γοΓογλιιιγ.

ϋιιιη ί^ϊΐιΐΓ οπιηίυηι εοηδεηδίι εοηβίεΐ, ηυ]ιι$πΐ0(1ί ι!β

δεηρ1ιΐΓ3 εχίδΐίηιαίίοηειη Ιιηΐιοηιίαιη βδδε, εοηίβ-

(13) Καί, ειΐ

(14) Προγεγρααμένον, οι].

(15) Έγγίνεσθαι, ειΐ.

(10) Γραφών, ί(Ι.

(17) ΕΓπαμεν εϋ.
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ςυβηβ βίΐ, 5ΪευΙ 8υρΓ3 ϋϊχίιτιιιβ, ιιΐ ϊηβοπρΓιοηιιιη. Α

ςυ* δίηιίΐίίικίίηειιι ηιιαηκίαιη ϊηΙβΓ 56 ΙιηΙιεηΐ, ββ-

ηεΓαϋΟΓβΠΙ αΠ3ηΐ(1:ΐΜΐ βχρΙίεαΙίοοείιΊ ΙΓ.ΊάίΙΙΙΙΙδ ; 63-

πιηι νοΓο ηιιχ ηΐ3£Ϊ5 ϊηΙβΓ 86 (ΓιΠεπιιιΐ, ιικφδ $ρβ-

οίαίοιη 61 ρ:ιπϊοιι1:«Γοηι.

Ο,ιιβΓβ ειιηι νοχίΙΙβ : ι Ιη Γιηεπι, · ρΐυηηιί» ρβαΐηιίϊ

ρΓ,ιΊίχα βίΐ, ίιΙ νίϋεϋεεί ΐΐΐα ηοβ (Ιοεεί, ηιιοϋ ιΊ ηΐϋ,

αηί δοπρίιίΓαιη ίηΙειρΓοΙηΐί Βυηΐ, ίηίεΙΙεχεηιηΐ ; φιί-

ϋβπι εοίπι Ιοεο ε]υ$ : « Ιιι Γιηεπι, ι νβΓίί! · V ϊιΊοι-ϊ ; ι

;ιΙίιι<>, € Ερίηίείυιη; > 3ΐίυ$, 1 1η νϊείοπαιη. ι ί>ιιοιίι·οη

ευιη οηιηίδ εεΠ3ΐηίη)8 νίοίηπα $ΐΙ Πη'ι*, 3>1 ο,ιιβηι,

ςιιί εβιΐ3ΐιιεΐ) ίηςι-εϋίιιηΐιιι-, οηιηί;ι μι α ΓεΓεΓυιιΐ,

·'3(|ΐιε ΓγιΊϊ ριι@η3Γβ ίηε'ιρίιιηΐ, πιίηί ρίβηβ ρεΓβιι»-

<1εο ι ίίηϊδ ι ηοιηίηε, νείυΐ 1>Γ6νί φΐ3.ΐ3ΐιι εοιη-

ιηοιιίΐίοηε, εχείΐβή οηιηεβ ίΙΙοβ, φή ίη Ιιιφί νίΐ:ε

βΐ3(1ίο ρβΓ νΪΓΐυΐΪ8 6ΐ6Γείΐ3ΐίοηεηι ά'εεεπαηΐ, υΐ Γι- "

ηεηι Γββρίεϊεηιεβ, βρβ εοπιηχ οΐιΐίηεηόχ, εειΊαιηϊ-

ηυιτι Ι»1)0Γ6Π) ΙενεηΙ 6( ηιίηιιαηΙ. (}υοι1 ηυηε ίΐί.Ιεηι

ίη εβΓίβπΓιηϊΙιυβ ενεηΪΓβ νίϋεπιιΐδ. Οογοιι.ί εηίηι ρι·χ-

(Ιειιιοη8ΐΓ3ΐ3 ϋδ ποί Ίη ρηΐχδΐήδ εοη£Γβ88ΐιΐ'ί, ρμ-

ηικφΐε εοηβειΊηπ βιιηΐ, ιηυΐιυπι ιοίχιπδ αάϋίΐ; ει

(ΙίΙίςεηΙίαηι 3(1 νΐείοΓϊηιΐ) οΜίηεηίΙβπι αοιιίι, η)οΙε-

■αϋδ Ϊ11ί$, ςυχ ίη εοηΠίεΐιι ί 11ο κιιΐιειιικίχ 8υιιΙ, 8ρε-

Γ313 βίοιϊβ, ιιιιιΐΐιιιη ειΐουυαάδ. 1μ'50 ειιιη οπιηίϋΐι»

ι.Ι Γειΐ3πιεη δίαιίίιιηι βρειΊυιη 8ϊ I ( δΐηιΐίυηι 3υΐειη

Β8( εοηιιηιιηί$ Ιιοιηίηαηι νίΐβ ), υηαςιιε οηιηίυιΐδ 3(1-

νβΓδείιιι·, ει οΜιιείεΐιιι· ίιηρτουίΐβδ ει ηιαίΐιΐα ; άοΐο&ί»

Ιυεΐ3η«1ί ηιοίΐίδ ιηηΐΐί *3η.-ιιη βο$, «μιΐ εχ Μίνεκο δίβηΐ,

ρΐΌδίεπιειίδ : ο4> Ή1 ορίίιιιιΐδ ιιιιίιηοηιιη ιιΟδΙΓΟίιιιη

ιη.ιμί-ΐΐΊ- ει ίηβΐηιείοΐ', (ίηεπι βικίοπδ εΐ Ι.ιΐκιπδ ρηιιι

ηοίιίβ «δίεικίίι (Ιεειίδ^υβ εχ οογοιι.ι ιΐϊβεί εοηβυβίηπι ,

ει ριι1)1ίευ« ίΙΙιιιΙ ρητΗΌΐιίυπι , νίείοηιεφιε ρηιϊχ

ρΓΧίΙίοβΙίοηειη, π ι οευ1ί8 3(1 ίΙΙιιιη Γιηεηι εοηνβΓβίβ,

νίείοΓίχ βιιεΙΟΓΪ ίηηίοπβ, ερίηίεϊιιηΐφΐε ει νίείο-

ΓΪβΙε εηπηεη ΐίυί εοηιρβι-ε*. (}υ« :πιΐβηι Μα εοη-

5βηΐ3ηε3 »ά νίιΊαΙίδ αί$είρΙίηαηι Ιιϊ$ βυΐΐδίηΐ δοηδα

61 «Ιοειιιηεηΐ3, ηοη Γιι^Ίι ϊΐΐοβ ηυϊ 31) Ιιοε ίιιίΐϊο &Α

εοη$ε(|Η6βΐί3 ρΐΌβρίεεΓβ λλΙοηι. ΓίφίεΙ εηΐιη Ιοί

Ιιοδίίΐιυδ ηοβίηβ εοηΐΓβ ηοβ ρυ$ηαηάΊ, ίιηο ει ηοβ

(ΙεΙιεΙΙιπκΙί β»$β ε30δ»5 ει .ίιι*.·*, φιοί μι η ι αηίιηχ

ρβΓΐιΐΓθ3ΐίοη6β, ςιιίΐηΐδ Ι3η(|π:ιιη ηιειηΙΐΓΐιιη ηυο<1-

ϋ;ιηι, Γαΐίο αηίηιϊ ηικίι-ί εχρε Ιυχ3ΐιΐΓ, Ιοεο ιηονεΙυΓ,

εΐ ρΙείΊΗΐιςιιε εΐίαηι ιΐε ϊΐβΐυ μιο <1ε]ίεί(υΓ, ηί$ί ςυίβ

ι'χογ*Ίΐιιΐίοιιε ]:>ιιι ρπ>ευΐΐυ8, ει Ιβςίΐίηιβ ριι^ιΐ3ηι]ΐ Γ3-

Ιίοιιε, υΐ ΙοςηίΙυΓ Αροβίοΐιιβ, βίΐιϊ νίηιη ΜβΒ, εββϋβ- ρ

ςυεβχρεΓίβαι ίη Ιι^αβαιοιΙί εεηχηιίηϊουβ ρΓχρ3Γ3ΐ-ίι,

νΪ£ΐοηχ Ι.ιικΙΐΊΐι 3(1ερΐιι<ι, (|ΐι;ι> οα>ηΪ8 ριι§ιιχ Γιηίβ εβί.

<:χΐβι·ϋηι βαςυχ νοεί, < Ιη βηεηι, > ιια&ΜΙν ,

«ΙοευηιβηΙβ ηηχιΚιηι βυηΐ, εΐ εοιίίίΙί.Ί 3(1 νίεΙοτίβιιι,

ηιιίο»8 εοηβΙιικ ηοβΙεΓ εΐ ϋίικίίιιιη ρΓοβρβΓε εειίβΐ.

Ν·»ιιι ίΐΐυϋ ιΡγο ϋβ ςιιί εοηιηιυΙβϋυηΐιΐΓ,'ι ... εΐ ίΙΙιιιΙ,

< Ρι-υ Μ:ι1ιεΙεΐ, > φΐο.Ι 3ΐίί ΓειΙιΙιιηΐ, ι Ργο εηοΓεβ, > εΙ

ίΐΐυιΐ,ί βεκρίατε 3ΐ1 (Π'Οοα ; ι Η, < Ρτο ιΐίΐεείο ε.Ίΐι-

ραν τινά προίχΟέσΟαι διάνβιαν ' των χατά τιν»

διαφοράν έκτιθεμένων, ϊδιχωτίραν ποιήσααβαι τήν

έξίτασιν.

Επειδή τοίνυν ή εις τδ ίίλο; φωνή, <οϊί πλεί-

Λτοις των ψαλμών έπιγΐγραπται , τοϋτο οΐμαί δεΐν

περ\ τούτου γινωσχειν, οζερ ή των λοιπών σαφηνίζει

διάνοια των τήν αύτήν μεθερμηνευσαντων Γραφήν.

Ό μεν γαρ τις άντ\ του ι Εις τδ τέλος,» «Τψ νιχοποιω»

φηΐίν 4 δε ι Έπινίχιον, ι δ δε τδ · Ε!ς νίχος. »Έπε\

ουν (18) τέλος παντδς άγώνος ή νίχη γίνεται, πρδ;

ήν βλέποντες οί πρδς τους αγώνας άποδυδμενοι, τής

αθλήσεως άπτονται, δοχεί μοι δια τοϋ τέλους δ λόγος

έχ βρα/είας φατ;ής ίπεγείρειν εις προθυμίαν τοΰς

δια τών αρετών άΟλοϋντας εν τφ σταδίψ τοϋ βίου, ώς

αν εις τδ (19) τέλος βλέποντες, όπερ έστιν ή νίχη, τή

τών στεφάνων έλπίδι τδν έν τοις Ιθλοις πόνον έπι-

χουφίζοιεν. "Οπερ δή χα\ νϋν έν τοίς άγώαιν δρώμεν

γινδμενον. Προδειχνύμενος γάρ τοις πρδς αλλήλους

έν τοις ιταδίοις συμπλεχομένοςς ^0) στέφανο;, έπι^-

ριύννυσι μα).λον αΰτών τήν ύπέρ της νίχης σπουδήν,

τών γινομένων αϋτοϊς διά τής συμπλοχής πόνων

ύπδ τής έλπιζομένης ευδοξίας (21) έχχλεπτομένων.

Πάσι τοίνυν ήνεΐυγμένου τοϋ σταδίου πρδς άθλησιν

( στάδιον δέ δ χοινδς τών άνθρώπων βίος έστίν ) ,

έν ψ (22) είς άντϊπαλός έστιν ή χαχία , πολυτρό-

πως τοίς δολεροϊς παλαίσμασι χαταγωνιζομίνη

τοϋς (25) προσπαλαί^τας · διά τοϋτο ό άγαθδ; τών

ψυχών παιδοτρίβης προδείχνυσί σοι τών Ιδρωτών

τδ τέλος, χαΐ τδν έχ τών στεφάνων χόσμον, χα\ τήν

έπ\ τή νίχη άνάρ(5ησιν ■ 'ίνα πρδς έχε?νο βλέπων (21)

τδ τέλος, τω νιχοποιψ σεαυτδν έ7ηρείδ^ς, χα\ τδ (25)

έπινίχιον κήρυγμα σεαυτψ παρασχευάίτις. "Οσα δΐ

τούτοις χατά τδ άκόλουΟον ϋπεστιν τής εΙς άρετήν

διδασκαλίας νοήματα , φανερά πάντως άν ε Γη τοίς

διά τής άρχής ταύτης πρδς τδ άχόλουθον βλέπουσι.

Λήλον γάρ δτι δσα τής ψυχής πάθη έιτ\ν, τοσαΰτα

κρατήματα τών εχθρών γίνεται καθ' ήμών, χα\ πα-

λαίσματα · δι* ών χαθάπερ τι μέλος τής ψυχής, ό

λογισμδς έςαρθροϋται πολλάκις χαΐ έξαρμίζεται (20),

|1 μή τις παρεα«υασμένος διά μελέτης, τδ ασφαλές

τε και άχατάπτο>τον έν τοις τοιού-οις (27) άγώσιν

έαυτώ χατορθώσειε (28), διά τής νομίμου αθλήσεως,

χαθώς φησιν ό Άιοίστολος, τήν νίκην έαυτώ κατα-

κτώμενος, ήτις έστ\ν τών άγώνιυν τδ τέλος.

Τά δέ συμπαραγραφδμενα ι ΕΙς τέλος » φωνή,

ύποθήκαί τινές είσι χαΧ συμ6ουλα\ πρός τήν νίχην δι'

ών άν κατορθωθείη τδ σπουδαζόμενον. "Η τε γάρ τών

άλλοιωθησομένων λέξις [(28*) τήν πρδ; τδ κρεϊττον

μετιποίησιν τής ψυχής ύποτίΟεται. Κα\ ή τοϋ

ΜαελέΟ έρμηνεία πρδς μείζονα προθυμίαν έπεγιί-

ν18) Τό 3(1(1. 6(1.

(19) Τό οιη. 6(1.

(20) Ό 3(1.1. ε(Ι.

(21) (2υί(ΐ3ΐη γοι)(1. εύδοχία;.

(22) 'Εν φ οιη. ει).

(23) Ο,υίιίαηι οιη. τούς.

(24) Βλέποντες, ει!.

(25) Τό οιη. εϋ.

(26) Ήξορμίζεται, βϋ.

(27) Τούτοις, ειΐ.

(28) Κατόρθωσε;, ειΐ.

428") υ.ί Ιμ αηειι ίηεΙιΐ83 οιη.
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ρει τδν άθλητήν τήν μετά τδ πέρας των πόνων Α ΙΪ€υιη » ίηβΙίΙοεΓβ βΐ οαηοΓβ, « Ργο δυδεερίίοηβ ιιΐί-

έκδεχομένων ήμάς χοροστασίαν σημαίνουσα · οΰτω

γαρ ή λέξις] αϋτη παρά των λοιπών σεσαφήνισται,

δια χορείας Μαελέθ έρμηνεύουσα. Τό τε ι Προ; τά

κρύφια βλέπειν , ι καΐ ι Υπέρ τοΰ άγαπητοϋ τήν

ωδήν ποιεϊσθαι, ι κα\ « 'Τπερ της έωθινής αντιλή

ψεως άδειν · > γ.ιΧ · την Όγδόην πρδδφθαλμών.Ιχειν, ι

χα\ < προς τήν κλη ρονομοΰ σαν δραν · , κ »Ί < όπως άν έξω

ιής προς τδν Κορέ συγγενείας γενοίμεθα, ι τήν τε με-

γάλην έκείνην τοΰ λαυΐδ φωνήν τήν, ι Μή διαφθεί-

ΡΏ5> ' ήν πΡ^ί τ,ν ύπασπιστήν έποιήσατο , πρδς

τδν (29) Σαοϋλ φόνον άρμήσαντα, ένστηλογραφηθή-

ναι (50) έν τή- έκαστου ψυχή* πρδς υπόδειγμα μακρο-

θυμίας, συμβάλλει ό λόγος. Κα\ πάντα τα τοιαΰτα

ΐιιτίη» : » 61 ίΐϊΐβ 0«|Ι©8 « οείβνβηι » 1ΐίΙ>6Γ6 , > κΐ

ί ίηΐιιβπ ΐΙΙ»αι ςββ» ΙιΧΓΐύίΉΐβπίΓ.οηβεφΓιΐιιΐ', » ει

1 1»1 βχΐη οο^η»Ιίοηβηι Οοτβ ιηϊ^Γβηιιιβ, >εΐιιΐ3£ΐιί1ί·

03 πι ίΙΙίπι ϋίνίιϋϊ νοεβιη, < Νβ εοιτιιηιρβδ , > πυβιη

3(1 βΓΓηί^κΓΐιηι βιιαη 3(1 εχάβη δαυίϊβ πιεηίβηι ρι·ο-

ΙυΙίΙ, ςυ3 πιοηεπιυΓ 3(1 ρ3ΐί«ηΐί% βΐ 1οηβ»ιιίπιίΐ3ΐίι

εχειηρίιιιη; εί ηιι]υ» ββηβπ3 εοηιρ1υι·3 3ΙΪ3, ςιιί

3εευι°3ΐίη3 ρεΓρβηαει-β ν'οΐβΐ, ΐι ΙίϋεηΐβΓ ΓβΙε1»ίΙιιι·,

ηίοίΙ »\Ί»ά ββββ, ηυΛηι αΐΐιΐβΐίοαδ ηυαΜίαηι οοΙιογΙ.ι-

ιίοηεβ, ει ρπιβερϋοηβΕ 31) ϊηβίπιείοΓβ ει όβίΐοΓβ

»ά 3ΐΗ1εΐ39 ρΓοΓκοΐΜ, υΐ δρβΓηΐιιηι νίεΐηπχ βηβιη

εοηβεςιιβηΐιιι·. δίιιιίΐίίβι* (1 ςηίάβχ Ηίχέοτία βάαΊιιιιη

δίΐ νοεκίκιΐο, < 1η Ωηεηι, > βθ(1βπι ιβηιϋι, υΐ νίιίβΙΊΓ<Ί

εϋροι τις άν δι" ακριβείας σκοπούμενος , 6τι άθλη- Β Γβηιιη α,υοπ,ιιβ £63ΐ3πιαι εχβπιρΚδ οΐ ποειπιιειιΐίδ λΛ

τικαί τινές είσιν ύποφωνήσεις παρά τοΰ παιδοτρί- εβΓΐαηιίπ3 εοΐΎοβοΓειτιυΓ. Ει η;εε ηιιϊιΐβπι ηοΐίβ

6ου πρδς τοΰς άθλητάς γινόμενοι, δπως άν τις πρδς βυ1)]βεΐ3β8ΐ τ 1 1 ϊ άίεΐίοιιϊ < Ιη Πηβηι. ι

τδ της νίκης φθάσειε τέλος. Ωσαύτως δέ κα\ εϊ τι της ιστορίας συμπαραγέγραπται τή < Εις τέλος ι

ψωνϊ), πρδς αύτδ τοΰτο βλέπει, ώς αν δια των ιστορικών υποδειγμάτων μάλλον πρδς τους άγώνας έπιρ'όω-

σΟείημεν. Αϋτη μεν ή · Εις τέλο; ι διάνοια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. ϋ.ΑΡΰΤ III.

Ψαλμός δε κα\ ώδή, και αΐνεσις, και υμνος^ και

προσευχή, τοιαύτην πρδς Αλληλα τήν διαφοράν Ιχει·

Ψαλμδς μεν γάρ έστιν , ή δια τοΰ όργάνου τοΰ μόυ-

σικοΰ μελωδία ■ ώδή δε ή δια στόματος γενομένη τοΰ

μέλους μετά των (31) (ίημάτων έχ^ώνησις. Ή δέ

προσευχή, Ικετηρία έστί, περί τίνος των συμφερόν

των προοαγομένη τψ (32) θεώ. "Υμνος δέ ή επί τοις

ύπάρχουσιν ήμϊν άγαθοΐς άνατιθέμένη τώ θεώ ευ

φημία. Αίνος δέ, ήτοι αίνεσις (ταϋτδν γάρ έπ' Αμφο

τέρων τδ σημαινόμενον) , τών θείων θαυμάτων πε-

ριέχει τδν Ιπαινον. Οΰδέ (35) γάρ 4λλο τί έστιν

έπαινος , εί μή τοΰ αίνου έπίτασις. Πολλάκις δέ

ταΰτα άλλήλοις έν ταΐς έπιγραφαΐς διά τίνος συζυ

γίας συμπλέκεται, ώστε Εν τά δύο διά της συμπλο

κής γενέσθαι. "Η γάρ « Ψαλμδς ώδής, ι ή ι 'φδή ψαλ

μού, » ή· Έν ύμνοις ψαλμδς, ι ή καθώς έν τώ Ά6α-

χοΰμ μεμαθήκαμεν, καΐ ι Προσευχή μετ' ώδής. > Ή

δέ διάνοια, καθ' ήν πρδς άρετήν όδηγούμεθα ύπδ τών

έπιγραφών τούτων, έστ'ι τοιαύτη· Τδ ψαλτήριον, δρ-

γανόν έστι μουσικδν έκ τών άνωθεν μερών τής κατα

σκευής αποτελούν τδν ήχον. Ή δέ τοΰ τοιούτου όργάνου

μοοσουργία, ψαλμδς λέγεται. Ούκοΰν έκ τοΰ σχήμα

τος τής κατασκευής ό προτρεπτικδς είς άρετήν λόγος

Ιμφασιν έχει. Τδν γάρ σδν βίον ψαλμδν είναι διακε-

λεύεται , μή τοις γηίνοις φθόγγοις περιηχούμενον

Αι ρββίηιυδ βΐ οαιιΐίοϋηι, 61 Ιϊυιΐίΐίο, βΐ Ιΐ]τιηηυβ.

ει ογοΙιο ΐβΐί (]υοιΐ3ηι ύίιοΗιηϊηβ ίηΐβτ &β (ϋίβ'κίοκί:

Ρδβίπιυϊ 65 1 ιηοιίυΐβΐίη ρβτ ίη&ίΓυιηβηΐιιιη ιηυϊϊεαιη.

Οαιιΐίουηι εβί ρΓοΙβίίο εαη1ιι$, ειιπι νθτ1>ί$ οι-ε Γααα.

Ογ&Ιϊο β&Ι ιυρρίίοΐίο 3(1 ϋουπ), ρπ> Γβ βϋςυη ικι-

1)ί5 εοηάιιοίΐιϊΐί. Η^αιηυβ εβί 1)βη«1ίοΐίο Γβ<Μϊ|3 Οβο

θέ> ΙΜ)Β3 Πθ1)ϊβ ρΓ86ίΙίΐ3. 1.3Η 8 ΛβΓΟ β'ΐΤβ ΐ3ϋ(1βΐίθ,

«Ιβιη βηίηι υΐΓΊ«ΐΜ)θ£ ςί^ηίβεβίυιη 081, Βΐβηίβοί

ϋίνίηοΓυπι ηιίΓαΙιίΙίυιη ρτβ<1ϊοΐίοηειυ εί εοηιπιβη-

(]3ΐίοηβιιι ; η3πι «χβΐΐβΐίο ίη Ιβικίβηάο, ηϊηίΐ βΐϊικί

οι φιαη Ιβυ(ϋ8 ΐηίβηΐϊο. ΟβΒίβπιηι Ιιχο $%ρβ «ίΜ

ηιιιΐυο ίη ίηδοιίρΐίοηίΐιιΐδ νατΪ3 εοη]αιιεΐίοηβ εοριι-

Ιαηΐυτ, υΐ (Ιιιο εοηηβιίοηβ ίη ΐάβηι εοαίεβαιπί. Υεΐ

βΗΐιη άίείΐυΓ, < ΡδβΙηιυδ εβηΐΐεϊ, » νεί, < ΟβιιΙίοιιυ

ρδηΐιηί, > νεί, ι Ιη ηνηιη°ι$ ρδηΐιηυδ, · νεί, υ( «κ

ΗαΙιβειιο " (ϋϋϊεϊιηαβ , ι ΟγβΙϊο ευηι εβηΐίεη. >

5βηβυι νεί'ο, (|υί βμ ρβ» ίΜ»$ ϊη$εηρΐϊοηεδ η«1

ΥΐΓΐυΐεηι όβϋυείΐ, ε]υ8ηιθ(1ί εβί : Ρββίΐεηυηι ββΐ ιιιιι-

βίευω ίηδίΓυιηεηΐυιιι , ςυοιΐ εχ Β»ρβηβη1)ΐιβ βίΓϋ-

«ΙΟΓ32 βυ83 ρ3ΐΐίΙ)ΐΐ9 βοηυηι εϋιΐ : ηιι]υδ<)υβ ίηδίΓυ-

ηιεηΐί εοηεεηΐυβ, αρρβΙίΜιΐΓ < ρδαίιηιιβ. ι Ετ|ο βχ

ιρΐ3 εοηδίπιείίοηίδ Γι^υτβ, εθ(ηπιοηίΙίο ηοΜι 3(1

νΪΓΐυΙβπι βχδίδΐίΐ, ειιηι Ιυβπι νϊίβηι νεΓιΙ εββε ρ$3ΐ·

Βίαια, ηοη ΙβΓΓβίΐΓΊ1)ΐΐ8 δοηίδ Γβδοιιαηίειη ; δοηοβ

βυίειη νοεο ε(^ίΐ3ΐίοηε$; βειΐ (]υί ρυπιπι εχβυϋϊΐυ-
' ί I - " I . . τ II- ---| ΙΑ--| — "

φθόγγους δέ φημι τά νοήματα · άλλά καθαρόν τε και ν ςοβ ΓβεϊΙειη, εί εχ ΓεΙ«ΐ8 δορεπ8 εοΒίείΙίΙιυδςυε εοιι

έξάκουστον έκ τών άνοιθέν τε κα\ ουρανίων τδν ήχον

άπεργαζόμενον. '^δήν δέ άκούσαντες , τήν π;ρ\ τδ

φαινόμε>Λν εϋσχημοσύνην τοΰ βίου μανθάνομεν 8ι'

αινίγματος. "Ωσπερ γάρ έκ τών μουσικών όργάνων

μόνος ό ήχος τής μελωδίας προσπίπτει ταίς άκοαϊς,

αύτά δέ τά μελωδούμενα ίήματα ού διαρθροΰται τοις

φθίγγοις· έν δέ τη" ψδί) τδ συναμφότερον γίνεται,

** 1ΙαΙ)3ί'. ιιι,Ι.

(29) Τοΰ 3(1<1. «1.

(30) Στηλογραφηθήναι, 6(1.

(31) Τών οιιι.εϋ., Ιυυΐ έπιφώνησις, βϋ.

Ιεχίυπι δοηυηι είΓιείβΙ. ΑΙ ειιηι αυιΐίιηυδ ι εβηΐίευηι, ι

άοεεηιυΓ ηηββϊ ςυοιίαιη ίιινοΙιιεΓο, νϊυε Ηοηε&ΐαΐοηι

ίη 3εΐίοηΊ1>υ8 ηοβιτϊβ ρΓ%5ΐ3ΐκ1αιιι 6586. Ουεαι*ι1-

ηιοϋυπι εηϊηι εχ ηιυδίείδ ϊηβίΓυηιεηΙίβ βοΐαβ εοη-

εβηΐυδ 3(1 βυΓβδ αΙΙβΜΐϋτ ; ίρ53 νεΓΟ νβΓίιβ ϋεεβιι-

1313 ρεΓ βοηοβ 3ΓΐΊευΐ3ΐϊιη ηοη (Ιίδΐίη^αυηΙυΓ ; ίη

εβηΐίεο βυΐβπα υίΓαηιςαβ ε$1 : εοηεεηΐυυαι βεϊΐί-

(32) Τώ οιιι. <ί1

33) ϋύδέν, ε ι.
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οίΐ ιηοιΙιιΐ3ΐίη ; νβΓηοΓυιικιυβ νΐβ 61 ροΐ63(35 οιιηι Α καί 4 τοΰ μέλους ^υθμδς, και των βημάτων ή δύνα-

οαηΐιι 5ίιηυ1 3ΐΊίευ1αΐίιιι ρτοΐαΐ», φίαπι 'ι^ηοΓαπ;

ηβοβ&Μ ββΐ, 8ϊ δοίίδ ίηδίηιηιεηΐίδ ηιιιβίείβ ιηοίοιίία

ίηδΙίΙιι.ιΙιΐΓ : δίπιίΐε φΐίϋ ίΙΙίβ,' <|ΐιΐ νϊΓΐιιΙίδ βχεΓείΐ:ι-

ιϊοηί 868β άβίΐυηΐ, ϊικΙϊοπΙιιγ υβυνβηίΓε ; ηοηηυΙΙί

βηϊπ), ηυί ΓβΓυηι εοηβίϋοΓβΐίοηί ει ίηνε$ιί§αΐίοιιί

αηίπιυηι β^ίείυηΐ; νίίαιη ςυίάεπι εηπι νίι-ΐυΐβ άε-

8·ιηΐ; 8εϋ ί^ηοιί ρΐεηβςυε, ρΓορπβϊ . εοηδβίβιιΐίχ

ιεπιιίηίδ Ιαηΐυιιι Ιιοηιιιιι είΐ'ευηίδεπίηιηΐ : (]ΐιί νετο

ιηοΓΟδ πυοηυβ βυο* ρΓΟ νίήουβ Γεείε εοιηροηυηΐ,

ϋΐί ΙιοηββΙαΙβ εΐ ϋΐ'ίβηΓιη, ίη ϋδ ςιι* αρραΐΐΐιΐ ,

.ι^βικίίδ, νείιιΐ οηιΐίοιιε υ,υίΐάαπι, νίΐ* εοηνεηίεη-

ιίιιιη τεοΐεςυε εοιιΓοπηαΐ&ιη ηιΐίοηειη ρυυΐίείιηΐ.

(^υβηαΌ ϊβΐΐιΐΓ ρεΓ Ιιββο αιηϋο οίΚείί ι·3ΐίο ηοοίβ εοη-

δΐίΐβπΐ, εοη{υηεΐ3 ρΐιϋοδορίιία ίΐΐα, ςιιχ βά πιοΓββ

ρει-ΐίηεΐ, ευσι ίΐΐα φΐ* ίη εοηΐεπαρίβΐίοηβ εοηβίβΐίΐ,

(υηε ι Οβηΐίευιη ρδαΐηιϊ ; > νεΙ, < Ρδβΐηιαδ εαηΐϊεϊ >

(■ΙΓιείΐιΐΓ. 0ιιαη(1ο αυίειη .-ιΐΐεπιιη Ιιυπιηι ΙηυιΙαΓιο-

ιιίουδ ιΐυιιίαχηΐ ρηεηοίηΐυπι ΓυβΓΪΙ, (ιιηο νβΙ Ιιοηιιπι,

ςικκΐ ίη βηίιηο δίΐυηι 681, ρβι- 1 ΡδΗΐιηιιπι ι (Ιοδίβηα-

μις ή ■ (34) συνδιεξαγομένη μετά τοΰ μέλους , ήν

άγνοεϊσθαι πασα ανάγκη , οταν δια μόνων των μου

σικών όργάνων ή μελωδία γένηται ■ . ούτω και έπΐ

τών την άρετήν μετιόντων συμβαίνει (35). Οί μέν

γαρ τη1 θεωρητική τε κα\ έποπτική τών δντων φιλο

σοφία τον νοΰν προσανέχοντες, άδηλον τοις πολλοίς

τήν άρετήν κατορθοΰσιν, έν τφ (36) ίδίω συνειδότι το

άγαθδν κατακλείοντες· οΐς δέ καί τ6 ήθος τοΰ βίου

κατά σπουδήν συγκατορθοΰται , ούτοι τή περί το

φαινόμενον εϋσχημοσϋνη, καθάπερ τιν'ι λόγω τήν (37)

της ζωής έαυτών εύρυθμίαν δημοσιεϋουσιν. "Οταν

τοίνυν δι' αμφοτέρων ή τό άγαθον κατορθούμενον,

της ήθικής φιλοσοφίας πρδς τήν θεωρητικήν συνδρα-

• μούσης,ι 'βδή ψαλμοΰ γίνεται, · ή ι Ψαλμός ώδής· ι

ρ δταν δέ το (38) έτερον ή τούτων έφ' έαυτοΰ τοις έπ-

αίνοις προκείμενον, ή τδ κατά διάνοιαν άγαθδν διά

: τοΰ ι Ψαλμοΰ ι μόνον σημαίνεται ■ ή τδ ήθος κα\ ή

περί τδ φαινόμενον εύσχημοσύνη, διά τής ι "Ωδής ι

έρμηνεύεταί. .

ιυΓ, νεΙ πιοπιπι Ιιοιιεδΐ33, 61 ίη 3εΐίοηΊ1)η8 <1ο€βιιΐϊα ρεΓ ι Οαηΐϊοιιιη ι ίηδίηυηΐυι·.

ΙΙνιιιηιΐδ αιιίοιιι νβΐ 1»ιΐ8 δί πιπί εαηΐίοο ]ιιηξ3ΐυΓ,

(Ιοειιπιεηΐο ε$1, ιιβ ρτίυδ εοςίΐβΐίοηεδ (Ιε 1)εο δΐΐδοί-

|>6Γ6 3^§Γε(1ί3ηΐΙΙΓ, () Ι13Π1 3ηίΐΙΐυΠ1 ηΟδίΓΙΐηΐ (311(3 Π-

Ι>6Γΐ3ΐε ϋίςιιιιιη Γβ<1ιΙηιηιΐ5 : < Νοη > βηίιη, ίηςηίΐ,

< >ψ6('ίθ83 13118 ΪΙ) ΟΓ6 ρβ003ΐΟΓΪ8 **. » Εΐ ρ(-ι'1'3ΐΐ)ΓΪ

ιΐίχίΐ ϋευδ : ι ΟιιβΓβ Ιη βηβιτβδ μίδΐ'ιΐίβδ ηιβββ" ? >

Ιιΐβιιι ηοβ ΗοεβΙ ι ΟΓβΐϊο εηιη 63ηΐίεη, ι νίόΌΙίειΊ,

ιη νίΙ* Γ3(ίοη63 ρπιΐδ Γβοΐκ οοηΓοΓηιεηΐϋδ , ηε ςυίδ

8ε^ΓιΤ3εΙ(1ί83θηυ8 δΐιίβ ϊη 3εΐίοηίϋ(ΐδ 3ρρ3Γβ3(, Ιιιηο

Ύμνος δέ ή αίνος τη ώδή συμμιγνύμενος, παράγ

γελμα γίνεται, μή πρδτέρον ήμας κατατολμάν τών

περί θεού νοημάτων, πριν άν τδν βίον ήμών τής τοιαύ

της παρρησίας ποιήσωμεν άξιον, ι Ού ι γαρ ι ώραίος,>

φησ\ν, · αίνος έν στδ^ατι άμαρτωλού. ι Κα\ τω (39)

άμαρτωλώ είπεν ό βεδς, « "Ινα τί σϋ έκδιηγή τά δι-

καιώματά μου ; » Ωσαύτως δέ και ή « Μετ' ώδής

προσευχή ► τδ ίσον ήμϊν υποτίθεται, πρδτερον περ\

τδν βίον σπουδάζειν , ώς αν μή τις (ίάθυμός (40) τε

φιε ρεΓ ΟΓΒΐίοηβηι 3(1 ϋβυηι βεεειίβηιιΐδ. Οιιοιΐ 8Ϊ- 0 καΐ παρηχημένος τοις έπιτηδεύμασι τύχη, καΐ τότε

£η°ιΙίε3Γε, ]ιΐ(1ϊείο ηιεο, Οοιηίηιΐδ νοίιιϊδδβ νίάβΙυΓ ίΙΙίβ

<]ηί (ΙΊΐ'εΙιβιιΙ, < Οοιηίηβ, αοεε ιιοδ 0Γ3Γ6" >,(^υ33ί

οι-3ΐίο ηοη ίη νβΓοίδ, 86(1 ίη νί!3 ι-βεΐβ ίη8ΐί1υΐ3 εοη-

8Ϊ8(3ΐ) ευιη 3ϊ( : ι 5ί ϋίηιίδείΊΐίδ Ιιοηιίηίοιιβ ρεε-

0313 βοΓΗΐη, (Ιίηιίιίεΐ 61 ΡβιεΓ εοβ1ε&(ί» ρεεο3ΐ3 νβ-

81Γ3 ". >

ΛΙ φκιικίο ρ83ΐπ)0 80)3 νοχ , ι ΙϋΐκΙαίίοηίδ, ·

ρΓχΓίξϊΐιΐΓ , Ιυιη 8ΐι1>]εεΐ3 δεηΐεηΐίβ ΐβδίίηιοηίυηι

(|ΐιθ(Ι(ΐ3ΐιι εοηΓιηεΙ ε]ιιβ φΐί ϋεο ΙαικΙαίίυηεδ υΙΓβΠ :

ηβηι ΙηικΙίΐπ' Ιίοιιιη αΙΐβΓΪυβ ηοη ε$1, 86(1 ι Ε3υ(ΐ3(ίο,)

ίηςυί(,) 0»νϊ<1Ϊ8 : ι υΐ'οίηε (Ιίβοιηιιβ, ηοβ ΐυηε ΰεί

Ιβιηΐβικίί ]α$ εΐ ΙίΙ)6Π3ΐεηι 3(ΐ6ρΙυΓ08, δί Ι'ανίιΙί δί-

ηιίΐεδ εν3(ΐ3ΐηυ$.

ι Ρ$3ΐηιιΐ3 » νεΓΟ · ίη 1ΐ)'ηιηίδ ι πιΐ α1ΐίθΓ6Γη '

ςυεηκίβηι ίΐ31ιιηι ενεΐιίΐ ; φίειη ηόνίΐ ει αίνίηιιβ

Αροδίοΐυδ, ιι τ. ΙεδίβΐιΐΓ 3<1 ΟοΓΪπΐΙΓιοδ, ειιηι >ίΙ 38·

ίρβιιηι ηιοάο βρίπίο ρβηΙΙοΓο, πιοάο ηιεηΐβ Ι;;ίΐιΐΓ

ρ33ΐιηθ(1Ϊ3 εοιηπιί8ΐ3 επιη πΐ6ηΐ6, ί11υ(1 ίρδίιιη ςιιβ(1

ρπυ$ ΐΓ3(1ί(1ίιηιΐδ (1εεΐ3Γ3(, νίϋεη ιιϊπτιϊΓυιη 'κΙ ςυυϋ

προσιέναι διά προσευχής τφ θεώ. Καί μοι δοκεΐ τήν

τοιαύτην ό Κύριος Εννοιαν παραδιδδναι τοις είποϋσι

πρδςαύτδν, ότι € Δίδαξον ήμάς προσεύχεσθαι · » ώςούκ

έν|(1ήμασι τής προσευχής, άλλ' έν τφ βίω κατορθου-

μένης, έν οΤςφησιν, δτι < Έάν άφήτε τοις άνθρώποις

τά παραπτώματα αϋτών, άφήσει και ύμίν ό Πατήρ

δ ουράνιος τάς άμαρτίας ύμών. > .· ■

"Οταν δέ καθ" έαυτήν ή Αΐτεσις γράφηται, μαρ-

τυρίαν τινά τοΰ άνατιθέντος τφ θεφ τοϋς έπαίνους

περιέχει τδ νόημα (41). Ού γάρ άλλου τινός έστιν τδ

έπαινεϊν (42) τδν θεδν, άλλ' Αΐτεσις, φησ\, τοΰ

Δαυίδ ' ώς άν διά τούτου μάθοιμεν, δτι εί (45) κατ'

έκεΐνον γενοίμεθα, τότε και ήμεΐς τήν τοΰ αίνεϊν τδν

θεδν παέ(5ησίαν ληψόμεθα. - .

Ό δέ ι Έν ΰμνοις ψαλμός, ι εις ύψηλοτέραν ήμά(

άνάγει κατάστασιν, ήν ήοει κα\ δ θείος Απόστολος,

καθώς πρδ; Κορινθίους φησ\ν, έαυτδν νϋν μέν τφ

πνεύματι ψάλλειν, νϋν δέ τφ νοΐ. Οΰκοΰν ή μέν

τφ νφ συμμιγνυμένη ψαλμωδία τδν προαποδοθίντα

λόγον διερμηνεύει (44) , τοΰ δεΐν (45) τδ φαινό-

" Εεείί. χν, 9. " Ρί»Ί. χιιχ, 16. " Επε. χι, I. " ΛΙαίΐΙι. νι, 14. " 1 Οογ. χιν, 15.

(34) Ή οιη. 6)1.

(55) Σημαίνει, 6(1.

(36) Δέ 3(1(1. 6(1.

(37) Τήν οιη. Ριΐ.

(38) Τό οιη. β(1. Μοχ ίαυτοϊς,

(39) Τφ δέ, βϋ.

(40) "Αρρυθμος, βϋ.

(41) ΓοΠε δνομα.

(42) Αίνεϊν, εϋ.

(43) Καί 3(1ιΙ. β(Ι.

, (44)'Ερμηνεύει. 8(1.

(45) Τδ δοκεϊν. Εο.
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μενον άξιον είναι τοΰ κεκρυμμένου , Ενα ή φδή Α »«» »ροΐ'1ο ββΐ, οιιιιιϊπηκι«β ουηδροείιιι βχροβϊΐυηι Λί-

σημαίνη (46) τψ τοιούτο) νοήματι. Ή δε πνεύ-

ματι μόνψ χατορθουμένη ψαλμωδία , την ϋπερ-

έχουσαν κατάστασιν των άγιων ένδείκνυται ,

όταν κρεΐττον ή της δια των φαινομένων ένδείξεως

το τψ θεψ προσαγδμενον. Ού γαρ έν ώδαϊς τισιν δ

ψαλμδς ταΐς δια βημάτων διαρθρούσαις των νοουμένων

τήνδύναμιν,άλλ" « Έν ϋμνοις, » φησίν, ι ό„ ψαλμός. ·

Τοΰτο δέ έσ^ι, κατά γε την έμήν κρίσιν, διδασκαλία,

τί χρή ύπδ τοΰ ύμνου γινώσκειν. Μανθάνομεν γάρ ότι

ό 4ψηλδς βίος χαίί το τά Ανω φρονεΐν, κα\ έκ των

ουρανίων τε καΐ υπερκειμένων (47) νοημάτων

Εχε;ν τδ ήμέτερον . δργανον, τοϋτο ύμνος έστ\ τοϋ

θεού, ούκ έν δυνάμει βημάτων, άλλ' έν τψ ύπερ-

έχοντι χατορθούμενος βίψ (48)· οταν δέ την της

« συνέσεως » φωνήν συγγράφοι τοις ϋμνοις, συμ-

δουλίαν τινά δοχεϊ μοι ποιεΐσθαι ό λόγος, μή

άσυνέτως έχειν των εις δοξολογίαν τω θεώ άνατι-

θεμένων βημάτων · μήποτε λάβο·.μ:ν άνεξετάστψ καΐ

άσυνέτψ (49) τιν\ δρμή τά μή πρέποντα τη θεία

μεγαλειίτητι άνατιθέντες νοήματα · οΤίν έστι τδ

οΓεσθαι τοίς κατά θεδν ζώσιν έν· τή τοϋ βίου τούτου

«ύκληρία προκεΓσθαι τάς άμοιδάς, καΐ τδ νομίζειν

έκεϊνο, κα\ παρά τω θεψ καλδν κρίνεσθαι (50)·,οπερ

άν τή αίσθήσει των άνθρώπων τοιούτον δόξη· καΐ

•πολλά τοιαύτα δυνατόν έστιν εΰρεθήναι νοήματα,

ιαΐς περί θεού ύπολήψεσι παρά των άσυνέτων άνα.-

τΐθέμενα (51). ΣοΙ δέ χρεία συνέσεως τοΰ εκείνα

πιρ\ αύτοΰ (Ίνώσκειχ, δσα μή μώμον. φέρει προσ-

ςηίιΐ5 8886 εο ςυοιΐ 1η οεειιΐΐο !3ΐεΙ, υΐ ρι·οίιι-

ιΐο ι ;ιιιΐκΊΐιιι 'ρβΓ ίΙΙαηι βεηίβηΐϊαιη βίςηϊΙίεοΐιΐΓ.

Ι'κηΙιιιοιΙΊα βηιειη ηυχ βοΐο 8ρίπ(α ρειΤιείΙυΓ βχεεί-

Ιεηΐεηι ββπείοπιπι βίαίιιηι (Ιειιιοηβίπιΐ, α,ηοά κϊ-

Ηεεί ί(1 (]υϋ«1 ϋεο . οΕΓογΙιιγ , ιηεΓιηδ βϊΐ οηιηϊ

ίΐΐο,ςυοιΐ ηυηείη Γβ1>υ$35ρεεΐ3ΐ)ίΙίυυ$ εΐιιεεδεϊΐ. Νοη

εηίιη ίη ε3ηΙϊε>8 ςπίΐκΐίϋαιη ε$1 ρ83ΐηιιΐ8, ςυ;ε ρεΓ

Υ6γΙ>» Γεπιω 8υ1^εεΐ3ΐ·ηιιι νίιη εχρΚιιιειιΐ, μίΙ ι ίη

Ιινηιηί», ι ίιιςιιίΐ, < ρβαίιιιυδ. > Ηοε νεΓΟ, υΐ εςο ηιιί-

<1ειη 3γ1)Ϊ1γογ, ϋοεεί ηοβ, ςιιίϋ ηνιηηϊ ηοιιιΐηε ϊιιίεΐ-

Ιί^εηϋυιη δίΐ. βίδείιηηβ εη'ιιη, βιιΐιΐίιηοιη 11ΐ3ΐη νίιαιιι,

εΐ (\\ιχ δυι-δΐιηι 8ΐιηΙδ3ρεΓ8, ηοδίπιηιςυβ ΟΓξαιιυιιι

εχ εοβίεδίίηηδ εΐ δΐιρεπιίδ εοςίΐ3Γιοηΐ1>υδ δΐΐδρειιδίιιιι

ΙιαϋοΓβ, Ιινιπππιη βείεβδε; νίίαιιι ν'ηΐεΐίεβΐ," ηοη νεΓ-

Β Ι)0Γυιη είΓιεβείβ ει χρ1εη<1οι·6, βεα" βοηιιοϋ ηίδ 1οη|;ε

ρ.ΓΧδΐ3ηΙϊηδ 681, ίΙΙηδίΓβηι. ί)ιι;ιηιΙι> βηΐβιη «ϊιιίεΐΐε-

,οΐιΐδ ι νοχ 33εΓί1)ϊΙυΓΐινιηπΪ8,εοιΐ8ίΙίαιη(ΐ3Γί νίιίεΐιιΐ',

ΐιε πηΐεβ εί ίπιρεπίί δίιηιΐδ ϊΙΙοπιηι νβΓίΐοΐ'ΐιηι, πυ%

η«1 Ποί (;ΙοΓΪ3ηι (1εΰ3ΐιΐ3η(1»ηι ίβείαηΐ, ηε ΓυΠ3.<<8ί$

ϊιηρχονί$ο ίηιρυΐυ ββ ςιιχ ϋί νίικπιι πιβξΐιϊΓιεεηΙϊβιη

■ηΐηΐιηβ (Ιεεεηΐ, (1ε ϋΐ3 οοηεϊρίαηιυβ : ευ]υ$ηιο(1ί εβ(,

εχΪ3ΐϊηΐ3Γ6 ϋ$ ηιιί $εευη^υηι Οοιιιη νίνυηΐ, ίη ηυ]υ8

ν'ιΐΰΒ ΓβΙίειίβΐβ Γβρο8Ϊΐ38 ε88β ΓείΓίΙχιΐϊοηεβ; υΐ ει ϋ-

Ιιιιΐ, 3Γΐ)ίΐΓ3ΓΪ, ΙΚ'Ί ]υάίεϊο, 1>οηιιηι ει τεείαιτι 688ε,

ςιιοϋ Ιιυηΐ3ηί8 »βΠ5ΪΙ>ΐ)5 1πι]ιι>ιπΉϋ 6886 :ιρρ;ιπΐ;

.η>υΙΐ38ςυ6 Ιιιψιβ ^ειιεΓίδ ΓερεηΓβ ΙίεεΙ ϋε Ώεο ορϊ-

ηϊοηεβ 31) Ϊιΐ8ίρίεηΐί1>ι<8 Γβεερΐ38. (Ιπ.ιριορίιτ οριΐ8

ε$ΐ ι: ι ιίΙ)ί ίηΐεΙ1Ίκειιΐί3, πι ϋε ίΙΙο 63 ει>(;ηο8ε38, ψιχ

φερόμενα. Τδ μέν γάρ ούτως αύτψ πρέπον είς - 51 βϊ 3ΙΐΓί1)Η3ηΙυΓ, ηιιΙΙβηι Γερι-εηειίΒΊοιιεηι βΠετεπΙ.

ίπαινον, χρεϊττόν έστιν, ή ώστε ύπδ ανθρωπινής Ο Νβηι'ϊι] ςυοά νβΓβ η<1 -Ιαυιίβηι ϊρβϊιιβ Γ»εϊι, πια]ιΐ8 ε&1

φύσεως εΰρεθήναι· ήμίν δέ τοσούτον άγαπητδν, ούδέ

τδ δέον τζζρΧ αύτοΰ γινώσκειν (52) εύρεΐν, άλλά τδ (53)

μηδενΐ τών άπεμφαινόντων συνενεχθήναι · δπερ δή

έπ\ της αΐνέσεως τοΰ Δαυΐδ ένοήσαμεν, ώς τψ

τοιούτψ μόνψ πρεπούσης της θείας αϊνέσεως. Ταύ-

•τόν μοι δοχεϊ χ&\ περί τής < προσευχής ι γινώσκειν,

δταν άκούσωμεν, ι Προσευχή τού Λαυίδ, > ώς δέον,

χα\ τδν ήμέτερον βίον κατά τδν ίκείνου σπουδάζειν

είναι, Τνα τοΰ προσεύχεσθαι τήν πα^όησίαν χτησώ-

αεθα. Ούτω κα\ (51) τδ (55), « Προσευχή τψ πτωχψ

δταν άκηδιάση, και έναντίον Κυρίου έκχέη τήν δέησιν

αύτοΰ. ι Πολλή (56) γάρ ήμίν χρεία τής κατά θεδν άνα-

βάσεως, ίνα νοήσωμεν, τίνων πτωχεύομεν ού γάρ αν.

είς έπιθυμίαν Ιλθοιμεν τών αληθινών άγαθών, εί μή

61 308ΙΓΙΙ8ΪΙΙ8. 1)113111 II Ε. 3>) ΙιΙΠΙΚΙΙΙΠ Π3ΙΙΙΓ3 ίηνεηϊΐΊ

(|ΐιε3ΐ. Αι ηο5ϊδ ϊ(] α,ιιοιΙ 3ΐ1εο3ηΐ3ΐ)ίΙε εΐ(Ιε8Ϊ(ΙεΓ3ΐ)ίΙε

εβΙ, ηβ εοβηοβεβΓε πυίιΐβιη [»8 εβί,ο,ιοηΐιιη) οροηεΐ,

ηυίρρε α,ιιοβ ηεεβ836 βίι βεα,υί 63 ηυ% ηιιΙΙο πιο(1ο

ειιηΐ δϊηιίΐίβ. 0«ού · ρεΓ Ιίΐιϋβΐίοιιρηι 1):ινκΙ ϊιιίεΙΙί-

ςβηιΐυηι (ΙϊχΊηιπ», βεϋίεεί ηυίε δοΐϊ εοηιρεΙβΓε, πι

Πβϊ Ιβαάεδ 03Π3Ι. ΚΙεπι ρεΓ < 0Γ3ΐϊοηειη ι ίηίεΙΙϊμεη ■

(Ιηηι ]υάϊεο, ηιοηϋο αυιΐϊηηιιβ, ι Ογ31κ> Πβν'κ! , > ηιΐ3-

$ϊ ηεεεβββ $ΪΙ, τ1(3ΐη ηο8ΐΓ3ΐιι 3ά ίΙΙίιυ νίΐχ ηοηη3ΐιι

ϊηβΙίΐυεΓε, υΙ ]η$ εί ΙίΙ)6Γΐ3ΐβιη ΟΓβηϋΊ Πειιηι βεηηϊ.

Γ3ΐηιΐ8. Ιιίοιη βεηΙίεηηΊιπι 681 ιΐε ϊΐΐη ϊηβεΓΪρΙίοηε :

« Οτ3ΐίο ραυρεπδ, ειιηι 3ηχίυ8 Γυεπί, εί εοΓβπι Π<>-

■ιιϊηο εΠΊκΙεΓΪΐ ρΓβεβηι κιιηηι. ι Ορυ8 εηϊιη ηοηίβ ε8ΐ

η)3^ηο 3ά Οεπηι αβοβηβυ, υΐ \ίϋεΓβ ροββίηιυδ, πηϊ-

τήν έν τοιούτοις (57) εαυτών πτοι/είαν κατανοήσω- ^'1»Η8Ρ{[6Ηΐηυβ; ιιοη εηίηι ιΙεδϊιΙεΓΪο νβΓοπιπ» ϋηηοηπη

μεν. Άλλ' έμψυχδς τις γένηται, και ένδιάθετος τής

προσευχής 4 τόνος, όταν γνώμεν τίνων πτωχεύομεν,

' κα\ πρδς τήν άναβολήν τών ποθουμένων άκηδιάσω-

μεν χαΐ ούτως έκχείται ή δέησις ήμών διά τών

όφθαλμών άντ\ βημάτων χρωμένη τοις δάκρυσιν.

βίΙΊείεηιιΐΓ, ηϊδί ηοδΐΓ3ηι ϊη Ι)Ϊ8 ρεηηπβηι ρΓοΙιε |>6γ-

8ρεεΐ3ΐη 1ΐ3ΐ)ε3ηιιΐ8. Γι ι .'ΐιιίεηι οΓ3ΐίο νίνί(1;ι. ν:«1<1β-

ηυβ ίηΙεη(ΙίΐιΐΓ ει ίηΟιηιιηαΐυΓ, ειιηι εο^ηο8είιιιη$ ,

ο,ιιοπιηι ίηιΐί^ί κυηιικ; βΠΙίςίηιιιι-ηιιε ει 3η{;ίπιιΐΓ.

ειιιη 63 φι*: ρείϊιιιιΐδ, (ΙίΙΤεΓυιιΙηΓ. Ει 8Ϊε εΟΊιηα'ϊΙιΐΓ

(ΙερΓεεβΙίο η<»ΐι·η, 3(1Ιιί1)ϊΙΪ8 ροΐίιιβ οευΙοπιιη Ιβιτυ-

ιηΪ8, ςυβιη νεΓυίδ.

ί46) Σημαίνηται, 60".

(47) ^ιιί(ΐ3πι εοάο". ύπεβκοσμΓων.

(48) Βίος, β<1.

(49) ΚαΥ άσυνέτψ οιη. ο(Ι.

(30) Ουί(1:ιηι οο<1<1. γί««θαι.

(51) Αποδεχόμενα, 6(1.

(52) Γινωσχει, 8(1.

(53) Τψ, β(1.

(54) Περί τοΰ 3(1(1. εο".

(55) Τδ οηι. β(1. Τή βΐίηαοί εοϋ.

(56) Πολλής, εο1.

(57) Τούτοις, β(1.
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II» ,ηΐ0ΓΡΓβΙ»1>0ΓΪ8 εΐ ϋΙ«*1 : «ΟΪΛΐϊο Μο?5ϊ Ιιοιηϊηί Α Ούτω νοήσει καΙ Λ, « Προσευχή τφ ΜωΟσεΐ

0«ί , αϋ«> ηοη ΠοβαΙ αΙίιεΓ ρεΓ οΜίίοηεκ» 3.1 Οου.» άνθρώπω τοΰ θεοΰ. » ώς ουκ ένδν άλλως προσελ-

«, βϋβΓβ, ..ί8Ϊ αο.δ Λ ΐιοο η.οη«1θ 8680 »νοο3η5, 80- θεϊν δ,ά *ροσ.νχης τφ θεώ, « μή τις του κόσμου

κ» οβί ι,οβ,ο εα\οί3ΐϋΓ. ™™ *·»«*·. θεβ-υ ι*5™ ?ένοιτο *****··

ολρυτ ιν.

ΑΐϊηβεΗρίίο, ιΡγο 1ιϊ8 ηιιί εοπιηιυΐίΐΗΐηΙιΐΓ, > Ιιιιιιε

>ηϊΙ»ϊ νίϋοΐιΐΓ 1ΐ306Γβ δεηβυιη, δοΐηιη <1ϊ νϊηαπι ηαΐυ-

γ:ιιτι οιηιιίδ εοητεΓ9Ϊοηί$ οι ηιηΐ3ΐϊοη>8 εχρειΊειη εβ-

$ε ; ηοη εηϊπι 051 αά φιοΛ ηΐΗΐβΓιοηβ ιιΐ&ΐιιΐ', ευιη ϊη

ιιιιίνεΓϋΐιιη ηοη δίΐ εαραχ ηιηϋ; &Λ ϊιΐ νβΓ0 ςυοά πιε-

Ιίυβ 08ΐ, ΐΓ3ΐι»πιιιΙαπ ηεηυεαΐ; ηβιτι ηαΙΙιιηι οοηυιη

031, ρΓορΙεΓ (ΐιΐϋ(1 ΐη εαπα τηυΐαΐϊο ο:κΙ;ιΐ : ηοη οηίηι

ΓεροιΊΐιΐΓ ιιΐΐηιη 1>οηυπι, 3(1 ι\\ιοά ΐΓβηδεαΙ, ηιοΐίυδ Β

ΗΙο ι\ι\οά ΐρ83 ΙΐϊΙιεΙ. Νοβ νβΓΟ 1ιοιηίηβ8 ίη πιιιΙΜϊοηβ

ει ηΐίοιηΐίοιιο ροβίιί, ββευηϋιιιιι ιιΐιυιηςιιο ροτ Γ;κ·υΙ-

13(6111 ει νίιπ ΐΓ3η8ηιηΐ»ΐΓϊεε:η (Ιοίοποτοδ ε! ηιβίίοτεδ

Γθ(Ι(ΙΊιηυΓ; άβίβτίοΓεβ, ςυαηϋο 3 εοπιηιυηίοηε Ικιιιο-

Γυηι οχείϋίιιηΐϋ ; ιηεϋοτεδ πΐΓ&ϋΐη, ψιηηϋο 3ΐ< Μ ο,ϋοά

πιοΙίιΐί 681 ρβτ οηιινοΓδίοιιοιη ΓΟίΙίπιιΐδ. Ουηι ί^ίΙιΐΓ

ιιιυΐηΐϊοηβ Ιη πιαίιιιη ίηεκΙεηπιυ$, οριιβ Ιιβυειηυδ

Ιιοηα ιηυΐ3ΐίοηο, ιιΐ ε]υβ υεηβΓιεϊο 3(1 ίο" η,υοά ηιεϋιιβ

«81 ΐΓ3η$ΓεΓ3ΐηηΓ : ηοεηιιβ ηιαηίίβδίιιηι Πι εχ νβΐ'οίβ

ηιιχ 5υη]υη^υηΐυΓ ί11Ϊ8, < Ργο ηίβ ςυί εοηιηιυΐβΐιυη-

ι ιι γ . > Νοη βηίηι δοΐυιη ογ31ϊο ηοοίβ $α3(1εΐ, ηυ(3ΐίο-

ιι οι 1 1 ηεεε»&3ΓΪο 8ΐι$είρίεη03ΐη εεεε, βεά βΐ βΐίηαο

ηιθ(Ιυ ίη&ΙπιίΙ, ψιαιιιοάο Γβεΐβ Πηΐ, εχειηρίίβ αηϊ-

1)ΐΐ5(1;ιπι ηιυίαιίοιιεηι ίΙΙαιιι ίιι ιηείίιΐδ α'εηαοηβίΓβιιβ.

ς
8ίο νβΓΟ νοι ίι;» ϊιι&0ΓΪρ4'ιοηΪ3 ηαίιβιιΐ : ι Ιη Γιηεηι,

ρΐΌ ίίβ α,ιιί ϊΐΒΐιιυΐ3ϋυηΐ(ΐΓ, ίη ΙίΐυΙί ($ευ εοίαιηηκ}

ίηκπρίίοηβ, 1)»γίι1ί ίη ιΐοείήηβ, ευηα βυεεεηόΐΐ Μο-

&οροΐ3ΐιιΐ3ΐη δνπ;·.·, βΐ δνιϊιιη* 8ο1χο, εΐ (.-οηνειίίΐΐοαίι,

οι ρβΚΜΜΐ ν»ΙΙειη δαίίϋβπιηι άυοίΐοοίιη ηιίΙΙίβ. »Εχ

ϋίεΐίβ εηίιη ιη;ιηίίβ5ΐιιιιι βδΐ «ηΐίοιιβ Ιιλο ι1οοΐπη3ΐιι

ει εοιιβίΐίιιιη ηαοαΜαιιι εοπαρΓβΙιεηάί, ευιη άϊοίΐιΐΓ :

ι Ιη ΙϊΙυΙί ίηβεηρίϊοαβ, [Ιηνίίΐί ίη ηΌειήηβυι. ι Νοη

€ηίηι ιΐοοίπηκ νοοβοιιίαιη αϋ]εοΐυηι ΙιιίΜεΙ, βί £ιιΪ8

ΐοΐίυβ Ιιυ]ιΐ8 ΟΓαΙίοιιίβ ηοη 68861 άοεει-ε. ΙΠιιιΙ νοΓΟ,

< ϊη ϋΐυΚ ίηβεηρίΊοηε, > ϊηχΐίεαΐ 8επηοηβιη ηυηε

ιιιειηοΓ'ιχ ΊικΙοΙοΙιίΙίιοΓ ΉιιρΓε88υηι εΐ ίηδϋΐιΐρΐυαι ο'ιγ-

ευηιΓβΓβηο'υη) ββββ, ιιΐ ηιεπιοτί» βηϊιηχηοβίΓ» ςυββϊ

οοΐϋΐιιηα βί(; ηοΐ» ηυίε ίιΐϊοΓΪρίΓΟ,ΙιυηοΓυιιι εχεηιρί».

ΙΙχε 3υΐβαι βυρρε^ιΐΐΐ ιιοοϊβ Γοηϊίικίο ει βίΓεηυϊΐββ ^

ίπιρεΓ3ΐ0ΓΪ8 βααιηιί εχοι-οίΐιΐ8 Οβνίάϊδ, ()ΐιίΙ)ΐΐ8 άυρίεχ

ΙιοβΙϊοϋβ ΊιιΓεΓίϋΓ εΐίϋε»; Ιιί8 ςαίϋειη ϊ^ηβ 3ΐ>8αιιιρΐί$,

ϊΙΙίβ ({Ιίΐϋ'ιο ΜίοΙαίίί. δ)τί:ι ηιιχ ίηΐεΐ' (Ιιιοδ Πυνϊθ8 8Ϊΐ3

681, ίί,'ΐιο εοηβυιηίΙιΐΓ, ε( Ιιυϊε Γιηίιϊηια ήντοπιπι ηα-

ιϊο, 8'ιπηϊΓιΐεΓ εΐ νϊΐϋβ ^αϋηαπιιη νβΒίαΙιιτ, ιηυΐΐϊβ

ηιί11ϊ1)υ8 ΐΓυηία'βΐίδ. Υεπιπι 3εευΓ3(ε ΙιϊβίοΓΪεβηι η3Γ-

Γβΐϊοηειη ρβΐΐβςυί νεΙΙβ , Ιοη^αιη Γοηβ886 61 ευρβΓ-

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Λ'.

Ή δε € ΎπΙρ των άλλοιωΟηιομένων » έπιγρβφή

τοΰτ<5ν μοι δοχεΐ τον νοϋν ίχειν, δτι μίνη κρείττων

βυτί τροπής τε χο\ άλλοιώσεως ή θείαφϋοίς " ού γάρ

Εχει ιτρός δ τι χρήσεται (57*) τϊ( τροπ^, τοΰ μεν χα-

χοΰ άνεπίδεχτος ουσα καθόλου (58) · πρδς δε το

χρεΐττον τρατιηνβι μή δυναμένη· ουχ ϊστ! γβρ πρύς

δ τι δέξεται (58*) την αλλοίωσιν · ού γαρ ϊχει το.

έαυτης χρεΐττον, πρδς δ μεταβήσβται. Ημείς δέ οΐ

άνθρωποι, έν τροπή τε κα\ άλλοκόκι κείμενοι, κατ*

αμφότερα διά της άλλοιωτικής ενεργείας, ή χείρους,

ή βελτίους γινόμεθα ■ χείρους μίν, όταν (59) της

μετουσίας τών άγαθών άπο^ρ"έωμεν · άμείνους (60^

δ: πάλιν, δταν (61) προς τδ χρεΐττον άλλοιούμενοι

τΰχωμεν. Έπε\ ούν τφ χαχφ διά της τροπής βυν-

ηνέχθημεν, χρεία της άγαθής ήμΐν άλλοιώσεως, ώς

3ν διά ταύτης γένοιτο ήμΐν ή πρλς τδ χρεΐττον μετα

βολή· κα\ τβΰτο δήλόν εοτιν ίχ της συμφράσεως τών

« τοις άλλοιωθησομένοις ι συγγεγρομμένων" οΰ γά; μδ-

νον τδ « δείν άλλοιωθήναι συμβουλεύει » δ λίγος,

ά/.λά χαΐ τρδπον τινά ύποτίθεται, δπως άν τδ τοιού

τον κατορθωθείη, δι' ύποδειγμάτων τι^Λϋν τήν πρδς

τδ κρείττον μεταβολήν προδειχνύων.

Έχει ΖΙ ή λέξις της έπιγραφής ούτως· « Εις τδ

τέλος ύπερ τών άλλοιωθησομένων εις στηλογραφίαν

τφ Δαυΐδ εις διδαχήν, όποτε ένεπύρισε τήν Μεσοπο-

ταμίάν Συρίας, χαΐ τήν Συρίαν ϊο6άλ, ν.ι\ έπέστρε-

ψεν ΊωάΚ, και έπάταξε τήν φάραγγα των άλών

δώδεκα χιλιάδας, ι Δήλον γάρ άν εΓη διά τών εΊρη--"

μένων, δτι διδασκαλίαν τινά κα\ συμβουλήν περιέχει

ό λόγος ειπών, δτι (62) ι Εις στηλογραφίαν τφ

Δαυΐδ εις διδαχήν. ι Ού γάρ άν ή διδαχή προσέχειτο,

μή πρδς διδασκαλίαν τοΰ λόγου βλέποντος· ή δε (65/

ι Είς στηλογραφίαν ι τδ τοΰ (64) δεΐν άνεξάλειπτόν

τε κα\ έντετυπιομένον Εχειν τή μνήμη τδν λόγον

ένδίίκνυται, ώ; είναι στήλην μέν τδ μνημονιχδν της

ψυχής, τά δέ επί της (65) στήλης χαράγματα, τά

τών αγαθών υποδείγματα. Ταύτα δέ ήν ή τοΰ

αρχιστρατήγου της δυνάμεως τοΰ Δαυΐδ άριστεία,

δι' ών διπλούν γίνεται κατά τών πολεμίων τδ πάθος.

μεν πυρ\ δαπανηθέντων (66), τών δε διά

πληγής έν άφανισμώ γενομένων. Ή μεν γάρ

μέση τών ποταμών Συρία διά τοΰ πυρός αναλίσκε

ται χαΐ τδ πρόσχωρον αύτοΐς (07) μέρος τών Σύρων,

ωσαύτως δέ καΧ ή φάραγξ τών άλών έν πολλοίς χι-

(57') Χρήσηται, ε<1.

(58) Διόλου, 60*.

(58*) Δέξηται, ειΐ.

(59) "Οτε, εό.

(60) Βελτίους, ειΐ

(61) "Οτε, 6(1.

(64) "Οτι οπι. εά.

(05) Ή δή| ήδη, έά.

(64) Τοΰ] δέ τό, «ά.

(65) Της οηι. βό.

(66) Παραδοθέντων, βΛ.

(67) Αυτής 3ΐί(·υϊ εοιίιΐ.
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>ιάσι καταφονεύεται.· άλλα το μέν δι' άκριβίίας τήν Λ Οιιυιη ΓαβίΐΙ ; ςυχ εηϊαι ιιΐΐΐίΐαβ ίηά'β »ά η01 Γ0(1ε3ΐ,

ίστορικήν άκολουθίαν έκθέσθαι, μακρδν άν εΓη, χα\

περιττδν 4μα. ΤΙ γάρ άν γένοιτο πλέον . ήμίν δι'

άκολούθου τήν έκθεαιν των γεγονότων , μαθοΰσιν ;

αλλά προς τ£ φέρει της Ιστορικής μνήμης τι) αίνιγμα,

κρεΤττον οΐμαι δι' όλίγων προθεΐναι τώ λόγω, ώς άν

γένοιτο ήμΐν ή τοιαύτη ι στηλογραφία > είς διδαχήν

τοΰ ήμετέρου βίου. Τ£ ουν έστιν δ φημι ; δλον το·

έθνος Συρίαν ώνόμασε, μερίζει δε τούτο είς δύο

τμήματα, έκασταν αύτών ιδίοις γνωρίσμασι σημειού

μενος (68) · ή μέν γάρ αύτών, Μεσοποταμία Συρίας

λέγεται ■ ή δέ (69) έτέρα, τοΰ Σοβάλ Συρία κατονομά

ζεται · χαταπίμπραται (70) δέ και αύτη, κα\ αϋτη.

ΚαΙ μετά τοϋτο έξ έπιστροφής τοΰ άρχιστρατήγου ή

φάραγξ των άλών, έν δυοκαίδεκα χιλιάσι τω θανάτω

καταδικάζεται · .ούκοΰν νοήσωμεν, δτι διπλούν έστι

της Συρίας τδ είδος. Οί μέν γάρ αύτών είσι τοίς

μεσοποταμίοις (71) ^εύμασιν έν κύκλψ διειλημμέ-

νοι · αύτοί δ,' άν είεν οί τοις παθήμασι πανταχόθεν

περιόόεόμενοι. 01 δέ ά.γάχεινται τώ Σοβάλ, διά τοΰ

όνόματος τούτβυ την της άντικειμένης δυνάμεως

τυραννίδα τοΰ λόγου σημαίνοντος · ούκοΰν αΰτη.

γένοιτο άν ήμΐν τής πρδς τδ χρείττον άλλοιώσεως ή

όδδς, εί τω καθαρσίω πυρί τδ διπλούν τούτο τής κα

κίας έθνος άφανισθείη ώς γάρ ή άρετή βίω καΐ

διανοία χαρακτηρίζεται, ούτω κα\ ή κακία τοις δύο

μ ΐοΐ3ΐιι ΓβΓοηι ^βδίατυιιι δβηβηι <ϋ£εϊΐηυβ? ϋ.υ.3-

ρΓΟμΙβΓ Ιΐΐίΐίυί 0556 βΙΓϋϊίΓΟΓ, ΙιΓενίΙβΓ εχρΐίθ'31'ε Γ|1ΐί(1

ηο1>Ϊ5 ΙιίδίοΓΪοα; η3ΓΓ3ΐίοηίδ ίηνοΙυχΓΟ ίηδίηυείιΐΓ, υΐ

Ιιχε ι ΙίΐιιΙί ίηβοπρίίο ι εεάβΐ ίη νίΐ* ηο8ΐΓ3? ίη-

δΙηιοΓιοηεηι. (}υί<1 ϊ^Ίιιιγ ϋίεεΓβ ρΓοροδΐιί? Τηΐηηι

Ιιοιηίηυπι ιιαιίοηειιι ϋνπαιιι βρρβίΐανϊΐ, (ΙίνίδίΙφιβ

ΐ ι,ι (Ιυβδ ρ3Πβ8, φι.Ίΐι>1ί1κΊ ρτορπίβ ηοΐί$ άϊβεΓίηιί-

Π3Π5 : 3Ι16Γ3 61)1111 Μθ5θροΐ3ΙΜΪ3 8γΐ'1.ι·. .ΊρριΊΙίΐΐΗΙ',

ϋΙΐοΓίι 8νπα 8ο1)Χ; δυεεεηίΙΗιΐΓ εί Ιιχε εί ίΙΙϊ :

ρθδ(83 Γ6ν6Γ8ίθΠβ & υ III 111 ϊ ίι1>ρεΓ3ΐΟΓΪδ νβΐΐίδ 53ΐίΐΙ3-

ταιη πιοπε πιυΐεΐαΐυι·, άιιοϋεείιη ηιίΐΐϋιιΐδ ίιιίοτ-

ε:ιιρΙίδ. ΙιιίοΙΙΐβαπιιΐί εΓβΟ (ΙυρΙίεεηι 6886 δγπ«

Ιοπιιβπι : ηοηηυΙΙί ειιίηι Ωιινίοηιηι ειΐΓΒΪοιίδ ίη οι-

1κ·ιη είΓευηκΙβΙί βυηΐ, ει Ιιί ηοη δηηΐ 3ΐϋ, ςιΐίΐηι

ςιιοδ ρβδί'ιοηεδ 3ΐιίπιίςιιε ρειΊυι ϋπΐίοηβδ υυιΐίςιιε

εΪΓειιπιίΙιιυηΙ; αΐϋ δυο]εοΙί δυηΐ ί>οί)«, ςυο ηοηιϊηε

βίςηϊΓιεβίιΐΓ 3(1νεΓ$αι1χ ροΐεδίβΐίδ ΐνΓαηηίβ ει νιο-

ΙεηΙβ (ΙοηιίιιβίΊο. Εγ^ο ηοϋίδ ηχε ριίιιΐΛ νίβ 3(1 ηιιι-

Ιαΐίοηεηι ίη ηιείΐαβ ΓοεπΙ, δϊ ΐ£ΐιε εχρυημιηΐε εί

1ιΐδΐΓ3ηΐε (ΙιιρΙίεειη Ιιβηε ιιι»1ΊΓι;ε ηβΐίυηεηι 3ΐ)0>3··

ιηυβ : ο,υειηβιΐιηοιίιιηι εηίπι νίπυβ νΐΐα ει Γ3ΐίοηε

δίςηηΐυΓ, βίο ει ηιηΐϊιϊα ΐιι Ιιίδ ύιΐ3ΐ>αδ ϊπε$80 εετ-

ηϊιιΐΓ; βΐ νίΐ3 α,υϊοΌιη ηυΐΐίδ Ιρβ'ώιιβ βδίπεία, ςυχ

ρ388ίοηυπ> ίπιρείιι, εί (|υ3$Ί Πυείιι υοιίίηυβ βηίηιιιιη

εοιηρΓεΙιειιϋϊι, ει ηιΐϋίΐ.-ιπιηιοιίο Ίη εΪΓευϊιυ ίηείυ-

τούτοις ένθεωρεϊται'καΐ ή μέν κατά τδν βίον άταξία, ίίι, 8γπ3 ηιεόϊα ίηΙΟΓ Πιινίθ5 (ΙίοΊΐιΐΓ; ΪΙΙ» νει·ο

ή τά τών παθών γεύματα κύκλω τήν ψυχήν δια^. ρεΓνοΓδΐϊ εί ρεΓηιείοβϊβ (Ιο^ηιβίίΐιυβ εί ρεΓ8ΐι:ΐ8ΪοηΊ-

λαμβάνει, ή τών ποταμών λέγεται μέση, ή δέ διά 1)08 ρπηείρί Ιιυ]ιΐδ ιηαηϋ'ι ,Τ(1(1ίοΙίΐ, $γπ» 5οΙι;ε »ρ-

τών πονηρών δογμάτων άνακειμένη τώ άρχοντι τοΰ ρ ροΐΐίΐατ : ςαίυαδ (ΙοείΓΪηβ εί ΓίΐΙΐοιιβ 3ϋ ΊΙΙυ8ΐΓ3ΐίο-

..ι ν..-ί.. '....ι.γ Τ... « . .: . .:.
κόσμου, Σοβάλ Συρίας κατονομάζεται .· ών τφ καυ

στικώ (72) τε καΐ καθαρσίω λόγω δαπανηθέντων,

έπεται τδ τήν άγονόν τε καΐ άλμώσαν γήν, ήτις

στρατόπεδόν έστι τών άντικειμένων δυνάμεων, τη

τοΰ άρχιστρατήγου πληγή παραχθήναι· ού γάρ άν

γένοιτο ήμΐν ή κατά τών έχθρών νίκη, μή τοΰ άρ

χοντος τών στρατιών (75) ύπερσχόντος τή χειρί.

Τή δέ τών πολεμίων άπωλεία^ ειρήνη κατά τδ άκό-

λουθον έπεται ■ κα\ τούτ' Ιστι τδ άκόλουθον τής νί

κης, πρδς δ βλέπουσα ή έπιγραφή (74), ένστηλιτεύει

ταϊς μνήμαις ήμών τήν πρδς τδ άλλοιωθήναι ύφ-

ήγησιν, διά τών ιστορικών ύποδειγμάτων τήν άπαλ-

λαγήν τών παθημάτων ύποδεικνύουσα (75). Μάλλον

δ' άν ήμΐν φανερδν γένοιτο τδ κατά τήν άλλοίωσιν

μάθημα, εί τοις λοιποίς τών έρμηνέων (76) άκολου-

θήσαιμεν, ών ό μέν ι Υπέρ τών. άνθών, ι ό δέ ι 'Τπέρ

τών κρίνων, > άντ\ τής άλλοιώσεως τώ λόγψ προα-

έγραψαν (77). Τό τε γάρ άνθος ένδείκνυται τοΰ

χειμώνας τήν είς Ιαρ μεταβολήν. "Οπερ σημαίνει τήν

άπδ κακίας εις τδν κατ' άρετήν βίον μετάστασιν.

"Η τε τοΰ; κρίνου δψις πρδς δ τι χρή γενέσθαι τήν

άλλοίωσιν, διερμηνεύει* ό γάρ δι' άλλοιώσεω; λαμ

πρός γενόμενος, δηλονότι έκ μέλανός τε κα-Λ έσκο-

τισμένου λα^μπρόν τε κα\ νιο^"ώ&ς είδος μεταλαμβά-

(68) Σημειούμενος ΟΠί. ειΐ.

(6Λ^ Λέ οπι. 8(1.

(70) Κατεμπίμπραται, (4·

!7Ι) Ποταμίοις, Μ.

"Ά) Φοιτιστικψ, εο1.

ηεπι ει εχριΐΓ)ζ»ΐιοποηι 3ρΐ3 εοη8αηιρΐΐ8, Γεδίϊΐ ιιι

810ΓΪΙΪ8 εί 83ΐ8ΐΐ{>ίηο83, 16ΓΓ3 ςυχ ηίΐιίΐ εδί ϊΓιυι],

ςιΐίΐη 3(1νεΓ83τίθΓυπι εχειείΐυβ, νίτΐυΐβ εί βίαιίίο

8ΐιπιιηϊ ϊηιρεΓ3ΐθΓΪ8.εοηηεί.ιΐυΓ : ηοη εηϊηι γΐηο-

Γΐ3πι 3υ 1ιοδΐί1)υ5 ΓεροιΊ3ΐ)ίη)ΐΐ8 , ηίβί ρηιιεί'ρβ

εχ6Γθϊΐυ8 ηιβηυιη εχΙεπρΌΐ ; ίιιίεηιεεϊοηεηι βηίειη

ηοβίίυιη βεςαϊΐυΓ εβιΐβ οηΐίηε ρ»χ; εί ηχε εβί νί-

ε(0ΓΪχ ββΓίεβ, 3<1 ςυβιη 8εΓΐρΙυΓ3 Γββρϊείεηβ ίηι-

ρΓίτηίΙ, ςιΐ38ΐ ϊη εοΐιιηιηβ, ίη ηιειηοΓΪβ ηοβίΓβ εοιη-

ιηειηοΓαΐίοηεω άβ ηιυΐβιϊοηε, <]υηι εχεηιρΙΊδ εχ

ηΐ((οτϊ> 3ά(1υεΐί8 οβίεηάίΐ, ηυοηοιίο 3 ρβΓίυΛβΙίο-

ιιίΙ)08 εχρείΐίπ ει ΓιΙιβΓβπ ρο88Ϊπιυ8. Μα^ίβ ρ»γγο

ίιιηοΐββεεί ηο1)ί8 άίβείρΓιηΑ άε ηιυΐ3ΐίοηε, 8Ϊ 3ΐιϋί.Ί-

ιιιιΐ5 3ΐίθ8 ίηΐθΓρΓ6ΐβ8 , φίοτυπ) ΙΙΙβ ηιιί(1εηι, ι Ργο

Ο ΠοηΙ>υ$, ι 3ΐΐυ8, ι Ργο Ιϊΐϋβ > νεηίΐ, Ιοεο ε]ιιβ (|ΐιθ(1

εβί , < Ργο Ιιίδ, ςυϊ εοιηηιυΐ35υη((ΐΓ : ι ιυηε εηϊηι

Πο8 ρΓοάϊΙ, ευηι ηίεηιβ ίη νοΓ πΊυΟΙιΐΓ, «]ΐιο<1 βΐ^ηί-

Γιεβΐ ΐΓ3η8Ϊϋοηεηι 3 ηιαϋιία 3(1 νϊΐβιη εχ νΐπυΐε

3εΐ3ηι. Αι Ιΐΐϋ 35ρεεΐυδ ηιοηεΐ, αά ςυί(1 οροηεαΐ

ηιυοίϊοηεη) ΒβΗ : βαπτι εηΐιη, ηηΐ ΓΰυΙβΙίοηε δρίεη-

άίααβ είΓεείυδ εβί, ΗςηβΙ εχ »Ιγο εί Ιεηεηηεοδο Μ

ηϊνεβηι Γοπποπι Ιτβηδηιιιίαίιιιη εδδε.|Ιη οιηηί \ρΐνι

ίηδεηρίίοηβ ςιιχ 1)3ΐ>εΙ, < Ργο Ιιίδ ςυΐ εοπιηιιιΐι-

ΙιυηΙιΐΓ, ι Ιιοε ςυβδί (Ιοειιιηεηΐυιη αεείρίεικίυηι 3Γ-

(73) Στρατειών, εά.

(74| Γραφή, εϋ.

(75) 'Αποδεικνύουσα, βιΐ.

(76) Ερμηνευτών, 8(1.

(77) Προσέγραφεν, 6*1.
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ςιιβ δβιι νίΠυΙβδ Οβϊ οβίεηιίαιιΐ ιΐ3ΐΗΓ»ηι ηοη 3πν α <"ν «αραδηλοΰσιν. "Οτε χωρεϊ λοιπόν ή άνθρωπίνη

ρΐίυβ Γογο ϋοπ)ίπ3(ϊοηϊ ρεεεβίί ο1>ποχί:ιιη ; ψιπικίο

ηυηΐ3η3 ιυΐιιπι ϋβ (■λίοιό, $οπιιιι1ιιιη ηιιιΐίίίικϋ-

ηβηι ηι*§ηίΐυ<1ίηίβ ερδ Ιηικίβπι ίηδίίΐυβί, ηοη μ\η

ρβΓνυιη (ΐιιί(Ιι1.ιιιι εΐ εχίΐβ Γϋδοηαηβ, βεά νοείδ πΐ3-

£ηίΐυ(1ίηβ Ιιιυαηι βχχηιηιηδ. ΑίΙ εηίηι : ι ίβικίαΐβ

ϊη βοηο ΙιιΙιχ, ι ςυαηιΐο βΐίβηι ηιι]ιΐ5 ιπιίνβΓβί Ιιλγ-

ιηοπί.Ίπι 6( εοηεοηΐιιηι ϊηιϊίαΙιϊΐιΐΓ νίπίβ ει τηιιΐιϊ-

£βηϊδ νίι°ΙυΐίΙ>ιΐ3, ςιΐ38Ϊ οι*£3ηυηι ϋεο ΓβεΙβ ορίίδ

εοηείηηίδψιβ ηιοάυΐίδ ε( εοηοεηΓιΙ»ιΐ3. Νοιηίηβΐ

νεπ> ηοε Γΐ£υΓ3ΐ3 φΐβάβιη Ιοηυεηάϊ Γογπίβ < ρ8«Ι-

Ιβπιιπι ει είΐΙιαι*3ΐη. ι ΡοβΙ ευ]ιιβ πιοιΙιιΐΒΐίοηβπι,

ββροβίΐο οηιηϊ ϊ 1 Ιο ηιιοά ΙειτβδίΓβ βδΐ, ει ιηυΐιπιι νο-

είδηαβ εχροΓδ, ϊη ΙγηιραηοΓυιη ηιβ^ηίΠοο εβηΐυ

εοηβοείβΐ εοείεδίίυηδ εΐιοπδ ρΓορπβπιηι εΗθΓ(ΐ3Γυιη

δύναμις κατά τδ πλήθος τής μεγαλωσύνης οϋτοΰ

ποιεϊσθαι τδν αΐνον . οϋκέτι μικρά φθεγγομένη , άλλ'

ήδη παριοΰσα τή μεγαλοφωνία τάς σάλπιγγας (76).

ΦηΛ γάρ· € Α'.νεϊτε τον ΚΟριον έν ήχοι σάλπιγγος. ι

"Οτε κα\ μιμείται τήν τοϋ παντδς άρμονίαν τώ ποι

κίλω τε κα\ πολυειδεϊ των άρετών, δργανον έν ^υθμω

μελωδίας τω θεώ γενομένη (77). Όνομάζει δέ τοϋτο

διά τίνος τροπικήςσημασίας « ψαλτήριόν τε καΐ κιθά-

ραν 6 λίγος. > Μεθ'δ(78) πάν γεώδές τε κα\ κωφδν,

κα\ (79) άναυδον άποΟεμένη, έν τή των τύμπανων

μεγαλοφοινία ταΐς ουρανίαις χορείαις συνάπτει των

ιδίων χορδών τον ήχον. Χορδαϊ δ' άν είεν τώ όργάνω

έντεταμέναι (80), τδ έν έκάστη αρετή πρδς κακίαν

άνίνδοτόν τε χα\ ;άχάλαστον. Δι' ων γίνεται ή καλή

01ιθΓ<3Ββ 3ΐιΙβπι ίη 0ΓΒ3ΠΟ βχίβηδδβ ηίηίΐ Β συνοδία τοΰ κυμβάλου ταϊς χορδαϊς μιγνυμένου, δταν
501111111.

ηΐίικί ΓυοΓΪηΙ, ςιΐ3Πΐ ϊ I Ιο ίη ψιιιΐίΐιοί νΪΓΐυΙε ίηδϊΐαβ

γϊιτογ, ([ΐιο 3(1 ηΐΛΐίιΊηιη ίηΠβειί ει ίηοΙϊη3π ηβςυ'ιΐ.

Οπίΐιιΐί οπιη'ιυιΐδ }υουηύιΐ5 ϋΐε ενηιΐιβίί εοηεεηΐιιβ

εηοΓάίς ρεπηίδΐυδ εΟΊείΙυτ·, ςιι.Ίηϋο δοηιΐδ ενηιΐο-

ΙοΓυηι, πηίιΙργιι εχείΐ3(, υΐ άΊνίηοβ ίΙΙοδ οοβίαδ ο&-

631, βΐ ΙϊεςιιεηΙεΙ ; ηυοιΐ φιίϋεπι ηιίηί ίηηυβΓβ νί-

«ΙβΐυΓ ηβΐιΐΓΧ ηοδίιτε ειιηι αηςεΐίβ κοοίβιαίβηι, »\1

βηίηι : 1 ίαικίαίο Ποηιϋιππι ίη εγηι1)3ΐί8 1>βηε 50-

ικιηΐίΐιπδ. > ϋοηνεηΐυβ βηίηι ίΙΙβ βη^εΐίε;» ιι.ίΙιιπε

ειιιη Ηιιηΐ3η3, ψι;ιη<Ιο ΙιιιπίΛη» 3(1 Πηεπι δίπιιη ρει·-

νεηβπΐ, £πααιη ϊΐΐατη μΐ';ι1ί:ιπιηι βεΐίοηίδ πιοάιιΐβ-

Ιίοηεπι, ηιιιΐυυ εοη{;ι·68δΐι εΠΊείεΙ ; δίιιιυΙ.μιβ }υηεΙΪ3

νοείΙ>ιΐ3 οεηί^ηίΐ3ΐεη> Οεί δυρεΓ οιηηβ» ρβτρβίιιο εΓ-

6 των κυμβάλωνήχος εις τήν θείαν χοροστασίαν έπ-

εγείρη τήν (81) προθυ μίαν. "Οπερ μοι δοκεϊ τήν πρδς

τους άγγέλους τής φύσεως ήμών διερμηνεΰειν συνά-

φειαν, έν ζ) φησιν, ι ΑΙνεΐτε τδν Κϋριον έν κυμβά-

λοις εϋήχοις. ι Ή γάρ τοιαύτη σύνοδος,τοΰ άγγελικοΰ

λέγω πρδς τδ άνθρώπινον, δταν έπαναχθή πρδς τήν

άρχαίαν](82) λήξινή άνθρωπίνη φύσις,τδν γλυκϋν έκεί-

νον ήχον διά τής πρδς άλλήλους συμπτώσεως τής

εύχαριστίας άποτελέσει· χα\ δι' άλλήλων, και μετ'

άλλήλων τήν έπΐ τή φιλανθρωπία εύχαριστίαν τφ

θεφ γινομένην διά παντδς άνυμνήσει. Τοϋτο γάρ ή

τοϋ κυμβάλου πρδςτδ κύμβαλον ένδείκνυται σύνοδος.

"Εν κύμβαλον, ή ύπερχόσμιος τών άγγέλων φύσις ■

Γιι$3ΐιι (ΙεεβηΙϊυίΙ; ηοε εηίσ» εγιηΐνιΐ'ι ευπι εγηι1)3ΐο Ιτερον κύμβαλον, ή λογική τών άνΟρώπων κτίσις

εοη]υηεΐίο $ίςηίΓιε3ΐ. €)ίιι1):ιΙιιιιι ιιιππιι ε$ΐ εαείεδίίδ

ίΐΐη 3η{,'ε1θΓυηι Η3ΐυΓ3 ; 3ΐΐεηιιη εγηι1)3ΐιιπι ε»ΐ Γ»-

ΙίοιοΓιβ ηοηιΐηυιη εΓε3ΐυΓ3 ; βεά ρεεε3ΐυιη Ιιβπε ;ιΙ·

Ϊ113 $εραΓ3νί(, ςυ3$ ευπι άεηυο Οοϊ 1)εηίξηίΐ3$ εο-

ρυΙ.ινβηΐ, Ιυηε Γε$οιΐ3ΐ)ίΙ υΐΓβηυε ϊιι υηυηι ]3πιεοη-

ίΙαία, 1ιγηιηυηι ίΙΙαπι, ςυΪ3, υ( ηΐ3^ηιΐ8 αϊ ι Αροβίο-

Ιυβ : < Οαιιιί$ Ιίηςιια εοηΟΐεο'ιΙιΐΓ εο3ΐ68ΐίιιπι, ΙεΓΓε-

δίΓίηπι, ει ίηίβΓηοΓίιΐϊΐ, ΟιΠ3ΐυπι ε58β Ίη {τΙογϊλ I*;» -

Ιπ5". > Ουο Γβεΐβ (ΙεεβηΙβίυηΐ η*ε εγηι1)3ΐ3 ερί-

ηϊείιιπΊ, 3ειι εβπηεη τϊείοπαίε, (3η(|ΐΐ3ηι νίειοηβ

ρ3Γ(3, οό εοπιιηυηεπι ]3ηι εοηεοπϋβηι, 3ΐ)οΙίΐο ει

ρΓθΠί^3ΐο 3ΐ1νεΓ53ΓΪο; ςυο (ΙορυΙδΟ 61 ίη ηϊΙΓιΙυιη

ΓοιΙίΐ ΐο, Ιηο'εδΊηεηΙβΓ ά\> οπιηί βρΪΓίΙιι, ρβη δίικϋο

61 εοιΐ3ΐυ 13(13 ει ονηιηυδ ϋεο ίη οηιηεηι χΐεΓηίο

Αλλά διέστησεν ή άμαρτία τοϋτο έκείνου· όταν οΰν

πάλιν ή τοΰ θεοϋ φιλανθρωπία συνάψη άλλήλοις άμ-

φίτερα, τότε ήχήσει τδν αΤνον έκεϊνον κα\ τά δύο μετ'

άλλήλων γενδμενα, ως φησι (85) καΐ δ μέγας Από

στολος· δτι ι Πάσα γλώσσα έξομολογήσεται , έπου-

ρανίων, κα\ έπιγείων, κα\ καταχθόνιων, ότι Κύριος

Ίησοΰς Χριστδς ε!ς δόξαν θεοΰ Πατρός. » Ου γενο

μένου, έπινίκιον άλαλάξει ό τών κυμβάλων τούτων

ήχος, διά τής κοινής συνωδίας έπΐ τω άφανισμώ τοΰ

Πολεμίου(84) γενόμενος. Τούτου δέ παντελώς άφα-

νισθέντος καΐ εις τδ μή είναι περιελΟόντος, άδιαλεί-

πτως (85) έν πάσΤ) πνοή όμοτίμως πρδς τδν θεδν (86)

6 αίνος ές άεΐ πληρωθήσεται. Επειδή γάρ < οϋχ

ώραΤος (87) αίνος έν στόματιάμαρτωλοΰ,ι άμαρτωλδς

Ιβηι ρεΓδοΙνεΙιΐΓ ; ευηι βηίηι Ιβυβ ηοη βίΐ < βρβείοββ Ο δέ τότε ούκ ϊσται , τής άμαρτίας ούκ οϋσης, πασα

ϊη ΟΓβ ρβεεβίοπδ".» Ιιιηε βυΐεηι ηοη δίΐ ΓιιΙυΓϋβ πνοή διά παντδς (88) τοΰ αιώνος αίνέσει τδν Κύριον.

ρβεεβίοΓ, βυ1)ΐ3ΐο οωηϊ ρεεοαίο, οωηιηο οροηεΐ υΐ οηιηίδ δρίπΐηβ, ςιιί ίη δίβεαίο ϊΙΙο επί, ϋοηιί-

ιιπηι 1ηυ(1('1.

Τβίίδ ΐ^ϊΐιΐΓ νίΐ αά 0β3ΐΐ1ϋάίη«πι «ΙβπιοηδΐΓ3ΐ3 ηο- *Η μέν ουν όδδς πρδς τδ μακάριον, τοιαύτη παρά

1)'ΐ8 631, 3 8ϋ1)1:ηιί ηβε ου* 651 Ίη Ρδ3ΐηιίϊ ρΐιίΐοίο- τής μεγάλης ταύτης τής (89) έν τοις ψαλμοΐς φιλο-

" ΡηίΓιρ. ιι, 10 " Εεεί. χν, 9

(76) Τής σάλπιχγος, ει).

(77) Γινομένη, 8(1.

(78) "Ον, αά.

(79) Τδ 3(1ά. βιΐ .

< 80) Έντεταγμέναι, 6(1.

(81) Τήν ΟΠΟ. 60*.

(82) "Αρχαίαν οιη. ειΙ.

(83) Καν οιη. βα.

(84) Πολέμου, 6(1.

(85) Αδιάλειπτος, 6(1.

(86) Ό οιη. 6ά.

(87) Ό 3(1(1. β(1.

(88) Πάντωί ή διά, 6(1.

(89) Τής οιη. 6(1.
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σοφίας ήμΐν υπεδείχθη , άε\ πρδς το μείζον τε κα\ Α ρΐιϊβ, ςα« δειηρει· ί»(1 π\ά'\οτά βΐ αΙΙίο-3 τΪΓίαΙϊβ

βΙα<Η3 60$ 1-αάΊιείΙ, ςιιί 3(1 ρβιΊεειίοηίδ Γαβίίβϊαπιύψηλότερον της έπ\ τήν άρετήν πολιτείας έπεισα

γουσα (90) τους δια τούτων προς τδ υψος οδηγουμέ-

νους, ώς άν τις έπ' έκεϊνο φθάση τδ μέτρον τής μα-

καριότητος, ου τδ έπέκεινα οϋτε ή (91) διάνοια χωρεί

στοχασμοϊς τισι καΐ ύπονοίαις άναλογίσασθαι , οϋτε

λόγος δι' ακολούθου τδ έφεξής έξευρίσκει. "Αλλά κα\

ή κατ' έλπίδα κίνησις ή πανταχού της έπιθυμίας

ήμών προεξαλλομένη τε καΐ προτρέχουσα, έπειδάν

έμπελάση τοις άνεικάστοις, αργή μίνει. Τδ δέ ύπέρ

τοϋτο, κρεϊττον ή κατ' έλπίδα έστίν. Ώς χα\ αϋτή

διά τής θεωρηθείσης τάξεως ή κατά τήν ψαλμωδίαν

φιλοσοφία μαρτύρεται, οίόν τινα Οΰραν κα\ είσοδον

έν τοις πρώτοις τών λόγων έπ'ι τδν μακάριον βίον,

τήν τοϋ κακοϋ άναχώρησιν ήμΐν ύπανοίξασα. Τοϋτο

β]αβ ιιιβρίεΐίβ βηΐΐΐ ΜοΓιυηΙυΓ, ιιΐ 3(1 ϊΙΙαιη Ιιββίίΐιι-

άίηϊδ βίαΙαιη 'βΐ ιηοϋϋΐη ηοηιο ρβΠϊη^Ι,ίιΙΐη «μιεηι

ευζίΐαΐϊοηί ηοβίπβ, ηβ εοιι]βεΙιιπ3 ςιιίάεηι βϋφΐίηυβ

ει 8υ8ρίοίοηί1)υ8 ρΓΟ^Γβ* ΙίεβΙ ; ει ίη ςαο ϊϋ ςιιοιΐ

ϋΙΐΓβ ε«1, ιηεηβ ηβηυβ Γ3ΐίοείη3η(1ο, βΐΐεπιηιςιιβ εχ

αΚβΓΟ εοΐΐίξεηάο Γβρεπί : ββ(1 ει βρει ηοβίΓΧ ιηοιϊο,

αυ« ιώίςυβ άββίάε-ϋ ηοβίΓΪ βηίενεηϊΐ ει ρηεαι~τϊΐ

ουΓδυηι, ρο8ΐςυ3πι ίη ΪΙΙ3 ίηεϊάίΐ, φχχ ηυΐΐα βϊιηΐΐϊ—

ΙιιΊίρβ εχρπιηϊ ςυεαηΐ, Γαΐϊςαΐα 888831 ; ηβηι \ά φιοά

βιιρτα ίΐίικί εβί, οιηηΐ βρε αιβίηιβ εβί, αηοιΐ Ρβηΐιηο-

γοπι άοείηηβ, ϊρββ άϊδροδίιϊοηε, (1ε ςαβ ηβείβηυβ

άϊβββηιίιηυβ, ΐβδίβΐυηι Γ&οϊΙ, φχ 8υο ΐηΐΐΐυηα Γβεββ-

311Π1 3 πιϊΙο, ςπ3βί 3ρεΠο οδΐίο, ει ρβιεΓβεΙο αιΐ

γαρ αϊ πρώται φωνα\ τί,ς ψαλμωδίας διδάσκουσιν, ** ΙιΟΛίίΙικΙίηβηι βάίΐη, εοηδίίΐυίΐ ίρΓΪιηϊδ εηϊιη ΡδβΙπιυ-

άρχήν μακαριότητος λέγουσαι , τήν τοϋ κακοϋ άλ-

λοτρίωσιν. Είτα τήν έκ τοϋ νόμου χειραγωγίαν

τοϊς πλανωμίνοις προτείνασα , τήν τε πρδς τδ

αειθαλές ξύλον όμοίωσιν δια τοϋ τοιούτου βίου ύπο-

σχομένη, κα\ τά σκυθρωπά τών τήν έναντίαν τρεπο-

μένων όδδν ϋποδείξασα, διά τών εφεξής άναβάσεων

πρδς τδ άκρότατον άγει τοϋ μακαρισμοϋ τδν τή* χει-

ρ-,γωγία ταύτη έπόμενον. Τοϋτο γάρ σοι ένδείκνυται

ή τοϋ τελευταίου ψαλμοϋ διάνοια, έν ιρ μετά τδν της

κακίας παντελή άφανισμδν πάντα (92) έν τοις ουσιν

άγια ?στα:,κα\ πάντα πρδς τδν αΐνον τοϋ θεοϋ συμ

φωνήσει, έπ' Γσης έν τώ στερ(5ω (93) τής δυνάμεως τδ

πρδς τήν κακίαν ατρεπτον προσλαβόντα, κα\ τή με-

Γυηι νειΊ«8 3886γ1ιιιγ βεαίΗικϋιιίδ ρπικίρ'ιυπι βεςτε-

£3ΐίο 3 η&ΙίΙϊβ) , ΒΪοαυΙςυβ ειτβηΐϊουβ ορβπι εχ

Ιε^ε, ςιιββϊ ηοβηιι βχίβηβί άβηιοηβίΓβΐ ; ρΓΟαιϊββα

ροΓ ηυμίδπιοιϋ τϊίχη δϊιηΠίίικΙίηβ ευιη ββπιρβτ νϊ-

Γβηΐε Ιϊ^ηο ; εοπιηιηυε ςαί εοπίΓβηβ §Γα(1ίυηΐιΐΓ νίη,

8(1τβΓ8ίΐ3ΐί5υ8 οΐ) οευΐοβ ροβΐΐϊβ , ρβΓ ξταάαζ ββββ

ηιιιΐυο εοηβεςιιεηΐεβ 3(1 δυρΓβηκιηι οβαΐϊΐυύΐηίβ

ειιίπιεη ευπι (ΙιιείΙ, ςυί ηβηε ηιαηυάυοίίοηβιη δβςιιί

(1ε8°κΙεΓ3ΐ. Ηοε εηίηι (Ιοεεί Ιε ιιΐιϊπιΐ Ρββίιηί βεη-

(εηΐϊα, ίη αυο ρεεεβΓιβ ρεηϊΐυβ 3ΐ»ο1ίιϊ8, οπιηίβ ηοχ

ειβίβιαηΐ 83ηεΐ3 εΓαηΐ, ει οπιηίβ &ά \»αάβιη Οεϊ

εοηεοΓάβυιιηΐ ; φιχ Ι3υβ »ςυ>1ίΐ6Γ ίη βΓΠίβχηεηΐο

νΪΓΐυΐίδ, εΐ ίηιπϊυΐ3Μ1ΐΐ3ΐβπ) &ά ωβΐηηι εοηΐίιιεί, ει

γαλωσΟνη αύτοΰ τδν εδφημον ήχον οΤόν τινι μεγα- ^ ηαί^ηϊΗεεηΙϊχ 8ηκ ηοδίΓηπΐ 80Π11Π) νείϋΐ εβηοΓΒίεϋί

λοφώνω σάλπιγγι συνεπαίροντα. "Οταν εις μίαν χο-

ροστασίαν συναρμοσθώ πασα ή κτίσις, τών τε υπερ

κειμένων, τών τε ύποβεβηκότων άπάντων, καΐ κυμ-

6άλου δίκην ή νοητή κτίσις, κα\ ή νϋν δι* άμαρτίας

μεμερισμένη , κα\ διεστώσα τδν άγαθδν ηχον έκ τής

ήμετέρας συμφωνίας Αποτελέσει. "Οταν συνδράμη τψ

άγγελικώ τδ ήμέτερον κα\ άναλαβοϋσα (94) έαυτήν

έκ τής συγχύσεως ή θεία παράταξις, έπΐ τω φόνω (9ΰ)

τών πολεμίων άλαλάξει τω τροπαιούχω τδ έπινίκιον.

Τότε γίνεται πάσης πνοής ό αίνος είς άει παρατείνων

τήν χάριν, κα\ δι' αυξήσεως πλεονάζων εις τδ διη

νεκές τδ μακάριον, έκεϊνο λέγω τδ ίντως μακάριον

Ιφ' ου άργεΐ μέν ή στοχαστική περί τήν γνώσιν διά

νοια, άργεϊ δέ και ή έλπιστική ήμών ένέργεια. Δια*

(13πι ΙυΙ>33 εοηδοεί3ΐ ; ςυηηϋο ίη υηυπι εηοηιιη

ευβίεβεεί οηιηίδ εΓεβιαΓβ, ίηΓεποΓ ει δυρεΓΪΟΓ; ευπι-

ςυε ε;ηι1)3ΐΐ ίιΐδίΛΓ, ϊηΐεΐΐεείυβίίδ ηβίατη, εΐ ηυ.-β

ηυηε ρεΓ ρεεεβίυηι ύί$}ιιηεΐ3 εβί, ]υειιηι1υπι ίΙΙυιη

80ΠΙΜΙ) ει ηιυΗια Μΐιφίιοιικι Γεδΐι1ΐ3η1επι εΠΊεΐεΐ ;

(]ΐι»η(1ο Π081Γ3 η3ΐυτ3 ευπι 3η^β1ίε3 εοηνεηΐεΐ, ύί-

νίηυδςυε εχβΓεϊΐυδ εχ ϊδΐ3 εοηίιΐδίοηε Γενοε3ΐιι$,

ρβίβηι εΐ ίη εοηδρεείυ ηοδίίιιηι ερίηίείυιη ΰοίηίηο

νίειοη οαηεί. Τυηε οηιιιίδ δρΪΓΐΙυδ Οοιηίηυηι Ιαα-

ι!.(Ι>ίι : η υχ ΐ3υδ @Γ3ΐί3ΐη Ποί ρετρείυο τερπεδεηΐβ-

1>ϊ ι , ει ίηεΓειηεηΐο ρεΓεηηί υε3ΐίΐυ(1ίηεσι 3(ΐ3υ§εοίι,

ίΙΙβιη ιΐΐοο οβϊΐϊίικίίηεπι, ςηχ νεΓε ββηΐιίικίο ββΐ;

ςϋαηι βϊ εοη]εεΐυΓ3 3888({ΐη νεΙίδ, ΙβηρυεΙ τβΐίο,

Κιη^υεΙ βΐ ίρββ ηιι* ϊη ηοΙ>ί8 ββΐ, δρεΓβηά'ι Γ»ευΙΐ38.

δέχεται δέ (96) ή άρρητός τε κα\ ακατανόητος, και ϋ 8υεεε(3ίΙ υργο ϋΐε ίιιείίίοΊΙΐδ εΐ ίηεοηιρΓεηεηδ'ιοίΙίδ,

πάσης κρεϊττον (97) διανοίας κατάστασις, < ήν οϋτε

δφθαλμδς εΐδεν,ουτε ους ήκουσεν, ι οϋτε άνθρωπίνη

καρδία έχώρησεν. Ουτω γάρ ώρίσατο τά αγαθά τά (98)

έν τψ άγιασμφ άποκείμενα ό θείος "Απόστολος.

εΐ οηιη'ι εοβίοιϊοηβ ηιεΙίοΓ δίβΐυβ, ςυεηι ι ηεςιιβ

οεηΐϋδ νίύίΐ, ηεςιιε βαπδ βυάϊνίΐ, ι ιιεςηε ηυηιαηλ

ηιεηδ ρειεερΊΐ »*. δίε εηίπ» άβΠηϊνΐΙ (ΙΊνίηυΒ Αρο-

δίοΐυβ 1)οη3 ίη 83ηεΐίδδίηιο ίΙΙο 8ΐ3ΐα τεροδίΐα.

" I Οογ. ιι, 9.

(90) Έπεισάγουσα, εά.

(91) Ή οηι. εά.

(921 Οηιηϊβ νεΓίιββά τδν οηι. εά.

(93) Πρδς τδ στε^(5δν βΐίφιοί εθ(1(1.

(94) Καταλαβοϋσα, 8(1.

(95) Φανερώ, 8(1.

(96) Και, εά.

(97) Κρείττων, 8(1.

(98) 'Αγαθά τά οηι. εά.
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ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ.

ΤΒΑΟΤΑΤϋδ δΕΟυΐΝΌΙδ.

ΟΑΡυτ ρκίΜυΜ.

ΗΪ8 ηιιηε ίη ιηοϋυπι εχρϋεβίίδ, Ιβπιρηβ ροδίυΙ-ΐΓβ

νϊ<1οΐιΐΓ, υΐ 61 <1ε ϊη&ΟΓΪρΙϊοηίϋιΐΒ βεπηοηεηι ϊπδΐίΐα»-

ηιιιβ, (ΐ«5Ε ηοη εχί^αυιη ηιοπιβηΐιπη »ά νίΓΐυΙβιη

ιΙΓβΓυηΐ, ψιοά εχ βεηιεηΐίβ ηίβ ίηβεΐ'ίριίοηίουβ

κιιΙι]βοΐα οοΙΗζβΓβ ΓιεεΙ. Νεεεβδβηυηι απίοιη Γαεπί

ρπηβ Γ3ΐίοηβιτι ((ΐιαηκίαιη αηί εοηβεηίαηεαηι ϊρ$3-

πιιη ίηδεπρίίοηυπι ίηΪΓβ, αυαηι ίρβοπιπι Ρ$αΙηιο<ηηι

εοη$Ί(]6Γ3ΐίοηβηι αςβΓεάΊαιηιιι-, υΐ αυβηι ηιβχίπιε

ρ',αηιιηι ηοϋϊ» Γΐ3(, ηυ,ίυβ ιϋνίηίΐιΐδ ίη$ρΪΓ3ΐ% «Ιΐδοϊ-

ρΙϊηβΒ Πηβηι αΐϊυαα ηοη ε$βε, αυ*η! υΙ 3(1 νοΓβηι

1ΐ6αΐϊΐυ<1ϊιιβηι αηίιηυη) ρβτάυαί. ΡβαΙπιοπιπι ίβίΙιΐΓ

3ΐϋ ίηδεπρίίοηε οηιηίηυ εβΓβηΙ : αΐϋ 3ρυ<1 ιιοβ ςαϊ-

ϋειη ίη$επρΐίοηεπι Ρπ>ρηεΐχ ηβΐιεηΐ, βρυιΐ Ηεΐκδεοδ

ηοηΐκώβηΐ. ΑΙϋβ ΐηβεηρίίοηϊι Ιοεο ββΐ βοΐυπα ι 0&-

γΐάίβ ι ηοηοεη. ΑΙϋβ δίηιιιΙ ου πι ηοπιίηε η 1 Ί υ ϋ »ά

8π ίΙ>"ιΙυΓ, νεί ι Ιβυβ , > νεί ι εβηΐίευιη, > νεΙ ( Ιβυ-

άαΐϊο, ι νεί ι ρβιΐιηαβ, > νβΙ ι ίηΐεϋεοΐιΐδ, ι νεί

ι 0Γ3ΧΪ0, > νεί < (ΐοη$υηιιτΐ3ΐίοηί$ ΐοΙιβΓηαουϋ , > νεί

« άβαΊοΛίίοηίβ, ι νεί ι βχβΐιβίβ , > νεί ι ίη τεπιεπιο-

ΓβΙίοηεπα, ι νεί < ίη εοηίβββϊοηεοι, ι νεί ι ββΓνο

ΠοηιΊηϊ, > νβΐ ι ΙίΙίΐΙιυπι, > νεί ι Ειηβη ΙβΓβεΙίΐχ. ι

Ιη »1ϋ5 εοηείρίΐυΓ ίηδεηρίίο ειιηι αυϊάβη» ηοηιίηυιυ

ηυ]ιι$π)οάί ει νβτϋοηιπι ηιιιΐυα εοηηεχίοηε ει εοη-

]υβ3ΐϊοηβ : νεί εη'ιηι < εαηΐίεααι ρββίηί, ι νεί

ι ρδίίπιιΐδ οαηΐϊοί , > νεί ι οβηΐίοιιηι, > νεί ι ρ$3ΐ-

ηι ο», · νεί ι ίη Ιιγηιηί$ ρωίακιβ, > νεί ι ϊη Ιινπιηίς

ίηίεΙΙεείυς, ι νεί ι ΟΓίΙίο Ρανι<], > νεί < ογοΓιο

ραιιρβΓΪ, ι νεί ι 1»υ$ εαηΐίεί, ι νεί βίηιίΐε ςυί(1 ηο-

ηιίηί Οίνίιΐίϊ εοη]ηηεΙίοηε π,υαίΐβιη ευριιΐβΐιιηι ίη-

δεπρΓιοηίδ νίεειη $υοί(. ΚιΐΓβαβ ϊη »1ϋ9 Μ» ο,υοαυε

αάά'ΛΆ εεΓηεΓε ΙίεεΙ : ροΐί&δίηιιιπι ίΐΐιιά : < Ιη Π

ηβηι. > Ηιιίε ίΓκΙειη νοεί ηααΐΐίδ, ναχϋβφιβ βΐίίβ

3(Ι]βεΓΐ8 : ·υ( εηίιη ιά]ιιη£ΐΐηΐ', ι ρΓΟ ϊΐβ αηί εοηι-

ηιιιΐ3ΐ)«ηΐυΓ ; » αηί « ρΓΟ ίΓεβηίδ, » βιιΐ < ργο οε-

1*ν·, > μι « ργο 03 αακ 1ι»>Γβ(1ίΐ3(εηι εοηδεαυί-

Ιιιρ, ι 3ϋΙ < ρρο ΙθΓεηΐ3ΓΪ1)υ$, > βυΐ ι ρτο δυβεε-

ρΐίοηε η)3ΐηΙίη3, ι 3ϋΙ ι ρΓΟ ΜβηεΙείη, ι βιιΐ ι ρΓΟ

ροριιΐο, ([ΐιϊ α δ»ηοΐίδ Ιοηςε Γαείυβ ε$ι, ι αηί < ηβ

εοΓΓυιηρ3$, ι >αΙ < ίη Ιίΐιιΐί ίηβει·'ιριίοηεπι, ι αηί

1)83<: υΐΓ3ηιιε βίηιηΐ; 3ϋΙ ι ίη 83ΐοιηοηεηι, ι 3ΐιΙ

< εαηΐίευηι ρπ> άΊΙεείο, > 3υ( < ργο οεευΙΓίδ ΓιΙίί, >

ηυΙ < ίη εοηΓεδδίοηεηι ; ι αυΐ βΐίπυβ εχ ηίδίοπβ,

Γεουβςιιε @ε$ιί$ εϊκαιηβΗηΙϊι 3(1(1ίΐιΐΓ. Εχεπιρίί εβη-

53, ίΙΙηό, < αηί ίη $ρβ1υηε3 , ι νεί, < πυβηιΐο τηϊδίΐ

δ&ιιΙ, υΐ οεείϋεΓεΙυΓ, ι νεί < αααηάο ίη δοΙίΐυάΊηε

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Α'.

Α Τούτων οδν (99) ούτως ήμϊν διευχρινηθίντων, και

ρδς άν εΓη και τδν περ\ των επιγραφών έξετασθϊίναι

λογον. Ού μικρά (1) γαρ ήμϊν προς τήν κατ' (2) άρε-

τήν όδδν κα\ αύται συμβάλλονται, ώς ίξεστιν εξ αύτής

της διανοίας των επιγεγραμμένων μαθεΐν. Άναγκαϊον

δ' άν ε Γη πρώτον τεχνικήν τινα τών έπιγραφών 5φο-

δον δι' ίλίγων πρδ της τών ψαλμών θεωρίας ποιήσα-

σθαι · ώς αν μάλιστα γένοιτο δήλον και διά τούτων

ήμϊν, δτι πδς ό σκοπδς της θεοπνεύστου ταύτης δι-

Β δασκαλίας έστ\ν, Ικ\ το δντως μακάριον άναγα-

γεΐν (5) τήν διάνοιαν. Τώντοίνυν ψαλμών οϊ μέν είσιν

άνεπϊγραφοι (3*) καθόλου- 01 δε παρ' ήμϊν έχοντες

τήν έπιγραφήν τοΰ Προφήτου, παρά τοϊς Εβραίας

οϋκ Εχουσι. Τοις δέ επιγραφή έστι , ψιλον τό τοΰ

ι Δαυΐδ ι δνομα. "Αλλοις μετά τοΰ ένδματος κα\ άλ.λο

τ\ συμπαραγράφεται, ή « αίνος,» ή ι ψδή, ι ή < αΓνε-

σις, > ή ι ψαλμδς, > ή < συνέσεως, » ή ι προσευχή , ι

ή « έξοδίου σκηνής, » ή < έγκαινισμοϋ, > ή < έκστά-

σεως, ι ή ι ε!ς έπανάμνησιν, ι ή «εις έξομολ<5γη-

σιν, ι ή ι τώ δούλω Κυρίου, »ή ι τώ ΊδιΟοϋμ, » ή « τώ

Έμάν τώ Ισραηλίτη. » Έτέροις δ» μετά συζυγίας

τινδς τών όνομάτων τούτων ή τών βημάτων άλλήλοις

συγγραφομένων ή επιγραφή γίνεται· ή γάρ « ψδή

ψαλμοϋ, » ή ι ψαλμδς ώδής, ι ή ι ψδή, » ή « ψαλμδς,ι

Ο ή ι έν ΰμνοις ψαλμδς, » ή « έν ΰμνοις συνέσεως. >

ή ' € προσευχής τψ Δαυΐδ , ι ή « προσευ/ής (4) τώ

πτωχώ, ι ή ι αίνος ψδής· » ή τι τών τοιούτων διά

συζυγίας συντεταγμένων τώ δν<5ματι τψ (ο) Δαυΐδ

έπιγραφή γίνεται. Πάλιν έφ' έτέρων, καΐ άλλα τινά

τούτοις συνεπιγράφεται· προτεταγμένοΰ μέν, ώς τά

πολλά, τοΰ < είς τδ τέλος, ι Συγγραφομένων δε τζ

φων^ ταύτη ποικίλων τε και διαφόρων ή γάρ « ύ-έρ

τών άλλοιωθησομένων ιπροσγράφει (0)· ή < ύτ.ϊρ τών

κρυφίων, » ή < ύπέρ της κληρονομούσης, ι ή ι ύπέρ

τής όγδοης, ι ή ι ύπέρ τών ληνών, ι ή ι ύπέρ της

άντιλήψεως τής έωθινής, ι ή « ύπέρ Μαελέθ, ι ή

ι ύπέρ τοΰ λαοΰ τοΰ άπδ τών αγίων μεμακρυμμέ-

νου,» ή ι μή διαφθείρης, » ή < είς στηλογραφίαν, ι

ϋ ή χαΐ αμφότερα ταΰτα· ή ι είς Σολομώντα, ι ή

ιψδήύπέρτοΰάγαπητοΰ,>ή « ύπέρ τών κρυφίίον τοΰ

υίοΰ, > ή « είς έξομολόγησιν. > "Η τις έξ ιστορίας πε-

ρίστασις. ΟΓον ·δτεήν(7) έν τψ σπηλαίω, · ή « δτε έν

τή έρήμω , » ή € δτε απέστειλε Σαούλ τοΰ θανατώ-

σαι αύτδν, » ή ι ύπέρ τών λόγων Χουσ\, » ή ι δτε

ήλλοίωσε τδ πρόσωπον αϋτοΰ εναντίον Άβιμέλεχ, ι

(99) Οΰνοηι. εο.

(1) Μικράν, ε<1.

(2) Κατ' οηι. ε(1

(3) Άγαγεϊν, βά.

(3*) 01 3(1(1. βά.

(4) Πόρος εϋχής, ειΙ.

(5) Τοΰ, εϋ.

((ί) Προγράφει, ε(1.

(7) Τήν, εϋ.
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ή « έν τώ έλθίΐν τοΰς Ζιφαίους, » ή ι έν τώ έλθεΐνΑ ΓαΐΙ, ι νοί ι ρι-ο νειΊ)Ϊ8 Οίηίδ'ι, ι νβΐ < ηυαηιΐο ίιηιτια-

Δοήκ τδν Ίδουμαϊον,· καΐ άναγγεΐλαι τφ Σαούλ" ».ή

« έν ήμέραις, δτε έρ\ίύσατο αύτδν (8) Κύριος έκ χειρδς

πάντων των έχθρων αϋτοϋ, καν έκ χειρδς Σαούλ* > η

ι δτε έπέστρεψεν Ίωάβ, καΐ έπάταξε τήν φάραγγα

τών άλών δώδεκα χιλιάδας · ι ή ι έν τω έλθεΐν πρδς

αϋτδν Νάθαν τον προφήτην, ήνίκα είσηλθεν ττ^δςΒτ,ρ-

σαβεέ. » Τισ\ δε τών ψαλμών έστιν έπιγραφή τδ

έβραϊκδν ι αλληλούια ■ ι ή διςτδ αύτδ, άπαξ έπιγρα-

φόμενον, έφ' έτίρων δε κα\ δνίμασί τίνων προφητών

αύτή τή έπιγραφή κατά συζυγίαν συγγράφεται. ΟΓον,

« άλληλούϊα Άγγαίου, καΐ Ζαχαρίου, ·και αλληλούια

"Ιερεμίου, και Έζεχιήλ. » Κα\ πάλιν έτερον επιγραφής

εΐδός έστιν. "Η « τοις υΐοϊς Κορέ. · ή ι τω Ίδ'ιθούμ · ι

ή ι τω Άσάφ " » ένΐ δέ χατ' έξαίρετον έπιγέγρα-

πται, < προσευχή τώ Μωϋ σεΐ άνθ ρώπω τοϋ θεού. >

Τών δέ κατά μέν (9) τήν έκκλησιαστ<κήν γραφήν έχόν-

των έπιγραφάς, ας περιέχουσι , παρ' Έβραίοις δέ

άνεπιγράφων δντων, ταύτην ε-ϋρομεν τήν διαφοράν

τοις μέν γάρ τις άριθμδς τών κατά τήν έβδομάδα

ήμερών συσσημαίνεται, ή « μία σαββάτων, ι ή · τε

τράδος σα66άτων > ή · εις τήν ήμέραν τοϋ σαββάτου, ι

ή ι προ τοΰ σαββάτου· > άλλοι δέ έτέραν τινά (10)

τών έπιγραφών διάνοιαν Ιχουσιν, ή καθόλου παρά τοις

Έβραίοις σεσίγηται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Ταύτης δε της διαιρέσεως έν ταϊς έπιγραφαίς ήμΐν

τρανωθείσης, χρήσιμον αν είή πρώτον μέν γενικωτέ-

ραν τινά τών ομοίως έχόντων τήν έρμηνείαν ποιήσα-

σ8αι· εΓΘ' οϋτως δι" άκολούΟου προς τά; φαινομέ-

νας διαφοράς προαγαγείν τήν έξέτασιν. Καθόλου

μέν ουν (11) της έπιγραφής ό λόγος διπλούν τδν

σκοπδν έχει. Ή γάρ προς ίνδειξιν τοΰ υποκει

μένου προγέγραπται, ώστε τον σκοπδν της ψαλμ

ωδίας προδιδαχΟέντας ήμας, εύμαθεστέρους γενέσθαι

της έν τοις (ίητοΐς διανοίας · ή πολλάκις, κα\ δι'

έαυτής τι παιδεύει τήν άχοήν ή έπιγραφή, τή έγκει-

μέντ) τοις ρ"ητοϊς διάνοια τών κατ" άρετήν τι κατορ-

θουμένων υποδεικνύουσα (12) ■ μάλλον δέ καθ' έκά-

τερον είδος της τών έπιγραφών θεωρίας, εΤς έστιν δ

»κοιιδς, τδ πρός τι τών άγαθών καθηγή σασθαι,

κάν (15) ιστορικόν τι δηλοΰσθαι διά τών εϊρημένων

δοκεΐ, καν ψιλόν τι δνομα προσγεγραμμένον (14)

τύχη. Οίι γάρ έπΐ τούτω μόνω ή θεία Γραφή ταίς

ι.ινίι Γβείεπι δΐιιιπι εοταηι ΑυίιηεΙεεΙι, > νοί ι ευιη

νβηΪΓβηΙ Ζϊρΐιχΐ, » νεί « ειιηι νεηϊι-εΐ ϋοββ Μιι-

ιιιοιΐ5, υΐ 3ηιιιιηΙΪ3Γ6( ίϊβιιΓι, > νεί < ϊη άΊεΙηιβ,

ςιΐ3Π(1ο ΙίΙκτονίι ειιηι Ώοιιιίηιιβ (Ιη ηιηηϋιπϋ οηιηϊιιιιι

ιηίηιίεοΓυπι βυοπιπι, οίεχπιαηυ δΐΐιΐ, > νεί « φηηιΐη

Γβνβι·8ΐ·5 εβί ίο»\>, εΐ ρεΓευκίίΐ ναΙΙβιη ΒΜίηβπιηι,

(ΙιιοϋεεΐΓπ ηιίΙΓια, > νβΙ < ευιη νεηίτεί αά ϊΙΙυπι Ν3-

ιΙι;ιιι ρΓορΗεΙΐ φιαηιΐο 'ιηΐΓίνΗ ίκΐ Β.τβ.ίΙιρρ. ι <}ιιϊ-

ο"ηιη ρ$»1ηιί ριο ίηβεηρίίοηε Ιη&εηΙ ΙιεΙ)Γ3'ιειιιτ>,

< ΑΙΙεΙιπ.ι, ι νείβειτιεί, νεί 1>ίί> ροβίΐιιιη. Ιη 3ΐϋδ ηο·

ΐΗΐηη <|αοπιιη«Ιηηι ρΓορΗείοηιηι ΐΌη]υηεΐίπι Ββειΐ-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- , υΐ < Α Ιΐβίαϊα Ας^χί εΐ Ζ.κ·1ιηΐ'Ί;ε, ΑΙΙιΊιιί»

.ΙίΊ'οηιία1 ει ΕζεεΙιιεΙϊβ. > ΚιΐΓβυβ, ;ι1ία ίιιβεηρΙΊοηΙι

βρεείεβ ε$ΐ, νεί ι ΡΊΓιιιβ Οοτε, > νεί < ΙιΙίΐΗιιιι, >

ρ νεί < Α$3ρΙι. ι Ι.'ηί 3ΐι1επι $ίηςπΐ3Γί εχεε1ΙεηΐΪ3 βα>

ρείδΟΓΪΜίΗΓ, « ΟγοΓιο Μθ)·βΊ Ιιηιηίπί ί)εί. » Ιηΐιτ

3ΐϊο$, ηιιΐ 8(·πιηιΙιιιιι Εεείεβϊίβ εηη$ιιεΐ«ι<1ϊηεπι ίη·

βετίρΐίοηειτΓ ΙκιΙμίιι, »ρ«<3 ΗιΊΐΓ3?08 νεΓο ίκδΓ,ιίρ'

Ιίοηε εβΓειιΐ, Ιιοε ίηνεηίηιυ$ άϊβειίιαβη , ηιιοά ιιοη-

. ηιιΐϋβ ιΐΗΠΐεπΐ8 ιΐίοπιιιι 1ιε1)(1υηΐ3(]ϊ$ (ΙειιοΐεΐυΓ ; νε|

< ρηπιη ίϊ3ΐ>1ΐ3ΐί ; · νεί ι ςυ3Γ(:ι δαίιϋαΐΐ ; > νεί < πι

(ΙΊειη δ3ΐ)1)3ΐί ; » νεί € ίη άίε 8η1β δ3ΐ)1)3ΐυπι. ·

ΛΙΪΐδ 3ΙΪ3 Γ3ΐίο ίηβεΓίρΙϊοηιιπι εβί , φι.χ 3ρυ<1 11ε-

1ιγ*05 κίίοιίίο ρεηί!υ$ κιιηΐ ίηνοΙιιΐ;ε.

ΟΑΡΙ3Τ II.

Ηαε ίηβεηρίϊοίΗΐηι νβι-ίείβίε ει (ΙίδίΓίΙιιιιίοηε ο«-

ρΐ3Π3ΐ3, υΐϊΐε Γυεηΐ ργιοκ ςεηεΓβΙίοτεπ) φιηηιώιιιι

βχρίϊεαίΐοηβιη οιηΐΗυπι ίΙΙβΓυιη (ΓηϋεΓε, ςυχ ()ΐΐ2ΐιι-

^ (ΐ3πι ϊηΐετ $8 βίηιίΐίΐυιΐίηεηι Ιιβυεηΐ, ε( <Ιβίιι«βρβ, υΐ

(ιΐ . Ιο ρο8ΐυΐ3ΐ, αά ε38 φκε νίιΙεηΐυΓ εββε ηια^ίί ιΐί-

νεΓ8Χ, «ΙίβρυΐΒΐίοιιειη εοηνεΠεΓε. ΟεηεπιΓπη ί{{ίΐυΓ

Ιοφιβικίο, Γβΐΐο ίη$εΓίρΐίοαΪ8 άιιρΙϊεε<η Ιίιιοηι

8ρεεΐ3ΐ ; 3ΐιΙ εηίιη ρΓϋερο8Ϊΐ3 εβί, υΐ αΓ^ιιιτιβηΙιιηι

8υ1>]εεΓι ρ83ΐιηϊ ΰε»ιοη8ΐΓ3ΐ, υΐ (Ιηε ρβαίηιΐ ρι;ΐΊ·ε-

ρίο, Γη3£°ΐ8 άοείΐεβ Γιηιηιΐί, εΐ ρΓυ£Γε<1ίβηιιΐΓ :ι<1 ε*

ςικε εοηβεηυυηΐυΓ. Αυΐ εΓεΙ)Γο ρεΓ 8β ϊρ83ηι ϋοοεί

ϊϋηυϊιΐ ;πΐ(1ίΐοπΜΐι ϊηβεΓΪρΐίο, οίΐεηϋεηβ ρεΓ 8ΐι1>]β·

εΐβιη νβΓΪιϊβ βεηΐεηΐίβιη, αΐίηυκί εχ νΪΓΐΗΐε ρπεεΙαΓβ

Γαοΐυαι ; αυΐ ροΐίυβ υΐι ίυβηιιε ηιοιίί εΐ Γογπιλ: ΐη-

βεΓίρΐϊοηυπι βιιίβ ιηιιΐ8 ει ϊιίειη εβ( ; ηβιηρβ υΐ »ά

Ι>οηυπ) εΐ Ιιοηββίυηι (ΙΪΓΪ^βηΙ ει άβάαοΛηΙ ; ςιιϊά-

(Ιαηοςιιε εζ ΙιίβίΟΓϊβ ρείίΐιιηι ίηΰίεβίΊ βΐϊβιη Ιυηβ

νίιΙεΙυΓ, ευιιι *ο1υηι 61 ηυύ^ιιη ηυηιεη ρΓ«8εηρ(υΐΗ

ίστορίαις συγκέχρηται, ώστε ήμΐν πραγμάτων έγ- ρ ΓυεπΙ. Νοη εηϊηι οΐ) ίιΐ ϊοΙηπι 6ετϊρΙ«Γ3 Λίνϊηί Ιιϊ-

γενίσθαι (15) γνώσιν, δι' ών έργα τινά κα\ πάθη τών

άρχαιοτέρων μανθάνομεν, άλλ1 οπως άν διδασκαλίαν

τινά πρδς τδν κατ' άρετήν ήμΐν ύποδείξειε βίον, τής

Ιστορικής θεωρίας μεταλαμβανομένης πρδς τήν

ΰψηλοτέραν διάνοιαν. Τούτου τοίνυν ήμΐν διομολο-

γουμένου,τοΰ δεϊν τοιαύτην περί τών έπιγραφών (16)

έχειν τήν ϊννοιαν, άκόλουθον άν εΓη, καθώς φΟάσχχν-

τες είπομεν (17), τών μέν όμοιως ένόντων, γενικωτέ-

ί«) Ό 3<!<1. ε(1.

(9) Μένο-ΐι. ει).

(10) Τινά οιιι. ειΙ.

<11) Ουν οιιι. αά.

{12) Επιδεικνύουσα, β(1.

ρ*τεοι.. ο», χυν.

8ΐ0ΓΪ3Γυπι ιΐ3ΓΓ»Ιϊοηε υΐϊΐυτ, ιιΐ Γβτυιη ^εβίβπιη

Γο»ιιΐιΊοηειη ηοΐιίκ εοπ)ρ3Γ«π)ΐΐ8, ει ψ\χ Γεεβπιηΐ νεί

ρεΓίιιΙβΓυηΐ νείεΓεβ, εοςηοβεβπιιιβ ; βε(1 υΐ ηοϋίβ ιϋ-

8εϊρΙίη3ΐη, »ά νϊίαιη εχ νΐΓΐυϋβ ρι-χβεηρίο ίπβΐί-

Ιυεη(ΐ3ΐτι Ιι ηι!;ιι , ει ρι-οίιχίε 1ιί.-ιοι·ί;ε εοιτιηιειτιθΓ3(Ίο

:κΙ βϋίοΓεηι (]ΐκιηκΐΜΐη εοιιβίιΙεΓ3ΐίοιιειτι ΓεΓεΓ3ΐυΓ.

Οηπ) ί^ίΐπΓ οπιηίυιτι εοη$εη8ΐι εοηβίεΐ, Ιιιψυπιοιϋ άβ

5εΓΐρ(ιΐΓ3 εχΪ8ΐϊιη3ΐϊοηειη Ιιπ1>οη<ΐ3ΐη 68δε,εοη{β-

(15) Καί, ειΙ

(14) Προγεγραμμίνον, ε<],

(18) Έγγίνεσθαι, εά.

(10) Γραφών, ΐά.

(17) Εϊπαμεν εϋ.
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ςυεηδ ββι, &ϊγιιΙ βυρΓα ιΐίχϊηιιικ, ιιΐ ΐηδΟΓΪρΐϊοηιιηι, Α

φιχ δίηιίΙίΐυ<1ίιιβηι ςυ«οιι1&ιιι ϊηΐβτ ββ ηαηβηΐ, ββ-

ηβΓαϋοΓΟΠι ςιιβιικίιιιιι βχρίΐεαίίοηεπι ιπκ1:ιιιιιιβ ; ε»-

πιηι νοΓΟ ηιιχ ηΐ3£ΐ9 ϊηΙβΓ 8β ά'ιΟοΓυιιΙ, ιη»£Ϊ8 βρβ-

είαίειπ ει ρΛΠίίυ1:ιΓεηι.

ΟιΐίΓβοιιιη νοχίΙΙβ : ι Ιη Οηε*η, > ρΐυτίηιί» ρβαΙηιϊβ

ρπεΙίχα 911, ίι) νίϋεΐίεεί ϊΐΐα ηο$ (Ιοεβι, ο,ιιοι! ει ηΐίί,

ηαί δοπρίιίΓαιιι ίιιΙβιρΓβΙαίί κηιιΙ, ίηίεΙΙεχεηιηΐ ; πηί-

ϋαπιεοίηι Ιοεο είιΐδ : ι 1η ίίηεηι, > νειϊίΐ ι ΥϊοΙογϊ; ι

αΐΐυβ, < Ερίηίείυιη; > ίΐίυδ, < Ιη νϊείοηαιη. (ΟιιοείΓεα

Γυιη οιηηίδ ("εΠαπιίηίδ νϊείοηα $ϊΙ Γιηϊβ, 3(1 αηβιιι,

αυι εειΊ3ηιεη ίιΐβΓβϋίιιηΙιΐΓ, οηιηία ευα ΓβΓβπιιιΙ,

εβαυε Ιϊειί ρυ^ηατε ϊιιοϊ ρίυηΙ, ιηίηί ρΐαηε ρβΓβιι»-

ιίβο ι Οηΐβ > ηοιηίηε, νείυΐ 1)Γ6νί ςιοιίηηι εοιη-

ιηοηίΐ'ιοηε, εχείΐβπ οηιηεβ ΐΙΙοβ, ηυί ίη 1ιυ]υ$ \Ίΐχ

βΙβοΊο ρβΓ τΪΓΐυΙΙί εχβι*είΐ3ΐίοηεηι όεεεηβηΐ, ιιΐ Γι- "

ηειη ι-ε&ρίείεηιεε, βρε εοΓοηχ οΜίηεηόχ, εβιΊαιηί-

ηυηι ΙϊϋοΓΡηι ΙενεηΙ εΐ ηιϊιιυαηΐ. βυοιΐ ηυηε ίΐίίΐβπι

ίη εειίΒΐη'ιιΓώιΐδ ενεηίρβ γίάεηιιι». Οοπ>ηα εηίιη ρι-α;-

(ΙειηοηίίΓαΙα ϋδ ηυί ίη ραΐαεδίπδ εοη@Γ6$5ΐιΐ'ϊ, ιηα-

ηικηυε εοηΒετΊππ βιιηΐ, πιυΗυπι ΓΟυοι-ίδ αάΊΙίι ; ει

αΊΙϊςεηΙίαηι 3(1 νίείοηαιη ο1>Ιίη<·ηιΙ»ηι βευίΐ, ιηοΐε-

?ΙϊΪ8 ϋΐίδ, ςυχ ίη εοηΩίεΐιι ίΙΙο βιιΙιρ,ιιικΙ* 9υιιι, βρε-

Γ313 ςΙοηβ, ηιπίΐαηι εχίειιυαίίδ. Κγ^ο ευηι οηιηίηιΐδ

4(1 εειίαηιεη 9ΐ3(ϋ»ιη βρειτίυιη ϋίΐ (8ΐ»ι1ίιιηι αιιίϋΐη

βίΐ οοιηηιιιηίδ Ιιοιηίηυηι νίΐβ), υηβηιιε οηιηίηιο 3(1-

νεΓβεΐυΓ, ει οΜυεΙεΙαι* ία>ρτο1>ίΐ39 ει ηιαίίιί» ; ϋοΐο&ί»

Ιυοίαηιΐί πιοάίδ πηιΐΐί'ϊπίπίθοδ, α,υΐβχ χίτβηο ίίβκΐ,

ρΐΌβίοπκηϊ : οΐ) 'κΙ οριίιηιιε ηηίιηοππη ηοβίΓοηιιη

ιη:ΐ£°ι*ΐεΓ εΐ ίιιβίπκιοι·, ηΊιεπι βικίοπδ εΐ ΙλΙ&ογϊ» ρι-ίυ»

ιιοΐιίβ 05ΐ«ιι ϋίΐ (1εειΐ5(ΐυβ εχ εοΓοηη η»κί εοηβυείηηι ,

ει ρυοΙίειίΜ ϋίικί ρι-χΓοιιίυπι , νίείοπίβφιε ριι-ϊχ

ρκεϋίεβίίοηειη, ηΐ οουΐϊβ »ά ίΙΙιιιη Γιηεηι εοηνετδίδ,

νϊείοπχ βυείοΓϊ ίηηίοηδ, ερίηίείιιηιαηε ει νίείο-

Γϊαίε εβηηεη Ιίΐιί εοηιρ»ι·ε?. αυιβπι »Πβ εοη-

9εηΐ3ηει »ά νΪΓίαΐίδ ύίδεϊρΐίηβιιι 1ιΪ9 δΐι))δίηΐ κεηδϊ

βΐ ιΐοειιιηεηΐβ, ηοη ίϋ|Η ίΗοβ ηιιί »1) Ιιοε ΙηίΙΙο 3(1

εοιΐδεΐ|ΐιεηΙία ρι-οδρίεει~β \»ΙεΝΐ. ίκ}««1 εηίιη ιοί

Ιιοδίίΐκΐδ ηοβίηβ εοηΐΓβ ηοβ ρυ^ηβηιΐί, ϊιηο εΐ η09

(ΙεϋεΙΙβηόί ββββ εαιιβΜ εΐ »ιι$ιβ, ςιιοί δυηι ϊηίιτι*

ρεΓίιίΓΟϊΐίοηεβ, ςιιίουβ Ιβηφκιιη ηιοιη1>Γΐιιη (\ηοά-

4αη\, Γ3ΐϊο 3ΐΗηιί ηοδίΓΪ «τρβ ΙηχβΐιΐΓ, Ιοεο ιηονεΛυΓ,

εΐ ρίβηκηςυε βιίαιιι ιΐβ εΐαίιι βιιο ϋε]ϊείΐυΓ, ηί$ί (]υΪ9

«χεΓείΙΐΙίοηεριη ρΓβευΙΐυδ,ει Ιβ^ΐΐηβ ρα^ΐ3η«1ί Γί-

Ιίοιιε,υΐ ΙοςιιίΙυΓ Α,ροδίοΐιυ, «ίΙΓι γΐβηι ΙυΙαιτι, ο»δθδ- ρ

ςυββιρβΓίβιη ιη Ιι^υβαίθχΐί ι-ίτΐϊπιίηίΐιυδ ρπρρΛΓαπΙ,

νίείοη»! Ιηιΐίίειιι 3(1ερΐιι<ι, ηυχοιηηίδ ρυ^ιιιε Γιηί$ εβί.

ΟχΙεΓυηι βϊςιι* νοεί, < Ιη βηεηι, > βδεΓώπηίυΓ,

ϋοεαηιεηία ςικεϋηηι 9υηΐ, εΐ εοηδίΙία 3(1 νίείοτίαηι,

(|υί1)Β9 εοηΐΐιΐδ ηοβίει- ει δίικίίυηι ρΓοερεΓε εεϋβΐ.

Κιπι ΪΙΙυϋ <Ργο ϋδ (|ΐιί εοηιηιυΙ:ιΙιυιιΙιΐΓ,'> ... ει ίΙΙιιιΙ,

« Ρίο ΜαΙιεΙεί, ι ςυικΙ αΐϋ Γβΰιΐυηΐ, ί Ργο εΗοΓε», · ει

ί11(ΐιΙ,< Κΐ'δρίεεΓε 3ΐ1 3κ·»ιΐ3 ;·«*,« Ργο (Πίεείο εηη-

ν18) Ί6 3(1(1. εο".

(49) Ί6 οιη. εϋ.

ί20) Ό 3ΐ1ϋ. εϋ.

(21) Ουίιίβηι εοιΙΗ. εύβοχίχ;,

122) Έν ψ οιιι. ειΙ.

(23) Ουίίΐίηι οιιι, τούς.

ραν τινά «ροίκΟέσΟαι διάνβιοιν " των δέ χβϊά -:ιν«

διαφοράν έχτ'.θεμένων, ίδιχωτέρβν ποιήσασθαι τήν

Έπειοή τοίνυν ή εις τ6 <ί).θί φωνή, τοις ιτλεί-

&τοις των ψαλ(*ών έπιγίγραπται , τούτο οΐμαί δεΐν

περ\ τούτου γινώσχειν, δτκρ ή τών λοιπών σαφηνί^ει

διάνοια των τήν ούτήν μεθερμηνευσάντων Γραφήν.

Ό μ£ν γάρ τις άντ\ τού ι Εις τδ τέλος, » ι Τψ νιχοποιω ι

φητίν ό δέ ι Έπινίχιον,> δ δέ τδ « Ε!ς νίχος. »Έπε\

ουν (18) τέλος παντδς άγώνος ή νίχη γίνεται, πρδ;

ήν βλέποντες οί πρδς τοΰς αγώνας άποδυόμενοι, τηί

αθλήσεως άπτονται, δοχεΐ μοι δια τού τέλους δ λόγος

έχ βραχείας φωνής έιτεγείρειν εις προθυμίαν τονς

δια τών αρετών άθλοϋντας έν τω σταδίω τού βίου, ώς

4ν είς τδ (19) τέλος βλέποντες, δ-:ρ έστ'ιν ή νίχη, τή"

των στεφάνων έλπίδι τδν έν τοις ίθλοις ιιόνον έπι-

χουφίζοιεν. "Οπερ δή χαΐ νϋν έν τοϊς άγώσιν δρώμεν

γινδμενον. Προδειχνύμενος γάρ τ&ϊς πρδς αλλήλους

έν τοις σταδίοις συμπλεχομένοις ^0) στέφανο;, έπ:;4-

(Ιιόννυσι μα>.λον αύτών τήν ύπερ της νίχης σπουδήν,

τών γινομένων αύτοϊς διά τής συμπλοκής πόνων

όπδ τής έλπιζομένης ευδοξίας (21) έχχλεπτομένων.

Πάσι τοίνυν ήνεωγμίνου τού σταδίου πρδς ίθλησιν

( στάδ'.ον δέ ό κοινδς τών άνΟρώπων βίος έστίν ) ,

έν ψ (22) εΤς άντίπαλός έστιν ή χαχία , πολυτρό-

πως το!ς δολεροΐς παλαίσμασι χαταγωνιζομένη

τους (23) προιπαλαίοντας · διά τοϋτο ο άγαθδς τών

ψυχών παιδοτρίδης προδείχνυσί σοι τών Ιδρωτών

τδ τέλος, χαΐ τδν έκ τών στέφανων κόσμον, κα1. τήν

έπΐ τϊ) νίκτ) άνάρ(5ησιν ϊνα πρδς έκεϊνο βλέπων ^24)

τδ τέλος, τω νικοποιψ σεαυτδν έπ»ρείδτ)ς, χα\ τδ (2ο)

έπινίκιον κήρυγμα σεαυτψ παρασκευάζτις. "Οσα Μ

τούτοις χατά τδ άκόλουθον ϋπεστιν τής είς άρετήν

διδασκαλίας νοήματα , φανερά πάντως Αν εΓη τοις

δ:ά τής άρχής ταύτης πρδς τδ άκόλουθον βλέπουσι.

^ήλον γάρ ότι δσα τής ψυχής πάθη έιτ\ν, τοσαΰτα

κρατήματα τών έχθρών γίνεται καθ' ήμών, κα\ πα-

λαίσματα · ίι* ών καθάπερ τι μέλος τής ψυχής, δ

λογισμδς έςαρθροϋται πολλάκις χαΐ έξαρμί^εται (26),

ε'ι μή τις παρεσκίυασμένος διά μελέτης, τδ ασφαλές

τε χα\ άχατάπτωτον έν τοις τοιούτοις (27) άγώσιν

έαυτώ κατορθώσειε (28), διά τής νομίμου αθλήσεως,

( χαθώς φησιν ό Απόστολος, τήν νίχην έαυτώ χατα-

χτώμενος, ήτις έστ\ν τών άγιόνιον τδ τέλος.

Τά δέ συμ-αραγραφόμενα τί) ι Είς τέλος » φωνη\

ύποθήκαί τινές είσι κα\ συμβουλαΐ πρός τήν νίχην δι*

ών άν κατορθωθείη τδ σττουδαζόμενβν. "Η τε γάρ τών

άλλοιωθησομένων λέξις [(28*) τήν πρδ; τδ χρεϊττον

μεταποίησιν τής ψυχής υποτίθεται. Κα*ί ή τοΰ

ΜαελέΟ έρμηνεία προς μείζονα προθυμίαν έπεγεί-

(24) Βλέποντες, ειΐ.

(2ο) Τό οιη. εϋ.

(26 Έξορμίζεται, εά.

(27) Τούτοις, ε«1.

(28) Κατορθώσει. ε(Ι.

(28') ΥεΓϋ3 ιιηείδ ίηείηδα οιη. β«1.
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ρει τδν άθλητήν · τήν μετά τδ πέρας των πίνων Α 1'0"Π> » ΙιΚίίΙϋβΓβ βΐ οαηοΓβ

έκδεχομένων ήμάς χοροστασίαν σημαίνουσα· οϋτω ΙιιΓιηβ

γάρ ή λέξις] αΰτη παρά των λοιπών σεσαφήνισται,

δια χορείας Μαελέθ έρμηνεύουσα. Τ<5 τε « Προ; τά

κρύφια βλέπειν, ι κα\ « Υπέρ χοΰ αγαπητού τήν

ωδήν ποιείσθαι, ι καΐ < Υπέρ της έωθινής αντιλή

ψεως άίειν · > χα\ ι την Όγδίην πρδδφθαλμών.ίχειν, ι

χα\« πρδς τήν κληρονομούταν δραν ι, και « δπωςάν ϊξω

της προς τδν Κορέ συγγενείας γϊνο(μεθα, > τήν τε με-

γάλην έχείνην τοΰ Δαυίδ φωνήν τήν, « Μη διαφθεί-

Ρίΐί» · ήν 'ρδί τ,ν ύπααπιστήν έποιήσατο, πρδς

τδν (49) Σαούλ φίνον δρμήσαντα, ένστηλογραφηθή-

ναι (50) έν τή έκάστου ψυχή πρδς υπόδειγμα μακρο-

θυμίας, συμ6ά>.λει δ λδγος. ΚαΙ πάντα τά τοιαύτα

Ργο βιιβεβρίίοηβ ιιια-

> βΐ ίηΐβ οοιιΐοβ < οοανηπι » ΙιαΙκΓβ , > βΐ

« ίηΐιιβπ ίΐΐίηι ςβ» !>36π;ι)ίΐ3ΐβπΐΓ.οηββφπΙηι·, ι βΐ

■ υΐβχΐΓ.τοο^ηίΐίοιιβιιι (ΙοΓβ πιι^τβηιιιι, >εΐ ιιια^ιιίίί·

03 ηι ίΙΙαπι ϋβνίιΐίί νοββιη, < Νβ εοΓΠΐηιρβδ , > ηΗβη

αά *ΓΠ)ί]|βΓυπι βιιυιη αά εχύειη δααΐϊβ Γυεηΐβπ) ρΓΟ-

ΙυΙίΐ, ςυα ηιοηβπιιΐΓ &ά ραΐΜηϋχ βΐ 1ο«(»ηίηιϊΙ*ιί·

εχβιηρίιηη; ει Ηυ]υβ £«ηοη8 εοαιρίαηι βΐί», ςιιϊ

»(ΧΐΐΓϊΙί»3 ρβΓρεηάβΓβ ν'οΐβΐ, ί> ΙίϋβηΙβτ Γαΐι·1>ϊΐυΓ,

ηΐΐιΐΐ Βΐίιιιΐ ββββ, <]\ιαμ αΐηΐβΐίεββ (|Ι133<Ι3ΠΙ εοΙκ>Ηα·

Ιϊοηεβ, βΐ ρπΒοβρίίοπββ λϊ> ίηβίΓυείοΓβ εΐ άοείοτβ

»Λ 3ΐη1βΐ39 ρΓοΓεοΙαβ, υΐ 6ρβΓ»ΐιιιη νϊοίοπα; Γιηβιη

εοηβεα,ιοηΐιΐΓ. δίιηϋίΐβΓ (1 ηαίάεχ Ιπ5ΐοπ3 βάαΊΐιιπι

δϊΐνοοΜυυΙο, < 1η Γιιιβηι, > εοίΐβιη ΐβικΓιΐ, υΐ νίάβΓΐΓ*ΐ

εύροι τις άν δι' ακριβείας σκοπούμενος , δτι άθλη- Β Γβπιιη ψιοηιιβ βε5ΐ3πιαι βχεπιρίίδ βΐ πΌοιιηιειαίβ λΛ

τικαί τινές εϊσιν ύποφωνήσεις παρά τοΰ παιδοτρί- ε?ι-1·ηιίη3 βοιτοϋΟΓβηιιΐΓ. Ει 1ι:γο ςυίιίβηι ηοΐϊβ

6ου πρδς τοϋς άβλητάς γινόμενοι, δπως άν τις πρδς 8ΐιυ]εεΐ3 68ΐ ίΙΗ αΊεΙίοιιί ι 1η ίϊηειιι. ι

τδ της νίκης φθάσει» τέλος. Ωσαύτως δέ καΐ εί τι της ιστορίας συμπαραγέγραπται τή < Εις τέλος »

φωνή, πρδς αύτδ τοΰτο βλέπει, ώς αν διά τών ιστορικών υποδείγματος μάλλον πρδς τοϋς άγώνας έπι^.(4ω-

σΟείημεν. Αΰτη μέν ή « Ε!ς τελο; · διάνοια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Υαλμδς δε κα\ ώδή, και αΓνεσις, και ΰμνος^ και

προσευχή, τοιαϋτην πρδς άλληλα τήν διαφοράν Ιχει·

Ψαλμδς μεν γάρ έστιν , ή διά τοΰ όργάνου τοΰ μδυ-

σικοΰ μελωδία ■ ώδή δέ ή διά στόματος γενομένη τοΰ

μέλους μετά τών (31) βημάτων έκ^ώνησις. Ή δέ

προσευχή, Ικετηρία έστ\, περί τίνος τών συμφερόν

των προσαγομένη τφ (52) θεώ. "Υμνος δέ ή επί τοις

ύπάρχουσιν ήμϊν άγαθοΐς άνατιθεμένη τώ θεώ ευ

φημία. Αίνος δέ, ήτοι αίνεσις (ταϋτδν γάρ έπ' άμφο-

τέρων τδ σημαινόμενβν) , τών θείων θαυμάτων πε-

ριέχει τδν έπαινον. Ουδέ (55) γάρ άλλο τί έστιν

έπαινος , ε'ι μή τοΰ αίνου έπίτασις. Πολλάκις δέ

ταϋτα άλλήλοις έν ταΐς έπιγραφαϊς διά τίνος συζυ

γίας συμπλέκεται, ώστε έν τά δύο διά της συμπλο

κής γενέσθαι. "Η γάρ € Ί'αλμδς ωδής, » ή « 'φδή ψαλ

μού, · ή ι Έν ϋμνοις ψαλμδς, ι ή καθώς έν τώ Ά6α-

χοΰμ μεμαθήκαμεν, καΐ « Προσευχή μετ' ψδής. » Ή

δέ διάνοια, καθ' ήν πρδς άρετήν δδηγούμεθα ύπδ τών

έπιγραψών τούτων, έστί τοιαύτη· Τδ ψαλτήριον, δρ·

γανόν έστι μουσικδν έκ τών άνωθεν μερών της κατα

σκευής αποτελούν τδν ήχον. Ή δέ τοΰ τοιούτου όργάνου

μοοσουργία, ψαλμδς λέγεται. Ούκοϋν έκ τοΰ σχήμα

τος της κατασκευής δ προτρεπτικδς είς άρετήν λδγος

Εμφασιν Εχει. Τδν γάρ σδν βίον ψαλμδν είναι διακε-

λεόεται , μή τοις γηΐνοις φθόγγοις περιηχούμενον ·

φθόγγους δέ φημι τά νοήματα · άλλά καθαρόν τε χα'ι

έξάκουστον έκ τών άνωθέν τε καΐ ουρανίων τδν ήχον

άπεργαζόμενον. 'ί|!δήν δέ άκούσαντες , τήν περ\ τδ

φαινόμενον εϋσχημοσύνην τοΰ βίου μανθάνομεν δι'

αίνϊγματος. "Ωσπερ γάρ έχ τών μουσικών δργάνων

μόνος δ ήχος της μελωδίας προσπίπτει ταΐς άκοαϊς,

αύτά δέ τά μελψδούμενα βήματα ού διαρθροϋται τοις

φθόγγοι;· έν δέ τή φδή τδ συναμφότερον γίνεται,

" Ηα1)3ΐ'.ιιι, 1.

(29) Τοΰ 3(1(1. 8(1.

(50) Στηλογραφηθήναι, 8(1.

(31) Τών οπ). ειΐ., Ιυιη έπιφώνησι;, βϋ.

ΟΑΡυτ ιιι.

Αι ρβίίαιυβ ει ο3ΐιΐίουιη, ει Ιβικίίΐϊο, εΐ Ιι^ηοηιι».

ει οΓαΐίο 1«ϋ ηυοάβαι ϋί&βΓίηιίηβ ίηΐβΓ μ (1ί*5κ1ουΐ:

Ρ$3ΐπιιι$ εβί ητοιίυΐβΐίη ρβΓ ίηβΙΓυηιειιΙιιιη ιηυιίεοιιι.

ϋαηιίευαι 681 ρΓθΐ3ΐίο εβηΐιιβ, ευιη νβτ1>ΐι οι-ε (Μα.

ΟγβιΊο 681 βυρρίίοίΐίο &ά Ώβ\χη, ρτο Γβ κΐίςιια ιιο-

1)Ϊ8 εοηάιιείΐιίΐϊ. Ηυββιιι εβί ΙιβηβίΙίειίο Γ6<Μ}1> Οββ

οΐ) !)οη3 ηο))ί8 ρΓ<8*Ιϊΐ3. ί»υβ νβΓΟ βϊνε ΙχμΙβΙϊο,

Ίϋβιιι βηίιη υΐηυβφίο ιϊμιϊβεβΙιΐΒΐ οΛ, βί^ηΊΑοί

(ΙίνϊηΟΓυηι ηιΐΓβΙιϋίαηι ρΓχϋϊεαΓιοηεηι 61 εοηιηιεη-

(ΙαΙίοηειη ; ηβπι βχαΐΐαΐϊο ϊη Ιβικίαηάο, ηϊηίΐ βϋικΙ

εβί φΐ3η Ι8ϋ(1ί8 ϊηίβηΐίο. ΟβΒίβηιηα Ιιχε 8%ρβ (ΙΜ

ηιιιΐυο ίη ίηδοιίρΐίοηίϋιΐδ νβήα εοη]υηεΐίοη8 εορα·

ΙαηΙυΓ, οι ά\ιο εοηηβχίοηβ ίηίιίβηι εοαίεβεβηΐ. ΥεΙ

βηϊιη (ΙίεϊΐυΓ, < ΡββΙιηυβ εαιιΐϊεϊ, » νεί, < ϋβιιΐίειιιιι

ρ&αίπιϊ, > νεί, < 1η ηγηιηΪ8 ρββίηιυβ, ι νεί, υ( βχ

Η3ϋ3ειιε " (Ιϊϋίεϊιηαβ , ι Ογ31ϊο ευηι εβηιίεο. ·

5βηβηι νβΓΟ , ςιιί ηο* ρβΓ ϊΜβι ίηβοΓίρΐίοηοδ .κΐ

νΪΓΐυΐεηι (Ιβιΐυεϊΐ, β}υβοιο<1ϊ 881 : Ρββίΐεηιιηι β»1 ηιυ-

βχυΒ ϊηβΙΓυηιεηΐυιη , ςαοιΐ εχ 6»ρβτίβΓΪ1>υ8 είτυ-

εΐηπκ βϋίβ ρ3Ηϋ>08 βοηυηι βιϋΐ ; ηυ]αβ<|(Μ ίηβίΓϋ-

ηιβηΐί εοηεβηΐυβ, «ρρβΙΙβίυτ ι ρβκΐηιυβ. ι Ετ^ο βχ

ίρΐ3 εοη8ΐΓΐιεΐίοηϊ8 6{ιιγ3, εοαιηιοηϊΐϊο ηοΐκι *ά

νΪΓΐυΙεπι βχΒΪϊΐίΙ, ειιω Ιυαιη νΐοηι νβϋι 8888 ρδ»Ι-

ηιαιη, ηοη ΐβΓΓββίΓίηιιβ βοηίβ Γειοηΐηΐβιυ ; «οηο<

3υΐ6πι νοεο εό^ίΐ3ΐϊοηε8; 8βϋ (]υί ρυπιηα βχβυϋίΐυ-

ςυο ίβοϊίειη, ει εχ Γβϋιιβ βυρεήβ εοβΐ68ΐϊΙ)υ8ηυβ εοη-

Ιβχΐιιπι 8θηυπι εΟϊείαΐ. Αι ευηι ΒΐιιΙίιηυδ ι εβηΐίευηι, >

άοεεηιυΓ ηοαβΐ ςυο(1αιη ίητοΙαείΌ, νϊΐχ οοηεβίϊίοιιι

ίη ιεΐίοηίουβ ηοβΙΓίβ ρΓχβΙβηάβιη β88β. ΟυβηίΑίΙ-

ηιοιίιιπι βηίιη εχ ηιυβίείβ ιηβίπιιηβηΐϊβ βοΐυβ εοη-

εβηΙιΐ8 3(1 3Ι1Γ63 αΙΐ3ΐ)ΐΐ0Γ ; ίρ83 νεΓΟ νειΊ>3 ϋβεαιι-

1313 ρβΓ βοηοδ 3Γΐίευΐ3ΐίιη ηοη (ΙίδΐίιιςυυηΙυΓ ; ίη

εαηΐϊεο βυΐΰΐη υίΓυπαςηβ εβί : εοηεεηΐυυαι κϋϊ-

(52) Τώ οιη. 'ίΙ

35) ϋύδέν, ε ν·
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ϋϋΙ ιηοιίιιΐιιΐϊο ; νβτυοΓυιηςυβ νίδ βΐ ροΐεδΐ3δ ευηι \ χα), ό τοΰ μέλους όυθμδς, και ιών βημάτων ή δύνα-

είηΐιι είιηυΐ απίευΐβΐίηι ρΓοΙαίη, ςυβηι ί°ιιοι;ιπ;

ηεεβδδβ 681, δί 8θ1ϊδ ίηδίΓυιιιεηΙίδ ηιυβίείδ ιηείυάϋα

ίηβΙίΙιΐ31ιΐΓ : δίπτίΐβ ςαί(1 ίΙΙίδ, ηυί νίιΊιιΙίδ εχετ·οίΐΓ.-

ιίοηί δβδβ (Ιβίΐυηΐ, ϊικΙίεοΙιΐΓ ιίδυνεηίΐ'β ; ηοηηυΙΙί

βηίπ), ()ΐιϊ ΓβΓυηι εοιΐδίιΙεΉΐίοηί ει ίηνεβίίββίίοιιί

αηίηιυηι :κ1]ίοίυηΙ; νίίαιη αυ'κίειη ευηι νίι-Ιυΐε ΰβ-

£ΐιηΐ; ββά ίβηοιί ρΐεπβηυε, ρτορήχ εοηδϋίβιιΙί%

ΐεηιιίηίκ (αηΐυιιι Ιιοηυιιι είιχυηίδεπίκιηΐ : ηυί νβΓΟ

ιηοΓεβ ηυοςύβ δυοδ ρΓΟ νίπουβ ΓβεΙο εοηιροηυηΐ,

ίΙΙί 1ιοηεβΐ3ΐε βΐ αϊ'εβηϋβ, ίη ϋδ ςιιχ αρραι-ηπΐ ,

:ΐ£βη<ϋδ, νείιιΐ οι;ιΐίοιιε ςυϊ^αιη, νίΐχ εοηνβιιίεη-

Ιίαιη Γβείβςαβ εοιιίοπηβίΒΐη ηιΐίυιιεπι ρυ1)1ίε3ηΐ.

Ο,υβηΰο ίβίΐιιτ ρβΓ Ιιχε 3<»1κ> οΚεϋ ΓβΙίο ηοΜδ οοη-

δΐίίει-ίΐ, εοη|υηεΐ3 ρΐιίίοδορίιία ίΙΙί, ςιι» αά ηιοκδ

μις ή · (54) συνδιεςαγομένη μετά τοΰ μέλους , ήν>

άγνοεϊσθαι πασα ανάγκη ,- όταν δια μίνων των μου

σικών δργάνων ή μελωδία γένηται ■ οΰτω και έπΐ

τών τήν άρετήν μετιόντων συμβαίνει (55). Οί μέν

γαρ τϊ) θεωρητική τε κα\ εποπτική τών δντων φιλο

σοφία τδν νοϋν προσανέχοντες, άδηλον τοις πολλοίς

τήν άρετήν κατορθοϋσιν, έν τψ (56) ίδίω συνειδότι τδ

άγαθδν κατακλείοντες· οΐς δέ χαΧ τδ ήθος τοϋ βίου

κατά σπουδήν συγκατορθοϋται , ούτοι τη" περί τδ

φαινόμενον εύσχημοσύνη, καθάπερ τιν\ λόγω τήν (57)

της ζωής έαυτών εύρυθμίαν δημοσιεύουσιν. "Οταν

τοίνυν δι' αμφοτέρων Τ) το άγαθδν κατορθούμενον,

της ήΟικής φιλοσοφίας πρδς τήν θεωρητικήν συνδρα-

μούσης,· 'φδή ψαλμού γίνεται, ι ή ι Ψαλμδς ώδής· ι

μεπίηεΐ, ευπι ϊΙΙα ([ΐιοε ίιι εοιιίεπιρίβΐίοηβ εοηδίδΐίΐ, ρ δταν δέ τδ (58) Ετερον ή τούτων έφ' έαυτοϋ τοις έπ-

Ιυηε · Οαηΐίουη ρδαίοιί ; · νβΙ, « ΡδβΙιιιυδ εαηιϊεί » αίνοις προκείμενον, ή τδ κατά διάνοιαν άγαθδν διά

••ΒϊείΐιΐΓ. 0ιιαη<1ο βυίειιι 3ΐ1εηιηι Ικιπιπι ΊβυιΙβΙίο- τοϋ ι Ψαλμοΰ » μόνον σημαίνεται· ή τδ ήθος χλ\ ή

ιιίοιίδ (]υιιΐ3Χ3ΐ μπΕηοΙαίιιιτι ΓιιεπΙ, Ιιιηε νβΙ βοηυπι, περί τδ φαινόμενον εύσχημοσύνη, διά της « 'Ωδής »

(|ιι(ηΙ ίη 3ηΊιιιο δίΐυηι εδί, ρεί' ι Ρδβΐηιηηι ι αεδί£ΐΐ3- έρμηνεύεται.

ιυΓ, νεί ιιιοπιπι Ιιοηεδίβδ, ει ίη 3εΐίοηί1)ΐΐδ άεεειιΐϊΒ ρεΓ ι Οαηΐίοιιιη > ίηδΐηυβΙυΓ.

Ηνιηηυδ 3ΐι1βηι νεί Ιβιιδ δί ευηι εαηΐίεο ]υη^αΙιΐΓ, "Ύμνος δέ ή αίνος τη ώδτ) συμμιγνύμενος, παράγ-

ιΐοευπιειιΐο εδί, ιιε ρπιΐδ εοβίΐβΐίοηεδ <1ε Οεοδϋδεί- γελμα γίνεται, μή πρότερον ήμας κατατολμδν τών

Ι»τε 3^Γ6(Ιί3πιιΐΓ, ηιΐ3ΐιι αππικιπι ηοδίπιηι 13ΙΙ(3 Ιί-

Ι>ργ1316 ιΐίβιιιιιη ΓεάΜβπιυδ : ι Νοη > εηίιη, ίηα,υίΐ,

• <ψεείοδ3 Ιβιιδ ίη ΟΓε ρεεεβίοτίδ **. > Ει ρεεε3ΐοπ

(Ιίχίΐ Οευδ : ι Οιιαιε Ιυ εη3ΓΓ3δ ]ιΐ8ΐίιϊ;ΐϋ ηΐ63δ"? >

Μεηι ηοδ (ΙοειΊ ι ΟΓβιίο ειιιη εηηΐίεο, ι νΐιΙεΙίειΊ,

ίιι νίΐχ Γ3(ΐοηεδ ρπιΐδ τεείε εοηΓοτηιεηιυδ, ηε ςυίδ

3ε§ΐιίδεΙ ιΐίδδοιιυδ δΐιίδΐη 3εΐίοηίΙ)ΐΐδ 3ρρ»Γε3ΐ, Ιηηε-

περ'ι θεού νοημάτων, πριν άν τδν βίον ήμών της τοιαύ

της πα^ησίας ποιήσωμεν άξιον, ι Ού · γάρ ι ωραίος,»

φησίν, ι αίνος έν στδ;^ατι άμαρτωλοϋ. ι Κα\ τώ (59)

άμαρτωλώ εΐπεν 4 βεδς, ι "Ινα τί σϋ έκδιηγη τά δι-

καιώματά μου ; » 'βσαΰτως δέ κα\ ή ι Μετ' ώδής

προσευχή » τδ Ισον ήμϊν υποτίθεται , πρδτερον περί

τδν βίον σπουδάζειν, ώς άν μή τις (Ιάθυμός (40) τε

(|ΐιε ρεΓ θΓ3ΐϊοηεηι 3(1 Οειιηι βεεειίΛηιιΐδ. ΟιιοΛ δ'ι- Ο χα\ ιταρηχημένος τοις έπιτηδεύμασι τύχη, καΐ τδτ*

(!ΠίΗε3Γε, ]ιιϋίείο ηιεο, Οοηιίηιΐδ νοίυίδδε νίιίεΐυτ ίΙΙίδ

ηυί (Ιίεε1)3ηΐ, ί Οοιιιϊηβ, (Ιοεε ιιοβ 0Γ3Γ6" ι,((]ΐ)3δί

οΐ'3(Ίυ ηοη ίη νεΓοίδ, δε<1 ίη νϊΐ3 τεείε ίηδίίΐυΐα εοη·

8Ϊδ(3ΐ) ευηι 3ΪΙ : < 5ί (ΙίπιίδεηΐΊδ Ιιοηιίηίΐΐιΐδ ρεε-

ε3ΐ3 εοΓυιη, άίηιίΐΐεΐ εΐ Ρ3ΐεΓ εοβίεδίίδ ρεεε3ΐ3 νο-

8ΐΓ3 ". >

Αι (|ΐΐ3ηϋο ρδβΐηιο δοΐα νοχ , ι Ιβιιύβιίοηίδ, ·

ρπΒθ(ίΐυΓ , Ιυιη 8ΐι1)]εεΐ3 βεηΐεηΐίβ Ιεδίίηιοηίυηι

<|υο(1(ΐ3ΐιι εοηΐίηεΐ ε]ιιβ ηυί ΰεο 1αυάαΙϊυηβ8 υβειΊ :

ιι;ιπι Ι3ΐκ1:ιη> ϋευιη 3ΐΐεηιΐ8 ηοη εδί, 6β«1 ι 1.3υη'3ΐίο>>

ίηςυίΐ,ι ββνίάίδ : » ιιΐ Ιιίηε ιϋκηηιιβ, ηοδ Ιυηε ΙΚ·ί

ΙβικΙβηιΙί ]ιΐδ ει Ιίυβιΐ3ΐεηι 3(1θρΐιΐΓ03, 8ί ϋανίιΐϊ 5ί-

πιίΐεδ εν3(]3ΐηυδ.

ι ΡδϋΙιηυδ > νεΓΟ ι ίη Ιινπιηίδ ι 3(1 αΙΐϊοΓΟίτι '

ςυειικΐ3ΐιι 8ΐ3ΐιιηι ενεΐιίΐ ; ηιιειη ηονίΐ ει (Ιϊνίηιΐϋ

ΑροδίοΙιΐδ, πι ΐεδΐ3ΐυΓ 3<1 ΟοΓΪηΐΙιίοδ, ευηι 3ΪΙ 86·

ίρδυπι ηιοόο βρίπΐυ ρδβΙΙεΓΟ, ηιοιίο ηιεηΐε ". Ι^ϊΙιιγ

ρδ3ΐιιιο(1ί3 εοηιιηί8ΐ3 ευιη ηιεηΐβ, ίΙΙιια' ίρδίιιη ςποιΙ

ρηυδ ΐΓ3(1ίύ'ίηιυ3 ό!εεΐ3Γ3ΐ, τΜβτϊ ηϊιηϊΓυηι ίι! ςυοϋ

προσιέναι διά προσευχής τώ θεώ. Καί μοι δοκεϊ τήν

τοιαύτην δ Κύριος ίννοιαν παραδιδδναι τοίς είποΰσι

πρδς αϋτδν, ότι ι Δίδαξον ήμάς προσεύχεσθαι ■ > ώς ούχ

έν|(5ήμασι της προσευχής, άλλ' έν τώ βίω κατορθου-

μένης,ένοΤςφησιν, ότι ι Έάν άφήτε τοις άνθρώποις

τά παραπτώματα αύτών, άφήσει και ύμΓν 6 Πατήρ

δ ουράνιος τάς άμαρτίας ύμών. >

"Οταν δέ καθ" έαυτήν ή ΑΓνεοΊς γράφηται, μαρ-

τυρίαν τινά τοϋ άνατιθέντος τώ θεώ τους έπαίνους

περιέχει τδ νδημα (41). Ού γάρ άλλου τινός έστιν τδ

έπαινεΐν (42) τδν θεδν, άλλ' Αϊτεσις, φησί , τοϋ

\αυΐδ · ώς άν διά τούτου μάθοιμεν, ότι εί (45) κατ'

έκεΐνον γενοίμεθα, τότε κα\ ήμεΐς τήν τοΰ αίνεϊν τδν

θεδν πα^(1ησίαν ληψόμεθα. - .

Ό δέ ι Έν ΰμνοις ψαλμδς, ι εις ύψηλοτέραν ήμάς

άνάγει κατάστασιν, ήν ^δει κα\ ό θείος Απόστολος,

καθώς πρδς Κορινθίους φησ\ν, έαυτδν νϋν μέν τψ

πνεϋματι ψάλλειν, νϋν δέ τώ νοΐ. Ούκούν ή μέν

τώ νώ συμμιγνυμένη ψαλμωδία τδν προαποδοθέντα

λόγον διερμηνεύει (44) , τοϋ δεΐν (4Γ») τδ φαινό-

"ΕεεΙί.χν,Ο. " Ρωΐ. χι.ιχ,.10. "ίοο.χι,Ι. " ΜαίιΙι. νι, 14. " 1 Οογ. χιν, 15.

(54) Ή οιη. 6(1.

(35) Σημαίνει, 0(1.

(50) Δέ 3ϋ(1. ε(1.

(57) Τήν οιιι. 6(1.

(58) Τό οηι. 6(1. Μοχ έαυτοϊς, «4.

(39) Τώ δέ, 6(1.

(40) "Αρρυθμος, «Ι.

(41) ΓοΠ6 δνομα.

(42) Αίνεϊν, β(1.

(43) Καί 3(1«ι. β(Ι.

, (44) Ερμηνεύει. 6(1.

(45; Τδ δοκεϊν. Εο.
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ή ώδή λ >■> βρειίο ΐΊ>ι, οιιιιιίιιηΐ(|ΐΐ6 εοηδρεείυί εχροδίΐυπι ιΐί-

πνεύ- βηΐιΐδ βδδε εο ςυοά Ιη οεευΐΐο ΙβίεΙ, υΐ ρΓοίιι-

άε ι 'βηΓκ Ίΐιιι 'ρβΓ ίΐίαιιι δβηΐεηΐίαιη δί£ηί(ίεεΐιΐΓ.

ΓκίΐΙηκχΙία βυΐεπι ηυχ βοΐο δρ'ιπίιι ρεΓΠείΙυτ εχεεί-

ΙεηΙβηι δβηείοπιηι βίαΐυηι ιίβηιοηδίπα, ηιιθ(1 βεΐ-

Γιεεί 'κΐ ([ΜυΛ ϋεο . υΠει-ΙιΐΓ , ιηεϋυδ μι οηιηϊ

ίΠο,φιοιΙ ηυηείη Γε1)υδ3δρεεΐ3ΐ)ίΓιοιΐδ οΐυεεςο'ιΐ. Νοη

εηϊιη ϊ ■> εαηΐίεϊϋ ςπιΙηΐ8ΐΐ3ΐιι εβί ρ83ΐηιιΐδ, ςυχ.ροΓ

νοι1):\ τεΓυηι 8υΙ),ίοεΐ3Γυιΐ) ν ί π < εχρί.ιιιοιιΐ, $ε(1 < ίη

Ιινηιηϊδ, > ίικμιιΐ, · ρβηΐιιιιΐδ. > Ηοε νεΓΟ, ιιΐ ε^ο α,ιιϊ-

<)ειη 3γΙ)ΪΙγογ, ϋοεεί ηο$, (|ΐιί(1 ηγιηηί ηοιηίηε ίιιΐοΐ-

Ιί^εηϋυιη βί(. Ρίδπιιπιβ εηϊιη, δυΐιΐίπιεηι ϋίαιη νίιαιιι,

εΐ ουκ δΐίΓδυπι δΐιηΙδβρεΓε, ηοίίπιηιςυο ΟΓ^ηιιαιιι

οχ εαείβδίίοιίδ ει δυρεί'ΐιίδ εο£ίΐ:ιιίοηΊ1)ΐΐ5 $υ$ρειι$ιηιι

ΙιβΙιεΓε, Ιιγηιηυιη ΰείεβδβ; νίιβιιι ν'κίεϋεβί,ηοη νβΓ-

μενον άξιον είναι τοΰ χεχρυμμένου , ίνα

σημαίνη (46) τφ τοιούτω νοήματι. Ή δέ πνεύ-

ματι μόνφ κατορθουμένη ψαλμωδία , τήν ύπερ-

έχουσαν κατάστασιν των άγιων ένδείχνυται ,

όταν χρεϊττον ?) τής δ'.ά των φαινομένων ενδείξεως

τδ τφ θεφ προσαγόμενον. Ού γαρ έν ώόαϊς τισιν 6

ψαλμός ταϊς διά βημάτων διαρθρούσαις των νοουμένων

τήνδύναμιν, άλλ" · Έν ϋμνοις, ι φησίν, · Λ. ψαλμός, ι

Τούτο δέ έσ·?ι, κατά.γε την έμήν κρίσιν, διδασκαλία,

τί χρή ύπδτοΰ ΰμνου γινώσκειν. ΜανΟανομεν γαρ ότι

ό ύψηλος βίος καΐ τδ τά άνω φρονεΐν, και εκ των

ουρανίων τε καΐ υπερκειμένων (47) νοημάτων

έχειν τδ ήμέτερον δργανον, τοϋτο ύμνος έστί τοΰ

θεοΰ, ούχ έν δυνάμει ίημάτων, άλλ' έν τώ ύπερ-

έχοντι χατορθούμενος βίφ (48)· όταν δε τήν της

• συνέσεως » φωνήν συγγράφοι τοϊς ϋμνοις, συμ- Β Ιιογιιπι εΙΓιεβεϊβ ει χρΙεηόΌΓε, βειΐ εο αηοιΙ ηϊδ Ιοη^ο

ρ.Γ3-δΐ3ηΐίυδ ε$ι, ί11ιΐ8ΐΓεπι. Ο,ιιβηϋΌ 3υΐεηι ι ίιιίεΐΐε ■

.οΐυδ > νοχ 38εη1>ιΙυΓ ηνιιιηίδ,εοιίδίΐΐιιιη ιΙβγϊ νίϋεΐυΐ',

ιιε πιιίεβ ει ΐιηρβΓΪΐϊ .8Ϊιιιυ& ϊΐίοπιη νοΓϋοπιιη, (\ηχ

αά ϋεί ςΙοπ3ΐΐ) (Ιβεαηΐ^ηιΐιιπι ΓαείυηΙ, ηε Γοι·ΐ3δδϊδ

ίπιρΓονίδο ϊαιρείυ 63 ςυχ ιΓινίηηιη ηΐ3ςηϊΠεεηΐΪ3ΐη

ιηϊηίηιβ άεεβη.1, αβ Ϊ1Ι3 εοηοϊρϊβιηιΐδ : ευ]υδη>οάϊ εβΙ,

εχΪ8ΐϊηΐ3Γε Ηβ ςιιϊ βοευηάαηί Οοιπη νΐναηΐ, ίη ηυ,ϊυδ

νΐΐιε ΓεϋεϊΐΒΐβ ΓεροβϊΙβδ εδδβ γοΙγϊΙιιιι ίοηββ ; υΐ ει Η-

Ιιιά, 3Γΐ)ίΐΓ3η, ϋεΐ ]υαΊείο, Ι>οηιιηι ει Γοείπιη εβδε,

ςυοι! Ιιυηιαηίδ δβηδϊυυδ Ιιιι]υ8ΐηο(1ί εδβε βρρβΓεΙ ;

ι»υ1ΐ38ςυε Ιιυ]ιΐ8 §εηεΓΪ8 ΓερεηΓβ Ηεεί ϋε ϋεο ορϊ-

ηϊοηεδ 30 ϊιιβίρίεηΐϊοίίδ ΓβοερΟδ. ΟιορτορΚτ οριΐδ

ι·8ΐ ε! ιΊΙ)ί Ϊη1β1|ί|βιιϋ>ι "Ι ϋβ ϋΐυ 03 ειΐβΐιοδεαδ, ηπχ

δουλίαν τινά δοκεΐ μοι ποιεϊσθαι ό λόγος, μή

άσυνέτως έχειν,τών εις δοξολογίαν τξι θεω άνατι-

θεμένων βημάτων ■ μήποτε λάΟοιμεν άνεξετάστω κα1.

άσυνέτψ (49) τιν\ όρμή τά μή πρέποντα τί) θεία

μεγαλειότητι άνατιΟέντες νοήματα · ρΤόν έστι τδ

οΓεσθαι τοις κατά θεδν ζωσιν έν· τή* τοΰ βίου τούτου

«ϋκληρία προκεΐσθαι τάς άμοιβάς, και τδ νομίζειν

έκεϊ>Λ), καΐ παρά τω θεψ καλδν κρίνεσθα: (50)·,6περ

δν τί) αίσθήσει των άνθρφπων τοιούτον δόξη· χ&\

πολλά τοιαύτα δυνατόν έστιν εύρεθήναι νοήματα,

ταϊς περί θεού ύπολήψεσι παρά των άσυνέτων άνα,-

τιθέμενα (51), Σο\ δ^ χρεία συνέσεως τοΰ εκείνα

περ\ αύτοϋ ^ινιΰσχειν, όσα μή μώμον. φέρει προσ

φερόμενα. Τδ μέν γάρ ούτως αύτώ πρέπον είς- ίΐ βϊ 3ΐΐΓΪΙ)ΐΐ3ηΙϋΓ, ηιιΙΙβιη ΓρρΓεΙιεηδίοηβηι »Ϊ6ΠΜΐΙ.

Ιπαινον, χρεϊττόν έστιν, ή ώστε ύπδ άνΟρωπίνης 0 Νβηι'ίϋ α,ιιοά νεΓβ ΜΐΊβηϋβη ϊρβϊιΐδ ΓίίίΙ, η>3]ιΐδ ε&Ι

φύσεως εύρεθήναι ■ ήμϊν δέ τοσούτον άγαπητδν, ούδέ

τδ δέον περ\ αϋτοΰ γινώσκειν (52) εϋρεΐν, άλλά τδ (55)

μηδεν\ των άπεμφαινόντων συνενεχθήναι · όπερ δή

έπ\ της αίνέσεως τοΰ Δαυίδ ένοήσαμεν, ώς τω

τοιούτω μόνω πρεπούσης της θείας αϊνέσεως. Ταύ-

■τόν μοι δοκεϊ καΐ περί τής < προσευχής ι γινώσκειν,

όταν άκούσωμεν, < Προσευχή τού Δαυίδ, > ώς δέον,

χα\ τδν ήμέτερον βίον κατά τδν έκείνου σπουδάζειν

είναι, ίνα τοΰ προσεύχεσθαι τήν πα^ησίαν χτησώ-

αεθα. Ούτω κα\ (54) τδ (58), ι Προσευχή τψ πτωχω

δταν άκηδιάση, και έναντίον Κυρίου έχχέη τήν δέησιν

αύτοϋ . » Πολλή (56) γάρ ήμΐν χρεία της κατά θεδν άνα-

βάσεως, ίνα νοήσωμεν, τίνων πτωχεύομεν οΰ γάρ 4ν ,

■ είς έπιθυμίαν ϊλθοιμεν των αληθινών άγαθών, εί μή

ει 308(Γΐΐδίιΐδ, ςυ3ΐιι ιιΐ ηΐ) Ιιυηιαη» ηηΙιΐΓΠ ΊηνοηΪΓΪ

ΐ|υε3ΐ. Αι ηοοϊδίά ηιιοιΙ 3(1εοηηΐ3ΐ)ίΙε ει (ΙεδίάεΓβοίΙε

681, ηε εο^ηοδεεΓε ηυΐ(1ειη Γ;ΐδ εδί,ηιοηΐιιηι οροηεΐ,

ηιιίρρε ςυοδ ηεεεδδβ 3ίΙ - δεςηϊ ββ (|ΐιχ ηιιΙΙο πίοιΙο

δΐιηΐ δίπιίΐϊβ. Ουοά* - ρεί" Ι3ΐΐ(1ηΐίοιιοηι 1)»ν'κΙ ίηίεΙΙί-

ζοπιΙιίΓη άΐχίηιυδ, δεϊΐίεεί ηυίε βοΐί οοηιρεΙβΓβ, ιιΐ

ϋεϊ 1&υάεδ ε3Π3(. ΚΙεηι ρεΓ <θΓ3ΐϊοηοηι ι ίηΐεΐϋ^εη-

άηπι ]υ<]ίεο, ςιοηύο αιιϋϊιηιιβ, ι Οπ>ιί<> 03νί<1 , > ςιιη-

δί ηεεεδδβ δϊΐ, Τΐΐ3ΐη ηοδίΓβιιι :ιύ ίΐϋυδ νίΐχ ηθΓηΐ3ΐιι

ϊιΐδΙϊΐυεΓβ, υ( ]Ηδ βϊ 1ίοεΠ3(6Π) ΟΓαηϋϊ Οοιιηι .Ίοηιπ-

Γπιηιΐδ. ΙιΙΐ'ΐη δοηΐίεηιΐιιπι εδί ύβ Ϊ1ΐ3 ΐηβθΗρΙΙοηι* :

ι Οτ3ΐίο ρβυρεπδ, ειιηι βηχίυδ ΓυβΗΐ, εΙ εοΓβπι Πο-

ιιιίηο «ΐΤικΙονίι ρΓεεεηι κπηηι. ι Ορυδ εηϊιη ηουίδ ε8ΐ

ηι;\»ηο 3(1 Οειιηι βδεεηδίι, υΐ νίϋεΓε ροδδίηιυδ, ηιιί-

τήν έν τοιούτοις (57) έαυτών πτω^είαν κατανοήσω- ^1)"δ ε^εΗΐιΐϋδ; ιιοη ειηπκίεδϊιίειϊο νβΓΟΓυιη οοηοπιιιι

μεν. Άλλ' ϊμψυχός τις γένηται, και ένδιάθετος τής

προσευχής 4 τόνος, δταν γνώμεν τίνων πτωχεύομεν,

' καΐ πρδς τήν άναβολήν τών ποθουμένων άκηδιάσω-

μεν · χαΐ ούτως έκχείται ή δέησις ήμών διά τών

οφθαλμών άντ\ ρ"ημάτων χρωμένη τοις δάκρυσιν.

βίΤΐείεηιιΐΓ, ηίδί ηοδίΓηηι ίη Ιιϊδ ρεηυΓί.ιηι ρπ>1)β |»ογ-

δρεεΐ3ΐη ααοεαιηυί. Γίι :ιυΐειη ογλΙιο νΜώι, ν:ιΙι!ε·

ηυε ϊηΙοηάίΙιΐΓ ει ίηΠΐΐιιιηβΐιΐΓ, ευπι εο^ηοδεϊιηηδ ,

ηιιοηιπι ίη<Ιί£Ϊ βυιηικ; ηΠϋβίηιιίΓηπβ εί ηηβίηιιΐΓ ,

ουπι 03 (]υα: ρείίηιυδ, (ΙίΙΤεΓυιιΐιΐΓ. Ει δϊε είΓιιικΙΊΐιΐΓ

ιΙορΓεεβΓιο ηοδΐΓ3, 3(1ΙΓι1)Ίΐϊδ ροΐίιΐδ οευΙοπιηι Ιβεη-

ιηΐδ, (]ΐΐ3ΐη νεΓϋίδ.

(46) Ιημαίνηται, βα.

(47) ϋιιίϋβπι οο(1(1. ύπερκοσμίων.

(48) Βίος, βα".

(49) Κα\ άσυνέτψ οιιι. ε«ί.

(30) 0υί(1:ιηι κοάά. γί»ε«θο«.

(51) Αποδεχόμενα, εο".

(52) Γινώσκει, 8(1.

(55) Τω, οιΙ.

(54) Περ\ τοΰ αιΐιΐ. ε(Ι.

(55) Τδ οπ>. βά. Τή αΐϊηυοΐ οοϋ.

(56| Πολλής, εο*.

(57) Τούτοις, βιΐ.
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Ιΐα ίηΙοι·ρΓ6ΐ»1κ:π5 βΐ ΐΙΙικΙ : « ΟΪβΙίο Μονβΐ ηοιηίηί Α Ούτω νοήσει και τδ, ι

£>οϊ , · ((ΐιαΜ ηοη ΙίοβαΙ αΙίΐβΓ μοΓ οΓβΙίοηεκι ;ι»Ι Οουηι

ίο οιΙβΓβ, ιιίκί ςιιίί »1> ηοε υιυηόΌ κ$β βνοεβηβ, 80-

Ηιιβ 1>βί Ιιοηιο οίΐίείίΐΐυτ.

Προσευχή τφ Μωϋσεϊ

άνθρώπω τον θεοϋ, ι ώς οϋκ ένδν 4λλο>ς προσελ-

θεϊν διά προσευχής τώ θεώ, εϊ μή τις τοΰ κόσμου

τούτου, άποστάς, θεοϋ μόνου γένοιτο άνθρωπος.

ανρυτ ιν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Λι ϊιΐδοι ΊρΓιο, ιΡγο Ιιϊ5 ςιιϊ εοπιηιυίαΙί'ΐηΙιΐΓ, > Ιιιιηε

ιιιίΐιί νίοΌΐυτ Ιια1)6Γβ βεηειπη, 5θΙ»ηι ιϋ νϊηαιη ηαΐα-

Γ:ιιη οιηηϊδ οοηνβΓδίοηίϊ οι ηιυΐαΐϊοπίβ εχρειΊειη 68-

βε; ηοη εηϊηι 881 Λά (\ιιού ηινιίαΓιοηβ υΐαίιιτ, ουηι ίη

ιιηίνεκιιιη ηοη 5ΪΙ εαραχ ηιηίί ; η<1 \Λ υογο ηυοά ηιε-

Γιιΐ5 εδί, ΐΓ3ΐΐί»ιηιιΐ»ΐ'ί ηεα,υεηΐ; ηβπι ηιιΙΙυηι 1)οηιι:η

ε»1, ρτορίοΓ ςυοϋ ϊη οβπι ιηυΐηΐίο ο.ήΙ;ιι : ηοη εηϊηι

τερβιϊΐυΓ ιιΐΐιιπ) ϋοηυηι, ;η1 «υοά Ιταηδοαΐ, ΓΟβΙϊιΐδ

ϊΙΙο (|ΐιοι) ίρ33 Ιιαοεί. Νο» νοπ> Ιιοιηίηεβ ίιι πιιιοιϊοηε

εΐ ηΙΐοΓ»ιίοηε ροϋϊιϊ, βεειιηοΊιηι ιιΐιιιιιιψιο ροχ Γ;κ:ιιΙ-

ΙαΙειη ει νίιπ Ιχ3η8ΐιιιιΐ3ΐηεε:η ιΙοΐοποι·09 εΐ ηιβΙίΟΓββ

Γ6«1(1ϊιιιιιγ ; άείεηοΓεβ, ςυαηϋο 3 εοπιπιιιηϊοηβ ηοηο-

Γυηι ('χε'κ]ίιηιΐ8 ; ιιιοϋοΓΟδ ηιηιιιη, φιηηιΐο 3(< Μ ςαοιΐ

ηιοΓηΐδ ε$1 ρεΓ εοηνεΓβίοηβιη Γβιΐίιηιΐδ. Οιιηι ί£ίΙυΓ

ιηυιηΐίοηε Ιη ιηβΙιιιη ϊηεκ1εππιιι$, ομοβ Ιιβϋειηυβ

Ιιοηα ιηυΐηΐϊοηο, υΐ ε]α$ υεηεΩεϊο 3(1 ίιΐ <|υοι1 ηιείϊιΐδ

«51 Ιγ3ιι5Γογ;ιιιιιιγ : Ιιοεα,υε ηκιηίΓοδίιιιη Πι εχ νβΓθί$

<]ΐιχ $υη]ιιη{*ιιηΐυ.ι· ίΙΙίβ, < Ργο Ιιίδ ςιιϊ εοιιιηιυΐίΐιιιη-

Ιιιγ. · Νοη εηϊηι δοΐπιη οι-ηιίο ηουίδ $υ3<1εΙ, ιηυΐηΐίο-

ιιειιι ηεεεδδαπο 8ΐΐδεϊρίεη4»ιη ε$$ε, £6(1 ει βΐίφΐυ

ηιοαΌ ϊιΐδίΓϋίΙ, (|ΐιαιηθ(1ο Γεείε Πηΐ , εχειηρίϊβ ηιιί-

Ιιυ&ϋηπι πιηίαΐϊοιιεηι Ϊ1ΐ3ηι ϊη ιηείϊιΐδ άβωοηδίΓϊΐυ.

δϊο νότο νοιΊ).ι ϊηδεπρίϊοηίδ Ικιβοηΐ : ι Ιη Γιηεηι,

ρΓΟ ΪΪ3 ςυϊ ϊηηιυΙαϋυηΙιΐΓ, ϊη ΙϊΐυΙϊ ( βειι εοίηηιηχ)

ϊη$επρΙίοηε, Οβνίιΐί ϊη «ΙοεΙπηβ, ευιη δυεεεηϋϊΐ Μο-

κοροιαιηϊαιη δνπ.ο, εΐ δνποηι δοΐ)»:, εΐ οοηνειΐα Χοαίι,

εΐ ρεΓειίδδίΙ νβΐίειη δαΙϊηβΓίιια ιΐυοιίοιί ιη ιηϋΐία. > Εχ

ιΐϊεΐϊδ εηίιη ιηηηίΓεβίιιιη β$Ι οΓαΙίοηβ 1)»ο (ΙοεΙπηϋιι

ει εοηβίΐίιιιη ςιιοιίϋαιιι οοηιρΓοΙιοηιϋ, ειιιη (ΙίείΐιΐΓ :

< Ιη Ιίΐυΐϊ ϊηδει-ίρΐΐοηβ, 1)3νί<1ϊ ϊη άοειπηβιη. > Νοη

εηίιη ϋοοίιϊη» τοεβϋηίαηι 3(Ι]εεΐυη> ΙυϊϋββΙ, βί Διιί$

Ιοίίυβ Ιιυ]υβ ΟΓΑΐϊοηίβ ηοη ε«$εΙ ιΙοοογο. ΙΙΙικΙ νείΌ,

ι ·η Ιίΐυΐΐ ίηίΟΓίρΐΊοηο, > ιηάίεαΐ βεπηοηειιΐ ηυηε

ηιεηιοΓίχ ίικ1οΙοΙ)ίΙίιοΓ ΙιηρΓεββυηι ει ϊη&ευΐρΐηηι εΪΓ-

εηηιΓοΓοηϋυιη εβββ, ηΐ ηιεηιΟΓί» βηΊιηχ ΒΜ1ΤΝ ςυββί

εοΐυηιη» βί(; ηοΐα: ηηίε Ίη$εηρ(»,1ιοηθΓυπι οχοηιρΙη.

1Ι«ο αιιΐοηι $υρρε<1ϊΐ3ΐ ηοΐήβ ΓοηίίικΙο ει $ΐΓεηυίΐ38

ίηιρεΓ3ΐ0Γί8 βυαιηιϊ εχεΓείΐιιβ 03νΊ4ί$, ςιιϊου» (ΙυρΙεχ

1ιοβΙϊ5ιΐ8 ίιιΓοι ίυι- εΐ3(1ε$; Ιιίβ ηαίιίειη Ί^ηε 3ΐ)8υηιρ1ί$,

ίΙΠϊ (ξΐιιιϋο Μιοίαιίί. δ)τί;ι ηιιχ ίηΙεΓ αΊιο$ Πυνϊθ8 8ίΐ3

ε.ϋΐ, Ϊ£ΐιε εοη$υιηίΙυΓ, ει Ιιυίο Γιηΐιΐηια δντοπιηι ηα-

ιίο, βίιηϊΙΙίεΓ εΐ νιΙΓιβ δαίίηαπιιη ν38ΐ;ιΙυΓ, ιηυΐΐϊβ

ηιίΙΠΙηΐδ ΐΓυείο<3ΐΪ8. Υοι ιιιη 3εειΐΓ3ΐε ηίβίοηεβηι ηβΓ-

Γβΐίοιιειη ρβΓβεο,υϊ νεΙΙβ , Ιοηςαιη Γογ13&86 εΐ βυρεΓ-

'Η δέ ι Υπέρ των άλλοιωΟησομίν«ων » επιγραφή

τοϋτίν μοι δοκεί τον νοΰν Ιχζιν, οτι μόνη κρείττων

4»τ\ τροπής τε κα\ αλλοιώσεως ή θείαφϋβις · ου γάρ

Εχει τρος ό τι χρήυεται (57') τϊ| τροπ§, τον μεν κα-

κοΰ ανεπίδεκτος ουσα καθόλου (58) *, προς δέ τί>

κρεϊττον τραπηναι μή δυναμένη· ούκ ίστι γάρ πρδς

ο τι βέξεται (58*) τήν άλλοίωσιν ■ ού γάρ έχει τ6

β έαυτης κρεϊττον, πρδς δ μεταβήσβται. Ημείς δε οι

άνθρωποι, έν τροπ^ τε κα\ άλλοιώτιι κείμενοι, κατ*

αμφότερα δι.α τής άλλοιωτιχής ένεργείας, ή χείρους,

ή βελτίους γινόμεθα· χείρους μίν, δταν (59) τής

μετουιτίας των άγαθών άπο^(5έωμεν· άμείνους (60^

δε πάλιν, 8ταν (01) πρδς τδ κρεϊττον άλλοιοϋμενοι

τϋχωμεν. Έπε\ ουν τψ καχφ διά τής τροπής συν-

ηνέχθημεν, χρεία τής αγαθής ήμϊν αλλοιώσεως, ώς

άν διά ταύτης γένοιτο ήμϊν ή ιφδς τδ κρεϊττον μετα

βολή· και τβΰτο δήλόν έστιν έκ, τής συμφράσεως των

• τοις άλλοιωθησομένοις ι συγγεγραμμένων οΰ γά^ μό

νον τδ ι δεΐν άλλοιωθήναι συμβουλεύει ) δ λόγος,

αλλά χα\ τρόπον τινά υποτίθεται, δπως αν τδ τοιού

τον χατορθωθείη, δι' ύποδειγμάτων τινών τήν ιιρδς

τδ κρεϊττον μεταίολήν προδεικνύων.

9 . »
"Εχει δέ ή λέξις τής έπιγραφής οϋτως· ι Εις τδ

τέλος υπέρ τών άλλοιωθησομένων εις στηλογραφίαν

τω Δαυΐδ εις διδαχήν, δπότε ένεπϋρισε τήν Μεσοπο

ταμιών Συρίας, κα\ τήν Συρίαν Σοβάλ, κα\ έπέστρε-

ψεν Ίωάβ, και ίπάταξε τήν φάραγγα τών άλών

δώδεκα χιλιάδας, ι Δήλον γάρ άν εΓη διά τών εϊρη-'"

μένων, δτι διδασκαλίαν τινά κα\ συμδουλήν περιέχει

δ λόγος ειπών, ότι (62) € Είς στηλογραφίαν τω

Δαυίδ εις διδαχήν. » Ού γάρ άν ή διδαχή προσέκειτο,

μή πρδς διδασκαλίαν τοΰ λόγου βλέποντος· ή δε (65/

ι Είς στηλογραφίαν > τδ τοΰ (64) δεΐν άνεξάλειπτόν

τε καΙ έντετυπωμένον έχειν τη μνήμη τδν λόγον

ενδείκνυται, ώ; είναι στήλην μέν τδ μνημονικδν τής

ψυχής, τά δέ επί τής (65) στήλης χαράγματα, τά

Ο τών αγαθών ύποδείγματα. Ταύτα δέ ήν ή τοΰ

άρχιστρατήγου τής δυνάμεως τοΰ Δαυΐδ άριστεία,

δι' ων διπλοΰν γίνεται κατά τών πολεμίων τδ πάθος,

τών μέν πυρί δαπανηθέντων (66) , τών δέ διά

πληγής έν άφανισμώ γενομένων. Ή μέν γάρ

μέση τών ποταμών Συρία διά τοΰ πυρδς αναλίσκε

ται κα\ τδ πρόσχωρον αύτοϊς (07) μέρος τών Σύρων,

ωσαύτως δέ καΙ ή φάραγξ τών άλών έν πολλαϊς χι-

(57') Χρήσηται, εϋ. (62) "Οτι οηι. οό".

(58) Διόλου, ε(Ι. (05) Ή δή] ήδη, 6(1.

(58·) Δέξηται, ε.Ι. (64) Τοΰ] δέ τό, ε<1.

(59) "Οτε, α). (65) Τής οηι. εό.

(60) Βελτίους, εΛ. (66) Παραδοθέντων, βΛ.

(61) "Οτε, βιΐ. (67) Αυτής 3ΐίςυϊ εοιίιΐ.
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>ιάσι καταφονεύεται.· άλλα τδ μεν δι' ακριβείας τήν Α. Οΐ'ΐιιη Γαοι ϊι ; ςαχ εηϊω ιιΐίΐίΐββ ίη<1β Λά ηθ8 Γοιίεαΐ,

Ιιτοριχήν άχολουθίαν έχθέσθαι, μακρδν αν είη, και

περιττδν άμα. Τί γάρ άν γένοιτο πλέον , ήμϊν ίι'

άκολούθου τήν έκθεσιν τών γεγονότων . μαθοΰσιν ;

άλλά προς τί φέρει της ιστορικής μνήμης τδ αίνιγμα,

κρείττον οΐμαι 8ι' όλίγων προθεϊναι τφ λόγω, ώς άν

γένοιτο ήμϊν ή τοιαύτη ι στηλογραφία ι είς διδαχήν

τοΰ ήμετέρου βίου. Τί ουν έστιν δ φημι ; όλον τδ

έθνος Συρίαν ώνόμασε, μερίζει δε τοΰτο εις δύο

τμήματα, έκαστον αύτών ιδίοις γνωρϊσμασι σημειού-

μενος (68) " ή; μεν γαρ αύτών, Μεσοποταμία Συρίας

λέγεται · ή δέ (69) έτέρα, τοΰ Σοβάλ Συρία κατονομά

ζεται * καταπίμπραται (70) δε και αύτη, και αύτη.

ΚαΙ μετά τοΰτο έξ έπιστροφής τοΰ άρχιστρατήγου ή

φάραγξ των άλών, έν δυοχαίδεχα χιλιάσι τω θανάτω

καταδικάζεται · ούκοΰν νοήσωμεν, ότι διπλούν έσ«

της Συρίας το είδος. Οϊ μέν γάρ αύτών είσι τοις

μεσοποταμίοις (71) ^εύμασιν έν κύκλω διειλημμέ-

νοι" αύτοί δ,' άν εΐεν οϊ τοις παθήμασι πανταχόθεν,

περι^εόμενοι. 01 δέ άνάκεινται τώ Σοβάλ, διά τοΰ

ονόματος τούτου την της άντιχειμένης δυνάμεως

τυραννίδα τοΰ λόγου σημαίνοντος* ούκοΰν αύτη

γένοιτο άν ήμΐν τής πρδς τδ κρείττον άλλοιώσεως ή

όδδς, εί τώ καθαρσίω πυρ\ τδ διπλούν τοΰτο της κα-

χίας έθνος άφανισθείη * . ώς γάρ ή άρετή βίω καΐ

διανοία χαρακτηρίζεται, ούτω κα\ ή κακία τοις δύο

τούτοις ένθεωρεϊται-κα\ ή μέν κατά τδν βίον άταξΐα,

ή τά τών παθών γεύματα κύκλω τήν ψυχήν δια-:

λαμβάνει, ή τών ποταμών λέγεται μέση, ή δέ διά

51 ΙΟΟΠ) ΓΒΓΙΐηΐ {,Ό5ΐ;ΐΙ 11111 86ΓΪ6ΙΙ) ΐΙίϊεΐΙΙΙΙΙΙΪ ? ^}ϋ3-

ρΓορΙβΓ υΐίΐίιΐϊ 6856 »γ1>ϊΙγογ, ΙΐΓβνίΙεΓ εχρΙίεβΓε ςυίά

ηοΙ)ϊ5 ηίβίοηεχ ηαπΗίίοηίϊ ίηνοΙιιΟΓΟ ίιΐδίιιυείιιι·, υ ι

Ιιχε < Ιΐΐαΐϊ ίιΐδεπρίίο ι εεά3ΐ ίη νίΐχ ηοβίΓΧ ίη-

είπιοΐίοηειη. Οιιίιΐ ϊ^ϊιιιγ ιΙκογο ρΓοροδΐιί? ΤοΙηιη

Ιιοιιιίηυηι ηίΐίοηβιη δνπαιη αρρβΙΙανίΐ, (Γινίβ'ιίςιιβ

ίη ι1ιι:ΐ5 ρ3Γΐβ5, ηααπ)1ϋ>βΙ ρΓορήίβ ηοιίδ (ϋροΓΪιιιϊ -

ιιη η β : 3ΐΐεΓ3 ειΓιιυ Με$οροΐ3αιΪ3 δνπ.ε βρρεΙΙβίυΓ,

»Ιΐι·ι··.ι 8 ν πα δοϋχ; βαοοβηα'ίΐυΓ ει Ιι.τε εί 1113 :

ροείεβ ΓενεΓβ'ιοπε &απιιιιί ίιιιρεΓ3ΐοη5 νβΙΗβ δαίίιι»-

γ αιη πιοΓίε ηιυΙεοΐυΓ, άΊιο(1ε«ίηι ιηίΙΙϋηιβ ίηΙεΓ-

ο:ΐφΐίϋ. Ιι>1ε11ί£3πιυ$ βΓβο ιΐιιρίίεεηι εββε δ^πχ

ίηπιιιιη : ηοηηυ,ΙΙί ειΓιιυ Πιινίοπιπι ευΓ8Ϊ1>υ$ ϊη οι·-

1κ;ιη οίΓουηκίϊΙί βιιηΐ, εί Ιιί ηοη δίπιΐ ηΐϋ, ιμηιη

ςιιοϊ ρ38ΐίοηε8 ίηίιυίςυε ρεΓΐυι1)3ΐίοηε8 υιιϋίςιιβ

ε'ίΓευπι.Ωαυηΐ; ηΐϋ 8ΐιΙ)]εεΙί 8υηΐ δοΐιχ, ςιιο ηοπιίηε

8ΐςηίΓιε3ΐυΓ αιΙνεΓβαιΙχ ροΐε$ΐ3ΐί8 ι>ταηηί8 ει νίο-

ΙεηΙ» άοηιίιιίΐίο. Εγ£ο ηο1>ί& ηχε ρπιηβ νΪ3 3(1 ηκι-

ΐ3ΐίοηεηι ίη ιιιείίυβ ΓυεπΙ, 8Ϊ ίριε ειρυΓ^βηΐε εί

1ιΐ5ΐΓαηΐε ^υρϋεειη Ιιηηο ηκιΐίιίιι; ηαΐίυηεηι αΐιοΐεα-

ιηιΐδ : (μιειιΐ3ΐ1ιηοϋιιιιι ειιίιη νίιΐυβ νίΐα ει ΓβΓιοιιε

δΐςηηΙιΐΓ» βίε ει ηιαίίιία ίη Ιιίβ ύυβίιαβ ϊηεβββ εεΓ-

ηίΐυΓ; ει νίΐα ςυΐάειη ηυΙΙίβ Ιε{ίΙ>ιΐ8 ίβίΓΐεΙα, ςυκ

ρ368ίοηυπα ίιηρείιι, εί ηυββί ΠυεΙιι υοάίηυβ »ηίηπ:ιη

οοιηρΓοΙιοπϋίΐ , ει φιθ(];ιηιηιοι]ο ίη εΪΓευίΐυ ίηείυ-

ιΐίι, 8\ ΐ'ίί ιηριΐίη ίηΐετ Οιινίο$ άίείΙιΐΓ ; ϊΐΐη νει ο

ρεΓνοΓβίϊ εί ρβΓηίεΊοβϊβ (Ιο^ιτοΐιΐιυβ εί ρεΓβιιηβίοηί-

Ι)ϋ8 ρπηείρί ηυ;υβ ιηαηιΐί βιΐάϊεΐ», δγπ3 δοΐι* »ρ-

τών πονηρών δογμάτων άνακειμένη τψ δρχοντι τοΰ η ρείΐαΐυτ : ςυϊϋοβ (Ιοείπη» εί ΓβΙίυιιε αιΐ ίΙ1υ8ΐΓ3ΐίο

ν - ΐ? ι.", ν .' ±ί· . τ... ~ · .: ι „ „— ,:Λ ι .. . ..
κόσμου, Σοβάλ λυρίας κατονομάζεται - ών τψ καυ

στικψ (72) τι καΐ χαθαρσίω λόγφ δαπανηθέντων,

{πεται τδ τήν άγονόν τε κα\ άλμώσαν γήν, ήτις

στρατόπεδόν έστι τών αντικειμένων δυνάμεων, τη

τοΰ άρχιστρατήγου πληγή παραχθήναι· ού γάρ άν

γένοιτο ήμϊν ή κατά τών έχθρών νίκη, μή τοΰ άρ

χοντος τών στρατιών (75) ύπερσχόντος τή χειρί.

Τή δέ τών πολεμίων άπωλεία είρήνη κατά τδ άκό-

λουθον έπεται 1 κα\ τοΰτ' έστι τδ άκόλουΟον τής νί

κης, πρδς δ βλέπουσα ή έπιγραφή (74), ένστηλιτεύει

ταϊς μνήμαις ήμών τήν πρδς τδ άλλοιωθήναι ύφ-

ήγησιν, διά τών ιστορικών ύποδειγμάτων τήν άπαλ-

λαγήν τών παθημάτων ύποδεικνύουσα (75). Μάλλον

δ' άν ήμϊν φανερδν γένοιτο τδ κατά τήν άλλοίωσιν

ιιειιι ει εχριΐΓΚίΐιοιιοηι 3ρΐ3 εοηευηιρίιβ, τεβίαΐ ιιι

&ΐεΓΪΙΪ8 εί 8αΐ5ΐΐβίηο53 ΙβΓΓ3 ςυχ ηιΐιϊΐ οβι 3ΐίυι],

ςιΐϋΐη 3ΐ1νεΐ'83ΓΪ0Γΐιιη εχειείΐυβ, νΪΓΐυΐε εί ςίβιΐίο

8ΐιιΐ)ΐιιί ίηιρεΓ3ΐοΓΪ8>εοηΓιεί:ΗυΓ : ηοη εηίπι νίπο-

ιίαιιι 3ϋ Ιιθ8ΐίου8 ΓεροιΊαϋΊηιιιβ , ηίβί ρήηο'ρβ

οχοΓείΐιι» ηιβηυια εχίεπιίαΐ ; ίιιίεπιοοΊοηοιη ιυίειιι

1)08ΐϊιιηι δοηαίΐυΓ εειΊο οηΐίηε ρβχ; οϊ Ηχε εβί νί-

εΐοηχ 8εΓΪεβ, 3(1 ςιιαηι δεπρΐιΐΓ3 Γββρϊοίοιίδ ίιη-

ρΓΪιηίΙ, ςυ3« ίη εοΐιιηιηη, ίη ηιειηοηβ η08ΐΓ3 εοηι-

ιηειηοΓ3ΐίοηειη άε ιιιυΐβιίοιιε , <1υπι εχεπιρΓιβ εχ

ηί8(0ΤΪ3 3ΐ1(1ιιοΐίί οδίεηιΐίΐ, ηιιοηοιίο 3 ρειΊιιιΊιαίίο-

ιιίΐιιΐδ εχρειίίη ει Ιί1>εΓ3Π ροβκίπιιιβ. Μα^Ίβ ρηιτυ

ίιιηοίεβεεί ηοοί8 (Ιίβείρΐίηβ άε πιυΐ3ΐίηηε, 8ί 3ΐιιΙΪ3-

ιιιιιβ βΐίοβ ίηΙεΓρΓεΙεβ , ηυοτυηι ϊ 1 Ιο ηιιίιΙεπι, < Ργο

μάθημα, εί τοις λοιποϊς τών έρμηνέων (76) άχολου- Ο Ποπ1>ιΐ8, ι βΐίυδ, « Ργο ΙΊΙίίβ · νεΓίίΙ, Ιοεο ε]ιΐ8 ί|ΐιΟ<1

θήσαιμεν, ών δ μέν ι Υπέρ τών άνθών, ι 6 δέ ι Τπέρ

τών κρίνων, » άντί τής άλλοιώσεως τφ λόγω προσ-

έγραψαν (77). Τό τε γάρ άνθος ένδείκνυται τοΰ

χειμώνας τήν εις έαρ μεταβολήν. "Οπερ σημαίνει τήν

άιτδ χακίαί εις τδν κατ' άρετήν βίον μετάστασιν.

"Η τε τοΰ κρίνου δψις πρδς δ τι χρή γενέσθαι τήν

άλλοίωσιν, διερμηνεύει· δ γάρ δι* άλλοιώσεως λαμ-

πρδς γενόμενος, δηλονότι έκ. μέλανός τε κα\ έσκο-

τισμένου λαμπρόν τε κα\ χίονώδες είδος μεταλαμβά-

(68) Σημειούμενος οηι. ειΐ.

(6«ί Μ οηι. 8(1.

(70) Κατεμπίμπραται, οΑ.

ΠΙ) Ποταμίοις-, 8(1.

(7Ϊ) Φοιτιστικψ, ειΐ.

881, < Ργο Ιιίβ, ςυί εοιηηιυΟϋυηΐυΓ : > ιυηε εηϊηι

<1ο8 ριοιίίι, ευπι Ιιίεηιβ ίη νεΓ ηιυΐηΐιΐΓ, (|<ιθ(1 βί^ηϊ-

Γιο3ΐ ΐΓβηβίΙίοηεηι 3 ιιιηΐίιί» 3(1 νίιοηι εχ νίηυΐβ

αεΐ3Γη. Αϊ Ιϊΐίί 3$ρεεΐιΐ8 ηιοηεΐ, »ι1 ςυί(1 οροΠοαΐ

ιηιιΐΗΐίοιιεηι Οεΐ'ί : ευπι εηίιη, ηιι'ι ηιυΐ3ΐίοηε 8ρ1εη-

(Ιίιίαβ εϋεείιΐδ 88(, Ιίηυεί εχ η ι γ ο εί Ιεηε1>ηε080 3(1

ηϊνεβιη Γοπτιαηι ΙτβηβηιιιΙβΙιιιη 8888.11η οιηηί ί^ίΐυι

ίηβεπρίίοηε ψιχ Ιΐ3ΐ>οΐ, < Ργο Ιιίβ φΐί εοΓηηιικα-

ΙιυηΙυΓ, ι Ιιοε ςυ38ί (ΙοευηιεηΙυιη 3εείρίεη(Ιυπι »γ-

(73) Στρατειών, εά.

(7*) Γραφή, εϋ.

(75) Άποδειχνύουσα, ε<1.

(76) "Ερμηνευτών, ειΐ.

(77) Προσέγραφεν, 8(1.
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οϊΙγογ ββηιροΓ οροΠβΓβ, ροΓ ουταιη νΐΐχ εηίΓι 3(1 ^ νει. Κατά πασαν τοίνυν έπιγραφήν, ή" τδ « 'Τπέρ

ηυΐαΐίοιιοηι Κι ηιείίιΐδ. τών άλλοιωθησομένων ι προσγέγραπται, ταύτην οϊ- ·

μαι δεϊν δέχεσθαι τήν συμβουλήν παρά τοϋ λίγου, τδ ί78) δεϊν άεΓ διά προσευχής χαΐ έπιμελείβς τοϋ 'ί ίου

χτήσασθα: τήν έπΐ το χρεϊττον άλλοίωιτιν.

ϋΑΡΙΤ V. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

1ιι8εΗρΐίο € Ριο οεειιΐΐίίί, » ι·εεΐ3Π> ηουΐβ άΊΙι'βεπ-

\\%χά ει 3εευτ3ΐίοηεηι εϊι-εί Οειιηι εο§ηο$εεη(1υιη

ρΓοροηίι. Οιιιη εηΐηι οχιγοιώπϊ αηϊιη% εα$ιΐ5 $ί(,

ίαΐϊα ει 3ΐ)βΓΓ3ΐΐ3 (1ε ϋβο ρ»ηυ3ΐΐο:(η*ιπ ςοϊιΙ (ΐΐϊΐϊ-

13118 εχ ιιΐΐο 1μ>πο εβρίβι ί$ ςαϊ ίρδυιη Ιιοιιιιιη ποη

ΙιβΙιβίΤ) ϊύεΪΓεο ΐαηςιιαηι Ιυεεπιαηι ςιΐ3πκΐ3τη ρι·ο-

ροηϊΐ Ιίϋΐ ϊηβοηρίϊο πιιίοηβπι ΐηα^.Ίίπεεηι ακβηο-

Γϋπι, φΐίΐιϋδ Βεϊ εοβίιίι'ιο ϊιιτοΐυΐυ εβί, ευ]π$ 03ριιΐ π

ει δυηιιιιο ε$( ίίάεδ πι ΡίΠιιπι; όΊεΐι βιιίηι ίηδεΗρίίο,

ι Ργο οεευΐιίδ Ρϋϋ, » ηβηι νότε οεειιΐΐυηι ββΐ ειΐδ

ίΠαιΙ, ει ηεε εοςϊΐ3ΐίοηϊ ηεε ϋβρκοΐιΓι ρβΓνίυιη, ιη-

ροίε (ΐηιηβιη εοςηοδεεικίϊ νίπι βί ΓαουΚαΙβηι 1οιΐ£β

εχεβίίειυ, ειιϊ ςαί ρεΓ Ηάεπι βρρΓορίηα,υβί, ΐδ νβΓβ

3(1 νϊείοποί Γιηειιι ρτοεβδείΐ. Καιϊο ε]α$ ίηδοπρίίο-

ηίι, < Ργο ρα ηυχ 1ιχΓεά"ιΐ3ΐεηι οοπβοηιιίΐιΐΓ, ι η:2·

ηίίκδία εβί. Ριορίιείη οηϊπι ργο 3ηϊηΐ3, ςιια* ΙιχΓε-

ά'ιΐΆΐβ ρΓορτί» εχείύίΐ, ηιιβικίο ρΓχεερίυιιι 1)εί Ιγ3Π9-

£ΐ-εβ8Χ βοΙ οοειι&ιιίΐ, Ιΐ3ΐιε 3(1 ϋευιη ρΓεο3ΐϊυηεπι

Γυιιϋϊΐ, υΐ ιηαηβ ϊΙβΓυιη ΐεηεΙ>Γ3$ 4εροη3ΐ, ε( (Ιυΐεεπι

ίΙΙϊΐη νοεβπι ηικίϊτβ ηιεΓ83ΐιΐΓ : ι νεηίΐε, ΙιρηεϋκΙί

Ρ>ΙΗ· πιει, ρεΓΟΪρίΐβ ραηΐιηη τουΐδ Γε^ϋΐιιη η εοπ-

βΐΗυΐίοηε ιιιιιηιΐί *'.»

Νβε »1ίβΓΓ3νοι-ίΐ (|ϋΪ8 3 νεπίβιε, δί βιιηκίβηι $εη8ΐιηι

»υΙ)οοΐυιιι άΊεβΙ ΪΙΠ, ςιιχεδί, < Ργο δΐΐδεερίίοηε ηΐ3-

ΙυΙίηα". > 1η δοπρίυτα βιιππ εοπιηιυηί εοηδυεία-

ιΐίηβ νοεβίαΐ· 3Ι1γογ3 ι ηΜίηΙϊηυηΊ : · εκί 3υΙεηΐ βιιγογϊ

Ιειηρη* ηοείί ει (Γιβϊ εοηΐεπτιϊηιιΐϊΐ, ςυο ΐΐΐα ςυϊάβπι

ϋβιίηίΐ, Ιιχε ίποίρίΐ. Ουηι νεΓΟ 5επρΐυτ3 δχρε ρετ

(εηε!)Γ38, (]ΐΐ33ί ρεΓ ΐε^ϋΓηεηΐυηι ςποιίϋαπι , ιηαΓιΐΐΒπι

βίςηΐΓιεεΙ, Οι, ιιΐ ςυβριΐο ηοΜ» άίνϊηβ ορβ 3(1]υΐϊδ,

νίΐβ δβουηϋυΐη νϊιΊυΐεπι ίη8ΐΐ(υΐ3 βισηίατ, (ιιηε 3ά

νίειοΓΪβιιι ρβΓτβηΐαιηαβ, < (ΙεροηεηΙββ ορεΓ» Ιοηκίιπι-

ι-υηι, εΐ, »ι ίη ά\6, 1ιοηε$ΐβ 3ηι1>υ!3η163, > ιι( ΙοςιιϊΐτΐΓ

ΑροιΙοΙαι **.

Νοη Ιοη^β 3 }3»ι βχρίίοίΐίϋ αϋϊΐ Γ31Ϊ0 ι 0εΐ3νχ. >

Οιηηϊδ βηϊιη εαΓ3 ςιιαιη νΊΐβνΪΓΐυΙϊβ ευΐΐπχ βυδεΐρίΐ,

«Ι ΓυΙιιπιιη &*οιι1αηι Γββρϊείΐ, ευ]ιΐ3 ρηηείρΐυπι ϋ

ΟεΙανα «ΙΊοϊιυΓ , ιαεεε^βηβ 8εη3Ϊ1>ί1ί ηυϊο Ιεπιροτΐ,

·|ΐιθ(1 8ερΙει>3ΓΪο ηαιηεΓϋ 3ΐ>8θ1νίΙυΓ. ΜοηεΙ ί^ίΙιΐΓ

ίηΜΓΪρΙίο, ι Ργο ΟοΙβνβ, ι ηε οευΐοβ 3(1 ρΓΧβεηίειη

ΐειηροΓί» $ΐ3ΐϋπι εοη]Ίεί3πιυ3, 8βά υΐ 3(1 ϋεΐ3ν3πι

ΓβιρίοίΜΐυβ. Ναιη ηυ>ο(1ο Αυχυι Ιιϊε εΐ ιηιιίαοίΐΐβ

8ΐ3ΐιΐ8 Ιειηροηβ (ΙεβϊετίΙ, Ίη ςυο Α\\αά ηββείΙυΓ,

ηϋυιΐ εοΓΓυιηρϋιΐΓ, ηεςιιβ βιηρίίυδ ορυβ ΓιιβΓΪΙ, ΐιΐ

ςυχϋαιη ηαδειηΙϋΓ, <ιιΐίΕ(1:πιι (ΙΪ83θ1ν3η(υΓ, δροπιία

Ή δέ « 'Γπέρ τών χρυψίων ι έ^ηγραφή, τδ περί

τήν θεογνιϋοίαν άχριβές χ-ατορθοϋν ύποτίθεταο.

Επειδή γάρ τδ εσχατον πτώμα έστι ψυχής ή δι-

ημαρτημένη περί τδ θείον ύπόληψις (τί γάρ &ν τ(ς

άπώνατο(79)τών άγαθών, αύτδ τδ άγαθδν οϋχ Ιχων ;),

τούτου ϊνεχεν οΤό> τινα λΰχνον σοι προτείνει ή έπι*

γραφή τ!<ν έρευνητικδν των χρυφίων τής θεογνωσίας

λογον, ή ς χεφάλαιβν έστιν ή εις τδν Υΐδν πίστις.

Οΰτω γάρ φησιν χαΐ (80) ή έπιγραφή, < Υπέρ των

χρυφίων τοΰ Υίοΰ. ι Κρύφιον γάρ ώς (81) αληθώς

έκίϊνί έστιν, τδ άχατανόητόν τε γ.α\ άόρατον, χ«1

πάσης ύπερζείμενβν χαταληπτιχής έπ^νοίας, φπερ ό

προσεγγίσας διά τής πίστεως, ε!ς τδ τής νίχης ίφθασε

τέλος. Ό δε ι Ύπερ τής χληρονομοΰσης ι λίγος,

δήλδ; έστιν. Τπέρ γάρ τήςψυχής τής τοϋ ιδίου κλήρου

άποπϊσοΰσης,δτε έπέδυ τω τήν έντολήν παραβεβηκότς

6 ήλιος, τήν ϊντευξιν ταύτην προσάγει τψ θεώ ό Προ

φήτης, ίνα έν πρωία γένηται πάλιν άποθεμένη τδ σκό

τος, καΙ της γλυκείας έκείνη? φωνής άξία γένηται, ή

φησι πρδς τοϋς έκ δεξιών « Δεΰτε, οί ευλογημένοι

τοΰ Πατρίς μου , κληρονομήσατε τήν ήτοιμασμένην

ύμϊν βασιλείαν άπδ καταβολής κόσ,μου. ι<

Τδ αύτδ τοϋτο, και · 'Τπέρ της έωθινής άνπλή-

ψεως, ι Λς νοήσας, ούχ δν άμάρτοι τοΰ δέο««ος.

"Ορθρον γάρ ι τήν έωθινήν » ή τής Γραφής δνομάζίι

συνήθεια. Ό δε Ερθρος, χρδνος έστ\ν νυκτδς και

ήμέρας μεθόριος, χαθ' δν ή μέν άφανίζεται, ή δέ

άρχεται. Τής δέ κακίας πολλαχοΰ τής Γραφής διά

τοΰ σκότους έν αίνίγματι νοουμένης, δταν γένηται

ήμϊν έκ θείας άντιλήψεως ή τοΰ κατ' άρετήν βίου

ανατολή , τότε πρδς τήν νίκην φθάσομεν (82), ι άπο-

θέμενοι τά έργα τοϋ σκότους, κα\ ώς έν ήμερα εύσχη-

μόνως περιπατοϋντες, ι καθώς φησιν ό Απόστολος.

Έγγϋς των έξητασμένων και δ τής « Όγδόης ι λό

γος έστί. Πασα γάρ έπιμέλεια τής έναρέτου ζωής

πρδ; τδν έφεξής αιώνα βλέπει. Ου ή (83) άρχή Όγδδη

λέγεται, τδν αίσθητδν διαδεξαμένη χρόνον, τδν έν

έβδομάσιν άνακυκλούμενον. Συμβουλεύει τοίνυν ή (84)

ύπέρ τής · Όγδόης > επιγραφή, μή πρδς τδν παρόντα

βλέπειν χρόνον, άλλά πρδς τήν Όγδόην όρ$ν

"Οταν γάρ ό (5οώδης ούτος, καΐ παροδικδς παϋσηται

χρόνος, έν ψ ιδ μέν γίνεται, τδ δέ λύεται · κα\ παρ-

έλθη μέν ή τοΰ γενέσθαι χρεία, μηκέτι δέ τδ λυόμε-

νον ή, τής έλπιζομέ-^ης άναστάσεο>ς εις άλλην τινά

11 ΜβΐιΙι. χχν, 41. » Ρ83ΐ. χχι, 1. " Κυιη. χιιι, 13.

(78) Οιηιιί» ηιΐ βίου οηι. βί.

(7!)) Απόνα.το, βιΙ.

(80) Και οηι. οιΐ.

(81) Ό; οιη. βα.

(82) Φθάσωμεν, ε(1.

(85) Ή οηι. βϋ.

(84) Ή οηι. βά.
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ζωής κατάσταση μεταστοιχειούσης τήν φύσιν «βΐ Α ΓεδίίΓΓβεΙίοηε· εοΓροππηουε ιτρβΓαΐϊοηε ϊη ίΐίίηι

ή παροδική τοϋ χρόνου παύ'σηται φύσις, τής κατά

γένεσιν χοή φθοράν ένεργείας μηκέτι ο&σης· στή-

σεται πάντως, καΐ ή έβδομάς ή έκμετροϋσα τδν χρό-

ναν, καΐ διαδέξεται ή Όγδοη εκείνη , ήτις έστ\ν ό

έφεξής αιών, δλος μία ήμέρα γενόμενος, καθώς φησί

τις των προφητών, . Μεγάλην ήμέραν » τήν έλπιζο-

μίνην όνομάσας ζωήν. Επειδή ούχ δ αϊσθητδς ήλιος

φωτίζει τήν ήμέραν έκείνην, άλλα τδ άληθινδν φως,

δ της δικαιοσύνης ήλιος , δς ι Ανατολή » ύπδ της

προφητείας κατονομάζεται, δια τδ μηδέποτε δυσμαΤς

συγχαλύπτεσθαι.

Τδ δέ αϋτδ τούτο κα\ έν ταΐς « Υπέρ τών ληνών > έπι-

γραφαϊς ένοήσαμεν. Ή γάρ ληνδς, οΓνου έστιν έργα-

στήριον, έν ζ τών βοτρύων συνθλιδομένων, ό οίνος

γίνεται. 'Αλλ' εϊ μέν έκ σεσηπάτων ή δμφακιζόντων

τών βοτρύών άπορ^υή1 δ οίνος, τροπίας (85) εύθϋς

χα\ αποτος γίνεται, ε!ς δυσωδίαν τινά, ή κα\ εις

όξώδη μεταδαλών ποιότητα, διά τίνος έτέρας διαφθο

ράς ε!ς σχωλήκων γένεσιν άλλοιούμενος. Εί δέ ευ

γενής τε χαΊ ώραΐος ταϊς ληνοΐς έντεθή (86) δ βό-

νί ι ή°ύς τε κα\ άνθοσμίας δ οίνος τών βοτρύων

άπορ^υήσεται , τώ μακρώ χρόνψ συνεπιδιδοϋς εις

ζ' κάλλος χα\ εδπνοιαν. Τί ουν τδ αΓνιγμα βούλεται

φροντίζειν τοΰ [βότρυος ώς ϊνι μάλιστα; "Οπως άν

ήμΐν πλουτοίη τοΰ άνθρωπίνου νοΰ ή άποθήκη·

έλπ\ς (87) δέ έστιν ή άποθήκη έν § πάσα ήμΐν ή τοΰ

βίου παρασκευή περιέχεται. Ούτω δ* άν γένοιτο ήμΐν

πρόδηλος τών βοτρύων ή φύσις, εί φανείη πρώτον

Β

α,ιιβηιιΐβπι νίΐίβ εοηα*ίΐίοηειη ιιαΙυΓαηι ηοδίιαιη Ιγ3Π8-

ηηιίβηΐβ, $υ1ιΐ3ΐ3 ρεηίΐυδ οηιηί αειίοηε, ηυχ 3(1 ογ-

Ιιιηι νεΙ ίηΐεηΐυιη $ρεεΐ3ΐ ; Ιυηε υπιηΊηο οΐϊαπι κε

ρΐίιιιαηα ίδΐ3, Ιεπιριΐδ άίιιιείίεηβ βΐ είΓευπ)80Γί1>εηδ,

ΓιιιίβΙαΓ, βαεεεάείςυε Οοΐ;ινα ίΙΙα, ςιιοε εδί 8%ευίιιιιι

ΓιιΙυΓυιη, 1013 υηίεο <1ίε εοηιρι-εηεηδβ, ιιΐ ει ρΓορΊιο-

ΐιιτυιη ςυίδρ'ιαπι Ιε$ΐ3ΐιΐΓ, ηυι νϊίαιτι, φίΛΐη δρεια-

ιιιιΐ8, < ηΐ3£ηιιιη (Ιίειη" ι ηοιηίηανίΐ, εαηι ηοη ίβίε

*!>! νΐ$ϊΙ)ϊΗ$ ϋϊβιη ϊΐίαιη ί11υδΐΓ3ΐυΓυ$ (ΪΙ, βοά νεί'»

ίΙΙα Ιυχ, δοΐ ]υ$ιίΐί%, ςυί ι θΓΪεη$Μ > 3 Ρι-ορηεΐ»

3ρρε11»ΐιΐΓ, εο ςιιοά 31) οεεαβυ ηιιη<|ΐιηιη οεευΐΐεΐυι-.

Ιϋειη δβηδίΐδ 3υ1))εεΙυ3 εδί ίΙΙίϋ ίηβειΊρΐίοηίϋυβ ,

(\ι\χ Ιιβυεηΐ : < Ργο Ιοπίι1:ιπΙ>ιι8. > ΤοΓεαΙβη εηίη»

οΠ'ΐι ίη;ι εβί νίηί, ίη ςιιβ οοηΐΓΐΐΐδ υνίδ Ιίΐ νίηυπι :

ϊοιΙ 8Ϊ (ΐιιίιίειη εχ ριιΐΓβΓβεΐίβ »υΐ βεεΓίιίδ ϋοίπβ νί-

ηυιη εχρππιαίιιι·, εναηίίίπηι ει 3<1 μοίιιηι ίιιερίηιιι

εοηίεδίϊηι εΟίείΙυΓ, ε( ^ΓβνεοΙεηΙε ηυ3<1;ιιη, 3881083-

ςυε ςυοϋΐαίε ίηΩείΙιΐΓ. Εδί ευιη ει ηΐίο εοΓΓυρΙϊοηΪ3

πιοιίο ΐη νεΓηιεδ εοιηιπυΐ3ΐυΓ. Ουοϋ δ! ιοΓευΙ»Γί1)ΐΐδ

ραΙεΙιβΓ ει πΐ3ΐιιπΐΐ ϊηΓεΓ3(υΓ Ι)οΐΓυδ, (Ιιιίεβ ει 8ΐκι-

νεοίειίδ νίηιιπι εχ υνίδ ιΐίδΐίΐΐαίιίι ; ςυοϋηιιβ ΐρδβ

ΐεπιροΓΪδ (ΙίυΐυΓπϊ13ΐβ πιυΐΐυιη 3(1 ΙιοηϊΙαίβπι %γά-

Ιυιηηυε οάοΓεηι ρΓθ0εΪ3ΐ. ΟιΓκΙ ί«Ίΐιπ· χηί^ιηα Ιιοε

εί αύάίΐιιιη 1)οΙή 3Γε3ηυηι ηοδ (μιβιη ιηβχίιιιε ευ-

Γ3Γβ ηιοηεΙ? ν'κίεΐϊεεί, πι ρεηιΐδ (πιπήιι» ηιεηΐίδ

οιηπί εορΪ3Γυπι ρεηεΓε αίπιικίεΐ, ϊη ςυ3 οπιηΐδ τίΐχ

»ρρ3Γ3ΐυδ ηοΐιϊδ ΐ'εεοηϋίΙυΓ. 8ι:ϋ Ιιιηι (Ιειηυηι 1>ο-

ιγογοπ) ηβΐυια ρεΓδρίευ3 ηοΐιίδ 6γϊΙ, &ΐ εο^ηοδεβ-

τά κλήματα , κα\ ή περιεκτική τών τε (88)· βοτρύων ςι ιη»8 ςυοςυε ραίπιίιεδ, εαπκμιε ({αβϊ εί ΙιοΙγοϊ εί

ΧαΙ κλημάτων άμπελος. Άλλά τούτο φο»/ερδν (89)

έχ τών τού Κυρίου λδγων γενήσεται, τού (90) είπόν-

τος· < Έγώ ή (91) άμπελος, ύμεΐςτά κλήματα, ι Εί γάρ

άληθώς έν αύτψ έσμεν, έρ^ιζωμένοι καρποφοροΰντές

τε και αύςανδμενοι, καθώς φησιν ό Άπδστολος, νοήσο-

μεν διά τών είρημένων , δτι οί έν αύτώ κτισθέντες,

χαΐ άνευ αύτοΰ μή 6ντες,άς>ον (9Γ) τής ΰποτρεφού-

σης ήμάς Ίκμάδος, τδν έκ τών Εργων βδτρυν παρ' αύ

τοΰ (92; άπαιτούμεθα, μήτε δι' δργής δμφακίζοντά

τε χα'ι καταστύφοντα (93), μήτε δι' ήδανης τίνος έν

σηπεδδνι τθειρΐμενδν τε κα\ λυόμενον. Έν γάρ τή°

ληνώ τής έκάστου ψυχής (ληνδς δέ έστιν ή συνείδη-

σις) ό έκ τών έργων βδτρυς τδν οΐνον ήμΐν εις τδν

έφεξής άποθήσεται βίον. Και πάσα άνάγκη τών ίδιων

ρ&ΙιηίΙεδ εοηΐίηεΐ, νίΐεηι. Ου.υ ςυίιίεηι ρ 1 α 1 1 α ίϊιιιιΐ

εχ δβΓΠίοηε Ποηιϊιιϊ, εαπι 3ΪΙ" : ιΕ^ο βυηι νίιίδ, νοβ-

ρα1αιίΐβ8. > 8ί εηίιη νεΓε ίη ίρβο Γ3ΐ1ίε3ΐϊ Γηιείαηι

ΓοΓΪηπίδ, εΓεδείηιυδηυε, αΙ»( Αροδίοΐαδ", ιηίεΙΙί^ε-

ιη υ β εχ ρΐ'ΧίΙΊεΐϊδ, 3 ηοϋΐδ ςυί ίη ίρβο ί το:αί δυ-

ηιυδ , ει ςυϊ δίηε ίρδο ιϋ^ηί ηοη εεηβεηιυΓ, ςυοβ

ηΐεηδ ϋΐε ΓΟδ εοηΙϊη§3(, υοίππιι ορεπιιη εχί^ϊ, ηε-

ηυε ΪΓ3 βεεδεεηΐεηι, ει 3εει1)ε εοη8ΐηη(;εηΐβηι, ηε-

ηυε νοίιιρίβίε ηυπόβηι, νείυΐ ρυίΓεΓβεΙίοηε, εοΓ-

πιρίιιιη ει (Ιίδδοΐυΐυπι. 1η Ιβτευΐβη εηίπι ειφίδςυε

3ηίηιχ (ΐ0ΓεαΙ»Γ νεΓο εδί εοηδεϊεηΐίβ) Ιοίηΐδ ορεπιιη

νϊηυηι ηο1>ί$ ίη ίυΙαΓ»ηι νίίπηι τεροηεΐ; ηηιιι οιη-

ηϊηο ηεεε383ηυηι εδί ηυεπιΐίΐιεί ρΓορπϊδ ΙαΙιονίϋυ»

τερίεη, ςυβίεβευηηυε ϋεηιυπι ίΠί Γηεπηί. Ιΐαςιιε

Ικαστον έμφορεΐσθαι πδνων, οΤοί περ άν τύχωσιν δν- 1) 6β»Γι βιιηΐ ΐ11 ΐ εοΐοηί, ςυοηιπι νίηυιη, άυηι ΙιίοίΙιΐΓ,

τες. Ώς μακάριοι γε τών γεωργών έκεϊνοι, ών δ οί

νος ευφραίνει χαρδίαν άνθρωπου (94) έν άπολαύσει

γινόμενος. Ελεεινοί δέ έκ τού έναντίου καΐ θρήνων

άξιοι, ων. «θμμδς δρακόντων δ οΐνος » γίνεται κατά τήν

Μωϋσέως φωνήν, εις δηλητηριώδη μεταβαλών ποιό-

εοΓ ΙβΒίϊΩοαΐ : ηιίδβΓίηιΙί ε οοηΐΓβηο, ϋί^ηίηιιε 13-

εΓγηαϊδ, ςυοΓυιη νίηυοι ]ιιχΐ3 Μοβίβ (ϋεΐυαι, < Γεί ει

ΪΓ3 ϋΓβεοηυιη"1) είΓιείΙυρ, εοηιπιυΐαΐυηι ίη νεηεηυιη

Ιείβίε, εί εχ δοαΌιηίΙίεα νίηεβ ρεπίίΐίοηεηι οίίβΓεη».

Γ.ιιηι ίςίΐυΓ οευΐοδ 3(1 ϋειβνβηι ΓεΠεχεήδ, ηιε-

·» Ιού. η, Μ.

32, 55.

35 Ζίεΐι. νι, 12. " Ιοαη. χν, 5. " ΕρΙιεδ. ίιι, 17; Οο1θδ8. π, 7. " ϋβαΐ. χχχιι,

35) Εντροπίας ηυίϋβιη εοθ"(1.

:86) Έναποτεθή, εβ. Έντεθείη (ΐυϊιίαηι εο(1(1.

187) Έλπίς 3(1 "άποθήκη οιη. ειΐ.

(88) Τε] παρ' αύτοΰ, εά.

(85) Φανερδν οιη. εο".

(90) Τοϋ οιη. 8(1.

(91) Ή οιη. εά.

(9Γ) Άξιοι, εο".

(92) Παρ' αύτοΰ οιη. «ά.

(95) Μεταστύφοντα, 8(1.

(94) Άνθρωπου οιη. 8(1.
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ηιβηΐο, ίηςυϊΐ, Ιοκυίαηυιη, ιιΐ ΙϊΙ)ί ρεΓ 1)οιιογιιπι Α «Γ*, έκ τής ϊοδομιτικής κληματίδος χαρπαγονών

ορβπιπι ηιυΐΐϊΐοάϊηβπι νιηο ορίίηιο βΐ οαοΓαΙο ιογ-

ειιίβηβ Γειίυηίΐεηΐ , υΐ ωοηει δαίοωοη ϊιι Ργο-

ΥβΓίιϋδ

τήν άπώλειαν. Ε! τοίνυν περ\ τήν Όγδόην βλέπεις,

μέμνησο, φησ\ν, τών ληνών, ώς 4ν σοι διά τών Αγα

θών έργων. τοΰ ανθοσμίου οΓνου, κατά τδν παροιμιώδη

λόγον, αϊ λην<Λ ϋπερβλϋζωσιν (9ο).

ςΑΡυτ νι ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. <7'.

Ιιΐδοπρίίο, ι Ργο ΜηθΙείΠ4", ι οίητία·» Γ6<]ι1ίΐ3 3ΐι

ΠΠδ ααϊ εαπι Ογχοο νοεβίκιΐο εχρΓβδδεηιηΙ, αΐβοπ-

Ιίΐβπι ςυαηιΊβιη αάά'Λ ΠΙΐδ ςυί ϊη αι»ά\ο τϊΓΐυΐυηι

ιΙί'ίΟΓίαηΙ, οΊιπι ςυϊδ δίΐ εβΓΐ3ηιίηυπι Γιηίδ οδΙεηάΊΐ,

ςΙΐΟΓΟί 61 53ΐΐ3ΐίθη68, 81 ]ϋΟΙΙΤΙ(1ί1.1ΐ63 νίθΙΟΓΪΙ>Μ3

ρΓοροδϊΟδ. 35ίβνοΓ3ηβ. Ιη Ιΐ3ηο βιιΐιη $βηΐεηΐΪ3ηι

Ή δέ ι Υπέρ.Μαελέθ > επιγραφή σαφέατερον έκδ&ΘΛ

σα παρά τών μεταβαλλόντων (96) είςτήν Ελλάδα φω-

νήν ταϋτην τήν λέξιν, προθυμίαν τινά τοις δι' άρετή;

άγων,ζομέναις έντίθησι, τδ πέρας τών, άθλων οΐόν

έστιν υποδεικνύουσα · χρρεία; (97) χα\ εύφροσύνας

τοίς κεκρατηκόσι τών άγώνων προκεϊσθαι λέ-

ιΐίεΐίοηειη ϊΙΙατη ϊηΙβΓρΓ6ΐ313Πι ίηνεηϊηιιΐδ ; ήβη) ρ γουσα (98), πρδς ταϋτην τήνϊμφασιν έρμηνευθείσης

(ΙΊοιίο Μββίβίη ϊΛβηι ββΐ, ψιοά · ρβτ εποππη > ββυ

• $3ΐΐ3ΐϊοηβπι, · ευ]υιπκκ1ί νϊϋβΐϊεεί βχ πί$ΙοΓ'ΐ3Γΐιιη

ιηαηυιηεηΐϊδ εχδΐίιίδδβ ηοτΙΐΜβ ροβΐ ΟανΙάΊί νΐείο-

Γίβπι, ςυ3Π(1ο 3ΐ> ίΙΙο βιΐηιιε 3<1οΙεδεεηΐ6, δίη£ΐιΐ3η

ϊη εβΠβπιίηβ ΟοΙίαΐΗ ρπ)δΐΓ3ΐο , ]ιινεηευΙ% ρεΓ

εΙιοΓΟί εΟΊΐδχ , Ιβοοτεδ ΗΙίυ$ Ιη ριΐ£ηι ίΠβ βυιεε-

ρίοδ εείροηπιπί". Ρ3γϊ Γηιίοιιο οιηηεπι τϊοίοπβιη

«1> Ιιθ5ΐϊϋιι$ $ιι(1ογ6 εΐ ΙαΙιοΓβ ΓερυΠ3(3πι , ύυεεί

ΐη&ΟΓίρΙίο ι Ργο ΜαεΙειΗ, ι \χύϊια ει εΐιοπδ βχεϊρΐ,

οιιιη ιιπιηίδ εΓ63ΐυΓ3 Γ3ΐίοηίδ ρβΓίίεβρβ δείρδβηι ,

(]υ3$ί ίη εΐιοπ εοηεεηία. , νίείοπουβ βεεοιηπιοάβΐ

ει 3ΐΐβιηρεΓ6(. Τεηιριΐδ εηϊπι ΓιιΊι, ςαο ιιηυβ βτβΐ

εΐιοπίδ ΟΓβΗΐιΐΓΠ Γ3ΐίηη3ΐί8, ΐ η υηυπι εΙιοΓί εοΓγ-

ρΐιβευπι ίηΙεηΐυδ, δβδεηυο εχρΙί<-»η$ εΐ Γβνοΐνεηβ 3(1

της λέξεως, Τδ γάρ Μαελέθ Βνομα ι διά χορείας > τήν.

έρμηνείαν έχει. Οίον δή καΐ έπϊ της νίκης τοΰ

Δαυΐδ διά τής ιστορίας Ιγνωμεν, δτι πεσόντος τοΰ Γο

λιάθ έν τή μονομαχία τοΰ νέου, θεραπεύαυσι (99) τον

έναγώνιον αύτοΰ πόνον ύπαπαντώϋαι β^ά χορείας. αϊ

νεανίδες,· οϋτω παιαν νίκην ίδρώτί τε , χαΐ πόνω

κατά τών άντιπάλων χατορθουμένην, ή περί τοΰ

Μαελεθ έπιγραφή εύφροσϋνην λέγει κοΑ χο.ρο<ττασ£αν

έκδέχεσθαι, πάτης τής νοητής κτίσεως έαυτήν, καθ-

άπερ έν χοροΰ ιυμΐί(ον,ία.. τοις ν,'χηταΐς συναρμοζοΰ-

σης. ΤΗν γάρ δτε μία τής λογικής φύιεω; ην ή χορο-

στασία, πρ^; ένα βλέπουσα τδν τοΰ χοροΰ κορυφαΐον,

κα\ προς τήν εκείθεν ένδιοομένην αύτώ τή κινήσει (1)

διά τής έντολής άρμονίαν τδν χορδν (2) άνελίσσουσα.

ίΗηιιι , ς«3Β ϊηιΐβ 8ΐιΙ)ηιίηΊϋΐΓ3ΐ)3ΐυΓ, νϊεΐ0Π33 ρεΓ Ο Επειδή δέ τήν (5) ίνθεον έκείνην διέλυσε τοΰ χοροΰ.

ρΓΧοερίιιιη Γεΐ3ΐχ, ΗαΓηιοηίππι ει οοηδοηβηΐίαπι,

Ρθ8ΐφΐ3πι 3υ(ειηοΠιΐ8 ρεεοβίί άΊνίηιιηι Ηΐυπ) εΙιΟΓΪ

εοιιεεηΐυιη ιΐίδδοΐνϊι, ρειί'ώυ^ηιιε ρΓΪιηοπιηι ρβΓεη-

Ιϋπ», ςυί ίηΐεΓ 3η^εΙΊε38 ροίεβΛαΐεβ (Ιβ^βΐι.τιιΐ, Ιυ-

))Γϊε3 (Ιεεεριίοηίδ Γαιίοηβ ϊιιΙ)$(γ»13, ΓυΊηβιη εβεεϊΐ,

ηηάβ Ιιοπιο βΐι ίΙΙβ ευηι 9π^εΙί8 βοείειβίε 3νυ1$Η$

εβί, ε38ΐι εοηηεϊΐοηβηι (ΓίδεοΙνεηΙε, ηιυΙΓίΒ 8ιι<1ογϊ-

1ι«ΐ3 βΐ Ι3ΐ)0η1>ιΐ8 Ιηρβο Ηοηιίηί ορυβ εβί, υΐ ευιη ςιιϊ

>ΙΜ ]αιη ρπ)δΐΓ3ΐο ϊηοαιηΙ)Ίι , ϋβΙιβΙΙεί εΐ ενβΓίαΐ,

Γβιπςυβ ΓοηίΐεΓ ςβτ»ΐ, ΓβεερίϋΓυβ πιιιηεΓίδ Ιοεο ά'\-

νίΐ108 εΙΐΟΓΟδ θΙ) ν1εΙΟΓ13ηΐ 35 3|]νθΓδ3ΓΙΟ ΓερΟΓίβ-

13 πι. ΟϋΛίκΙο ϊξΊΐιΐΓ 3υ(1ϊεπ8 ίηβεπρΓιοηειη, ςυ%

ϋΐ38 νοεεβ, < Ργο Μββίεΐΐι, · 3ϋ]υη§ί( ϊΐΐίδ, < 1η

Γιηβιη, ι (υηε ηονεΓΪβ ΙΊ1)Ί νβΐυΐ ρεΓ χιη^ιηβ'εοηΒΊ·

Ιϊιιιη (ΐ3Γϊ, ηβ 8ΐιεευηιΙ>3$ ■■■ 1εηΐ3ΐϊοηυιη εηηίΐίεΐϊ-

1)08, $ε<1 υ( ΐη Πηεπι νϊεΙΟΓΪ» Γβδρϊεϊβδ, ς«ί εβί

3η£ε1ίείδ εΙιοΓίδ βηηυπιεΓβπ ; Ιιιαιηηυβ αηϊηιβπ)

Ιβηΐβΐϊσηιιηι ίπιρΓβδδΊοηε βχραΓ^βΓί εο^ίΐββ, ατιο<)

ει 1.3Ζ3Γ0 ηεεί(1ίδδε εχ 'ψδο Ουηιίηο (Ιϊ(1ίείπιιΐ8, ςαϊ

ευιη ρεΓ ρ3ΐίεηΙΪ3πι 03ΐ3πιίΙαΙηπι ΙοΙο νίυβ εικπ-

εοΐο 8686 ίΜ.Έδΐιιη εβδυδηυε εχρειΊεηι οοηδΟΓνβδδβΙ,

συνωδίαν παρεμπεσοϋσα ή άμαρτία, χα\ τοϊς ποσ\

τών πρώτων άνθρώπων, τών έν ταΐς άγγελιχαΐς δυ-

νάμεσι σνγχορευδντων, τον τής άπατης δλισθον ύπο-

χέασα, πτώμα έποίησεν , δθεν διεσπάσθη τής πρδς

τοΰς άγγελους συναφείας δ άνθρωπο;, τοΰ πτώματος

τήν συμβουλήν (4) διαλϋσαντος· τούτου χάριν πολλών

ίδρώτων χρεία τφ πεπτωκότι κα\ πόνων , ίνα τδν

έπικείμενον αύτοΰ τψ πτώματι καταγωνισάμενδς τε,

κα\ άνατρέψας, πάλιν άνορθωθί) , γέρας τής κατά τοΰ

παλαίοντος νίκης τήν θείαν χοροστασίαν δεξάμενος.

"Οταν ουν άκοϋσης τής έπιγραφής συναπτοϋσης το

ι Υπέρ Μαελέθ, ι τη" « Ε!ς τέλος · φωνί) , τότε γίνο»-

σκε διά τοΰ αίνίγματος συμβουλήν σοι προσάγεσθαι ,

μή έγχαυνοΰσθαι τοις τών πειρασμών άγωνίσμασιν,

" άλλ' εις τδ τέλος τής νίκης βλέπειν. Τοΰτο δέ έστι τδ

καταταχθήναι τή αγγελική χορεία· χαΐ τήν σήν ψυ-

χήν τή προσβολή τών πειρασμών έχκαθαρθεΐσαν.

Οίον δή κα\ ΙιΑ τοΰ Λαζάρου γενέσθαι παρά τής

φωνής τοΰ Κυρίου ήκοϋσαμεν. *0ς έπειδή διά τής

ύ^ομονής τών παθημάτων παρ' όλον τοΰ βίου τδ ^τά·

διον έφύλαξεν έαυτδν άκατάπτωτον, διαλυθείσης αϋ».

" Ργου. ιιι, 10. " Ρβαΐ. ίΐι, 1. " I Κεβ· χνιι, 22 δψ|.

ί9δ) Ύπερεκβλύζωσιν.

(9(>) Μεταβαλίντων, ειΐ.

(97) Τε 3ϋϋ. βιΐ.

(98) Λέγων, «Ι.

(99) θεραπεΰσουσι, εϋ

(1) Νικήσει, 0(1.

Ά) Τών χωρών, αά.

(3) Τήν οίΗ. ειΙ.

(4) Συμβολήν, βά.
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τής σκηνής (ο), κά\ ήττηθέντος έν τφ της ζωής Α 1»1>6ΐ ηδουΐο εβΓΠΐδ ε]ϋδ 3 πΐΟΓίβ ΟΊδδοΙϋΙο, δυρεΓ»-

. * ' . — ^ Γ - _ · Λ · _ ι.. 2 1^ _. - Ζ .. ■ ϊ_ I Λ.™Λί«,.. ΗχΙ.,ηνκηΓίη βΙπΙΪμ ΐιιΐηι* ι ·ι
σταδίω τοϋ προσπαλαίοντος , ευθύς έν άγγέλοις ην.

ι 'Εγένετο > γάρ, φηοΛν, < άποθανεΐν τδν πτωχών,

κα\ άπενεχθήναι ύ«δ των άγγέλων. » Αϋτη έστ\ν ή

χορεία, ή μετά των άγγέλων δδοιπορία, κα\ δ χδλπος

τοϋ πατριάρχου , δ εν αύτφ συμπεριλαμβάνων τδν

Λάζαρον * ού£* αύτος της φαιδρας τοϋ χορού (6)

συμφωνίας έξω νοείται. Κ,δλπον γάρ άκούσας, οίον

τινα εύρύχωρον πελάγους περιοχήν , τδ των άγαθών

πλήρωμα, ώς έπωνομάσθη 6 πατριάρχης, νοήσας

τις-, ουκ άν άμάρτοι, έν ψ κα\ ό (7) Λάζαρος γίνε

ται. Τών γάρ έν τοις δμοίοις άγώσι διαφανέντων, ού-

$έν έστιν ϊ3ιον ούδενδς, άλλά χοινδν πάντων τδ άγαθδν

γίνεται, τών διά της αΟτής άρε-ής έπ\ τδ (8) ίσον

άγαθδν συνδραμόντων.

Ιοςυε ίη Ιιή: εοηΟίεΐιι αάνβΓβαηο, δίαιίιιι 'ιιιιογ βη-

βιΊ()8 ΓεεβρΙιΐδ οδΐ. < Ρ;κ:ΐιιιη 061 βηϊηι, ι Ιηο,ιιίΙ, ι ιιΐ

ηιοιΌΓιΊιΐΓ ηιοικϋουδ, βΐ (ΙβροΠΒΓβΙυΓ 3ϋ βη^εΚδ". ι

\ί<]β1ϊεεΐ Ιιγεο οιιιη «ηςβίίδ εηοΓε», ηίΐιίΐ εδί αΐίικί

ψιηηι εαπι αηροΐϊβ ρΓοΓεείίο, δϊηιΐδαυε ρ3ΐπ3Γεηχ,

ςιιί Ι·3Ζ3Γυηι οχοϊρϊί, ηε ϊρβε ςυίάεηι βχΐΓβ }υεαη-

Ηιιιτι Ιιαηο δνηιρίιοηΐβηίΐ βϊΐιΐδ 681. Νηιη βί ςιιΐδ αιιη

βιηιιπ) 3ΐκ1ϊΙ, νείαΐ ν38ΐ3ΐη ηυηιηάπιη ρβίβ^ΐ Ιηΐίΐυ-

άίηειη, Ιιοηοπιιη οιηιιίιιιη ρΐβιιίΐιπίίηειτ) ρβΓ ρβΙπβΓ-

εηβηι &Ϊ£ηίηε3ΐ3ΐη νείϊΐ, Ϊ8 ιιβιμιίςυηπι βοεΓΓβνεπΙ;

Ίη Γ|ϋ3 Ιιοηοπιιη αοπηιίαηΐϊα 1,3Ζ3Γυδ ςυοςιιβ εοΙΙο-

εαΐαΓ. Ναπι ψκκΐ ίη ηιηυδ £εηεηδ εεΓίβπιίη'ιηηδ

βΐυεεβείΐ, ηυΙΓιυδ ρΓορπιιηι εκί , 8ε<1 βϊ ηηιηίιπη

εοιηπιυηε Ιιοηιιηι, οπιηϊυιη, ίηφιηπι, ηιιί ρβΓ οηιπ-

™ (Ιεπι νίπαΐβη 3<1 ΒΜΐυαΙβ ϋοηηιη εοηΐεηόΊπιΐ.

Ή6έ « τδ Ιξδδιον » έχουσα ι τήςσχηνήςιέπιγραφή,χαΐ Αϊ Ιηβεπρίΐο ςιΐΒβ βίε 1)3ΐ«ι
, . _Λ I · ■ I ' |, I Γ

πάλιν , ι Υπέρ τοϋ έγχαινισμοϋ τοϋ οΓχου Δαυΐδ, ι

γειτνιώσιν άλλήλαις χατά τήν θέσιν τ« χαΐ τήν Ιν-

νοιαν. Έστι γάρ ή μέν έν τφ είχοατφ χα\ δγδόω,

ή δέ έν τφ μετά τοΰτον. Ή δέ λέξις έφ' έκατέρου,

τοΰτον. έχει τδν τρόπον έπ\ μέν τής προτέρας έπΛ-

γραφής , « Ψαλμδς τφ Δαυΐδ έξοδίου σχηνής · > έν

$έ τφ έφεξής, < Ψαλμδς ώδής τοϋ έγχαινισμοϋ τοϋ

οϊχου άαυΊδ. > 'Εάν γάρ μή τής αισθητής σχηνής

έςελθωμεν, δ άληθινδς ήμών οίκος ούκ έγκαινίζεται.

Τδ δέ λεγδμενον, τοιοϋτόν (9) έστιν Δύο περί τήν άν-

θρωπίνην νοείται φύσιν. ή τ£ σαρκώδης ζωή, ή διά

τών αισθήσεων ένεργουμένη, και ή πνευματική βέ (10)

ι Εχίΐιΐ8 ΐ3ΐ>εΓη3ευ-

1ί, > εΐ ίΙΙα, ι Ργο «ΙβιΙίοαίΊοηβ (Ιοιηυβ 1)»\ίι1, ι νίεί-

ηί(3ΐεηι ςυβπιϋβηι ηοη ηιοϋο ροβϊιίοηε ει οπίίηβ,

βεά ει 5011811 ηβΐιεηΐ. 1113 εηίηι εβί ίη νίεββίηιο οείβνο,

Ιι;ιό ίη δεςυεηΐϊ ρβ&Ιιηο. 1η ιιίΓοςυε απίοιιι αά νει*-

1 > ιι μι ίΐα ε&1 εοηεερΐ3 ίηςεπρίϊυ. Ιη ρηοπ αυίύεηι :

ι Ρ83ΐπια8 ϋλνίά , εχίΐιις ΙαοβΓηαουΙί. ι 1η ρΓΟχϊιηβ

βεςυεηΐί ηοε ηιοϋο : <Ρ&3,1ηιιΐ8 εαηΐίεΐ ϋειίΐεαίίοηίι

(Ιοηιιιχ 03νϊ(1. > Νίβί εηϊηι εχ 8εη8ΐ1>ϊ1ί ηοε ΙβοεΓ-

ιιαουΙο εβΓοιΙίαηηΐΓ, νβτ3 ηθ8ΐΓ3 Ίοπιιΐ8 ηοη ιίοιίί-

εβίυΓ. Ουοιΐ νεπ) ηΪ8 ίηβίηυβίυΓ, ε]υ$ηιοάϊ ςυί(1^3πι

ε$1 : 1)υ?ο ίη ηυηιβηβ ηηΐιΐΓ» οοπ8Ϊι1ογηγϊ ροΒΒυηΙ

νϊιχ, 3ΐΐεΓ3 εβτηϊϋδ ει εοτροη :κ1ιϋιΐιι , ςυχ ρεΓ

ψΑ άθλος, ή τφ νοερφ τε καΐ άσωμάτω τής ψυχής ε &εη8ϋ8 ορεΓβΙιΐΓ; 3118Γ3 βρΪΓΪΙυβΙΊδ εΐ ϊιπηιαίεΓΪαΙϊβ,

βίψ χατορθουμίνη. Άλλ' ούκ έστι τών δύο κατά ταΰ-

τδν έν μετουσία γενέσθαι. Ή γάρ περ\ τδ έτερον τού

των σπουδή, τήν τοϋ έτέρου στέρησιν άπεργάζεται.

Ούχοΰν εί μέλλοιμεν οίχητήριον θεοΰ ποιεΐν τήν ψυ-

χήν, έξελθείν προσήχει (11) τής σαρκώδους σκηνής.

Ού γάρ έστιν άλλως έγκαινισθήναι τδν οΐχον ήμών

ύπδτοΰ άνακαινίζοντος ήμάς διά τής έαυτοϋ ένοική-

σεως, εί μή τδ έξόδιον τής σχηνής διά τής τοϋ σω

ματικού βίου άλλοτριώσεως χατορθωθείη.

ςυχ ίο νίνεηιΐί §εηεΓ6 3 εοΓροΓείβ τευιιβ 8ε]υηεΐο,

ει 8ΐι1> βοΐβπι ίιιίεΙΓιςεηΐΙβηι εβϋεηΐβ εοηβϊβΐίΐ, Ιϊεη-

(|ηε ηοη ροΐε$ΐ , ιιΐ ηχε άιιο νίΐχ κειιεΓ3 ιηυΐιια

εοπιιηιιηίοηε )ιιη^3ηΙιΐΓ. Ν;πη βίικϋυπι, ςιιοιΐ ΙΐηΙ

ίηιρβηύϊΙυΓ, ιιΐίοπιιιι ε ηιεάΊο ΙοΙΙίΐ : βΐ ίρ'ιΐιιι- *ηί-

ιικιιη ηοβίΓβηι Γ)«ί Ιιβηίίβευΐιιιη εΟΐεεΓε νεϋπιυβ,

οροΓίβΙ, ηΐ ε3Γηε ε^ΓεοΊίΐηιΐΓ βχ εβηοΐΐ ΐ3θεΓΠ3-

ευΙο.ΑΙίΐεΓ εηίιη Ιίοπ ηεςυίΐ, υΐ ιίοιηιικ ηοβΐΓ3 ιίοιίί-

εβίυΓ αϊ) ϋΐο, ςυί ηοβ ρεΓ δΐιηιη ΐηοαοίΐαΐίοηκπι ά>-

<1ίε3ΐ, ηίβϊ εχίΐυδ «χ Ιβοεηιαειιΐο ρεΓ »νεΓ8ΐοηειη βϊ

ίυςαηι νίΐχ εοΓροΓίβ ]υευηϋίΐ3ΐϊ1ιυ8 ϋοιΙίι,Γ, Ιε^ίΐϊιηο ϊηβΐίΙυβίυΓ.

Ό ίέ τής ι Έχστάσεως » ψαλμδς δ μετά τδν εγκαι-

νισμδν τεταγμένος, οδ πρόσκειται (12) ή έπιγραφή

αύτη, « Εις τδ τέλος ψαλμδς τφ Δαυίδ έκστάσεως , ι

σύμφωνος έστι τοις προτεθεωρημένοις,έκστήναι συμ

βουλεύων εκείνων, ών έπιβλαβής έστιν ή συνάφεια.

ΟΤς δέ παράχειται τδ, < Είς άνάμνησιν, ι σύντομδν

τιναδιδασχαλίαν δ λδγος ύπέρτής σωτηρίας ήμϊν υπο

τίθεται. Έπειδήγάρ ή παρακοή τής θείας εντολής, δδδς

εί; άπώλειαν τοις άνθρώποις έγένετο (ού γάρ άν άπο-

λώλαμεν, ει τή μνήμη τήν έντολήν έφυλάξαμεν), διά

Ρ83ΐπιυ8 < Εχ8ΐ38εθ8, ι ήυί ροβΐ [(ΙεάΊεαίίοηβπι

ίΐιΙ)]υη^ίΐΐ]Γ, ευϊ Ιιχε ϊηϊεηρίίο ε8ΐ ρΓ%ΰχ3, < Ιη

Γιηβηι ρββίηιυβ ϋανί<1 εχ$ΐ38Ϊ84>, ι εοηβοηκΐ π* ςυχ

]3ηΐ ρΓΧΠ1Ϊ883 811111, ΙΙΙΟΙΙβΙΙδ 111 31) ίΙΙίβ 3ΐ)8Ϊ8ΐ3ηΐυ3,

ςιιοΓυηι εοιι]ηηε1ϊο ροΓίειιΙϊ ρ1εη3 681.

ΟυϊΙκιε νοΓΟ ρΓ^'ροηίΐϋΓ ίΙΙυά : < Ιη Γεηιεηΐ0Γ3-

Γιοηεπι ; > ϊ 11 ϊ εοαιρειχίίαηβπι ςικιιηϋηηι ιΙο< ΐπηηιπ

83ΐυΙί8 ηοβίΓΧ ρΓοευΓ3ΐΐ(1% ΐπκΐυηΐ. Ν;ιηι ευηι ΙΓ3Π8-

βΓεβδίο (Ιίνίηί ρηεεερίί ηοιηίηίουδ νί3πι 3(1 ίηΙΟΓί-

ΐυπα βρεΓυεπΙ (ηοη εηίηι ρεΓϋδδειηιΐδ, βϊ ρΓχεερΙυη»

*»1.αε. χνι, 22. 13 ΡδΐιΙ. χχχ, 1. *ν Ρββί. χχχνπ, 1; ι-χιχ, 1.

(5) Κοινής, ε<1.

46) Τοϋ χορού ομ. ε<1.

;7) Ό οιη. ε<1.

(8) Τ6 οιη. αϊ.

(9) Τοϋτο, β(1.

(10) Τε, β(1.

(11) Ίη σαρχ! 9(1(1. ε(1.

(12; Πρόκειται, εϋ.
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ηΐηπιοηα Γβΐίιιυίί$βηηΐ8),οΙ> ία ςυβδί Γειτιεαίυπι αε- Α τούτο ώς άντιφάρμακον τοϋ κατά τήν λήθην πόθους

ρεΙΙεηυΊ ηιογΙνιπι ουίίνίοηίδ, ρΓοροηίΙυΓ ηο!)ίδ ρΓΧ-

εερίί Γι;(;οπ1;ιΐϊυ, ίαπυε ϊη (1υο1>ϋ8 ρδβΐιηίδ-

ΟοηΓεδδίοηίδ νοεε, ευπι ρ$ηΙιηο ρι-χροηϊΙυΓ Μ, ηχε

αοεεπιιΐΓ : Ουπι δεειιηαιιηι ϋοηρίιιπε εοηδυείυάίηειη

αυρίεχ δίι ϋίβηίϋοαίίο εοηΓεδδίοιιίδ:ηιυαο εηίπι ρεε-

οαΐΟΓυσι,.ςυκ βαιηίκίπιιΐδ, ρΓοίΗΐίοηβηι πιοαο ςτΆ-

ιίβππη αείίοηεηι &ϊ^πί11οίΐΐ :.ΙΓιε υίΓΟίμιο δίιηίίίεβίυ

3(1 νίΐβπι εχνίηπίε ;ΐβοιηΙ:ιιιι ΓηαηικΙιιείαιυΓ ; ριοίη-

Ιίο εηίπι ρεεε3ΐΰΐ-υιη δορππα ιιοδ.εΐ 3οαΐιείΐ.3 ιη;ι·

Γι 5 , δΙικΚυπιαυε ρΐΌΠίρΙε η ·ζο 1 1 ϋ ϊ £Γ31Ϊ39 , 3ϋ{»εΙ

βΐϊαιιι ^ΓϋΐΊϋηι βΐ υεηενοίειιΐίβπι υοηεΓβείοτίδ ζτ%&

ίΙΙοβ ιιιιί 1>ειιεΠεί3 ηιεπιοπ ει §Γ3ΐα ηιεηΐε ΓβείρίυηΙ.

ΕβαΙπιμι ϊ^ϊΙιιγ οαϊ ιίΐυΐυδ, , « Ιη εοηίεδδίοηεηι, »·

ηυηο ϊη πιυϋιιιιι ρΐΌροδίΙυδ εδί, υΐ $ί ρεεεβίί σιε

τήν άνάμνησιν,τής έντολής, ό λόγος ήμΐν υποτίθεται,

έν δύο ψαλμωδίαις τβύιτο .ποιών.

'Εν οΓς δέ ή έςομολόγησις πρόσκειται, ταύτα παρά

τής φωνής διδασκόμεΟα· Λιπλής ούσης έν τή Γραφική

συνήθεια, τής κατά τήν έξομυλόγησιν σημασίας, κα\

νϋν μέν τήν έξαγόρευσιν, αύθις δέ τήν εύχάριστίαν

ένδειχνυμένης · ενταύθα κατ' άμφοτέρας τάς εννοίας

πρ&ς τον κατ' άρετήν βίον χειραγωγούμεθα. "Η τε

γάρ έξαγόρευσις χωρισμών τε κα\ άλλοτρίωσιν των ,

κακών απεργάζεται , τό τε πρδς .τήν εύχάριστίαν

πρδθυμον πλεονάζει (15) τήν παρά τοϋ ευεργέτου

χάριν επί των εόαισθήτως δεχόμενων τάς εϋποιίας.

Πρόκειται οΰν δ ψαλμός ι Εις έξομολόγησιν » ούτως, ει

μέν τις άμαρτίας ύποσμύχει σε μνήμη, συμβουλεύων
Γ . , „ , . , , . , „

πιοπϊ ΐε ζηξΆΐ, ροεηίΐεηΐίχ εχρίαΐϊοοειη Ιίηϊ · 8Π8- τδ διά (14) τής μετανοίας καθάρσιον. Εί δέ σοι πρδς

άααΐ ; <|υοι1 δί ;κΙ ίϋ αυοα1 πιείίιΐδ ε$ΐ, νίΐβ ΐοικίηΐ ει

ρτοϋεί3ΐ, 8ΐ3υί1ε 1ί1)ί Οι-πιυηια,ιιε ρεΓ ςΉΐίβηιπι

3θΙίοηεπι 3α Οριπη Ι3ηι δβηείυιη ρΓορυδίΙυηι ε(ΓιεΪ3ΐ.

ι Τίΐυΐί ι δοα < εοΐυπιηχ ίηδοπριίο, ι εί ϊΙΙικΙ :

ι Νβ εοΓπιιιιρ.15 : > $ίνε εοη]υηεΓΐΓη,. εϊνβ δερ3Γ3:

ιίιη 3ΐίΐ]ΐιίΙ)ΐΐϋ ρ$3|ηπ8 ίιΐδεπίιβηΐυι·, εοη$ί1ϊυπι εοη-

ϋηεηΐ βεείβηάχ Ιοπςαηΐηιϊΐαϊίβ ; ίΙΙικΙ εηίιη : ι.Νε

εοΓΓυπιρβδ, > 1)αν'κ1ί$ νοχ εδί, ρΓθ1Γι1>εηΙΪ8 απηΐ^ο-

ηιηι, ηε Ιπιείάεΐ δαιιίειη.

ΑΙ < Ιίΐυΐί.» βεα < οοΐαηιηχ ίηδεπμΐίο, · Ιιοι-Ιαίυτ.

Ιιιψίδΐιιοίϋ νοεειη, ϊη ιηεπκ>η3, νείιιΐ ϊη εοΐυιηη»

ίηείάβηϋαιη εβκ, υΐ κΙ ίη ιΐπιίΐίϋιΐδ Γε1>η3, δί ςυϊ»

οακιΐϊ 3(1 υΐΐϊοηεηι ε]ιΐ3 ςιιί ηοδ εοηΐτίδίβνίΐ, εχεί-

τδ κρεϊττον εύοδούται ό βίος, 8ε6αίαν σοι ποιεί διά

τής πρδς τδ θείον ευχαριστίας τήν άαείνω προαΕ-

ρεσιν.

Ή δε ι Στηλογρα,φία* » καΥ τδ<« Μή διαφθείρης, ·

ε?τε μετ' αλλήλων, είτε κεχωρισμένως τισΐ των επι

γραφών έφευρίσκριτο (15), συμβουλήν περί τής κατά

τήν μακροθυμίαν αρετής περιέχουσι. Τδ γάρ ι Μή

διαφθείρβς, ι τού Δαυΐδ έστιν ή φωνή, κωλύοντος τδν

ύπασπιστήν χρήσασθαι κατά. (16) Σαούλ τϊ|.πληγί).

Ή δέ τής ι Στηλογραφίας ι διάνοια, τδ δεΐν'οΐόν τινι

στήλη τώ μνημονικώ τής ψυχής έγκεχαραγμένην

Ιχειν τήν. τοιαϋτην φωνήν, ώς άν έπ\·τών όμοίων.

πραγμάτων, εί τις περίστασις ιιρδς τήν τού λελυΒΤ-

ΙεΙ , εο§ίΐ31ϊοηε ιιιαιιιίαΐυηι ϊΙΙα(1 ε%(1ειιι νείβιΐδ « κότος άμυναν τδν- Ουμδν ήμών διαναστήσειεν , άνα-

Γε1ε§3πιυ8, εοςυε 3(1 ρβΐϊεηΐίαπι εί ΙοιίβαηίιηαίιΙϋΐη γινώσκοντες τή διάνοία τδ κωλυτικδν τοΰ φόνου,

ϊιιιρείυηι απϊηιί ϋεΟεεΐ3πιυ8. ΑεειΐΓ3ΐίθΓεπι 3υ1εηι πρόσταγμα, και οώτο\ (17) πρδς μακροθυμίαν τδν

ΙιυΓίιιη οιηιιίιιηι εχρίίοαίϊοηοιη Ϊιι&1ϊ1υ6ΐηυ& Ιυηε θυμδν κατευνάσωμεν. Άκριβέστερον δέ τδν περ'ι

ευπι 3(1 Γεϋ(ΐιΐ3Γϋΐη ϊηδεηρίϊοηιιηι εοηδίίΙεΓΒΐίοηεηι τούτων (18) λόγβν,είς αύθις διαληψόμεθα, πρδς τήν.

Γεόϋεηιηυδ. τών λοιπών έπιγραφών θεωοίαν έπαναδραμόντες..

€ΑΡυΤ VII.

Οίδρίεϊεικίυιη εηίιη ηιιηε <'$ι, ςυ^ιη ηοΐίοηεπι νοχ

ι Α11ε1υί3 ι δυ1>]εεΐ3ΐη ΙιηΙκΜΐ ; ς,υχ πιυΐΐΐδ ρδΐΐιηίδ

ΙοεοίηδεΓίρΙίοηίδ ρΓχροιιίΐυΓ. Εδίί^ίΐκτ ι ΑΙ1ε1υί3 16 »

ιηγ8ΐίε3 εοΙιοΠ3ΐίο, 3(1 Ι3ΐκ1ε8 1)οϊ (1εε3ηΐ3η(]38 3ϋ-

(ΙιΐοΓεπι εχεϊ(3Π3, υΐ ρΓΟΪικΙε ϊϋεπι δίι ε]υδ δίμηΊΙΊ-

Γ3ΐιιηι, ςιιθ(1 1 1<3ΐΐιΐ3ΐε Οοιηίηυιη. ι Νηπι υϋί ίη δεπ-

ρΐυ» Ιιχε νοχ Ιιαίιείυτ : ι 1·»\ίάαΐ6 Οοιηίηυπι,ι ϊυί

Ηε1)Γ3Ϊεε ρεΓ ι ΑΙΙεΙυίβ ι ίϋεηι εχρΓίηιϊΙυΓ : ηίδί ΓοΠε

\ογ1)ιιιτι Ιιοε ιικιμίδ δπρο-ηχ ΠΙίυδ ρδαΙιηοάΊχ νίιη

ιιΐ3ΐιϊΓβδΐ3ΐ, ίηϋεαηδ Πΐβιη εδδε Ιαυίΐβπι Οεί. Ύβηε

εηίπι βραϋ ΗεΙιΓχοδ ςυοδίίβηι εχ αίνεΓδίδ νοεβίιυΐίδ,

εί ίρβυιη · ία, ι" ίρδυιηςυε < βΙΙεΙιι, ι Ιβικίεπι δϊςηϊ-

ΒεβηΙ. Νεςυε ηιίΓεήδ δί ϊβ, ηυϊ τεείυδ εβδυδ άΊε'ιΐυΎ,

)ιπ]υ5ηιοιϋ δίι ϊη Ηοε νοεβϋυΐο; ηοη εηίπι ηιοΓε ηο·

α ΡδβΙ. χοχ, I. Μ ΡδβΙ. €χ. οχι, εΐε.

(13) Καί 3(1(1. οιΙ.

(14) Λιά οιιι. «-(Ι.

(13) Εφευρίσκονται, εϋ.

(16) Τού 3(1(1. εά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ·..

Χρή γάρ καί τδ < Αλληλούια, » ό τί ποτε σημαί

νει, κατανοήσαι, δπερ πολλοίς τών ψαλμών έπιγραφή

γίνεται/Εστί τοίνυν τδ < Αλληλούια, ι παρακέλέυσις

μυστική, πρδς τήν τοΰ. θεού ύ,μνωδίαν τήν άκοήν έπ-

εγείρουσα, ?να τοιούτον η τούτου (19) τδ σημαινόμενον,

ρ ότι ι Αινείτε τδν Κύριον » έν οΐς γάρ μέρεσι τής

άγίας Γραφής αύτη πρόσκειται ή φωνή λέγουσα ,

ι Αινείτε τδν Κύριον, » διά τού ι Αλληλούια » έν ταϊς

Έβραϊκαΐς γραφαΐς τδ τοιούτον σημαίνεται.Ή τάχα

μάλλον γνωρίζει δ λόγος ούτος τής ύποκειμένης (20;

ψαλμωδίας τήν δύναμιν, λέγων αύτήν αίνον είναι

θεού. Ποικίλως γάρ έκ διαφόρων όνομάτων κατά

τινα συμβολικήν σημασίαν τής θείας φύσεως δηλου-

μένης έν ταϊς Εβραίων φωναΐς · εν τών σημαντι»

(17) Κα\ αύτο'ι] αύτ}1,, εο\

(18) Τούτου εα.

(19) Τούτο, εα.

(20) 'Τπερχειμένης, εα.
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χών περί θεοΰ δνομάτων παρά Έβραίοις φησ\ (21) Α δΐΐΌ ΓοΓηιαηΙιΐΓ βριιά ΠεΙ>ΓΧ0δ ηοηιίηβ; $6(1 ιΙίνβΓ-

καΐ τδ « ία, > τδ αϊ (22) ι 'Αλληλοΰ ι αίνος νοείται. ΚαΙ

μή θαυμάσης, εί τήν λεγομένην ευθείαν έν τή'πτώ-

σει τοΰ όνδματο; το τοιούτον σχήμα της φωνής ταύ

της ενδείκνυται. Οΰ γαρ προς τήν παρ' ήμΐν συν-

ήθειαν τυποΰται χαϊ παρά τοις Έβραίοις τά βήματα,

άλλ' Ετερος τύπος της παρ' αΰτοϊς έκφωνήσεως των

δνομάτων παρά τδν ήμέτερον. Οΰτω γοϋν τδ τοΰ

προφήτου δνομα, ήμεΐς μεν κατά τον παρ' ήμίν τύ

πον έξελληνίζοντες, ι 'Ηλίαν ι φαμέν. Ή δε παρ'

Έβραίοις εύγλωττία τήν ευθείαν του δνδματος Ήλιοΰ

λέγει. Ούτως ουν καΐ ενταύθα, δταν (23) τδν αΐνον

έπ' ευθείας πτώσεως σημαναι βούλεται, των Εβραίων

ή γλώττα < 'Αλληλοΰ (ϋ) ι κατονομάζει. Επειδή

δέ (2ο) 6 αίνος είς θεδν πάντως τήν άναφοράν Εχει,

τδ δε ι ία ι εν των έρμηνευτικών της θείας φύσεως

έστιν δνομα, δλον κοινή τδ € Αλληλούια ι αίνος θεοΰ

έρμηνεύεται. "Οταν τοίνυν τούτο τδ (5ήμα προγε-

γραμμένον η τής ψαλμωδίας, νοητέον αν είη, τδ

δϊΐν πάντως τδ ΰποκείμενον είς δοξολογίαν άναγα-

γείν (26) θεοΰ. Ούτω τοι καΐ τοις τελευταίοις μάλι

στα τής βίβλου τών ψαλμών αϊ πολλαι τών τοιούτων

Ιπιγραφών έφευρίσχονται, δι' ών εστίν έννοεΐν, δτι

τοις ήδη πρδς τδ τέλειον φθάσασι τής κατ' άρετήν

πολιτείας, κα\ διά τών προλαβδντων τής ψαλμωδίας

τμημάτων κατά τήν νοηθεϊσαν έπ' αύτών θεωρίαν

έκκαθαρθεΐσιν άρμδζει τδ αΐνεΐν τδν θεδν κα\ έν

τούτοις είναι, έν οΤς καΐ ή τών άγγέλων φύσις είναι

πεπίστευται. Ούτε γάρ έκείνων μεμαθήκαμεν άσχο-

£3111 3 Π081Γ3 Γ31Ϊ0Π6Π1 01 ΙίβΙΙΓΒΠ) Ιΐ»Ι)6ηΙ ρΓθΓβΓβη<1ϊ

νοεβδ. Νβσι εί ρΓορηβι* ιιοπιεη ηοβ <]ΐιϊϋβηι αύ Ογχ-

εβηι ΓβΙίοηεπι βΟΓοπηαηΙεδ, < ΗεΙίβπι ι Βρρείίαπιιΐδ :

Αι ρτορπείαδ Ιίη^υχ Ηβ1)Γ3°ιεχ ίπ 035α ΓβεΙο ΗεΙίιι

άίείΐ; ίΐ3 ίβίΐιΐΓ εί ιη ρι-οροδίΐο, 'ςιιβηοΌ Ιίυόβηι

τεείο εββιι βί(ηίΟε»Γ6 νυΐΐ, ροη'ιΐ ΗβϋΓίΡΟΓυιηΊίη-

ρυα, « 3ΐΙε1υΪ3. ι Οιιιη αυιεπι Ιαιίδ Λά Οεαπι Γοΐβ-

Ιίοηβηι 1ΐ3ΐ>ε3ΐ, Πίικίςυβ ι \λ, > δίΐ οηιιπι κ ηοιτί!-

ηίβιΐδ , ηιιχ ϊ>εί ηβΐιΐΓβπι άεεΐ3Γ3ήι , Ιοίιιιη δίηιιιΐ

< βΐΐεΐυϊα, > ]3ϋ8 Όβι ρβι- ίηΐβΓρΓβίαΓιοηβιτι τβάά'ι-

ΙϋΓ. ΟυβηάΌ ίΐβςυβ νοχ Ηιεε βΐίειιί ρδβΐηιυ ρτχ-

δ€ΓΪρΐ3 βδΐ, εο§ϊ13Γε οροιίεΐ , ϊϊΐ ςαοο" δυΙκΙίΐϋΓ, 3<1

ϋεί Ιαυάαΐίοηβαι ει ρπβάίοΐίοηβιη άυεβΓβ. Ούλα·

ίιΐδεπρίίοηίβιΐδ ιηυΐιί εχ ροδίΓεηιίδ ροΐίββίηααιη

ρδβΐηιίδ Ιιιιμίδ 1ί1)ΐ·ί ίιΐδί£ηίυηΐυΓ; εχ ηιιίϋυδ ίηΐβΐ-

Ιίβ'ιιηιιβ , ηοι-υπι ςυί \»να »ά ρεΓΓεεΙίοηίδ ευίπιεη

αδεεηάεηιηΐ ίηφιε ρΓχεεύεηΐίΙιιΐδ ρδβίπιοππη ρβι·-

Ιί1)ΐΐδ, 860Ηηι1υηι ειρϋε3ΐίοηειη (1β ίΙΙίβ ΙΓ3(1ϊ13πι,

εχρυηςβίί δυηΐ, ιηυιιιΐδ 6δβε, ϋβιιηι ΙαικΗϋυβ ρΓΟ-

βεςιιί, εί ■ ■· Ιιίδ νεΓ$3Γί , Ίη α,ιιίοιίδ εΐ'ΐ3Π) βη^είο-

Γυηι η3ΐυΓ3 νβΓδβΓΐ εΓεϋΤΐιιι·. Νεηιιε εηίηι εοιηρεΓ-

Ιιιιτι ηο&ίδ εβί βΐίβπι ΠΙοπιπι εδβε οεειιρβίίοηβιτι ,

ςυβιη 13ικ1:ιγο Οβυηι. Νε<]υε 3ϋ ίΐΐίδ ηιιοηυε , ςιιί

νίΐ3ΐτι 3(1 ΛίΓΐυΐίδ ηοπηβπι εχί^ετε βΐυάεηΐ , 3ΐίυ(1

η^ϊΙιΐΓ, ςυβηι υΐ νϊίβω δυίηι εΟϊεϊ3η( ςιι»δΐ ρεΓεη-

ηειιι Πεΐΐ3ΐΐ(1εαι. ΟυαιεΓξο,ςυΐ ιαΙΙεΙυία ηηδεηρίυιη

ΙιαΙιοπΙ, οπιηεδ ρΓορεπιοϋυηι ϊη ιιΐΐίηιη ΡβαΙπιοΓυπι

δεειίοηβ ΓερεηβιιΙιΐΓ, ρεΓδρίευε ίηΙβΙΙί^ίΐϋΓ, ροδίτβ-

λίαν άλλην τινά (27), πλήν τοΰ αίνεϊν τδν θεδν, ούτε πιβιτι ΡδαΙιιιοπιπι 8βεΓιοηβπι δΐιρβποΓβπι εδβε οηιηΐ

τοις χατ' άρετήν τελείοις ϊτερδν τι σπουδάζεται, ή εχεείδβ ρεΓ Ρββίηιοβ 3δεεηδίοηε , υΐροίε ίη ςιιι

τδ τήν ζωήν έαυτών αίνον είναι θεοΰ παρασκευάσαι. Π)3χίπΐ3ΐη ρβΓίεπι ϋεΐ Ιβυδ εοηΙίηεΙυΓ, νεΙ εοηοΓ-

ΈπεΙ τοίνυν οί τήν έπιγραφήν έχοντες τοΰ < Άλλη- 131Ϊ0 3(1 ευηεε1ε1>Γ3η<]3δ άίτϊπΐ Νιπιιίηϊδ Ιβικίεδ.

λούϊα, ι πάντες σχεδδντφ τελευταίω τμήματι τής ψαλμιοδίας ευρίσκονται (28), σαφώς ΕστΊ κατανοησαι. 5τι

πάσης ύπέρκειται τής υψηλής διά τών ψαλμών άναβάσεως τδ τελευταϊον τμήμα τής ψαλμωδίας, έν ω τδ πλεί

στον θεοΰ αΐνός έστιν, ήτοι είς τδ αίνεϊν τδν θεδν παρακέλευσις.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Η'.

Αείπεται δέ άπδ (29) τών άνεπιγράφων τήν αίτίαν,

ώς έστι δυνατδν, κατανοησαι. Τά δε έν τω μέρει

τούτω παρ' ήμών εδρισκδμενα, έν τή δοκιμασία τών

έντυγχανδντων προκείσθω, ή δΐξασθαι τά ήμέτερα,

ή πρδς μείζονα θεωρίαν προσάγειν αύτών τήν διά-

νοιαν. Ταύτην τοίνυν τήν διαφοράν έν τοις άνεπιγρά-

φοις κατενοήσαμεν. Τοις μέν γάρ αύτών άντ' επι

γραφής ή (30) ψαλμωδίας γίνεται έπίνοια, έφ'ών κοινδν

καΐ παρ' Έβραίοις κα\ παρ' ήμίν, τδ μή είναι άλ

λην έπιγραφήν τών υποκειμένων, εί μή ταύτην μδ-

νην τήν τοις δητοϊς έμφαινομένην διάνοιαν. Τοις δέ

λοιποΐς έπιγραφα\ μέν είσιν έκκλησιαστικαί τε κα\

μυστικαί, καΛ τής κατά τδ μυστήριον ήμών (31)

ευσέβειας σημαντικοί, άλλά τοις Έβραίοις ούχ είσΐ,

ΰΑΡυτ νιιι.

8υρεΐ'εδ(, υΐ <\ηοαά νΪΓεδ ΓεΓυηΐ, Γ3(ίοηεηι ϊ 1 1 ο—

πιπί (ϋδη,υΪΓβιηιΐδ , ςυΐ ίηδεΓίρΐίοηε 03Γεη(; ςυ»

\ογο Ιι.κ! ίη ρ3Γ(ε βίΓοΓαιικίδ , ]ηάϊεϊο ΙεεΙΟΓυηι εοπι-

ηιίιιίΓηιΐδ , ιιΐ νεί ηοδ(Γ3 ρΓοΙιεηΐ εί τεείρίβηΐ, νεΙ

3(1 π)3]ογ3 εχεο£'ιΐ3η(]3 ίηιΐυδίηβπι δίκιηι εοηνετ-

Ρ ΐηιιΐ. ΙΙαικ· εΓ^ο ίη ρδ3ΐηιίδ, ίηδεηρίίοηε εβΓεηΐϊ-

Ιιιΐδ, (ΙίΠΊτΐΊΐΐίηηι κρβτΐηυβ , (]υί3 ηοηηυΐϋδ Ιοεο

ϊηδεπρίίοηίδ ε*1 ίρδ3 (οΐίυδ ρδβΐηαί $εηΙεηΐΪ3 , φπ-

1)ϋδ 61 ηρικΙ ηθδ , εί 3ραϋ ΗεΙ)ΓΧθδ εοηιιηιιηε 6δΙ,

ηΐ 3ΙΪ3 ίηδεηρίίοηε ψ\χ βεηιιιιηΙυΓ, ηοη ίηδΊςηίβη-

ΙαΓ, ηιιηιη ίρδΟ, ηπί νίτΐιίβ ρδηΐηιί δΐι!ι]ίείΙυΓ,

δβηδυ. ΑΙϋβ 3ΐι(επι ρΓχΓι^ιιηΐυΓ ίηδεπρίίοηεδ , δε(1

εεείεδίηδίίεββ ει πιγβΐίεχ, ηινδίοΓϋιμιο, (]ποΗ 3(1

ηοδίπκ ρίεΐ3ΐίδ (ΙίδοίρΙίηβιη ρεΠίηεΐ , δί^ηίΠε»-

(21) Τισί, ειΐ.

(22) ΚαΙ τδ, 6(1.

(23) "Οτε, 6(1.

(24) Αλληλούια, β<1.

(25) Δέ, οιΐ). 6(1.

(20) 'Αγαγεϊν, 64.

(27) Τινά οιη. βά.

(28) Ένευρίσχονται, ειΐ.

(29) 'Απδ οπι. αΐίηαοί Μάά.

(30) Ή, βϋ.

(31) Ήμίν εά.
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Ιπεβδ, 86α ,ιριιά ΗβΙΐΓ2605 ηοη δαηΐ, εοηνεηίεηΐβΓ Α χατάτήν γεγενημένην έν τώ Εύαγγελίω κατ' αύτών

νΐα'βΐίεεί Η|ί ίη ΕνΒη^βΙίο 3(1ν6Γ$υ$ ίρ$08 3εεαδ3-

Ι'ιοηί : ι Οιιοπϊιη Ιβξβιη Ιυΐβπιηΐ, αϊ $ϊ ςαίβ οοηβ·

ΙβΧηΓΟίΓΪβΙυπι, εχΐΓ3 δ^η,τ^οβ,ιπ) Παΐ". > Ουαβοιη-

ςαβ ϊβϊΙιΐΓ ίηεεηρίίοηεβ ίρ$ί 3ηίηΐ3(1νβΓΐβπιηι εοηΐί-

ηβΓβ (ΐ6ΐηθΏ5ΐΓ3ΐίοηβηι αυΐιηιϋαηι π)γ>1ειΐί Οοπιίηϊοϊ,

Ϊ1Ι38 Γ6ρυ(1ί3Γυΐ1(. 0ϋ3 ΟΜ5Ά 3ε6ϋΓ3ΐ6 61Ϊ3Π1

νειΐ)», ψιχ Ιβοΐίοηί ίηδειΐρΐίοηίβ βεεΐ68Ϊ38ΐίε% ρπε-

0χ· δΐιιιΐ, ηιοηβιιΐ, βΐ εοηίπι ίΙΙοβ ηοίβηΐ, 1ιη]α$-

ηκκΙϊ ρ$3ΐιιΐ08 βρυά Ηε1>ΓΧ08 ίηδΟΓίρΐίοιιίΙκίδ οβ-

ΓβΓβ. ΙΙαηε ίη ηιοαΌηι βχροδίιο Γϋ3ΐπΐ0Γυηι άΊδεη-

κατηγορίαν, ι "Οτι δόγμα έθεντο, Εϊ τις δμολογήσειε -

τδν Χριστδν, άποσυνάγωγος γένηται. > "Οσας τοίνυν

έκείνοι των έπιγραφών κατενόησαν, ένβειξίν τινα

περιέχειν τοΰ μυστηρίου , ταύτας ού παρεδέξαντο;

Διδ και παρεσημήνατο δι' άκριβείας ί-' αϋτών τδ

τοιούτον ό λόγος τ5) άναγνώσει της έχκλησιαστιχής

έπιγραφής προστ·.θ£\ς (32), οτι παρ' 'Εβραίοις εστίν

άνεπίγραψος. Της τοίνυν διαιρέσεως ταύτης έν τοϊς

Ανεπιγράφοις προεκτεθείσης, καιρδς άν εΓη δι' αύτών

των (ίητών ίοϋναι τψ λόγω την μαρτυρίαν.

ηιίηε, ααί ίηδεηρίίοηε ηοη ρΓχηόΐ3ΐιΐιΐΓ, Ιβηιριι$ εχίβεΓε νϊίΙβίιΐΓ, οι ίά αηοά 3$δεηηηΐ8, ίρδίδ ρ$3ΐηΐ0Γαιη

τετυίδ εοηϋπηεηΐϋδ.

Κ

Εγ^ο ρπιηπδ οηιηίυηι ρςβίηιοδ ιτΐίΟΓίριΊοηβ ορυί

ηοη ηββυίι·, ηαπι ςυίβ 8ΪΙ Πηίδ εοταπν, αοχ ίη ίΐΐο

αΙεαηΐΒΓ, ηι»ηίίβ*Ιατη ΜΙ Ιβείοπηυδ. Εβί

▼β!αΙ ίηΐι-οά'υείίο βά ρηίΙοδβραΊβπ) δρίπιιυίειη,

άβηβ αϊ 3 ηι 3 Ιο ΓβεβαΉηπι , (Λ »ά ϋοηυιτι 3εεε<ΐ3-

Μίκ, ει 01 ρτο Υίηΐκΐδ 3(1 βϊηιϊΐϊΐυι) ίηβιη Οβί εοηίβη-

ά3πηΐ5.

ΡοδΙςηαα αοΐεοα ίη ίρχο Ιιβαΐίίικίίηΐδ ρπηείρίο

ηιοηίϋ ίυηιιΐδ, αϊ 30 ϊπιρίείβΐβ ϋεβίδ&ηιαβ, ηίηε αϊ

3ϋ 63 1ί1)6ΓειηαΓ, ρΐ'οΓβΓΐ ηο&ίδ ϊηδοηβίςϋε 8εεαη(1α8

ρ83ΐηια$ ενΛηβεΙίευω ηΐ)5ΐει-ίυηι,υ.Ι ρΓοίηϋε ρππιυδ

ρβ3ΐαιυβ δίι α,υοά'βιηηιοάΌ ίηδεηρίίο $εεαη(1ί. Εχρο-

ηίΐ εηίιη ηβΐίνίΐβίεηι δεεαηάΊιηι εβπιειη ε]αί, α,αί Ιιο»

α" ίβ ρΓορΙετ ηοδ ηβίαβ ε$1 (ηβηι ίΙ1αά < Ιιούίε > ρ3Γβ

ΐειηροΓίδ β8ΐ),ααί δβηιρεΓ εχ ΡβίΓε, ει ίη ΡβίΓβ Ρί- (

1ίιι$ 681, «Ι ϋβυβ. δίπιηΐφΐε βχρϋεβΐ τε^ηαπι βΐ

ϊηρβΓίααι ίη βοδ ηαϊ ιαο ίπιρβΓΪο 3βΙβ3 ηοη 6Γ301,

ΐ]οϊ 63 άε εβυω , (}υοϋ ϋεο ηοη δβΓνίΓβηΙ, ςεηΐίοαδ

αηηαηκτ303ηίαΓ, 8αϊ |απ$]εΐ εχίε^βδ, νεΙ ροιίιΐδ

Ιηία,αΐ, βο φιοΛ αΐΐνίιαιη Ιβ^εα ηοη ΓεείρεΓεηΐ, βε(Ι

}α§αιη 3 &β βηϊίεετεηΐ : ϊα^αόΐ 3αΐειη νοοαΐ ρτχ-

εερίαιιι-

Ηίδ «αΐβια ίη Γβ&^ηη φιοηιιε, ηαο<1 οηιηιηηδ βη-

ρεΓειηίηεΐ , 38εί1ί8, βυη( ΐΐΐί ςυί οΐίηι δίηβ ΟοηιΊηο

τίνε!)3ΐιΐ, ήίΒΓΟίΙβδ Οβί ρβΓ Κ4βη ίη ίΙΙιιηι ηαί Ιιοιίίβ

{βηίΐυβ βδΐ, ει ςυί ρβχ δυρβτ ίΙΙοβ εοηβΐίΐαΐυΕ εβί ,

ςαϊ ει ίρδί τεηβαί εϊ τεςπε Γβεΐί «αηΐ, ίη ςυώυβ νίΓ^α

ίεΓΓβϊ, Ιιοε 651, ϋηηιαίβηίΐίβ ίΐΐβ ροίβηΐίβ, ίά ήαοά

ΐεΓΓβ&ίΓε εϊ Ιαίευηι εηΐ εοηΐβΓεηβ, ίη ίηεοΓΓαρίληι

(ΐίΙυΓϊαι 605 ΐΓ3ηκΐαϋΐ, δίιηυΐηαε (ΙοεαϊΙ, ϊη Γιύαείβ

6Γ£3 ϋευιιι ΙιεαΙίΙαιΙίηεη) βίίαιη 6356. Οαπι ί^ίΐατ

ηβεε, ηυβηι βχροκαϊ, 8Ϊ1 ρβ&ΐηί δεηΐεηΐία, ίηΐε£Γυιη

6ϊΙ εαίΓιοε! , ςυί νοίυετίΐ, εχ ίρςίδ ο"ίνίηίδ νεΓηίδ

ρΓΟοατβ ορίηίοηεαι ει εχρίβηβιίοηεηι ηοβίΓΧπι, ηυιη

ε3 ςυ.Έ άΐχΐαιαβ , άίνί»ίιιιβ ίιιβρΊΓϊϋβ νοείοαβ ςα«-

ίΐτειιΐ. ΚεΙίηιιί ρ$3ίπιί ίη86ΓίρΙίοιιίΙ)α5 εβΓβηΐεβ, ]αχΐ3

€3 ςαϋ δυρΓα ΐΓ3(1ίύίη)ΐΐ8, 8γη3§οπα> ςυίιΙεπι Ηβ-

1)Γ«0Γαηι, ηοη Εεείεδίχ Οβί ΐαίε* βιιηΙ. Ιη οηιηίί>υδ

βηίπι τερεηΓε ε»1 ίη$εΓίρΐίοηεηι αϋςιιηηι, ηυβηι ία-

'Ο «ροτεταγμένος των 'δλων ψβλμδς έπιγραφής

ούχ έδεήθη. Φανερδς γαρ Ιστι τοίς άναγ*νώ»χουσιν

6 τών λεγομένων σκοπός, ότι είσβγωγιχδς προς φι-

λοσοφίαν ίστ\ν, ««οστήναι τοΰ χαχοΰ συμβουλεύων,

χαΐ εν τφ άγαθω γενέσθαι, χα\ δμοιοϋσβαί τω ίΗεψ

κατά δύναμιν.

'Αλλ' επειδή τδ μή δείν άσεδείν, έν τ5| άρχη τοΰ

μακαρισμοϋ προετάχθη, δ δεύτερος, δπως άν έξω

της ασεβείας γενώμεθα, ύποτίΟεται τδ εΟαγγελικδν

προαναφωνήσας μυστήριον ώστε τρόπον τινά έτ.ι-

γραφην τοΰ δευτέρου ψαλμοΰ τδν πρώτον είναι· λέ

γει γάρτήν δια σαρκδς έχει γένεσιν τοΰ (53) σήμερον

μέν γεννηθέντος ϊι' ήμας (χρόνου δε μέρος έστ'ι τό

ι σήμερον ·), άί'ι δέ έκ τοΰ Πατρδς χα\ έν τψ ΠατρΙ

δντος Υίοΰ χα\ θεοΰ. Τήν τε βασιλείαν έπΐ τών

άβασιλεύτων, <& διά τδ μή δουλεύειν θεώ, έν {Ή)

Εθνεσιν ήσαν κατειλεγμένοι · αυτόνομο! τίνες δντες,

μάλλον δέ άνομο:, τώ τδν θεΓον μή παραδέξασθαι

νόμον, άλλ' άπο^όίψαι άφ' έαυτών τδν ζυγόν ζυγδν

δέ λέγει τήν έντολήν.

Της δέ τοΰ παντδς ύπερκειμένης βασιλείας, χα\ έπ\

τούτοις έλθούσης, οί ποτέ αδέσποτοι, θεοΰ κληρονο

μιά (33) γίνονται διά της είς τδν σήμερον.γεννηθέντα

πίστεως * 'τοΰτον λέγω, τδν χαταστάντα βασιλέα έπ*

αύτών ' χλ\ αΰτοί γεννηθέντες χαΐ βασιλείς γενόμε

νοι. Έιρ' ών ή σιδηρά όαβδος, τουτέστιν, ή άτρεπτος

δύναμις περιθρύψασα τδ γήϊνόν τε και όστράχινον, είς

" τήν άχήρατον φύσιν μετεστοιχείωσε, διδάξας ότι μόνον

έστ\ μακαρ:ον τδ έπ' αύτώ (36) πεποιθέναι. Ταύ

της δέ οδσης τοΰ ψαλμοΰ της διανοίας, ήν έξεθέμην,

Ιξεστι τψ βουλομένψ δι' αύτών τών θείων βημάτων

δοκιμάσαι τήν ήμετέραν ύπόληψιν, είπερ εφαρμόζει

τά παρ* ήμών είρημένα τ!\ θεοπνεύστω Γραφί) (37).

Οί δέ λοιποί τών άνεπιγράφων χατά τδν προαπο—

δοθέντα λόγον ήμϊν, τη" συναγωγή τών Εβραίων,

οϋ τη" τοΰ θεοΰ Έκχλησία , τοιοΰτο! είσιν. ΈπΙ

πάντων γάρ ίστιν εύρείν τίνα πάντως έπιγραφήν,

*' ^3η. ιχ, ΊΆ.

(32) Προστεθείς, εά.

(33) Γέννησιν, ε(Ι.

(34) 'Εν οη. β<1.

(55^ Κληρονόμοι, Ρ(

(36) Αύτον, ειΙ.

(37) Φων|5, εϋ.
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ήν ό "Εβραίος ού δέχεται διά τδν της ευσέβειας λδ-

γον, καΐ ήν ύπο απιστίας ού παρεδέξαντο. Είσ\ δέ

οί τοιούτοι ψαλμβ\, ώς έν κεφαλαίω μεν ειπείν, τδν

αριθμδν δύο καΐ δέχα, ώς δ" (58) αν και άχριβέστε-

ρον τα περί αύτών έκτεθείη, χα'ι την τάξιν της ακο

λουθίας έφ' έχάστω γνωρίσωμεν ό δεύτερος κα\

τριακοστδς, καΐτεσσαρακοστδς καΐ δεύτερος. Κα\ (39)

4ιή τούτοις ό έβδομηκοστδς, είτα δ τρίτος μετ' αύτδν,

χαΐ μετά τούτους ό έννενηχοστός. Είτα (40) ό δεύτε

ρος, χ«\ καθεξής Εως τοϋ Εκτου, κα\ πάλιν ό (41)

ίγδοος χαΧ τελευταίος έν τοίς άνεπιγράφοις (42), δ

Εκατοστό; τε χα\ τρίτος. Ή μέν ουν τάξις των παρ'

Έβραίοις άνεπιγράφων ψαλμών αϋτη. Τήν δε αίτίαν

τοϋ μή παραδεχθήναι τ.αρ' αύτών τάς έπιγραφάς

ταύτας, ούχ άλλην οΐμαί τινα παρά τήν είρημένην

είναι. Μάλλον δ' άν ήμίν ό περί τούτων λίγος είς

άπόδειξιν ήλθεν (45), ει δι' όλίγων τινάς τών άνεπι-

γράφων ψαλμών έξ έπιδρομής Οεωρήσομεν (44), ώς

άν ή κατηγορία της τών Ιουδαίων άγνωμοσύνης δι'

αύτής της (45) τών /ίητών θεωρίας τδ -ιστδν ίχοι.

'ίπειδή τώ έξ ουρανών έπ\ τήν γήν έλθόντι κε-

λίύει δ ψαλμός έπαγάλλεσθαι, λέγων, ι ΆγαλλιασΟε,

δίχαιοι έν Κυρίω, > ώς τοϋ παντδς έπιστατών (45'),

κα\ έξ οΰκ δντος τδ πάν ε [ς τδ είναι παραγαγών, και

συντηρών (46) έν τώ είναι τά πάντα · ου τδ πρόσ

ταγμα ούσία γίνεται. Αύτη γάρ τών θείων βημά

των ή Εννοια, ότι « Αύτδς είπε κα\ έγεννήθησαν(47),

^^αύτδς ένετείλατο χα\ έχτίσθησαν. > Ούτος μαχάριον

ποιεί τδ έθνος τδ έπ\ τώ δνόματι αύτοΰ στηριζόμε··

νον, ήμδς λέγων τδ έθνος, οΤς ή έλπ\ςτης σωτηρίας

τδδνομα τοϋ Χριστού έστιν, ψ συνονομαζόμεθα οί πε-

πιστευκότες. ι "Οτι έξ οϋρανοΰ έπέβλεψεν δ Κύριος,

τοϋ ίδίΐν πάντας υιούς τών ανθρώπων, έκ τοϋ έτοι

μου χατοικητηρίου αύτοΰ (48). ι Κατοικητήριον 64

αύτοΰ Ιτοιμον τδ άε\ δν, τδν Πατέρα ώνόμασεν, ου

τδ είναι άεί έστιν, ούκ Εκ τίνος γενόμενον, άλλά πάν

τοτε ετοιμον · κα\ ού ξενιζόμεθα, ότι έξ έκείνου

τοϋ (49) κατοικητηρίου τοΤς τών άνθρώπων υίοΐς κα-

ταμίγνυται, Τίδς άνθρωπου γενόμενος, διά τδ πε-

ικίσθαι, 3τι αύτδς έστιν ι Ό πλάσας καταμδνας τάς

καρδία; ήμών (50). » ΕΙ γάρ έκείνου πλάσμα ή άν-

θρωπίνη φύσις, τί καινδν έχ τοϋ μυστηρίου μανθά-

νομεν ; "Οτι ό Δεσπότης της φύσεως είς τά Γδια ήλθεν"

άλλ' οί Εβραίοι αύτδν ούκ έδέξαντο. Διδ τούτοις ή

επιγραφή ούχ Εστιν, ούδέ δ ήλιο; τφ μή βλέποντι.

"Οθεν τδν κατά σάρκα τοϋ νόμου δρόμον, 8ν « ψευδή

ϊππον » λέγει, καΐ (51) πασαν τήν σωματώδη τών

Εντολών κατανόησιν (ΐοΰτο δ* δν εΕη ό γίγας), 4χρη-

στον είς σωτηρίαν Χρίνομεν καθώς διαβάλλει τά

Μ ΡδϊΙ. 1ΧΧ11, 1 »<|<|.

(58) Δ'οηι. 6<1.

(59) Και οιη. 6(1.

(40) Και 3(1(1. ε4.

(41) Ό οιη. βά.

(ϊίίΈπιγράφοις, 6(1.

Ϊ45) "Ελθοι, βά.

(44) θεωρήσωμεν, 6(1.

(45) Τής οω. ειί.

άχηι ηοη Γοοϊρίΐ ο1> μίεοι'ΐδ ςαχ ίη βα Ιβίεΐ Γίΐίυ-

ηβιη , ο,ιΐίπι ρΓορίβΓ ίηΟιΙεΙίΐβίβιη ΐρβϊ Γ6ρ«άΊ·ηΐ.

ΙΙ^υβπκκΙί ρβίΐηί ίη υηίνβηαη βαηΐ αΌοάβΗη,

( ιιΐ 8υη)ΐτ)8ΐίηι ηυηιβτηιη άϊοαηη, ςιιο βΐ βεευηιίιΐδ,

ςιιχ 3(1 (Ιη^υΙοβ ρει·ΐίηβηΐ, βχρίίεεηΐυι-, δίηιιιίσ,υβ

εη,ΙυβΙίοβΙ οτάο ει (ΙϊβροβίΙϊο ίηηοίεβεβΐ) , ηβπιρβ,

Ιτίιβδίηιυδ βεευηαηβ , ε( φΐ3(ΐΓ3£εδίιηιΐ3 ΜευαάΊιβ.

ΡοβΙ Η05 8ερΐυ3£β$ΐιηιΐ8 , ει Ιβτΐϊαβ »1) ΐβίο. Ρθ5(β3

ηοα&ιεβίιηαι , ι)είη(1ε δεευηάΊΐδ >Ι> Ιιοε υβσ,υε 3(1

βεχίυπι. Καηυΐ οιονυβ, ει υΐιίπιυβ ϊηΙβΓ ίΙΙοδ ςυί

ίηδεηρίιοηε εβΓεηΙ, εβηΐββίπηιι Ιβηίυβ. Ηχε φίΐϋΓ

6δΐ Β6ΓΪ68 ρββίιηοηιιη, ςυί βρυά Ηε1>τΐΕ08 ιπΐϋβ ίΐι-

βεΓίρΐίοηϊοϋδ ίηδϊβηϊυηΐυΓ. 03υ53ηι ευτ ηοη Γβεΐ-

ρίβηΐ ίβΐ38 ίηβεΓίριίσηεδ ιΐίχπι ηοη ι>υ'ιΐπκ ββδβ ,

ςυβπ) 63ηι ψιχ βυρΓβα ηιε ΜΙάικΙβ ββΐ. 3β<1 είβηοτ

εΐ (ΙϊΙυεϊοΊοΓ ηυ]υ* Γβί (ΙβΒΜΠκΐηΙΐο βτίι, βί ραυείβ

ςιιοδάβπι ρδβΐιηο» Ιηιεπρίίοηίβ εχρετίεβ, ςυββί ίη

ΐΓ3ΐι$ουΓ$ϋ ίιΐδρίοίβιηυβ , υΐ ΓβρΓβΙιεηβίο εΐ βεευββ-

Ιίο, ς«3ιη ίη ρβτύάο» ει ϊηδίρίβηΐβδ ίηάβχβ ίηβΐί-

Ιυίιυυβ, εχ ΐρββ νβΓίχίΓυπι εΐ δεηΐεηΐίίπιηι βοηβ'κίε-

Γ3ΐίοηε εοηΟηηβΙυτ, Ηιίεπιςυε βίΐιί εοηεΐϋεΐ.

Υεηίεηϋ ίρίΐυτ «χ εβεΐβ ίη ΙβιτΜ» ]υοεΐ ρΜίηιιβ

βρρΙαυιΙβΓβ ηίβ νεΓϋίί : ι Εχ8ΐι1ΐ3ΐε,.](ΐ8(ϋη Οοαίηο, ι

ει ηρρίβϋύίΐβ, ιαπηααιη υηίνεΓβίΐβϋβ ίιυ]υβ πιοάεπι-

Ιογϊ, ςυϊ εχ ηίηίΐο οπιηεςυοιίεδί, 3ϋ εβδε οάυχίΐ, ει

οηιηία ίη βυο εββε εοηδεη'31 , ειφι* ρΓχεερίυηι εβί

ΓβΓυπι δυυδίβηΐίβ. Ηχεεηίηι ηοιίοδυυ]ίείΐυΓ (Ιϊνίηίι

ϊϋίβτεΓΟίβ: ι Ιρβεάΐχίΐεΐ Γβεΐβ $υηΐ,ϊρδεηΐ3η(ΐ3νϊΐ εΐ

εΓ03ΐ3 δυηΐ. ι Ηίε 1>ε3ΐ3ΐιι Γβείΐ^εηΐεαι, ςυχ ηοηιίηβ

ίρδίυδ ηίΐίΐυτ, ηο· ρβΓ ^εηΐβπι ίηίοΐΐί^βηδ, ςυίουι

«ρβδ $3ίυΐίδ ϊη ηοηιίηβ Οητίδΐί ροβϊιβ , ηυκ^υε ευιη

εΓ6(1ί(1ίπιυ$, 3 ΟΐΓίβίο ηοσιβη βεεερίαιυδ. ι Ουοηίβιη

άο εαείο Γββρβχϊΐ ϋοιιιίηιΐδ , υΐ τίιίεβΐ οιηηεβ Ιΐΐο*

ηοιιιίηυιη , (1ε ρτχρίηΐο ΙιβυΊίβειιΙοδυο". > Ρηβρβ-

Γβΐιιιη ε]υδ ηαοίΐΜΐιΙυη, ηαοιίςυβ δβηιρβΓβδί, Ρα-

ΐΓειη 3ρρεΙΐ3ν1ΐ', ευ]υβ εδδβββιηρεΓ ε$ΐ; ηυίρρε ψιί

εχ ηυίίο δ'κ ςεηίΐιΐδ, βειΐ βεηιρεΓ ρΓχρβΓβΐυηι ε$Ι

ήο« Ηαίιίιαουΐυιιι ; ηβςυε α1>0ΓΓ3υίηιυ?, βΐ ετβάαιηηβ

ευηι εχ ΐ I Ιο ρΓχρ3Γ3ΐο ηβΐιίιβευΐο (Ιειεεηιίεηΐεπι ,

ηΐϊΐί Ιιοηιίηυηι 3{§Γβ(3ΐυπι βΜβ, ΓαεΙοπι ηοπιίηί*

ΡίΙίιια), εο <{υο4 ηοΐιίδ οβτίο ρεΓβυιβυοα ιί! , ίρβυιπ

ββδε (]ΐιί < (Ιιιχϊΐ δίβϋΐβΐίήι εοΓ*ΐ3 ίρδΟΓυηα. ι 5Ί εηίιη

ΐρ&Ίυβ Π^πιβηΐυπι εβί ηυηΐΐηβ ηίΐυη, ιηβήΐο ςυχ-

Γ31 αυίδ. Ουίά ηονί ηοε ηι^δΙεΓίο (1ί3ε3Π)ϋ3? ΙΙΙικΙ

νίιίεΐίεεί , ϋοπιίηαηΊ π3Ιπγχ ίη ρΓορτίβ νεηϊδίβ, ει

■λ\) ΗεΙίΓχίδ Γβεερίυπι ηοη ε$δε. Ουοείτεβ ϊηδΟΓίριΐσ

ίΐϋδ ηυΐίβ, υΐ ηεε βοΐ ίΙΙί, ςιιί ηίΐιίί νίϋεΐ. ϋηάβ

ευτδΐιηι Ιε^ίδ δβοηηιΐυηι ε3τπεπι , ςυεηι < ΓβΙίβεειη

εα,υυηι · ηοπιίηβΐ, βι οιτιηβπι ΠΙβηι εοΓροΓβΙεηι ηβίίη-·

ιΐβΐυπιηι ίη1ε11ίξεηιί3πι, ςυχ ΓσΓΐ3£δίδ ΓιιεήΙ ϊΙΙβμ-

[45') Έπιστατοΰν-ι, εά.

[46) Παραγαγόντι κά\ συντηροϋντι, β(1.

[Π\ Έγενήθησαν, βά.

(48) Αύτοΰ οία. 8(1 .

(49) Έτοιμου »άά. 6(1.

<50) Αύτών. ε(1.

(51) Κατά ηυίάαπι οοιΚΙ.
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(539, ηίΐιίΐ 3(1 δβΐϋίβηι οοηΓβιτε ^ϋάίοβιηυδ^ ρΓΟίιΙ βΐ Α τοιαύτα ό Ψαλμιοδδς 8Γ αίνίγματος λέγων ι Ψευδής

ϊρδβ ΡβαΙιηοΓαηι δεπρίΟΓ ΙαΓια χηίςηιβίβ ΐ|υο(1»ηι

ΐΐ'βαΊιείΐ, ευπι α'Λ : ι ΡαΙΙηχ οηυυδ 3(1 δβΐυίειιι, ει

%\%Λ8 ηοη 6;ιΙνα1)ίΙιΐΓ ίη ηιυΐΐϊΐυϋίηβ νϊΠυΙίι $υχ. >

Κεβρίειεηίει νβΓΟ ίη ευη , ο,υϊ Ιϊυβηΐ 3 ηιοπο βιιΐ-

πΐ3$ ηο$ΐΓ38 ρβΓ εοεΙεδίειη είϋιιιη, (ςιιοπΐ3(]πκκ1ιιη;

Ρπ>ρΙιεΐ3 (1ίείΙ :< ΟειιΙϊ ϋοιιιϊηϊ βυρβΓ ιηβΐυεηΐβδ

ευπι, 61 ίη βϊβ ςυί βρβι-αηΐ βυρβΓ ιηίδεπεθΓ(1ί3 β,)ϋ8,

ιι( 1ί1>6Γεΐ 3 πιοΓίβ 3ηίηΐ3$ οοπιπι , ει αίαΐ εο8 ίη

Γαηιβ») ϊΐίικί ρΓοΓβππιυβ, « Αηίηια ηοδίΐϊ 8ΐΐ3ΐίηε1>ίΙ

Οοιηίηυηι, α,υί εχ εοβίίδ ηοβ ίηΐυβίυτ, 1 84 « : Ρϊαΐ,

Ρ/οιηϊηο, ηιίβεηεθΓ(1ί3 Ιιο δΐιροΓ ηο$, (]ΐΐ6ΐηαϋπιο-

(Ιαηι ΒροΓβνϊηιυϊ ϊη Ιε. »

ΡΓορίβΓ η*ε ΓβριιάώΙ ,ίιιάΌειίδ ρςβίηιί ίΙΗϋδ ίκ-

ί'ππος εις σωτηρίαν, κα\ γίγας οϋ σωθήσεται εν

πλήθεί Ισχύος αϋτοΰ. · Βλέποντες δέ έπ\ τδν (5υόμενον

έκ θανάτου τάς ψυχάς ήμών δια της ουράνιας τρο

φής (καθώς φησινό Προφήτης, δτι (52) « ΌφθαλμοΙ

Κυρίου ΙτΛ τοΰς φοβούμενους αύτδν, (55) τούς ελπί

ζοντας έπ\ τδ έλεος αύτοϋ, (Ιύσασθαι έκ θανάτου τάς

ψυχάς αύτών, κα\ διαθρέψαι αυτούς έν λιμω >), φα-

μέν εκείνο, ότι « Ή ψυχή ήμών υπομένει τώ Κυρίψ,

τω έξ ουρανών ήμάς έπιβλεψαντι. > Και, ότι < Γίνοιτο,

, Κύριε, τδ ϊλεός σου Ιφ' ή μας, καθάπερ ήλπίσαμεν

■ έπΐ σέ. >

Διά ταύτα τήν έπιγραφήν τοΰ ψαλμοΰ τούτου ό

δεπρίίοηβιτι. ΒιΐΓ8ΐι$ 0υ€3ηΐιΙεπι ΓβΓιοηβηι ρδβΐηιυδ ρ Εβραίος ου δέχεται. Πάλιν κατά τον αύτδν τρίπον 6

<|ϋ3(]Γ3§66ΪΓηυ8 8εευη(Ιιΐ8 3ριΐ(1 ΗβίΓΰεοδ ίηδεΗρίίοηβ

ηοη ρΓ3;ηοΐ3ΐυΓ. Οδίβοϋίΐ, 3ιΊ)ϊΙγογ, ίρββ ΥβΓΐκ>πιηι

ρββίηιί 8βηβ8, ΐϊΐ)·δΙεπί ίη ρββίιηο Ιιβο βχρίίεαίί, βο'β,

ο,οί βεοί* ΙιιιΙβίεϋθ 3<1αί(1ί βυηΐ, εβρβεεβ η»ιη εβδΡ,

ΟοΗογΙπιιιγ Η3ΐηηιιε , ιΗ ΓβηονβΙ» ]υνβπΙιιΙβ ϊηΐι-ο-

ε3ηιιΐ8 4(1 3ΐΐ3Γβ. 8ε(1 1υ(ΐ2βιιηι ηιιΙΙβ Ιιυ]υδ Γβϊ ειΐΓβ

Ι3η§ί(. Νοπ βηίιιι τεηυ-νβπ βεβε ραϋΐιΐΓ πι > δίοι ίο 83-

ΙιιΙίδ ρβΓ 8υρβΓη3ΐη ΓβςεηβΓαΙίοιιβη).

ΙιΐδβπρίΊο ρ&αίιτιΐ 8βρΙιΐ3|66Ϊηιί, ςυ» ϊη εόΉίοηβ

Εεείεβίχ βίε Ικώβΐ : ι Ργο ΠΙίίβ ΙοαχΙαΙ), είριίοηιιη

εηρίίνοτυηι, · βϋ Ηευτκΐι οπιηίιιο ρΓΧΙεηία ε$ΐ. ΰο-

]ιιβ 03083 βΙ»Γβ Ιίο,ιιεΙ. Ν3ΐη ευπ) ίη Ιιΐβ Ι3ηι ρβήρΐ-

ευβ β'ιηΐ (1ε ΟοπιΊηο ηοβίΓβ 0Γ3ευ1&, οοαΓβίπΙιΐΓ 1α-

τεσσαρακοστός τε κα\ δεύτερος τοις Έβραίοις έπι-

γραφήν ούκ έχει, δειχνϋντος, οΐμαι, τοΰ λίγου, ότι το

έν τώ ψαλμώ τούτω μυιτήριον τοις Έδραίζουσι κατά

τήν αϊρεσιν άπαράδεκτον ήν. Είσελεύσεσθαι γάρ εις

τδ θυσιαστήριον επαγγέλλεται, νέος γερμένος. Αλλά

τφ Έβραίψ τούτο ούκ Εστίν. Οϋ γάρ δέχεται τώ μυ-

Ό-τηρίω τής σωτηρίας διά της άνωθεν γεννήσεως άνα-

νεάσαι (54).

Έν δέ τώ έδδομηκοστω της έκκλησι*3τικτί£ έκδί-

σεο)ς έπιγραφήν έχούσης, « Υπέρ τών υιών 'ΐωνα-

δάμ, καΐ τών πρώτων αίχμαλωτισθίντων, > παρά

τοις Έβραίοις τούτο σεσίγηται. Ή δέ αιτία σα

φής (55), ότι φανερωτέρας της εις τδν Κύριον προ-

(1»οπιπι ρει·ίίάί3 εΐ ϊίιΟΓβιΙυΓιΟβ, υΐροΐβ ςυί ηοΐίηΐ^, φητε{ας έν τούτοις ούσης, ή άπιστία τών "Ιουδαίων

Ι3πι ιπ3ηίίεΐΐ3ΐη άβ ναγ&Ιπ'ιο Ιιοε ϋοείΓίπβη) τεεί

ρεΓε. Ουεηΐ3(1ιηο(1υηι εηίηι ϊΙΙί (^υί οευΐίδ ΙβΙιοΓβηΐ,

νεί βΟβεΐίοηβ Ί113 ΙεηεηΙιΐΓ, ηιι% 3ςυχ ηιείυ» αΊείΙυτ,

ιιεηυβ δοΐβτίδ Γ3(1ϋ βεοεδεϊοηβηι, ηβ(|ΐιβ οοηκρβειυπι

ΛφΙΧ Ιθΐ6Γ3Γβ ρ0881ΙΠΐ, 88(1 ΐΓβΠΙΙΐΠδ 81ΐρβΓΟΪ1ίί8, ΪΙΙί

ςυΜεπι ηιβίε βΟεεΓι οευΐοβ 3 Γ»(1ϋδ-, ίΝί νβΓΟ, ςυί

3<]υ3ΐη πιβίυυηΐ, Λ αφιχ ϊηΐυίΐιι βνεΓίιιηΐ : ρβη

ηιοάο εΐ Ιϋ(ΐ3?0Γυιη ίαιρΓθ1)ίΐ38 δίΐεηΐίο νβι ίΐϊίειη τε-

ρΓθ!>3ΐ, εο ςιιοά (Γινίιιχ ρΓ£(1Ϊ03ΐίοηίδ βΙαΓ'κιιη εοηΓι-

Ιβπ ηοΐίι. Ι.ΐε6ΐ ρογγο ει ίρββ ρδβίπιΐ 86ΓΪ8 ρΓορηε-

ΙΪ5Β ίΙΓιιΐδ 3Γ03Π3 εορι0808Γ8. ϋίοίι εηίηι ίιι ρ$3ΐιηο

δορίικι^βδίιιιο, ου]ηβ ίηβεόρΐίο βδΐ : ι ϋε ρΓίΟΓίΙιιΐδ

εβρίίνίδ, > Ι3ηςυ3ηι εχρβΓδοηα εβρίίνοΓυιη, ευηι αΐίβ

(|ΐιΧ(ΐ3Π) 8ΐιρρ1Ίε3ηΙί8 ΟΓβΙΐοηί οοηδβηίαηβί, Ιυπι Π

κατηγορείται, ώς δέξασθαι τήν φανεράν τοΰ μυστη

ρίου διδασκαλϊαν μή δυνηθέντων. "Ωσπερ γάρ οί τοϋς

όφθαλμοΰς νοσοΰντες, ή οί (56) τώ πάθει τής ύδρο-

φοδης περιπεσδντες, ούτε τής άκτΐνος ούτοι (57) τήν

προσβολήν, ούτε τοΰ ύδατος έκεΐνοι τήν ίψιν τοις

όφθαλμοΐς ύποφέρουσιν (58), άλλά μεμυχοσι τοις

Βλεφάροις, οί μέν έμπαθείς τά δμματα τής άκτϊνος

χωρίζονται, οί δέ ύδροφοββΰντες τής τοΰ ύδατος

δψεως. Τδν αϋτδν τρόπον, κα\ ή τών Ιουδαίων κακία

διά τδ (59) μή θέλειν όμολογεϊν τήν δ<5ξαν τοΰ θείου

κηρύγματος, άπαράδεκτον ποιεί διά τής σιωπής τήν

άλήθειαν. "Εξεστ: δέ κα\ δ:' αϋτής τής (60) ψαλμ

ωδίας έπιγνώναι τά τής προφητείας αινίγματα. Λέγει

γάρ έν τώ έδδομηκοστω, έν <μ « Περί τών πρώτων

Ίαο" : € Επρε ηιβ άβ ιιιβηιι ρεεεβΙοΓίδ, (1ε ηιβηιι εοη- β αίχμαλωτισθέντων ι έστ\ν ή έπιγραφή, ώς έκ προσ-

Ιγ.ί 1«£βΠ) 3^8ΠΐΊδ6( ΊκίςιΓι. > Ουίυιΐδ νοι·1)ίδ (Ιεβί^ηβΙ

ιΙΙαιη, ηιιί νίΐηιη ηθ8ΐΓ3αι ϊη 83ρΓινίΐ3ΐεηι Γβίΐββΐΐ.

Ει βεςυβηΐίΐιυδ νεΓίιίδ, ροβΐ ιηιιΐΐκδ »ά εοηδοΐβΐίο-

ηβιη 3εεοπιηΊθ(ΐ3(3δ νοεεβ, Γεύίΐυηι εχ 83ρΐίνίΐ3ΐε

<ΐ6δθΓΪΙ)ίΙ, ευηι 3ΪΙ : < (}ιΐ3ηΐ3δ 08ΐεη(1ίδ1ί ηιίΐιί 1 1 ίΙ.πΙ:ι-

Χϊοηεβ, ηιυϊιβδεί πΐ3ΐ3$, εΐοοηνεΓβιΐδ νίνίΟοαβιΊ ιιιε,

«ι »1β ηΐινδβίδ ΙεΓΓχίΐεπιιη ΓεύαχίδΙί ηιε, ιηυ1(ίρ1ίε3δΐί

ηΐ3^ηίΠεεηΐί3ΐη Ιυβηι βιιρετ πιο, εΙ εοηνβΓδίΐδ οοη-

βοΐβΐιΐδ βδ ηιε. ιΟΙβΓίιΐδ νρΓβ οχ ηιβ^ηί ΡίιΜί (Ιφοίτΐηβ

(52) "Οτι οηι. εα.

(55) Καί 3(1(1. οϋ.

!.')■>) Άνανεώσαι ςιικίπ

55) Έστιν Μία. β(Ι.

01 οιη. εϋ.

ζοϋ αιχμαλώτου ό λόγος, άλλα τέ τινα πρέ

ποντα τή τοΰ Εκέτου φωνή, κα\ δτι ι 'Ρΰσαί με έκ χει-

ρδς άμαρτω'/.οΰ, έκ χειρδς παρανομούντος και άδικοΰν-

τος· > τούτοις τοις ένόμασι τδν αϊχμαλωτίσαντα ήμών

τήν ζωήν ένδεικνύμενος (61). Και έν τοις ύπολοίποις

με-ά πολλάς τάς παρακλητικάς έκείνας φωνάς, τήν

έκ τής αιχμαλωσίας γενομένην έπάνοδον διασημαίνει

τψ λόγω· ένοίςφησιν, δτι ι "Οσας Ιδειςάς μοι θλίψεις

πολλάς και κακάς, καί έπιστρίψας έζωοποίησά;

(57) Ούτοι οηι. ει).

(58) Υπομένουν ααί<Ι&η εοΟιΙ.

(59) Τοΰ, εϋ.

(60) Τής οηι. βά.

(61) Έκδεικνύμενος, αά.
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φε, και έχ ιών άδύσσων της γης πάλιν άνήγαγές με, Α εοβηοβοβίΐΐυβ , ςυοπ>0(1θ βχ 3ΐ()ίδίδ ΓΤ(1υο3ΐυΓ, ςιιί

έπλεόνασας έπ' έμέ την μεγαλωσύνην σου, χα\ έπι-

στρέψας παρεκάλεαάς με. · Τοΰτο δέ σαφέστερον έχ

της τοΰ μεγάλου Παύλου διδασκαλίας νοήσομεν, πώς

έχ των άδύσσων άνάγεται ό τω βάρει της Αμαρτίας

χαθελκυσθε\ς εις την άδυσσον διά τοΰ χατελΟοντος

βι' ήμας εις την άδυσσον . Περ\ ου φηιιιν· « Μη

είπης έν τί] καρδία σου, Τίς άναβήσεται εις τδν οΰ-

ρανον; τουτέστι Χριστδν καταγαγεΐν. "Η τίς κατα-

6ήσετ«ι εις την άδυσσον ; Τουτέστι, Χριστδν έχ νε

κρών άναγαγεϊν. > "Οθεν γάρ εΐσήλθεν εις τον χοσμον

ό θάνατος, έκεϊθεν πάλιν καΐ έξωχίσθη. ΔΓ άνθρώ-

!»» είσηλθε, &' άνθρωπου καΐ έξοικίζεται. Ό πρώ-

ροη<1βΓ6 ρεοο3ΐί ϊ ιι ρΓϋΓιιηιΙιπίι (ΙκΙι-αοΙιΐί ββΐ, <]β ηυο

ίηςιιίΐ .* < Νβ άΐοβ ίη οοΓ<1β Ιιιο : 0.υί» ΜΟβηϋβΐ ίη

εοβΙιιιη? ηυοιΐ βδΐ Οιπδΐιιιη (ΙβιΙικβΓβ. Αιιΐ (·πίδ Λβ-

δοοηιΐβΐ ίη 3Ργ*δΐιΐΐΐ 1 Ηοο βδΐ Οιηδίυιη α ιιιοηιιίϋ

ΓβνοιαΓβ > ΙΙικΙε βη'ιηι ίηΐΐΌΐνίΐ ίη ιηυηιΐιιπι ιηοΓ»,

ϊικίβ ίΐβππη οίβοΐ3 εδί. ΡβΓ Ιιοιιιίηεπι ίηίΓανίΙ, ρβΓ

ηοιηίηβιη εΐίβηι ο]ϊοϊιιιγ. Ρπιιιιΐδ Ιιοιηο 3<ϋΐυιιι

ηιοΓίϊ ραΐβΓβοϊΐ; ρβΓ δβουηάιιηι νίι.ι ΓβάυείΐιΐΓ, όυ]υι

ϊιι^ΐΈβδυϊ 3ϋο1ίΓιοηεπι πιοΝίδ βΙΓίοίΐ. ΡιόρίβΓ Ιιοο ϊιι

αί>>'55ΐιηι ηιοιίίδ ΰεδεβηόίΐ ρει· ραίβίοηεπι, υΙ δβουιιι

3(1 βιιρείΉ» Γβ»ΙιιοβΓβΙ ευιιι φιί ίη ρΓοΓυηάυιιι όοτ-

ΠΐεΓ3ΐ.

Φος άν&ρωπο; ήνοιξε τω Οανάτοι την είσοδον ■ διά τοΰ δευτέρου ή ζωή άντεισάγεται, ής ή είσοδο; άφανι-

σμδντοΰ θανάτου έργάζεται. Διά τοΰτο έν τϊ| άδύσσω τοΰ θανάτου, κατε/ομένου τοΰ αιχμαλώτου ύπδ τοΰ

θανάτου, κατέδη διά τοΰ πάθους είς ΐήν άδυσσον ταύτην, έφ' φ τε συναγαγεΐν έαυτώ πάλιν έπ\τά άνω

τον βύθιον. Β

ΙΙ«ε 3εευι-3ΐβ ηιβ^ηυκ ΑροείοΙυβ ρβιβίεείΐ , ϊιι ει

3ϋ3 πιιιΐΐβ, ει ρΓΧΙει- ε#ΙβΓ3 ίΐΐιιιΐ : < (}υειιΐ3(1ηιοι]ιιηι

ίιι Α(ΐ3ΐιι ΟΙΙΠ168 ιηοηηιυΓ, βϊο ϊιι ϋηπ&ΐο οιιιηεε

νΙνίΙίεαιηιΐΓ **. ι Ουοείτεα ευιιι ίιΐδοπρίϊο,ι Ριοορ-

(ίνΪ8, » εΐ3Γ3 νπο.' υηηιιιιΐίβΐ ϋοηΓ^ηϊ ηοβιπ ίιι εβπιβ

<*ποΐΐιΐιι>ί»ιιι ει (1ϊ8ρβη8»ιίοηειη, βυτεβ η1>ΐιΐΓ3ΐιΐ ^ι-

αια'ι, ίη :>0ΓΪρΐίυΐιειτΚ|αβ ιτ]ίοίιιηΐ.

Ταύτα γάρ δι' ακριβείας ή μεγάλη τόϋ Αποστόλου

φωνή διεσάφησεν, άλλα :ε πολλά περ\ τούτων ειπών,

φησ\ κα\ τούτο* « "ΙΙσπερ έν τώ Αδάμ πάντες άπο-

βνήσκομεν ■ ούτως έν τώ Χριστώ πάντες ζωοποιη-

Οησόμεθα (62). · Διά τοΰτο της έπιγραφής « Υπέρ τών

πρώτων (63) αίχμα/.ωτισθέντων · γίνεσθαι την διά

«αρκδς οίκονομίαν τοΰ Κυρίου ^οΊισης, βύουσΐ τήν

άκοήν Εδραίοι , και την έ-ιγραφήν ού προσίεν-

ται(64).

Ούτως έν τώ έννενηκοστψ ττν αϋχήν εύρήσεις αΐ-

τίαν τοΰ μή παραδέ/ίσθαι τους Εδραίους (65) την

ίηλωτιχήν ιής τοΰ Χριστού θεοφανείας έπιγραφήν.

ΉμΙν μέν γάρ ΐ μνημονευθείς ψαλμδς, ι Αίνίς ι έστιν

<ώδής.ι Πας γάρ αίνος είς θεον τήν άναφοράν έχει.

Οί δέ Εδραίοι βιγώσι -Μ αίνον, κα\ τοις άϊνούσι τί>ν β ΓβΙίεβιιΙ, Οοιιιϊιιυιιιηυε Ι3ΐΐ(]3ηΐί1)υ8 βίΙβιιΓιυιη ίιιιρ«-

δϊε ίη ιιοηΐ^εβίηιο ρβηΐιηο εαιηάβηι ΓορβιβΓΪβ εβυ-

83 ιη, νίιίεΐίεεί ίιΐίΟΓίριίοηβπι ()ίνίη% ίίρρβπΐίοηί»

ΟΐΓΪβΐί ίη εβπιβ 9>(;ηίηε3ΐήε6ΐιι, ΑρυιΙ ηοβ οηίιιι

ρΐ'ίειϋεΐυ» μβιιΐιιπυ Ίΐ3 Ιι»υεΐ : < ίβυ8 ('ΛπΓκί. » Νββι

οιηηίβ Ιϊυδ 3(1 Οευηι νβΓειΙιΐΓ. Αι ΗεΙ>ι;κί Ιβικίβηι

Κϋριον σιγαν έγκελεύονται. Κωλύειν γούν (66) έπι»

χειροΰσιν έν τώ ίερώ τοΰ; παϊδας αίνεΐν έπ\ ταϊς

εύποιίαις τδν Κύριον, καθώς στηλιτεύει αύτών τήν

άγνωμοσύνην τδ Εϋαγγέλιον. Αύτά δέ τοΰ αίνου της

ί]»δής ταύτης τά βήματα, περιττδν άν είη διά τής θεω

ρίας άποοειχνύειν, πρδς τίιν Κύριον βλέποντα, γυμνδ-

τερον αύτής της λέξεως τών γεγραμμίνων τήν τοιαύ-

την έμφαινούσης δ'.άνοιαν.

Ό δέ μετά τδν πρώτον χβΧ έννενηζοστδν, Ιχει τι

πάλιν έν τ?) επιγραφή φανερώτερον, ου χάριν φεύγει

& Ίουδαΐζων τήν της έπιγραφής συγχατίθέσιν. Φη-

«,\ν γάρ ή λέςις ούτως· ί Αίνος ώδής τοΰ Δαυΐδ, είς

τήν ήμέραν τοΰ Σαδδάτου, δτε κατώκισΐα'. ή γη. ι

Τίς γάρ ούκ οΐδε τών παραδεδεγμένων τδν περ'ι της

εύσεδείας λ<5γον, οτι τ?5 ήμέρα τόϋ Σαδδάτου, τδ κατά

τδν θάνατον ένηργήθη μυστήριον, ά^ριδώς κατά τδν

νόμον άχινήτου μείναντος (67) έν τώ μνήματι κοίτης

έχείνου τοΰ (68) σώματος ; ΚαΧ τήν ήμέραν έκείνην,

ί-ε κατΐ;;χ!σθη ή γη ϋπδ τοΰ οίχιστοΰ ήμών, δς διά

ΐ3ΐιΐ. Εΐεηίηο ει ρυειοβ ίη Ιεηιρίο Οοιιιπιυπι οί) 1>ε-

ηκΙίεΪ3 ΐΗυϋ^ηιεδ, οοΗίΙΚΓβ εοηβηΙϋΓ, ρΓουΐ Εναη-

|ρ[ίιιηι άβ ηβε Π Ιοπι ιιι Ίη8ΪρίεηΐΪ3, νβΐυΐ ϊη εοΐυπη-

ηβ ίηείββ, ΐοδίίβεαίυΓ*1. ΗυροΓΠυιιηι νεΓο ΓοιΊα'δδΙι

ΓιιεΓΪΙ, 8Ϊ ίρ83 Ιίΐιϋίδ ε*ηΐίεί 1ιυ]ιΐ8 νοΓΐ>3, ρβΓ εαη-

ίί(]6Γ3ΐίοηβη) δίη^υίοι-ιιπι , οβΙβη(1εΓβ οοη^Γ 3(1

Οοαιίηυοι βρβοΙβΓβ, εύπα ίρ»» ύεβόπρίίοηΐβ ίίείίβ

ει ΟΓβΙϊο ρΐίηίυδ ει εΐϊηυι ηοηε βειιβυιη ΓβρΊ**-

βεηΐεΐ.

ΝοηΒ^βϊίηιιΐϊ 5β(ΐιη(1αδ ηυΐβη» βΐίςυίϋ ίη ίπκεπ-

ρΐΐοηε ιη3ιιϊΓεδΐί»8 ρτχ ϋε ΓβΓΐ , ριΌριβΓ φιόιΐ

ϋυ<];ι·υδ ίηδΟΓΪριϊοηειη ίΙΙαια ηοη ΒϋιηίΐΙίΙ. δίυ

εηίιη »ά νείηυιη Ιΐϊϋεΐ : ί Ι-ηιιβ Γβηΐίοί 1)3τί(Ι ίιι

Ο ά'α(Β δ3ΐ>03ΐί , ςααιιϋσ Γιιπϋαΐα ββΐ ΐβτί*. » Οο'ιβ

εηίηι βχ ίΙΙίδ , ςιιί ρίβΐ3ΐί$ (1ίδοίμΙίη3 ίηιΐιιιΐί δΐιηΐ,

ιιεβείΐ, ύίβ 5αΙ)Ιιαΐί , ίΙΙυά εοηΐΓ3 ηιοΓίέιη ιιιγβΙβ-

ΓΪιιιη ρεΓ30ΐυιη ββδβ, ίηπηοΐιίΐί ηΐ3ΐιβη1β βαευιιϋιιιη

1β(·ίδ ρΓΧδεηρίίοηεηι , Ίη ουΙ)ΙΙί βερυΙοΓί εοτροιβ

ϊ 1 1 ο ? Οίΐΐβ ίίειιι ιιββοίΐ, (|ϋίΕ δίΐ ιΐίβδ, ςιιαηιΐο ΙεΓΓ»

0Γβ»ΐ3 ει Γυικίίΐβ βίΐ β εοικίίιοι'β ηο&ΐίο, ι)υί ενετ-

" Κηιη. χ, 6, 7. " I Οοί. χυ, 42.

(62) Ζωοποιησδμεθα, βά.

((>7ι) Πριϋτΐϋν οιιι. β<1.

(64) Προαδέχονται, β(Ι.

(63) Τοις Έδρα'.οις, βϋ.

Γατηοι.. Ο κ. Χ 1,1 V,

" ΜβΐΐΗ. χχι, 7, 8.

(66) Γάρ,β(1.

(67) Έ« της οιιι. β(1.

(68) Τοΰ οπι. β(1.
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Ιεηύο 1ΐ3ΐ)ίΐ3ΐίοηί8 ηοβίΓΕ ενβΓδΟΓβηι, πίΓδηβ ίιΐ (ριοιΐ Α τδ (69) καταλϋσαι τδν ζαΟαιρετην της ήμετέρας

μ>Ιο ;ΐ'.|ΐι:ιΐιι μι εΐ'3ΐ, βχ ΓυιιιΙαπιβπΙϊδ τεδΓιΐιιϊΐ? Ενβι*- .

80γ ,ααΐβιη ηοδίβι- ιπογκ εΓ3ΐ, ςιιαιιι Ιυηο ενβοηβνίΐ,

«μαηϋο ηο1)Ϊ8 φιίιίειη τεςηΐεδοεΓε , ει δ3ΐ)Ι)3ΐυιιι

β^βι β νίϋεΐιβίιιι·, ιηαηβηδ ίη ςιιο βΓ3ΐ Ιοεο , Ίηιηιο-

1)ΊΙί5. Μοπίϊ νεΓΟ ροίβηΐίαπι άεϋεΙΙβνίι, βείρδο νίβηι

είοπιοπδ οιηηίυιΐδ ηιοΓίιιίδ 3(1 ΓββτίΓΓββΙΐοηβηι εχ

ιηιιι-ίο. 8ει1 ηοη ΓεείρίΙ 53ΐ>1)3ΐί ιιιγδίεπυπι ίηπηκ·ιΐδ

εΓυείβ ΟιπδΙί. ΟιιβρΓορίεΓ ει Ηχε Ι&ιηΓβΐίο 3ριΐ(1

ίρδΟδ ίηδεπρίίοηε 03Γ8Ι ; ηοη βηίηι εηηεβ(1υηΙ Ιιιιηε

εδδβ Οοιηίηυιη, αυί ουιη δείρδίιιη ηηΐιϊς εοηΓυΓηΐίΐδ-

8οι, ηοδίηπιςιιέ εοηΓυδίοηρηι ίη Γοηηα δεΐ"νί ΐη-

(ΙυίδδοΙ, ΓΐίΓδίιβ Γεςιιβνίΐ, ει ρΓορΓϊιιιιι (ΙοοοΓεπι ίη-

(ΙυίΙ, ει ροΐεηΐΊβιιι δίϋί εϊιτυιικίειϋι. Ροΐεηΐίί νότο

61 «ΙεεοΓ Γϋϋ , Ραΐβι· εβί. Νιε (1ί;δοΙυΐ3ΐιι ρεεοΐο

η3ΐιΐΓ3ΐη ϊΐεπιιη οοιτοΙιοι-.ΊνίΙ, ιιΐ ηε βηιρίίιΐδ 3ΐ1 ροε· Β Υίοϋ 4 Πατήρ. Ούτος λυθεϊσαν δι' άμαρτίας τήν άν-

οϊχήσεως, πάλιν τί έρέιπωθέν έξ ΰπαρχής ώκοδίμη-

σεν ; Ό δβ καθαιρέτης ήμων δ θάνατος ήν, δν τδτί

χατήργησεν, ότε ήμϊν μεν σαββατίίειν (7θ) έδδκει,

μένων έν ω ην τόπω άχίνητος. Την δε τοϋ θανάτου

χατηγωνί^ετο δύναμιν, όδοποιών βι' έαυτοϋ τοις τε-

Ονεώσι πασι τήν έκ τοϋ θανάτου άνάστασιν. Άλλ'

οΰ δέχεται το τοϋ Σαββάτου μυστήρ'.ον 4 έχθρδς το3

σταυροϋ τοϋ Χρίστου. Δίδ και ουτός έστιν 4 αίνος

παρ" αύτοϊς άνεπίγραφος. Οϋ γαρ συντίθεται δτι

ουτίς έστιν 4 Κύριος, δ (71) καθ' ήμας έαυτδν σχη-

ματίσας, χαΐ τήν ήμετέραν αίσχϋνην περιβαλλόμε-

νος (72) έν τϊ) τοϋ δούλου μορφή, πάλιν έβασίλευσε*

κα\ τήν ιδίαν εύπρέπειαν ένεδύσατο, κα\ τήν έαυτοϋ"

περιεβάλετο δύναμιν. Δύναμις δε κα\ ευπρέπεια το3

εαΐυιη (ΙεΚιΙιεί'εΙπΓ , ηεη,ιιε ρΓΩΓ.εΙ1'ΐ8 Ϊ1ΙΪ8 , φιχ ίη

ρβεοΐο εχδίδΐιιιιΐ, 3£ίΐ3Γ?ΐιιι- ; ιηυΐοηιιε αΐία (Ιίνίηχ

§Γ3ΐϊχ ΙιεπβΠοία , «ιηι ρει· :νηψη·.α:> (1οο;ιιιΐη5δοΐ ,

Πηνίο* ψιοδιΙ.Ίηι ν»Με 80Π3ηΐε8 ίηιΐιιοίΐ , Εναηςβίί·

038, III ΒΓ&ίίΓΟΓ, ΥΌΟεβ (]ε8Ϊ^Π3Ι)8. Εΐ (|ΠίιΙ ΟρίΙδ 881

δίπβοΐα, ηυχ ΐιι ρκ.ιΐιηοιϋ» δοπρΐ;< 8ΐιηΙ, ρβηβςιιί ;

ι-Μΐη ηαΙΙα 8ίι ίη οΊνίιιίδ ϋίεΐίδ αΊιΙιίι.ιιίο, η,ιιΐη ιοΐ3

ΪΙΙ3 Ιινπιηο(ΙΊ:ι ίη ϊ 1 1 1 1 π ι οοιηρβΐ3( , <|υί 38εεη(1ίΙ ίη

]ιι!)ίΐ3ΐίοηε, ςιιί ιβδίίιηοηίη 3ϋ3 Ιε£ίιίιιΐ3 εοηΓεδδίοηε

Ιίπικιΐ , φΐί 83ηεΙίΓιε3ΐίοηε βρΐηΐιιβ ρΓοριίβιιι Εο-

ο!ο5ϊ;ο άοηηιιη ίηϋϊβηΪΓβ οοη8ΐ!ΐυϊΙ?

θρωπίνην (73) φϋσιν, πάλιν στεάίάν άπειργάσατο ·

ώς μηχέτι αΰτήν πρδς κακίαν άπωσβήναι, μηδέ τ6ν

έν άμαρτίχ δέξασθαι (74) σάλον. Κα\ πολλά (75)

άλλα δι' αινιγμάτων άνευφημήσας τήν χάριν, ποτα

μούς τινας μεγάλα ήχοϋντας τω λόγω προστίθησι^

τάς (76) των Ευαγγελίων, ώς ο'μαι, λέγων φωνάς.

Και τί χρή τά καθ' εκαστον διεξιέναι των έν τή ψαλμ-

ωδία γεγραμμένων , ουδεμιάς ούσης έν τοίς θείοις

^ητοίς άμφιδολίας τοϋ εις έκεΐνον βλέπειν τήν ϋμν-

ωδίαν, τον άναβάντα θεδν έν ά/.αλαγμώ, κα\ τά μαρ

τύρια αύτοΰ διά της άγαθής δμολογίας πιστώσαντα,

και τδάγίασμα τοϋ πνεύματος τω ίδίφ οΓχω της Εκκλησίας έμπρέψαι παρασκευάσαντα;

δίηιίΙίΐεΓ ηοη3£εδίηιί Ιεηίί ίηδΟΓίρΐίοηεηι ιμπηΙοιιι

οΐ) οβυδαιη ΙικΙχυβ ηοη ΓεείρίΙ, (|ηχ (Γιβ νεΓΐ>ί8 ε.οη-

εερίβ 681, « ϋβν'ιιΓι (ρκπ ι;» ί3»1>Ι)3ΐί βίηε ίιΐδΟΓίρϋοηβ

βρυά ΙΙβ1>Γχο$. ι

ΟχΙεηιπι ιιινϊΐεπιιηι, (μκιιΙ ίη Ιιοε ρςηίιιιο οοπ-

ΙϊηιΙυΓ, ο?εοηοιηίαιη ρ388Ϊοηί8 εχρϋε3ΐ. Ουηι εηίιη

Ποηιίηυδ ςιιίηΐ» 8;ώ1ι:ιΐί 3 Ιηά» ρπκϋΐιικ βϊΐ, ίη

ο;ι, ςιΐΦ 03ΐιε (Ιίειη ϋΐιΐοοοώΐ, ίδ ηιιί Ιοίαιη ηιιιη-

(Ιιηίι δείρβο ιυίΙΐΜίηΐ , α ρΓΟΟΊΐοΓϋ ςυοιίΗιηπιοιΙη

νεηιΐίΐυδ ε?ΐ ; 8ίε εηίιη ει 3 ρτορίιείβ .ΙοΐΌΐιπα

ίβεΐυιη Ιιοε ιιοιηίηαίιιι-, ειιηι 3ΪΙ : ι Ει αεεερεηιηΐ

Ιηςίηΐ3 ατ^εηΐεοδ ρΐ'ειίιιπι ίρρΓείΪΛΐί ". ι Εο ιαΐβη

εοιΐδίΐίυ, υΐ ηιίΐιί ρβΓ8ΐΐ3(1εο, νοιιιΙΚαΓ, υΐ ηοβ 8υΙ)

ρβεεβίο νεη(Ιίΐο8, βιια νεηίΐίΐίοηε ειιιαί. ΟικηιιοΙιγο.ίι

ρΓχνίϋεηδ ΡΓορΙιεΐ3, ί(1 ηυοιΐ ίιιΐιιηιιη εΐ'31, ΪΓ3

ιρίίκΐιιιιι ίη Γαείηιΐδ ίΙΙιΐ(] εοηείΐ3ΐιΐΓ, ϋευηι ιιΐιίοηίδ ο

ϋΐιιηι νοοίΐίηβ, εΐ ιιΐ εχβΐΐεΐιιτ, (]υί ρΓυρίεΓ ηυβ

Ιιυιηϊ1ί3ΐυ$ εβί, εοηιιηοηεηδ, ηιιο Γε(1ιΐ3ΐ ειιρει-υίδ

«Ιϊ^ηαιη ΓβίΓΪϋυΙΙοηειιι, ηε ίη βηα πΐίΓιΙία ξίοιίεη-

Ιιιγ ρεεοβίοΐ'εδ : 3(1 ψιος γΙαπιβΙ, 8ΐυ1(ο8 ει ίη»ϊ-

υίεηΐεδ ίΙΙυδ :ιρμεΗ3ΐΐ8, ςιιί β]ιΐ8, ςιιί αρρατυΚ ,

" Μβαη. χχνιι, Π.

(69) Τοϋ, εα".

(70) Σωματί^ειν, εά.

(71) "Ος, Βά.

(72) Περιβαλδμενος, βά.

(75) ΆνΟρωπίνην οιη. «I.

(74) Δίχεσθαι, εϋ.

Ωσαύτως χα\ τοϋ τρίτου μετά τ6ν έννενηκοστ'.ν

διά τήν αυτήν αίτίαν δ Εβραίος τήν έπιγραφήν οΰ

παραδέχεται · έχει δέ ή λέξις της έπιγραφής ούτως ·

< Τω Δαυΐδ, τετράδι ΣαββάτΐιΤΛ άνεπίγραφος παρ'

• Έβραίοις. »

Τδ δέ έν τούτω μυστήριον, τήν περ\ τδ πάθος οί-

κονομίαν προαγορεύει. Ίΐ. γάρ πέμπτη τοϋ Σαββά

του της προδοσίας παρά τοϋ Ιούδα [(76') γεγενημένης

έν τϊ) πρδ ταύτης ήμέρα δ πάντα τδν κίσμον δι'

έαυτού| λυτρούμενος, ύπδ τοϋ προδδτου τρίπον τινά

πωλείται" οϋτω γάρ κα\ παρά της προφητείας Ιε

ρεμίου τδ γεγονδς ονομάζεται ■ « Κα'ι έλαβον τά

τριάκοντα άργύρια τήν τιμήν τοϋ τετιμημένου. ι Δ:ά

τοϋτο δέ( ο'μαι, πωλείται, ίνα τη έαυτοϋ πράσει τους

ύπδ της άμαρτίας πεπραμένους έξαγοράση. "Οθεν

προΐδών 4 Προφήτης τδ έσδμενον, θυμψ τινι πρδς τδ

γενίμενον διεγείρεται, θεδν έκδικήσεων (77) αϋτδν

δνομάζων, χα\ ύψωθήναί τδν δι' ήμάς ταπεινωθέντα

παρακαλών, άποδυϋναι τοις ύπερηφάνοις τήν κατ' άξίαν

άντίδοσιν, ώς άν μή έπιχαυχοΐντο (78) οί άμαρτωλο\

τί^ κακία. Πρδς ους βοά, άφρονας αΰτοϋς χλ\ μωρούς

δνομάζων, τους μή παραδεςαμένους τήν τοϋ δφθέντος

(7Β) ΔΙ 3οΜ. ε(ϊ.

(76ι Τά; «ιη. βά.

(76') υικ-ίϊ ίικ-Ιιΐίη ιιοιι Ιΐ3ΐ)βΙ ει).

(77) Έκδικήσεως, ειΐ.

(78) Έπιχαυχώνται, βά.
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θεότητα. Ίδιον γάρ έστι ιού άφρονος, ώς έτέρωθίφησι, Α ιΐίνϊιιίΐαίβηι ίηβεΙαηΙιΐΓ. Νηπι ίηδϊρϊΛηΐίδ ρι-ορπιιΜ

τδ τδν δντα θεδν μή είναι λέγειν. Βο£ δε πρδς τους

τοιούτους, ότι ι Σύνετε, άφρονες έν τώ λαώ, κα\, μω

ροί, ποτέ φρονήσατε. > Τίς 6 φυτεύσας τδ ους ; τίς ό

πλάσας τδν όφθαλμόν ; τίς δ παιδεύων τά Εθνη ; τίς

δ γινώσκων τοϋς διαλογίσμοϋς τών άνθρώπων ; δια

τούτων γάρ οΐμαι πάντων τδν Προφήτην τα κατά τάς

ίάσεις μηνύειν θαύματα, δΓ ών δφθαλμοί τε έπλάσ-

σοντο διά τοϋ πτύσματος καΐ της γης πηλουργούμε-

νοι , κα\ άκοα\ τρόπον τινά τοις έστερημένοις της

αίσθήσεως ταύτης δια τών δακτύλων ένεφυτεύοντο.

Κλ\ δσα έν τώ κρυπτιυ τών νοημάτων έλάνθανεν,

παρά τοϋ βλέποντος τάς ένθυμήσεϊς αύτών διελέγετο.

Επειδή τούτοις έμβοών οϋκ ήκούσθη, πρδς τδν Κύ-

ριον επιστρέφει ΐδν λόγον και φησιν < Μακάριος άν

θρωπος, δν αν Παίδευσης, Κύριε, κα\ έκ τοϋ νόμου

σου διδάξης αϋτδν · ι ώς τοϋ νόμου καθ' έαυτδν ώφε-

λοϋντος ουδέν, εΐ μή τις θεία διδαχή τδ έγκείμενον

αΰτώ μυστήριον σαφηνίσειε ■ καθώς εΐπεν ό αύτδς

ούτος προφήτής, δτι € Άποκάλυψον τους όφθαλμούς

μου, κα\ κατανοήσω τά θαυμάσια έκ τοϋ νόμου σου. >

"Η τάχα μακαρίζει τδν έξ έθνών τώ πνευματικώ

'νόμω πιστεύοντα , δς άνθρωπος ών τδν ποδ τούτου

χρόνον, σαρκώδης τε χα\ συμπαρα6ε6λημένος τοις

κτήνεσιν, έν τή παιδεύσει τοϋ θείου νόμου, της κα

τάρας εις εύλογίαν άναλυθείσης , μακάριος γίνεται.

"Οτι αύτφ μέν άπδ τών ήμερών τών πονηρών ή

έργή πραΰνεται, έκείνου δέ δ (7!)) βόθρος όρύσσεται"

είτα μικρδν ύποβάς , τδν σκοπδν λέγει τής κατά

τδν (80) άνθρωπον τοϋ Κυρίου οικονομίας, ι Εί μή δτι -, £Γβδδ09 Βηβπι <1βθΙαταΐ οεεοηοηιΐχ Ι^υηιαηΐΙηΐΊβ η

*Γ ι 1* / Λ V Λ » I λ , II . ι;_ . . Μ· ; · Γ, · ...

651, ςΐ10(1 3ΐί1)ϊ ΙΙ'ίΙΐΙΪΙ, 3556ν6Γ3Γ« ΘΙΙΙΙ1, ςΐΙΪ ΤβΜ

ϋβιι» βίΐ, ηοη Ρ95β ; υ,υΐυυβ ρτοίικίο 3εεΐ3ηη»ΐ :

ι ΙηΙβΙΙίςίΙθ, ϊηβϊρϊεηΐεβ ΐη ρορυΙο, βΐ, εΐιιΐΐϊ, »1ί-

ςιιαηϋο δβρ'ιΐβ. > Ο,ιιΐβ εδί, ςυϊ ρΐβιιΐινίΐ αιίΓοπη ?

ςηϊδ ςιιϊ βπχϊΐ ηοιιΐυηι ? ηηϊβ επιάίΐ ρορυΐοίίςαίβ

ββΐ, ςηΐ ίο^ηοβοϊΐ εοξίΐ3(ϊοηεδ ηοππηιιηι? Ηίδ οι«-

ηϊΐηιβ ριι Ιο ΡΓορΙιβΙαηι δίβη'ιίίοπΓβ ιηίηΐυϊΗβ 1η 83-

113ΐίθηίυΐ1δ ρβΓ3£6η0ϋ8 ραΐΓ3ΐ3, ςΐ13ηύθ οεΐΐΙΪ ρ€Γ

ΚρίΐΙυΠΙ βΐ 16ΓΓ3Π1 ίΙΙίΐί ΓβΓθΠ113ΐ)3ΙΐΙΙΙΓ εΐ Γοβη^β-

1)ηηΙιΐΓ, ςιιαιιάο ηικϋΐιυ βΙΙςιιο ιηοιίο ϋ8 ςυί Ιιβο

«βιΐδϋ ρπνηΐί 6Γ3ηΙ, ρεΓ άΐβίΐοδ ςυ3δ'ι ϊη$εΓβΙ)3-

ιιιγ, ει ΐ)ΐΐ3ΐΐ(1ο β3 η,υχ 1η σεεηΐΐο Ιβίεοηηΐ, αηϊιηϊ

86Π83, 3ϋ εο ί|ΐΓι δίη^υΙοππη οοβ'ιΐηΓιοΐίΐ;» νίϋβΐ, ϊη

βρβιΊιιηι ρΓοΙϊΐβ δΐίηΐ. Αι ευηι Ιιϊβ 3εεΐ3ηΐ3ηδ βχηιι-

1 ΊίΙιΐδ ηοη 88361, αά Οοηιίιιιιιιι βεπιιοιιβ εοηνοι-βο

1η(|υϊΙ : ι ΒείΙιΐδ, η,ηεηι Ιυ βηιϋίβπβ, ϋοιηίηε, βΐ

ά6 Ιεββ Ιυ3 ιΐοειιβπδ ευηι, > ςυαβί Ιεχ ρβΓ £6 ηίΐιίΐ

ρΓΟδίΐ, ηΐβϊ (Ιίνίιιη Μϊηυβ ϊη&ΐίΐιιΐίο ηΐκΐίΐυηι ϊη ίρβα

86η8ΐιπ) ηιηηιΓββΙβΙ : φίειπηόΊιιοοΊιπι 1>:ε ίρκβ ρι·ο-

ρηβΐβ Ι68ΐ3ΐυ8 681, ι ΚβτβΙ», ι ϊηςυίεήδ, ι οευΙοβ

ιιιεϋδ, ει εοηβί<ΐ6Γ9ΐ>ο ηιίΜυΙΗβ ϋβ Ιε^β Ιιιι ". > ΥβΙ

Γογ1388Ι8 1)63ΐιιηι ρΓ36(11θ3ΐ ϊΙΙιιπι, ςιπ βχ ςβιιΐίϋιι»

βρΊΗΙϋϋΗ Ιβ§ϊ »556ΐΐ8υπι ρΓχϋεΐ, (|ΐιϊ ευηι ηηΐβαείο

Ιβηιροτβ 688βΙ Ιιοηιο ο.ιπιί 3(1(11εΙυ8, |υιηβηΐΪ8<ι>ιβ

Βΐοαίΐϊβ ; ϊη ΙηβΙίΙυΐΊοιίβ Ιβ^ΐβ (Ιίν'ιηχ, βχϋβεΓβΙίοηβ

ϊη ϋεηεάίειίοηειη εοηιηιυ131>, 1)β3ΐυ» εΓΠεϊΙυΓ ; ηυο-

ηίαπι ιρΒί ο,π'κίεηι Ίτα λ (Ιίβϋυδ ηι^ΐϊ» ηιϊιϊ^αΐαΓ ;

βΐΐοπ τβΓΟ Γονεϊ ΓοϋΊΐιΐΓ. Οοπιο'β ραοΐοίπηι ρΓΟ-

Κύριος έβοήθησέ μοι , παρά βρα/ϋ παρτΐικησε τώ

*δτ) ή ψυχή μου. ι Ή γάρ βοήθεια τοϋ Κυρίου, οϋκ

άφήκεν ήμας τοϋ άδου πάροικους είναι. ΚαΊ δτι κατά

τδ πλήθος τών έκ της άμαρτίας δδυνών, άντίρόοπος

έγένετο ήμίν ή ιατρεία παρά τοϋ ίατρεύοντος' έν φ

τι (80') και μείζον φιλοσοφεί, τδ μή έξ άϊδίου είναι

το κακδν δογματίζων. Φησ\ γάρ, δτι · Ού συμπροσ-

έσταίσοι θρόνος άνομίας, δ πλάσσων κόπον έπ\ πρόσ

ταγμα, ι Τοΰτο δέ έστιν, δτι Ού συνθεωρεΐταί σοι ή

της κακίας άρχή. Άρχή γάρ ό θρόνος, ό την άμαρ-

τίαν κτίζων διά προστάγματος. Δι' ων τδ μή έξ άϊ-

δίουτήν κ^κίαν είναι, μηδέ εις άε\ παραμένειν αϋτήν

ένεδείξατο-. "Ο γάρ μή άεΐ ην, οΰδέ είς άεΐ ?σται. Κα\

τδν τρόπον της τίϋ κακοϋ άναιρέσεως διηγείται ,

Ποοόιιο δυδεερΙΧ Ιιίδ νβΓυίδ : ι Μΐδΐ ηυί3 Οοιιιΐηιιβ

3(1]υνεΙ ηιβ, ρβυΐο ηιίηιΐδ Ίη ίηΓοιηο 0>0ίΐ3δίοΙ

.ιιιΐιη» ηιε.ι. ι Λυχϊΐίιιηι ειιϊηι 1)οηιπι1 ηοη ρβηιιί-

8ΪΙ ηοδ ίηίπ ιιί ϊηεοΐαδ βδδε; δϊηιυΐηυβ Ι3$βη(, ιιιΟΐ-

ιίίπιίϊηί οΌΙοηιηι, ςυι εχ ρεεεβίίβ ηβδευηΐιΐΓ, 96φΐ.ι-

Ιεηι ηιειίϊείηβπι 3 ιηοιίίεο ρ.·Γ.ιΐ:πη βδδε. ΙΙΙιί ε(

^ΓαηϋΊιΐδ ηιιΜϋβιη ϊηιιυϊΐ, ειιηι νείιιΐ <1ο^ π:ιΐο ψιο-

(Ιηιιι 8ΐ3ΐυΊι, πΐ3ΐιιηι ηοη 6856 :ιΙ» ,τΚΜ ηο. ΑΊΙ βηίιιι :

ι Νοη <ΐ(1Ιΐ33Γ6ΐ Γιΐη 86(168 Ίιιίΐ|ΐιίΐ3ΐίδ, ςιιϊ Γιιι^ίδ

1:ΐ1>0Γ6πι ίη ρΓχεερίο. ι 3βηδυδ 681 : Τβοιιιπ ηη«

εοιίδ'κίοι -3ΐΊ 6ΐ εοηείρϊ ηβηυίΐ ηΐ3ΐϊ ρΓΪπείρΙυιη

ΡΓΐηεϊρίιιπι εηϊηι ίηΐιΊΠ^ΊΐηΓ τιοπιίηβ δειϋδ, φιχ

ρβεεβίυηι ρεΓ ρΓχεερίυηι βΙΓιεΙί. 0ιιϊΙ>υ5 οδίεηιΙΊι,

ρβεεβίυιη ηεηυε 3ΐ> χιεΓηο 6556, ηεςυε ϊη 86Ι6Γ-

έν τή τών Ιουδαίων κατά τοϋ Κυρίου μιαιφονίίχ, τδν ΐ) ηηηι ρβΓδεΛΓβτβΙΟΓυηι. $αοΛ εη'ιπι ηοη δβηιρεΓ 6Γ31,

άφανισμδν της κα/ίας προαγορεύων. Λέγει γάρ, δτι

ι Ούτοι μέν θηρεϋουσιν έπΐ ψυχή» δίκαιου , καΐ αΤμα

άθώον καταδικάσονται. ι Τούτο δέέμο\ σωτήριον γί-

νιται. Ό γάρ καταδικασθείς τφ θανάτω Κύριος, διά

τούτου γίνεται μοι καταφυγή. Κα\ ούτος δ θεδς είς

βοηΟδν (81) έλπίδος τοις πεπιστευκόσι καθίσταται, δς

άποδιδούς έν τή δικαία κρίσει τδ κατ' άξίαν έκάστω,

άφανιεί τήν πονηρίαν τών ήμαρτηκότων, οϋχ\ τήν

φύσιν. Ούτως ειπών τή λέξει, ι "ΟτικαΙάποδώσει αύ-

ϊ « I ηεςυε δεηιρβΓ οπ( ; ιηθ(Ιιιηΐΐ]ΐΐ6, ςιιο ιηβΐυιη πΐιο-

ΙβΙϋΓ, 6ΧρΓιε3ΐ; ίη .ίυιΐοεοπιηι ρ:ιπ ίοίιϋο, ηιΐθϋ ϊ ι >

ΟηηΓιηυηι 3(1πιίδ6Γηηΐ, ρβεε3ΐι βυοίΐΐίοηεηι ρΐ'3ΐ(1ί-

εεηδ : ειιπι ΊηςηΚ : ι 03ρΐ3ΐ)υηΐ ίη :ιηί ηκιηι ]ιΐ8ΐί,

61 83η^ιιίη6ηι Ιιιιιοοηηΐβιιι εοηίΐεηιιοΐιιιηΐ. > Αι Ιιοσ

ηιϋιί (ιι 83ΐιιΐίδ 03082. Ποηιίηιΐδ εηϊηι ιηοΓίε ι1:πη-

Π8108, Ικ>(· ίρδο ΓεΓο^ίιιηι πι ι Ιη οΓΓιεϊΙυΓ; εΐ ϊδίο ϋεηβ

Ίη >(Ι]ηΙογΊιιιη 5ρ6Ϊ ει*6<]ειιΐίΙ)ΐΐ3 «οηδΙϊΙυίΐυΓ, ηιιϊ

ίη ΠΙο ]ηδίο ]ιι<11γϊο ιιηίειιί(]ΐιβ ρΓΟ πιεηΐίδ ΐΌίΙύεη·,

ΡβαΙ. εινιιι, 18.

ι7:') Εκείνοι δ;, βιΐ.

(80) Τόν οιη. εϋ.

(80') Τε, 6*1.

(81) ΒοήΟειαν,
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αϋοΐβΐίΐΐ βΐ ίη ηίΐιίΐϋΐη Γειίΐβεΐ πιαΓιΙΪ3ηι ρεεοβίο- Α τοις Κύριος τήν άνομίαν αυτών, και κατά τήν (82)

πιπί, ηοη ηαΙαΓαιιι ; βίε εηίιη αϋ νοιίιιιιιι αίΐ :

• Ουοηίαω ΓεάϋβΙ ίΙΙίδ ϋοηϊιηυδ ϊηΐηιιϊΐαΐβπι εοηιιιι,

εΐ ίη ιηαΐϊΐϊα εοπιηι αίδρεπίεΐ ίΐΐοδ ϋοιηίηυδ Οβιιβ. >

Ουίΐηΐδ βί^ηίΟοαΐ, εοβ ςυί ηυηε ροοωιο ίηδί£ηίιί

δίπιΐ εΐ εοηΓΐ£ΐΐΓ3ΐί, (ΙοδΙπιοΙιιιιι ίπ; ηβιη ςιΐ3ΐιάο

■ηαΐϊιία ηοη ετίΐ, ΐιιιη ηεα,ιιε ίδ ςιιί ηιαίίιί* ςιια&ί

Γοπηοιη £βηΐ, άαητβ ροΐεπί. Ρβπΐΐΐβ ϊ^ϊιιιγ πι&ΐίΐίβ,

β)ιΐδφΐε Ιί^ϋΓα ίη ηυΙΙο ρεηίΐιιβ άεΓεϋεο, οιηηεβ 88-

ευηάΊιιη ΟΙιπδΐυπι Γοπιιηίι'ιιιιιΐΓ, ει ϊη υηηνίουβ ιιη»

εΙΓιιΙςεηΊΐ ΓοΓηια, ηπα; 3ΐ> ίηίΐίο η3ΐυι*% ηοεΐι-% ίηάίΐ»

ΓιιβΓ&Ι.

ΟΑΡϋΤ IX.

πονηρίαν αύτών άφανιεΐ αύτοϋς Κύριος ό Θε6ς· · ση

μαίνων δια των είρημένων, δτι οί νϋν τή αμαρτία

μεμορφωμένοι άφανισθήσονται. Της γαρ κακίας οϋκ

ούσης , οϋοΕ ό κατ' αύτήν μεμορφωμένος Εσται ·

άπολομένης ουν της κακίας, κα\ έν μηδεν'ι τοϋ

τοιούτου χαρακτήρας ύπολειφθέντυς, πάντες κατ*

Χριστδν μορφωθήσονται, καΐ μία πιϊσιν έξαστράψει

μορφή, ή έξ αρχής Επιβληθείσα τή φύσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

Ροδί Ιιχε »ά ίΐία ρΓΟοβιΙϊΐ, ίιΐδΐϊΐιιΐο οιάίηε, παΙΙο

πιαδίεο ίηδίΓΐιηίβιιΐο ιιίεηβ, 8β(1 ρΓορηα νοεβ Ιοεηβ Β

δοηαηΐβιη Ιηιιϋβιη Βεο ι-ρροηεηβ. Ιηαυίΐ εηίιη :

ι 1.3118 εαηΐίεϊ ίρδί ϋανίιΐ *' : » ςυ» 'ιηβοπρίίο αρυά

Ηβοτχοβ ηοη Γερεπίιιι·. Ρι-ονοεβΐ εηίηι αυάίίοι-βδ

3(1 εοηιπιυηίοηεπι εχβυΐΐβΐίοηίβ, ει 3ά ]υ1ιίΙϊΐίο-

ηβπβ νίείοπβιΐδ εοιίδεηίβηεαιη. ι Υεηίΐε, · ϊηα,αϊΐ,

< εχδυΐΐεπιυβ ϋοηιίηο, ^Ιήΐεηιυδ 1)εο δαίυΐίΐπ ηο-

δίΓΟ. ι 5υ1) Οηβηι βίβνίοι-ειη ει νβηβηαβηΐίοΓβη

φΐ&αιάιαι εοηιηιίηβιϊοηειη εοηΐτβ ίηεΓεϋυΙοδ δυΙ>]ιιιι-

£ΐΐ, ςαΐ ρεΓτεΓδΟ ει·*ηΙ ρεείΟΓε, ςαα^τα^ίπία αιιηίδ

εοηιπιοΓαΐίοηίδ ίη άββεΠο , ςυίϋιιβ ηεηεΓαεΙηΓειη

ΪΓΠΙαπιηΙ, ςηίηιιεροδίρα ο1)ΐ3(3Πΐ ρβΓ ΕνβηςεΙίιιιη

τεπιίδδίοιιεηι ρβεεαίοηιπι ΓεδρυεηιηΙ ; ςηίυυδ Ιίεε-

1ι*1 (<δί Ιιοάίβ 3υϋΪΓβ νοίαίβδειι! νοεβαι ε]ιΐδ, > <|υί

ίη ηυηε Ιεηιρονίδ δΐυΐυηι νεηίΐ, ει εχ δεηιρίΐβΓηα ^

Ϊ1Ι3 ει 3η(εδ3?ευΐ3Γί ιιΐ3£ηίΓιεεηΐί3 αά Ιβηιροηίοιη

η3ΐίνίιηΐ·:η) ϋοδοεηϋίΐ) αροιίτο βίϋί ίρβϊβ ίο^ΓβΜυιη

ίη Γεςυίειη ; δειΐ εΓΓΟΓβιη εΐ ίιιεΓ6<1ιι1ίΐ3ΐεηι, Ιαη-

ςυαηι (Ιυεεδ 5βιιιρβΓ δβειιΐί βιιιιΐ, Ιβηι ρποΓίβιΐδ

ηυ3πι ροδίοποπ&ιΐδ Ιαιηροπ&ιΐδ ; ρΓοριεΓεβ 3 ϋβο

3ϋ ίη?Γβ$δα ίη ίΙΙηιη Γβηυίεηι, βΐίβηι ]υΓβ]υΓ3ΐιόο

ϊηΐεΓροβίΐο, εχεΙυβί δυηΐ. ΟαοιηοαΌ εηίηι ίηίΓοΪΓεηΐ

ΐη Γεα,υίεηι, ςυΐ νοίειιίεδ 1ί1)εηΐεδ(]υε δε 3 Ιιεηε-

άίεΐίοηβ 3ΐ)3ΐίεη3Γυηι?

Μετά ταϋτα πρίευι κατα τδ άκίλουΟον, μηδεν\

των μουσικών συγκεχρημένος δργάνων, άλλα διά τής

ίδιας φωνής τδν ευφημον αΐνον διά τής ώδής άνατι-

θεΑς τώ θεώ. ΦηοΛ γάρ· € Αίνος φδής τω Δα6ίδ. ·

Κα\ αΰτη δέ τοις Έ6ραίοις ή έπιγραφή οΰχ ϊατι.

Προκαλείται γάρ τους άκοΰοντας είς κοινωνίαν άγαλ-

λιάματος , και είς άλαλαγμδν έπινίκιον, ι Δεϋτε , ι

λέγων, < άγαλλιασώμιβα τώ Κυρίω- άλαλάξωμεν

τψ θεψ τώ σωτήρι ήμών. > Καί τινα προς τω τέλει

καταφορικωτέραν άπειλήν κατά τών άπιστοϋντων

Εχει, τών τήν αύτήν έπιδειξαμένων κακίνοιαν , Εν τε

τοις τεσσαράκοντα Ετεσι τής Εν τή Ερήμι,ο διαγωγής,

Εν οΤς τδν εύεργέτην παρώξυναν, καΧ μετά ταϋτα

τήν δοθεϊσαν ήμΐν διά τοϋ Ευαγγελίου κατάπβυσιν

τής άμαρτίας μή προοδεχίμενοι ■ οίς Εξήν ι σήμερον

άκούσασι τής φωνής τοϋ » δι' ήμας είς τδ σήμερον

εϊσελθβντος , κα\ Εκ αής προαιώνιου τε (83) και άϊ-

δίου μεγαλεΐ(5τητος εις χρονικήν γένεσιν καταβάντος,

άνοϊξαι Εαυτοΐς τήν εΓσοδον τής άναπαύσεως. Άλλ'

άε\ τήν πλάνην κα\ τήν άπιστίαν όδηγδν Εαυτών

προβαλλόμενοι, Εν τε τοις πρώτοις κα\ Εν τοις μετά

ταϋτα χρόνοις, δρκω τής είσύδου τής είς τήν κατά-

παυσιν τοϋ θεοϋ άπεκλείσθησαν. Πώς γάρ άν είσέλ-

θοιεν είς τήν κατάπαυσιν, οί Εκουσίως Εαυτούς τής

εύλογίας άλλοτριώσαντες ;

Ιά (|ΐιοι1 ΊπΓγ3 ΙεδΙοΙυΓ ρ83ΐηιιΐ3 ηοπ3ςε8ίιιιυ3 ςυίη-

Ιιΐ8, ει ίρδε ΗβυΓχίδ ηυ1ΐ3 ίιΐδεηρίίοηε ρΓ%ηοΐ3ΐιι$.

Χυυίδ 3υ1βηι εδί ρδΐΐηηΐδ ίΐΐε εβηΐίευηι ϋεο 03ηΐ3-

ι ιιιη ροδί τε<1ί1υιιι εχ εαρίϊνίΐβίε, (]ϋ3ηϋο Γε3ΐ(]ίΓιε3ΐ3

681 <1ί88θ1ιιΐ3 ιΐ3ΐοι κ ηοδίηε Ιαϋΐ'ίο» : δίε εηίηι ίη-

ϋτίρΐίο 3ΐΙ νοιΊιυιη Ιιβυεί : € 1,3(18 εβηΐίεί, ήυβηϋο

ιίοιηιΐδ χάίΓιε3ΐ3 εδί ροδί εβρίίνίΐβίεηι, ίηδεηρίίοηβ

αρυιΐ ΙΙεΙ)Γ»ίοδ 03Γεη8. > Οϋί ρδαΐηηΐδ δΐιαίηι ιηνδίε-

Γίυιη Νονΐ Τε3ΐ3ηιεηΐί 3ΐιηυηιί3ΐ, ευηι 3>1 : ι 0αηΐ3ΐε

Οοιηίηοε3ηΙίευηιηονυηι.ι ΜεΓίΐ03(ΐΐειηρδ3ΐιηί Ιι^υβ

ίιΐδεπρίίο 3ριΐ(1 ΗεΟΓΧΟδ οιηίΐΐΊΐυΓ, ςιιία ροδί Εν3η-

Γκ·:ΐ5 \οεεδ, ςιΐ38 ίιιίΐίο ρδ3ΐιηί ρΓχιυϊδίΐ, 3ϋ εο$

ΐ|ΐιί εχ £οηΐϋ)ΐΐδ 8υηΙ, εοηνεΓίίΐαΓ ΡΓΟρΙιεΙχ δεητιο:

< ΛΟεΓίε Οοιηίηο, ρβΐηχ {;βηΐίυπι ; 3Πεηε ϋοηιϊηο

Ούτω και 6 (84) μετά τούτους ό πέμπτος κα\ Εννενη-

κοστδς, τοϊς μΕν Έβραΐζουσιν άνεπίγραφος λέγεται ·

ήμΐν δέ Εστίν ώδή μετά τήν Επάνοδον τήν Εκ τής αι

χμαλωσίας τώ θεώ άσθεϊσα, δτε άνωκοδομήΟη διαλυ-

ϋ θεΐσα ή τής φύσεως ήμών κατασκευή· ούτω γάρ ή

τής Επιγραφής Εχει λέξις · ι Αίνος ώδής, δτε ό οίκος

ώκοδομήθη μετά την αίχμαλωσίαν, άνεπίγραφος παρ*

Έβραίοις. ιΕύθΰςδε τδ τής Καινής Διαθήκης μυστή-

ριον Εν προοιμίοις ή ψαλμιρδία ευαγγελίζεται, λέ

γουσα· ι'^σατε τφ Κυρίω άσμα καινδν. ι Είχότως

δέ ή Επιγραφή τοϋ ψαλμού τούτου παρά τοις Έβραίοις

σεσίγηται, δτι μετά τάς εϋαγγελικάς φ>·>νάς, άς Εν

προοιμίοις τής ψαλμωδίας πεποίηται , πρδς τους έξ

Εθνών Επιγράφει τδν λόγον ή προφητεία λέγουσα·

" Ρδ3ΐ. χοιν δςς.

(82) Τήν οω. βά,

1.83) Τε οπι. 6(1.
(84) Ό οω. 6(1
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ι Ένίγκατε τφ Κυρίψ, αϊ πατριαΐ των έθνών, ένέγ- ^ βίοπαιιι βΐ ηοηοΓβηι, βΐ 3(1θΓ3ΐβ Οοιυίιπιιιι ίη αΐη»

χατε τφ Κυρίφ δόξαν χα\ τιμήν, καΐ προσκυνήσατε.τφ

Κυρίω έν αύλή άγια αϋτοΰ , (85) χαΐ Αρατε θυσίας

χαι είσπορεύεσθε ει; τάς αύλάς αύτοϋ. ι Και πάς ό

εφεξής λόγος τοιοΰτδς έστι, τήν Ιπ\ τά £θνη της εύλο-

γίας μετάστασιν προαγορεύων. € Είπατε» γαρ, φησ\ν,

< έν τοις ίθνεσιν, ότι Κύριος έβασίλευσε· ι χαι λυ-

θεΐσαν ύπδ κακίας την οίκουμένην κατώρθωσεν, ώστε

άσάλευτον εϊς τδ διηνεκές μένειν ■ εφ' οίς (86) ι Ευ

φραίνονται οϊ ουρανοί, καΐ άγάλλεται πάσα ή γή ,

σαλευομένων των θαλασσίων ύδάτων σϋν τφ ίδίφ πλη-

ρώματι. » Δι' ών τροπικώς την έναντίαν ενδείκνυται

δύναμιν, ταραττομένην τε και άστατοϋσαν έπ\ τή

ήμετέρα ζωή, δταν ούρανο\ γενώμεθα τήν δόξαν τοΰ

θεοΰ διηγούμενοι, ή (87) γή δια τής των αρετών

83ηεΐο β]υ$; > βΐ Ιοία ςυχ δεςυίΙυΓ οπαίο εμίδπιυιΐί

ββΐ, υΐ 1>βη€(1ΐοΐίθΐιΪ3 αά (ζβηΐβδ ΐΓ3ΐΐδΐ3ΐίοιιοιιι άν·

ηιοαβίΓβΐ : ίηο,υίι βηίπι,: ι ϋίείιο ίη $ειιΐίΙ)ΐΐ5: Ουίβ

ϋοιιιίηιΐδ Γβ^ηανϊΐ; > Ιοίαιηςυβ Γεπιηι ιιιιίνετδίίΛΙειιι

αϊ) ίηιρΓοΙίίΐϊΐε ιΙοδίΓαειααι Γεβίίΐυίι, υΐ ίη μοδίει-υπι

ρβΓρείυο ϊηοοηοιΐ853 οοιίδίςίβΐ, οΙ) ο,ιυβ 1 1.x13η-

Ιιιγ εοβίί, 61 εχδΐιΐΐϋΐ οπιηίδ ΐεΓΓ&,-εοηιιηοιίβ βςυίδ

πιβπδ ειιιη 5ΐΐ3 ρΐβπίΐιιϋίηβ. ι Ουίύαδ ΐΓαηβΙαίϊοηβ

(|ΐΐ3(1αηι δοπιιυηίδ, 3άνεΓ53Π3ΐιι ρρίββίαΐβαι βί^ηί-

ΟοβΙ, (υΐ'1>3ΐ3πι βοίΐίοεί ει Ιοεο ιηοίβηι βυρεΓ νΐΐ3

ηο$ΐΓ3, α,ιι&ηιΐο ηο$ φΐοϋαιηηιοιίιι εοβΙΊ Γβειί £ΐθΓΪ3ΐη

ϋβί εηβιτβιηυβ, ςυί ιογγβ δυηιιΐδ ρθΓ νΪΓΐυΙιιηι ΓβΓ-

Ιΐΐίΐαίβηι οεηοαΊοΐί : άϊοίι βηίαι : < Μονββίυτ ηι»Γο.

ει ρίειιίίικίο ε]ϋβ. ι ίχίαπ νβΓΟ 3ίι ι ο»ηιρο5; » ρεΓ

χαρποφορίας εύλογουμένη. ι Σαλευθήτω ι γάρ, φη- Β ο;κιιρθ5 χφΐ3ΐ)ί1οιη ίΙΙβηι νΪΓΐιιΙϊδ νίβιιι δίςηϊΐϊοααβ.

β\ν, < ή θάλασσα, χαΐ τδ πλήρωμα αϋτής. > Χαρή-

σεσθαι δέ τά πεδία λέγει, ϊδν όμαλδν εν άρετή Βίον

πεδία λέγων, οϊ» καΐ ό Ησαΐας έν τοϊς Ιδίοις λόγοις

άλλω μέμνηται τρόπω, άναπληροϋσθαι μέν χελεύων

τάς φάραγγας, καταστέλλειν δέ τοϋς Βουνοϋς, χαΐτά

δρη. "Οπερ ούδέν έτερόν μοι δοκεΐ , ή τάς ελλείψεις

τε χα\ ΰπερπτώσεις τών κατ' άρετήν έπιτηδευμάτων

θεραπεϋειν Βουλόμενος, ταΰτα λέγειν, ώστε μήτε δι'

ελλείψεως τοΰ άγαθοϋ τδν τής άρετής λόγον κοιλαί-

νεαθαι · μήτε άνωμαλεϊν διά τής ύπερπτώσεως. ■ Χα-

ρήσεται > γάρ, φησ\ν , « τά πεδία, χαΊ πάντα τά (88)

έν αϋτοίς. >

ϋυ)υ& ει Ιβαίαβ 8αί8 ϊιι δβπιιοιιίυιΐδ 3ΐίο ιιιοιίο πιβ-

ιιιίιιίΐ, ειιιη )υ1·οΙ Γερίεπ ναΐΐβδ , 61 εοηιρΐ3ΐΐ3η

εοΙΙβδ ει ιιιοηΐεβ " ; ηιιοιΐ ηιίηί ηιιΐΐο βΐΐο εοηβίΐιο -

«1ΪΧΪ886 νίϋβΐιΐΓ, α,υβηι υΐ 08ΐεηϋεΓ6ΐ, ίη νϊηυΐί8

8ΐυ(ϋο ειεεββηηι ϋείεείυηιςυε, $εα ηϊηιίυηι βΐ ρβ-

ιιι ηι, (ΙίΙί^εηΙεΓ αΐΐεηιΐβικίυπι 8556, υΐ ηει^υε ρεΓ

(ΙεΓβεΐυιιι ϊ>οηϊ, νίΓΐιιΙίβ Γαΐίοηβηι ςυ35ΐ βϋεΗνοπιυβ,

ει εχίη3ηϊ3ηιυ8 : ηβςιιβ εΐίαιη ρεΓ εχεβββυπι Γβά-

(ΙβΓβ ίιιχςυβίειη εοιιβιηιιι· : εΐίείΐ ειιϊιη : « ΙιΧίλι

1κιη ι ιι γ 63ΐηρί, εΐ οηιηία φι& ία εΪ8 ευηΐ. >

Παραπλησίως δέ κα\ 6 μετ'αύτδν ψαλμδς οΰ παρ-

εδέχθη τή τών Εβραίων έπιγραφή, διότι τά ήμέ-

τερα λέγει, χα\. τής ήμετέρα; γης τήν χατάστασιν

τφ λόγω ευαγγελίζεται. Άνατίθησι γάρ τφ Δαυίδ

τήν ψαλμωδίαν ή έπιγραφή , οϋτως έχουσα- « Τφ

Δαυΐδ, οπότε ή γήαύτοΰ κατεστάθη. » Τδ δέ · αύτοΰ »

δηλονότι, οΰ πρδς τδν Δαβ\δ, άλλά πρδς τδν βεδν

τήν σημασίαν Εχει. Ή γάρ πρότερον διά κακίας

απόστασα γή, νϋν διά τής έπιγνώσεως τοΰ θεοΰ Ισχε

τδ στάσιμον. Ήμεϊς δέ πάντες έσμέν ή γή τοΰ θεοΰ,

αϊ πρότερον έν τφ άγαθφ άστατήσαντες , και διά

τοϋτο έν κατάρα γενόμενοι ■ μετά τοϋτο δέ της κατ

άρας έξαιρεθέντες, και τής έν τφ άγαθφ πάλιν έπι-

τυχόντες στάσεως. Κα\ τοϋτο εϋθϋς ή άρχή τής ψαλμ

ωδίας ευαγγελίζεται, δτι ι τοΰ Κυρίου βασιλεύσαντος,

ή γή ευφραίνεται. >Ός άν εϊ τις λέγοι, δτι τοΰ ήλίου

λάμψαντος ή γή φωτίζεται ■ οΰτως επικρατούσης τοΰ

Κυρίου τής βασιλείας, έν ήμϊν έστιν ή εύφροσύνη

τήί Βασιλείας. "Εχει δέ ή λέξις οϋτως· ι Ό Κύριος

έβασίλευσεν , άγαλλιάσθω (8^) ή γή ■ έφρανθήτω-

σαν νήσοι πολλαί. »Καλώς τάς ψυχάς τών έν τοις πει-

ρασμοΐς τδ έδραϊόν τε κα\ άμετάθετον έπιδεικνυμέ-

νων, νήσους ώνόμασεν, ας πάντοθεν μέν διαλαμβάνει ή

τής κακίας άλμη, ού μήν τοσούτον ισχύει προσπί

πτουσα, ώς και σάλον τινάτφπαγίωτήςάρετήςέμποιή-

σαι· είτα διά μέσου τούτων τδ άθεώρητον τής θείας (90)

" 153. χι., 4. "β ΡδβΙ. χονι.

(85) 0ιηηϊ3 \8γ1)3 3(1 αύτοϋ οιη. 6(1.
(86) ΤΗς ςυϊάααι οοάά.

(87) Ή, εά.

δίιιιϋίΙΟΓ ει Ϊ5 ([υί 8εςιιίΙιΐΓ ρ53ΐηιυ5 ** ίΐΐ) Ηο—

^ 1)Γ«Ϊ5 Γερυϋί3ΐιΐ5 εβί, εο ςυοιΐ ηοβΐΓ38 Γ6&, ΐεπ·*·

ΐ|υβ ΙΙ081Γ33 εοηδίίΐυΐίοιιβπι ϋεεβηΐεΐ, εϊ βηηυηΐίβΐ.

Ιιιβεΐ'ίρΐίο εηίηι ρ83ΐιιιοι1)3ΐη Ιιαηε ΐρ&ΐ ϋανκΐ βΙΙγϊ-

ΙιυϊΙ, (\\ιχ βίο 5ε Ιιβίιεί : ι Ιρ&ί 1)&\ϊά, (\\ιαηύο ίαττΆ.

ε]υβ Γ68ΐίΐυΐ3 851. > 111 ιΐ(1 νβΓΟ. < ε^υ8, > ηοη βά

ϋιινίιΐ, 58«1 3ΐ1 ϋεαιη ΓεΓεΓβηάυιη ε$1. Νβη» 18ΓΓ3,

(]ιιιβ 3ηΐ63 ρεΓ ηΐ3ΐίΐί3Γη άβΓεοβί'βΐ, ηυβο ρεΓ ϋεϊ

οοςηϊιίοηειη βίβοϋεηι βοπειπ ει εοηΰίιίοηβηι ηνοΐα. .

681. Νθ5 νβΓΟ οηιηβδ ϋεί Ιβγγβ 5ΐιιιιιι§, ςαί ρπαβ

ίη 1>οηο ϊη5ΐ3θΊ1β8, ει ρΓορΙβΓβα ίη ιηβίεάίοΐίοηβιιι

οοιι]εοΐί Γιιίιιπίδ; ροβίεβ νείΌ πΐ3ΐε(1ίεΐίοηβ βοΐυΐϊ

πι) 8ΐΐ5 οοιΐ8ΐηηΐε8 εϊ 8ΐ·ι1)ίΐ68 ίη Ιιοηο βΟβοΐΐ ευηουβ,.

βΐ ηοο ίηίΐίο 5ΐ3ΐίιη ρδαίπιοιίίβ ίδΐ» αηηυηΐίβΐ, ςαοιΐ

< Οοιιιίηο τεςηβηΐβ εχβυΐΐεΐ 18ΓΓ3 : > ςυβδί ηυίϊ εΐί-

031, ια ΙυεεηΙε βοΐβ Ιογγϊ ίΙΙυδίΓΛίιιτ , δίε ρΓβενβ--

Ιεηΐβ Γβ^ηο ϋοηιίηί, εχδίδΐίΐ ίιι ηοίιϊβ ^ιιεηηϋίι.ΐδ

Γε§ηί ; νβΓίια νβΓΟ βίο 8β ΙιβηεηΙ : « Οοιηίιιυδ τε-

βηανίΐ, βχβυΐΐεΐ 16ΓΓ3, ΙοβίεηΙυΓ ιηδίιΐίβ ηιπΙΐίΕ. »

ΡιιΙεΙίΓβ 3ηίηΐ3δ, ςυχ ΙίεεΙ ιεηΐβΐίοηίΐιυδ α^ίιβίκι,

5ΐ3ΐ)ί1ίΐ3ΐεη) εϊ ΓιπιιΊίικϋηοηι τείϊηβηΐ, < ίηβυΐβδ ·

βρρβΙΙανίι, ςιιηβ υηιΐίςυβ (]αίε)βηι εΪΓουηιεϊβΙ ηιβϋ-

(Ϊ3Β δ.τίδΐίβο, ββά Ιαηΐιιηι κΙΙβρβα δυο ηοη ροΐβδί,

ιιΙ χδΐυ αΰηιιο νίΛυΙίδ εοιίδίηηΐίαηι ΙβΒβΓβεΙβΙ.

ϋειηϋβ ρεί' 83 ςυ» ίηίβηβείΐ, ηαίιΐΓΒΐη βχΐΓί οπα-

ηίαπι 3δρβειιιπι ροδίΐβπι ηιώίδ οι εαΐίβίη'ΐδ ϊηνοΐα-

ί88) Τάοιη. βα".

(89) Άγαλλιάσεται, οά.

(90) θείας οηι. β4.
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4·γο ςυοιίίΐηι ιίοδ&πυ'ιΐ : ι Νιιυβκ ειήηι βΐ εβί^ο ■ ■> .

/■ΊγοιμΙιι β]ιΐ5, ι δίιιιυΐαηβ 1«ΓΓίΙιί1βπ: ίΙΙαιιι βρβείβιη

ΟδΙεικΙίΐ, αυβηάΌ νεηβπΐ, ιι! ιιηίευίαυβ Γβρβη<ΐ3ΐ

ρΓΟ ηιεηΐίβ, ευηι 3Ϊ( : < Ιςηίδ ίη εοηδρβεΐυ β]ιΐ8

ρπρεβιΐβΐ βΐ ίιι(1ηηιηια1)ίι ίη οίΓοιιΐΐυ ίηίηιίεοδ ρ]υβ. >

Ρ·5ΐβα Εναιι^βΐίεαιιι Ιυοβιτι , Ιιιείδαυβ ϋίίΤυδϊοιιοηι

(ΙοιηοιίίΙπιΙ, Γυίξΐιτα αρρβΙΙαηΒ ϋίνίηχ ρΓχαΜεβίίοηίδ

ββπηοηβδ, ηυί ρβΓ ΐοΐυηι Ιεπ·3Γυιη ΟΓΟβπι βϋυΐ-

βεηΐ. Οίείΐ βηϊιη : < ΙΙΙυχβι-υηΙ εθΓυ863ΐίοηεδ ογΙ)Ί

ΙβΓΠβ , ι αΙιίΐυάίηβΓηυυβ ΕναηςεϋεοΓυιη ιηνδίοΓίο-

Γΐιιιι δβςυεηΐίΐιυδ νβΓ&ίδ ΟδΙβηάίΙ, ευηι αίΐ : « Αη-

ηηηΐίηνβπιιιΐ εοβΙΊ ]υδΐίιίηηι ε]ιΐ8, ει νίάβΓυηι οηιηεβ

ροριιίί βίοπβιη ε]υ$. ι ΕνβΓδίοηεηι νεΓΟ ίαΌΙοηιηι ει

3οοΙίΐίοηβπι ηυ]ιΐδεβιηοϋί αεεερίίοηϊδ ρΓχάίχίΐ Ιιϊδ

νιτηίδ : ι ΟοηΓιιηιΙαιιΙϋΓ οιηηεδ ηυί 3άθΓ3ηΐ δευΐρΐί-

Ιίη,βΙ ςιιί ςΙοπβηΙυΓ ίη δίηιυΙαεηδ. ι Μοχαηε, νε-

ΙιιΙ οηιηίυπι ηοηοπιπι βίςηαειιΐυπι, αιΐιίααϊΐ ϋοηιίηί

ρβΓ εατηειιι αδδίπηρίαιη ίηΙβΓ Ιιοπιίηβδ βρρβπΐίο-

ιιβηι : ι Ι.υχ, » ίηβυίβιΐδ, « ογΙβ εδί ]ιΐδΙο, 61 Γβειίδ

εοΓ(1β ΙχΐΙΙίβ. ι

Κβεΐβ ρυΓΓΟ βΐ ΐη^βιΓιοδϋ δβηιιεηΐίδ ρβαΐηιϊ **,

(|ΐιί βΐ ίρ&β ίηβεηρίίοηβ ογθΙ, ίήίΐίυπι ειιηι Πηβ

1ΐΗ]ϋ8 εοηηβεΐίΐυΓ. Ε]ιΐδ(Ιεπ» εηίπι ροΐεηΐίχ εβί , υ(

ει ]ϋδ(ο Ιυχ αε 1%ιίΐΪ3, ίηεΓβηυΙχ ηυΐεπι ρΐβοί ίτ3

εΐ ίηάί;;η3ΐίο οι-ϊβΙυΓ. ΙηιιυίΙ βηίιη : < Οοιηίηυδ Γβ-

#ιηνίΐ, ΪΓ3δε3ΐι(ιΐΓ ροριιΐί. > Οαίδ ίδΐβ, αυί ΓβςηβνίΙ

Ροηϊηυβ, 3η$εΙίε3ηι βΐ Ιογγο5Ιγοιιι ηβΐυηπι βυρβν-

£Γεδ8υβ? Νβηι ρβΓ Οΐιβηιυίηι εχεεΙΙεηΙίπ ροίεβιβίίδ

ίΙΙΪυβ βηρΓ3 ηιυη<1ιιπι Ιιυηε βνεεί* 5Ϊβι:ίΓιοαΙιΐΓ : ευ-

ϊυδ Γε^ηηηι, ϊ<1 ςιιοά ηιβίε εβαΙυίΙ, τυΓδίΐδ (ΙΊδδοΙνίΐ.

Νοη εηίιη ϊά ςυοιΐ εοβίβδίβ Ίη ηοΙ>ϊβ εβί, ββϋ ίϋ «,ιιοιΐ

(εΓΓβδίΓβ εδί, εοηηηονβΐ, υΐ ΐεδΙαΙυΓ Ιιίδ ίρδίϊ νβΓ-

Ιμβ : < Οιιί δεϋβδ βιιρβΓ Οΐιβπΐυίηι : πιονρίΐυτ ΐβΓ-

η. ι ΠοΓκμια οιηίιΐο, ηε εχροδίιίοηίδ εοηΐίηιιηια

8βπβ 3ΐίςυί(] ιηυΐβδίϊα: β0ει°3ΐη. ΙΙοο ΙαηΙιιιΐ) αιΐιί'κίο-

ρ-ίηι, οιηηί3 3(1 υηαηι ειιπιύβηΐφΐβ Ιίηεπι ΙβικΙβΓβ,

ηδ(]ΐιε 3«1 Γιηειη ρ&αίιηϊ. ΤεδΙβιυτ εηίπι ίδΐιπη Οβυηι,

(|«ιί Γε^ηβνίΐ, ηοη ηοηίδ ρηηιυπι «ρρ»Γυίδδβ. δβ(1

ιηαηίίοδίυηι Γυϊδδβ ιη^ιή ηοιηίηΐβ ει εβίβυπίηΐίδ

ρΓορηεΙΊβ : οΙ> ίιΐ Μοβίδ ηιβπιίηίΐ εΐ Αατοπίδ, βΐ 83-

ιηυβίίδ ; υ,υοΓυιη π,υίΐίοεί ρνορίεπ ρϊεΐαΐβιιι ίη ϋβυιη

εΙβΓυδ βίΐ,εΐ ηιβπιυΓβυίΙίδ. Α()]ίείΙ βυΐβιη ει εο-

1ηηιη3ΐη ηιιυίδ, ίη ςυ3 ϋευδ ευηι ίΐΐίδ ΙοηυβΙιαίιιτ,

(Ιοεβη8, ηίδί ΓαΙΙοΓ, ίηεΓεάηΙοδ, ηβ 8<Ι«ο 3))ΙιθΓΓβ*ηΐ

εΓειΙβί'β ϋεϊ αά Ιιοηιίιιβδ »ιΙνβη(ηηι. Ναιιι ϋειιβ ίΐΐε,

(|ΐιί (ιιηε ίη εοΐυωηβ ιιυϋίδ ΙοευΙιιβ 661, ροδίεβ ηΐ3-

ηίίββίαΐυβ εβί ίη εβΓηε. Ιΐβςυβ δί ςυίδ ΐηϋΐςιιηηι

βδδβ (1ίε3ΐ εβιηβιη, ρβΓ ηιιηιη ηοϋίδ ϋβαδ ΙοςιιαίυΓ,

ίβ ηβ(|ΐιβ εοΐυηιηαιη ηιιΐιίδ (1ί^ιΐ3ΐη Γυϊδδβ 3δδβΓαΙ

οροΓίει : (|υίά εηίιη ίη ίρδβ β]ιΐδΐηο(1ί βτηΐ, ιιΐ (ΙΊ^ηβ

εβηδϊΓβΐιΐΓ <1ίνίη3 ηΐ3^ηίΙίεεηΐί3? 5ί βιιΐβιη ηίΗίΙ 3

Γκίβ 3ΐίεηυιη ν'κΐβΐυτ, ^υάχίδ ϋευιη ϊη εο1ιιηιιΐ3 ηα·

1)ίδ ΙοευΙυπι βδδβ ; ηεςυε ίη εβτηβ ΙοευΙηηι 6886,

ίηϋί(5ηυηί νίϋβΓΪ αβοεί , ρΓΐδοΠίιη ευηι βΐ ΙιαίΜ

17 ΡδβΙ. χενπ. „

!0Ι) Ά™σεμνώνει, βά.

μϊ) "ξητί οιιί. αά,

φύσίως έν τϊ) νεφέλη χαΐ τώ γνέφω δι' αΝίγμα-',ς

άποιίημαίνει (91) ό λόγος. < Νεφέλη γΐρ, ι φηΛ (92)

ι χαΧ γνόφος χϋχλιρ ούτοϋ, » χα\ τά φοβερά της" άν-

τα-οδοτιχής δυνάμεως ύττοδείξας , δι' ών φηαιν, 'ότ:

« Πΰρ ένώπιον αύτοϋ προτ:ορ6θ3εται'(93) , χαΐφλογ'.εϊ

χυχλφ τους έχθροϋς αύτοϋ, ι έχχαλϋπτει τήνΕύαγγε-

λιχήν φωταγωγίαν, άστραπας λέγων τοϋς τοΰ θείου

χηρύγματος λίγους , ο2 κατά πάσης τής οικουμένης

έκλάμπουσιν ι "Εφαναν · γάρ, φησ\ν, <]αί άστραπα\

αύτοϋ τϊ) οίκουμέντ) · » καΐ τ6 ϋψος των Εύαγγίλι-

κών μυστηρίων τώ εφεξής ύποδείξας έν τω ειπείν,

οτι < Ανήγγειλαν οί ούρανοί τήν διχαιοσύνην αύτοϋ ·

χα\ εΓδοσαν πάντες οί λαοί τήν δόξαν αύτοϋ. » Τήν τβ

τών ειδώλων καθαίρεσιν, χα\ τδν άφανισμον τής

τοιαύτης πλάνης προαγορεύιας , έν οΤς λέγει· « ΑΙ-

σχυνθήτωσαν πάντες οί προσκυνοΰντες τοις γλυπτοϊς,

οί ίγκαυχώμενοι έν τοί; είδιϋλοις αύτών, > επάγει

τών αγαθών τήν σφραγίδα, τήν διά σαρκός γενομένην

τοΰ Κυρίου τοις άνΟρώποις έμφάνειαν λέγων < Φως

,άνέτειλε τώ δικαίω , χ&\ τοις εύθέσι τϊ) χαρδίι ευ

φροσύνη. >

Καλώς δέ κα\ προσφυώς ή τού έφεξής άνεπιγρά-

φο>ι άρχή πρό; τδ πέρας ταύτης τής ψαλμωδίας

συνάπτεται. Ή γάρ αύτή δύναμις, τώ μέν δικαίΐ;»

φώς τε καΐ εύφροσύνη γίνεται , δργή δε τφ άπι-

στοΰντι λαώ. « Ό Κύριος ι γάρ, φησ\ν, ι έβασίλευσεν ,

όργιζέσθωσαν λαοί. ι Τ£ς ουτο; ό βασιλεύσας Κύριο;,

δ τής άγγελιχής τε κα\ ούρανίας ύπερχαθήμενος Κύ

ριος ; Διά γάρ τών Χερου6\μ τδ έξέχον τής ΰπερχο-

σμίου δυνάμεως 6 λδγος ενδείκνυται , ου ή βασιλεία

διάλυσιν τοΰ κακώς συνεστώτος ποιεί. Ού γάρ τδ

ούράνιον τών έν ήμίν, άλλά τδ γήϊνον εις σά).ον άγει,

ούτο)σ\ λέγων τφ (5ήματι, ι Ό καθήμενος έπ\ τών

Χερουβίμ· σαλευθήτω ή γή. » Κα\ τά έφεξής παρ-

ίημι, ώς 3ν μή πολύν δχλον έπάγοιμι τί] άχολουθία

τής έξηγήσεως ■ τοσούτον ειπών, ότι πάντα πρδς Ινα

χα\ τδν αύτδν σχδπον βλέπει μέχρι τοΰ τέλους τής

ψαλμωδίας. Διαμαρτύρεται γάρ οτι ούτος δ βασιλεύ-

σας θεδς, ού νϋν ήμίν πέφηνε πρώτον, άλλά χα\ τοις

όνομαστοϊς τών προφητών έμφανής ό αυτός έστι. Διδ

Μωϋσέως μέμνηται, χαΐ Ααρών χα\ τοΰ Σαμουήλ,

ών έκαστος άπδ τής εις θεδν ευσέβειας περίβλεπτδς

έστι κα\ άοίδιμος. Προστίθησι δέ τώ λδγο), κα\ τής νε

φέλης τδν στύλον, έν ψ πρδς αύτοϋς 4 θεδς διελέγετο,

διδάσκων, οΐμαι, τοϋς άπιστους διά τούτου, μή ξενί-

1 ζεαθαι πρδς τήν δι' άνθρωπου γενομένην ήμίν τού

θεοΰ όμιλίαν. Ό γάρ τότε έν τώ στύλω τής νεφέλης

λαλήσας θεδς, μετά ταύτα έφανερώθη έν σαρκί. Ώστε

ε? τις άναξίαν λέγοι τήν σάρκα τού δι' αύτής ήμίν τδν

Θεδν λαλήσαι, ούδ' αν τώ στύλω τής νεφέλης τήν

άξϊαν προσμαρτυρήσειεν. Τί γάρ έν αύτη τοιούτον,

ώς τής θείας μεγαλειότητος άξιον κρίνεσθαι ; Εί δβ

πιστδν τοις Ίουδαίοις έστι τδ έν στύλω νεφέλης τδν

θεδν λαλήσαι, μηδέ τδ έν σαρχΐ αύτδν λελαληκέναι

άπιστον έστω " άλ).ως τε κα\ τοΰ ΉσαΊου τήν βάρκα

(93) Προπορεύεται, ειΐ.
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διά τής νεφέλης νοήσαντος· ι Ίδοϋ ι γάρ, φησ\, «Κύ- Α οβΓηβιη ηυΐιίδ ιιοηιιηε βΪΒηϊΠοεί. 1πΓ[υϊΙ εηίηι : « Ε<>

ριος κάθηται £π\ νεφέλης κούφης. ι ΚαΙ τοΟς έπομέ-

νους αύτψ πάλιν ό αυτός προφήτης ονομάζει νεφέλας,

έν οίς φησιν ■ · Τίνες οϊδε, ώς νεφέλαι, πέτανται ; ι

ώς διά της των νεφελών δμωνυμίας, τό συγγενές της

τοΰ Κυρίου σαρκός πρός την λοιπήν των ανθρώπων

φύσιν ένδείξασθαι. Προς τοΰτον ουν τόν θε&ν, τόν

ποτε μέν δια νεφέλης, μετά ταΰτα δε διά σαρκός

τοις άνθρώποις λαλήσαντα, φησ\ προϊών 4 Δαυΐδ·

«Κύριε ό θεός ήμών, σΰ έπήκουες αύτών. Ό θεός,

σϋ εύΐλατος έγίνου αύτοϊς, κα\ έκδικών έπ'ι πάντα τά

επιτηδεύματα αύτών. ι

'βςδ' άν μήτις πρός τήν οίκονομίαν βλέπων εις τα

πεινά; τινας κα\ άνΟρωπίνας ύπολήψεις περί τό θείον

χατολισθήσειεν, ταύτην έπΐ τέλει τής ψαλμωδίας έπά-

οε Οοιιιΐηιΐδ δεάεΐ ΐη ηυΐιβ Ιβνί ". > Εοδςιιε α,υί ϋ-

Ιυηι δ6([υυηΙυΓ πίΓδυδ ίάβιρ ρι·ορηε(3 ηιιΐιε» ηο-

πιϊηβΐ, εαιη »ίΐ : ι Οαίη^ηι ίδΐί, ςιιί α( ηυΙ)β8 νο-

Ιοηΐ ** ? > υΐ ρβΓ νοωΐηιΐιιπι ηιιΐιίδ <;ο§η3ΐίοηοη>

ϋοηι'ιηίοοβ εβΓηίβ ουηα Γβΐίαιιι Ιιοιηίηυηι ηιΐυη ύβ-

ιηοηδίΓΟί. Α<1 1ιι>ηο Ϊ£ίΐιΐΓ Οευιη, ςηΐ ρπηβ ςυϊιΐβιιι

ρβΓ ηυϋεπι, ροδΐε3 νβΓο ρβΓ εβπιοιη ευιη ΙιοιιιίηίΙηΐϊ

Ιοουΐυδ «81, 3ΪΙ ρΐΌ£ΐΌδδυ ΟΓΒΐίοηΊδ Οανίά : « ϋο-

πιϊηβ ϋευδ ηοδίβι-, (υ εχ3υι1ίε1)38 εοί : ϋβυδ, (ιι

ρΓορϊΐίυβ ΓοΐβΙί είβ, 61 υΐοϊδεεηδ ΐη οιηηεδ αάίηνβη-

Ιϊοηεδ εοΓυπ). »

Ιΐΐ ιΓίδϊ ηυΪ8 ίη αεεοηοηιϊβηι (ϋν'ιηαηι ει άϊδρεηδβ-

Γιοηειη οευΙοδ οοηνεηαΐ, βυη ηεεεβ&β δίΐ ίη Ιιυπι;ι-

ΐ)38 <}υα8(ΐ3ηι ει ϊηϋί^ιιαδ άε ϋεο εοβίΐβιϊοηεδ ίηεί-

γει τήνφωνήν, πρός ήμαςτρέψας τόνλόγον ι Ύψοΰτε Β άεη, Ιιίεο βιιίεηι »ϋ Πιιεηι ρβαίπιΐ αάιΐίΐ, δβΓηιυηε αιΐ

Κύριον τόν θεόν ήμών, κα\ προσκυνείτε τώ ΰποποδίω

τώνποδώναύτοΰ,δτιαγιόςέστιν.ι Τήν δέ διάνοιαν τών

είρημένων, ταύτην είναι ύπονοοΰμεν, ότι, ΤΠ άνθρω

ποι, μεμήνυται μέν ύμϊν, ώς δυνατόν δέξασθαι τήν

άνΟρωπίνην άκοήν, τά Οεϊα μυστήρια. ΎμεΤς δέ διά

τούτων όδηγηθέντες πρός τήν εύσ^εβή θεογνωσίαν,

δσον χωρεί ύμών ό λογισμός, τοσοΰτον τοΰ θεοϋ τήν

δόξαν υψώσατε, είδότες, δτι δσον άν ύπερταθη ύμών

ή διάνοια, χαΧ πάσαν παρέλθη ύψηλήν φαντασίαν έν

ταϊς πίρ\ θεού ύπολήψεσι, τότε τό παρ' ύμών εύρι-

σκόμενον κα\ προσκυνούμενον, ούκ αύτή ή μεγαλειό-

της τοΰ ζητουμένου έστΛν, άλλά τό ΰποπόδιοντών

ποδών ■ αύτοϋ ■ τό ύπο6ε6ηκός διά τούτου κα\ κάτω

κείμενοντής διανοίας ήμών, συγκρίσει της άνεφίκτου

καταλήψεως, διερμηνεύων.

Είτα μετά τοϋτο ούκ ολίγων έν τώ μέσω παρ-

εθέντων ψαλμών, έν έκατοστφ τρίτω, 8ν πολλοστόν

έν τοις παρ' Εδραίους άνεπιγράφοις Εδειξεν ,

διαρρήδην θεολογεί τόν μονογενή θεόν, έκείνω της

τοΰ παντός συστάσεως άνατιθε\ς τήν αίτίαν. Λέγει

γάρ έπΐ της τοΰ κόσμου κτίσεως, τοΰ Δαβίδ δντα τόν

ψαλμόν τοΰτον, άνεπίγραφον είναι παρ' Έβραίοις.

Σημαίνει δέ τό έκείνους τόν σκοπόν τής προφητείας

ταύτης μή παραδέχεσθαι. "Εχει δέ ή επιγραφή οδτως*

« Τοΰ Δαβίδ έπΐτήςτοϋ κόσμου γενέσεως, άνεπίγραφος

παρ' Έβραίοις. ι Τοΰ δέ ψαλμού τούτου τήν διάνοιαν

έπ'ι καιροΰ έκθησόμεθα. Νΰν δέ ήμϊν έξαρκέσει τοσ-

ηο8 οοηνεΓδΟ : < ΕχαΙίαίε Οοίιιίηυπι Ρειιηι ηοδίηιιπ,

εΐ 3(1θΓ3ΐε δοηυεΙΙιιιη ρεάιπη ο]πί, ςυοηίϊηι 83ΐι-

εΐυιη 081. ι·δεη$ιιιιι Ιιιι]υ8 Ιοοί Ιιυηο ε*8ε 3γΙ>ϊΙγκ-

ιιιιιγ, ηυ38Ϊ (1ίθ3ΐ : Ο ιιιοΓΙβΙοβ, νουϊ8 ηυϊιίεπι ςιιαη-

Ιιιηι 3ΐι<1ί1ιΐ8 Ιιιιιιΐ3ΐιυ8 ρεΓοίρεΓε ροίεβΐ, ραίι-Γαει.α

8ΐιιιΙ <]ίνϊιΐ3 ηιγ8ΐεΓΪα : νο8, ΙΓΐ8 (|ΐΐ38Ϊ ;κ1 ρ'ΐ3ηι ϋεί

ι:ο£ΐιίΐίοηεηι ιηαηυάυείϊ , ηυαηΐυηι 3ΐιίηιυ8 νεβΙεΓ

ο3ρί(, Ι3ΐι(ιιιιι «ΙοΐΊ3ΐιι ϋε'ι εχίοΐΐϊΐε, εεΠί ςιιοά ηυο

3ΐΐίϋ5 οοξ'ιίαίιο νε&ΐΓ3 888ε είενβπΐ, εΐ οηιηβιτι

(|ΐΐ3ηΙυιιινί8 οχοε!83ΐιι 6χΪ8ΐίηΐ3(Ίοηβηι άβ ϋεο βιιρε-

Γανοτϋ, Ιβιηεη ΐ<1 ηιιοϋ 3 νοΙ)Ϊ8 ίηνεηϊίυΓ εΐ »ι!ογ3-

Ιογ, ηοη ίρ83 6]ϋ5, ψιί ςιιχΓε1)3ΐιΐΓ, ηιβξΐιΊΓιεοηΓιη

681, 86(1 ΐ3ΐιΙιιηιιιιοϋο 8ε3ΐ)εΙΙυηι ροιίιπιι ε]ικ : ρετ

Ιιοε δϊξΐιίίίεαηβ ιηεηΐίβ βΤοοςίΐ3(ίοηί8 ηοβίΓΧ 8ΐιΙ>ηΊΪ8-

βίοηειτι ει ΙεηιιίίαΙεηι, οοιηρ3Γ3(ίοιιε ίΐΐίυβ ηιιΙΙθ8ΐυ-

(Ιίο 388εςιιειιιΙ.χ> εοιηρι-εΐιειίδϊοηίβ.

Ρο8ΐο3 ηοη ρβυο'ιβ οηιί88Ϊ8 ρβαΙπιΊδ ΐη οεηίεβίηιο

ΙγγΓιο, (|ιι(.ίιι εΐίβηι τεΓεΠ Ιη εοπιηι ΚυιηοΓυιιι, ηυϊ

»ριιι1 Ι1ε1ιι\£08 ϊηδεΓίρΐίοηε 03Γ601, ιΓιβειΊβ ρΓχιΙίοαΐ

ιιηί^εη3ΐιι ίΙΙιιηι ϋειιηι, εί(|ΐιε Ιιιιϊιΐ8 υηίνεΐ'βί εοιιϋίΐ]

03υ83Π1 388ΪΚΠ31. ΙΜίίΙ 01111)1 III ΙΙΙΙΙΙΙιΙί οΓοηΐίοηε ρβαΐ-

ιηιιηι Ιιιιηε ϋ3νϊι]ί5 εββε, ει ϊιιβΟΓΪρΐϊοιίβ βριιΊ ΙΙο-

Ι)ΓΧ08 ηοη ρΓχηοΟΓΪ. δϊ§ηΊΙϊθ3ΐ 3υΐειη ίΙΙοβ 8·'οριιπι

οι ρΐΌροδίΙηιη ε]ιΐδ ρΓορΙιεΙί* ηοη τεοϊροΓΟ. 8ϊε νοΓΟ

8ε ΙιηυυΙ ίηβοΐ'ϊρΐίο : ι Ιρδίυδ ΠηνίιΙ, ίη ιηηηϋί 0Γ03-

Ιίοηε, ίηδοιΊρΐίοηίδ οχρβΓ8 αρ«ι<1 ΗβΙ)Γ33ο$. > Ηιι]υ>

ρ83ΐηι'ι βειίΒυιη 8ΐιο Ιοεο οι ΐεηιροΓε εχροηεη)υ8.

Νυηο 83ΐίδ ε8ΐ Ιιοο ιηοηυί88ε, οβηκίεπι 03υ83ΐη, ίη-

ούτον είπεΐν, δτι ή αύτή αιτία, ή κατά τήν άπιστίαν 0 €Γβϊ1υ1ί(α(6ΐη , ίηςυ^ηι, ^1ιϋ^30ΠIIIι'εΠ·ε^^886, «Ι ίη-

λέγω τών Ιουδαίων, χα\ τούτου τήν έπιγραφήν άπα- ίβΓ!ρα0ηβιη Ιιμιιο ηοη αάωΐΙΙβΓβηί.

ράδεκτον τοις Έβραίοις έποίησε.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Γ.

Χρή δέ μηδέ τό διάψαλμα παραδραμεϊν άθεώρητον.

Τοϊ; μέν ουν πρό ήμών μεταβολήν τοΰ νοή ματος, ή προσ-

ώπου,ή πράγματος, σημαίνιιν ένομίσθη τό διάψαλμα ■

ήμείς δέ τάς τε τών Πατέρων ύπολήψεις ούκ άποβάλ-

/ λομεν, χαί τι κα\ παρ' έαυτών έννοήσαι, πρός τήν τοΰ

ρ'ητοΰ τούτου σημασίαν, ού κατοκνήσομεν. Τοιαύτην

ουν τινατοϋ διαψάλμαιος κατελάβομεν τήν διάνοιαν, οτι

προϊούσης κατά τό άκόλουθον τής ψαλμωδίας, ήτις

·" 183. XIX, 1. 59 183. IX, 8.

ΟΑΒϋΤ Χ.

Νοηυε ηυίιΐ 8ίΐ ϋίβρδβΐηιβ ίπάίδουβδηπι ΓοΙίηηυεΓε

οροηει. 1ΙΠ8 ί(;ίΐιΐΓ <]ΐιί ι>08 3ηΐεοβ88θΓυηΐ, νίδυιη

081 οΊ3ρ83ΐηΐ3 8Ϊ§ηίΙίε3Γβ νεί ηιιιΐβΐίυηειη οοι;ίΐ3-

Ιίοηίδ βοή εοηβίΐϋ, νεί ρεΓβοηβί,νεΙ τεϊ. Νοβ νεπι

Ραίπιηι ορ'ιηίοηε ηοη 3ΐ)]εεΐ3 (94), ηοη εηηοΛβοί-

ιηιΐΓ 3ΐίςΐ)ίϋ βιϊαιη εχ ηοϋίδ ύε νοοβίηιΐΐ ηα]υδ βΙ-

§ηίΙϊο3ΐίοηε εχεοςϊΐ3Γβ. Ηυ]ιΐ8πΐ0(Η ί^ιΐυι· ΐ|ΐι»ιΙιιιι

(1ε ύΪ3ρ83ΐπΊ3ΐ6 εχίίΐίπιβιίοηε ίιηΐιιιΐί δαηιυβ, ουηι

(1)4) Ιθ£ϋ 5. ΗίβΓΟη. ΕρίδΙ. »ϋ ΜίΓοεΙΙβιτι.
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πίΓδίι 8110 βΐ ΟΓιΙίηρ, ρβαίιηοϋία ρ-οεβάεηΐς, 3ΐί» ^ έγίνετο μεταξύ προφητεύοντος τοΰ ΔαδΊο, $τέρα τοΰ.

ςυχΑιιιι ΙιιΙβΓ ρ-ορρίΐ;ι<κ1ιιπι βΐ οαηβηαΊιιιι, α δρί- αγίου Πνεύματος έλλαμψις, κα\ προσθήκη τις του-1.

ι*ί Ιιι 83Π«ιο ΙΙΙιι-(Γ8ΐΊο, εί νείυΐ 3(Μίΐ3ΐηεηΐυηι ςιιοιΙ-

β*3ηι οορίοβίϊρ οορίΐΐοηί- τβηΪΓΟΙ, »ά υΐϊΐϊΐαΐβ'η εο-

ι-υπι (ριί 0Γβεΐ)ΐ3 Ιιββε ΓβοορΙιΐΓΪ εΓ^ηι, ροΙι>1)εη»

6ΐΐ3Π) νυοβηι Οβνίϋ, βρβίίιιιη βιιίπιο άβηαΐ εχοίρΐεηαΊ

εο{~ηίιίοηεηι εοβίεβίίυηι απ'ίΐηοΓυι» α αΊνϊηβ ϋΐυιηί-

ηηΐίοηε ιηίδ-βπι. Ει ιριβιιηχίηκχΐυηι ηοιιηοΐΐί, όυηι

νεΙ ϊΙβΓ βίη>~ϋ Γαοίιιιιΐ, νεΙ ίη εοιινίνϋδ ε( οοηνεηΐί-

Ιί1)υβ βίιηυΐ οοΠοηααηΙυΓ, βί εχ ΐηιρΓονίδο $οηυ$

ιΐυϊβρΐβπι 3(1 3ϋΓ88 3εεί(ΐ3ΐ, αοπιριο βεηιιοιιε, 3πΊ-

ιηιιιη εΐ Γ.θ{?ϊΐ3ΐίοιιβηι »ά εχάΐβΐυηι δίΓερίΐιιιη εοη-

νεΓίιιηΙ, οΐϊυηιςυε α,υοόαπιιηοάο ρβΓ φιίβίβιη 3υι·ί-

1»ΐ5 ΙήΓμίιιρκίΓ, υΐ Άά εοηυιη εο ίηΐβιΐδίιΐδ ίηΐεη-

άαιΛ, (Ιείηιΐε ββάβίο δίΓβρίΐιι, δβ-ηιοηεβ ϊηΙβΓΓίιρΙοβ

ΓβδπηιπηΙ : $ΐε ε( π)3°;ηιΐδ Ό»νϊ(1 δρίπΐυί 83ηοιο ίη

ΟΓΠΐυϋδ ρι-οιμ,εηύίδ δυϋδει-νίεηβ, ςιικ (ΓκϋοβΓαΙ,

ρεΓ ηιβ1θ(1ί»ηι εχρΓιε3ΐ>3ΐ, εί βί α,υϊά <ηΐβΓ Ιοςυεη-

ϋυηι ειΙοεε1)ηΐΐ!Γ, εεϋεηβ βί ςυί δρ'ιπίυαΙΗβΓ βυιΐϊ-

ΐυηι πιεη(ί8 ίηβοηβϋβΐ, οαηΐυπκμκ; δίδίεηδ, ευιη ά\·

νίηίδ εοβίΐβΐίοηίους ι·υι·δυ$ ΓερΙείιΐδ εβδεί, 838 ραη-

άεΙ)3ΐ; βεεεριρδηυε δβΓπιοηοδ Γηβίοϋί* ει εοιιοεηΐί-

|ν)$ ·υίδ η<ΙαρΙηΐ33ί,. Εδ' 1$ίΐαΓ (Γιαρδίΐηΐί, $.1 αμίί ϊ<1

θ"6(ίηίΙίοηβ εοΓηρ-οηεηα'ε-β νεϋΐ, εεδϊβιίο βευ ςπί,βί

((εΓερεηΐε ίηιε- ρδβΐΐεηιΐιιιη ΓαεΙφ, ηά ι-εεερίίοηειη

άίνίηίΐα; ηιΪ5δ?Ε ίΙΙιΐδΐ-ηΐΐοηϊδ. Υεΐ τεεΓιυδ ϋίβ-

ρδΒΐιτιβ ηοε ιτιοιίο ςυϊ$ (ΙεΩρίνεηΙ, $ί (Ιίοβΐ, εβββ

ανίπηίπι 3 δρίπΐιι βαηοΐο 3ηίπΐ33 ίη οεευΐΐο ίη-

8ρΪΓ3ΐ3ΐη, πιοΐοϋία ρεΓ 3ΐΐεηΐϊοηειη 3(1 Ιιαιιο ϊηβίΓΐι-

κατά τήν γνώσιν χαρίσματος, έπ' ωφελεία των δεχό

μενων τήν προφητείαν · επέχων έαυτού την φωνήν,

καιρόν έδΐδου τή διάνοια δίξασθαι των νοημάτων τήν

γνώσιν τών γινομένων έν αύτώ παρά της θείας έλ-

λάμψεως. Κα\ ώσ-ερ πολλάκις τινές ή" έν όδώ συμ

βαδίζοντες, ή έν συμποσίοις τισ'ιν, ή έν αυλλόγοις

μετ' άλλήλων διαλεγόμενοι, εί πόθεν αθρόως ήχηϊΐς

ταΐς άκοαΐς προσβάλοι, παυαάμενοι τοΰ λόγου προς

τον ήχοντή διανοία συντείνονται , σχολήν παρέχοντες

δι' ήσυχίας τή ακοή τοΰ γνώ>αι τοΰ ήχου τήν δύνα-

μιν, είτα παυσαμένης της προσηχούσης φωνή£, πά

λιν ιών πρός αλλήλους ίχονται λόγων · ουτως^ 6 μέγας

ΛαβΊδ ΰποφητεύων Πνεύματι, ατε φθάσας μεμαθήκει.

' διεξ^ει τή μελψδία · κα\ εί τι μεταξϋ λέγων έπεδιδά-

σκετο, ύπίχων τω «νευματικώς ένηχοϋντι τήν της

ψυχής άκοήν, κα\ κα.τασιγάίων τό μέλος, ών άν πλή

ρης έγένετο νοημάτων, ταϋτα διεξήει πάλιν ένείρων

τη μελψδία τους λόγους. "Εστίν ουν τδ διάψαλμα, ώς

4ν τις ορω περιλαβών είποι, μεταξύ της ψαλμΐ;ίδία{

γενομένη κατά τδ άθρόαν έτ-ηρέμησις, πρδς ΰποδοχήν

τοΰ θεόθεν έπικ^ινομένου νοήματος. Ή ούτω μάλλον

δν τις έρίσαιτο τδ διάψαλμα είναι διδασκαλίαν τ-αρά

τοΰ Πνεύματος τξ ψυχή κατάτδ άπόρόητον έγγινο-

μένην,τής περ\ τδ νόημα τοΰτο προσοχής τδ συνεχές

τής μελψδίας έπικοπτοϋση^. Ός δ' αν μή νομισθείη

τοίς πολλοίς σημεϊον γίνεσθαι τήν σιωπήν τοΰ έπιλε- /

λοιπέναι τόν προφητεύοντα τήν τοΰ άγίρυ Πνεύματος

εΐίοηειυ ΊηΙεΓΓυρίβ, υΐ $ϊΙβηΙίιιηι Ιιοε (ΙεάεΓΪΐ ηα,ϋΐ- (- δΰναμιν , τούτου χάριν τινές των έρμηνέων ανή τοΰ

ιί$ ρεε3,8Ϊοηειη ειίβΐϊπΐϊηίΙΊ, ρΓορΙιοΐαηι 3 νΪΓΐυΐε

δρίτίιυδ 83ηε(ί (Ιβδίϋαιυπι (ιιί5$β. ΟυοοίΓθ3 ςαϊ(ΐ3ΐο

ϊηΐβΓρΓοίβδ Ιοεο ά'ΐ3ρδ3ΐηΐ3ΐίδ 3δεΓί1)αη( Ιπι]υδΐΒ0(ΙΊ

ϊη^βΓναΙΙίδ, $βυ 8ρ3ΐϋ8 νοοα!)υΙυιη, « δεηιρβΓ, » αϊ

«ι; Ιιορ (ϋβοϊηιυ», ϊδίβηι α δρϊπία 83ηεΐο βηϊπιχ

ϊηιαιΐϊ83ηι ϋοςίπΒβηι δειηρεΓ εχ8ΐίΐΪ8$ε; δεπιιοηεηι

Υ8ΓΡ φαΐ ηοο^5 εχρΙίεΧ 8εηβ3 «ϋνϊηίΐυδ β,ηϊιηχ ίω-

ρΓβ88,3, ηοη 88ΐηρεΓ Γαϊδδε. ΰ%(8Γυιη ραιίίιη ςυϊ-

ϋεηι ηιεηΐϊ» $εη83 ρΓορΙιβία ε1οΐ)υεΙ>3ΐυΓ, ρηΓίϊιη

ηϋ3 οορΓιΐυδ εχείρίευβί. (}ιΐ3ΐεηιΐ8 ϊ^ίιιΐΓ εΠ3ΐ>3ΐυΓ α

διαψάλματος τδ < Άε*. ι τοις διαλείμμασι τούτοις έγ-

γράφουσιν. Ός άν διά τούτου μάθοιμεν, ϊτ« ή μέν

■παρά τοΰ άγίου Πνεύματος έν τή ψυχή διδασκαλία

πάντοτε ήν· ό δέ έρμηνεύων τά έγγινόμενα θεόθεν

τή ψυχή νοήματα λόγος, οϋ πάντοτε ήν· άλλά τδ μδν

έξεφώ.νει τ.ής διανοίας , τδ δέ ύπεδέχετο. "Εν ψ μέν

ουν έςηγόρευε τά έντυπω&έντβ τή διι-νο!» νοήματα,

προσήειδι' ακολούθου ή ψαλμωδία· ε1δέ;τι τών θειο-

τέρων αύτοΰ τήν της ψυχής άκοήν περιήχησεν, όλος

της άκροάσεως ήν, κατασιγάζων τδ μέλος.

Ρεο ίιηρΓ65δ38 δί1>ΐ ηοΐίοιιεβ, ρΓθθβι!βΙ)3ΐ ηοη ιηΙεΓείδβ βετίε ρδ3ΐηιοι1Ϊ3 ; βί ςιικί >θγο βχ (ΙίνίηίοπΙηΐδ

Γε1)ΐΐ3 βυάίΐιιιη πιβηΐίδ εΪΓΟίνηίδοηβι'εΐ, Ιοίυηι 8βδε 3υ£ΐειι1(3η<1ιιηι εοηιρ»Γ3ΐ)3(, ίιιίεπηίδδο εααΐυ.

δί ίβίΐαΓ, δρΪΓΪΙιι 831101ο εΙΪ3ΐη ίρ&ο δϊΐεηΐϋ Ιβιη- ΆεΊτοΕνυν τοΰ άγιου Πνεύματος χα\ παρά τδν τή;

ρΟΓβ Ίη εο ίοα,ιιεηΐε, θΓ3ΐίο ςιιβδί ίηΙεΓνβΙΙηηχ Ιΐ3- σιωπής καιρδν έν αύτφ λαλοΰντος, ό λόγος έν δια-

1>ε1>3ΐ (ΊηΙβΓνβ,Πυηι ηυίει» 30 ϊη(8ΓρΓεΙί1>υ8 ηοιηί- λείμμασιν ήν ( τδ δέ διάλειμμα παρά τών έρμηνευ-

Π3ΐαπ) 6δΙ « ι1ί:ιρ5ϊ1ι»3 ι), άίνίδίοςυβ ΙοΙίϋδ Ιιιι]ΐ|8 ϋ σάντων ώνομάσθη διάψαλμα )' τής δέ ιθεωρηθείσης

ΙϊΙ>γϊ ίη ςυϊηςυβ ρ3Γ(εβ άίβΐηϋιιΐϊ τεείβ 3 ηο1)Ϊ8 ίη- ήμϊν διαιρέσεως έν πάση τή βίβλω τής ψαλμοκίίιχς

8ΐίΐιιΐ3 881, Γιεε1)ίΙ εηηε εχ Ιιϊδ οΐίβηι (ΙεηιοηδίΓβΓβ,

νετβηι 888.6 Γβΐίοηβηι ςυ»ιη (1ε(1ίηιιΐδ; ηυοιΐ βεϋίεεί,

-|υ3$ί πιΙΓΟ^ΜΟΐϊοηβ ςυβϋβηι εειηρβΓ αά 8ΐι1)1ίυιϊθΓ3

ρβΓ ()ΐΐ3αιΙίΙ)0ΐ δβοΐίοηοηι άιιεβίυΓ, ςιιϊουηαυε ρ»α1-

ηιΟΓυπι βμδρίοϋδ 3(1 ρειΊεοΐίοιιβιη η ί Ιίΐιι γ. δοΐβ

επϊηι υΙΓιηΐΒ ρ$.α1ηιο-ιΐΗ) ββεΐϊο 35 ΐηϊΐιο υβςιιβ 3(1

Πηοηι εοηΐΐηυβπι ςυϊπιΰΒΠΐ ε( ηοη ίηΙβΓπιρΙαπι

Ιιγιηηοάίβηι εοηΐίηεΐ, ε(, ηιιβηυβιη άί3ρ83ΐη)3ΐε ϊη-

ΐ6ΓεΪ83η, υΐ ν'κΙοΓε εεΐ ίη οηιηίοιίδ ρταιίυιιηι, §υχ

νοεβηΐ εαηΐίείβ, ει ίη ϋδ, ςυοπιιη ίηδΟΓίριίο εδί,

« βΐΐεΐυίβ. ι ΟδΙεηύίΐυΓ βηϊηι, υ( ιγοϊΙγογ, 1ι»ε οο-

ΜΓναΐίοηε, ίη αΐϋδ ηυίάεηι, υΐ ίηΓβΓίοΓίουβ, Ιοουιη

[τής] πενταχή διηρτ,μένης, δυνατόν έστι καΐ έκτούτων

άληθή τήν αΐτίαν άποδειχθήναι, ήν έ'Λήιαμεν, δίι

διά τίνος προσαγωγής άε'ι πρδς τδ ΰψηλότερον δι'

έκαστου τών τμημάτων χειραγωγείται ό δι' αϋτδν

οδηγούμενος. Μόνον γάρ τελευταίον τών τμημάτων

ία' άρχής είς τέλος έφ' έκαστου ψαλμού συνεχή τε

και άδιάίπαστον τήν ύμνωδίαν έχει. οϋδαμοΰ διαιρου-

μ4νην τψ διαψάλματι. "Η τε γάρ έφ' έκάστόυ τών

αναβαθμών, ώδή τούτον ϊχει τδν τρδπον, κα\ ών

έπιγραφή έστι τδ € Αλληλούια. » Δείχνυται γάρ, ώς

οΐμαι, διά τής τοιαύτης παρατηρήσεως, δτι έν μέν

τοις άλλοις, δτε δή κατωτίροις ουσι, χώραν ίχει ό
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τά υψηλότερα έπεκδιδάσκων νοήματα, και μεταξύ Α ΙιβυβΓβ (|αϊ δυ1)ΐΗ]ΐίθΓ3 60Ό663Ι, 8ΡΓη)0!ΐι§ηΗ0 Ββπε'ι

παρενείρων τή ακολουθία τοϋ λίγου των προς τδ

χρεΐττον δυναμένων άναγαγεΐν τήν διάνοιαν. Ή δε

δια των · "Αναβαθμών · τελείωση, και οίς προγραφή

έστι το ι Αλληλούια , · ατε δή τοϋ άκροτάτου των

πρδς τδ άγαθδν νοουμένων έπειλημμένη , ουδεμίας

προσθήκης εστίν έπιδεής, αϋτή έν έαυτη δια πάσης κα-

τηρτισμένη της έν τω άγαθφ τελειώσεως · απερ δη καΐ

διάνοια έπιγραφήςέπΐ τούτων μαρτύρεταιρΐνον θεοϋ

τδ ύπερκείμενον;'άπαν κατονομάζουσα. "Ωσπερ γαρ ή

κατά τάςήλικ.'ας τών σωμάτων αναδρομή ορον Εχει

τδ της φύσεως στάσιμον, μεθ' δτήν £π\ τδ μείζον προσ-

6ήχην-οϋ παραδέχεται, άλλ' έν έαυτώ διαμένει πρδς

πάντα τον ύπόλοιπον χρίνον ούτως έστ'ι και τών

θείων διδαγμάτων αύξησίς τε χα\ στάσις, δι' ών τούς

• ι (ΐι άίαί ϊηΙβΓ]ίεΪ3ΐ 63 φιχ ιιιοιιίοιη 3ι1 ιιιβίίοια εΐε-

Υ3Γβ οι $υΙ)(1ιιεβΓ6 ροβδαηΐ. Α( νβΐΌ ι (»Γ3()ιιι>ηι >

^ ο 1 1 μ 1 1 1 1 π ι ;ι 1 1< > ι Γι , εΐ Γ)υίΙιιΐ5 « ΛΙΙιΊαία, > ρΓΧβεηϋί-

Ιιιγ, Ι»ΠφΙ3111 3(1 8ΐιιΐ)ΐιιυΗΐ ο 1) 1 1 1 1 υ 1 1 1 1>ο ιι οι ιι 1 1 1 οιι!-

ιιι«ιι ]3ΐιι ρπ>ί;ι·βδ8>8, ηιιΐΐο 3(1ι1ίΐ3|η6ηΙο ορυ» ι-*ι,

νβΐιιΐ ίη δβίρδίβρηι οίΐιηί 1)θηοιυιιι εορΪ3 ροιΙΊτιΊϋ

ει βΐιδοΐυΐίδ : φΐιχΙ 61 ίρββ δβηςυδ Ίιΐϊΐτίρΐίοπίϋ, φΐ»

Ιιίβ ρΓ:ι:(ίρίΐιΐΓ, ρΙ.ιηιιιη Γ.κίι, ευηι Ιοίυπι ςιιοιΐ &β-

ψπιιΐΓ, Ιαυϋβι» 1)ι'Ί ιιοηιίηαΐ. (}υ6ΐιΐ3(1ηΐ0(1ιιιη εηίια

εοΓροτιιιη ρ6Γ χΐαΐβ& ίηεΓβηιβηΙυιη Ιει ιηίιιιιιιι &13-

Ιιϋΐ'ΐιι 3 ικιΐηπ» ρπΐ'ΜίΙιιΙιπη ΙιλΙκΊ, ροδί (|ΐιοιν, ιικι]ο-

Π8 3ΐΐ|{α)6ΐι1ί ηοη 681 αηιρίϊιΐδ εηραχ, 86(1 Ιοίο ίηβε-

ηυεηΐί ΙοιιιροΓβ ίπ εο4ειη δίΛΐυ. ηι»ηβΐ: βίε εΓΐ3ηι ιΐί-

νίιι% (ΙοοίΓΪμχ βΐ ΐιΐίΓιΙυΓιοηϊδ ϊικιιοιιιοιιΐυιιι (μιοιί-

τε νηπιώδεις χα\ ατελείς τήν διάνοιαν ταΐς χαταλλή- Β ΐ1»ηι βίΐ ει 8ΐ3ΐυδ. 1 1 1 Γα ιι I ο β βιιίω βιΐΐιιιο εΐ βηίιιιο

λοις τροφαίς τιθηνουμένη, δ;ά γάλακτδς τε χΛ τών

τοιούτων, κα\ εις α&ξησιν άγει, χαΐ τοΓς ήδητελείοις

την στερεάν προτίθησι τράπεζαν. τοίς διά τών άλλιυν

μαθημάτων προγυμνασθεϊσι τά της ψυχής αισθητήρια.

Οϋκοΰν τδ μηδαμοϋ χρείαν γενέσθαι, κατά τδ ϊσχα-

τον τμήμχ, τοϋ έν διαψάλματι τών ύψηλοτέρων τι

νοημάτω ' έκδιδαχθήναι τδν ύποφήτην τοΰ Πνεύματος,

σαφές 1ν είη τεκμήριον τδν περί τούτου λόγον κατα-

νοήσαι, προσθέντα έκείνα της ψαλμωδίας τά μέρη τά

διεσταλμένα τφ διαψάλματι. Έν τώ γάρ τρίτω τήν

γενομένων έκ της τών έχθρών επαναστάσεως αΰτω

συνοχήν τε κα\ άμηχανίαν προε.ιπών, είτα διαστείλας

τδ μέρος τώ διαψάλματι, τή\* σωτήριον έκείνην φω-

ίιυρβΓΓεείρδ ρβρ Ιοε «ι δίιηίΐίο, Ι3ηςΐ)3ΐιι ρβΓ ίίϊ-

ιικ»ιΐ3 εβα$ειιΐ3η63, αά ιιιογ«ηκ;ιιΙιιμι όυεϊι, »ε ρβι--

Γβεΐί.8 δοΙΜιιι» αρρβηίι ιιιειίδβηι, ίΙΙίδ νίιΐβΐϊεεί, φΓι

]3π> δβιιδυδ αΐίίδ (ϋδείρΐίιι;* κεηβήΐηιβ Ιιβίιβιιΐ βχβι·-

6Ϊ13108.

Ι^ίΐυτ Ίη υΐι'κηα ρδηΐιηοπιηι $βεΐϊοηβ , οριιβ ηοη

6886 (ϋ3ρβ3ΐπ)3ΐβ,, «1 !>υΙ)ΙίπΠ0Γ3 861183 6Χ ε]υ$ Ιΐιί-

ηΗ>ΐ6ΐ:ΐο ε( βΙΙοςιιίο ρ6ΓείρΪ3ΐι(ιΐΓ, ρΐαηαιιι Γιοι, $ΐ «·38

Ρ3Γ168 3«|(1ΐΙ03ΙΙΙΗ8 6Χ Ρ&ίΐΐΐΐΐίβ, ςΜ8Ε ϋϊ:ΐρ83ΐΐΙ13ΐβ

δΐιιιΐ ίιι^ίΐιιρί». 1η Ιβτΐ'ιο εηίηι ρββίιηο , ευιη ά*·

ε3ηΐ388<1 αίΠίεΐίοηεηι εΐ 3η^ιΐ8ΐί3ΐη , ςιια είΐιί εχ

Ι)η8ΐίι»ι> ίιηρΓ688ίοηβ βνβηεΓ3ΐ , ηιοχ (ϋαρ$ο1ιιΐ3ΐβ

ραηβιη ίΙΙβιιι ϊηΙβΓπίΓηρεηβ, 83ΐιιΐ3Γειιι ίΐίαιη νοεοιη

ε(ΙΊ(1ί( , εοΓΓο1)θΓ3ΐυ8 νίύβΐίεεί, 3ΐ> βο, ΐ|υί &ίΙ)ί ίη

νήν έπιθαρσήβας τώ κατά τδ άπ<5(6^ητον αύτώ έν- ^ οεειιΗο αΙίιριΜ ϊιιερ'ΐΓβκα : *■ 3ΐιΙ>ειιι , Οοιηίηβ ,

ηχήσαντι, δτι ι Σύ δέ, Κύριε, άντιλήπτωρ μου εΐ,

δΐξα μου, καΐ ϋψών τήν κεφαλήν μου· ι πάλιν έν

διαλείμματι τήν μελωδίαν ποιήσας, μετά τήν εύχά-

ριστον έκείνην φωνήν ήν πεποίηται λέ-,'ων < Φωνή

μου πρδς Κύριον έκέκραςα , κα\ έπήχουσέ μου έξ

δρους άγίου αύτοϋ" » διδάσκεται τις έστι της κοινής

τών άνθρωπίνων κακών άμηχανίας ή λύσις. Κα\ τδ

8«ϋβ6ρ^ΟΓ 1116113 63 , §|ΙθΠΛ Μβα , βΐ βΧ3ΐΐ»Ι13 03ρΐ11

πκιμο "'*. ι ΠυΓβυβ ίηίΟΓνηΙΙο ϊηΐβΓροβίΐο ροβΐ νοΐβιη

11Ι3ΗΙ ςΓ3ΐί»Γυηι αοΐίοηίδ ρΙειΐ3ΐη : ι ΑΓοεβ ηιβ3

3(1 ϋοιηίηιιιιι εΐηηιανί, ει οχΛυϋίνίΙ ηιε αο ιηοηιο

33ΐιεΙο 8ηο; ι ϋκϊΐ, ςιιχη.ιιη 8>1 Γ3Χίο ενβάεη^ί

εχ εοηιιιιιιιιΐϋυβ Ιιυιβ3Π3Γυοι εβίαηιΐιβίιιιη α,η^υ-

8ΐίΪ3 ει &01ίεΐίοη'ιυιΐ8 ; εϋοείιιβςυε ρ33$ίύηί8ι ϋο-

κατά τδ πάθος τοϋ Κυρίου μυστήριον διδαχθείς <^πΰ«ιΊε3ΐ ηινδίβι ίιπη ί ■· «α φΐ* δίΐιί βχ ίπιρΓονίβο νε

. - I !. _\ 1.Λ - I 1%\ 1.... .. . _ «_·_■.._ >ιι .· · Γ, ■_
έν τί) γινομένη κατά τδ άθροον έλλάμψει του

Πνεύματος, αύτδ τδ πρόσωπον τδΔεσποτικδν υποδύε

ται, καί φησιν * "Εγώ έκοιμήθην χα\ ϋπνωσ» · έξ-

ηγέρθην, δτι Κύριος άντιλήψεταί μου. ι Τδ δέ δι'

άκριβείας έκτίθεσθαι τήν έκάστω τών βημάτων έγχει-

Π6Γ31 3 δρίπία 33ΗεΙο ΠΙιΐδΐΐ'.ιΙΐοηβ, ίρ83ΐη Ι)οπ)ϊηΊ

ρ6Γ8θη.ιηι ίηϋυίΐ, ίη Ιιχε νβΓΐ)3 ρΓΟΓυιηρβ.η» : * Ε($ο>

ΐΙοΓϋΐίνϊ, 61 80ρ0Γ»1118 81Π1Ι, 61 6Χ8ϋΓΓ6Χί, φ113 Οο-

ιηίηυβ δΐΐδεβρΐΐ ηκ. » δεηΐεηΐίίΐιιι ουίβιη , ηιιβί »ίιι-

ριιϋδ νβΓίιϊδ δυΐιβδί, αιευΐ'θΐΉΐδ εχροιιβί'β, εμρβηα-

μένην διάνοιαν, παρέλκον άν είη, τοΰ λόγου πρδς ε3ΐιβυιη ΓοΠ38δϊδ ΓυβΓίΙ, ευιιι θΓ3ΐίο 3(1 3ϋ3 ΓββίίιιεΙ.

-? -ρ ν. ' ι. . ' π_. λ— /' .. ί: _ , ,1 .. Λ„, λ·~ ι ■ :
ετε ρα σπεύδοντος. Χρή γάρ πιστώσασθαι τήν άπο-

δοθείσαν περ'ι τοϋ διαψάλματος εννοιαν, έξ αΰτών τών

γεγραμμένων συνιστώντας τδν λόγον, κα\ έν τώ τε-

τάρτψ|διαψάλματι, δι' ου τδ ίσον μανθάνομεν. Πάση γάρ

τρόπον τινά τή άνθρωπΐνη φύσει περί της τών σπου-

δαζομένων ματαιότητος έμβοόΐ, βαρυκαρδίους όνομά-

ζωντοϋς υίοϋς τών άνθρώπων, οΓς τδ μάταιόντε κα\

άνυπόστατον ψεύδος έν άγάπη έστί. Πάλιν έπηρεμή-

σας, ΰποδείκνυσιν έντίνιέστίν ή άλήθεια. ι Έγνωτε ι

γίρ, φησιν, ι ότι έθαυμάστωσε Κύριος τδν οσιον αυ

τού· ι δεικνϋς, οΐμαι, διά τοϋ δσίου τδν Κύριον, κα

θώς φησινΜωϋσής· ι "Οτι δίκαιος καί δσιος ό Κύριος. »

ϋοηΠπιίΛηώι εηίιη 631 (Ιίαρδ3ΐιη.ι1ί8 ιιοϋο 3η$ιιιηβη-

Ιίδ εχ ίρβϊβ ρ83ΐπιΪ8 ρεΓιΙϊδ ; βίεηϊιη ίϋειη εχ <|ΐιαπί

ρ&αίπι'ι ϋί3ρ33ΐηΐ3ΐε βο^ιιοκεβΓο ροδδΐιηιαβ. ΑοοΙβπΐίΐ

η3ΐιιςηε Ιοίϊ ηιιοϋ3ηιηιηι1ο Ιιυηιβηο) 80ΓΪβΐ3ΐϊ υΐι νβ-

ηίΐ3ΐ6ΐΒ 63Γυιη γοπιιμ, ΐ|ΐιίΙ)ΐΐδ «ηίεβ βΐιιιίεΐ, ΠΙίοδ-

ςιιβ Ιιοιηϊηιιιη £Γανί εοηΐβ ορρΓΒδδοβ ρΓβηιιιιΙϊαΐ;

ηιιίρρε ςιιί1>ιΐ3 τβηκηι εΐ ηηιι 3ΐι1)δΊ»1εο3 ηιεηΐΐ»-

εϊυηι ευτχ 8ίΙ 61 εοΓ(1ί ; ϊΙβΓυιηηυβ ίιιΙβΓηιιίεδεεηδ ,

άβΒίοηδίΓβΙ ίη ηυοηαπι βϊΐ νβτίΐΜ, ΟίείΙ εηίιη :

< δείΐοΐβ ηυοηίαιιι πιίΓΪΰοανίΙ ϋοηιίηιιβ 83ΐιε<υιιι

ΐηυη, > δίβηίίίοαηδ, υΐ 3γ1μιγογ, δηιιείί ηοιηϊηε,

Οοηιΐηυηι ; φΐεηι»«1ηΐ0(]υιη ει Μονδβδ αίΐ : « ΙΙυο-

,,' ΡμΙ. πι, 4 βθφ|.
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ιιίαιη ΐιΐδΐιΐί 61 53ΐιεΙιΐδ Οοηιίιιιι<5. ι ΟείιηΙε εοιίίί- Α Είτα συμβουλής καταΟέμενος, δι' ών άν τις έν καθα-

Ιίιιιιι (Ιοί, ςυοιηοιίο ςιιίδ νίΐιοι 3113111 ριΐΓβ βΐ «3ηεΐε

ΐΓ»η>ϊ{&Ι ; ]ϋ(1βχςυβ εί ίηδρεοίοι· εη£ίΐ3ΐίοηυηι Γϊ-

εΙυ8, 3ΐΙ: ι Οιιχ (Ιίοίΐίδ ίη εοΓϋίΙιιΐδ Τ8ΜΠ8 , ει ϊη

εηϋίΠϋπδ νε5ΐπδ εοαιριιηςίηιίηί ; · εί ηιοχ αά δε

ΓβνβΓβυ» Ιο^αΙΊυιη υκίμιμπιπι βυοΙίΓιοιιεηι 61 ίρδε

οικίίνίΐ , 3ΐίί3φΐε 3ΐΐ(Γιειιϋ3ΐη ρΓυηιιιΙ{*3νίΐ : ηιοηεΐ

επίιη, υΐ ηβ 8ρεΓβΙ Ίη αηϊιηαΐϊιιηι Ήΐίοηίβ βχρεπίυηι

03υι1ίΙ)υ8 , ΠΙε ο,ιιί εςεί επιυικΙ.ιΐίυηε εί εχρίαιίοηε

ιιιεηΐίβ, βεϋ υΐ εοςιιοβεαΐ, α,υίΐιιΐδ ΜπϊβεΗι ρίβεείιιτ

Ι)ευ$. Ιϋείκο ίικμιίΐ, ι δαοπΠοαΙο δαοπΓιοίυηι |α-

δΐ'ιΐίίε, ει 8ρεΓ3ΐε ίη Οοπιίηο. > 8ίε εΐ ίη δερίίηιο

ρϋΐΐηκι ρΓχεειΙίΙ ηυίϋεηι εοΙΙοειιΐίο ευιη Οεο, φιηικίο

εοΓαιη ]ιι$Ιο ϊ 11ο ]ιΐ(Ιίεε (οδΐίΐΐιιι· ηι:ιΙίιί:ιιη α!> ίηίηιί-

εΐβ ηοη ρΓονεηίΐ'β ΓείπόυοηιΙί ει νίεβιη ΓερεηιΙεηάΊ

ρότητι παρέλθοι τδν βίον, κριτής τε χαώ έπιγνώμων

τών τής ψυχής διανοημάτων γενόμενοι, έν ο!ς φησιν,

δτ·. < *Λ λέγετε έν ταΐς καρδίαις ύμών, έπν ταϊς

κοίταις ύμών κατανύγητε· » πάλιν πρ&ς έαυτδν ανα

χώρησα;, τήν άναίρεσιν της νομικής ζωοθυσίας, αυ

τός τε ήκουσε, κα\ έμ6οα τοις ακούομαι· λέγει γάρ,

μηδέ εν ταϊς τών αλόγων ζώων έπελπίζειν σφαγαϊς .

τον τοϋ ψυχικού καθαρσίου δείμενον, αλλ" έπιγνώναι

ποίαις ό Θεος εϋαρεστεΖται Ουσίαις. Διό φησιν < θύ-

σατε θυσίαν δικαιοσύνης , και έλπίσατε έπ1. Κύριον. ι

Ούτως κα\ κατά τδν ϊβδομον τών ψαλμών, προηγείται

μέν δ της έντεύξ-ως λόγος, έν ψ δικαιολογείται προς

τδν δίκαιον κριτήν, ότι ούκ έξ άνταποδόσεως "γίνεται

παρά τών έχθρών ή κακία, αλλ' εκείνοι άρχηγο\ της

οηιΐδα , 86(1 ίρδ08 ιιιαίίΐία; εΐ ίηιρπ)1)'ιΙαΙίδ αιιεΙΟΓεβ Β πονηρίας γίνονται· καν οτι Γσον εις άμαρτίαν οΓεται,

ε8ϋβ , βε(|υε εοιίειη δεείεπδ Ιοεο ΙιαββΓβ , ει ηιαίο-

πιιη αυεΙΟΓειη βδδβ , κφπιΓιΐΗίδψιβ ηιαίίβ αιιείοΓβηι

ιι Ιοίία ; ει ευηι Ιιϊβο άΜχίδβεΙ, πικυβ 3υ<1ίΐιιιιι 3ε-

οοηιιιιθ(ΐ3ΐ εί , ςυί πΐ3£η<ιηι ρίείβΐίδ ηινβίβΓίυηι ρα-

Ιε&είι, ροΓ πυοίΐΰΐ εοηΐι-β νεΓ08 ΙιοβΙεβ 3 ϋοηιίηο

νίη(Ιίεΐ3 : αΙίΐβΓ εηϊιη Πεπ ηοη ροιββΐ, υ( 3ί)νεΓ83-

ΓΪ5Β ρΟΙΟδΙαΙίδ 00εΓ063ΐϋΓ νίδ 61 3θεΓθίΐ38, ηίδί Οο-

ιιιίηυδ ργο ηο1>ί$ Γεδυτββί. Νεεεββε ηυίειη εβί, υΐ

ΓΜυιτεεΙίοηεηι πιογ8 ρι^εείβΐ. (}υί ίζίΙυΓ Γεβαιτε-

εΐίοηεηι Οηπιίηί δί^ηίηεονίΐ, ίΙΙε εΐίβηι πΐ3ηίΓε8(3νϊ(

\ά ςιιοίΐ ευηι ΓβιυιτβεΙΐοηβ εοη{ιιηεΐιιιη βδΐ, ηι^δίε-

ι ίιιιη , ιηςιιβηι , ρίδδΊοηίδ. ΟποεΊτοη Οεο ρίβηυβ οϋ

δρΪΓίΐιΐδ 83ηεΓι ΊηΙΐ3ΐ)ϊΐ3ΐίοηεηι : « Εχ8ΐΐΓ£ε, > ΊηηιιίΙ,

χαΧ προκατάρξαι κακίας, καν τοΤς Γσοις άμύνασθαι

τδν άπάρχοντα. Κα\ ταΰτα ειπών, πάλιν ύπέ/ει την

άκοήν τώ τδ μέγα φανεροΰντι της ευσέβειας μυστή-

ριον, δι' ου γίνεται ή κατά τών άληΟινών έχθρών

παρά τοϋ Κυρίου έκδίκησις. Ούγάρ ϊστιν άλλως καθ-

αιρεθήναι τών αντικειμένων τδ στίφος, μή τοΰ Κυ

ρίου ύπέρ ήμών άναστάντος· της δε αναστάσεως θά

νατον δεί πάντως προηγήσασθαι. Ότοίνυν τήν άνά-

στασιν τοϋ Κυρίου μηνϋσας , τδ συνημμένον τή άνα-

στάσει συμπαρεδήλωσεν, λέγω δή τδ κατά τδ πάθος

μυστήριον. Οΰ χάριν θεοφορηθενς έκ της τοΰ Πνεύ

ματος τοΰ άγίου έπισκηνώσεως, « Άνάστηθι, ι φησ',

( Κύριε, έν όργη σου , ύψώθητι έν τοις πέρασι τών

« Οοιιιίηε, ίη ΪΓ3 1υ3, εί εχ3ΐΐ3Γε ίη ϋηίϋυβ ίηίιηίεο- ρ εχθρών σου ' ι σημαίνων διά μέν της όργής, τήν άντ·

πιιιι Ιποπμιι ; > Ίηϋίε3Π8 ίι·;« ηιιίιίειυ νοε»1)ΐι1ο, Γ3

ειι1(3ΐειτι ΓείΓίϋυεηϋί, ςιΐ3 ]ιΐ8ΐιΐδ ]υ(1εχ ν3ΐεΙ; ρεΓ

ΓεΙίηιΐ3 3ΐιΐεηι .ιϋοΐίΐίοηβιη εί εχεί(1ίιιιη ιηίΗΐίχ. Ν3πι

Π3ΐυΓίβ ίΙΙυϋ δοΐυιη ο δ ι ίιιίιηίοιιηι, ςιιοϋ 1>οηο ορρο-

δίΐιιιη εοηδρίείΐηΓ, ςιιοιΐ εδί πι»ΙΊΐΪ3, ειι]υ3 Γιιιίβ »υο-

Ιίιίο, 61 ίη ηίΐιίΐιιηι τενεΓδίο. Οιιί ίςίΐιΐΓ ϋίχίι :

ι Εχ3ΐΐ3Γβ ίη Γιηίυυβ ίηίηιϊεοΓίιπι Ιιιοππΐ), ι ί$ ρεΓ

Ιιοε αυο<1 3ί( πιαΓιΐϊαηι ϊηίπιίεοπιηι Γιηίιβηι εβδε, ίη-

Αϊοΐ, ηοη βηιρίίιΐδ ΓεΙίΐιψιί νίΐχ ιιοδΙΓίβ αά ιτιαΙί-

Ιίβιη Γβό"ι1υηι. 0ιιεπΐ3(1ηιθ(1υιη εηϊιη Γιιιίδ ηιοΓίιΐ

8βηίΐ38 εδί, εί δοιηηί Πηίδ ενί^ίΐβΐίο ( ιιε<ιιιε εηϊιη

(1θΓΐιιίεη8,()υ3η(1ίιι δοηιιιο ΐεηεΙοΓ, δοπιιιί Ιίηεηι 1ΐ3-

ΙκΊ , ηεςυε ε1ί3ΐιι 3.'ςΓ0ΐ3η8, (Ιηηι εηηι πιογΙιο εοη-

Πίεΐ3ΐιΐΓ, ίη Γιηε ιηοι ίιί νεΓ83ΐυτ ; 86(1 μ 9Β£[Γυιη 83-

αποδοτικήν δύνα^ιιν τοΰ δικαίου κριτοΰ· διά δέ τών

έφεξής, τδν άφανισμδν της κακίας. ΈχΟρδν γάρ τη;

φύσει μόνον τδ έξ έναντίου τώ άγαθώ θεωρούμενον,

οπερ έστ'ιν ή κακία, ?)ς τδ πέρας άφανισμός έστι, κα"ι

εις τδ μή όν μεταχώρησις. Ό τοίνυν ειπών, ότι

ι Ύψώθητι έν τοις πέρασι τών έχθρών σου, ι προ

μηνύει διά τοΰ περατωθήναι τών έχθρών τήν κακίαν,

τδ μηκέτι τδν είς κακίαν δρόμον τή ζωϊ) ϋπολείπε-

σθαι. Ώς γάρ πέρας νόσου ή ύγεία, καν πέρας ύπνου

ή έγρήγορσις γίνεται (ούτε δε ό καθεύδ(υν, έως έν

τώ ύπνω έστν, πέρας τοΰ ύπνου έχει· ούτε δ νοσών

τής υγείας έν πέρατι παρά τοΰ άρίωστήματος γίνε

ται· άλλά διαδεξαμένης τδν μέν 54(5ωστον τής ύγείας,

τδν δέ καθεύδοντα τής έγρηγόρσεως , λέγομεν αΰτοϋς

ιηΙ.18 εκείρίβΐ, ϋοηιιίεηΐεηι νεΓΟ ενίςίΐβιίο , Ιαηε ϋ έν πέρατι γεγενήσθαι τοϋ έν ψ έκάτερος ήν , τδν μέν

άίοίιηιιβ ίΙΙοδ ηηεπι βδδεειιΐοδ ε]ιΐ3 , ηιιο ιιίεΓςιιε

ίΙΙοΓυιη ΐεηεΙ)3ΐυΓ, ίΙΙυηι ςυίϋειη βοιηπί, Ιιυηο %£Γί-

ΐιηΐίηίδ ) ; ίΐ3 ει ίη ρΓοροδίΐο ηιιιΐ:ιΐίοηειη η>ΜΠΒ

ηυηΐ3ΐι% ίπ 8ΐ3ΐιιηι Γείίεεπι εί οε.ιΐιιιη, Ιίηεηι ίηίιιιί-

εοπιιη 3ρρεΙΐ3νίΐ. Ρογγο ιιηαηι (1ιιιιΐ3Χ3ΐ (ΙίνεΓδίιιΐ)

:ι» βΐϋδ ιηοϋιιιιι (1ί3ρδ3ΐηΐ3ΐί8, Ιοίο Ρ$3ΐηιοηιιιι Ιίϋπ)

οΙ>8εΓν3νίπιιΐδ, ίη υηο ςιιθ(ΐ3ΐιι εχ ρδβΐηιίδ '°; ηοιι

εηίηι »ίι δίπιρΓιείΙεΓ ι Οίαρδβΐιη.ι, < 8Ρ(] < Οϊηΐίευηι

(1ί3ρδ3ΐηι.Ίΐί8 , ι ει Γοπβ οι·3ΐίο ΙίΙ)Γ3Γίί ουΙρ3 ίηνβηα

ε$ΐ, υΐ ο"ιεεη(]αηι ροΐίυβ 8ίΙ, < ϋ:ιιιΐί( ί ϋϊαρβαίιηα, ι

εί ηοη εβηΐίειιηι άϊαρβαίιηαιϊβ.

ϋ;ι:ΐοππιι ευηι 3η1β οευΐοδ νβΤΜίΐ άεΐιεαΐ (Ιίνίηυηι

·· Ρδ3ΐ. χ, 1.

τοϋ ύπνου, τδν δέ τής νόσου )· οϋτιυ καν ένταϋθα τήν

είς τδ μακάριον τής άνθρωπίνης φύσεως μεταβολήν,

πέρας τών έχθρών κατωνόμασεν. "Ενα δέ μόνον

έξηλλαγμένον τρόπον διαψάλματος έν πάση τή βίβλω

τών Μ'αλμών κατά τδν έννατον ψαλμδν παρετηρή-

σαμεν. Ού γάρ άπλώς, ι Διάψαλμα, · φησνν, άλλ'

ι Ίΐοή διαψάλματος. > Τάχα μέν ουν άνέστραπται

κατά τι σφάλμα γραφικδν δ λόγος, ώστε δεΓν λέγε-

σθαι μάλλον, ι 'Οδής διάψαλμα, · και οϋκ ώδήν δια

ψάλματος.

Πλήν έπειδή προστικβι πρδ οφθαλμών ίχειν τδ έν
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τή Άποχαλύψει τοϋ Ιωάννου κείμενον κρίμα κατά Α Ϊ11ιΐ(1 ίη ίοβηηϊί ΑμοεβΙγρδϊ ρΓοΙαΙαιη ]αιΠείυηι

των μεταποιούντων τά θεία έκ προσθήκης ή ύφαι-

ρέσεως, φυλάισοντες την παραδοΟεΐσαν ήμΐν έν τω

μέρει τούτω τή; Γραφής άκολουΟίαν, άναζητήσαι

πειρασόμεθα την αίτίαν τοϋ της Ίίόής δια^άλματος,

ήτις εστίν. Λογιζόμεθα τοίνυν, ότι άπδ τούτου και

μέχρις τοϋ έφεξής διαψάλματος, εν διάψαλμα ην, τοϋ

αγίου Πνεύματος έντιΟέντο; τω Δαυίδ τά της προ

φητείας νοήματα. 'Αλλ' οϋχ ώσπερ έπ\ των λοιπών,

ούτω καν ένταΰθα έγένετο. Έν μεν γαρ τοις Αλλοις

οϋ κατά ταύτδν ένηργεΐτο ή τε κατήχησις ή κατά

τδ απόρρητον τή ψυχή παρά τοϋ Πνεύματος έγγινο-

μένη, και ή της έντεΟείσης αύτώ γνώσεως έξαγόρευ-

σις- άλλα της καρδίας ΙνϊοΟεν διδασκόμενης, δ λίγος

ήσύχαζεν. Ενταύθα δε δμοϋ τά δύο και κατά ταύτδν

ενεργείται, και παραγίνεται αύτώ μεταξύ προφη-

τεύοντι ή τών ύψηλοτέρων νοημάτων διδασκαλία πα^ά

τοϋ Πνεύματος, κοΛ τδ συνεχές της μελωδίας ού δια

κόπτεται· αλλ" έμφυέν τω όργάνω τοϋ προφήτου τδ

Πνεύμα τδ άγιον, αύτδ κατά τήν Ιδίαν γνώμην κινεί

:ά φωνητικά αισθητήρια, ώς μήτε τήν ώόήν διαλιπεϊν,

μήτε έμποδισΟήναι τήν διδασκαλίαν τω φθόγγω-

αύτη γάρ ή διδασκαλία τοϋ Πνεύματος τδ μέλος ήνι

καθώς ονομάζει δ Σύμμαχος. Έν πολλοίς δε μέρεσιν

τής ψαλμωδίας ευρισκομένης τής τοιαύτης διαστολής,

άρκοϋν άν εΓη, διά τών είρημένων ϊφοδον κοινήν τής

τοϋ διαψάλματος κατανοήσεως παρασχομένους , μη-

κέτι πασιν δι' άκριβείας έπεξιέναι τοις διαψάλμασι.

Παρέλκον γάρ άμα κα\ περιττδν έμφιλοχωροΰντα τοις

ευιιίΓα ϊΐΐοβ, (|αί (Ιίνϊπα 0Γ3βυΐ3 βιΐιΐίΐίοηβ νεί βιιΙ>-

ΐΓβοΓιοηβ ίηιαιυΐαηΐ " ; ουβίοϋϊΐο εο φΐϊ ηοΙ>Ϊ5 ίη

Ιιαε ραιΊβ δεπρΙυΓ* Ιι·3ϋΊΐιΐ8 681 οπίίηε , ίηνο&ΐΊ-

ξατβ εοηαϋϊιηυΓ φίζηαπι βϊΙ εβιΐδβ εηηιΊεΐ ϋίαρ$αΙ·

ιηαΐϊβ. Ιη πιεηίβηι ϊ^ίΐυ γ Γβνοεεπιυβ , ϊΙ> Ιιοε ϋδςιιε

3(1 δεα,ιιεηδ ύίαμββίιιιι , υηιιηι ιΙίαρδαΙηΐΛ Γυίδδβ ,

δμίηΐυ 83110(0 1>»νϊ(1ϊ ρΓομΙιεΙίχ 61 ναΐίοΐηαΐϊοηΐβ

5«ηδ» ει ηοιίοηεδ ϊηδρΪΓβηΐε ; 86(1 ηοη εο πυο ίη »1π8

!>οΙε1)3ΐ ηιοιίο , ίΐ3 ει οίε 6£*ιΙ :ϊη 3ΐϋ$ εηΐιη βίιηιιΙ

ηοη βΓαηΙ ίηβΐίΐιιΐίο «Ιβ εοείεδί'ι&υδ ακαηϊβ Γβεΐβ 3

δμίηία $3ηεΐο, ει εο£Ϊΐ3ΐίοιιίδ ιΐίνίηίιυδ αεεβρϋβ

εΐοειιΐίο, εΐ ριΙβΓαειίο , ββ«Ι ευιη οογ ΐηίβηαβ βπιάΊ-

τείιΐΓ, βεηηο Γοπδ φιίεδεβυβί. Ηίε νεΓο (Ιιιο Ικκο

εοη]αη£υηΐιΐΓ βίιηυΙ ει εοά'ειη ΐβιηροΓβ. Ναιιι εΙ <1ΐ-

ιείμΐΐηι βυΜίιηϊοηιιη βεεΓβίοηιηι ϊηΐβΓ ναΐΐείηαη-

άιιηι ίΐΐϊ 3άεβΐ, βεπεβςιιε εοιιΐϊηυβ ηιεΙοάΊ» ηοη 'ιη-

Ιειτιιηιρίΐυι·, αυί3 δρίπιιΐδ βαηείιιβ ρΓορΙιείχ. ογ-

^3ΐιο (|ΐΐ38ΐ ϊιιηχκβεβηβ , 3γ1)ΪΙπο βιιη νοοαίί» ίη-

δΐηιπιεηΐ3 ηιονεΐ, υΐ ηεςιιβ εεββεΐ οαηΓιουπι, ηβαυβ

εΐίβιη εοηεεηιιι ίηιμεο^ΐυτ (ΙοείΡΪιΐί. Ιρβο βηϊιιι

όΌεΐπη3 δρίπΐιΐδ ββηείί εβηΐιΐδ δειι ηιείοδ 0Γ31 ,

ρΓΟϋΙ ει 3 δγπ>π»3εοο ηοηηηβΐυτ. Αι νότο ειιιη ίη

ιηυΐΐίδ ρ$3ΐηΐ0Γυιη ρ3ΓΐίΙ>υ» Ιιιι]ιΐ5ΐηοι1ί ίηΙεΓΠίρΐίο

ΓερεΓΪβΐϋΓ, $3ΐί$ ΓοΠ383β ΓιιβΓϊΐ ρεΓββ ςιΐ3β <1ϊχ1πιυ8,

εοιηηιυηεηι ηιΐ38ί νίαιη $ΐΓ:ινί$86 3(1 ρβΓΰϊρΐβηάαηι

ύϊβρββΙιηΒΓιβ ηοΓιοηεηι, ηΐ ρΓοΊηιΙε βίη^υΐίδ οΜ«ρ8»Ι-

πιαίϊδ βχρϋθ3ηόΪ8 ηοη βϊΙ ίιηιηοΓαηϋυπι ; ίηβηβοηίηι

δίηιηΐ εΐ βυρβΓνβεηυηι ΓοΓεΙ , δειίιιΐο ϊιΐδϊδίειιίειη

έγνωσμένοις διά τών όμολογουμένων μηκύνειν τδν Ο ΓβΙ)Πδ ]3Π1 ηθ1Ϊ8, ρΓθΙΓ3ηεΓ6 δεΓΠίοηοηι ρεΓ 03 ςοαϊ

λδγον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

Αλλά κα\ τούτο 4ν τις είκδτως έπιζητήσειε, τί

ίήποτ: τή άκολουθία τής Ιστορίας άσύμφωνός έστιν

ή τάξις τής ψαλμωδίας. Εί γάρ τις προσέχοι τώ τε

χρονικψ διαστήματι, έν φ γέγονεν ή ζωή τοϋ Δαυΐδ,

κα'. τή τών πραγμάτων άκολουθία, οϋκ αν εύροι τήν

τών ψαλμών θέσιν τή τάξει τής ιστορίας συμδαίνου-

σσν. Φαμέν τοίνυν έπΐ τδν πρώτον ήμών τοΰ λόγου

σκοπδν άνατρέχοντες , δτι ούδενδς τούτων μέλει τώ

διδασκάλω ήμών. Διδάσκαλον γάρ, οΐμαι, δνομάζειν

δει τδ Πνεύμα τδ άγιον, καθώς φησιν δ Κύριος· 3τι

ι Εκείνος διδάξει ύμας πάντα, ι Τούτω τοίνυν τώ

οηιηίυιη εοηδεηδα 3ρρΓθΙ)3ΐιΐυΓ.

ΟΑΡυτ χι.

δεϋ εί Ιιοε πιεπίο ηιιίδ <|υχΓ3ΐ, ηιοηι Ι3ΐκ1ειη οο

Γ.ιιΐδ.ιιη ογοΌ ΡββΙιηοΓυιη ευηι ΙιίδΙοΓίίε οιϋίιιε ηοη

εοηδεηΐ'οΙ : δί ηιιίδ εηίιη βηίιηυιη 3<1νβΓΐ3ΐ 3<1 βρ3-

Ιϊιιηι Ιεηιροπδ ηιιο Οανϊιΐ τίχίΐ, ρΐ ηιΐ Γβηιιη ρεδίη-

πι ιη δεηεηι, ηοη 83ηε ϊηνεηίεΐ ΡδβΙπιοΓυιη ιΙίβίΓΪ-

1>ιιΐ[οη6ΓΠ εί ροδίΐΐοηεηι ειιιη ΙοιηροΓϊδ οι-ύίηε εοη·

νεηΐτε. ΠενεΓδί «ιΐ ρΓΪηοίρίυηι βεΓηιοηϊδ ηοδίΓΪ τε-

δροηο'επιυδ , ηίηϊΙ ΙιοΓυπι ϋοείοΓϊ εί ρΓ.ΐεερίοΓΪ ηο-

81γο ιίπ'ιι· εδδε ; (Ιικ Ιοιίίιι εηϊιη, ηίδί ίαΙΙοι·, ηοηιί-

ιΐ3ΓεοροΓΐεΐ δρΪΓΪΙιιηι βαηείυτη, ρΓουι Οοιηίηηβ *ί( :

ι ΙΙΙε νοδ ϋοεεΙ)ϊΙ οηιηί3. ι ΙΙυίε ί^ίΙιΐΓ βηίιηοΓυπι

καθηγητή τών ψυχών ήμών καΐ διδασκάλψ πάρεργα ϋ ιιΟδίΓοπιηι κΐδΙϊΙυΙοΓΪ οιηηίβ αΐία 3(1 γοπι ροΠίηεΓβ

ηοη νΐιΙεηΙιΐΓ, ίιι ηΙ ιιηιιηι Ίηεηπιηειιΐί, υΐ εοηδεΓτεΙ

εοδ (]ΐιί ίη Ιΐ3ε νϊιβε ναηϊΐαΐβ οΙκτιμιιι, εί 3(1 νεΓ3ΐη

τά άλλα πάντα δοκεϊ, σπουδή δε τδ περισώσασθαι τους

έν τή ματαιότητι τής ζωής πλανωμένους , κα\ πρδς

τήν άληΟή ζωήν έφελκύσασΟαι. Παντ\ γάρ τώ κατά

τινα σκοπδν κατορθουμένω, τάξις τις Ιπεστι φυσική

τ· κα\ άναγκαία, ή δι' άκολούΟου κατορΟοϋσα τδ

σπουδαζόμενον. "Ωσπερ τοίνυν έπ\ τών λιθογλύφων,

σκοπδς μέν αύτοϊς τής έργασίας έστί τδ πρός τι τών

ίντων δμοιώσαι τδν λίθον, ούκ εΰθϋς δε τδ Εργον

άπδ ιού πέρατος άρχεται, άλλ' έπιτίΟησιν άναγκαίαν

τινά τή σπουδή τάςιν ή τέχνη , ή\ς άνευ οϋκ άν τδ

σπουδαζόμενον γένοιτο ( χρή γάρ πρώτον μεν άπο^-

ρ"ήξαι τής συμφυούς πέτρας τδν λίΟον εΤτα Αερικό-

ψαι τάς προβιλάς τίϋν αχρήστων, πρδ; τήν τοϋ προ-

νίΐ3π> 3(1<1ιιεηΐ. Οηιηί εηίηι ίΙΙί, ειιμιβ Μΐϊοιιί Ιΐηίδ

ρΓΧδΐίΐυΐηδ εδί , δΐιηυΙ ειίαιη οτάο ει ηαΐαι·»1ϊ8 ει

ηεεεδδ3Γΐυδ ρπεΓιχυδ εδί, ςυί δβΓίβ ΐ|ΐι;ιιΙ;ιιη ϊ(1 οίϊΐ-

είΐ, ςιιοιΐ δίΐιί ρΓοροηϊΙ. Οιιεπιβο'ηιοιίιιιη ίμίιιν· 13-

ρίάυιη δευΙρίΟΓΪηυδ εί ΜΐΙυβηϊβ, Πηίδ βεΐϊοιιίβ εδί,

Ι3ρί(1εηι 3(1 βΐίειφίδ δϊιηίΐϊίικίίηοηι Γ.οηΓθΓηΐ3Γθ : ηοη

3υΙεπι δίαΐϊιτι 31) ίρβο (ίηε οριΐδ ίηεΙ)03ΐιΐΓ, μίΙ ργο-

εεάεηάΊιιη εδί 3Πί ηεεεβδβΓίο (|ΐιο(ΐ3ΐη οηΐίηε, δίηο

ηυο ηυΙΙυηι ορβΓΧ ρΓείίιιιη Γβείβι , βυΐ (]υί(1(|ΐΐ3ηι

ρΓθΠεΪ3ΐ : οροΓίεΐ εηίηι ρΓίιηο ΐ3ρί(1ειη εχεί(1»:Γβ

«Ι· ΐ ΐ 5 ρβΐ'ΙίΙιιΐδ, ευιη ηηΐΙ»Η8 η»ΙυΓ3ΐίΐ0Γ ΕΟλΙιΐΜ I

" Αροε. χχιι, 1ί).
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«Ικίιιιΐβ οΪΓευιηο'ιιΙεΓβ 6πιίηεηΙί;ΐ5 , εΐ εχουι·$ιΐ5 ρβι·- Α κειμένου μίμησιν εξεχόντων- κιΐ οϋτωί κοίλον διά

ιιιπϊΐ ίιιιιιϊΐίυιιι 3(1 βαςεερίχ ίιηα^ίπϊβ ίπ)ίΐ3ΐίοηβηι,

Μάριε 1;ιΙ»ογο βΐ δΐηιΐίο «·αν»η: ΪΙ138 Ιβρίιΐίϊ ριΐΓίεϊ ,

φΐίΐηΐδ ϋΐι1.Ί:ιιίϋ ϊηείρϊΐ εηιϊιιεΓβ ίιι 60 ψιοιΐ Γοϋοΐιιηι

681, 3ΐίφΐ3 βρεο'ιεβ αιιίιιΐΒΠδ, ευϊ εοηίίείειιιΐο ηηΊΓεχ

ορεπιιιι 113% ηΐ. Ροβΐ Ιιοϊο δΐιΙιΓιΙίοηϋυκ φήΐιυ&ιΐϊΐη

ει ιεηιιΐοπίηιβ πΐδίπιηιεηΐίδ ιμγπμιιππΙογρ, εΐ Ιββνΐ-

|3Γ6 ΙαρίιΙίδ α$ρεΓ°ιΐ3ΐεπι .Ί^μηΜίίΐιΐΓ, δΐι1>]βεΐ3εφιβ

ηιβίεπκ εχειηρίβπδ, $εα ριοΐοΐνρί δ'ιπι'ιΐίίικί'ιηίηι

ϊικίιτε, εΐ ρΓΧίιτεβ ΙαρϊΐΙ Ϊ5 δΐιρει-Ιίείειη εχροΓιτε εΐ

οΙ ϊ ίιι α ίο , εΐ 1;ι:νίοκΊΐι ΓειΙάεΓβ, φίοπιηι οιιιηίυπι π ι Ί —

ηίδίοπο 3Γ$ Ιιυ]ιΐδΐηοί]ί οτηβΐυιη ορβπ 3<1<1ίΙ. ΕοιΙεπι

}>1αιιβ ιποιίο , οιιιιι ΙοΙα ηοΙ)ΐδ ηαΐυτα οΐι νοίυρίιιίεδ

εοι-ροΓεαβ νείιιΐί ίη Ιβρ'κίειη εοηνεΓδβ 8ΪΙ, οπιΐίο εΐ

ίηδίίΐυΐίο, ηυ;Ε ηυδ ;κ1 ιΐίνίηαηι δ'ιιιπίίΐυιΐίηεπι ςιιβδί

βΓυϋίεικΙο οιΐοΐαΐ εΐ εϊοπιιαΐ , νια φΐ3(ΐ3ηι εΐ εειία ^ *βΐ

ΓΛίϊοηε αά ρΓορο&ϊΙυιιι Πηοιη ρΓοοεάίΙ.

Ρηιηιιπι εηϊιη βερβΓβΐ ιιοβ 3 οοβίΐίΐο Ιβρίιΐβ ,

9 ιιΐΛΐίιία , ίηφκιηι , 3(1 ςυβιιι ρεΓ ΗαϋϊΙυιτι ([υοπκίαιη

3(1ηα(ί 81111111Κ. Πε'ιικίε αιηριιΟΙ βυρβΓίΙυαιη ιηηΐε-

ΓΪ3Π1 ; ρο$1«α (οπιΐ3Γβ ίιιοίρίΐ $υ1}]εεΐ3ΐη ηιαίεπηιη

»(1 »ϊ πι ϊ 1 ί Ιιι (I ί Μοιιι εχειυρίΒΠδ , εχειηρίίοηο εΐ βιηο-

Ιίοηβ οοι ιι η, ςυχ δίιιιΊΙίΙιιιΓιηεπι ρπ)ΙιίΙ>εηΙ , δίοςυβ

ρετ 8υ1>Ιί1ίθΓβιη εο^ίΐαΐίοιιυηι εΐ ηοΐίοηιιιη εΠδοίρΙί-

ιιηττι , Ιίπ)3η$ εΐ ροϋεη$ ιιοβίΓαιη ιηεηίειη ρεΓ νίτ-

ΙαΙη ΐνριπιι , εΙΤθΓπΐ3ΐ ίη ηοϋϊδ ΟΙϊΓίδΙυιη , δεειιη-

• Ιιιιιι ευ]ιι$ κΊηιίΙίΐυιϋηεηι ;ι1) ίηίΐίο οοηΓοΓηιαίϊ 6Γ3-

πιιΐδ , αά ςιιβηι άεπιιο οοηΓοπιιηηπιι·. Ουίδ εδί ϊ|$ί-

(πγ δευΐρΐιιπε ιιοδίπε οτάο ? Ιη ρπηι» ρβ;ι I ιιι οπι πι

δεειίοηβ 3ΐ> ϊιηρΓοΙια νίιη, ψιβδί 3ΐ)$εΪ8$ί βιιιηιΐδ;

τής έργασίας έκεϊνα τοϋ λίθου τά μέρη, ών έςαιρε-

θέντων, άρχεται περ\ το λειπόμενον ένορασθαι τδ

σχήμα τοϋ ζώου, περ'ι 3 τήν σπουδήν δ τεχνίτης Εχει·

και μετά τούτο λεπτοτέροις τισ\ κα\ δμαλωτέροις

δργάνοις περιξέειν τε καΐ άπολεαίνειν την τοϋ λίθου

τραχύτητα, κα\ τοτε της άρχετύπου μορφής έπι-

βάλλειν τω ύπολελειμμένω την ομοιότητα· λαμπρύ

νει» τβ μετά ταύτα καΐ λειοτέραν ποιεϊν τοϋ λίθου,

την έπιφάνειαν δι' ών οϊδεν ή τέχνη τδν τοιούτον

έπιβάλλειν κόσμον τω Εργω)· κατά τδν αύτδν τρό

πον πάσης ήμών, διά της Ολικής προσπάθειας,

ώσπερ άπολιθωθείσης της φύσεως, δ πρδς τήν

θείαν δμοίωσιν λατόμων ήμάς λόγος, δδψ τινι κα\

άκολουθία πρδς τδ τοϋ σκοπού πέρας προέρχε-

Πρώτον χωρίζων ήμάς, οΤόν τίνος συμφυούς πέ

τρας της κακίας λέγω, ζ διά τίνος σχέσεως ήμεν

προσπεφυκότες · είτα περικόπτει τής ύλης τά πε

ριττά · μετά τούτο τυποΰν άρχεται πρδς τήν δμοίωσιν

τοϋ σκοπού τδ έγκείμενον τη* περιαιρέσει των κω-

λυδντων τήν μίμησιν ■ γ.α\ ούτως διά τής λεπτοτέρας

των νοημάτων διδασκαλίας, έπιξύων τε κα\ κατα-

λεαίνων ήμών τήν διάνοιαν, τότε διά τδν τής άρετής

τύπον έμμορφοΐ ήμΐν τδν Χριστόν · ου κατ' εικόνα εξ

αρχής τε ήμεν καΐ πάλιν γινόμεθα. Τίς ουν έστιν

ή τής γλυφής των ήμετέρων ψυχών τάξις ; Έν τω

πρώτω τμήματι τής ψαλμψδίας, τής έν κακία ζωής

άπεσχίσθημεν · έν δε τοις έφεξής διά τής προσεχούς

ίη βεφίεηΐϊου» νεΓΟ , εοηΓιηυβ 8εηε, οηιηί^υδ ηυ- * ακολουθίας έπ\ τδ τέλειον προήχθη ή μίμησις. Σύγ

κειται τοίνυν τών ψαλμών ή τάξις, έπειδή τδ σπου-

δαζόμενόν έστι τώ Πνίύματι. καθώς είρηται, ούχ

ίστορίαν ήμας διδάξαι ψιλήν, άλλά τάς ψυχάς ήμών

δΓ άρετής κατά Θεδν μορ^ώσαι· ώς επιζητεί τδ

τής διανοίας τών έν τοις ψαλμοίς γεγραμμένων άκό-

λουθον, ούχ ώς ή ιστορική βούλεται άκολουθία. ΚαΟά-

περ γάρ έπ\ τοϋ Εκτεθέντος ήμΐν τοϋ κατά τήν γλυ-

φήν υποδείγματος, πολλών έστιν δργάνων πρδς τήν

τοϋ άγάλματος άπεργασίαν χρεία τή τέχνί) ( τά δ&

δργανα ταύτα, ούχ δμο^ως Εχει πρδς άλληλα κατά τδν-

τύπον τοϋ σχήματος, άλλά τδ μέν έλικοειδώς κατά τδ

άκρον τετύπωται , τά δϊ πριονώδη τήν άκμήν Εχει ·

άλλα σμιλοειδώς κατεσκεύασται. Έτέροις περιήκται

11)βΓΪ8 3 1)* ι Ιιι 13 εβί ΪΠΐίΐ»(ΪΟ. ϋθΠ$13( βΓ^Ο ρβΗίΠΙΟ-

ι ιιιη οΓϋο , οιπιι 8ρ1ηΐυ8 83ηεΐυβ , υΐ (ΙίεΙυηι οβι ,

ιιοιι ί(1 ρπιροίίΐιπιι ΙμΙκμι, υΐ ΒΘ8 μιιιΙιιπι ΙιϊβΙο-

ΓΪ3ΐη (1οεε»1 , 8εά ιιι 3ηίιιΐ38 ηθ8ΐΓ38 ρβΓ νίΓΐυίειη

(βευηύαπι ϋευηι ίοτιηεΐ , υΐ ρΓοίηιΙθ 8εΐ)8ΐΐ5 ίη

|ι5»Ιμπ5 α1)ϋ!ΐί 86ΙΊ68 ιμι.Γΐ (Ίΐϋ,ι ι.υπ 8)1 , ρπιιιΐ Ιιί-

ΒΙΟΠΧ' ε( Γ0ΓΙ11Ι1 μβήΐΛΠΙ 111 ΟΠΙ» Γ«φ4ΪΓΪΙ. 041611134-

ιηυιΐυηι ειιίηι ϊη αΐΐαίο 3 ηοΐιιβ ϋε βευΐρΐυτα εχεηι-

ρίο, 3Γ8 :ιι! 8ΐ3ΐα» βίίεείίυηβιη ηιυΐΐίβ ε^εΐ ϊηδίΓυ-

ιηεηΙί$ ; ίιΐ8ΐΓΐιιηεη(α νεπ> 1ι;ι·ο ηοη οηυιϊβ δίιιιϋίη

δΐιιιΐ Γι^υΓα ει βρεείβ , 8ε4 βΐίυιΐ ςυ'κίεηι βαηιηια ίη

ΐ'ΐΐδρίιΐε ϊη ςγΓΪ πκκίαηι εΟΌηιιαΙαιη 681 , :ι Γι η ευβρί-

(Ιειιι ΙιλΙηίιΙ ίη$ΐ3Γ 5οι'πε , αΐϊα βε^ΙρΓί Ιί«ιιι·α ρΓβε 8β

Γβπιηΐ, αΐια ΗΜ , ηαοηιιη Γοπιια δβηιίοίΓουΙυιη ρ τδ είδος είς ήμικύκλιον. Πάντα δέ ταύτα και τά τοι

αύτα, κατά τδν Γδιον εκαστον καιρδν υπουργεί τώ

τεχνίτη) · ούτως τώ άληθινώ επιστάτη τώ τεχνικώς

διαγλύφοντι ήμών τάς ψυχάς πρδς τήν τοϋ βξΕοβΙ

δμοίωσιν, οίον δργανά τινα λιθογλυφικά α'ι ψαλμ-

ι<)δίαι παρεσκευάσθησαν, τήν δέ τών όργάνων τούτων

χρήσιν ή χρεία τής Εργασίας είς τάξιν άγει. Κα'ιοΟ

μέλει τώ τεχνίτη πολυπραγμονείν, ποίον έν τοίς όρ-

γάνοις πρδ τοϋ έτέρου κεχάλκευται, ίνα τδ έν τή

κατασκευή πρώτον, καΐ έν τή συνεργεία τής γλυφής

γένηται πρώτον. Ό γάρ τή° χρεία προσέχων, πρώτον

καΐ δεύτερον, καΐ πολλοστδν έκεϊνο ποιεί, δ συμβου

λεύει ή χρεία. ΕΓτε ουν έν πρώτοις τά κατά τδν

Γολιάθ κα\ τδν Σαούλ έστι πράγματα , είτε έν έσχά-

τοιςτά κατά τδν Ά6εσσαλώμ[κα\ τ4ν Ούρίαν, και οΐ

Γβίεη ; οηιηϊα αιιΐοηι ηιεο εΐ Ιβΐί» 3ρρο8ΪΙο ΙεπιροΓε

3ΐ ιϊΓιεί ΊηδβΓνίιιηΐ : &ίο νότο ηοβίΓΟ ορϊβοϊ , φιϊ »«-

ιη38 ηοβΐΓ38 βοίΐε 3(1 ϋεϊ δίιοίΐίίικίίικίΐη εΟίηςΚ,

ρ^ίΐΐιηοιίίίο βιιηΐ, νείυΐ βοιιΙρΙΟΓία ςϋ^ιΐβιη ίηδίηι-

ηιεηΐβ ; η$υιη 3ΐιΐεηι Ιηι]ιι$πιο(1ϊ ίηβίΓυηιβηΙΟΓυηι

υπίήκιΐ ηεεβ88ίΐ38 αοΐίοιιίβ. Νβφΐβ δοΙΙίοίΙε ίηςαίΓΪΙ

αιΊϊΓβχ , ηαο<1η3ΐη «χ ίΙΙίδ ίιΐϊίπιαίΒΐιΙίί ρπαδι δίΐ

ΓαΙίΓοΓ^οΐυηι , υΐ ί(1 ςιιοιΐ ρπυδ ΓβυΓεΓβεΐιιηι ε&Ι , 8ΐ(

βΙίΗΐη ρΓίιηυηι ίη αείϊοηβ βευΙρίηΓΧ. Ναιη ςυί 3(1

ηβοεβΜίΛίοιη ιαηΐυιη αΙΙβιιώΙ,ϊΙΙε φΐβϋνίβ ει ρηηιο,

βΐ »6θΐη(1ο , εΐ φΐοειιη({υβ »Ιίο Ιοεο εοΐΐοεαΐ , ρΓΟϋΙ

8ΐΐ3άβΐ ιΐ8ϋ8 ει ηεεβ»8Ϊΐ38. δίνβ ίβϊΐϋΓ Πΐβ ςυ* ενε-

ηβπιηΙ ευιη ΙΙοϋίΙΙι ει δβιιΐε , οοΙΙοοβηΙιΐΓ ρπιηο

Ιοεο, δϊνβ υΐΐίηιο 63 φΐχ ειιηι Αΐιββίοηβ βΐ 13π3 αε-



δΐϊί :.ίβΙΝ Ρ8ΑΟΙ01».

τοΰ ΧοϋτΊ λόγοι, κα\ ή χατά τήν Βερσαβεέ συντυχία· Α αάβπιπί, εΙ νοιΊκ» Οΐιαίϊ , ει οοη^Γβββιιβ ειίηι Βει-

μέλει τούτων ούδεν τώ μορφβΰντι διά τούτων τάς

καρδίας ήμών , άλλ' όπως άν δι' έκάστου τούτων

γένοιτό τις προς τδ άγαθδν ήμΐν συνεργία. Πρδς

τοΰτο βλέπει κα\ ή 'πρδς την σωτηρίαν ακολουθία·

χα\ τάξις άριστη γίνεται των είς αϋτδ τοΰτο συν-

εργούντων ήμΐν άκολουθία κα\ τάξις. ΟΤον, δ πρώτος

άπέστησεν της πρδς τδ κακδν συμφυΐας τδν άνθρω-

πον. Ό δεύτερος, τίνι προσκολληθώμεν ύπέδειξεν ,

τήν διά σαρκδς τϋΰ Κυρίου προμηνύσας έμφάνειαν,

κα\ δείξας, οτι τοϋτό έστι μακάριον τδ έπ' αύτώ

πεποιθέναι. Ό τρίτος, τδν πάρά τοϋ έχθροΰ σοι

έφιστάμενον πειρασμδν προμηνύσει, 'βς ήδη σε χρι-

σθέντα εις βασιλείαν διά της πίστεως, χα\ τώ άλη-

θινώ Χριστώ συμβασιλεύβντα, οΰκ έξωθεν έπιχειρεί

βϊϋββ, ηίΐιίΐ Ιιοιυιιι ιιιπβ 651 ίΙΙί, αυί εοι·ο"3 ηο5ΐΐΛ

ρ6Γ Ιιχε Γοηηαΐ ; 5β<1 '\ά βοΐιιιη εοη$ί<ΐ6Γ8ΐ , ηιιο-

ηιο:Ιο δίη@υ!Ϊ8 Ιιοιυιιι »ά νίΓΐιιΐβιη »(]]ιιηιβιιΙί αϋ-

αυίϋ ιι(ΤβΓ:ιΙ : α«1 ςυοό βΐίαηι ίρκβ δΐιΐυΐίϋ ογιΙο Ιεη-

Λ'ιΙ : ορΙίηιιΐ5ΐ|ΐιβ ΟΓιΙο ββΐ αοηιπιααΐα δεπββ βοτυιη

φΐ36 α(1 Ιιοο ίρβυηι βΙίςιιίά ορ'ιβ <-.οηΐΓί1)υυιιΐ . \ειΊ>ί

ξτ»ι\α, ρηιηιι$ ρβίΐιηυ* αΐιϋπαΐ Ιιοιηίηεηι 3 εο^ηα-

Ιίοιιβ, (]ΐΐ3πι ευιη ηιβίο εοηΐΓ3χίΐ ; εεευηάιιβ οβίβη-

ϋίΐ, ευί 8ΪΙ αοΊιει°εηάυιη, άυιη οη οευΐοβ ροηίΐ

ΟΙι γϊ&Ιϊ ίη εαπιο ηΊ3ΐιίΓβδΙαΙίοιιβιπ , βΐιιιιιίςυβ ϋοεει

βιΐυείβπι βΓ^α ίρβυιη Ιιβαΐίίικίίικ-ιη ιιοδίταιη ββ&β ;

ΙβΠίυβ 6χρ1ίε3ΐ ΙίΙιί ίιηηιίηεηΐεπι 3ΐ> Ιιοβίε Ιβηΐηΐιο-

ηεπ). Ιΐβψιβ Ιβ ]3ΐιι υηείυιη ίη Γβ^βηι ρεΓ Γκίειι» , εΐ

ευιη νβΓΟ ιιηείο ιχ'βΐΐίΐιΐβιη , (1β]ϊεεΓβ εοηβΐιιι- άε

τοϋ αξιώματος σε ΙχβάλλιIV, άλλ' έξ αύτοϋ τοΰ σοΰ Β ΙβηΙχ (Ιίβηίοιίδ Γ38ΐί{;ίο, ηοη Γοιίβ , 86(1 βχ Ιβ ϊρ$ο

γενόμενος. Οϋ γάρ έτέρωθεν εχει την ίσχύν καθ'

ήμών δ πολέμιος, ούδέ παρ' άλλου τινδς άττδ^οΰ

άξιώματος Ικβαλλδμεθα, εί μή αϋτοί πατέ^ες/τοΰ

κακοΰ γεννήματος διά της πονηράς ώδίνος γενοίμϊθα.

"Ος άνταίρει τη βασιλεία ήμών, κα\ έπανίσταται τότε

καθ' ήμών τδ κράτος λαμβάνων, δταν μολύνη τάς

Βυνοικούσας ήμΐν, έν ύπαΕΟρω τδ άγος κατεργασά-

μενος · τοϋτ' έστιν, δταν δημοσιεύση τήν τών άρετών

ήμών διαφθοράν, αΤς ποτε συνωκήσαμεν.

ΈπεΊ ουν έν τοις πρώτοις οδπω τετόνωται πρδς

ΐοϋς άγώνας ήμΐν ή δϋναμις, ώς κατά στόμα ταϊς

προσβολαΐς τοΰ άλλοτρίου συμπλέκεσθαι, καΐ τοΰ

βχϊΊδΙοηΒ : ηοη βηίιιι 3ΐίιιη(1β νίηι εοηΐΐ'3 ηοβ Ιιαυεί

ηοβίίδ , ηβςιιε 31) αϋο ςυοιίοιιι εχ (Ιίξηίΐβίε ραι 13

6χΐυΓΐ>3ηιιΐΓ, ηίϋϊ ηοβ ίρβί ιιΐ3ϋ Ιιιι]υ$ βηϊΐί, ϊηΓβΙίεϊ

ρ.ΊΠϋ, ςαβίϊ ραίνε» ίίβιηυδ, ςιιϊ ίη Γβ^ηιιη) ηο-

βίπιπι ίπβιΐΓ^ίΐ ει 3Γΐη» ε»ρίΙ, (|υί Ιιιηε 3(1νεΓβι>8

ηοβ ροΐϊββίηιιιπι ίιινβίββείΐ, ευιη εοηΐβπιίηβνεΓΪΐ βββ

ςυ* ηουίβευπι ΙΐΐοΊίβηΙ , Ιυεε ρηΐ3ΐη , ει ίη οιη-

ηίυιη εοηβρεείυ, ΙβηΙο ρίβουΙο ροτμηίΓαιο, ηοο

681 , ςιιβηιίο 3*1 ρυΐιϋευιη νείιιΐ ςυχδΐυπι εχροηίι

νίηυΐυπ) ηο$ΐΓ3ίΊΐη) εοΓΓίιρίίοηειη , (]ΐιί1>(ΐ5 οΐίιη

εο1ΐ3ΐ)ίΐ3νίηιυ8.

Ουη) ί^ίΐιΐΓ 35 ίηίΐίο τϊΠυβ ηθ8ΐΓ3 ηοη(Ιυιη ίι·

Βά ρυ§η3ΐη 5ί( οογγο1)ΟΓ313 , υΐ αρεΓίε ει νείιιΐ ίη

Γβείβιη ίηιρΓεκβίοηί Ηο8ΐί8 Γβδίβίεΐ'ε ν3ΐβ3ηιιΐ8 , βειΐ

φυγείν τοΰ τοιούτου τήν Σφοδον, ού μικρδν είς ώφέ- Ο ηβεεβββ δίΐ Γυ^βΓβ Ιιυ]υ5ΐιιυ«1ι εοηΠίεΙιιη) , ηοη ρ3·

,' λ^ιαν τοις πολεμουμένοις δ λίγος ύπέδειξεν διά τοϋ

τατά τήν Γραφήν ύποδείγματος, τοΰτό σε διδάσκων,

8τι οταν σο: γένηται Ά6εσσαλώμ δ τή κακία κομών,

δ άδελφοκτδνος , τότε τιμίοις σου γάμοις κα\ τ})

άμιάντω κοίτη έπιλυσσήσας, φεΰγε, καθώς φησιν δ

Κύριος, άπδ πόλεως είς πδλιν. Έν γάρ τω άποδι-

δράσκειν άπδ προσώπου Άβεσσαλώμ Ιστιν, τοΰ

τοιούτου υίοΰ, τον συλλεξάμενον έαυτού τάς δυνάμεις

τ?, συνεργία τοΰ ξύλου τοΰ έν αύτώ τήν πονηράν

αύτοϋ κδμην έκδήσαντος, διά τών τριών βελών άν-

ελεϊν τδν πολέμιον. Δήλον δέ σοι πάντως έστ'ι τδ διά

της ιστορίας ύποδεικνύμενον αίνιγμα, ποίον έκείνο

τδ ξύλον, ψ προσηλο'ιθη της κακίας ή χδμη, όπερ δ

II Απόστολος χειρδγραφον άμαρτιών δνομάζει, καθώς

πιπί υΙίΙίΐ3ΐΪ8 ίΪ8 ςιιί ΙκΊΙο 3ρρεΙυηΙυΓ, (Ιίνίηυβ

5<:γπιο ρεΓ αΐΐηΐιιηι διτίρΐηπε εχεηιρίιιπι 3ΐΐυΙί(,

ηοε νίιίεΐίεεί Ιε άοεεηβ, υΐ ηυβηϋο 1ί1)ί η38είΙιΐΓ

ΑΙ)83ΐοη , ηκιΙαί;ε νείυΐ εοηΐ3 ίηβίςηίβ , ΓΓ3ΐι-Ϊ8αυβ

ιηΙεΓΓεείΟΓ, ηιιίηυβ νεηεΓ3η(1ο Ιυο ΐηοΓο γ ι ϊιηηιβ-

ευΐ3ΐο ευΐιίΐί Γυποββ ίηβυΐΐεΐ, Γιι^ϊ38 , υΐ ϋοιηίιιυδ

ιηοηεΐ, ϋ"β είνίΐβΐβ ίη είνίΐ3ΐειη **. Γυ^ίεηόο ειιίιη

3 Γ3είε ΑΙ>83ΐοηί8 Ιαΐϊβ Ιίΐϋ , εοςεηιΐοφίε ίη υηιιηι

εορί38 Ιιΐ38, ορε !ί£ηί , (\»οά ίη βείρβο ρεΓΐιίείθ83ΐη

Ϊ113111 60Π13Π1 Γε1Ϊ£3ΐ 61 3 ρρί.ΊΙΐΙίΐ , ΐΓΐ1)118 Ιβΐίβ Ιίεβ-

1)ίΙ Ιίυί ρεΓίηιβΓε ίηίηιίειιηι. Νβιηίηβιη 13(61, ηυοΓ-

βυιη Ηοε βχ 1ιί8ΐθΓΪ3Γυηι παοιιυηιεηΐίβ χηίςηιβ ρείί-

Ιυηι ρειΊίηεβΙ , ει ηυβίε Ηςηυιη 8ίι , ευί α,υΐβί εΐβνίβ,

ΠΊβΙϊΐί33 εοηια βίΤίχα β$1, φιοά οΙιϊτο^ΓαρΙιιιιη ρεε·

φησιν , ότι κα\ ι Αύτδ ήρχεν έκ τοϋ μέσου, προσ- ^ εβίοπιιη ηοιηίηβίαΓ ϊΐ) ΑροβΙοΙο, ςηί ει 3ίΐ : ( Ηοε

ηλώσας τώ σταυρώ ■ > τοΰτ' ϊστιν τώ ξύλφ. Κα\ τίς

ή τών βελών τριάς, ή μέσην βάλλουσα τοΰ έχθροΰ

τήν καρδίαν, δι' ή"ς γίνεται τοΰ έσχάτου έχθροΰ δ θά

νατος ; Ώς δ' άν καίριον γένηται ήμΐν τδ περ\ τοΰ

βέλους νόημα, τή προφητεία τοΰ Ήσαΐου προσέξομεν,

ος φησιν έκ προσώπου Κυρίου, δτι ι'Εθηκέν με ώς βέ

λος έκλεκτόν, και έν τή φαρέτρα αΰτοΰ Οψωσέν με. ι

Τοΰτο τοίνυν τδ βέλος, < δ ζών ι τοΰ Κυρίου λόγος έστ\,

χα\ ι τομώτερος ύπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον »

δ δε λόγος έστϊν δ Χριστός · τώδέ δνδματι τούτιρ τδ

της Τριάδος δμολογεΐται μυστήριον. Έν ζ) και τδν

ορισθέντα καΐ τδν χρίσαντα, και τδ ψ έχρίσθη διδα-

6 ιηβϋίο 8ϋΙ)ΐ3ΐυιη , εΓυείςυε βΟΊχιιηι 6886 ", ι Ιιοε

681 Γιςιιο. Ει ςυχηβιη 681 Ϊ1ΐ3 Ιγϊ38 ιείοηιηι , ςυ»

πιεο'ίυη) Ηοβίίβ ρεείυβ ΐΓ3η8νβΓ06Γ3ΐ , ςΐί» ιηοπεητ

]υΓ3ΐο 61 οηρίΐιιΐί ηο8ΐϊ βΟβπ ? ϋι Ιβϋ ηυ]υ8 ίηίεΙΙί-

ςειιΐί3Π) εοιηπιοιίε 3886(ΐιΐ3πιυΓ, βηίιηυπι 3(1νβΓΐ6Γ0

οροΓίεΙ 3(1 ρΓΟρΙιεΙίΐΐη Ικβίχ , αυί εχ ρεΓ50Π3 Γ)ο-

ηιίηί 3ίΐ : ι Ροβυίι ιηε ΐεΐιιηι εΐεείυηι , ε( ίη ρη3ΐ°εΐι°*

5ϋ3 εχ3ΐΐ3νίι ιηε · ΙΙοο ϊβίΐιΐΓ Ιεΐυιη , εδί Οοιηίηί

86ΓΠ)0, < νίνυδ, ρεηείΓβΙιίΙίοΓ οηιηί §Ι:ιι1ίο 3ηεί-

ρίΐί " : ) 56Π110 3Ι116Π1 Ϊ816 ΟΠΓίδΙΙΙΒ «81 , 1)110 110-

ιηίηε ΤΓΪηϊιαίϊβ ηιγκΙεΓίυηι 5ί^ηίΓιε3(υΓ. ΗενοεαΙ

βηίηι ίη ιηεηιειη, ει ευιη ψιί υιαίΐ, οι οιπη ςυί υη-

" Μ3ΐΐ!ι. χ, Ϊ5; 11 Κββ- ιτιιι, 9 »φ). » Οοίοδϊ. ιι, 14. " Ιίϊ. χιιχ, 2. " ΙΙ«1)Γ. ιν, 18.
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Πιΐ8 681, βιιτηηιιβ ηοο υιιείιΐδ 661; δΊ ϊΕΐιΓιιι νεΙ ιιπιιγπ Α σκόμεθα. Εί γάρ ίν τι' τούτων λείποι,τδ τοϋ Χριστοί.

Ιιοπιβι (ΙββϊΙ , ΟΐΓΪκίί ηοιηεη ηοη ίιιΙίδΊΒΐίι. 1Ιυ]ίΐ8

Ίξ\1\ιτ ηοιιιβη ςιιαιιαΌ Ιη ρΙιαΓβίτα ηοδΙι-3 ειαίΐαίιιι·,

Ιιοε β8ΐ, (μιηπάο Ίη βηϊηιβ ηοδίΓα ρεΓ Γιϋεήι βχοπίυι-

( 113111 ρΙΐ3Γ6ΐΓ3 80ΓΙ11Ο11Ϊ5 881 3ηΊηΐ3 ), ΙϋΠΟ ΟΟΤίΓβ&ΙϊΐΙΙ

ηάνβΓβαηυί, ςιιΊ ηοδ Ίηδεο,ιιΊΐιΐΓ εί ίηιρβίίι, ίηίβηΐ

<Ί οι-ευπιΜί , ειψιβ ϊπίβΓΪΐυδ Ίη Ιί^ηο αεείάΊΐ. (}ιΐ3Γ6

ο α ιη ςιι'ιβ 1η ΙβηιροΓβ Γυςίΐ Ιιοδίειιι ( ι|πΐ ηηιΐδ ηαϊ-

<!βιη 681 ηαίιιτα , ιιιιιΙΓιρΙεχ υργο Πι ηιαίοπίιιι βιίχΠΊΙβ

ει δΐιρρβίϋβ : ήίηε ϋΐιηΐ: ι Οαοη'ιαπι ιιιιιΙΐίρΙΙο:ιΙί δΐιηΐ

(|ΐιϊ ΙιίΙιυΊίηΙ ηιε, ηιυΐιί ΊιΐδΐΐΓβΐιηΙ αιΐνβτδΐιιη ιηε '", >

ει Ί(1 §εηυ5 αΐία , ςιιχ Ίη ρδβΐιιιο ΊΙΙο 8686 εοη8β(|ΐιυη-

Ιιιγ), Ιοιιε Γι ι ηιιαδ'πη'ιΐί ιιιιι νϊειοπχ : ΙειηρεβΙϊνβ βηϊαι

ίΐΐ) ΙιοδίΊΙιιΐδ ίιι^ί ε.κΐ33 βχδΊβΙΐΙ νϊειοπχ αϋ ΙιοβίΊΙιυβ

ηφοιΐαίχ. ΟιιοεΐΓεβ ρκιΐιιιιιβ ςΐίϊ βεΐ|ΐιίΐιΐΓ, Ιΐ3ΐιε Ίη-

ΚίτΊρΐίοηβιιι Ιΐ3ΐ)εΐ: < Ιη ϋιιεηι ΕΊηΊβ αυίειη οηι-

1113 ρυ$ιιχ βδΐ νϊείοπα , ςυβιιιβιΐιιιοιίυηι 8ΐιρΓ3 ]»ηι

οδίεηηΊηιιΐδ ; ειιιηηυε ββηιβΙ ιΐαΐεεΰίηεηι νίείοιϊχ ςυϊ'β

μιΐδίηνεπί, ιηοχ βΙΊχ εί βΙΊΧ νίείοιϊχ »1> ήοδίίϋιΐδ

ΓεϋεϊΐβΓ ΓβΓβπιηΙιΐΓ. Ιη ρΓΪιιι» βιιΊπι νίείοιϊ», άίιιΓι-

:οηΐΊ1)ΐΐ8 Ιιυ]ϋ8 νίΐχ ]ιιειιιιαΊΐ3ΐΊ1>υδ εαω )>οπϊ3 αιιϊ-

ΐιιχ , ρΓ3?ν3ΐιιίι Ίη (β , βΐφΐβ 3(1εο (Ιοηιιιϊΐ εοΓροιίβ

(Ιεεερίίοηβιη ει ΙυοΊυΐΪ3, ΊηεΚηβΙίο 3(1 ιι.βΙϊοΓα.

ΟηιιιιοΙίδ εηϊηι ίΙΙΊδ ςιιϊ ςιιχηιηΐ ν3ηϊ(3ΐειη , εί

(1ίΙΊ§αηΙ ηιβηάαοΊιιιη , εοιηπαυΐ38ΐί νοίυρίαΐεβ ΓβΓηιη

ηηΐΒ δΐιΐ) 3δρεεΐυηι οηοΊιηΐ , ειιηι (Ιεδίίίβηο γογιιιιι ,

ςιιχ οευΐοδ εβυζΊυηΐ.

I ιι δεςυεηΓι ρδβΐηιο'* 31Ίλ ΓπΓιοηε νϊηοϊ*. Οιιηι

ειιϊπι (Ιυο βϊηΐ ςυϊ ρΓΟ ΙιχΓειΙίΐβίε νειϊΐ3Γι$ ιηυΐιιο

ρυ$η3ηΐ; ΊΙΙο ψιϊώεπι ο1>]ίεϊεηΐβ Ιε^επι, Ιβ νει·ο

βιΐβπι; ίιΐδΐιΐδ α^οήοΐΐιείί Ιίΐιί, ηεςίϋείο ίΐΐο, Ιιϊ-

ΙιυΊι νίείοιϊχ ρι-χηιϊα , ιιΐ ρι-οϊηϋε ραπιβ αη'ιηιχ Ιιιχ

είκΐυδ δϊΐ νείυΐ ΟΓΐιΐδ δοΙΊδ, α,ιιϊ Γιϋί α Ιειιείιπδ Γβ-

εεάεηΐί ιΙΊΙϋειιέϋιτι αββπιΐ, ςοοά ρβαΐηιιΐϋ ι ηιαηβ >,

ηοιηϊιΐΗΐ ; ει βίο τίείοπ» βχ νίοίοιϊα 3ΐΙι1εΐχ ηββεί-

ιιιγ, ββοιρβΓ »ά ί(1 φΐοό" ηΐί] υ 5 ει ϊΙΙυβΙηιιι ββΐ νϊ-

Γίοιϊχ ΐι-ορΙιχΊδ εί ΟΓηαηιοηΐΊδ ρι-0£ΐ-βι1ΊβηΐΊΙ>ιΐ8.

Κυτδΐΐί »1ί3 νΊοΐοηβ οπίΐ,ηβ εοηδβαυίΐυι·, ροι· εα

ςιιχ ρΓχεεδδεηιηί, ρ3Γΐ3. Νβηι ηυί ΙιΧΓειΙΊΐβιβηι ηο-

Ι3ΐιι ΓβείΙ, ΊΙΙβ 6ΐϊ3ΐη ι Οεΐανχ '» ι πιειιιΊηΊΐ, ηιιχ ει

Αηΐδ εβί ρΓΧδβηΐίδ νίΐχ, εί ρΓΪηεΙρίυηι χνϊ Γαΐυπ.

ΡΓορΓΪυιη νεΓΟ ι ΟεΙανχ » 6δΙ, ηοη αηιρίκΐδ δυΐι-

ηιίηίδΐΓ3ΐ'6 ϋδ (ΐιιϊ Ίη 1ρδ3 «Ιοχυηΐ, οεεβδίοηεηι! ρεΓ-

]ΐεΐΓ3η(Ιϊ ϋοη3 νβΙ ηιβίβ, 88(1 ηιιχευηηίΐε (]ηΊδ ορ<^-

πιηι δεηιίηβ Ιιίε βρβΓββΓΊΐ, ΊΜοΓυιιι Ί1)ί ηΐ3ΐΓιρυ1ο8

8νομα ούχ υφίσταται. Τούτο τοίνυν το δνομα όταν Ιν

τί} ήμετέρα ΰψωθη φαρέτρα ' τοϋτ' ίστιν, όταν έν τί)

ψυχή ήμών δια πίίτεω: γένηται ( φαρέτρα γαρ τοΰ

λόγου έιτ\ν ή ψυχή) , τότε άναιρετικον γίνεται τοϋ επαν^

ισταμένου ήμίν χα\ διώκοντοί, οδ ό αφανισμός έν

τώ ξϋλω. Δια τοΰτο μετά τδ φυγείν έν τφ χαίρω τον

έπανιστάμενον (δί εΤς μέν έστι τή φύσει, πλήθος δ£

γίνεται τή χαχή συμμαχία), χα\ ειπείν, ι "Οτι έτατ;-

θύνθησαν οί θλίβοντές με , χα\ πολλοί έπανίστανται

έπ' έμέ, » χα\ οαα έχ τοϋ ακολούθου ή ψαλμωδία

περιέχει· τότε γίνεται ή τοΰ νικ5ν άρχή.Ή γάρ εύ

καιρος άπδ των έπανισταμένων φυγή, τής κατά

των έχθρων νίκης αιτία γίνεται. Δι.ά τοΰτο ή έφεξής

ψαλμωδία, ι Είςτδ τέλος, »τήν έπιγραφήν έχει. Τέλος

Β δε παντδς αγώνος ή νίκη εστίν · καθώς φβάσας Α

λόγος ήμϊν περ\ τούτων έτεχνολόγησεν ■ και έπειδή

άν άπαξ τοΰ νικάν γεύση, επάλληλοι νίκαι κατά τών

έχΐρών κατορθοΰνται. Έν γάρ τή" πρώτη νίκη, τών

κατά τδν βίον ήδέων πρδς τά της ψυχής αγαθά δι-

αμιλλωμένων, έν σο\ έκράτησεν τής Ολικής άπατης ή

πρδς τά κρείττω ίοπή. Καταγνούς γάρ τών τδ μά-

ταιον ζητούντων, καΐ άγαπώντων τδ ψεΰϊος, ήλλάξω

τής περ'ι τά φαινόμενα προσπάθειας την τών αοράτων

έπιθυμίαν.

Έν τώ έφεξής άλλον τρίπον νικάς. Δύο γάρδντων

τών ΰπερ τής αληθείας κληρονομιάς διαμαχομένων

πρδς αλλήλους, και τοΰ μεν προβαλλομένου τδν νό

μον, τοϋ δέ την πίστιν · δ δίκαιος άγωνοθίτης σοι

δίδωσιν κατ' εκείνου τά νικητήρια. "Ωστε σοι τήν

καθαράν τής ψυχής κατάστασιν, άνατολήν ήλιου γενέ

σθαι, άφεστηκότι τοΰ σκότους, τδν δρθρον έπάγοντος.

"Ον ι πρωΐαν · όνομάζει ή ψαλμωδία. Κα\ οϋτι.ις

Ιστιν άε1. εύρεΐν νίκην Ιχ νίκης τφ άθλητή προσγινο-

μέ·π\ν, πρδς τδ μείζον πάντοτε κα\ περιφανέστερο»

προϊόντων τών έκ τής νίκης κατορθωμάτων. Πάλιν

έτέρα διαδέχεται νίκη κατά τδ άκόλουθον, διά τών

προδεικνυμένων κατορθουμένη. Ό γάρ τήν κληρονο-

μίαν γνωρίσας, αύτδς χα\ τής « Όγδόης > μέμνητα: ·

?|τις πέρας τε τοϋ ένεστώτος χρόνου γίνεται, κα\

άρχή τοϋ μέλλοντος αιώνος. "Ιδιον δέ τής < "Ογδόης, »

τδ μηκέτι χαιρδν εις παρασχευήν αγαθών ή κακών

ένδιδόναι τοις έν αύτη γινομένοις· άλλ' ών άν τις■ * |. —■» α ι —ι -9 — - — - ->>

εαρ'ιΙ. 0ιΐ3ηιο1ιΐειιι Ιι'ιε ροοιιΊΐεηΐΊ3ηι Β^εΓε ]υ1)6ΐ " έαυτζϋ καταβάλληται διά τών έργων τά σπέρματα,

(ηιιοά ίο ΊηΓεΓηο 1ιυ]ιΐδΐιιθ(1Ί δΐυιΐ'ιο ηϊΐιϊΐ ηηιρίϊιικ

ΙαεΊ ΓεΓιείυηι δϊι) ειιηι, ψι\ πίδίρδίδ ▼ΊεΙοπϊδεχβΓ-

είΐηΐιΐδ εδί. νβηιιιιεηίιηνεΓΟ Ίΐοΐ'υηι αιΐ ριι^ιιαδ

(ΙεΠβεΓιΐ ΟΓ31Ϊ0, πίΓδίΐδ υη^Ίΐ ιιθδ 3(1 (εη(3ΐίοιιυηι

ΙηοιίΓβυδ. ϊάαα εηίιιι ΙιοδΙίδ, Αϋ83ΐοη ΊΙΙε, ςϋ38Ϊ

οχ ηοίηι Γβηοΐυδ, (Ιειιυο ΙιβΙΙυιη βχ ηοϋδ Γειίϊηΐβ-

ΒΓ»1, ςυεηι ο»η1Ί$ ηοβίΓΧ ευρ'κΐιιηι »νεηΊΐ ηοβίΓ»

ή"ε 1ΐ3ε Γβ ρΓονίίΙη ευι-3 ει $οΙ1ϊεΊΐυ(1ο, νεί ροΐίυβ

8ΐι1)$ί(1Ίιιηι ΟεΊ. Ν,ιηι οβυδαπι Γβΐ ίεΙΊεϊΐεΓ ^εβίχ ρΓΟ-

ρΐεΓ νεΓΐ>3 ΟΙιυδΊ"1 ϋεο αββϊ^ηαΐ, εϊ<]ΐιε §Γβΐί33 3-

ξ\ι. δε<1 ΓοΓίηδδίδ δΐιρεΓΗυυιη ΓιιβηΙ 3εευΓ*ιίυ9

εχροηεΓη νείΐε, ςυοιηοϋο Γ.Ιιιυί, ευηι βαιϊευβ Πα

τούχων άντιπαρέ/ειν τά δράγματα. ϋύ χάριν έν-

ταϋθα ένεργείν νομοθετεί τήν μετάνοιαν (ώς έν τώ

άδη τής τοιαύτης σπουδής άπρακτούσης), ταίς αύται;

νίκαις έγγυμνασθέντα. Πάλιν απαλείφει πρό; ετέρους

άγώνας ό λόγος · πάλιν άλείφει τή τών πειρασμών

•προσβολή. Ό αύτδς γάρ πολέμιος ό Άβεσσαλώμ

έκεϊνος ώσπερ άναγιν;ηΟε\ς έξήμών, αϋτδν τδν πόλε-

μον τδν έξ ήμών έξαρτύεται, δν άποτρίπει φονώντα

καθ' ήμών ή ήμετέρα περί τοΰ πράγματος ευβουλία,

μάλλον δε ή παρά τοϋ θεού συμμαχία. Τών γάρ

κατορθωμάτων αΰτφ χρηστών διά τών λόγων ΧουσΙ,

τώ Θεώ τήν αϊτίαν άνατιθε\ς, ταύτι-, τήν ευχαριστία»

·5 Ρδ»1. ιιι. 4. " Ρδϊΐ. ιν, ϊ. " ΡδίΙ. ν, ί. " Ρίαΐ. τι, 1. 'Ρδ.ιΙ. μι, 1.
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πεποίηται. Περιττών δ' άν εϊη τάς ιστορίας σοι 8»'

άκριβείας έκτίθεσθαι ■ πώς πιστδς δ Δαβίδ ών έν τοις

ύπασπισταϊς, ούτος δ Χουσ\ εν τοις φίλοις τοϋ Άβεσ-

σαλώμ καταμίγνυται, και πιθανώτερος γίνεται τω

τυράννω τη; τοϋ Άχιτόφελ συμβουλής. "Οθεν συνέβη

τούτου κατά την είσήγησιν της γνώμης κατακρατή-

σαντος, αϋτδν ύφ' Ιαυτοΰ καταπνιγήναι, τί.ν κατά

τοΰ Δαβ'ιδ τω Άβεσσαλώμ συμβουλεύσαντα. "Αξιον

δ' άν εϊη προσαγαγεϊν τω κατ' άρετήν βίω και τά της

ιστορίας αινίγματα. Πώς ή σώζουσα ήμδς γνώμη,

αγχόνη γίνεται τοϋ αντικειμένου ■ ή δέ σωτήριος αϋτη

γνώμη, ή μεν τη" ιστορία, ή δε τη ψαλμωδία έγγέγρα-

πται. ΊΙμϊν δέ σκοπός έστι τδν έν τάξει τών ψαλμών

είρμδν κατανοήσαι, δι' ου τω άγαθω προσαγόμεθα.

Ούκούν την ενταύθα γνώμην την άναιρετικήν τοϋ

έπιβουλεύοντος ήμΐν κατανοήσωμεν.

Ί'ίς ουν έστιν αϋτη ; τδ ίσον εις κακίαν ήγεϊσθαι

άρ/ειν τε αδικίας κα\ άμύνειθαι τδν άπάρξαντα.

Τιμάται γάρ έαυτώ έσχατων, κα\ της καθ' έαυτοϋ

τιμωρίας δριστής γίνεται, ίΐ εΰρεθείη κακού τδ κα-

κδν, ώσπερ έν συναλλάγματι, διαμείψας,κα\ άντι-

δούς τοις προπαρεσχημένόις δ έλαβεν. Κα\ ούτως

μετα τους αγώνας τούτους, πάλιν νικητής άναδεί-

κνυται. Διαδέχεται γάρ επιγραφή, τδ < Υπέρ τών

ληνών, > προδεικνύουσα τέλος. Τδ δέ τών αγώνων

τέλος, νίκη έστίν. Πάλιν δέ την < Υπέρ τών ληνών ι

έννοιαν έξαπλοϋσθαι τω λόγω, περιττδν άν εϊη,

Ικανώς έν τοις κατά τδν ίδιον τόπον έςητασμένοις

προδηλωθεΐσαν. "βσπερ δέ μετά τήν πρώτην έκ τοϋ

Άβεσσαλώμ φυγήν έν τω διακρϊναι τών αληθινών

πραγμάτων τήν ματαίαν σπουδήν, άξιοϋται της νίκης ■

ούτως κα\ νϋν μετά τους όμοιους άγώνας, τώ ι Υπέρ

τών ληνών > λόγω συμμάχω πρδς τδν άντίπαλον

χρώμενος, νικητής γίνεται διά τοϋ καταλύσαι τόν

έχθρδν άμα καΐ έκδικητήν. "Ος διά τούτο και έχθρδς

κα\ έκδικητής όνομάζεται , δτι αϋτά τά πρδς άμαρ-

τίαν αϋτοϋ δελεάσματα , τιμωρία τοις αϊσθανομένοις

ή πικροτάτη εστί · κα\ δί' ών έφέλκεται πρδς τήν

τοϋ κακού κοινών (αν έν άπάτη τδν άνθρωπον, αύτδ

έκεϊνο τδ χαλεπώτατον της τιμωρίας εΐδός έστιν.

Ούτως έρμηνεύει τήν διάνοιαν ταϋτην ό θείος Από

στολος, ειπών, δτι « Τήν άντιμισθίαν ην έοει της

πλάνης αύτών έν έαυτοΐς Απολαμβάνοντες, ι Τις

γάρ άν γένοιτο πρδς ·<ιμωρίαν άλλη χαλεπωτέρα

έπίνοια της κατά τήν άσχημοσύνην Ακαθαρσίας, ίν

έν έαυτοϊς κατεργάζονται οί της άσχημοσύνης έρ-

γάται ; Ό οΰν καταλύσας έν τω !8ίω βίω τοϋ τοιούτου

τήν δύναμιν, 8ς τιμωρείται ΐδν έν Χακία γενόμενον

δι' αύτοϋ τοϋ μετασχεϊν της κακίας, όρά τους άν-

θρώπους, και τήν τών ουρανών ύπερκαθημένην με-

γαλοπρέπειαν, καΐ τδ της φύσεως άξίωμα , τίνων τε

άρχει χαΐ τίσι συντεταγμένη έστίν. Τώ γάρ αύτω

κα\ έπ\ τών άλόγων ήγεμονεύει, και τοΐς άγγέλοις

διά συγκρίσεως παρισουμένη μικρδν έλαττοΰται.

Τοίνυν λόγος έστ\ν δι' ου γίνεται ή κατά τούτων

άρχή, κα\ πρδς το'^ς άγγέλους οίκείωσις. Πάλιν

έκδέχεται νίκης έτέρας τρόπος, δταν υπερβάς τά

Α νΐ<|ϊ8 (Ί βιίαΐι ΟΛΛ, ΐΐιΐΰΐΊ|ΐι<· 3ϋ]ιιΙοΓ65 οι ιΙεΓεη-

ΒΟΓββ, βιηίεϊβ ΑΙΐδαΙοηίδ αιΙηιϊβββαΙιΐΓ, ο]ιΐ5ΐ|ΐιο οηη-

Κΐΐίαηι ΐνπιιιηο εοιιάΊιείΙ)ίΙίυ3νί3ΐιηι δίΐ, «μιαιη ΑεΙιί-

ΙορΙιεΙίδ 71 : ιιηάε ί;ι< Ιιιιιι 681, υΐ Γ.υπι εοιιβίΐίιιπι ίΙΙίιΐδ

ρΓχναΗιίβδβΙ, Ϊ3 ςυί εοηΐια ϋανίιΐβιιι Αυ83ΐοηί εοιι-

5ί1ίυιη (Ιε(1οΐ'3ΐ, 3 δείρδο ριίεΓοεαιυδ ίηΐεηεηΐ.

.Γ.φΙΙΙΙΙΙ ρΟΓΓΟ ΓϋΟΓΪΙ ΙΐίδΙΟΓΪΧ 61Ι3Π1 ΧΙΐί£Π13ΐ3 6 1

ίιινο1υεΓ3 3(1 νϊίαιη νΪΓΐυΐι .ΊΐΜίοΙαηι ϊ11ιι$ΐΓ3η(1υηι

3<11ιί1)εΓβ, ιιιι»ιιιο<1ο νίιίεΐίεβΐ ιηεηβ ε( εο£ίΐ3(ϊο,

ςιι% ηοδ εοιΐ8«ι°ν;ιΙ , 1»(ΐυ«ιΐ5 λϋτβΓΜπΐ ίΐο ι ; $3ΐυ-

13ΓΪ8, ίηςυηιη, ΊΙΙα ηιειιβ ει δοιιίοιιΐκι, ςιιοε ραπίηι

ΙΐΜίΟΓΪ», ρίΐΐιιη ρδβΙηιοαΊ;» ιηοηιιιιιειιΐίδ εοηβ'ι-

βπ.α.ι 651. Νοίιϊβ αιιίεηι ρΓοροβίιυιιι ε$1 πιΐίοηβιιι

οηΐίηίβ, ςυί ίη ρ3η1πιϊ$ βρρατεί, ηιιο αϋ ΙιοηεβΙπ-

Ιεπι (ΙυείιιιιΐΓ, ρ6Γ$εηιΐ3ΓΪ. Ιςίΐυτ ίη ρΐ'ΧδεηΙί αΐϊ ιιιΐ

ίιιίεΙΙί^εΓβ ηοη άε1>επια8, ηικιηι ιηεη(ειιι εΐ &εη-

Ιεηΐίαπι Ηΐβιιι ηυχ ίη$ί(1ί3ΐοΐ'ειη ιιο$ΐΓυιιι ίηΐβτϊιιιίΐ.

0_ιι;ε ίβίΐιΐΓ ί$ΐ3 ? ΕοιΙειη Ιοοο τερυοί'β βυειοΓειη

ίηί(|ΐιίΐαΐί$, ει 3ΐιεΐ0Γ6ΐη υ1εί$εί νείΐε : ϊρββ εηίιη

$εεε εχΐΓεπιϊ$ ροβηϊί υΙεΐεείΐυΓ, ει βιΙνεΓβυε $β-

■ρδΐιηι ραϋίαπι $ίΙ>ϊ ύϋΟ'επιίι ει (ΙεΟηίΐ, $ί νείυΐ εχ

ηιιιΐιια ρ30ΐίιιηε ει εοηΙι-3εΐα ηιβίυιη ιιιβίο εοιηρεη-

831, ϋίςιιε φΐίΙ>υ5 3θεεΙυ$ ε$ΐ ία]ιΐΓϋβ, ίη]ιΐΓί3$ η>-

ρεηϋίΐ. 0ιΐ3Γερο$ι Ϊ&13 ϋβΓίαιιιϊη» Γυι$υ$νίεΐθΓ ρΓΟ-

ηυηΐίβΐυβ βίΐ. δεςυϊΐυΓ εηϊπι ίη$επρΐίο : ι Ργο ΐοτευ-

ΙηΗϋιΐϋ, > ιρη« Γιηειη άεηιοη$ΐΓ3ΐ. Κίηί,-, ηυΐβιη

εεηβηιίηυιτι νϊΠ0ΓΪ3 ε$1. Αι βυρεΓΠυιιπι ΓυεΓΪΐ Λβ

εεηβυ ίηεεηρίίοιιίδ, < Ργο ΙθΓευΐ3ΐί1)υ$, > Γιι&ϊιιβ

<Η9ριιΐ3Γε, ( ΐιιη «Ιο εη ]αιη $υί$ Ιοεϊβ .ιΐιυηιΐε ϋΊεΐυηι

$ΐΙ. Ροιτο (ΐιιοιιΐ3(1πιο(Ιιπη ρο$ΐ ρπιιιβιιι 3ΐ> ΑΙ>$3-

Ιοηβ Γυ§3ηι, (Ιιιιιι ναηιπη Βΐυϋίυπι εΐ ίιΐ3ΐιβιη υρε-

Γ3Π1 3 νβΓΪί εΐ Β61ΊΪ8 ικ^οΓικ (Ί ΓοΙιιιβ ίπΐεπιο$είΐ,

νίοΐοπο3 0ΓΠ3ΐηεηΐί3 ίηβΊ^ηΊΐιΐΓ: ίΐα 61 ηιιιιε βϊϋΐΐΐί-

1)ΐΐ3 εχβειίβ ριιςηίβ, ΟΓβΙίοηε ι Ριό ΐοΓευΐ3ΐΊ1)υ$, >

νείιιΐ 3υχίΙί.ιΐΓίεε, εοηΐΓ3 3(1νοΓ$3ΓΪυιη υβυβ, νίείπΓ

ον.κϋι, εο ςυο(1 ϋείενεΐ'ίΐ 1ιο$ΐϋηι κίιηιιΙ ει ρεΓβεευ-

Ιοπίπ, ςυί οί) ίι! εΐΐαιη ΙιοβΙίβ ει ιιΙιογ ηοηιίηβΐιΐΓ,

ςυ'ΐ3 ίρ3ίιι$ αά ρε(Χ3ΐιιηι ϊΙΙεεεΙίΓίε 3εεΓϋί33ίιιΐ3 (Ιο-

£ΐΐ8ΐ3ηΐί1)ΐΐ3 βυηΐ ρκ-ικι, εΐ εα ςυίΐηιβ »ά ηιβίίΐίχ

εβηιιηυηίοηειη Ιιοηιίηεβ (Ιεεερίοβ ρεΓίΓβΙΓιΙ, ^Γ3νΪ3-

κίπιί βυρρίίεϋ βρεείειη ΙιβΙιειιΐ. Ηοε ιιιοϋο ββαβυιη

Ιπιιιο βχροιιίΐ (1Ίνίηιι$ Αρθ8ΐοΙϋ3, ι ιιιιι 3ίΙ : ι Κο$

ςιιβπι ηιεΓβηΐυΓ οιεΓοειΙειιι εΓΓΟΓΐβ, ίη κεαιείίρβϊβ

3εεϊρεΓ67'. ι Οϋϊά εηίιη βιΐ 8ϋρρΙίιΊιιιιι @Γ«νίιΐ5 βχ-

εο£ίΐ3Γί (]πε3ΐ, ηυβηι ί ! 1 1 1 <1 ίηιηιιιη<1ίΙΙχ άεηοηε3ΐ3-

ιηεηΐιιιη εΐ ϋε(1εειΐ3, ι^υοιΐ ίη «εϊρχίκ εΙΓιεϊυηΐ ρΓΟ-

ΙιγΊ εΐ (Ιε(1εεθΓΐ3 εΙΤεοΐθΓε5 ? (}α'ι ογ(;ο νίΙ»3 βικτί ϊη-

βΐίΐυΐο νϊηι ο]ιΐ8 εηεΓν'31, ςυΐ ιη.ιΙΚίικ εοηιπιυηϊηιιε

δϊϋί εοη]υηεΙιιιιι 1ΐ3ε ίρ33 ρβΓίίεϊραιϊοηβ ρυη'ιΐ, ίΙΙβ

εΐ Ιιοηιίη63, ει ϊΐίαιτι ςυ« βυρετ εωίοβ ενεεια εβί

ηιβξηί&εεηΐίβηι, (Ιί^ιιίιβίειιιηυε η3ΐιΐΓ%, «|ΐιϊϋιΐ5 ίηπ

ρεΓεΙ, ει ειιιη ςιιίϋιΐδ ε]ιΐ3ϋειη 8ίΐεΐ3$5'ΐ8 βΐ οπΠηΐδ,

εοηΐεηιρΐ3ΐιΐΓ. Εβιίειιι εηίιη ρηπε εΐ (Ιοηιίιιίιιηι ίη

Ιιπιμ ΙιαΙιοί, ει ευηι 3η§εΙΪ8 εοιηρ3Γ3ΐίοηε εοΙΙβίιυ

ρβυΐυΐυπι ίΙΙϊβ ίηΓεΓίοΓεοηκρίείΙιΐΓ. Καΐίκ ίίαιριο εβί,

φκι ει 1)πιΓΐ3 3ηΐηΐ3ηΐί1)υ3 ρΓχε$1, ε ι ειιηι βιιςεΐίβ

ηεεεδδίΐυϋίηβ ηυαϋαηι ]ιιπ^;ΐιπ'. ΗυΓ8υ3 αΐίη νί-

εΙΟΓΪκ βρεείω βυεεειίίΐ, φίβηιΐο Ιικε ιρια· 8ΐι1) ηβρε-

" 11 Ι1(·8. χν, 16 Μίς. " ΙΙοηι. ι, 27.
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εΐϋΜ οαιίιιηΐ 5ΐιρβΓβΓ05βιι«, Γ31ϊοηβιτι ϊΐ) 3Γ08Π3 61 Α φαινίμενα τοις άποδίήτοις έμβατεύση τφ λίγψ.

Γβ0οηιΓιΐ3 ίοδοτίδ ; βΐΗίβ νβΓβ πΐίο ββΐ, δαΓίΜρΐΒ

}Μβ ρπεθ6(1εηΐίΙ>υ5 νίοίοπϊβ εχβΓείιβίυδ ι ρι·οοεοιι1-

Ιίβ Ρίίϋ " > ρδαΙΙΐβ, ρβΓ οοιιΐίηυηιιι «χΐϊοηκηιςιιε θί

8ΐυι1ίθ5:ίπι εοηΐεηιρίβΐίοηεηι : Ηβπιηκ|υβ ίΙΙιιηι φιϊ

ϊη οοοιιΐΐο νβιιβηιΐίδ βΐ εηρ'ιεηίΐίχ ηοοίβ ίηβϊιΙϊβΐϋΓ,

ρΓοηΊςββ, ηβ ηαβ αιηρίίιυ Ηοβίϊ οοηΐι·3 ηοδ §Ιοπ.ιη(ϋ

ΓοΙίηηυϊΐιΐΓ οοοβδίο , ι υΐ ηοπ 3ρροη&1 υ11ι*3 ηοξίιί-

ίίοΛΓβ 56 Ιιοηιο 8υρβΓ ΐβΓΓαιΟ. > Τυηε βχ \ϊ61οπ»,

ςιι* {Ιείηοερδ Ιί&ί οϋνεηίΐ, ηΐ3]υπ εηξβ ϋβιιπι εοη-

εβρΐ3 (ΙιΙυοίβ άιάί : > Ιη Βηηιίηο εοηΠάο";* ήιβί-

ςυβ, ίη 68 ςαχ δβφΐϊΐιΐΓ νίείοπβ, Γυΐ'δϋδ ίη η>κ-

πιοΐϊαιη Γ6ν6ο33 ι Οοιβνβηΐ; ι ίη φ)3 » Γιηβιιη ηιβ-

ξηίίοςυβ ρεηίΐιΐδ άεδίΓΐιείυΐ', ει 1αΙ>Ϊ3 (Ιοίοδβ, > ει

οωη'ΐί εοηΐΓβ Οεαιη Ίιΐ53ηϊ3". ΟοηδεπτΒίχιηίαι· νετο

ϊϊδς δέ ό λίγος , καν ίχανώς ήοη γένη ταΐς προλαβού-

ααις νίχαις έγγυμνασθείς, « Υπέρ των κρύφιων τοΰ

Υίοΰ > ψάλλεις, διά τής εύαρμδστου τε χαΐ έμμελοΰς

θεωρίάς. ΚαΙ πάλιν νιχήσας τδν Ιν χρυφίοις έν-

εδρεΰοντα χοθ' ήμών θήρα, ώστε μηχέτι τοϋ έχθροΰ

τδ καθ' ήμών καύχημα περιλειφθήναι (( Ίνα ι γάρ

« μή ιτροσθή Ιτι τοϋ μεγαλαυχεΐν άνθρωπος έπ\ της

γης ι ) · τότε διά τής έχ τοϋ άκολούθου σου προσγι-

νομένης νίχης, τελειοτέραν την εις τον θεον πϊ-

ποι&ησιν Ιχων λέγεις" « ΈπΙ τφ Κυρίω πέποιθα. »

Έν τή έφεξήςνίχϊ|, πάλιν της ι Όγδδης» μεμνήση, έν

η έξολοθρεύεται μέν ή ι μεγαλορ^ή μων γλώσσα, χα\

τα χείλη τά δδλια, > χαΐ ή χατά τοϋ θεοΰ μανία·

φυλαχθήσονται δέ ά-ϊτ*> τής γενείς ταύτης κα\ εις

Λ ^εηβΓβΙίοηε ηβε ίη ςχοιιΐυηι, <}υί ϊη οίΓουϊΙιι μ»- Β τδν αιώνα, ο'ι μή έν κύχλω τής άσεβεία; συμπεριπα-

τούντες, άλλα της ευθείας έχόμενοι,ήν ένεχαϊνισεν

ήμΐν 6 θεος δδδν πρόσφατον χα\ ζώσαν. Και τί χοή

τα χαθ' εχαστον διεξιέναι, Ιχανώ; σο*, τή; έφίδιυ

ταύτης την έπ\ τα χρείττω πρόοδον δια της τών

ψαλμών τάξεως τε χα\ έκιγραφής προοειχνυούσης;

οϋ μιχρώς ήμΐν προς τήν τοιαύτην συμ6α).λομένης

διάνοιαν τής προβληθείσης τοις Σμπροσθεν λίγοις

τών επιγραφών Ιρμηνεΐας.

ρϊϋΐ3ΐί$ ηοη 3ΐιιΙ)ΐιΐ3ΐιΐ, βειΙ Γβεΐίΐη ϊΜδΙχίηηΐ νίαπι,

φιβη) Οβη« ιιουϊβ ιιονΒπι ρΓίΕϊνϊΙ, νίϊπ» νεοεηΐεηι

*1 ♦ϊνεΜβπι. ΕΙ «,ιπά ορ«8 651 «ϊη^υΐα 6χρϋο3Γε,

ο» ιη ηβ* ΗαοΙβιιιΐ9 ϊιιΙ)·οι1ιιοΙίοτ)ίΒ η(ι3δΙ Ιοοο ηΐ-

1βΐ3 βιιηΐ 5»ιΪ3 βυρβίςυε ιϊυϊ Ο5ΐοη(ΐ3ιι1 νίβιη ςυβ

ρεΓ ρ$3ΐιηοΓυιη 6πΓιιι«η) εΐ ίηβοτίρΐίοηβδ 3(1 υ

ηυοά ηυηηιη «ΙΓεεΙίιπι 651 Λε«ΐΗ63πί! ? ηοη ρβηιιη «ιΐ

}>3ηε 61Ϊ3ΠΙ ίιιΙε!Γι§εηΐί3Π) οοιιϋυ66ηΐέ ίΙΙβ, ςιΐ3πι

«αρΓΑ ρΓ3>η)ϊ5ίη)υ$, ίπδΟΓίρΐίοηηιη εϊρ1ίθ3ΐΊοηε.

ΟΑΡϋΤ ΧΠ.

. Ρίηϊΐ3 ρΓΪηιβ ϊεοΐίοηε Οϊοοηκίοηϊδ ρεΓ ρδηΙηιΟδ,

τι»8ΐΐ8 ηϋ3(ΐΓ3ξε$ίη)ο ρ53ΐη)ο ιοδίιηιΐΙιΐΓ οε3(Ί(ιΐ(1ϊΐιΪ5

ιηεηΐίο. ΛΙίΐεΓ ιβιτιβη ϊη ίηίΐϊο ιΙβΠηίΐιΐΓ ϋεβίΐιυιΐη,

«υΙ> ϊηίΐΐυηι εηϊιη Γιιςα οΐ ίνεΓβϊο 3 ηιβίο ίη 1>οαΐϊ-

Ιυιΐίηε ηΐ)ηιε)'3ί)3ΐυΐ'. Αι Ιιίε 1)6313 ρΐ'*(1ΊοαΐυΓ ίιοηί

«I ΓβεΙί εοςηίΐίο. Βοηί νειΌ ηηιυΓα, νεί βί ςυο(1

βχεεΙΙεηιϊυδ ηοο, τεί ηοηιβη, νεί οο£ίΙαΐπω τβρβΓίΓΪ

ρηΐβΒΐ, ηϊΐιίΐ εδί 3ΐίυ(1, (|υ3ΠΊ υηί^εηίΐιιβ ϋβί ΓΊΓιιΐδ,

ο,υϊ οιιηι «Ιίνεβ εκβει, ρΓορΙβΓ ηοδ ίβοΐυβ 651 β^ε-

ιΐ(ΐ5. Γ.υ]ιΐ5 ίη ολγιιβ β|68ΐ3ΐ6β) Εν3η§ε1ίεί$ βεπ-

ρΙ)8 ιιο1)Ϊ5 (Ιβη)βη5ΐΓ3ΐ3ΐ)), θΓ3ΐίο Ηοε Ιυεο ρΓχδίξΐιί-

ΗοβΙ, ευιϊ) οοβίιιηι ρ)·ϊ6ΐΓιοαΐ, ςυί (1ο1)ί1.3 ίηΙεΙΙΊςεπ-

1\» ρ3υρεΓΐ3ΐεηι ϊΐΐαηη εο^ηοβείΐ, ςυί ραυροί ςυϊυ'βηι

«Γ31 Ββουηϋοιη 86Γνί ΓοΓιιι»πΊ, ΙιβηβάιοΙυδ άιιίειιι 5ε-

ουηιΐιιπ) άίνίιιίΐβΐίδ η3(ιΐΓ3σι. Ε^βΰυι βιιΐη β( ρβα-

ρβΓ ρηηείρϊο 1ιιι}ιΐ$ ρ53ΐιηθ(1ί.τβ ηοηιίη31ιΐΓ; 31 ίη

ίίηε 86θΐίοηϊ8 αάιΙΊΐιιο : ι ΒέηεάίεΙιΐδ Οοήιίηυβ Οεηδ

1§Γ3ε1 3 8χευΙο ίη δχευΐυιτι, ΠβΙ, 03(. ι Οιιί ίρΙϋΓ ίη

Ιιαηο βΐΐίΐϋΐΐίήβηι βν38Ϊ(, ίίίβ 3ΐΐ6Γ3ηι αβεεηβϊοηεπι

ίηείρίΐ. Νβήι ΓβϋεΙο ρ3ΐΓ6 ΟοΓβ, ςαί ρεΓ βΓΓΟ^αη-

1)3Π) 5»06Γΐ1οΐί(ΐηι $ίί)ί ιΐ5υι-ρ3νίΐ, εΐ οι) \ά \%ηε εχ-

(161(15, 6( 81) 1ΐΪ31υ 3ΐ)50ΓρΙ(18, εί 8ϋ0 (6ΓΓ3Π1 ρΓΟρίΕΓ

βαοΙεΓ» 3θάίΐυ5 β5ΐ '*, νεΓο 61 Ιββϊΐίιτιο Ραΐτϊ 8β ρβΓ Η-

<]βηι αάορίατκΐιιιιι οοπιηιΐΐΐϊΐ, ηοη ίβηαΓϋδ, ηυΐΐιΐο

αΊδεΓίτηίηε (ΙΊδΙβηΐ Οβί ΓιΙίυιη Γιεη, ει ΓιΙίυηι όβ-

βεΠΟΓίβ ΟοΓβ ΑΟιηίηβπ. Αάερίυβ βΓ^ο Γιηβηι νίείο-

Γΐ*, δίηιυΐο,ιιβ ίηΐέΐΐίβεηδ ςυβιιία δί( ίηΙεΓ ηηηε

βΐηιβίβηι ίΙΙοτη ρ»ΐΤ6ή1 ΛίβεΓ6ηΙί3, εοηδυπ)ρΐθ(]υ6

ίη ββ ει (Ιενοϊβίο 60 (Γ»ιθ(1 ΓβΓϋηι βδΐ 61 τεηβηιίαιΑ,

ιηβΓβ εεΓνοιυη), ςυ'ιϋ(ΐ8 ΓβρίΊΗα εοηβιιηιβΓβ ΥΪ8 ίη-

ΚΕΦΛΛΑ10Ν ΙΒ·.

Άλλ' δη συνεπεράνΟη το πρώτον τμήμα τής δια

(] τών ψαλμών άναδάσεως, έν τω τεσσαραχοστώ πάλιν

ή τοϋ μαχαρισμοϋ έπανάληψις γίνεται, άλ>ω; τοϋ λ<5-

γ,ν παρά τήν^άρχήν όριζομένου ήμΐν τ^ μακάριον. Έν

γάρ τοις πρώτοι;, τ!» άποστήναι τοϋ χαχοϋ μακάριον

ήν · ένταϋθα δέ -δ έπιγνώναι τδ άγαΟδν μακαρίζεται.

Ή δέ τοϋ άγαθοϋ φύσις, ή εϊ τι καΐ ύπέρ τούτου

δυνατόν έστιν έξευρεΐν ^ήμα ή νόημα, ούτος δ μο-Λ-

γενής έστι θεδς , δ; δι' ήμας έπτώχευσεν πλούσιος

ών. Ου τήν έν σβρκ\ πτωχέ ίαν τήν διά τής ευαγγε

λικής ιστορίας ήμΐν έπιοειχθεΐσαν ένταϋθα προμη

νύει δ λίγος, μακαρίζων τδν μετά συνέσεως τήν

πτωχείαν έκείνην γνωρίσαντα. Ός πτο>χδς μέν κατά

τήν τοΰ δούλου μορφήν , εύλογητδς δέ κατά τήν τής

θείτητο; φύσιν. Πένητα γάρ αύτδν χα\ πτωχδν εν

προοιμίο-.ς τής ψαλμωδίας όνομάσας ό λίγος , επ\ τώ

Ο τέλει τοϋτμήματί; φησιν < Εϋλογητδς Κύριος δ βεδς

τοΰ Ισραήλ άπδ τοϋ αιώνος κα\ εις τδν αιώνα, γέ

νοιτο, γένοιτο, ι Ό τοίνυν έπ\ τούτο φθάσας τδ ϋψος,

έτέρας αναβάσεως άρχεται. Καταλιπών γάρ τδν πα

τέρα τδν Κορέ , τδν δι' ύπερηφανείας έπαναστάντα

τη ϊερωσύνη, καΐ διά τούτο καταπρησθέντα τφ πυρ'ι,

χαΐ καταχωσθέντα τφ χάσματι , κα\ ύπίγειον ές

άμαρτίας γενίμενον , τφ άληθινφ Πατρ\ έαυτδν είσ-

ποιεΐ διά τής πίστεως. Συνε\ς δσον έστ\ τδ διάφορον

6εοΰ τέκνον γενέσθαι , ή τοΰ άποστάτου Κορέ υιδν

χρηματίζειν. Τυχών τοίνυν τοΰ τέλους τής νίκης.

κα\ γνοϋς δσον έστ\ μεταξύ τούτου χα\ τοϋ πονηρού

πατρδς τδ διάφορον, διαφαγών τε χα'ι έξαναλώσας

έν έαυτφ πάν θηριώδες χαι Ιοβίλον νίηχα χατά τήν

" Ρδ3ί. ιχ, 1. »» Ρ53ί. χ, 2. '« Ρδ3ί. χι, 2. " Νυιΐ). χνι, 17 5ί[ς.



ΙΝ ΡδΑίΜΟδ.
554

τών έλάφων φύσ»ν, οΓς άφανιστική των έρπετών Α "31» νίββΐ, ίηιίΐ3ΐιΐΓ 8ΪΙΪ ςιιοηυβ Οβτνιιηι, βι 40" πί

συνουσίωται δύναμις, μιμείται κα\ τώ δίψει τον

Ελαφον, κα\ πρδς τάς θείος πηγάς, αύτη δ' αν εϊη

θεία φύσ;ς , διψητικώς Εχει , ή μία τε ουσα χαΐ έν

τριάδι θεωρουμένη. ι "Ον τρδπον > γάρ , φησιν,

ι έπιποθεϊ ό έλαφος έπΐ τάς πηγάς τών υδάτων,

ούτως έπιποθεϊ ή ψυχή μου πρδς σε, ό &ε<5ς. » Είτα

παραμυθεϊται τήν δίψαν συνεχομένην τή έπιθυμία,

και σπεύδουσα τοϋ ποθουμένου τυχεϊν, κα\ τήν έν

όλίγψ τής τών άγαθών μετουσίας άναβολήν έν συμ

φορά ποιούμενη λέγει χατά τε τδ μέσον, χα\ έπ\

τέλει τής ψαλμωδίας· ι "Ινα τί περίλυπος ε(, ή

ψυχή μου ; » χα'ι , < Έλπισον έπΐ τον θεδν · > ώς

άληθώς ήμϊν τήν άγαθήν άπόλαυσιν της θείας έλ-

πίδος έγγυωμένης. Κα\ ούτως έπ'ι τδ έξης πρόεισιν,

ν'ι ιιοδ ΓοηΙβδ, ςιιοβ βςυίάβηι ίρδβιη «Ιίνιιηιηι ιιλιμ-

Γ3ΠΙ 6886 31'ΙπΐΓΟΓ, 810 3681113118 ΓβΓίΐΙΓ, (]Ι1.Έ 1131(11 3

ιιη» φήά&η ηυιηβτο 681, βι ΐαιηοη ίη Τηηίιβίβ βιιυ-

βίβΐίΐ. ΑίΙ βηίπι : < Ουβηι:ιάηιο<1ιιπι (ΙβδίϋβπιΙ 06Γ-

νυβ ηιΙ ΓοηΙβ8 ηφιβπιιη, ί(3 ()6δ)(1βΓ3ΐ βηΪΜβ ηι<>3

8(1 16, ϋβιΐδ ". > Οβίηάβ δΟΐαΙιΐΓ βίΐίηι αιρκΜίηΐ'ι εο-

ρυΐ3ΐ3Π), ΓββΙίηβηδηυβ Ίά ςυο<1 άβδίά<βΓ3ΐ)3ΐ εοη·

βεςυϊ, βΐ νβΐ 6χί£ΐΐ3ηι ιΓιΐ3ΐίοηβηι, ςυχ υοηοηιηι

ίΗοιιιηι εοπιηιυηίοηβιη γπογηΙιιγ, ίη ιΐηηιηο ροηβιΐδ

βίΐ είτεβ ιηεάίυπι, 61 8υ)> ΙΊκριη ρκβίιαϊ : ι (3υ»Γβ

Iγ ί 8 1 ϊ 5 68, ηηίπια ιποα ? ι Ει : < δρβΓ3 ΐη Ποο, ι Ιβη-

ςυβπι νίάβΐίεβΐ υργγρ <|υίβΐΪ8 (ΥικΊιιιη (Γινϊη» βρβδ

ηοϋϊδ ροΙΙίεββίυτ. δίεο,ιιβ 3(1 ίιΙ (\αοά δβηιιίΐυΓ ρι-ο-

εβάίΐ ,,ι υυί ρβΓ (Ιίνίιιαπι βΙΙβΓβ (Ιβηυο ](ΐνβηί3 βΠϊ-

έν ψ διά τοϋ θείου θυσιαστηρίου γίνεται νέος · χα\ Β είΙυΓ, βΐ ίη δβφιβηΐβ ΓΙΙΓ608 ίΐΐοδ ςυί £βηκ ■ ΰοΓβ

κατά τδ έςής πάλιν τους έκ τοϋ Κορέ τδ γένος κατ

άγοντας, νικητάς άπεργάζεται · δεικνύς δτι ούχ

αμβλύνει τή δυσγενεία τών πατέρων, ή παρά τψ

Ηεψ εύδοκίμησις. Κα\ έν τή ψαλμωδία δέ ταύτη τψ

θεψ τής τών έχθρών χαθαιρέσεως άναθε\ς τήν αίτίαν,

έν οίς φησιν ι "Εσωσας γάρ ήμας έχ τών θλιβόντων

ί,μάς, καΐ τους μισοϋντας ήμάς χατήσχυνας· ι μετέρ

χεται είς τήν τοϋ άγαπητοΰ ψδήν. "Ιν' οι πρότερον έκ

τοϋ άποστάτου γενόμενοι, εΓτα νικηταΐ τοϋ πονηρού

καταστάντες, διά συνέσεως είς τδ τής νίκης φθάσοισι

τέλος, ι Είς τδ τέλος >γάρ· είς σύνεσινφδή ύπέρ τοϋ

άγαπητοΰ. ι Έν ή" καΐ διδασκόμεθα, τίς μέν έστιν ου

ό θρδνος έξ άϊδίου έπιστατεϊ τών δντων. Τίς δέ παρ

θένος νυμφοστολεΐταιαϋτώπρδς συμβίωσιν, ούκ άλλως

άξιουμένη τής τιμής ταύτης, εΐ μή τοϋ πατρδς αύτής 1

λήθην λάβοι. Καλ ταύτην άναθείς τώ άγαπητψ τήν

ώδήν, πάλιν έπινίκιον ύπέρ τών υίών Κορέ διέξεισιν,

διάτων άπορ(5ητοτέρων προάγωντύνλόγον. ι Ύπέρ»

γάρ ι τών κρύφιων ι έστιν ή τής ψαλμωδίας έπαγ-

γελία. Έν οίς ι ήχον υδάτων, καΐ κίνησιν έθνών,

κα\ βασιλέων κλήσιν , καΐ σάλον γης » διελθών τψ

λόγψ, κα\ < τδν Κύριον πάσης δυνάμεως μεθ' ήμών ι

είναι ειπών.

Δι' ών άπάντων τήν διά σαρκδς προαγορεύει τοϋ

Κυρίου έμφάνειαν. "Οτι ήχεϊ μέν ή φύσις, μετα

βαίνει τε κα\ 6ρη τά γεώδη τής κακίας φρονήματα,

ακίνητα είναι δοκοϋντα τοις πάλαι καΙ άμετάθετα.

Ό δέ τής ευφροσύνης ποταμδς ευφραίνει τοϋ θεοΰ

ΐΓ3ΐιιιηΐ νίεΙΟΓββ κάά'Λ, ηκίβηϋβπβ ηοη ο1>8θΐΓ3Γί

ί£ηθυί1ϊΐ3Ιβ ρηίπιηι εβΙβΙΐΓΪΙβΙβΠ) βΐ ςΙοΓίβη), ηυαηι

ςυίβ 3|>ικ1 ΰβυηι ο1>ΐίηεΙ, 8ΠηυΙ(]υ6 Ιιοο ρ$3ΐιιιο

ρΡΓΟΙΙίρΙΟΓΙΙΙΚ Ιΐ08ΐίΐΙΙΙ1 0.31Ι53Π1 ϋ(ί() 380'ίΙΐ6ΙΙ3 Ιΐϊ«

νβΓίιϊβ : ι Εί1)βΓ38ΐί βηίιη ηοβ ιΐβ αυΊί(;βηΐίυυ8 η(Μ

εΐο(1ίοη(β3 1108 εοηΓυ(ϋ8ΐί", > ΐΓβιιβίΙ »ά (ΙΊΙβεΐΊ

εβηιίεαπι, υΐ ςϋί ρΓίιιβ (ΙβββηοΓβ ριιΐΓβ ρΓο^ηβΐί,

άάηύα νίεΙΟΓββ 1ΐ08ΐί8 ηκιΐίριιί βίίβειί βιιηΐ, ρπ'

ϊηΐβΙΙεείιιιη ίη Γιηβιη νίείοηίΒρεΓνβηίαηΐ. ι Ιη Ωηβηι,

3(1 ίιιΐβΙΙεείυηι, εηηΐίευιη ργο (ΗΙεείο β'; ι βίε βηίιιι

ίιιεεΓίμΙίο Ιΐ3ΐκ·ι. Οιιο ΑοζβΙ οιίαιη ςυίδ βίΐ Ιΐιτοηυβ,

ηυί βΙ) χΙβΓηο ΓβΙ)ΐΐ8 ρπεβίάεΐ, 61 Λά ηιιββ νίΓςο 3(1

επηΕΟΓίίυπι ϊρβι ηυβδί Βροηββ ςυ:6Γ3ΐϋΓ, ηοη 3ΐί(6Γ

ηοε Ιιοιιοι β ά\%η& ιιίβί ρβίΓβπι βηυιη οϋΓινίβεαίυΓ,

Ιιοε<]υ6 (ΙίΙβείο εβηΐίευηι εοηββεΓβιιβ ει άβύίεβηβ,

Π1Γ8118 βρίηίείοη Ιεχίΐ, 61 εχδβςυίΐοτ ρΓΟ ΠΙϋ» Οογβ,

ΒβΓίηοηβ ρβΓ 3θ3ΐΓυ8ίθΓ3 ίηβΐίΐυΐο : 68( βηίπι < Ργο

3Γ63ηί8 > ρδβίσιί Ιπι]ιΐ5 3ΓριιηιηιιΙιιπι εΐ βυηιιηα ;

ιι1>ί ι ΒΟηυπι ,ιηικιπιηι, οι ΐυΓΐ)3ΐίοηβιη ^βηΐίιιηι, ει

ιτριιιη νοεαίίοηβιη ηιοΐαηκιυβ 16ΓΓ3? ι ο'ββεΓίϋίΐ,

< Οοηιίηυιηςυβ οηιηίδ νίιΊυΐίδηοϋίδευπΊΟδδΓ, > ηη-

Υ0Γ31.

ΟπίΙιιΐδ οιηηίΐ'πό Οοηιίηί ρβΓ εβΓηειη ηι»ιιιίβδΐ3-

Ιίοηεηι ρΓχιΙίεϊΙ, φιπικίο ηβΙυΓΐ ςηίιίβηι τεδοηνΐ ;

ΐΓβηδβηηΐ νβιο βι ΐΓβηδίβπιηΐιΐΓ ηιοηίοδ, ηοε 681,

ΙβΓΓεβ ββιιδί βΐ εθ|;Ίΐ3ΐ3, (\μχ οΐϊηίΐ νίαβί)ΛΐιΙιΐΓ ίηι-

ηιοοίΠβ βΐ Ιοεο εεάβΓβ ηεβείβ. ΕδΒΐίΙίκ ηιιίβηι Πιι-

τήνπδλιν, χα\ τδ έαυτοϋ σκήνωμα άγιάζει δ "Υψιστος· ο νίιΐδ 1*ΙίΠεαΙ εϊνίΐ3(βαι Οβί εΐ ΙβϋβΓηβευΙυιη δΐιιιιη

καΐ δσα τής άκολουθίας έχεται ταύτης, δι' ών τοις

αΐνίγμασι τούτοις προαγορεύει δ λίγος τά κρύφια. Πά

λιν έφ' έτέραν μεταβαίνει νίκην δ λίγος, ή πάντα

επικροτεί τά έθνη χα\ έπαγάλλεται, διδτι ι άνέβη

δ θεδς έν άλαλαγμώ. ι Σαφής δέ σοι πάντως έστιν δ

εής άναβάσεως λδγος, διά τής έρμηνείας τοϋ Παύ

λου, ος φησιν, € μη είναι δυνατδν άναβήναι, εί μή

τδ καταβήναι προκαθηγήσατο. » "Ος ψάλλειν μετά

συνέσεως πάντας έγκελεύσας, μεταβαίνει τώ λδγψ

πρδς ϋψήλοτέραν κατάστασιν , ι τήν δευτέραν τοϋ

Σαββάτου ι ΰπίθεσιν τής ψοής ποιησάμενος. Αύτη δέ

Γ.ί μέν κατά τήν πρώτην σύστασιν θεωροϊτο, οΰρανού

" ΡδβΙ. ιτι, 2. " ΡδίΙ. χμι, 2, 5. 0. " Ρδ3ΐ.

" Ρδ3ΐ. χι,νιι, 1.

Ρατποι-. Οι». ΧΙΐν.

53ηε(ίΟε3ΐ ΑΙΙίδδίιηιΐδ, 61 31Ϊ3 ηιιχ 3(1 βηιηιίοιη 0Γ3-

Γιοηίδ δεηβηι ρβΠίηβηΙ. ηαίοιι.« ί3Γΐςυ3Γ.. χηί^ηιί

Ιίδ, εί ίηνοΐιιεπβ ηυηηυι.ιί ρΓΰεϋίειιηΙιΐΓ βΓεβιιι.

ΗιΐΓ5ΐι«3(1 ϊΓιϊπι νίοΐοηβπ) 8βββ εοηΓβΓΐ, ειιί βρρίαιι-

άοηι οηιηββ ββηΐβδ, 61 βϊηιυΐ εχδϋΐίβηΐ, (|ΐπ.Ί € 3δεβη-

(Πι ϋβοδ ίη ]υ1)(ΐ3ΐΐοηβ. ι Ρίαιι» ροΓΓΟ Ιίϋί Γυβηΐ

ΐβεβηβίοηίβ ηιβηΐίο ρβΓ ίρβίυβ Ρ»«1ί ίηΙβΓρπΊβΙϊο-

ηεηι, υ,ιιϊ άίειΐ : ι ββηηοη ροδβε, υίςυίδ 88εβη(ΐ3ΐ,

ηϊβί ρΓβΒΟββδβπΙ ύβδεειικυδ βι. ι Η33ί ευηι 3ΐι οιηηίΐιυδ

ίηΐβΙΙίββηΐβΓ βΙ βηρίβηΐβΓ άβεβηΙβΓί μΜΐΐδβΐ, ΟΓβ ■

Ιίοηβηι αά βυυΙίηιίοΓβηι ηηβιηϋαηι δίβΐυιη (Γΐιΐυείΐ,

ι δβευηόβ δβϋυβίί ι ργο βίβΐιπιβιιΐο ε^ηΐίςϊ

χίΐιι, 8 δο,ο.. Μ Ρδαΐ. χι,ιν, 1. " ΕρΙιοδ. ιν, Ί.
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εοηδίίΐυΐη. δϊ 3(1 ρπιηηιη Γβπιπι ρΓΟϋΓβαΐϊοηβιιι Α τε καΐ στερεώματος έστι κατασκευή, χαΧ των έπου-

ΓβΓβΓαΐϋΓ, ιιίΐιϊΐ 681 βΐιυιΐ, ςυβπι εοείί βΐ ΠπηαηιοπΙί

βββοΐ'ιο, εοβίβδίίιιηιο,ιιβ αηιιηπιιη »1> ιςνΐβ 1«ΓΓ6*Ιπ-

ϋϋ8 άΊβΟΓβΙίο. 8ίη αυίειη 3(1 Ενβηξβΐίυπι Γβ$ρίοί38,

νβΓβ ίρββ 681, α,υί εοβίιιιη ηοΙ>ϊ& οοηά'κΐΐΐ. Ναηι εοβίυηι

η ϋβο ΓΐΓΠ)»ίαεηΐυπι αρρβίΐαΐυτ. ΡβυΙυβ αυΐβπι ρβΓ

ΓίΓπΐΐηιβιιΐυπ) ηίΐιίΐ «ΙίυίΙ ηυαιη 11(1 βηι ίη ΟΙιιϊδΙπιη

ίηΐβΐΐίβίΐ. Τυηε βηίηι ηοΐιίδ νβΓβ δεευιιυΊιιη Ιία!ειη

εοβίιιιη εΓοαίυπι β8ΐ ", εηηι δ,ώυαίϊ οϋ&αιπΐ;ΐ5 ρτχ-

ΐβΓϋΙ, Ϊ1Ι υ<1(|αβ Γιιΐβίββΐ βεεερίαυίΐε αοοΜίΙ πιγδίβπυπ)

β]υδ ςυ'ι ρι·.ηι1ο&Ιίιΐ3ΐυ3 681 Ρίΐϊϋδ Οβϊ ίη ν'ΐΓΐϋΙβ,

δβευικίυπι δρίπιιιπι δίιηοΐίΰοαίϊοηϊβ ; ηιν$1εηυπι, ίη-

ςυβιη, ΓββιίΓΓβεΙίοηίδ εχ ηαοΠυϊβ Ποηιϊηί ηοδίπ ^δυ,

α,υί νβΓβ 6δΙ ηΐ3^ηυδ ϋευβ εί Ι3ΐκ]3ύί1ίδ ηΐπαΐ8 ; οι

δίηιίΓιη, ςιιχ Ιοίο (ΙεειίΓδυ ρδβίπιυδ ϋΐβ εοηΐϊηβι.

ρανίων υδάτων άπδ των έγγειων διάκρισις. Εί δέ προς

τδ Εύαγγέλιον βλέποις, άληθώς αύτη έστ'ιν ή τδν

οΰρανδν ήμΐν κατασκευάσασα. Ό γαρ οϋρανδς τδ

στερέωμα παρά τοΰ θεοϋ ονομάζεται. Ό δέ Παΰλος

νοεί τήν εις τδν Χριστδν πίστιν τδ στερέωμα. Τότε

γαρ ήμΐν δντως κατά τήν πίστιν οΰρανδς δημιουρ

γείται , ότε παρήλθεν ή τοΰ Σαββάτου κατήφεια · χα\

έγένετο ήμΐν πιστδν τδ μυστήριον τοΰ ορισθέντος

ϊίοϋ θεοΰ έν δυνάμει κατά πνεϋμα άγιωσύνης, έξ

άναστάσεως νεκρών Ίησοΰ τοΰ Κυρίου ήμών, 8ς έστι

τφ δντι μέγας Κύριος κα\ αίνετδς σφόδρα. Κα\ τά

οσα κατά τδ άκόλουθον 6 ψαλμδς περιέχει, ι τήν

θείαν πόλιν έκείνην , ι ήν ι κα\ δρος εύριζον ι όνο-

μάζει, και πάσης γης άγαλλίαμα, καΐ Σιών 6ρη.

ϋυ]ϋδΠΐο(1ϊ δΐιιιΐ ι άΊνϊηβ είνϊΐ38, > ςυαηι 61 < ιηοη- Β '£<?* ής μάλιστα τδ πάντων παραδοξότατον έκδι-

ηγεΐται, δτι ή ποτέ ούσα < πλευρά τοΰ βοδ,δά' , » νΰν

γέγονε < πόλις τοΰ βασιλέως τοΰ μεγάλου. > ΚαΙ

• ό θεδς έν ταΐς βάρεσιν αύτής γινώσκεται ■ ι σα

φώς διά τούτων τδ κατά τήν Έκκλησίαν θαϋμα

μηνύων τφ λόγω. Τδ γάρ βόρειον κλίμα της γης

τών κατεσκιασμένων τε καΐ κατεψυγμένων έστ\ν,

άλαμπές άε\ μένον, και τών ήλιακών άχτίνων άμέ-

τοχον. Ου χάριν, ή άντικειμένη δύναμις έν τφ

δνόματι τοΰ βορείου διασημαίνεται. Ή τοίνυν ένοι-

κοΰσά ποτε τφ βορ^α κα\ ουσα αύτοΰ πλευρά, αύτη

μεταταξαμένη άπδ τοΰ σκοτεινού τε καΐ κατεψυγμέ

νου βίου, θεοΰ πόλις γίνεται, και βασιλείας ένδιαί-

τημα. ΤΗς έν ταΐς βάρεσιν δ θεδς γινώσκεται. Βάρεις

δέ λέγει, τάς τών οικοδομημάτων περιγραφάς έν τε-

τραγώνψ τφ σχήματι, δι' ών τάς έδραίας, κα\ ύψηλάς

τών άρετών πυργοποιΐας, τάς έν ταΐς ψυχαϊς τών

άγιων Οεωρουμένας, παραδηλοϊ δι' αΙνίγματος , ώς

μόνοις τοις τοιούτοις βίοις τοΰ θεοϋ γινωσκομένου ■

και τά έφεξής συνωδά τοις προαποοεδομένοις έστίν.

Συνήχθησαν γάρ έν ταύτη οί βασιλείς ·ού γάρ δουλευ-

όντων, άλλά βασιλευόντων συνδρομή τήν θείαν έκείνην

συνοικίζει πόλιν. « Οίτινες , > φησ'ιν, ι ίδόντες , ού

τως έθαύμασαν. ) Κα\ πήναίτίαν διηγείται τοΰ θαύ

ματος, έπειδή οί πρότερον κατοικοΰντες άναξίω; τήν

πόλιν ταύτην,δτε ήν πλευρά τοΰ βορ\ίά, € έταράχΟη-

σαν, κα\ έσαλεύθησαν,κα\ τρόμος έπελάβετο αύτών. ι

ΚαΙ οϋ μόνον τρόμος , άλλά κα\ πόνοι μιμούμενοι

ώδϊνας τικτούσης. "Απερ πάντα φησι κατά τούτων

(επί Ιιεηε Γυηάβΐυπι > ηοιιΓιικα, εί υηίνεΓδ* Ιειτκ

βχδϋΐΐαΐίοηεδ, ει ηιοηΐεδ δίοη, άε ςυβ υΓοε πιβχίιηβ

3ΐ1πιίΓ3ΐ)ί1β ςυίάΜβπ) ΙΐΛάϊΙ, ςυοιΐ ηυχ οΐίαι < ΙαΙυδ

αφίΗοηΐβ > βΓ3(, ηυηε Γαεία δίι € εϊνίιαβ Γβ^ίί

ηβ^ηί : > ηυοάςυβ ι Οβϊ» ίη άοπΗοαβ β]υδ βο§ηο-

δβαΐυΓ : > ωαηίΓβδίο ρβΓ ηχε Εοοίεδϊ* ϋηΓΪβΐίίη»

βΐηΐιιπι εί ιϋ^ηΊιαίθΐη άβδί^ππηβ. Νβσι Ιιοιεαϋδ ρβΓβ

ΙβΓΓΧ βχ ΪΙ1Ϊ8 βδΐ, ηυυίουδ ρβΓρβΙυίδ υΓ£εηΙΚΓ,

βΐ Γγϊβογθ, εί ξβί\ι, δίηβ δρΙβηιΙοΓβ, εχρεΓδςυβ ταά\ο-

τυηι 5θΐ3ΓΪυηι : οί) ί<1 3άνβΓ83ΓΪ3 ΐ 11α ροΐβδίβδ βςιιϊ-

Ιοηΐδ ηοιηίηβ <1βηο(3ΐαΓ. Ι(;ϊ[υΓ ηιιχ οϋιη 3(1 αςυίΐο-

ηειη ν6Γ^ε1)3ΐ ; ϊηιο, φχχ ίρδίιΐδ Ιαΐυδ βηΐ, Ιιχε

Ιΐ'3ηδΐ3ΐ3 β ΐβηε1)ΓΪεοδ3 ει Ά\ξ\άα νιο, εϊνίΐβδ Οβϊ

1x1 , εί ΓβςΊδ 1ΐ3ΐ)ίΐ3ΐϊο , ει^υδ ίη ιΐοηιίηυδ ϋβιΐδ

εο^ηοδείΐυΓ. Βάρεις νοεβΐ χάϊυιιι εϊΐ'ευπίδεΓί-

ρΐϊοιιεπ), ει δϊΐυπ) Γοπηα βί βρβείβ ηνχΙηη^υΐΕΐ·:

ηυί!>υδ ΐ3Π(|υ&ηι ίιινοΐυει ίδ ςυίουδ(ΐ3η> ίιΐδίπιιαΐ Γιγ-

π)3δ εί εχεβ1$»δ νΪΓΐυΙυηι ΐυΓΓβδ εί πιυηίΐίυηεδ, ςυχ

ϊη δηηεΙΟΓυπι ηιβηΐίϋυδ εοηδρίείυιιΐιΐΓ; ς<ΐ3δί δοΐίδ

ηίδεβ νίνεηϋί ςβηεηουδ ϋειιβ εο£ηοδε3ΐιΐΓ: Κείίηιο

ςιι.-ρ δεςυιιηίιΐΓ ευιη ρΓχύία'ΐδ εοηδοηβηΐ : εοη^Γβ-

^3ΐί ηααςυβ βυηΐ ίη ιρ&α Γβ([β8 (6γπβ : ηυη επίπι

86ΓνοΐΊΗη, δβιΐ Γββίιιη εοηνβηΐιιβ εϊνίΐ3(βιη ίΙΙϊηι

1ιη1)Ίΐ3ΐ, ι ςυΐ, > ίηηυίΐ, ι νίϋβηΐεβ Ιιχε 3(1ηιΪΓ3ΐϊ

δΐιηΐ. ι Οβυδβιηςυβ 3(1π)ΊΓ3(ϊοηΪ8 αάά'Λ. Νβηι ςυί

ρΓίυβ εινίΐβιβηι ηβηε ίηϋί^ιιβ ίηεο1εΙ)3η(, ςυβηιΐο

βΓ3ΐ Ι3ΐιΐ8 ΐφΐίΐοηϊβ, ίΙΙί « εοηΙϋΓΰβΙί, εί εοηιιηοΐί

δυηΐ, ει ΐΓεηιΟΓ ηρριείιοικίίΐ βοβ. · Νεε Ιιβηιοτ

ΟηΙυηι, δβά εί ηιοΐεδίίΐβ δίπιίΐβδ (1οΙοπ1)ΐΐδ ρβΓΙυΓίβη- ρ γεγενήσθαι ύπδ τοΰ βίαιου πνεύματος, τοΰ τά πλοία

Ιίυιη. Ου» οηιηίί βάνβΓδυδ ίδίοδ ενεηίδδβ άΊείΐ 3

δρίιίΐυ νεηεηιεηΐί <}ΐιΊ Γυ^ίΐίνα» ηβνεδ γοηΓγϊγ)§ϊι,

ΐ)αχ ίπιρΓοοο ιη3Γΐ .ιυ}υδ νίΐ% ϊηηαίβηΐ. « Ιη δρϊτίΐα

νβΙιεπιβηΐίεοηΐβΓβδΐΐ3νβδΤΙΐ3Γδίδ.) Ρογγο ευί ουού ίη

.τροήίοΙυΓαιη Αείϊβ ρΓοιΙίΐυιιι εβί, ηιεηιοΓίβ ηοη εχ-

είάίΐ, ίΙΙβ ηοη ί^ποταΐ δρίιίΐυηι ίΙΙιιηι νεηεηιβηΐεηι,

ΐ]υί (ΙίδεΊρυΙίδ ίη εοβηαευΙο οοηβίρςαΐί» εο^ηίΐυϊ

6βΙ 11 : ι]ΐιίςυβ ρΓορΗεΙίβπι ίοηχ 3ΐΙβη(6 Ιβ^ϊΙ, ί«

ρβΓκρίευβ βχρΙοΓ3ΐυιιι ΙιαΙ)οΙ, βηηι ςιιϊ 3 Οβο (ΙεΓιείι,

({υΧΓβΓβ ηανεπ) ϊη ΤηβΓίίβ ευηΐεηι **. ϋοίηάβ ββΓ-

ιηοηβ (|ϋ3δί ίιι άυ38 ρεΓβοηββ άίδΐΓί1)υΙο, ίη ρποΓΪ-

οιι» «{υίάει» ρβΓδοηΗυι 61 Ιαίιίΐυπι ε]υδ ίιιιΐυίι, ςυί

της άποστασίας συντρίβοντος, τά χαχώς τϊ] θαλάσση

τοΰ βίου έπιπολάζοντα. ι Έν πνεύματι ι γάρ, φησ\ν,

< βιαίω συντρίψεις πλοία θαρσεΐς. ι Ό δέ της τών

Πράξεων ιστορίας τήν μνήμην ίχων, ούχ άγνοεΐ τήν

βιαίαν πνοήν τήν έν τφ ύπερο'ιω τοις μαθηταίς γνω-

ρισθείσαν. Κα\ ό τη προφητεία τοΰ Ίωνά προσεσχη-

κώς, γινώσκει πάντως, δτι δ τοΰ θεοΰ άποστάς ζη

τεί πλοΐον τδ έπ'ι θαρσεΐς ναυτιλλόμενον. Είτα ώσπερ

δύο προσώποις επιμερισθείς ό λόγος, έν μέν τοις

προλαβοΰσιν τδ τοΰ προαγορεύοντος υποδύεται πρόσ

ωπον , έν δέ τοις έφεξής , τάς τών ύποδεξαμένων

τδν λόγον φωνάς ύποκρίνεται. Λέγει γάρ συντιθέμε-

Μ ϋβηβδ. ι, 8. 81 Αεί. ιι, 2. 85 Ιοη. ι, 3 βης.
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νος τή άληθεία των προηγουμένων, ώσανεΐ παρ' αλ- Α οΓαιίοηβ αΐίιμιοδ Ιβηαυαηι <1υχ βηΐβΓβίΙϊΐ ; ρο«ΐΡ3

λου τινδς τά είρημένα μαθών, ότι, « Καθάπερ ήκού-

σαμεν , οϋτως καΐ Ι'δομεν. Έν πόλει Κυρίου των

δυνάμεων, έν πόλει του θεοϋ ήμών. > Λ ίο χαΐ παρα-

κελευομένους άλλήλοις έποίησεν τους έν ήδονή θεα-

σαμένους, & ήκοϋσαμεν. Ή δέ παρακέλευσιςήν, τδ,

« Κυκλώσατε Σιών χα\ περιλάβετε αύτήν. Διηγήσα-

σθε έν τοις πύργοις αϋτής. θέσθε τάς καρδίας ύμών

εις τήν δϋναμιν αύτης, κα\ καταδιέλεσθε τάς βάρεις

αϋτής ■ ι κα\ όσα κατά το άκόλουθον περιέχει ό λό-

Μετά τοϋτο δέ δι' άκολούθου εις παααν τήν γϊ)ν

διαφοιτα τοϋ λόγου το κήρυγμα, γ.α\ ώσπερ ήν πρδ

'.ής συγχύσεως των γλωσσών χείλος έν πάσιν καΐ

μία φωνή ■ οϋτω κα\ νϋν πάντα τά έθνη , κα\ ή οι

κουμένη πάσα καΥ πάντες άνθρωποι μία γίνονται

ακοή, κα\ καρδία μία , ένος τοις πάσιν ένηχοϋντος

τοΰ λόγου. Πάσαν γάρ κατά ταϋτδν τήν άνθρωπίνην

φύσιν έκκλησιάσας, χλ\ θέατρον έν τδν κόσμον όλον

έαυτώ περιστήσας, κοινή1 τοις πάσιν έμβοάτδνλόγον

< Ακούσατε , λέγων , πάντα τά έθνη, ένωτίσασθε,

πάντες οι κατοικοϋντες τήν οίχουμένην. 01 τε γηγε

νείς κα\ υιοί των άνθρώπων ■ καΐ πλουτών τις έν

ήμϊν, κάν πενόμενος τύχη. · Ταύταις γάρ ταΐς τρισΥ

συζυγίαις πασαν γενικώς διαλαμβάνει τήν κατά τδν

βίον τών ουρανών διαφοράν. Έν τη πρώτη συζυγία,

έθνη λέγει πάντα, κα\ τούς κατοικοΰντας τήν οίχου

μένην · ώ; τοϊς μέν όνόμασι τών έθνών , τάς περι-

γραφάς τών τόπων σημαίνεσθαι ■ τω δέ εφεξής λόγω,

τοϋς τών τόπων οίκήτορας. Γηγενείς δέ είπών καΐ

άνθρώπων υίοϋς, τούς σαρκώδεις τε χα\ χοϊκοϋς καΐ

όλογωτέρους διακρίνει άπδ τών σωζομένων, και τινα

έν αΰτοίς χαρακτήρα της άνθρωπίνης φύσεως έχόν-

τα>ν. "Ιδιος δέ χαρακτήρ άνθρώπου,ή πρδς τδθεΐον

δμοίωσις. Ή δέ κατά πενίαν τε και πλοϋτον άνισό-

της τοΰ βίου, τδ γενικώτατόν έστιν αίτιον της ποικί

λης τε και πολυειδοϋς τών έν άνθρώποις πραγμάτων

ανωμαλίας. Τίς ούτος δ έν τοσούτω καΐ τηλικούτω

άκροατηρίω δημηγορών ; Τίς άλλος, ή ό μαρτυρών

έν αϋτώ, δτι σοφίαν λαλήσει κα\ σϋνεσιν ; λαλεί 6έ

αύτά, δ έχων Πνεϋμα σοφίας τε και συνέσεως, τήν

μεγάλην ταϋτην χάριν, τήν έκ προσοχής κα\ μελέ

της κατορΟουμένην. Ού γάρ πρότερον είπεν άνοίγειν

τδ στόμα, πρίν ύποκλΐναι τήν άκοήν τω παραβάλλοντι

λόγω · < Τδ στόμα μου, » φησ'ιν, ι λαλήσει σοφίαν ,

καΐ ή μελέτη της καρδίας μου σϋνεσιν. ι Κα\ πρώ

τον ι κλινώ είς παραβολήν τδ ους μου, ι και τότε

ι άνοίςω έν ψαλτηρίω τδ πρόβλημά μου. » Τις ουν

ή σύνεσις, κα\ τί τδ πρόβλημα; Οϋκ οΤδεν, φησ\ν, ή

τοϋ θεοϋ κτίσις πονηρας τίνος ήμέρας κατασκευήν,

ώ; μαρτυρεί της κοσμογενείας δλόγος,άλλ' ή άμαρτία

τήν άγαλλιάσιμον ήμέραν, φόβου καΐ τιμωρίας ήμέ-

ριν έποίησεν, ήν έξήν μή φοβεΐσθαι, εϊ μή ό τήν

'.ττέρναν ήμών έπιτηρών δφις, ψ δνομά έστιν ή άνο-

μία, κύκλω τήν πορείαν τοϋ βίου διέλαβεν, τω ίδ!(|)

νοοίβ 8υΙι$β(]υεηΙίυηι ιορι;Β5*ηΐ3ΐ. ΙηςυίΙ βη'ιη),

3886Ηΐϊεηδ νβΓίίαΙί εοηιιη α,ηιβ δΐιρπκΐ'ιοί;! βυηΐ,

ί)ϋϊδί 31) αΐίο ςυοϋαηι ςυχ (ΙίχβΓαΙ, ιΐίίΐίοίδδβΐ :

ι ΟιιοπιαιΙιηοιΙιιιη αιιιϋνίηηΐΒ, βίο βΐ νίά'ιιηιΐδ, ίη εί-

νίΐ3(6 Οοιιηιη νίΓΐιιΐυηι , ίη οίνίιβίε Οβί ηοβίπ. >

0ιΐ3 άε 03υβα ίηίΓοάΊιχ'ιΙ εΐϊηπι ιηιιΐιιη 8ε εοηοιΊβη-

Ιεβ, ίΐΐοβ, ςαΐ ευιη ϋείεείβΐίοηε ν'κΙβΓηηΐ, ου» »υ-

(1ίεΓ3ηΐ. ϋοΙιοΓίΐΐΐο ΒΐιΙεηι ηυ]ιΐδηιο4ί ε$1 : ι ϋίΓουηι-

άβίε δίοη, εϊ εοπιρΙεείίηΓιηί εβηι, ιΐ3ΓΓ3(ε ίη Ιαττΐ-

1)ϋδβ]ιΐ5,ροιιίΙβοηΓϋα νβδίΓίίη νίιΐυΐβ ε] 08, οΐάίδίπ-

ηαίΐβ (Ιοηιι» β]«β, > ει οχ(βηφΐχί1>ί(1βηι βεςυπηίατ.

Ροδί ηχε (ϋΙΓυηιϋΙ ρτχάίεβίίοηεηι βυβηι ίη Ιυΐιιιη

ΙβΓΓΒΓυηι 0Γΐ>ειη, ει ςυεπΐ3(1π)0(1υιη βηιε εοηΓυ$ίη-

ηβη) ϋη{ρΐ3Γυηι οηιηίΐυ» βτΜ υηυηι )3ΐ>ίυιη ει οη»

νοχ, βίο ει ηυηε οηιηβδ ^εηΐββ, ει Ιοίυβ ογΙηι, οι

οηιηββ Ιιοπιϊηεδ, Ηυηΐ υηαδ νείυΐ βυάϊΐυδ , εϊ

ιιηυπι οογ, υηβ ΟΓίΙίοηβ οπαηϊοιιβ, ει 3(1 οηαηββ ΐη-

δοηαηΐβ. 0ο11εεΐ3 βηίηι υηυηι ίη Ιοουιη Ιοία Ιιυ-

ηιβηί δοεϊείβίε, υηοηυε ςιοβί ιΙιεαίΓο εχ οηιηϊουβ

16ΓΓ3Π1Π1 ΟΠδ βΧδίΓυΟίΟ, Οΐηηί1)ΙΙδ ρβΓΪΙβΓ 86ΓΟΙ0-

ηεπι ίΐΐυπ) ίηίοηαΐ : ι Αιιιΐίΐβ Ιιχε, οιηηες ([ειιίεβ,

■ιΐΓΪουβ ρβΓείρίΙε, οηιηβδ ςηί ϋβυίιβίίβ ΟΓυεσι, ςυϊ-

ςυβ Ιβπί^βΐΗΒ ει βΐϋ Ιιοωίηαιη, βϊηιυΙ ίη υηυηι, άίνεβ

εϊ ρβυρβΓ ". ι Ηϊ9 βηίηι Ιπυυβ εοη]υ{;3ΐίοηϊυυ8 εϊ

0Γ(1Ίηί1)υδ ^οηβΓ3ΐίιη εοπιρίεχυβ εβί οηιηειη άϊτβτ-

βίΐβίειη, αυ* ίη ηβε νίΐα ωοΓίβΠυηι βρρβτεΐ. Ναιη

ρΓίιηο ΟΓΐΙίηε νοεβΐ οπιηβδ ββηΐβδ, ςυϊηυε Η3ϋί(3ηΐ

η οΓϋεηι, ιι ι ςεηΐϊυπα ({υίάεηι ηοιηίηε οίΓευηίβεπρίίο-

ηεηι ΙοεοΓυηι δί^ηίΓιεβνεηΙ ; 8εηυεηΙίΙ)υ8 νεΓΟ νεΓ-

Ιίδ ΙοεοΓυηι ίηεοΐαβ. Ουηι βυΐεηι Ι6ΐτί§β03β ει

ΓιΓιοδ ηοηιίηιιηι ηοπιίηαΐ, βεεεΓηΐΐ οαπίίΐβδ εϊ εοτ-

ροΓβίβ Γβυυδ 3(ΙιΙϊεΙθ8, εϊ 3 τηΐϊοηε αΐίκηβιη νΐΐ3πι

άεςεηΐεδ, αύ Ιιϊ» ςυϊ βαΙνβηΐυΓ, ει αΙίαηβιιι εηαη-

εΐεΓειη ηίίαπε Ιιυπιαηϋε ίη 8ε εοηΐίηεηΐ : ρΓορπυβ

νεΓΟ ηοηιίηίδ εΙιαΓβείεΓ εβί 8ΪπιΊ1ίΙυ(Ιο ευπι Οεο. Αι

ίηχηυ3ΐίΐ38 είροβ ρβυρεΓίλίεαι ει άίνίιϊββ ηιβχίηιβ

^εηεΓβΙίδ 03083 εβί ν3ΓΪ86 εϊ ιηιιΐι ϊΓοΓηιίδ ίΙΜιΐδ (Μ-

νβτδίΐϊΐίδ, ςυχ ίη ηοηιίηυιη ηε^οΐίίβ εΐυοεβείΐ. Ει

φΐΊδ Ϊ8ΐε, ςυί ίη Ιαΐί αο ΙβηΙο βυϋίΐοηο εοηείηηη-

Ιιιγ? ηυίβ αΐίυδ, ςυϊηι ςυί ίη ιβίρβο ΙβδΙαΙϋΓ 88 Ιο-

ουΙυΓυιη ορϊβηΐίαηι εϊ ρηιάεηΐίβηι ? Γ,οΐ{υίΙυΓ νεπ>

1ι:ι ο ϊΙΙβ, ςυί Ιιαϋεΐ δρϊτΐΐυηι βαρΐβαΐίκ ει ϊηΐεΐΐεείυδ,

^ οχίηιίαηι ίδίπηι ^ταΐίΛηι, ηυχ εχ 3ΐ(εηΐ3ουΓ3 ει πιο-

άίΐ3ΐίοηε ρΓονεηίΙ. Νοη εηίηι ρπιΐδ ύίχίΐ ββ αρβΓΪΓβ

08, ςυβηι ίηεΙϊηβνεΓΪΐ βϋΓεηι αά βεΓπιοηειη ίΙΙίυβ,

(|υί εί 8υ^εΓεΙ)3ΐ οιηηίβ. Ιη^υίίειιϊαι : ι Οδ ιιιβυηι

ΙοηυεΙιΐΓ ΒβρίεηΙϊβιη, ει ηιβιΐίιαιίο εοΓάίβ πιει ρΓυ-

(1εηΐί3ΐη, ι 8ευ ίηΐεΐΐεείυπι : ρππιυηιςυβ ι ϊηοΐίηα-

Ιιο ·η ρ3Γ3υοί3ηι 3ϋΓεηι πιβαιη, ι ει ΐυηε ι ιρε-

ΐ'ί3ηΊ ίη ρβϋΐΐεηο ρι-οροδίΐϊοηεηι ηιεαπι. > ^υ3ε ϊ^ϊ-

Ιητ εβί Ϊ813 ρΓυϋεηΙί3, εί (|υοά ρΓοΜβιηη δευ ρΓορο-

δίΐίο? Νοη νίιΐίι, ίηςυίΐ, Οεί 0Γβ»ΐυΓ3 ια·ά\\ 3ΐίου]υ»

(Ιίεϊ εΟεείίοηειη, υΐ ΐεβΙβίυΓ η&ιτ3ΐίο ηιαηάί Γβεβιιβ

οοηύίιί, δοιΐ ρεοεΒίυηι Ιχΐβϋίΐεπι ϋίαπι εϊ ρίβηβηι

βχδυΐΐίΐίοηίδ «ϋβω εϋεεϊΐ ηουϊδ «ίειη ιΐαι·Ηι ει ]υ-

·' ΓβϋΙ. χι,τιιι, 2 ε*!»).
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άΊεϋ, ηιιαπι ροΐβΜΠίιΐδ ηοη Ιίιηιιίβδβ, ηί$ί ΒβΓρβηβ, Α δλχφ ταϊς ποικίλαις των παθών φολίσιν φοβερώς έπι-

ςυί εβίεβηβο ηοβίΓΟ ίη$ίάΊ3ΐυΓ, ευ]ϋ8 ηοηιβη ϊηϊ- φρίσσων πανταχόθεν καΐ τραχυνόμενος.

ςιιίΐαβ, ιιηαΊςιιβ νίβηι νϊικ ηοΙ)ίβ είΓευηίδβρϊβδεΙ ρΓορπο βιιο πχβΐυ 61 βνΓυ, βΐ ναιϋβ ραϋβϊοιιυπι

ςυβδί βςυαιηίβ, ΐβΓΓΪΙιϊΙΐ βδρεείιι υηάίφιε ϊηΓΓβηάεηδ βΐ ϊηηοποδεεηδ

Ιιοίικίβ ρδαίπιο ία (1ιΐ33 ρ3Πε$ άίέΐπΐιυΐο , ϊη

ρπιηβ φΐ'κίοιη ρβι-ΐε εοηδΠίυιτι ιΐαΐ, ηε 3(1 ίΗυηι

φιοιηιΐηηι ΓιοβΓαΙοιοιη Γβδρϊοιαπί ; ηβο,υε εηίηι Γγβ-

ΙβΓ, ίηςιιΊΐ, ΓβιϋηιοΙ, ηεε βΐίιΐδ ςυίδρίβιη ΙιοπιΊηυπι,

$β(1 ςαίΐίυεί ρΓο $εϊρ$ο εχ»Γ3υίΐ, $ί < ΰευεπί Πεο

ρΐ3ε3ΐίοιιεηι, ει ρΓεΙίυηι Γείΐεπιρίίοηίδ αηίηι» $υχ.ι

Ουοϋ ςυίύβπι εοηδίΐϋ Ιοοο »ά ΠΙοπιιη δηροΓΟίηπι

εο3Γξυεη(ΐ3πι άίείΐ, παί Γγοβιγ» ορεΓ3πι ίη Ιιαο νίΐβ

οοηδίιιηιιηΐ, $ΐιΐ(1ίιιπι<(ΐιε ϊη ίηΓπιείυοδίδ Γβυιΐδ ρο-

ηυηΐ. Οικιιη νβπίβ ΙαΙιοποιίδ $686 Γ3ΐΪ£3ηΙ ηοπιίηεδ,

Έΐτα διχή διελθών πάσαν τήν ψαλμωδίαν , έν μέν

τω πρώτω μέρει, συμβουλήν κατατίθεται, τού μη

πρδς άλλον βλέπειν τινά λυτρωτήν · οδτε γάρ άδελ-

φδς λυτροϋται, φησίν, ούτε άλλος τις Ανθρωπος, άλλ'

ή αύτδς έκαστος έαυτδν έξαιτήσεται · έάν γε € δώσει

τφ θεφ έξίλασμα έαυτοΰ, κα\ τήν τιμήν τής λυτρώ-

σεως τής ψυχής αύτοϋ. ι "Ο βούλεται συμβουλήν

πρδς ύπεροψίαν των μάτην σπουδαζομένων γενέσθαι

τήν σπουδαζομένην έν τώ βίω τούτω κατά τδ μάταιον

άκολουθίαν. Πώς έν άνοήτοις διάγουσι κδποις οί άν-

ς(ΐ3δ'ι 8επιρ8Γ νίεΐυπ 6$$βηΙ ; συ3ηι ρΓοευΙ 3ϋ ίΙΗδ Β βρωποι, ώς άε\ ζήσεσθαι προσδοκώντες ; Πώς τήν

!.-·'- ■: :.. « : ΛιΑ ΤΛ!ΐ βηνήτη'ΐ νητηίηΠηη\τι Λ'Ίν ϋ «τΓ^λιι^ι,ι λΙ ^λΪι-
εο§ίΐ3ΐίο εοΓΓϋρΐιοηΐδ, ςυχ ηιοι-Ιβηι εοηιιΟΐιΐΓ, ςιιι

ςιιοιίάίε αηΐε οειιΙο$ $υο$ ν'ηΐεηΐ βΐίοβ ωοπειιίεβ,

ςυοάςιιβ εβΓίίδβίηιυπι εΐ νεπ$$ϊπιιιπ) δΐυΐΐίΐϊχεί ϊη-

έΊρΐβηΙΐχ ΐΓςιιιιιεηΐυιη ε$1, ςυί ηεβείιιηΙ $β ροδί

Ιιαηο νίΐ3πι βΐϊϊβ (ΙΐνϊΙϊαβ 1ΐ3$ ΓβΙίεΐαΐΌί, 8βϊρ$09

αυΐύηα ίη δβριιίεπδ ίη ρειρβίοαπι ηυηδίιτοδ, ηιιί

ηοιηίι» *ν» ρετ νίιαιιι $υοΙίηιίθΓβη] ϊη εαείο ηοη

ιΙ(!5€πρ56ΓυηΙ ; βεά ευιη ίη ΙεΓΓ3 ΠεΓΐ εβ1εΙ»Γ6$ ευ-

ρβτεηΐ, ΓβεβηιηΙ $είρ$ο$ ίη εοβίεβίϊ ίΐΐα οίνίΐαΐβ οΙ>-

βουΓΟβ εΐ βϊηβ ηοηαϊηβ. ΗοΓυη υηπηίυηι οαυβι ε$1,

(]ΐιο(1 ηοηιο ρΓορΓίυηι $ιιυιη ΙιοηοΓβπι ηοη ίηΐε1!ί§3(,

5β(3 3(1 οΓυΙαβ νο1υρΐη(ε$ $ροηΐε $υα ββΜ αο]ϊεΪ3(,

οϋηοχϊυβ φιΐχ εΙ νεηΐΓΪ, ϋβςυε ςιΐ33 νεηίΓεηι εοη-

βεηυιιηίαΓ, βοπίΐοαί. Ηχο ρ»Γ8 ββ( ρηναχ άίνίιϊο-

διά τοΟ θανάτου καταφΟορά1; ούχ έλπίζουσιν, οί τοϋς

πρδ αύτών Αποθνήσκοντας βλέποντες ; κα\ δτι άφρο-

νές εϊσιν ώς αληθώς, γ.α\ άνδητοι , οί ούχ είδότες,

ότι μετά τδν ττ,δε βίον άλλοις καταλείψουσι τδν πλοΰ-

τον αύτών · αύτο\ δέ τάφοις εις τδ διηνεχές παροική-

σουσιν, οί τά όνίματα αύτών ούκ έν ούρανοίς διά τής

ύψηλοτέρας ζωής άπογράψαντες, άλλ' έν τή γί] γενέ

σθαι όνομαστο\ ποθήσα-^ες, άνωνύμους έαυτοϋς έν

τή άνω πδλει έποίησαν. Τούτων δέ πάντκν αΓτιον, τδ

μή συνιέναι τδν άνθρωπον τής ιδίας τιμής, ά*λά πρδς

τάς κτηνώδεις ήδονάς έκουσίως κατασυρήναι, λαιμώ

καΐ γαστρ\, κα\ τω μετά γαστέρα (5ύπω γενδμενον

Ικδοτον. Τούτο τής πρώτης διαιρέσεως τοΰ ψαλμού

τδ μέρος. Τδδέ λειπδμενον έν άλλοις Εχει τήν κατ-

ηί< 1ιυ]υδ ρβαΐηιϊ. Ββΐϊςιια ρβΓ8 «1 αΐϊα ΓερΓεΙιβη- £ ηγορίαν. Πάλιν δέ ε!ς τδ αύτδ ^ήμα περαιοϋται δ λδ-

Βίοηβηι ει 3εευ$3ΐίοηεηι άΪΓί|ϊΙ ; ηΐΓ$ιιβφιε ίί$(1ειη

νβΓοίβ ΙβΓΠιίηηΐυΓ οηΐΐο; νίϋβΐίοβΐ ηοε ηοοί< ΐη-

&ίηυ>1 ΡτορπεΙα, ρτίπιαπι εαυβαηι ηα&Ιΐ ίη πιυηιΐυιη

ίη£Γ65$ί Γαί$δβ, ςυ 0(1 Ηοηιο ϋπιΐίδ ει 3 Γ3ΐίοηε αΐίο-

ηίβ ευρίίΐίϋΐίουβ $ίιηί1ί$ $ίΐ βββεΐηβ ]υηιβη(ίκ; ευιη

3υΙοιη εοηΐΓ3 ηικίιιιη ηιβ(1Ίοίη3 ρ»Γ3ΐ3 ιιοϋί» ε$ϊεΐ

30 εο, ςυί Ιιυιηαηαηι ^βηυβ κπδεποοπίίη ηιοΐυ$

νί<Ίΐ»νϊ( ; ηοιηίηεδ, άβββΓίυ Γυηυβ οοηο ρα&ΙΟΓβ,

ιηοηί ρ3$εεη(1ο$ $β Ιη<1υηΐ, ηοη 3(1 οοβίββίία ρ3-

1>υΐ3, $6(1 3(1 ίήΓεΓβ Ιεηάεηΐεδ, ίηΓεπιί ονεδ Γηειί.

ϋίείι βη'ιηι: «δίεαΐ ονε$ ίη ϊηΓβΓηο ροβίΐϊ βοηΐ,

ιιιΟΓδ (ΙιφίΐδεεΙ 608.» 5ίε (Ιβηηο ρβΓ ρεεε3ΐιιηι ίηϋη-

€*ιΐαΓ οοΐίνίο β]ϋδ (1ί^ηίΐ3ΐίδ, ηυχ ποίιίι ύίνίηο 1)β-

ηβΐΐείο ο1)ΐί§ίι, βΐ αά νϊίαιη Γ3(ίοηίί εχρβΓίεηι ϊηεΓι-

γος. Τούτο, οΐμαι, φιλοσοφούσης ήμίν τής προφη

τείας, δτι τδ πρώτον αΓτιον τής τών χαχών εισόδου,

τδ άποκτηνωθήναι τδν άνθρωπον τοΤς ζωωδεστέροις

παθήμασιν. Γενομένης δέ ήμίν έκ χάριτος τής θερα

πείας τοΰ τοιούτου κακού διά τού έπισκεψαμένου

οίκτιρμώ τδ άνθρώπινον, πάλιν άφέντες τδν άγαθδν

ποιμένα, ύπδ τοΰ θανάτου ποιμβίνονται · ού πρδς τήν

ούράνιον, άλλά πρδς τήν έν άδου νομήν έαυτοΰς έπι-

κλίναντες, πρόβατα τού άδου γενόμενοι. Φησ\ γάρ,

δτι, « Ώς πρόβατα έν άδη ίθεντο, θάνατος ποιμανεΐ

αύτούς. ι Κα\ οϋτΐιΐς έκ δευτέρου γίνεται πάλιν διά

τής άμαρτίας ή τής τιμής τής κατά χάριν ήμίν γε

νομένης αναισθησία, και πρδς τδν άλογον βίον κατα

φορά. Πάν γάρ τδ έξω τού άληθινού λόγου γινόμε-

Π3ΐίο εχυπίυΓ: οηιηε εηίπι ίΐίικί, ςηο(1 εχΐι-3 νβΓβηι ■* νον, άλογία :στίν. "Ιδιον δέ τού κτήνους τδ άλογόν τε

ι βΐΊοηεπ) ε$1, ι βΐίοηίδ άεδίίΐυΐίο εδί: ρΓορπυηι νεΓΟ κα1. άνόητον.

]υπιεηΐί εδί πιΐϊοηε ει ηιεηΐε 63Γ6Γ6.

ΟΑΡϋΤ XIII.

νβηιηι οηιη'ΐ3 ςυα; ίη ρδβΐηιο $υηΙ, δίςίΙΙβίίιη

νβΐΐε ρΓο$εηιιί, ει εοηιηιεηιοΓαΓε, $»ιρ6Γν303ηεαηι

ΙΊιογΊι, ειιηι ε3 ηιιχ οη)ί$$3 βυηΐ, Γ.ΐΓίΙί ΙαοοΓε εχ ϋ$

ηυ.τ αΊχίηιυβ ροδδίηΐ ίηηο(εδεεΓ6, υΐ ρΓοίηϋε ηοη

3Γΐ)ίΐΓβΓ θΓ3ΐίοηειη ίοη^ίυδ ρΓΟίΓβΙιοικΙβηι εδδε, ηίδί

Γοπε ίΙΙυα' Ιπηίιιηιηιοϋο Γοροίβηάιπη δί( εχ ίί$, ηιιη:

]»ηι &ιιρΓ3 ι1Ί«ριιΐ:ιΐ;ι $υιιΙ, ηΐ3|;ιιυπ) Π.ινϊιΙΐΜΐ! ίη

Ιιυιηβηυηι β6ΐι«δ ,ιΐΓΟςυ6 ηιοϋο 1>εηεΠευηι εδδε,

ιπηε δείΙίεεί, ευιη δβΐιιίειιι ηοδΐΓ3πη ρεΓ δνηιΗοΙα

ηυ<6(1ΐΐη οΙΤογιικιι «ι 3ί1(ΐπιΙ>ι-3ΐ, ει Ιυηε ευιη Ιιυιιιί-

ηίυιΐδ ιιιοΊυιη ροεηΊίειιΐίχ ιΙβιιιοηδίΓΗΐ : εαί ε^ιχ'^'6

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΡ.

Τά δέ καΟ' έκαστον τών έν τή ψαλμωδία δι' άκρι-

βείας ΙπΙ λέξεως άναγράφειν, περιττδν 1ν εΓη, πολ

λής ευκολίας ούσης τω βουλομένιο διά τών είρη-

μένων και τά παρεθέντα κατανοήσαι. "Οστε ούδέν

οΐμαι δεϊν μηκύνειν διά πολυλογίας τδν λόγον ■ ή

τούτο μόνον άναγκαΐόν έστιν έπαναλαβείν έκ τών

προεξητασμένων, δτι δι' αμφοτέρων ευεργετεί τήν άν-

Ορωπίνην φύσιν δ μέγας Δα6\δ, δι' ών τε πρότυποι

συμβολικώς τήν σωτηρίαν ημών , καΐ δι' ων ύποδεί-

κνυσι τοις άνθρώποις τής μετανοίας τδν τρόπον, ο'ίν

τινα τέχνην έπιβάλλων τούτω τώ κατορθι'^ατι ί:ιά
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της πεντηκοστής ψαλμωδία;, δι' ής άλλη νίχη κατά Α ΓηεΙοεΙ Ι.ιιΐ(Ι»1)ίΙί οροπ, νβΐυΐ αιίοιιι 0Λΐ»ηΐ(];ιιιι 3(1-

οοΰ αντιπάλου ήμίν Ετοιμάζεται. Τδ γάρ εϊδέναι των

κακών έαυτοός έκκαθαίρειν, της διηνεκούς κατά τοΰ

έχθροΟ νίκης παρασκευή γίνεται καΐ ϋπόθεσις. Αδιά

λειπτου γάρ ήμίν οδσης έν τω βίω της πάλης της

γενομένης πρδς τδν κοσμοκράτορα τοΰ σκότους τού

του, χα\ πρδς τά πνευματικά της πονηρίας έν τοις

έπουρανίοις · έπειδή Εν μόνον άντιπάλαισμα , κα\

πρδς π3σαν πειρατηρίου προσβολήν Εχομεν τήν μετά-

νοιαν, 4 τοϋτο έν έαυτφ κατορθώσας, διά παντός

νικητής γίνεται τοΰ &ε\ προσπαλαίοντος. Μετά τοΰτο

δε καΐή ιστορία έν ταΐς έπιγραφαϊς τδ άνακόλουθον

Εχει, άλλ' ό νοΰς πρδς τήν άκολουθίαν συνήρτηται.

Πολύ γάρ μεταγενέστερο*/ τδ κατά τήν Βηρσαβεβ

κα\ τδν Ούρίαν Εργον, τοΰ κατά τδν Ίδουμαίον τδν

Δωήκ έστιν τδ διήγημα. Τοΰτο μεν γάρ έν άρχαϊς

της τοΰ Σαοΰλ τυραννίδας έγένετό, έκεϊνο δέ μικρδν

πρδ τοΰ τέλους της τοΰ Δα6\δ βασιλείας συνέβη. Άλλ'

οΰ μέλει τφ Πνεύματι λόγω της χρονικής τε κα\

σάρκινης των πραγμάτων τάξεως. Τ( γάρ με τοσοΰ-

τον όνίνησιν έν πρώτοις τδ κατά τδν Ίδουμαίον

μαθεΐν, κα\ μετά ταΰτα τδ κατά τήν Βηρσαβεέ δι-

δαχθήναι ;

Τις άρετή διά τούτου ; ποία πρδς τδ κρεϊττον άνά-

βασις; τίς πρδς τήν των ύψηλών έπιθυμιών διδα-

σκαλίαν ; εΐ δέ μαθών τά έν τφ πεντηκοστφ μυ

στήρια, όσα κατά τδ βαθύτερον περιέχει δ λύγος, κα\

μετ' εκείνου τδ πρδς τήν κατάλυσιν τοΰ άντιπάλου

δοθέν ήμϊν φάρμακον διδαχθείην , έν τφ της

άίΙ-ρβΓ ρδϊΐιιιυηι ηυίηφιαββΒΪιηυιη, η,υο αΙία νίειο-

ΓΪ3 00111X3 αϋνβΓβαΠΒΠΙ ηθ1)Ϊ5 ρΓϋβρίΓίΐΙΐΙΓ. Νοδδβ

βηίηι κβίρβυιη 6χρυΓ£3Γβ, εειίίΐ ίιι ρι-χρ3Γ3ΐίοιιβηι

61 8ϋΙ>ιηίηί8ΐτ3(.ίοηειη ρει·ρεΐυ;ο νίοΐοπ* αϊ) ΙιοδΙβ

ΓεροιΙαηΛοο. Ναπι ευω ίη ηβε νϊιβ ϊικίοδίηβιιίοιιι

Ιιιείαπι βυιείρεΓβ ιΐοβοαιηιΐδ 3άνβι·8ΐΐ8 ρηηείρεηι

Ιβιιβ1)ΐ'3ΐ°ϋπι Ιΐ3ηιηι, βΐ αάνβι-δυδ δρίΓίΐυαϋα ηβςυίιί*

ίη εαβΙβ8ΐί))ΐΐ8, εαιηφιβ υηίεβηι ιβηΐυιη ι-εδϊδίεηάι

Γ3ΐίοιΐίηι, ηοιιιρβ ροΒηίΐεηΙίβιη, βΐ ςυίϋεπι 3(1 οιιιηβιιι

Ιιθ8ΐΪ8 ίηνβάεηΐίβ ιπ>ρΓβ88°ιοηβιη ηβϋββηιυβ, οβΠβ

ιΐιιί ίΙΙα ι-εείε αΐϊΐυκ, ίδ Οι ρει-ρείιιιΐδ νίείοι· ρβΓρείυί

ηΟδίΓΪ 3άνβΓ$3ΓΪί. ΟΧΙβΓΙΙΠΙ ΙΐίδΙΟΙ'ΚΒ ΪΠ 1>ίδ εΙίβΙΙΙ

ςυα: δεαυυηΐιΐΓ, ογ(1ο ηοη οοιιβίηΐ, βεϋ βοΐυβ βειίδΐιβ

βρίο οηΐίηβ εοηηβχιιβ βΐ άίβροδϊΐυβ 68(. Νϊΐη ίιΐ

ςαοιί εηιη Βεΐηδ3ΐ>εε βΐ ϋι·ί3 αεείαΜί ", 1οη$ε ρο-

δίεηιΐδ 081, ουβηι ίΙΙικ) ϋο ϋοβξ ΙαΊιηιχο, ι)ϋΪ3 Ιιοε

ϊιιίΐϊο 1\Τ3ηηί(1ί8 δβοΐίϊ 3εείόίΐ; ΐΙΙυ<1 ραυίο βηίβ

Οηβπι Γοχη'ι Οανϊά 88 : δβϋ ΙβιηροΓίΙίβ βΐ εαπιαίι*

γογοπι οπΙο 8ρίπΙιιί δηηείο ηοη βδΐ εηπε. Ουϊιΐ βηίιη

ιιΐί1ίΐ3ΐίδ ίη^ε α(1 πιβ νεάίΓεί, δϊ ρΓΐιιιαιιι ηαίοΌιη

«ΙοεεΓβΓ β», <]υβέ ευηι Μιιιιικο εοηΐίςεηιηΐ, ροβίοβ

ϊΙΙα, ςυεβ ουηι Ββ11ΐ83ΐ>(Ό?

Οιιχ ρβΓ Ιιχο νΪΓΐϋβ ηιϋιί εοηιρ3Γ3ΓθΐιΐΓ? ςυχ :>ά

ιηεΙίοΓΑ 3δεβηδϊο? ςιιχ ιΐοοίπιΐϊ 3(1 δυΙιΓιιηίοηιιη

οιιρίιϋΐαίβηι ? 6Ϊ τβΓΟ «Ιί&οαιη ίη η,υίιιηυαίξΟδϊιηο

ρβαίιηο ιηνδίοπ», ςυχ ίη εο βίκΐίΐβ ΙαΐεηΙ, ει ροδίβ*

3(1 βνεΓδίοηεηι βάνεΓδβΓΪί ιΐβΐυιη ηοϊιϊβ ηιειίίεβιηεη-

Ιυιη ίη ΐ 11ο ροβηίΐεηΐίχ ΒβΓπιοηβ ϊηΙεΗί^α), α! ρβ

μετανοίας λόγψ , ώστε διά τούτου με πάντοτε νίκη ^ Ιιοο ηιβδειηρβΓ νίεΐ0ΓΪ32 εοηΐΓ3 ηοδίβηι «δδΐιεΓβείβιιι

τή κατά τοΰ έχθροΰ συνεθίζεσΟαί τε χα\ έγγυμνάζε

σθαι, σκύπησον δπως προσβαίνω κατά τό άκύλουθον

τή έφεξής άνύδψ, νίκην έκ νίκης μεταλαμβάνων.

'Αναγνώσομαι δέ σοι της ιστορικής έπιγραφής τήν

άκολουθίαν Ιχουσαν οΰτως ■ ι Είς τδ τέλος συνέσεως

τω Δαβίδ, έν τώ έλθείν Δωήκ τδν Ίδουμαίον, κα\ άν-

αγγεϊλαι τω Σαούλ, καΐ είπεϊν αύτω, ΤΗλθεν Δα6\δ

είς τδν οίκον 'Αβιμέλεχ. ι Δι' ών διδάσκομαι, ότι

τοΰτο μεν είς τδ τέλος της νίκης άγει, δταν σύνεσις

καθηγεΐται τοΰ βίου , καθ' όμοιύτητα τοΰ μεγάλου

Δαβίδ. Κα*, τότε μάλιστα λυπώ τδν Δωήκ τδν της

έμής σωτηρίας τύραννον , έν τω οΓκω τοΰ ιερέως

γενόμενος, κα\ δταν ήμιόνων υπηρέτης, μηκέτι μοι

κατά πρόσωπον συμπλέκεσΟαι δύναμιν Εχων, λάθρα

61 ίη 63 ηΐ6 εχεΓεεβιη, ηιίι υπι (Ιίεΐυ εδί, (ΐιΐ3ΐιι βρίο

οι εοηνεηίεηΐε οηΐίηε αεεειίβηι «ιΐ δεςυεηΐεηι »δεβη-

δΐιηι, νίεΐ0ΓΪ3πι βχ νίεΐ0Γί3 ΓβροΓίηηδ. Ι,ο^αηι νετο

Ιί1)ί ίρδαιη ΙιίδΙοΐ'ίεχ ίηδεπρίίοηίδ 8€Γίεηι, (]ΐιχ »Κ

ηβΐιβΐ : ι Ιη Ιίηβηι ϊηΐεΐΐεείυδ 0.ινί(ί, ςηβηϋιι νβηίΐ

Οοε^ Ιϋυιηχυδ, ει βηηιιηΐίανίΐ δαυίί εΐ άίχίΐ: Υεηίΐ

ϋ3νίϋ ίη ιίοιηυηι Α1»ίηιβ1βεΙι.> 1}υί1)ύ$ ύοεβιηυτ,

ΐυηι 3(1 Γιηεηι νίειοπ» ρεΓνεηΪΓί, ((υβηάο ίηίεΙΙεείυδ

νί(3ηι Γε^ϊΐ δεευηάυπι δίιηϋίΐυιΐϊηειη ηκι^ηί Ι)3νίιΙί8,

Ιυωςυβ ηιαχίιιιε Ιηδίίιί» ϊίϋοί βοε^ ββΐυΐίδ ιηββΒ

ΙιοδΙεηι, ςυβηοΌ ίη ύοηιο δβοβΓάοΙίβ νβΓβΟΓ, ει

(ρϋ3ηαΌ ΜΐιΙοΓυηι ΓβηιυΙηβ ηοη βηιρίίυδ βρβΓίβ εΐ

ρ3ΐ3ΐη πιβοαιη εοη^Γεϋί 3ϋ(1β(, δειΐ οεεαίΐβ οοπΙγβ

ιηβ ίηδϊάίαβ Ιεχίΐ, ϋϋΐη ίηιΐίο,αι εί ςυί οχά&να ηιίΙΓι

έμοΰ τήν έπιβουλήν έξαρτύεται, τφ κατ' έμοΰ ϋ ηΐ3εΙπη3ΐϋΓ, ιηββπ» ίη βαεεπΙοΓίδ άοαιο εοηιηιοΓβΙίο-

φονώντι, τήν παρά τφ ίερεϊ διαγωγήν μου κατα-

μηνύων. Δήλον δ' άν εΓη τίνες είσ\ν αί ήμίονοι, ών

έπιστατεΐ ούτος δ Ίδουμαΐος, ό τήν άγονον βουκολών

φύσιν, έν ^ τοΰ θεού ή ευλογία τόπον ούχ ευρεν, ή

φησιν έξ άρχής τδν πληθυσμδν έντιθεϊσα τϊ| κτίσει,

δτι, € Αύξάνεσθε κα\ πληθύνεσθε. > Οΰ γάρ έκ θεοϋ

ό πληθυσμός τή κακία · ώς οΰδέ έξ άλλήλων έστ\ν ή

τοΰ γένους τών ήμιόνων διαδοχή, άλλ' άε\ καινοτομεί

τδ ζώον ή φύσις τδ μή δν έν τή κτίσει δι' έαυτής

παρασοφιζομένη, κα\παρεισάγουσα. Δήλον δέ πάντως

διά τών είρημένων έστ\ πρδς τίνα σκοπδν βλέπει δ

λόγος. Εί γάρ πάντα δσα έποίησεν ό Κύριος καλά

ηοηι. ίίηυεί ροπ'Ο ηιΓιιιαιη δίηΐ ηιυΙί, (]υίΙ)ΐΐδ ίδΙε

Ιιΐηηιχυδ ρΓχεδΙ, ηυί ίηίβευηϋβηι ίΙΙαιη ηβΐιΐΓϋΐη

ρ38είΐ, ίη ςυ3 Ιοειιιη ηοη 1ΐ3ϋεΙ Οοί ϋεηεϋίεΐίο,

ηιιπιη ρΓΟίιιϋΙ ηϋ ίηίΐίο, ευιη 6Γ63ΐιΐΓ3ΐη νί 8εββ

ηιηΐΐίρΐίεΐΐκΐί (1οη3ΓεΙ Ιιίδ νβτΐιί» : ι ΟβδείΙβ βΐ ηιηΐ-

(ίρΐϊεαπιιηί ".· Νβηι ηηιΐιίρΐίεβίίο ηιβίίΐίχ 3 Όβο

ηοη ρΓοΩείδείΐυΓ. Ιΐβ^ηε ηεςιιβ εχ ββ ιηυΐιιο ηιυΐο-

πιιμ μοιιιΐδ ηηδείΐυΓ, δεα* η3ΐυΓ3 δεηιρεΓ ηονβ ςηβ-

(Ιαιη ΐ'3ΐίοηε ρΓ0^εηεΐ'3ΐ Ιιοε απίιιιαΙ, Ίά νίϋεΙίεεί,

((ιΐ0(1 ίη ιΐ3ΐυι-3 ηοη 08ΐ, δυορίβ ίη^βηίο ςηβδί εοηι-

ιηίηίδεεηβ ει δυρΰΓίηοΊιεβηδ. Εχ άίειίδ ααΐεηι οπι-

ιιίηο ρβΓδρίειιηηι 3γΙ>ϊΙγογ, ηυοΓβυηι Ιιχε ΐοικί.α

" II Κ68· ιι, 2 ϋ'ΙΊ- " 1 1^8· Χ»»· Ο ««Η- " Οε»· ι, 28·
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οτβιίο: 8ί βηίπι οηιηίβ (\ιιχ Οοηιίηιΐδ ίβείι, Ιιοηβ Α λίαν, ή δέ ήμίονος έξω τοΰ καταλόγου τών έν τη

νβΐϋβ βυπί, πιαίυδ νβΓΟ εχΙΓβ εεηβιιηι εΐ εΐιΐδδειη

εοπιιη εδί, ςυχ ίη εΓεβίίοηβ βιιηΐ εοηάίΐβ, ρεΓβρί-

ειιυπι ββηβ Πι, ;κΙ ηιαΙίιίαιη α'εηιοηδίΓβηάβηι ηοηιβιι

Ιιοε 3 δίΐιτ;» ηίδίοιίβ ιΐδΐιι·ρ3ΐιιιιι 688ε. Νεαυβ 3 ϋβο

ΊςίΐιΐΓ 8υυ$1αη1ί3πι 1)3ΐ)ει, ηεπυβ ευπι Γιΐ εο ηκκίο

ηυο Πι, βιιΓΠείΙ ίρδΰ δίΐιί ρβΓ 8ΐΐ3πι βιιβδίδίειιΐίαιη

3(1 8υί εοη8εΓν3ΐίοηεπι. (^υβηιαάΊιιοάαηι εηίηι ηιιιΐο-

πιιπ η3ΐυΓ3 δβίρδαπι ρεΓ 86Ϊρ83ΐτι ποη εοηδεηταΙ,

βίε ηεςιιε πκιϋΐηι δβίρδβπι ύυτβηαΌ εοηδεΓνβΓε ρο-

Ιεβί. ϋι·(1 ρεΓρείυοεχ αΐϊο εμιορίαηι βιοπιηι·, αυβηοΌ

ίΙΙα εχεεΐ83 ει νοίιιΐίίΐίδ αηϊηκε ηοδΙι*3> ραι·, η<1 ειι-

ρίι)ίΐ3ΐεη) ΐεΐΎεη* εΐ ΪΓΓ3ΐΐοηαΙΪ3 εοη]ΐιιιεΐίοηί$ άβ-

ΙιιΙηΐιιτ. Ετ%ο 3ΐίβηί£εη3 ϊΙΙε Ώοϋξ, ηυηΐίυδ 83ΐιΙίδ

εοηΐΓ3 Οβτίίίβηι, ίηΓεευηάΊ βΓββίδ ιηηίοπιηι ρβδίοι-,

αΐίυβ ηοη εβί, ςυβιη οΐίΐυβ 3ΐΐ£ε1υ3, αυί ρεΓ ν3ΓΪ33

ρεεείΐί βΟεείίοηεβ, ^εηιΐδ Ιιηιιιηηιιιη αά 8εε1εΓ3

ρει Ιπιΐιίι, αυί ΐ]ΐκιιιιΙυ ν ϊιΙογϊ ι βΙίςυεπι βδββ ίη άοιτιο

νβπ 83εεΓ(1οιί8, βυπιςυε δΐίηιυΐίβ ιηπίοππη ρειτυ-

ΐεΓβ ιιβηυϊνβΓίι, (ιιηε ηιιηΐίπι ίά ρπηείρί ιηαΐίιίχ

8ρίΓί(υ8 ορεΓ3ηΙΪ8 ίη ΠΙΠδ άΊΓΠϋ>ηΐίχ. 111ε 3ΐι1εηι

»1ΐί8 πηΐήϊΐιιι* βεΐίβ, υΐ οΐίνα ΓΓυεΐίΓεΓ3 ίη ιΐοηιο

Πυπιίηί, ίΙ1ο8 εοηΙι·3 κκιπηιιιη ίιΐδΐίΐυίι 86Γηιοηε8,

α,ιιοβ ίη ρδβΐηιο βικίίνίπιυδ, ευπι (ίΐ: ιΟιιίΊ βίοπβ-

ΓΪ8 ίη ηιαίίΐίί, πυί ροίειίδ εβ ίη ίηίαυίιαΐβ? ϋυ]υ8

Ιϊη^υα 681, βϊουΐ ηυνβπιΐβ βευο, ι 8ροΙί3η8 εοβ,

ςυοβ ΐεΐίβεπί, ηοηοΓε βΐ (ΙεεοΓε ει-ίηίυπι, &1)8είη-

<1ι·ιΐ8ΐ|ΐιβ 8ερΐειη ί!1ο$ είρίΙΙοπιηι ηεχιι$, ίη πη'ιυηδ

οιηηίβ νί] ΐιΐ5 π^ηΙεί. ΙηίεΙΙίξίδ, δρίηοΓ, βχ ίρβο

δερίεηαηο ηυπιεί'ο, δρίπΙιιβΙίιιηι είηείηηοπιηι δεη- Ο πνευματικών βοστρύχων την Εννοιαν, καθώς Ησαΐας

χτίσει γεγονότων έστίν, δήλον άν είη, 8τι πρδς κακίας

ένδειξιν τ6 δνομα τούτο ϋπδ της ιστορίας παρείλη-

πται. Οΰτε εκ θεοΰ οΰν την ύπαρξιν έχει, ούτε γενο

μένη ώς γίνεται διαρκεί τη ύποστάσει προς το ίοιον.

'β; γαρ ού συντηρεί δι' έαυτής έαυτήν ή τών

ήμιόνων φύσις, οϋτως οΰδέ ή κακία μένει κατά το

διηνεκές αύτη" φυλασσομένη, αλλά πάντοτε γίνεται

ύπ' άλλου ζωογονουμένη, δταν τ6 ευγενές, κα\ γαϋρον

της έν ήμΐν φύσεως, κα\ ταχύ, κα\ ύψαύχενον προς

έπιθυμίαν της άνώδους τε κα\ άλόγου συζυγίας κατ-

ολισθήση. Ό τοίνυν άλλόφυλος έκεΐνος Δωήκ ό τοΰ

Σαούλ κατά τοΰ Δαβίδ γενόμενος άγγελος , ό της

άγονου άγέλης τών ήμιόνων νομεϋς. ούκ άν έτερος

εΓη παρά τδν πονηρδν άγγελον,τδν διά τών ποικίλων

της άμαρτίας παθημάτων την άνθρωπίνην ψυχήν

πρδς τδ κακδν έφελκόμενον 1 Γν' όταν Γδη, δτι έν τώ

οΐκ<ο τοΰ άληθινοΰ Ιερέως έστ\ν , άδυνατών πλήξαι

αύτδν τοις τών ήμιόνων λακτίσμασιν , τότε κατα-

μηνύει πρδς τδν άρχοντα της πονηρίας τοΰ πνεύμα

τος τού ένεργοΰντος έν τοις υίοϊς της άπειθείας. Ό

δέ έρ"ρΊζωμένος, ώς έλαια κατάκαρπος έν τώ οίκω

τοΰ θεοΰ, έκείνους ποιείται κατά τοΰ τυράννου τους

λόγους, ους έν τη" ψαλμωδία ήκούσαμεν, λέγων·

ιΤί έγκαυχά έν κακία ό δυνατδς άνομίαν, ου ή γλώσ

σα ώσε\ ξυρδν ήκονημένον, » οΤς άν έπαχθή άποσυ-

λοΰσα τών τριχών τήν εύπρέπειαν, και τάς έπτά τών

βοστρύχων σειράς, έν αΤς έστιν ή δύναμις ημών,

άποτέμνουσα. Νοείς δέ πάντως έκ τής έδδομάδος τών

βιιηι, ρι-οιιΐ νίϋεΐίεεί Ι8»ί38 βερίίΓοΓηιεπι 8ρίΓίΐυ8

£ΐ-3ΐίπιη εηυπιεΓ3ΐ,°; ψιίΐ»»* 3ΐ)8εί83Ϊ8, υΐ δ3ΐη3οηί

• αεοίιΐίΐ ", 86ι]ΐιίΐυΓ οευΙοΓυηι ίηΐεΓΪΐυδ εΐ ρεηΐϊΐίο,

μιηηυβ ΐειηυΐεηΐίβ βΐ εΐιπίδ βΐίεηίςεηίβ ΙυάϊΙΐΓϊυηι

εΓΙίείΐυΓ.

Ρο8ΐΙιχε όεβεΓΪυίΐ ^ιι^, ςιιί ίη πιαίΐιϊα ροΐεηβ β>1,

ηοΐ38 ει ρΓθρΓΪεΐ3ΐε8 : ςυοηίβπι < Οεϋ8 (1ε$ΐηιεΙ

ηυηε ίη ϋηεηι : ηυηε νεΓΟ βνεΙΙεΙ ει εηιίξΓ3ΐ>ίι ειιιιι

3 ιΓινίιι» Ιι»1)ίΐ3ευΙο,ι βΐ ΙβΓΓϊ νίνεηΐίϋηι εχδοίη-

ϋεΐ ηααϋΐίΐΒ ίΙΙίιιβ εΐ 3εεΓΐ)ίΐ3ΐί8 ταϋίεεδ, ει 'κΙ ςεηυβ

3ΐί3,ηυ» ρ33ΐπαυ8 ίΙΙβ ΙυΙο βιιο (ΙεευΓβυ ευηιρίεείί-

Ιιιγ, 3(1 βυηιϋεηι Γπιειη 3ρεεΐ3η(Ί» ; ηυίυιΐδ εοηδίβη-

1:3 ει 8ΐ3ΐιίΙίΐ38 εοπίΏ ρεΓίίείΐυΓ, ςυβηΐ3(1ηιο(1υηι

(Ιίνίιιιΐϋ 3ΪΙ λροβίοΊυβ, (|υί ι Γ3(1ίε3ΐί βυηΐ ίη Ιΐιίε.

Εξο εηίηι, ίηςυίΐ, Ιβηπυαηι οΐίνβ ΓΓϋεΙίΓεΓβ ίη άυηιο ^

ϋεί ηιεί, 8ρεΓ3νί ίη ηιίδεηεοΓάίβ ΙΚΊ ίη 833ευΙυηι,>

ει ιι!ΐι*3 Ιιυε βραΐίυηι, ευ]ιΐ8 ηιεηβυτβ βδΐ ίηΔηίΐ38,

<\αοά νοεβΐ < δχειιίοπιιη δχευΐυπι.ι δίηιυΐηυβ 86

Οεο ρβΓρειυαδ «Γ;ιΓι;ΐδ βειυτυηι ροΙΙίεεΙυΓ, ευηι ηίΐ:

«ΰοηΓιίεϋοΓ (ίΐιί ίη δβεευΐυιη :> Ιιι εηίηι ΓεείδΙί πι ϊΐι ΐ

όίβηβ ςταΐΐαΓυττι βεΐίοηε, « εΐ εχβρεείηΐιο,ι ίηιριίΐ,

ι ηοηιεη Ιυυηι:ι 1ιοη3 εδί εηίιη Ιι;εε εχδρεειβίίο

83ηεΐίδ Ιΐΐίδ. ΟιιεηκιιΙπιοιΙιιηι ;ιη|ειιι (ΙίνεΓδί εοΙοηδ

δρΙεηϋοΓ οΐ) ΙίηείπΓχ ναηβίαΐεπι, νβΓίίδ ςιΐ3βί (Ιογϊ-

1)ΐΐ8 ύίδΐίηεΐ*, δεηδίιη 3ΐ1 (ΙίνεΓδίιηι εοΙοΓβηι ΐΓαηβίι,

ίρδ38 3ΐιΐ'3δ εοίοι ιιηι αΐΐβτηαιιΐβ ΓιιΙ^ΟΓβ δείΐε ρίεΐιι-

Γ3Π8 : βίο ει νίαει-β βδΐ 0δ3ΐιηί 1ιυ]ιΐ3 δβηδυδ εχ-

τήν έπταχή γινομένην τοΰ πνεύματος χάριν άπηρι-

θμήσατο· ων άποτμηθέντων, καθώς ίπ\ τοΰ Σαμψών

συνέβη, έπεται τών όφθαλμών ή άπώλεια, καΐ τδ

έπιγέλαστον είναι τοις άλλοφύλοις, δταν μεθύο>σιν.

Επάγει δέ μετά τδ ειπείν, δι' ων ύπογράφεται τά

τοΰ έν κακία δυνατοΰ ιδιώματα · δτι · ό θεδς τούτον

μέν καθαιρήσει είς τέλος ■ τέως δέ νΰν έκτιλεϊ κα\

μεταναστήσει άπδ τοΰ θείου σκηνώματος, » κα\ έκ

της τών ζώντων γης άνορύξει τά τής πονηρίας αύτοΰ

κα\ πικρίας ριζώματα, κα\ δσα τούτοις κατά τδ άκό-

λουθον περιέχει ή ψαλμωδία, πρδς τήν αυτήν διάνοιαν

βλέποντα 1 δι' ών κατορθοΰται τδ βέβαιον, καθώς ε'-

πεν ό θείος Απόστολος, τών « έ|ϊόιζωμένων έν τϊ)

πίστει . Έγώ γάρ, ι φησ\ν, · ώσεί έλαια κατάκαρπος

έν τώ οίκω τοΰ θεοΰ μου, ήλπισα έπΐ τδ έλεος τοΰ

θεοΰ εις τδν αιώνα» » κα\ τδ ύπέρ τοΰτο διάστημα,

ου μέτρον έστίν ή άπειρία, δπερ ι αιώνων όνομάζει

αιώνα. > Έν τούτω κα\ τήν εύχαριστίαν κατά τδ

άΐδιον τώ θεψ προσοίσειν κατεπαγγέλλεται λέγων "

< Έξομολογήσομαί σοι είς τδν αιώνα. > Σύ γάρ μοι

τά άξια τής ευχαριστίας έποίησας. « Κα\ ύπομενώ, »

φησ'ι, «τδ δνομά σου. > Άγαθδν γάρ έστιν ή υπομονή

τοις όσίοις σου. "Ωσπερ δέ ή πολύχρωμος αίγλη έν

διαφόρω τώ τής βαφής άνθει λεληθότως πρδς τδ έτε-

ρόχρουν μεταβαίνει, προσφυώς τάς άκρας τών χρω

μάτων αύγάς άλλήλαις καταμιγνύουσα · ούτως Εστ·.ν>

»· Ιδαί. χι, 2. " αιιϋίε. χνι, 21 8(Ι1.
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ίδεΐν τής ψαλμωδίας ταύτης κατά τδ άκρον τήν τοΰ Α ΐΓβπιϊ ηυβδί ι αιϋιιπι, ίηίΐίο βεηυοηΙί8 ρεβίιιιί ", Ικη-

νοήματος ακτίνα, τώ προοιμίψ τής τοΰ παρακειμένου

ψαλμοί λαμπηδόνος, δι' ακολούθου προσμιγνυμένην ·

ώστε λανθάνειν τδ μέσον τούτων , αυτομάτως τής

διανοίας άπδ τούτου πρδς την ύποκειμένην ψαλμ-

ψδίαν καταμιχθείσης. Ό γάρ ώς έλαια κατάκαρπος

ριζωθείς έν τψ οίκω τοΰ θεού, καΐ τδ έορα&ίν τε καΐ

άμετακίνητον τοΰ κατά την πίστιν στερεώματος έν

έαυτψ ρεβαιώσας, καΐ τήν έλπίδα τοΰ θείου έλαίου δ'.'

ευχαριστίας τη απειρία των αιώνων συμπαρατείνας,

θυμώ χρήται κατά τών άφραινόντων, ών κεφάλαιον

της άφροσύνης, τδ τδν άληθινώς δντα, τδν έπΐ πάν

των, κα\ έν χασιν, τούτον μη είναι λέγειν. Τοιούτων

γάρ, φησίν, κα\ τοιούτων δντων ( πρώτον τοΰ Θεοϋ

δείκνυσι τήν ύπέρ τών άνθρώπων προμήθειαν · έφ*

φιαιιι Ιυεεπιχ οοηδβηυειιΐία ηυαϋαηι, πΙΙυοΒίβ <;ΐ

ρει-πηβεβη, ιιΐ ηιβά'ίυιη, ηυοιΐ ίηΐεΓμείΐυι*, ηοιι

3ΡΡ&Γ631, δροΐΐΐβ 811.1 ΒΠΙΙΙΙΟ »Ι) Ιΐ30 .Ί(| ΒυΙ)]θ013ΙΙ1

ρδ3ΐηιοάί3ηι υείβΐιβηΐε. Οπί βηίπι υΐ οΠνα Γβι·3ΐ ΐιι

ιΐουιο Οοηιίιιί ηύ'ίοοδ Γιχίΐ, (ίχιιηιηιιε ΜΙικΙ βΐ ίηι-

ηιοΐιιιη ΓκΙεϊ Γιιιιιηιιιβιιΐυιιι $ίΙ)ϊ ιοπιραΓανίΙ, εί ηυί

$ρβη) ιΐίνίηί οίε'ι ρεΓ £Γ3ΐί3πιιη 3οΐίοηεηι 3(1 ίηήϊιί-

ΙβΙειη δχευΙοΓυπι εχίειιϋίΐ, ί$ ίΓ3ευικ1Ϊ3 ίη ϊη&ϊρϊβη-

Ιεβ βχ3Γϋβ$είΙ, ηυοι-υιη ίιΐδίρίεηΐίχ οβριιΐ εδί, 3δβε-

ΓβΓβ ευπι ηοη ββδε, ηυί υογο ε$ΐ, ει βυροΓ οηιηοδ ει

ίη οιιιηίυυδ. Οιιηι εηίπι Ιοί 01 ΙαΙίϊ β'ιηΐ, ίηηυίΐ, εχ

ηυίοιίδ Οεί πηΐιιπι οοΙΙίξίΐυΓ (ρπιιιυπι Οβϊ βτ%Ά Ιιο-

ιηίηεβ <ΙεηΊ0η$ΐΓ3ΐ ρΓονϊϋβπΐϊαιη, ευί βρει ηυβίΓΧ

ΓίΓπΐίΐηεηΐυπι βάβο ίπιπιοΙ)ί1ίΐ8Γ ΐηηίΐίΙυΓ, υΐ ηοη

ου τδ τών έλπίδων βέβαιον ούτως άμετάθετ'όν έστιν, " ΓαΙίξβΐυι-, ηιιαηϋο (ΙεδϊάβΓΪο βυο Ιοίυηι χΙβΓηίΐ3ΐί$

ώς μή κάμνειν τη άϊδιότητι τών αιώνων, τδν πδθον

συνεκτεινδμενον), πώς ι λέγει δ άφρων έν τη καρδία

αύτοΰ * Οϋκ Ιστι Θεός ; διεφθάρησαν και έβδελύ-

χθησαν, > έν τοις τοιούτοις της διανοίας έπιτηδεύ-

μασιν.

Φθορά γάρ έστιν ώς άληθώς , κα\ διάλυσις τοΰ

συνεστώτος, ή τοΰ δντως δντος άπόπτωσις. Ηώς γάρ

&ν τις έν τω είναι εΓη, μή έν τψ δντι ών; Πώς δ' άν

τις μένοι έν τω δντι, μή πιστεύων τψ δντι, οτι ϊστιν;

Ό £έ άληθώς ών, θεός έστι πάντως, καθώς τψ με-

γάλψ Μωσεϊ ή δπτασία της θεοφανείας μαρτύρεται.

Ό ουν έκβάλλων της έαυτοϋ διανοίας τοΰ θεοΰ τδ

είναι, έκ τοΰ έκεϊνον μή είναι λέγειν, έαυτοΰ τδ είναι

αιΐ)1>ίΙιιηι 3ΐηρ1εεΙίΙυι-), ηυοηιοάο ι άίοίΐ ίηδίρίοιίδ

ίη εοτϋβ βυο : Νοη εδί Οευβ?οοπ·υρΐί βιιηΐ, ει 3ϋο-

ιιιίηαίιίΐβδ ΓβεΙί δυηΐ,ι ίη Ιαΐίϋυβ οο£ίΐ3ΐίοηίδ βαχ

δΐυάϋδ.

ΥεΓβ βηίηι β]υδ ηιιοιΐ 8ΐι1>8ί3ΐί(, εοιτυριίο ει ίη-

Ιεηΐυβ ε$ΐ, άεοίιΙβΓβ ηΐ) εο ηυί νεΓβ ε$ΐ. ΟυοιιιοαΌ

εηίπι ηυίδ δυο ίη βδδβ άυτβΐ, <]υί ηοη βι! ίη εο ηυί

ε8ΐ? Ουοπιουο ηυίδ Π)3ηε3[ ίη εο ηυί εβί, $ί ηοη

εΓοάαΐ εί ΐ|Χΐί ε$(, ηυοιΐ βίΙ? Ουί βιιίεπι νεΓβ μ(, ί$

οηιηίηο ϋευβ εδί : ηπεηιαάιιιοιίυηι ε( πιβ^ηο Μοτδί

νίβίο άίνίηχ 3ρρ3ηΙίοηΪ8 Ιεδίβΐυηι ΓβείΙ. Οιιί ί§ίΐυΓ

εχ Βΐιο αηίιηο α»]ίείΐ εδββ Οβί, ϊβ ηοο ίρβο ηυοα

διέφθειρεν, έξω τοΰ δντος γενδμενος. Διά τοΰτδ φησιν, _ ϋβυπι βδδβ ηοβ3ΐ, ρΓορπυπι δυυπι εδδβ εοΓΓϋπιρίι

Ί.Ί~^.?.ι. Λ-^λ »^Γ. ^^^γ: ιΐί..\ ι η> _ α · λ · ι. _ ι: .... .ί — »_· . Λκ ια : — : ■
Επειδή άπδ τοΰ θεοΰ έξέκλιναν, ι εύθύς ήχρειώθησαν

ο! πάντες, ι οίον τι σκεΰος άπδδλητον, καταγνωσθέν

άχρηστίαν. Τδ δέ τψ καλψ ίχρηστον, τήν πρδς τδ

κακδν έπιτηδειδτητα, διά της πρδς τδ κρεϊττον άν-

αρμοστίας, σαφώς έπιδείκνυσιν. ΈπεΙ ουν διά ταΰτα

δ Κύριος < έκ τοΰ ούρανοΰ έπ\ τους υΐοϋς τών άν

θρώπων διέκυψεν · » δ οέ τοιοΰτος λόγος τήν έν άν-

θρώποις τοΰ Κυρίου συναναστροφήν προμηνύει, δτε

τοίς προκαθηγουμένοις πρδς τήν άπιστίαν τοις ίε-

ρεΰσίν τε κα\ Φαρισαίοις κα\ γραμματεΰσιν, απαν

έπηκολούΟησε τδ ύπηκοον ■ έκεϊνοι γάρ ήσαν οί τοις

βλασφήμοις έαυτών όδοΰσι τδν λαδν σπαράσσοντές τε

κα\ διεσθίοντες· διά τοΰτό φησιν, δτι < ΈκεΙ φοδη-

Οήσονται φδβον, ου ούκ ήν φδβος , οί έσθίοντες τδν

φΐίρρε 3ϋ3ΐίεη3(υβ 30 εο ςυί β8( : οί) ίϋ ίηηυίι,

ΡοδΙςιιαιη 3 ΰβο (ΙεεΙίηβνβΓυιιΙ, ιίετερεπίε € ίηυΐίΐεβ

Γβεΐί δΐιιιΐ οηιηεβ, ι νείυΐ ναβ ηιιοϋιίαπ) 3ΐ)]εοιιιιη,

εο^ηίΐχηυβ ίηιιΙίΙίΟΙίδ ]3ηι ιΐαηιιιαίιπη. ΡβΓδρίευβ

βυΐεηι $εΓηιο ηίε άοεβ(, \ά ςυοά 1>οηο ββΐ ίηυΐίΐβ,

ηίηίί βΐίιιά εβδβ ςιΐϊηι 3ριίΐιια'ίηεηι εΙ ρι-ορβηείοηβπι

3(1 ρεεε3ΐιιηι, ρΓορίβΓ ίηεοηνεηίβηΐίβπι, ςυ3ηι η«-

1)βΐ ευιη εο, φίοιΐ εδί ΐ'βεΐυηι ει ΙιοηββΙυηι. ί)οιηί-

ηυδ ίβίΐιΐΓ ρΓορίεΓ ηχε ι άε οοβΙο Γεβρεχίΐ βυρβΓ

Ιίΐίοδ Ιιοηιίηυηι. · <$αχ νετίιη ϋοιιιϊηί ίηΙεΓ Ιιοηιίηεβ

εοηνεΓδβϋοηεηι ίηο'ίε3η( , ηυβηύο ρΓΧβυηΙβδ »ά

ίηεΓε<Ιυ1ίΐ3ΐεηι $3εεΓεΐο(εδ ει Ρ1ΐ3Γίδχο$, ει δεηοββ,

οηιηβδ 8υ1)ϋί1ί δεευΐί δυηΐ : ί 1 11 βιΓιαι εΓαηΙ, (]υί

1)ΐ3δρ1ιΐ'ΐηί8 δυϊδ ϋβηΐΐϋυδ ρορυΐυπι )3ηί»1)3ηΙ ει

λαδν μου βρώσει άρτου, ι δμοιον πάσχοντες τψ τ>ά- ϋ 4βνθΓ»1)3ηΙ. Εα «3β οαυββ &ί( : ι ΤιβρίόϊνεηιηΙ

βει τών ύδροφοβούντων. ΟΤς ε? πως δυνηθείη παρα-

δεχθήναι τδ ύδωρ , ίαματικδν ίσται τοΰ πάθους τψ

κάμνοντι ■ άλλά φοβούνται πως τδ έπί σωτηρία

προκείμενον, καΐ άλλοτριοΰνται τοΰ σώζοντος, φόβψ

τοΰ μή άπολέσθαι κατασκευάζοντες έαυτοϊς τήν άπώ-

λειαν. Οϋτως κάκεϊνοι, της πηγής αύτοΐς έκβοώσης ·

ι Εϊ τις διψά, έρχέσθω πρδς μέ, κα\ πινέτω, ι τη

λύσση της άπιστίας προκατειλημμένοι τά της ψυχής

αισθητήρια, έφοβοϋντο φόβον, ου οΰκ ήν φόβος, τδ

ποτδν της σωτηρίας άποστρεφδμενοι, ούκ εϊδδτες, οτι

έν γενεά δικαίων δ θεδς γίνεται, δ διδοϋς έκ Σιών τδ

σωτήριον τω Ισραήλ, κα\ τήν αίχμαλωσίαν τοΰ λαοΰ

ιίιηοΓε, υ!)ί ηοη βΓ3ΐ ΐίιηοΓ, ηυί (1ενοΓ3ΐιΐ ρΐεοβηι

ιιιε3ΐη, υΐ είουηι ριηίδ, > ηυί ίά'βιη ηιοΓ>>υ8 εδί ευηι

ίΐίίδ, ηυί 3ηυ3ηι ηιείυυηΐ : ηυί »Ί ηυο ηιοάο 3ηυ3πι

αιΐιηίΐΐοΐ'ο ροδδεηΐ, πιεάίοβιηεηΐυπι υΐίηυβ 3ίίηυοα'

βυχ χ^ΓίΙυάίηίδ ΙιβοεΓεηΙ, δβϋ1 ηιείυυηΐ ο;ι ίρδ3 ηιιχ

3(1 δβΐυΐεηι δυηΐ ρΓοροδϋα, ει 3ΐίεηο βυηΐ βηίιηο

.ίο εο ηυοά εοηββΓναί, ηιείυηυβ ηε ρβΓΟβιιΙ, ίηΐβτ-

ϊίαπα δίΐιί (τοηηΐ. 81ε οι ϋΐί, εΐβπιβηΐε αϋ εοδ Γοιιΐβ :

ι δί ηυίδ δίΐίΐ, νοηϊ3ΐ :κ1 πιο εί 1)ίΙ)3ΐ ", ι ΓυΓΟΓβ

ίηεΓεα'υΙίΐ3ΐίδ ίη 3ηίηιχ ροΐβιιΐίίδ ρΓΧοεευρβΙί, Ιγο-

ρίϋβϋβιιΐ ΙίιηοΓβ ιιΐιϊ ηοη εΐ'31 ΙίηιΟΓ, ροιυιη 83ίυ1ίδ

3δρεΓη3ΐί, ηοδυίοιιΐοδ ίη £εηεΓ3ΐίοηε]υδ(θΓυπι Οουπι

"ΡβϊΙ, μι. "ίοΆη. νιι, 57.
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«9β, ςυΜαΐ βχ 8ίοη βαΙαίβΓβ ΙδΓββΙ ; φΐίςυβ εη- Α αδτοϋ, άπδ τοΰ πονηρώς διά της άμαρτίας ήμίς «I-

ρΐίνίΐ3ΐβπι ρ1β!»ϊ5 8υ%, αΙ> βο φΐί ηοβ ρβΓ ρβεεβίυιιι

ίι>ιρΓθΙ>β ίη κβΓνίΙιιΙβηι εοη]βείΙ, Γυτδυδ 3<1 δοίρ$ιπιι

('.ΟΙίνβΓίίΙ, φ13ΙΙ(]θ νβΠΙδ ΙδΓ3β1ίΐ3 βΐ δρίτίΐΐΐβΐίδ 1α-

εου Ι;ι>(ιΐία (Η οχίΐιΐιοΐίοηο ΓβρΙβΙυΓ. δεηδίΐδ ί£ϊΐυτ

ριβΙΐΜΪ, ςοαηΐυιη ηυ'κίειη ίηνεδίί^βΓε ροΐυί, ρβΓ

ϊρκα ρβαίιιιϊ νβΓΐ)3, 18 β8(, ψιειη άίχ'ι, ευιηςιιβ Ιιοε

δεηβιι οοηνβηίΐ ίηβεηρίίο ρ83ΐηιί. Νβπι ρδηΐιηί ογ3-

ΐίοηειη ββδβ ερίιιίείιιπι ΐεβ(3ΐυΓ ίηβεπρίίο, ρβΓ

εΐιοπιιη ίη ίηΙβΙΙεείυ εοιηροβίΐιιπι. < Ιη ίίηειη >

«ιιϊπ), ίικμιίι, < ρΓο ΜββΙείΝ, ι ηυοιΐ ι ρβΓ εΐιοηιιη >

ϊηΙβΓρΓβΙϊΓΪ ΙίεβΙ. Ργο ϊ I Ιο ι ιη &ηβιΐ), ι ηΐη ίηΙβΓ-

ρΐ'βίοδ ΓβάάίάβπιηΙ : ι ορίηίείυιιι, ι ηοβ 681, < 63Γ-

ηιβη νίείΟΓίχ. >

Κιιγμι» ϊηδίΗιιΙο οπίίηβ ευτβϋβ οΓ3ΐίοηίδ ρΓΟ-

£Γεδδΐΐ3, εοηβεηίβηεβ εομίιβίϊοιιίΐιιΐδ ευπιηι, ςυί

ρΓοβείυηΐ, 3εεοιηηιοά3ΐ ηϊ&ΐοηχ «ηί^ιηαΐα βΐ ίηνο-

ΙιιΟΓϋ , ςυαηιΐο ηίο'ιΐ 3<1νβΓ8υ8 ηθ8 Οοβ(5 ίΠβ Ιϋυ-

ηιβυβ ιηοϋΐιΐΓ, ίη δείρβο αηιΐιί^ικιιιι ΪΙΙαηι, βΐ ίη

αΊιρΙίεί εοηΓιιιϊο ροδίΐ3ΐη ιιιπίοπιηι η η ι ιι τα πι ρ38εβη8.

Πίείαιη ββι 3υΐβιη βΐ 8υρΓ3, ρεοβαίιπη ρεΓ ηοε

3ΐιϊπΐ3ΐ δίκηίΓιεβπ : <ιυεηΐ3(Ιιηοι1ιιη) εηϊη) ρβεε3ΐυηι

ΙΥυοΙιΐδ ε$1 Ιϊςηϊ Η1ίιι$ ίη ιιίπιηΐφΐε ρειιάιιΐί ει βηεϊ-

ρίΐίβ , α,υοιΐ οοηυιη εΐ ηκιΐιπη βρρεΙΚιΐυτ : ϋοηυιη

φΐίάεηι , ςυοα" ι«·^;ιΐ ρεεεβίυπι \ο1υρΐ3ΐίί εβεβ,

ΐ|ΐι;ιιιι οοΓροηβ 3ηιίεί Ιοεο Ιιοηϊ εοΓΓΪρίυηΐ ; ιββίιιηι

νότο, ςυία ίη ;ιηκιπιιη εχι-αΐ Οηβιιι, φιοιΐ ηυιιε υΐ

Ιιυηυιη εΐ ρυΙεΙίΓυιη Ιβιιΐο δΐυιΐίο φι.γπΙιιγ : δίε

βΐΪ3ΐη νίο'βΓβ Ιίεει ιιΐηιΐδα,ιιβ ηζίατχ, βςυί νΜβΙϊεβΐ

χμαλωτίσαντος, πάλιν πρδς έαυτδν έπιστρέφων, δτε

γίνεται έν ευφροσύνη χα\ άγαλλιάματι ό άληθινδς

Ισραηλίτης , χα\ πνευματικός "Ιακώβ. Ή μεν ουν

διάνοια της ψαλμωδίας, καθώς ίξεστιν εύρεΐν διά τον

προϊόντα των λέξεων της ψαλμωδίας, τοιαύτη. Ή δέ

επιγραφή τοΰ ψαλμοϋ συμβαίνει πρδς την διάνοιαν.

Έπινίκιον γάρ είναι τδν λόγον τής ψαλμωδίας, ή έπι-

γραφή σημαίνει, διά χορείας έν συνέσει γινόμενον ·

« Εις τδ τέλος ι γάρ, φησίν, ι ύπέρ Μαελέθ, » 3 ι διά

χορείας » έρμηνεύεται. Κα\ άντί τοΰ ι είς τδ τέλος, >

έτεροι των έρμηνέων < έπινίκιον ι έκδεδώκασιν.

Πάλιν διά τών άκολούΟιον προϊών δ λόγος, καταλ-

" λήλως τοις διά της προκοπής ευρισκόμενος νοήμασιν

έφαρμόζει τά της ιστορίας αινίγματα, όταν άπρακτος

γένηται καθ' ήμών δ Δωήκ έκεϊνος δ Ίδουμαίος, τήν

έπαμφοτερίζουσαν τών ήμιόνων φύσιν έν έαυτώ νο-

μεύων. ΕΓρηται δέ τούτο χα\ έν φθάσασιν , δτι ή

άμαρτία διά τού ζώου τούτου σημαίνεται, Ώς γάρ

αύτή έπαμφοτερίζοντος έκείνου τοΰ ξύλου έστί καρ-

πδς, 8ν καλδν καΐ πονηρδν όνομάζει ό λόγος, καλδν,

καΐ διά τδ κεκαλύφθαι τήν άμαρτίαν τω της ήδονής

δελεάσματι , ήν άντί καλού μετέρχονται οί τοΰ σώ

ματος φίλοι· πονηρδν δέ πάλιν, δτι είς πικρδν κατα.

λήγει πέρας, τδ νΰν ώς καλδν σπουδαζόμενον · ούτως

ϊστιν έκατέρας φύσεως, ίππου τε και δνου, τά σύμ

βολα περ\ τδ ύποκείμενον ζώον Ιδεϊν ■ ώς είναι τήν

61 38ίηί, 8}Ί»ϋοΐ3 βΐ ηοΐ38 ίη εο, ο"ε (]υ· ΙοςιιΟΓ ήμίονον τδ αύτδ κα\ ϊππον καΐ δνον, ού διηρημένως

3ΐιίηΐ3ΐί, αϊ ρβπηίβ ίάεηι ηιυΐϋβ δίΐ βΐ βςυυβ βΐ έκάτερον, άλλ' έν έν\ τά δύο, της διπλής τών ζώων

38Μΐυ8, ηοη ηηίύβηι <1ϊ νϊβίιη ιιΐΓϋΐηηυε, 8ιη1 8Ϊηιυ1,

ίη ιιηηιιι αΉρΙϊεΐ 3ηίπ)3ΐϊυηι ιιηΐυπι :πΙ ηονί η^υβ

3ΐιίιιΐ3ΐί3 εοηβΐίΐυΐίοηβηι εοιηιιιίδΐβ εΐ εοηΓυββ.

ΟυβηαΌ ίβίΐιΐΓ 3ΐίβηί^εη3 ίΙΙβ, ϋε ςυο β^ϊηιιιβ, ΐν-

Γαηηο ηθ8(Γ3ηι ηρικΙ 83εβΓ(1οΐβηι εοιηηίΟΓβΙίο-

ηβιη εΐ εοηνεΓββίίοηβηι ϊιιϋϊυαί. (Ιείπάε ηοδ ευηι,

ςιιί ίη ιτΐ3ΐΐΙΪ3 £ΐοπ3ΐιΐΓ, β( ίη ίηί()υίΐ3ΐε ροίβηΐΐβπι

οι νίΐ'65 βυ38 εοΙΙοβ3(, άίνίηβ ορβ ΒυρβΓβνεηηιυβ βΐ

βχ όοηιϊηβΐίοηβ υ'βΐυΓοβνβΓΪιηυβ, ίιιικίίίιΐδφίο εχ

ΙβΓΓ3 νίνεηΐίυπι ενιιΐ8βΓίη)ΐι<;, Γ; 1 1 1 ί οΐίνβ, ιηυΙΙίΐυ-

ϋϊιιβ Γηιείυιιηι \χΙζ β( οηυβίβ, ει ρβΓ βρεπι ίη ί>ουιη

εοι°ηι1ιθΓ3ΐί, Ιαιιε εβΙβοΓΒοίπιυδ ίη εΙιοΓείδ βάνβΓ-

81)8 άβνίεΐυπι 3 ηοΙ)ϊ$ ΗοβΙβηι ερίηίείβ, Ιυηε ηιβ-

Γίΐο ^τβα'υπι 3ά αΙΙϊοΓα ίαοίβΓηυβ, νβΓβ, υΐ ίη €&ηϊι- ϋ λόμενοι. >

είδ ιΙίοίΐιΐΓ, < 83ΐίβηΐβ3 ίη ηιοηΙίΐΗΐδ ει ΐΓβηβίΙίβη-

188 εοΙΙεβ **. >

Ουίβηβηι ίςϊΐιΐΓ ίβίε πιοηδ ε$(, βιΐ ηυβηι ηιιηε βτ

ΡΓΪ0ΓΪ8 πιοηΐίδ, ηικι^ί ηοΐίοηϊηυβ, Γβ8υΙΐ3ΐ άβηυο

31Ϊ3 νίείοπβ, βΐ βΐϋ ηγηιηϊ 8υρβΓ νίείοπβ ρεΓ ίηΐε!-

Ιϊ^βηΐίβηι Ι>ο νϊϋ ϊ ΓοηΓει-ιί ? Ουί^ηι ϋβΐΐυηι ηιονβηΐ,

ηοη 8ΐιιιΐ βπιρίίαβ ϋβ κνε^β ηιυίοπιηι, βεά ιιαίϊο

ΖίρηχοΓυηι , ςυί 3ηςυ$ΐί38 αΓβηιίδ εΐ βίΐίευΐοβϊ

ΐΓ3η8ίΙυ» οΙ>$ϊ(1βηΙ, ει φΐ;ιικ1ο ηβηυβυηΐ ρτοΙιϋκΜ ο

ηοδίηιιη ρβΓ 3η^υ3ΐί33 Ϊ1138 ίΙβΓ, Ιπβίεβ οϋ βαΐαίοιη

ηοβίΓβηι, ρΓοβρβΓΟβςυβ 8ΐιεεβ88υ8 βτ»οΊιη(. ΙηφίίΙ

ρ.ηίπι : < Ιη 6ηβηι ίηίεΙΙεεΙιιβ ίη εβπιιίιιϊϋυδ Ι).ιν;ιΙ,

φύσεως πρδς τήν τοΰ ζώου άπεργασίαν καταχρα-

θείσης. "Οταν τοίνυν μηνυτής γένηται τψ τυράννψ

της παρά τω ίερεϊ διαγωγής ήμών δ αλλόφυλος

έκεΐνος, 8ν ένοήσαμεν, είτα ήμεΐς τδι; έν κακία χαυ-

χώμενον , κα\ έν ανομία κεκτημένον τήν δύναμιν,

διά τής θείας συμμαχίας καβέλωμέν τε τής δυνα

στείας, καΙ προθέλυμνον αύτδν έκ τής γής τών ζών

των άνα£(5'ζώσωμεν, έλαια γενόμενοι τφ πλήθει τών

καρπών άγαλλομένη κα\ βρίθουσα, και διά τής είς

Ηεδν έλπίδος δυναμωθέντες χορεύσωμεν κατά τοΰ

ήττηθέντος τά έπινίκια· τότε κατά λόγον τοις ύψη-

λοτέροις προσβαίνομεν , δντως κατά τήν έν τφ

"Ασματι φωνήν, ι δρη διαπηδώντες και (ίουνοΐς έφαλ-

Τί ουν έστι τοΰτο τδ δρος έφ' ών νΰν ό λόγος έκ

τοΰ προτέρου δρους τών νοημάτων μεθάλλεται άλλη

νίκη πάλιν, κα\ άλλοι έπΐ τή νίκη ύμνοι διά συν

έσεως τξ. Δαβίδ κατορδούμενο: ; οί δέ κινοΰντες τούς

άγώνάς είσιν οΰκέτι ήμιόνων άγέλη , άλλά Ζηφαίων

ϊθνος. Οί τοις στενοΐς τής αύχμώδους διαβάσεως

προκαθήμενοι, δταν κωλύσαι τήν διά ΐοΰ στενοΰ πο-

ρείαν ήμών άδυνατήσωσιν, τδν έπΐ τή σωτηρία ήμών

λυπούμενον ιΕίςτδ τέλος » γάρ, φησ\ν, « συνέσεοις

έν ϋμνοις τω ΑαβΊδ. έν τφ έλθεϊν τοϋςΖηφαίους , χαΐ

»» ϋβιιΐίε. ιι, 8.
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ειπείν τφ Σαούλ, Ιδού Δα6"1δ χέκρυπται παρ' ήμϊν. > Α 011111 νεαίβκηΙ ΖίρΙΐδεί, βΐ (ϋχίίββηΓ αά δβυΙ : Εεεβ

Πάντως αϊ ύ τήν ίστορίαν οϋκ άγνοών, οίδεν στενδν

χαΐ αύχμώδη τόπον έν τφ μέρει τούτω μνημονευόμε

νο1/. Δια δε τής άπεστενωμένης διόδου , τήν εύαγγε-

λικήν της βασιλείας όδδν ένοήσαμεν , ήν κωλύουσι

μένοί Ζηφαίοι, τοΰτ' Εστίν, τδ άλλόφυλον τών δαιμό

νων έθνος, οί ύπηρέται της άντικειμένης δυνάμεως·

εύρίσκουσιν δέ ο'ι όλίγοι οί τήν πλατείαν άποστρεφό-

μενοι. "Εχει δέ ή λέξις της ίστορίας ούτως ' « Οϋκ

ίδο.ϋ Δαβίδ κέκρυπται έν Μασερά παρ' ήμΐν έν τοις

στενοί; έν τφ βουνφ ; ι αληθώς γαρ τή στενϊ) ταύτη

οί κατά θεδν ζώντες έναποκρύπτονται. Δείκνυσι δέ

ταύτην ήμΐν τήν όδδν ή Καινή Διαθήκη , δι' ής έστι

πρδς τήν άκροτάτην τοΰ δρους κορυφήν άνελθεϊν , ήν

βουνδν όνομάζει ά λόγος της Ιστορίας. "Οταν ουν τήν

ϋβνίιΐ α1)5θοικΙίΐιΐ5 βδΙ βριηΐ ιιοβ ". > Οαιηϊηο 3ΐι-

Ιειη Ϊ8 (μιί Ιιίϊΐυΐ'ίιι; ί;;ιΐ3Πΐ8 ηοη 681, ρπώε νίάει,

ρβΓ αη^υείαπι εΐ βΓεηίειη Ιοειιηι, ευ)4ΐ8 Ιιίε Γα

ηκ'ηΐίο, ει ρβΓ ιπιηδίΐιπη 3(1βο ;ιϋ ρβηειπιικίϋπι

ιΙίΠίείΙβιη, εναη§βΙίεαιη ίΙΙαπι Γε^ηί εοείείΐίδ βοιηϊ-

Ι3ΐη ίηΐβΙΙίβειιϋιιηι 8886, <|ΐΐ3 ηο$ ςιιίϋειιι ΖίρΙιχί

ριοηίηεηΐ, Ιιοε κΐ, 3ΐίεηΪ£ειΐ3 άχηιοηαηι ηαιίο,

ιιιίηίϊΐπ 3(1νεΓ33Γί» ροΐεδίαΐίδ. Ιηνεηίηηΐ νυΐΌ εαιη

ρβιιεί ίΐϋ, (|υί Ιαίαιιι νίβπι «νεΓδαηΙιΐΓ. δίε βυΐεηι

ΙιίβΙοπχ 8636 ίΐΐίϋβ ηηιταιίο 3(1 νοΓΐ)ΐιηι ΙιβοεΙ :

< Νοπηβ εεεε Οανϊιΐ 3ΐ>$εοηι1ίΐιΐ8 β$1 Ίη Μ&86Γ3 βρικ!

ηο8 ίη 3ΐΐ£ΐΐ!>ΐϋ8, ίη εο11ε? > νειε εηίιη ίη βιιςιιβΐ»

ηαε νί3 οΐΐδεοηιΐιιηΐυι·, ςιιί νίι.ιιη 1)εο εοηβεηία-

ηι:;ιη> (ΙιιευηΙ. ΙΙ.ιικ; νκιπι 08ΐειΐ(1ίΐ ηοΐιίβ Νονυιη

στενήν έκείνην όδδν άνεμποδίστως παρέλθωμεν, Ζη- Β Τε8(3ΐηεη1υιη, ευ]ιι$ 1)εηεΙίείο 3(1 βυρΓβπιυιη ηιοηΐιβ

φαϊοι τώ τυράννω τήν σωτηρίαν ήμών καταμηνύου-

σιν. Ήμεϊς δέ τώ όνόματι τοΰ σεσωκότος , τήν δυ-

ναστείαν της εις τδ καλδν κρίσεοις ήμών άνατίθεμεν

λέγοντες· « Ό Θεδς, έν τώ όνόματί σου σώσόν με, και

έν τη δυνάμει σου κρίνεις με.) Τδ γάρ γίνόμενον,ώς

προσδοκώμενον, ΰπδ τοϋ λόγου διεσχημάτισται, οϋτω

της Γραφής της κατά τδν χρόνον ακριβείας ύπερορώ-

σης. Και γάρ τδ έσόμενον ή προφητεία πολλάκις ώς

παρωχηκδς διηγήσατο , καΐ τδ γεγονδς, ώς προσδο

κώμενον. Ώς κα\ έν ταύτη τη ψαλμωδία κατά τδ πέ

ρας ίδεϊν. Ού γάρ εΐπεν, δτι ι έν τοις έχθροϊς μου

έπόψεται · » άλλ' ι έπεϊδεν δ οφθαλμός μου, ι δι' ών

ταύτα μανθάνομεν , δτι τφ θεφ ούτε τι παρώχηκεν,

άλλ' έν τώ ένεστώτι τά πάντα έστίν. "Ωστε κάν τού

νβηιεοιιι ρεΓνεηίΓε ροδδΐιιηιΐδ , α,ιιειιι εοΙΙεηι Ιιί-

81ογιχ εοιιιεχίιΐδ ποηιϊικιΐ. ί}ικιηι1ο ίβίΐιιι· α1>8ΐ)ΐιβ

ίηιρεαΜιιιεηΙο ΒΐΐβΐΐδΙίΐηι ΠΙαιιι νίβιη ρει Ιππίδίεπ-

ιηιΐ8, ΖίρΙιχί $:ι1ϋΐεηι ηοιίΓΜΐ ει ρπίδρεπίαΐεπι αά

Ιντηηηιιηι (ΙεΓεΓαηΙ ; ηοβ 3υιεηι ιιοιιιίιιί <·]αϋ, (|ΐιί

ιΐ08 ίΐΐνίνϊΐ, ροΐεβΐ3ΐεηι τεείε ιίε ηοΐιίδ ]ΐιϋίε3ΐιαΊ

ύεΓεηπιιΐδ, ϋίεεηιεδ : ι Οειίδ, ίη ηοηιίιιε ΐιιο &α 1-

νυηι ιηε Γβε, βΐ ίη νΪΓΐιιΐε Ιυ.3 ΐΒά'ΐΛ». > Νϋΐη κΐ

φιοιΙ ΓαεΙυιη ]3ηι ειηΐ, υΓ»ΐίοηε ίΐα ΐ'ερΓΧβεηΐβΐ,

ηϋ38Ϊ 3(1ηυε ΓυΙιιπιιη 688ε(. δίε εηίιη 8οΙεΙ 8εη-

ρΐιΐΓ3 3εευΓ3(3πι ΙειηροΓί8 Γ3ΐίηηεηι Ι)ΙΜ«Ϊ ηβςΊί-

μ<Ί'ε. Νβιη (Ιίνίη,ι ηΓ3ειιΐ3 ηΙ ηυοιΐ ΓυΙυηιπι 681^

8.»·ρε πι ρπϋΐιτίΐιιηι ΐ'εΓεηιιιί, 61 ί(1 φιοιΙ ]3ηι ριχ-

ΙβΓίίΙ, ιιΐ ΓιιΐυΓυιη : ςιιεηΐ3(1ιηο(1υιιι εΐ ίη Γιηε Ιιιι]υ8.

παρωχηκότος , καΐ τοϋ μέλλοντος περ'ι της θείας δυ- ^ ρδβΐιιιί νίιΙβΓβ ΙίεεΙ : ιιοη βηίηι ιίίϊίΐ : ι 8ιιρεΓ ίηί-

νάμεως έμφασϊν τινα Εχη τά βήματα , τοϋ ένεστώτος

οϋκ έξήλθεν ή έννοια. Λέγει τοίνυν πρδς τδν θεδν ό

τής αϋχμώδους τε και στενής έπιβάς , καΐ φυγαδεύ-

σας τδ τών Ζηφαίων συγκρότημα, δτι Έν τφ σφ

όνόματι γέγονεν ήμΐν ή σωτηρία, κα\ έν τη δυναστεία

σου ή έντφ καλώ κρίσις τήν ίσχϋν έχει, κα\ ε!ς άε1.

ταύτα γενήσεται. ΚαΙ προσχαλίϊται ύπέρ τούτων τήν

θείαν άκοήν πρδς τήν τής ευχαριστίας άκρόασιν, λέγων

τών άλλοτρίων τήν έπανάιτασιν , κα\ τών έν κακία

κραταιών τήν τής ψυχής αύτοϋ ζήτησιν , ών ού

προηγείται θεδς, άλλ' δ έκ τοΰ έναντίου νοούμενος.

Διά τοΰτο γάρ φησιν · Εκείνοι μέν ι οϋ προέθεντο

τδν Θεδν ένώπιον αϋτών · ι έμοΐδέ ό θεδς βοηθεϊ, δ

ιιιίεο8 ιιιεο8 ιίοδρίο'ιοί ; ι ιεά, < Οεδρι'χίΙ οευ1ιΐ8.

ιιΐ6ΐΐ8. ι ΟυίΙιιΐδ οΌεειιιυΓ, ϋεο ηίηίΐ ΓηΐυΓυιη 3ΐιί

ρΓ%!6ΓίΙ(1ΙΙ1 8850, 8βά 01111113 ρΓΧ8εηΙΪ3 3<1ε88β. 1(3-

ςυε δίνε ρΓχίεηΐί, δίνε ΓιιΙυπ νίιιι εΐ βί^ηίΐίεβίϊο-

ιιειη Ιι:ιΙ>ε3ΐιΙ νβτΐ» (1β ϋϊνίιια ροΐ6813ΐβ ρΓ0ΐ:ιΐ3,

3111111118 13(11611 1)3υ4 βςΓβϋίΙΙΙΓ 6ΧΙΓ3 ρΓΧδβΙΙΐίδ 16Γ-

ιηίηο8. Αίΐ ί^ίιυτ αά Οβιιιη ίΙΙε, ςηί ρβΓ 3Γεηΐειιι

61 ηηςιΐδίηιη δβηιίΐηηι βνββίΐ, ΖίρΗχοηιιιιςιιβ Ιιιγ-

1)3ΐιι ει εοίΐίοηειη Γιΐ£3νίΐ : 1η ηοηιίιιε ΐιιο δοΐιΐδ

ιιουίδ νβηίΐ, ει ίη νίΓΐυΐβ ΐυ3 ]αα'ίείυιιι ΰβ ϋοηο εΐ

τεείο γο1)ιιγ 1ΐ3ΐ)βΙ, ί(1 ηηοοί δεηιρει· ενεηίεΐ : ει ριτ

Ιιοε 3(1νοε3ΐ Πει νείιιΐ βιιιββ, υ( ^Γ.τιϊηηιηι 3εΙίοηβ8

ΒίκϋοηΙ, 6ΐιιιιιιεΓ3ΐΐ8 (]ΐιοηΐ()ϋο ϊΐίεηί 3(1νεΓ8ΐΐ8 ίρδίιηι

έπαναστρέφων τά κακά τοις τής κακίας εϋρεταΐς, ^ ίηβιΙΠβΧβΓΪηΙ, βΐ ηυοηΊοάυ ΓοΠβδ 61 ροίβηΐββ ίη

« και διά τήςάληθείαςέξαφάνίζων > άπαν, δσον έσ-Ιν

τής άληθείας έχθρδν, κα\ άλλόφυλον. Έγώ δέ, φησ\ν,

ψ έσώθην ονόματι , τούτοι ευχαριστήσω , δτι άγαΟδν

ή ευχαριστία. Έφ' οΓς Ιξω τετών θλίψεων έγενόμην,

καΙ τδν άφανισμδν τών έχθρών τοις οφθαλμοί; κατ

ενόησα. Έπ\ τούτο γάρ δ προφητικδς ό^θαλμδς εύ -

φραίνεται , δταν μηκέτι μηδέν έκ τού έναντίου τή

άρετή θεωρείται · τής γάρ κακίας εξαιρεθείσης, ήτις

πρδς τήν άρετήν ε!ς έχθρού τάξιν άντικαΟϊσταται,

ούκέτι τδ τών έχθρών ύπολειφθή ιεται δ.ομα· πώς

γάρ τις έχθρδς έτι κληθήσεται, μηκίτι τής έχθρας ζώ-

ιιΐ3ΐίΓΐ3 3ΐιίιιΐ3ΐιι β]ϋ3 ςυχβίνεπηΐ, ςιιίΐιυβ Οευβ ηοη

ριιΐ'ίι άιιχ, δβι! ί8 ςυί ϋεο εοηΐΓ3Γίυ8 681. Οο \ά

ιΐίείΐ : ΙΙίί ι ηοη ριοροδίιβιυηΐ ϋειιιη 3ηΙ« οοιιβρβ-

είικιι δΐιυηι, > ιηβ νετο 0βυ8 3ά}αν3ΐ, εοηνετίβη»

ιιι:ιΐ3 3(1 Ίρ808 ιιΐ3ίίΐίχ 3υεΐθΓ88 : εΐ, < Ιη νβηΐ3ΐβ

8ΐΐ3 (Ιίδρεηΐεΐ ι οπιιιε ίΙΙυά ςιιού νεηίαΐί ίηίιηίευιη

681 ει βχ(ΐ'αηβιιη). Ε^Ο 3ΐι1ειη ηοιηίηί, ίιιφιίΐ, ίη

(|(Ι0 83ίνα1ΐ18 8ΠΙ11, £Ι'3ΐί38 3^3Π1, ((υΟΠίαΐΙ) 1)0113 681

£Γ3ΐί3Π1ΙΙ] ΟΟΐίβ, (|ΙΙΪ3 ;ΕΠΐηΊΙ133 εΐ ΐΓΪ1)υΐ3ΐίοηε8

ενβδί, οειι1ί8(]ΐιβ ηιβίδ ϊηίηιίεοηΐΗΐ ηιβοΐ'ΐιηι (ΙίβρβΓ-

(Ιίιίοηειη \ί(1ί. Μεο εηίιη ίΥορΙιεΙ» υειιίαΐ υχ8ΐι!ΐ3(,

Γδ3ΐ. ιιπ, Ι; 1 Κε8 χμιι, Ι'Α
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ψιοά ηίίιίΙ βηιρΓιυ» νΪΓΐυΐί ορροδίΐυπι οίΓηαΐ : α ήν άπέκτεινενή ειρήνη , καθώς φησιν δ Άπό-

6υΙ)Ιαΐ3 ϋΐιίιιι πιβίίΐϊα, ςυχ ίηίηιίεί Ιοοο εΐ ηοηιίηβ στόλος;

νίιΐιιΐϊ 3ϋτβΓ$3ΐυΓ, ηοη βπιρίίυϊ Γβΐίιιςυβίυτ ίηίιηίςοι-υιη ηοπιβη βΐ ηιεηιοπβ. Ουοπιοάο βη'ιιη α,ιιίβ

ϊιιίπιίευδ βρρείυκεΐυχ, ηοη 3πιρϋιΐ5 ^Ιϊδοβηΐϊΐιυδ βΐ νίΓεηΐί&υδ ΐηίιηίείΐίίβ , (]υ35 ϊιιΙβΓβηιίΙ ρβχ, ιιΐ

»\1 Αροδίο1υδ?

0*ιει·υπ> υΐ αρίβ οι (1ε1>'ιΐο οτϋϊιιβ βειίδυβ, ςιιοβ

ΗπεΙεηυβ εχροδυίιηυδ, νθΓΐ>Ϊ5 μδαΙηπ ΜεοοιηιηοιΙεη-

Ιιιγ, ίρϋΐηι 3(1 νεΗιυηι Ιε^ε, ηυχ οπίίιιί εδί α,υίη-

ηικι^εδίηιη ΙβιΊΐα, ρςβίηιοιίίβιη, φΐίΐηυΌ ΖίρΙιχίδ

δηρεποΓ εΟεεΙυδ, εοηΙεπιρΐ3ΐυδα.υο ιιπι'.ίίκυ οιηηί-

ιηηιΐυιιι ίηίει-ίΐιιιυ, πιγ$ιι$ ίη ίηΐβΙΙεεΙιι ΒΐιρθΓηί αιι-

χΊΙϋ εοηδίίΐυΐυδ, Οεο 1ΐ)·ηιηυηι ερϊηίείυιη, ει εβΓ-

ιιιεη νΐείοΓίαΙε άεεηηΐβΐ : δίε βηίιη Ιΐ3ΐ>εηΙ ίηβοπ-

ρΓιοηίδ νει-1>3 : ι Ιη Γιιιεητι ίη αιπηίηίΐηΐδ ίηΐεΐΐεείιΐδ

ΙΐιινίιΙ. ι Ρογγο βίευΐ ίη οειΊ:\ηιίι>ίΐΗΐδ, ςιικ εοΓροι-ε

Ώς δ' αν άκολούθως έφαρμοσθείη τά (5ηθέντα νοή

ματα τοις (5ήμασι της ψαλμωδίας, αΰτήν έπ\ λέξεως

άνάγνωθι την ψαλμωδίαν, τήν έν τώ πεντηκοστώ

τρίτω χατά τδ άχόλουθον τεταγμένην, δτετών Ζηφαίων

ήδη χρείττων γενόμενος, ίπιδών τήν τής κακίας παν-

ωλεθρίαν, πάλιν έν συνέσει τής άνωθεν καταστάς

συμμαχίας, Ομνον προσάγει τω θεψ έπινίκιον. Οδτω

γάρ ό τής επιγραφής περιέχει λόγος· < Εις τδ τέλος

έν ΰμνοις συνέσεως τψ Δαβίδ, ι "Ωσπερ δέ κατά τους

σωματικούς αγώνας, οΰ τοις αύτοϊς άντιπάλοις οί

ρΒΓΟεϊυηΐυι·, ηοη εοη^ΓεϋίυηΙιΐΓ ρυ^ϋεδ ευηι ίίδ(1ειη Β άθληταΐ παραμένουσιν, ων άν έν νεότητι κατά τήν

ΒΐΙνεΓδβπίδ, ηιΐ08 ]ιινεηΐυΐί$ ΐεπιροΓε (1ενϊεει·»ηΐ,

8ιίΙ απ» Ιο ΓοΙιοΓε, νίπίπΐδίμιε εοηΤιπηβΙΪΗ, ιιμ]ογο8

βΐ ν3ΐί(1ίθΓε$ 3ηΙαξοιιίδΐ35 δίΐιί ύβροδευη! ; ΗΙίδ άε-

νίεΐΐβ, ευηι εχεεΙΙεηΙίοΓΪΙιυδ 3(ΙΙιιιε ίη ρυΙνεΓεπι

(ΙοδεεηϋυηΙ, βεπιρεΓ νίηυπ) ίηεΓβηιεηΐο εοηνεηίεη-

ΙεΓ ευηι ΓοΗιΐδΙίοπυυδ »<Ι»«Γδΐ>ι·ϋ8 ηι.ιηιιπι οοηβε-

ΓεηΙβδ : ρηπ' ηιοϋο, ςυί (οι » ΙβιιΙίβ ΙιοιιίΙιυδ νίείο-

Η>( ΓεροΓίηνίι, ϊΙΙυδίηοΓεδ βάΊιυε νίείΟΓΪΐβ 31) ΠΙίδ

ΓεΓεΓΐ, εοη^Γεββαί ουιη εεΙεΙίΓίοποιίδ, ηιβ,ϊοπδηυε

ηοπιίηίβ εΐ ίαιηχ 3ηΐ3£οηίδΐίδ, εΐ οο κΐ 3§οηοΐ1ιε-

1»ιη αά ηικίίοιίίΐυπι αάνοεβΐ, ειιιη :<ίΐ : < Γ.χ.πκϋ,

Οευδ, ΟΓαΙίοηβιη πιβ3ΐη, ει ηβ ϋεδρεχεπδ (Ιεριεεα-

Ιίοηεπι ιηεαπ] " : ι Γ0§3ΐςυε, υΐ :κΙ ρυχηιιηι *ηϊ-

πιππί βάνβηβΐ : ι ΙηΙεηϋε, > ΙηηηίΙ, ι ηιίΐιί εΐ εχ

παλαίστραν κρατήσωσιν, άλλ' αύξηθείσης αϋτοΐς τής

δυνάμεως, πρδς μείζονάς τε κα\ ίσχυροτέρους άντ-

αγωνιστάς άποδύονται, κάνέκείνων κρατήσωσιν, κατά

τών ύπερεχόντων κονίζονται, πάντοτε τή προσθήκη

τής δυνάμεως καταλλήλως πρδς τοϋς δυνατωτέρους

τών αντιπάλων άγωνιζδμβνοι · κατά τδν αϋτον τρό

πον, χα\ δ διά τοσούτων ταΐς χατά τών εχθρών νίχαις

έγγυμνασθείς, έπισημοτέρας τάς νίχας έαυτών ποιεί,

τ:ρδς τοϋς έπισημοτέρους τε χ<χ\ μείζονας τών άντ-

αγωνιστών συμπλεκόμενος. Και διάτοΰτο προσκαλεί

ται τήν άκοήν τοϋ άγωνοθέτου, λέγων ι Ένώτισον, ώ

θεδς, τήν προσευχήν μου, καΐ μή ύπερίδης τήν δέησίν

μου. » Κα\ προσέχειν αύτοϋ τή άθλήσει παρακαλεί,

< Πρόσχες μοι, > λέγων, < κα\ είσάχουσδν μου. ι

«ιΐοΐ πιβ, ι ιυοιίδίΓβΙςιιβ εεΠβπιίηυιή Βΐιοπιιη ΙΛο- ° Και ύποδείχνυσι διά τοϋ λόγου τών αγώνων τοΰς πό-

Γββ, εη3ΓΓ3η8 ΐΓίκΐΐΙΐαηα εΐ εοηΐυιΊ>3Γιοηεπι , εΐ νο-

ε<*π> ίηίπιίεί , ε( Ιηουΐβΐίοηεηι ρεεεαΐοπ8. 0 1 1 . · ■

οιηηΪ3 οβίεηϋίΐ ι-οΠαηιίηί* ρπι-δίαί νείιιΐ ραΙχβίΓίεαβ

ηπβδάαπι τίείοπαβ »Ι> αανεΓ8»Γίί8 τεΐ3ΐ38, ει 3(1 Ηχο

εΐίϊΐη εοηΐυΓυβίΊοηειη εοηϋβ, οΙΙοπηίιΙίηειη ιηοι1ί8,

ει (ίηιΟΓβπι, ει ΐΓεηιοΓβιη, ει ΐεηε1>Γ3δ νίίαιη ϊρ^ίυβ

υικϋςυε εοηιρ!εχ38 ; ηυίυυδ οπιηίΐηιβ υηαιη \ά τβ-

ιηεάίί ίηνεηίΐ, ηιιο εχ Γε1)ΐι$ Ι3ΐη 3Π1ίεΙΪ8 επιεν^επ-ι,

ιιι ρεΓπίεεβ εοΐυηιΐι»; 3138 388(ΐηΐ6ΐτ.Ι, ει ίη 3ΐΐυιη

8ε8β ΙοΙΙεΓεί, εΐ ίη εο Ιοεο νοίβΐυιη 8Ϊ8ΐ6ΓεΙ 3ε

εοηςυίεβεεΓεΙ, «ρπ 3 η>Γΐ8 οιηηίΙ)ΐΐ8 βεευΓυδ, ρεΓ-

ρείυο ϋίνίηίθΓί1)υ3 Γε1)υ8 εΪΓευιηΠυίΐ. ΙηςυίΙ εηίιη :

ι Μ3Π8Ϊ ίη βοϋΐυάίηε, ι υΐ ίϋί 3 ριΐ8ΪΙΐ3ηίηιίΐ3ΐε

νους, λΰπην καΐ άδολεσχίαν, καΐ ταραχήν καρδίας,

χα\ φωνήν έχθροΰ, χαΐ θλίψιν άμαρτωλοΰ διηγοϋμε-

νος, οΤόν τινα κρατήματα παλαιστρικά χαταγινόμενα"

παρά τών άνταγωνιζομένων αΰτψ τψ άγωνοΟέτη έπι-

δεικνύμενος. Καν έτι πρδς τούτοις καρδίας ταραχήν,

καΐ δειλίαν θανάτου, χαΐ φόβον, κα\ τρόμον, και ζό-

φον τήν £ωήν αύτοϋ πδσαν διαλαβόντα, ων πάντων

μίαν έπίνοιαν εΰρατο πρδς τδ κρεϊττόν τε κα\ άνώ-

τερον τής τοσαύτης συνοχής γενέσθαι, τδ πτερωθήναι

αύτδν τοίς τής περιστεράς ώκυπτέροι;, και μετάρ-

σιον γενόμενον έκεί παΰσαι τήν πτήσιν έν έκείνω τω

τόπφ, δς τών κακών πάντων έρημος ών, Θαλής έστιν

τοις θειοτέροις. < Αύλισθε\ς ι γάρ, φησ\ν, ι έν τή

ίρίπΐιΐδ ςιι« ίη Ιθγγβ, εΐ 3 ρι-οοείΐίβ Ιεηίαΐΐοηυιη, ϋ *Ρήμω * 4,10 τήί χάτω δλιγοψυχίας, κα\ άπδ τής τών

Ι)>ί ορε, 8εΓν3Γει-, υΐιί θτίΐιεβείΐ οιιιιιίδ ιιιβίίιίβ. Ν»ηι

ρΓχείρίΐ3ΐίο ίη ηιβΓε, 3υοΙίΐίοηειιι εΐ ίηίει-ίιίοηειη

ΜΐίΐιίΙϊι «ι. ^ιιί» οιηηε ί.ΙιπΙ. ηιιη(] ίη ρΐ'οΓυιιϋιιιη

ιΙι-ιικί-μιΐιΐΓ, ενβηεβείΐ, ει εχ ευι>8ρεε(ιι Ιιοιηίηιιηι

εΓίρίΐϋΓ ; βϋΙιιηεΓδίο ί^ίΐιΐΓ ει ρεπιίείεδ ρεεε3ΐί, 681

(ΙίδδοΙιιΐίο εοηοΓεΓιοηίϊ ρεεεβίί. Ρι-ορίεΐ'εη ϋίείι, 3

Οεο ρΓχείρίΐ.ΊΓί ηιαίϊΐϊηηι ίη ιικιπ-, ευηι (ΙινκΙίι Ιίη-

^ιι»8 εοΓυηι ηυί ίη ιικιΐο εοηδρΪΓ3ΐιΐ. ΑΙία ίΐοηι

οιιιηίβ ()ΐκν. ίη οηΐίηε ρδβΐηιιΐδ εοηΐίηεΐ, ιιι βχ! (1«-

δεΓίρΐίο είνίΐβΐίβ 1ια1)ίΐ3ΐχ » ιηβΐίδ εΐ ρΓ3νίδ 8ΐυ(ϋί8

ει ΊηδΙίΙυΐΐδ, εο(1εηι ρεΓίίηεηΐ. ΚεΓειΊ εηίπι πιαίοβ

ηη]υ8 είνίΐ3ΐΪ8 ίηεοΐ38, ίηΐηυίΐαίειη εείΐίοεί, ει εβη-

πειρασμών χαταιγίδος, έκεί προσδέξασθαι τοϋ θεοϋ

τήν σωτηρίαν, δπου άφανίζεται ή κακία. Ό γάρ χα-

ταποντισμδς τδν άφανισμδν έρμηνεύει ■ διότι παν τδ

έν βυθφ γεγονδς, άφανίζεται. Βυθισμδς ούν άμαρτίας

έστί χα\ άπώλεια, ή τοϋ συνεστώτος τής κακίας διά-

λυσις. Διά τοϋτό φησι καταποντίζεσθαι παρά τοϋ

θεοϋ τδ καχδν έν τώ καταδιαιρεϊσθαι τάς γλώσσας

τών έπ\ κακψ συμφρονούντων. Κα\ δσα εφεξής πε

ριέχει ή τήςψαλμψδίας ταύτης διάνοια, τήν τής πόλεως

ύπογραφήν, τήν ύπδτών πονηρών επιτηδευμάτων συν-

ωκισμένην, πάντα πρδς τδαΰτδ βλέπει. Λέγει γάρ και

απαριθμείται τοϋς κακοϋς τής πόλεως ταύτης οίχή-

*α Ρδαΐ. ιιν, 2.
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τορος, άνομίαν λίγων καΐ άντιλο^ίαν έν τή πόλει Α ΐΓβάίεΐίοηεηι, ου» ηοοίιι ο'ινίοΓ.δ πιιίΓΟδ είΓοιπί)-

διά νυκτδς περιπολούσας τδ τείχος, και πάλιν άνο

μίαν, και κόπον, καΊ άδικίαν άνατρεφομένας έν τώ

μέσω τοϋ άστεος. Δείκνυσι δέ καΐ τδν κακδν δήμον,

τδν τάς πλατείας αύτής πληροϋντα · όνομάζων τόκον

καΙ δόλον· καΙ τούτων των είρημένων πάντων τδ

βαρύτατον, τήν ύπόκρισιν είναι λέγει, ή τδ ίσόψυχδν

τε κα\ άγαπητικδν ύποδυομένη σχήμα, κρύπτει τδν

δ<5λον τω χρηστώ προκαλύμματι. Διά τοϋτο άςίους

των τοιούτων ένοικων ό δίκαιος κριτής τους εποίκους

έχπέμπει. Βούλει μαθείν τά των έποιχίων όνόματα ;

ι Έλθέτω, ι φησίν, ι θάνατος έπ' αύτοϋς, καΐ κατα-

βήτωσαν εις άδου ζώντες, ι ΚαΙ πάντα περί αύτών τά

σκυθρωπά διά τοϋ λύγου παραδείξας, επάγει τήν γλυ-

κεϊαν έκείνην φωνήν, έν ί) κα\ νενίκηκε τήν πόλιν αύτω

βυηΐ ; ΓΚΓδϋδ ίηίπιΓιΐΒίβπι, εΐ Ιαυοτβηι, ει ίη]υ8ΐί-

Ιίβιη οηιιΐΓίΐ3πι ϊιι πιοάίο είνίΐ3ΐίδ : οδΙοηαΉ εΐ ίη·-

ρι-οίηπ» ρορυΐιιηι ςυί ρίοΐβαδ β]υδ εοπιρΙεί, ςιιειιι

ηοιηίηαΐ υδΐΐΓ3ηι ει άοΐυηι, 8βυ ίΐ'αυιίειη, ει ςιιχ

οιιιηίυπι §Γ3νίκ5Ϊιη3 ρεβίίβ βδΐ, 1ιγροοΓΪ9Ϊηι, ςιιχ

βηίιηϊ εοηδεηδίοηβπι ει όίΐεείίοιιεπι (ΐίϋίΐιι δίηια-

Ι3η8, ίΓβυάειη ριιίεΐιπ) Ιοξίιιηοιιΐο νβίαΐ : ρΓορίβΓοα

(Ιϊ^ηοδ ηιι]ιΐ8ηιοϋί ϊηεο.ίδ πιίιΐΐΐ ]ι>δΙιΐδ ]ιιιΙβχ 3(1νβ-

ιΐ38. \'ίδ δοίΓε ςυχηαιη βίηΐ Ιιοηιιιι .ΐίΐνεηηπιηι ηο-

ηιίιιβ ? ι Υβι.ίϊΙ πιογ8 διιρβι· ί 11ο» , ει (Ιββεεη.ίβηΐ ϊη

ϊηΓεΓηυηι νίνβηίοδ. > ϋιιηιηιιβ οπιιιί;» ΙπβΙίβ εΐ 3βρεΐΜ

ίρδίβ εγεηΐυτ3 άεπιοηδίΓβδβεΐ, βιηίδίΐ αΊιΙεβπι ίΙΙαιη

νοεεπι , ςυβ εΐ είνίΐβίβηι ίΙΙαηι οιιιιί (οία βιΐ3 ηιαί-

Ιίίικίίηβ νίοϊΐ : ι Ε%ο βυΐεηι ϊη Ιβ βρβΓβΙιο. ι Τυι·-

πληρώματι, λέγων·· Έγώ δέ έλπιώ έπ\ ιέ. ι Πλή- Β Ιιαιιι υογο είνϊΐαΐϊδ ηοπιίηαΐ νίΐ'08 εβηβυίηυπι 81

ρωμα δέ λέγει της πόλεως ταύτης, άνδρας αιμάτων,

καΙ δολιότητος, τοϋς οϋδέν είδος πονηράς ήμέρας ήμι-

σεύοντας, ούδέ άτελή τήν πονηρίαν έπιδεικνυμενους,

άλλ' έν τω κακω τδ τέλειον έχοντας, ών πάντων νι

κητής γίνεται τι} μιι;ί ταύττ) φωντ), ου τήν πρδς τδν

θεδν καταμηνύει διάθεσιν, λέγων · < Έγώ δέ έλπιώ

έ-1 σέ. >

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΛ'.

Τούτοις έπελθών τοΣς νοήμασιν δ φιλόπονος, αύτδς

άναγνώτω τά θεόπνευστα της ψαλμωδίας βήματα,

ώς αν μή δι' ήμών δχλος έπεισαχΟείη, τω πάντα κατά

λέξιν έκτιθεμένω καΐ μηκύνοντι τήν έφ' έκάστο,ι

νοήματι θεωρίαν. "Ωσπερ δέ οι τήν άνοιφερή καν

δυσπόρευτον δδδν άνιόντες, όταν μεταξύ καθέδρας

αΌΙοδϊΐαΐίδ, (|υϊ ηυΙΙαπΊ δρεοίβιιι πιβίϊ ιΐ'ιεί (1ϊηι.ά'.3ΐ.ΐ,

ηεαυο ίιτιρεΓΓεεΙίηι ηιαΙίι.Λπι εβδβ δίηυηΐ , 88(1 ϊιι

ηΐ3Γι(Ϊ3 οιηη08 ιιιιηιεΓϋδ Ιιβίιεηΐ : ςιιοπιηι οιηιυιιιιι

νίειοΓ Πι ιιιιϊ ϋΐ3 νοεβ, ηυβ δϋαιη β^α Ρβυπι 3Ϊβ-

εΐίοηεπι ρΓοϋΚ, ευηι 3Ϊ( : ι Ε§ο βοίειιι Ίη ιβ $ρε-

Γαίιο. >

ΟΑΡϋΤ XIV.

ΡΓΧιΙίεΐϊδ δεηδϊΐιιΐδ Ίηδίδίειίδ, ςιΓιευηηυε Ιιαππιι

ΓεΓαηι δΐυϋίοδυδ εβί, ϊρδε βιιο δίπιΐΐο (Ιϊνίηίΐυδ ίη-

8ρΪΓ3ΐ3 ρδαΐηκκϋχ 1>ιι]ιΐ8 νβΓΐ)8 ρεΓευΓΓ3ΐ : ηε 3

ηο1)Ϊ8 οοηΓιΐδίο ρπΐίιΐδ ίηΐΓ0(1υεαΙϋΓ, βί οιιιηί.ι 3(1

\·ογ1)ιιιιι εχροηβηι , (ΙίδριιΐΒΐΊοηεπιηιιε ίη ηυονίβ

δβιΐδα Ιοπρίυδ ρΓΟίΓβαϊπι. Οιιεηιβύπιοϋιιιη βυΐβιιι
» .7 Γ -β- Γ - ■ ρ » -

τινδς έπιτυχύντες τδ πολύ τε καΐ σύντονοντοϋ κύπου υ ίΐΐί, ςυΐ (Ιίίϋοϋβπι ει ρΓθΒΟΐρΊίειιι νίοιη 3δ<:ειΐ(1υιιΙ

άναπαύσωσιν, πάλιν της δυνάμεως αύτοϊς άναΛ<5ω-

σΟείσης, πρδς τήν άνοδον τών ύπερκειμένων έαυτοΰς

έπεγείρουσίν · οϋτως κα\ ό της άρετής δδοιπόρος,

ου τά διαβήματα νϊκαι κατά τών άντιπάλων εϊΛν, ώς

ή έπιγραφή τοϋ παρελθόντος μαρτύρεται, τί) κατορ

θώσει τη νίκη έαυτδν τονώσας, πάλιν πρδς τήν ύπερ-

κειμένην συντείνεται. Μεγάλης γάρ οΟσης κα\ ταύ

της της άγωνίας,ής έν τφ μνημονευθέντι ψαλμψ κατ-

εκράτησεν, λύπης, χα\ άδολεσχίας , χαλ ταραχής,

έχθρας τε κα\ ακοής · τοϋτο γάρ έστιν ή φωνή ή τοΰ

έχθροΰ · κα\ της έκ τών Αμαρτωλών θλίψεως, και της

τών έγκοτούντων δργής, δι' ών γίνεται ταραχή τε

διανοίας, κα\ δειλία θανάτου, κα\ φόβος, κα\ τρόμος, και

6. ίηΙΰΓΟ» δεϋβιιι 3ΐΐ(|υ3ΐη ι~ερεπ3ΐ>1, εοιιιοηΐίοηειιι

ίΙΙηπι ΙαϋοΓΪδ ΓειηίΐΙιιηΐ, υΐ Γεβυηιριίδ εΐ ΓοραΓηΙίβ

νίτίΐιυδ δείρβοδ 3(1 8ΐιρεΓ3ΐιι1η εεΙδίοΓβ ^ιι;β Γβ8ΐα>·1

Γαβίί^Ί» εχεϊίβηΐ : βίε ε( νϊΓΐυΐϊβ βεείβίΟΓ, ευ]υ»

βδεεηδίοηεδ βιιηΐ νίείΟΓίαϊ 31} «(ΙνβΓδαΓΠί ΓεΙαίιε,

ςιιβηΐ3(1ιιιθ(1υπι ϊπβΟΓΪρΐϊο ρΓχεειΙεηΙίδ ρ?αΙιιιί ιεβίί-

Ιιιγ, 3(1ερ(ϊοη6 νϊεΐ0ΓΪ33 δεϊρδίιηι οοηϋηιιηηβ, πιγ-

8ΐιοι 3(1 αΙιίοΓβηι ε( ρΓχεΙβηοΐ'εηι βεείηςίΐιΐΓ. Μ3§ιΐ8

ςυίάεπι 1υεΐ3 ϊη ρΓχεειΙειιΐϊ ρββίηιο άβδοτιρία βδΐ ,

εχ ςυ3 νίειοΓ 3ΐ)ϊί( : Ιιιείη, ίηςιιβπι, Ιι ίδΐίΐί*, εχεΓ-

είΐ3ΐίοηΐδ, εοηΐυΓΐ)3ΐϊοιιίδ, ίιιϊιιιϊείΙίβΓαηι ει αιιιΐί-

Ικ>ηΐδ : δίοειιϊπι νοεειιι ϊηίιιιϊεί ίηίετρτείοΓ .· βΐ ΙΗ-

1κι1;ιΙίοηίδ 3 ρεοεηίΟΓίΙιιΐδ ρΓοΓεοΙχ, ει ϊγκ ΐηιΙί^ηΒΐι-

σκότος, και τά τοιαύτα. Ό τοίνυν τοιούτων τε κα\ ρ Ιίιιη:, ήυίϋυβ οοηοϊΐαηΐυΐ' Ιυτίιαίϊο οοπϋδ, εΐ Γογ-

τοσούτων ύπερσχών άντιζάλων, έν τώ πτερώ της ώς

περιστεράς έπιφανείσης τψ βίω, χαΧ μεταναστάς άπδ

τών έν τι) κακία ύλομανούντων, έπι τήν έρημον της

πονηρίας τών ζιζανίων βλάστης, έν φ γίνεται ή κα-

τάπαυσις, τώ πόλιν δλην τών άντικειμένων αϋτώ

πληρώματι τών έποικούντων νικήσαι, ής οίκήτορες,

άνομία, κα\ κόπος, και άντιλογία, τόκος τε, και δόλος

κα\ θάνατος, χοή ζωής είς άδου κατάβασις · καΐ τδ

πάντων κάκιστον γένος, τών άει χατοικούντων ή

ύπόκρισις, ή τί) ένδείξει της όμοψυχίας τήν έπιβου-

λήν ένεργοΰσα. ΤΗς κρείττων γίνεται ό παντ\ τώ της

Ιδίας ζωής χρόνω συμπαρατείνι^ν τήν είς τδ θείον πε-

■ ποίθησιν. Έσπέραν γάρ κα\ πρωΐαν, και μεσημβρϊαν

ίϊπών, όλον περιλαμβάνει τδ ήμερήσιον μέτρον, έν

η'ιάο ιιιοΓίϊδ, εΐ ΐίιιιοΓ, ει Ιγοιπογ, ε! Ιεηοΐιτίβ, οι

8ίηιίΙί3. Οιιί ί$\1»Τ 1οι 3ε ΙηηΙϋδ βυρθΓ3ΤΪΙ 1ιθ8ΐθ8,

ροιιιιίδ ε]υδ Μβιιιηρίϊβ, (|υϊ ϊιι δρεοίο οο1υηιΙ)33 ηΐα

ηοδίΓΧ αρραι υίΐ, .·> ΐπιπδΓβΠ 8888 αΙ> ϋδ ηυί πααΐϊ-

Ιίχ δΐυϋίο ίηδβΓνϊυιιΙ, ίη δοΐίΐιιϋίηειη ν.'κ ικιιη »Ι>

οηιηί ιΐ)3. ίΐ'.3, οι ροηιίοίοδο ζίζαπϊοΓυηι ^οΐ'ηιίηβ,

1ΐΙ)ί Γβ(|υΪ68 30((1ΐίΐ'ίΙ(ΙΓ, (1ονίθΐ3 ]θΙΙ1 1θΐ3 3ι.1ν8Γ83-

ΐ'ίοπιηι οίνίΐαΐβ εαιη οπιιιί ίιιοο,3ηιηι ΐυτοβ, ειι]>3

ίηοοΙίΒ 8υηΙ ίηίςυίΙ»8 ε( 131ιογ, ει εοηΐΓ3(1Ί(ΐίυ ,

υδυΐ'3, ει (Ιοίυδ, βΐ ιιιοτδ, βΐ νϊνβηΐϊυπα .ΐιΙ ίηΓβπιδ

(Ιεδοεηδϋδ, εΐ ςυθ(1 οιιιηίυιιι ηιαίοηιηι ΐείεΓΓΪιιιιιηι

ξβιιυδ 881, ΊηεοΙαΓυηι ρεΓρείυα η^ροεπδίδ, φιχ

βρεεϊε οοιιοοπίίηε βΐ υηβηίπιίΐβΐίδ, ίη8ί(1ί38 ιιιοΙίΙυΓ,

ηυ3 δΐιροΓΪοΓ ον;κ1ίι ίΐΐβ, <]ΐιί Ιοιίιιβ νίΐίε 8ΐι;ε (ΐε-
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επΓβιι ϋροηι βΐ ΠιΙιιείαΜ εχ Ποο δυδρεηδβιη Ηαϋβι. Α

Υεδρενηπι βηίηι βΐ ηι,ιηε, ει ηιβπιΐίοιιι ηοηιίικιηδ,

Ιοίυηι (ΓιιίΓηιιηι ειιτδυηι εοιηρι-εηβηϋίΐ, ςιιο Ια 1 ία

ιιαιτηΐ, ηυχ Πειίδ βχ.ΉκΙίι-β δϋδΓιηεΐ, Γοΐϊηιοηβ ϊη

ρ»Γβ νίΐηηι »1ι ϋβ, (|<ιί ίρβί ιηαςηο ηυιηβΓΟ »ρρι·ο-

ρίιιηιιηηΐ, ψιοδ < νίι·03 &.Ίη$ιιπιιιηι > ηοηιίιιαΐ, βΐ

< (ΙοΙοδΟδ 61 ϊη ιηαΐίιίβ εοηδΐιηιηΐ3(0δ. ι Οιιιιι ίβίΙιΐΓ

Γιιΐιιεία ϊη Οβυηι Ιοί ηε Ιηηίοδ ΙιοδΙεδ ϋ^ΐιοΐΐηκδβΐ ,

ΠΙΓ81Ι9 ςιΐ3*ί οΜίνιοηΐ ριίοπίιιιβ ΐΛΐιοπΙουδ ΐΓ3<1ίΙίδ,

ϊη να1ί<ΙΐθΓβ8 Γο1)ΐΐ5ΐίθΓ05ςϋβ ηηΙ»£θΐιΪ8ΐ33 ίη$υι-£ίΐ.

Υίιΐε βηίιη, φΐοβ 8ίΙ)ί 1;ι1)0Γβ8 ρβΓ εοΓίαηιίη» ρι·ορο-

ιΐ3ΐ : ι Ριό ροριιΐο, > ίηςιιίι", ι ςιιί 3 δαικίίδ Ιοη^υ

Γ;ιεΐυδ 681. > ΡοριιΙυ» ίδΐβ βδΐ 1013 Ιιοπιίηυιη πιυ.1-

ΙΪΙΙΙΐΙΟ, 0,113111 $6ρ3Γ3ΐίθ 3 83ΙΗ'Λ'ΐδ Π13Ι1(]31Ϊ8 ΪΠμβηΙΪ

ηυο(ΐ3η) βΐ ίηΐίηίΐο ίιιΙβΓνβΙΙο 3 Ι)εο δβ,ίιιηχίΐ. Ηιιηε

βΓ^Ο ρΟρίΐΙΐΙΙΙΙ ΓβνΟΓβΙ ρβΓ νΪ0ΐ0ΓΪ»ίΠ 31) 3άν'βΓ53Γ10 ■

ΓοΙαΙληι, ρΓορπ8Ϊΐ3 ίη ρι-χπιπιπι εειίβπιίηιιιη ίρ$3

ρεπϋΐοηιιη 8:ι 1 ιι Ιβ, ευμιβ ^Γαΐία ίη εοΐιιιηηα αυοη,ιιε

ίηδεπ&ίΐ ρι-χεΐ3πιιη ηοε Γίείηιΐδ, δεπρίυτα ίηάβίε-

1)ί1ί, άΊΐΓ.ιηΙε ίη οηιηβ χνιιπι πίηιπι £68ΐ3πιηι ιηβ-

ιηοΓίβ. Οίιΐίρίΐ ί^ίΐιΐΓ Οανίίΐΐ νίοίοτί» ίη Ιίΐιιΐί, ββιι

εοΐιιιηηχ ίηδεηρίίοηε, ι Ο,ιιηηίΐο, > ϊηαυίΙ, < Ιβ-

ιιυβπιηΐ ευιη Α11ορΙΐ)ΊΊ ίη Οβίΐι. ι Νβ νει·ο ηοβ

ρπείβΓβοί κβηβιΐδ 3ΐι1>]εεΙιΐ8 , βΙ ςυαεί ϊηΐβχΐυβ ηϊ-

δίοτίχ ίηνοΙιιοΓίδ, ΓμοΙο νβΓΐ)Ϊ8 εοπιρβηοΊο, ρβυείδ

εοιηπιβπ)0Γ3ΐ)θ Ιιίδΐοΐ'Ϊ3ΐη *β. Ιην'κίίί βΰνβΓδίΐδ ϋανί-

<1επι ίην38βΓ3ΐ ΐγι-ηηηίευιπ δβυίειη οΐ) νίείοπβιη ά"β

ρΓϋ8(Γ3ΐο ΟοΙίαιΙι ΓβρθΓΐ3ΐ2ΙΤΙ, ςιιηιΐφΐε τίείοπβ ίΙΙα

ροΓ εΙιοΓΟβ, οηιηίυηι αρρίαιίδΐι, εεΙθ1)Γ3ΓβΙυΓ. Οιιβγθ

δαιιΙ οιηηί βίικίίο, είβηι 61 ραίαπι, ίηίβηΐυηι βί »ί- £

Γργγ6 ηιηείιίηα&ίΐιιι·, ηυηε φΐίϋβηι οεειιΐΐε δίπιειίδ

ίιΐδίαΐιβ, ΓΟΓδυβ βρειΊε οιιηίδ ίη ίΙΙϋπι εοτηβρίίβ,

δΐιΙ)ϋίιίδπιιβ εοιιΐΓ3 ΊΙΙυιη εοηείΐ3ΐίδ. Αι ευηι νβΓίΐδ

ιηυΐΐίδηυε ηιο:1Ίδ ϋβνϊά 3 ίΐβιιΐβ εχα^ίΐηΐιΐδ βί Ιεη-

ΐαιυβ εδδεί, Ιαηιΐβπι 3(1 ΟοΙΙκεοβ ρΓοΓεείυδ, υη3ηι

εχ είνίίαιίυιΐδ βΙίβηίββηαΓοπι ίιιεοίβυαΐ, δροηΐβ εί

ί;Ι ίΙΙίδ εοηεβ(ΙβιιΐίΙ)ΐΐδ, ίη φΐβ υιΐ3 ευιη δοείίβ ιΙβ§β-

1>:ιΐ, (Ιιι»1)υδ ^ηεΐυδ Ιβςίΐίπιίδ ιιχοηυιΐδ, ηηαηιιιι

φΐίϋεηι ίΙΙϊ ΙδΓ3ε1ίΙί8 8Γ31, ί!ΐ3 νει-ο ρυΐεηΐίδ ευ]υ$-

ϋ;ιιη ίιι Οαιτιβίο εοιι}υκ ΓυεηΙ, φιο πιοηιιο, ϋβ-

νίιΙΙ ηηρδεΐ'3ΐ. Ηχε ΙιίδΙοΓίχ δεήβδ εοηΐίηεί.

ΟιιοιΙ ίρίΐιΐΓ άείεηΐιιβ βδΐ βριΐιΐ «Ιίεηίβοιίίδ, 1(1

ιιοιι 681 ιΐΓβπηιοηΙο, ίρδίιηι ά\> ίιηρΓοΙιίΐαίε οεευρ»-

Ιΐιιιι ει ϋβίβηΐιιηι ίηίδδβ ; ηοη εηίιιι Ι;ι1ε φύά βεε'ι-

ιϋΙ;5ί(Ι ίη(1ίε3ΐ ρΐεηβιη ςυβιηιίΒηι αηιοΐΌ Ιπιηιαηί- β

Ιίΐΐεηι βί βΟεείίοηεηι, ηιι» βΐίειιί^εηβΐ ευπι εοηιρίε-

ε(εΙ)3ΐιΐυΓ. Ν3ΐιι ςιιεηι εχ ραίοπιίδ 8β(1ίΙ>ιΐδ ο]βεβ-

ταηΐ, Ιιαιιε βεΐΐιχί δυίβ Ίη 86(1ίυυ8 εοΙΙοεβιιΐ. Οιιίϋ

ΐ^ίΙιΐΓ ίδΙε ϋβνκΐ, ίϋίϋδ Ιβδβε, Ιιοηιο εχ Ιιοιηίηίΐιυδ ,

αάβο ριορί'ϋδ εειΊηιηίηί1)ΐΐδ βΠεείΙ, υΐ ΐοΐ3ΐιι ηβιιι-

Γ»ιη Ιιιιιιΐ3ΐ)3πι, ΐΓαιίδ^Γβδδίοηε (Ιίνίηοτυιη ηιαικΙβ-

ΐοηιιιι, α Οεο Ιοη^ίιΐδ 3ΐ)3εΐ:ιιη, Γβνοεβδδε, είςυβ

ΙιΐϋΙί &ευ εηΐυιηιιχ ίιΐδεηρίχ χη\ζ\αΛΐ3 ιιυηΐίβδδε,

ρι-%(1ίε3Γί ροδίίι ? ΙηδεηρΙίοηεηι νεΓΟ εοΐιιηιηχ, δί

ςυίδ (Ιίνίηίΐυδ ϊηδρίΓαίαπι δεΓίρΙιΐΓ3ΐη ηοηιίηεΐ, ϊβ

ιηίηίηιβ βοεΓηνεΓΪΙ. Αη ΓοΓίε εχ ίρδ;ι ΙιίδΙοΓίχ η3Γ-

ναιίοηε Ιίηιιεί, ΙβΙεηι Ιαηΐιιιιιηιιε Γυίδβε, <|ΐιί εχΐΜ

φ -αϋ-α λέγει, ων ό θεδί έπαχοϋειν ανέχεται ■ λυτροό-

μενος διά ειρήνης την ζωήν άπ6 των οϋτω προσεγγι

ζόντων αϋτφ έν πάλλω τφ συστήματι, οΰς « ίνδρας

αιμάτων ι ένομίζει, και * δολιότητος, ν.α\ έν κακία

τελείους. ► Τοσούτων το£νυνχα\ τοιούτων διά τοϋ έλ-ΐ·

ζειν επί τον Θε6ν κατακρατήσας, πάλιν, ώσπερ τινά

λήθην των δεικνυμένων ποιησάμενος πύνων, τοις

ίσχυροτέροις τε καΐ μείζοσιν των Ανταγωνιστών έπ-

εγείρεται. Ίδοί» γάρ οίον πόνον έαυτφ δια τών άγώ-

νων προστίθησιν « "Υπέρ τοϋ λαοΰ, ι φησ\ν, < τοϋ

άπ6 τών άγ£ων μεμακρυμμένου. > Ό δέ λαος ούτος,

άπαν έστιν το άνΟρώπινον πλήρωμα, δπερ ό χωρι

σμός τών άγίων έντολών πολλώ τινι χ&\ άπείρψ τώ

μεταξύ διαστήματι τοϋ Θεοϋ διετείχισεν. Τούτον ανα

καλείται δια της προς τδν άντίπαλον νίκης, έπαΟλον

τών άγώνων τήν τών άπολωλότων σωτηρίαν ποιού

μενος, ου χάριν και ένστηλιτεύεται τδ κατόρθωμα έν

άνεξαλείπτω γραφή διαιωνιζούσης τών γεγονότων

της μνήμης. Γίνεται ουν ή νίκη τω Δαβίδ είς στηλο-

γραφίαν, < "Οπότε, ι φησιν, « έκράτησαν αύτδν οΐ

Αλλόφυλοι έν Γέθ. ι Ώς δ' άν μή παραδράμη ήμας

ή διά τών αινιγμάτων της ιστορίας ύφαινομένη διά

νοια τω λόγω, συντέμνων δι' όλίγου έπιδραμοϋμαι

τήν ίστορίαν. Φθόνος ένεφύει κατά τοϋ Δαβίδ τω τυ-

ραννικώ Σαοϋλ έπΐ τή νίκη τοϋ Γολιάθ, έν τή ευφη

μία τών διά χορείας φαιδρυνομένων τή νίκη · καΐ

πάσαις έπινοίαις λάθρα τε καΐ έκ τοϋ προδήλου τδν

κατ' αύτοϋ φόνον ό Σαούλ έξήρτύετο. Νϋν μέν κρύ-

6δην τάς έπιβουλάς συσκευάζων · αύθις δέ διά τοϋ

προδήλου τών όπλων άπτόμενος, κα\ συγκικών κατ'

αύτοϋ τδ ύπήκοον. Πολλής δέ πολλάκις προσαχθείσης

πείρας παρά τοϋ Σαούλ τώ Δαβ\δ, τέλος παρά τοις

Γεθαίοις γενόμενος, πόλιν ωκησεν τών άλλοφύλων

μίαν, έκουσίως παραχωρησάντων αύτψ, έν ^ μετά

τών συνασπιστών ην, δύο νομίμοις γυναιξί συνοικών,

ών ή μέν ην Ίσραηλϊτις, ή δέ τών κατά τδν Κάρμι-

λόν τίνος δυναστευόντων γενομένη γυνή, μετά θάνα

τον έκείνου τώ Δαβίδ συνοικήσασα. Ταύτα περιέχει

ή ιστορία.

Τδ τοίνυν κεκρατήσθαι αύτδν έν τοις άλλοφύλοις,

ού τήν έπΐ κακω γενομένην σύλληψιν περ\ αύτοϋ δια-

σημαίνει· ού γάρ ούτως έγένετο· άλλά τήν άγαπη-

τικήν φιλοφροσύνην τε κα\ διάθεσιν. Τδν γάρ έκ της

πατρώας γης έλαυνόμενον οί Γεθαϊοι παρ' έαυτοίς

κατοΐκίζουσιν. Τί ουν άρα ούτος ό τοϋ Ίεσσέ Δαβ\δ,

δ έξ άνθρώπων άνθρωπος, τοσούτον τοις ιδίοις άθλοις

κατώρθωσεν, ώς πάσαν τήν άνθρωπίνην φύσιν διά

της τών άγίων έντολών παραβάσεως μακρυνθεΐσαν

άπδ τοϋ Ηεοϋ, πάλιν άνακαλέσασθαι, κάκείνω μηνύ-

σαι τά της στηλογραφίας αινίγματα ; στηλογραφίαν

δέ τις τήν θεόπνευστον Γραφήν όνομάζων ούχ άμαρ-

τήσεται. "Η δήλόν έστι διά της κατά τήν ίστορίαν

συμφράσεως, δτι τοσούτός έστιν ό έξω τών της Ιου

δαίας δρων γενόμενος, και πόλιν έν άλλοφύλοις έαυ-

τώ συνοικίσας, κα\ διπλώ συναναπαυόμενος γάμψ,

«' Ρ*3ΐ. μ , 1. ·» 1 Ηε8. χχι, 1-2.
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τήν μέν τοϋ Ισραηλιτικού γένους, την δέ έκ τών όλ- Α ίυ(ΐ3!;ε Πηεβ ριιίβυβ 8Γ31, ςπίςυβ ϊηΙΟΓ βΐίεηίςεη»*

λοφύλων τώ θαλάμω παραδεξάμενος. "Ωστε εί χρή

τον ιτερΧ τούτου λόγον τρανώτερον άπογυμνώσαι,

ούτος έκεϊνός έστιν ό νικητής τε άμοϋ καΐ νυμφίος.

Δι" ών μεν γαρ κατηγωνίσατο τον τό κράτος Εχοντα

τοΰ θανάτου, δ δυνατός έν πολέμω, τόν άπειρον τού

τον λαδν, τδν έν τφ άδβ κρατοϋμενον, εις έλευθερίαν

έξείλετο. Τοϋ δέ Ίσραηλίτου λαοϋ φθόνω καΐ ζηλο

τυπία πρδς τδν κατ' αύτοΰ φόνον όρμήσαντος, κρα

τείται δι' εύνοιας παρά τών άλλοφύλων, καΐ πάλιν έν

αύτοίς συνίστησιν, την Έκκλησίαν λέγω, έν ^ κρα-

τύνβι την έαυτοΰ βασιλείαν, δ ειπών τοις ύπδ τοΰ

Σαούλ τεταγμένοις, δτι, « Άρθήσεται άφ' υμών ή βα

σιλεία, κα\ δοθήσεται ΕΟνει ποιοΰντι τους καρπούς

αύτής. ι Έν ταύτη πόλει, έστι μέν τι και της Ίσραηλι-

ίίοπιηι βεάεηι Π χ 1 1 , άηρίίεί ρβΓ ηΐίΐίπιηουϊυηι ]ιιιιοα

υχοΓβ, ηΙΐΐΜ-α <]ΐιί(Ιοηι ΗηεΙίΐίεί ςβηεήβ, 3ΐΙει·3 κχ

3ΐίειιί£εη'ΐ8 ΐιι ΙΙηΙαιηιιιη βϋνοεαίη ? Ιΐβιμιε 5Ϊ ογ.ί-

Ιΐοηεηι ιΚ' Ιϋί ρΐαηίιιβ ει (ΙΊ&ΐΊιικΙίυβ ϊη>>ΐϊι ιιθγο νβΐϊ-

ηιιιβ, ηίε νϊά'εΙίεει Πίε εβί ν'ιΟΐΟΓ βϊιηιιΙ ε( βροΐιβπι,

ςυί ροΐεηβ ϊη 1>β1Ιο, νβΙΉΙυςφίβ νίπΐηΐδ άΌ1>ε1!3ΐο

ϊ 11ο, ςιιί ιηοΓίΐδ ροίειιΐϊηιιι ρο85Ϊι1εΙ)3ΐ, ϊηηιιηιεΓίιηι

ϊΙΙυτη ρορυΐιιηι ςιιβιη ϊηΓεπ ιεηευβηΐ, Ίη Ιίηει ΐ;ιΐ<-ιι ι

3536Γΐιί( : ι νι ιιι βιιίειη ρομιιΙυ3 ΐΒΓ3εΙίΙίεϋ8 ϊπνίιϋ;ι

ε( χηιυΐϋΐίοηε ίηεΐΐαίιικ ι·»ιΊ, ΓβείρϊΐιΐΓ ηΐ3£ΐΐ3 ϋε-

ηβνοΐεηΐία 31) «Ιίειιίςεηίβ, ει είνίιαΐβιιι βρύα" ΐΙΙθ3

εοικίίΐ, Ε&ΛαίίΐΜ. ϊηψιηιη , ΐιι ΐ|ΐι;ι Ιεηεΐ ινιηιιιπ

εί ίιηρεπιιηι $υυιη ίΙΙε ςυί δυΐκίίιϊδ ϋαιιΓιβ ϋίχίΐ :

< ΑυΓεΓβΙιΐΓ α νουΐδ ιβ^ιιυιη, εί (ΙαυίΙιΐΓ βειιΐί Γε-

τικής εύγενείας, κατά τήν προφητικήν άναφώνησιν, Β Γβηΐϊ ΙϊυοΙιΐΒ ε]ιΐ8 ι 1η ΐδΐί οίνίΐβίε 3ΐί(|ΐιί<1 εΐίβιιι

ή φησιν, δτι « Έν έκκλησίαις εύλογεϊτετδν θεδν Κύ-

ρ'.ον έκ πηγών Ισραήλ. > Οί γάρ κατάρξαντες τοϋ

λόγου της πίστεοις, οί κήρυκες της αληθείας, ο! θε-

μελιωταΐ της Εκκλησίας, οί μαΟηταΊ, λέγω, και από

στολοι, έκ πηγών ήσαν τοϋ Ισραήλ. « "Αρχοντες, ι

φησ\ν. > Ιούδα, ήγεμόνες αύτών. "Αρχοντες Ζαβουλών,

άρχοντες Νεφθαλείμ. > Διά σημείων τινών κα\ συμ

βόλων «ροσημαίνει ή προφητεία τά τοΰ γένους τών

μαθητών ιδιώματα. Έν οίς έστι κα\ ό νεώτερος « Βεν

ιαμίν διά τής έκστάσεως > παιδευθε\ς τά μυστήρια,

καΐ έκ σπέρματος Αβραάμ, κα\ φυλής Βενιαμίν,

Παύλος δ θείος απόστολος.

Πλην, ε'ι κα\ τη" Ίσραηλίτιδι συνοικείν ό βασιλεύς ^

ιστορείται, άλλ' άγαπάται πλεϊον ή Άδιγαία, ί) συν-

ώκει τδ πρότερον ό Καρμήλιος Νάβαλ, ό κυνικός

έπίκλην, δ τραχύς έκεΐνος κα\ δρειος, δ τά πρόβατα

χείρων. Ου διαφθαρέντος, συνοικεί τώ βασιλεΐ ή γυνή,

χα\ βασιλέων γίνεται μήτηρ. Ή μέν ουν έπιγραφή

τής ψαλμωδίας τοσαΰτα περιέχει μυστήρια , τήν

ΰπέρ τοΰ λαοϋ τοΰ μακρυνθέντος άπδ ιών άγίων

σημαίνουσα, καΐ τήν έπ'ι τοις κατορθώμασιν ύπέρ

τών άλλοφύλων στήλην, ήτις διά τών έν αύτ?| γραμ

μάτων, τοις μέν άπδ τής άπιστίας τών Ιουδαίων,

"νειδος 'έστηκεν, τοις δέ διά πίστεως σωζομένοις,

όδηγία πρδς τδ άγαΟδν και ύπόδειγμα. Αϋτά δέ τής

ψαλμωδίας τά όήματα μαλλόν πως δοκεϊ ού τοσοΰτον

Ι$Γ3ε1ίιίε% εϊνίΐαΐίβ Γερεπτε Ιίοεί, }ηχΐ3 ρι·ορΙιεΐί-

εηηι ϊΙΙμπι νοεεηι, ςιίδε ηίΐ : ι Ιη εεείθβίίβ 1>εηι;άί-

είΐε ϋευηι ϋοιηίιιυπι άο ίοηΐίυιιβ ΙδΓ3ε1 » ηηηι ςιιί

ίηίΐίο Ωϋβί (ΙοείΓΪηαπι ΐΓαιΓιϋοπιηΙ, ρΓχεοηεβ νεπ-

13(Ϊ8, Εεείεβίχ ίιιηιΐβίοπ'δ, (Ιί&είρυΐί, ίηςιιαηι , ει

3ρο5ΐο1ί, (Ιϋβεειιάεηιηΐ εχ ίοηΓιύιΐϊ Ι$Γ3ε1. ι Ρπη-

είρεβ, ι ίηςιιιΐ, < Ιιιάζ, ρΓΐηεϊρβϊ εοηιηι, ρπηοίρεδ

ΖίΐΙ>ιι1οη, εί ρΓΪηείρε$ ΝερΙηΙΐΜΐίπ». · ΙΙΙ)ί ρεΓ $ϊ§ιι:ι

φι&ά&χη ει βνηιΐκιία Ρΐ'ορΙιεία νβΐίείηαηβ, ^επεΓίβ,

εχ ΐ|ΐιο οιΐί ΡΓβηΐ (ΙΊκείρυΙί, ρι·ορπεΐ3ΐε5 (Ιεηιοιι-

8ίΓ3ΐ. ΙηΙεΓ ηιιοδ τερεηΐιΐΓ ϊΐϊϋοιτι 3ι1ο1ε$εεηΙυΙιι$

ίΙΙε ι Βειι]3ΐιιίη, ίη πιεηΐί» εχεε8$υ > ηιγ$1επα

οϋοοίυκ ; εχ βεπαϊηβ Α1>ι αΐιαηι, Ιη1»υ Βεη]3ηιίη ,

Ρβυΐιΐδ (Ιίνίηπϊ ίΙΙε βροδίοΐιιβ.

ϋχιεπιιη ϋεεί ευιο ΙβΓβεΙίΐϊεβ ςιιοςυε τεχ Ιι>οϊ-

ΐΜΓβ εοηιηιειηοι'ϋΐιΐΓ, ιΐιαηιβη βπίεηιίυβ 3ηιαΙυ?

ΑΙ>Ί^3ΪΙ, ςαβηι ρΓΪιι» ιιχοΓειη ΙιαΙιαοται Οβπηβϋυϋ

ίΙΙεΝαοβΙ, Ονηίειι» οο^ηοιηίηαΐυ», ηβρεΓ ίΙΙε, ιήυη-

Ιϊ 1)ΐΐ3 355υεΐυ8, ΙοικΙοΓβ 3θΙίΙιι$ ονεβ. ϋαο (ΙεΓυηείο,

ρη^ίΙιΐΓ ίΙΙα ιηυΙίβΓ ηιιρίίίβ Γε^ί», Πίςυε ηιβκτ

Γε§ϋηι. ΙβίΐιΐΓ ϊηβεηρίϊο ρβηΐηιϊ 1»\Ί» εοηΐίηεΐ

ηινβίεΓία, ϊηιΙίεβηβ νϊάεΐίι-εΐ ιίΐιιΐιιηι 3ευ εοΐιιηιηβηι

|)γο ροριιΐο 3 83ηεΐΪ3 είοπςαίο, εί ε^Γβ^ϊβ ϊΗ;ι ρΓ'>

3ΐίεηί^εηϊ3 ί3είηοΓ3 ; ςιια: ρεί' Ιίιιετβκ βίΐιί ϊηϊεπ-

ρΐ38, ϋιιϋϋΒΪ» (|ΐιί(1ειη οί) ρβΓΓκΙίϊΐη ίη ορρΓοϋΓΪιιιη

βΓεεΟ εβί : ϋΐίβ ν<το. ηιιϊ ρβΓ ΓκΙβιη βαΐνβιιΐιιτ, ίη

άικβηι ε( βχεηιρίυηι αά οιιιηειη Ιίοηβϋ'.ηΙβιη. Ιρβα

βιιίειη ρ63ΐιηϊ νεΓυβ ηοη Ιβηι Γεκρ'κ'ειε νίάεηΐυΐ'

πρδς τδν άναφανέντα βασιλέα βλέπειν, δσον πρδς αύ- ρβ<;βηι ίΙΙιιιη, ςιιί 8858 ηορίβ ε εοείο ιίεβεεηιίεηδ

* -*\ 9 ί. ~ - ί » \ \ " _ . . . , . ..
τδν τδν Δαβίδ τδν κατά τής κακίας άγωνιστήν, κα\

τής άρετής έργάτην. Οΰκ 4ν δέ τις άπάδειν εϊποι τά

τής ψαλμιοδίας νοήματα , πρδς τά τής Γραφής αι

νίγματα. Ό γάρ πρδς τήν θεολογίαν άληθώς, καΐ

καθ' δν δει τρόπον βλέπων, σύμφωνον άποδείξει πάν

τως τδν βίον τή πίστει. Τοΰτο δέ ούκ άλλως, ει μή

τής σαρκικής έπαναστάσεως διά τών τής άρετής

έπιτηδευμάτων καταπεσούσης. Αρετής δέ κεφάλαιον,

ή τοϋ θεού συμμαχία, ής άξιοΰται ό θείον ελαιον

έαυτψ διά τής ζωής οίκειούμενος. Όσπερ δέ εί τις

ληστού τίνος έπελθόντος ή άνδροφόνου, κατά τδ

άθρόον, έπικαλοΐτο τών φίλων τινάς εις βοήθειαν, ούκ

ρ3ΐεΓεείι, ηιιβιη ϊρ$ιιηι Όβνίύειη, οιηηίβ ίιηρΓθ5ϊ-

Ι3ΐί8 (Ιεηε1ΐ3(0Γειη, νϊηυΐίκηυε ίεείΛίοτεηι. Νεςυε

νεΓΟ ιΙΪΜτίι (|ΐιίϋ 3εηΐει1ΐί3ΐιι ρ53ΐηιϊ 3 δεηρίιΐΓχ

3Βηί^ιη3ΐί8 ο1>8ΐ:υΐ'ί8(|υε 8ειΐ9ΪΙ)ΐΐ8 (ΙΪ8ΠΓερ3Γε. Ναιιι

ςιιί νεΓε ει εο <|ΐιο άεεεί ηιηϋο, 3(1 Ιΐιεοίοςίβιιι,

Γεηιηιηιιε ϋοείεβίίαιη εο^ιιίΐίοηεηι οευΐοβ εοηνεηίΐ,

ίΙΙε νίΐηιιι ευιη Πιΐε εοηΓοπΐ)3ΐ : ηιιο<Ι βϋΐεΐ' ιιοη Κι,

ςιιβηι 8ί ε3Γη3ΐε8 3ρρεΐί1ΐοηε8 βΐιιϋίο νϊΓίαΙυοι ει

εχειτϊΐαΐίοηε εοιηρΓίηΐ3ηΙυΓ, εί ειΙοηιεηΙιΐΓ. ϋαρυΐ

τβΓονϊΓΐυΙΪ8 831 ϋεί 8ΐιϋ3Ϊ(1ϊυηι ει αιιχϋΐΗΗΐ, ηιιοι!

εί ουιίη^ίι, ιρη (Ιίνίηβπι ηιίβεΓίεοηΙίβιη ρεΓ νίΐβιιι

εί1)Ί πυικϋίαι. Οιιεηΐ3ΐ1ιηοιΙιιηι βιιίειη ΙϊίΓοιιε ει :.α-

·» ΜβΙΙΙι. χχι, 43. 1 ΡδίΐΙ. ιχνιι, 27.

■
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ιιιϊεί(ΐ3 ηαορίίηι εχ ίηιρίΌνίδΟ ίιτυοπίβ, ίηνοοϋΐ ηυίβ Α

αιηίεοε, υΐ δΐιρρβίίβδ ΓεηηΙ, ηοη οοηΐεηΐυδ δοίρδο

3ΐ1 ρεποιιϋ ΠΙϊιΐδ Γυ£3ηι : ίΐα βΐ ηίο ϊη οεπβηιίηβ

'Όηβΐίΐιιΐιΐδ , ρΓορΙβΓ ϊπιρΓβββϊοηβιη άϊ> Ιιοιιιίηε

Γ:κΐ3πι, (ηοπυηειη ηοπιϊηαηβ, η3ΐυι;ρ ηοδίΓΛ ρει·-

ΙυΓίιηΐϊοηβδ ει βίϊεοΐίοηεδ ίηιΐίοαΐ νοεε οοΙΙβοΐίνβ)

ίιινοοβΐ δΐιρεηιιιπι αυχΊΙϊαπ), οοηοιιΐοβπ 8686 »ϊ)

ϊηϊιηίεο αΊοείιδ, ί3ΐ'ι§αΓίςϋβ βΐ Ιι-ίΐηιΐβπ, ριι^ηβ οοη-

ΙίηΐΙΟδ 0*188 ΟΊΐΓβΙΙΙβ.

Νβη,ιιβ βη μι) ηηυη άαηΐκ>1 βότβΓβίΠϋπι βεουηο

οοηΠ'ι^εικΙί 03083 οοη^βαΊ, βοά υηίευιη Ιιοιηιηθίη

Ϊ11813Γ ιιιιιΙΙίΙααΊη'ΐδ ήοδίίυιη β88β. Αίΐ εηίηι : ι €οη-

ευΐεηνεηιηΐ ηιβ ίηίιηΐεί ηιοί Ιοΐ3 ύ'\β, ι ιιιίδδίδ »1)

βΙΙο ]3εη1ίβ, βο ηυυιΐ δυρεποιτβδ βίηΐ ηιβ, ςιιϊ οοηουΐ-

οογ. Νβΐ|υβ ϊ(1 ΐ|ΐιθ(1 3θοΐύίΐ, άε άίβ Πι ει Ιιιοε ρλΙβπι :

ηοη εηϊιη Ιϊιηιιίδδβη), δί ρβίβηι πιοουιη εοη£Γ6δδί

εβδεηι. 01) ΐ<1 βάάίΐ : < ϋβ άΊβ ηοη Ιίηιοοο ; >

ΙβοίΙε ιηδίηικιηδ ίη Ιβηβοήβ 8β ίο ΙιοδίίΙπίδ εχΐβΓ-

ι-εΐϊβπ, ει Γοπηίΰίηβ ρβΓΟβΙΙί. 8εά Ιχΐϊβ αΜεπι ίρββ

«Ιοί ρΓΟΦΓββΐ, ερβΓβηάο Ιη Ιυεεηι, φιπ Ιεηεοι·»

(1ί<:ρκ1ΐ3ηΐυΓ : ι ϋβ άίε ηοη Ιίηιβοο, 8£0 Τ8Γ0 ίη Ιβ

κρβΓ&Ιο. ι Ροηε βυΐεπι δβηΐεηΐίηηι βοπιιη, ςιιβ; ϊη

Ιιοε ρβιίπιο δοπρίβ βυηΐ, πιηξίδ βδδοςιιείιιι·, ςιιί αά

ίιΐδοπρίίοηϊδ χηΪ£Γη3 δβδβ εοηνεΓΙβΐ ; υ,ιοηαΊιι βηίηι

Ιιιιηΐ3ΐΐ3 ηαΐϊο 3 ββηοΐϊδ βηββίίδ Ιοηςε αΊδδίΙβ ει·3ΐ,

οοηοιι!θ3ΐ)3ΐΐ)Γ 31) ίιιιηιο<ΙεΓ3ΐ3Γυηι α/1'ροΐίοηιιπι

ι>3ΐυΓ3, 3ηςε1)3ΐηΓςυβ εΐ (1βΓαΙί{;;ι1)3ΐπΓ ριΐβη* ρβι·-

ρεΙιπΐ3ΐο βχ οιΐίιϊδ βΐ διιρβποιϊοιίδ Ιοείδ ίηιρεάΊΐβ :

ρΓορίβΓεβ ηοείυ ιηβχίιηε ρεΓίΐηιββεεϋβΙ. Ουβηάο

3ΐιΐεπι δρβΓ&νίΙ ίη ϋβο, βρε ϊΙΙβ ίη νβηίβ τβϋυδ ^

ροδίΐ3, νβΐυΐ ροηιΙβΓβ <μιο(ΐ3ηι, 3ΐ)]βεΐ3 ; Ιιιηε ίη

Ιβιιάύδ ρΓορί'ϋ δβΓηιοιιίδ βπιρίΐ ςοί ηίηίΐ βϋιιά βδΐ,

υ,υβιη οοηΓεδδίο Γιάεί. Αίΐ εηίηι : ι Ιη ϋεο ΐ3υϋ3ΐ)ο

δβΓηιοιιβδ ιηεοδ. » 8βο" Ιιοδ ηιοοδ δβΐ'ηιοηβδ Ιβιιάο

Ίϊ^ηοδ βϊδβοΓΒΐιΐιΐΓ ίηίιηϊεί ηιεί, ςιιί οηιηβηι εοβί-

ιβΐίοηεηι δΐΐ3ηι εο οοηνβΓίυηΐ, ιιΐ ηιίηί ηοοεβηΐ,

οεευ!ΐ38ςιιβ εΐ 3ΐ>8οοηάΊΐ3δ ΐιΐδίάίβδ, α" υ πι οιιηι ίρδίδ

ηαοίιο, βΐηιηηΐ ; ςυί δΐιαιτι βιΊοη Γ3ε1ίΐ3ηΐεδ, ηοη

εβδδβηΐ 008βΓν3Γε εβίεβηειιηι ιιιευιιι : Ιιοε εηίπι

οριΐδ β8( ε]υδ, α,υϊ 3ΐ> ίιιϊΐίο ηοπιίείάβ ΓυίΙ *, οΐΐδει·-

νβτβ οβΙοβηβυιιι Ιιοηιίηίδ *; 31 εηϊιη Ιϊεεί Ιιοδίίδ

ίΐΙΐρΓεδδίΟ ξΙ*3νΪ8 δίΐ, ΓβρβΙΙβΙΙΙΓ 1311)611 1)ΟΙ1θίΐθίθ

■υχίΐίί Ιυϊ : ηβπι βΓ3ΐίδ 1ιοιηίηίΙ)ϋδ 83ΐοβ 3 Ιε νεηίΐ,

ηοιι εχ ορβΓΪϋιΐδ {υ&ΐίιϊχ, βεα" βχ δοΐβ Ιυβ %ταϊι& :

ι ΡΓοηίΙιίΙο εηίηι ββίνοβ ΓβοΐεδίΙΙοδ. > Τοΐ3 βιιίειη, ρ

ςικε δοηηίΐυΓ, ρδβΐηιί δβτίοδ, Γενοοβίίοηειη ε( ίη-

8(3υΓ3ΐΊοηεηι ηυηιβηϊ ^εηεηβ εχρΐ3Π3ΐ, ει^υβ εβριιΐ

εδί, νίειοπβ βί) αάτβΓβιηο γρΙκι , ίηάεΙεοΊΙε, ηηαβι

ίη εοΐυηιηβ ςιιηρίαιη, άίνίηχ εΓ^3 Ιιοιιιίηεδ οεηί-

§ηίΐ3ΐί8 πιΐ)ηιιπιβηΙϋπι, οηιηϊ 0Γβ3ΐιΐΓ3; (βηςυβηι

ιιιβιεπβ ΐ3(ΐ(ΐ3ΐΐ(ΙΊ Οβί, ει 0β1ε1ΐΓ3η(ίί ρΓΟροδίΐιιηι.

ΙιΙείΓεο εχίΓεηιίδ 1ιυ]υ8 ρδβΐηιί νεΓϋίβ βίε 03ηί(,

3(1 Ιιβηο ίβΐιιΐ εοΐυιιιηβη) τεδρίείειίδ : ι Ιη ϋεο

ΐ3ΐια,3θο νεΓΗιιηι, ίη Οοηιίηο Ιαυ4>1>0 δεπιιοηειη,

ίη 1)οο δρβΓ3νί : ι ρΓορίβΓ ΐ(ΐιεπι ηοη 3ηΐ|)1ίυδ ίιιοεδδίΐ

πιο Γογ ιιιϊιΐο 03τηίδ. ι Ει ϊη πιε, > ίηςαϊΐ, ι νοΐ3, ηυβ;

Ι'βΟϋ:«ηΐ ρΡΓ Ι311(ΐ3ΐί01168, <]Ι10ΙΠ3Ι1) 1ίΙ)0Γ3δΙί 311111131)1

άρκών έαυτψ πρ4ς τήν των κινδύνων άποφυγήν ού

τω γ.αί ένταΰβα έναγώνιος ών, διά της προς τδν

άνθρωπον συμπλοκής ( άνθρωπον δο λέγων, τη περι

ληπτική φωνη τά της φύσεως Ενδείκνυται πάθη )

επικαλείται την άνωθεν βοήθειαν, πατεϊσθαι λέγων

παρά τοϋ πολεμοϋντος, χαΐ τψ πανημερίω της μάχης

άπαγορεύειν τε κα\ έκθλίβεσθαι.

Μηδέ γάρ μδνον τυγχάνειν τδν δια των άγώνων

αύτι^ συμπλεκόμενον, άλλά δήμον έχθρων είναι τδν

Ενα άνθρωπον. · Κατεπάτησαν γάρ με, ι φησίν, ι οΐ

έχθρο! μου δλην τήν ήμέραν > άπίι ϋψους βάλλοντες,

δια τοϋ γενέσθαι τοϋ πατουμένου ύπέρτεροι. Και ούκ

έν ήμέρα εστίν, ούδέ εν φωτ\ τδ γινδμενον, ού γάρ

άν έφοβήθην άπδ τοϋ φωτδς συμμαχούμενος. Διά

τοϋτύ φησιν · « Ημέρας ού φοδηθήσομαι. ι Δηλών

κατά τδ σιωπώμενον, τδ διά τοϋ σκότους αύτφ παρά

των έχθρων τδν φδβον έπάγεσθαι. Άλλ' έαυτω ήμέ

ραν 6 τοιούτος ποιεί, διά τοϋ έλπίζειν έπ\ τδ φως,

δι' ου τδ σκδτος έξαφανίζεται. ι Ημέρας ού φοδηθή

σομαι· έγώ δέ έλπιώ έπ'ι σέ. » Τάχα δέ 4ν τις μάλλον

καθίκοιτο της των γεγραμμένων διανοίας, τδ τής

έπιγραφής αίνιγμα βλέπων. "Εως γάρ ή\ ό των άν-

θρώπων λαδς των άγιων άγγέλων μεμακρυμμένος,

κα\ έπατεϊτο ύπδ τών παθημάτων τής φύσεως, έν τω

διαρκεί τοϋ πολέμου άπαγορεύων χα\ συνθλιβδμενος ,

κα\ έκ τών ύπερκειμένων βαλλόμενος. κα\ έν νυχτί

τδν φόβον έχων · ότε δέ ήλπισεν έπΐ τδν θεδν , τήν

περί τά μάταια πεπλανημένην έλπίδα, οΤον τδ άχθος,

άποσεισάμενος. τότε έπήνεσεν τους έαυτοΰ λόγους, οί-

τινές είσιν ή δμολογία τής πίστεως, ι Έπ\τω Θεω >

γάρ, φησ\ν, · έπαινέσωτοΰς λόγους·μου. ι Άλλά τού

τους, φησ\ν, τους έπαινετοΰς λόγους, οί έχθρο! μου

βδελύσσονται, τους κατ' έμού λογισμούς εις κακδν εύ-

ρίικοντες, καΐ λανθάνουσαν κα\ κεκρυμμένην έν τώ

παροικεϊν τήν έπιβουλήν διασκευάζοντες. ΟΣ τδ ίδιον

έαυτών έπιτήδευμα ποιοΰντες, ού παύονται άεί μου

τήν πτέρναν έπιφυλάσσοντες. Τοϋτο γάρ έξ άρχής

άνθρωποκτόνου τδ έργον, τδ έπιτηρεΐν τοϋ άνθρώπου

τήν πτέρναν. 'Αλλ' εί κα\ βαρεία τών πολεμίων ή

προσβολή, διά τής συμμαχίας τής σης άπωθήσονται·

προίκα τοις άνθρώποις παρά σοϋ γινομένης τής σω

τηρίας. Ούκ έξ έργων τών έκ δικαιοσύνης, άλλ' έκ

μόνης τής σής χάριτος. < 'Γπέρ γάρ τοϋ μηδενδς σώ

σεις αύτούς. > Κα\ πασα καθεξής ή τής ψαλμωδίας

άκολουθία, τήν άνάκλησιν τής ανθρωπινής φύσεο^

έρμηνεύει. ΤΗς κεφάλαιον, τής κατά τοϋ άντιπάλου

νίκης έστ\ν άνεξάλειπτον, ώσπερ στήλης τής τοϋ

θεού φιλανθρωπίας μνημόσυνον, πάοτ,τή κτίσει πρδς

ύπόθεσιν δοξολογίας προκείμενον.

Διό φησι τοις τελευτάίοις τής ψαλμωδίας , πρδς

ταύτην τήν στήλην βλέπων, < ΈπΙ τψ θεώ αίνέσω

|5ήμα, έπι τω Κυρίω αίνέσω λόγον, έπΐ τω θεώ ήλ-

πισα. ι ΔΓ 8ν τδν τής σαρκδς φόβον ούκέτι δέδοικα.

ι Και έν έμοί, » φησ\ν, ι εύχαΐ, 4ς άποδώσω δι'

αίνέσεως. "Οτι έ(!>|5ύσω τήν ψυχήν μου έκ θανάτου,

• ϋοβιι. νιιι, ϋ. * Οοη. ιιι, 15
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κα\ τούς π6δας μου άπδ όλισθήματος. ι Όλίσθημα Α ηιεαιιι εχ ίηΓβΓηο, βΐ ρβ(1β8 ηιβοβ <Ιβ Ιβρβιι: ι Ιαρ&ηιιι

64 λέγει, τήν παρατροπήν της διά των έντολών πο

ρεία;, άφ' ής τδ πτώμα έγένετο. Ελευθερωθεί; ουν

τοΰ θανάτου , χα\ άνορθωθείς έκ τοΰ πτώματος , έκ

προσώπου γίνεται τοΰ θεοΰ, ου τδ πρώτον τών ϋπδ

της εντολής άπηγορευομένων έμφαγών, άπεφύτησεν,

τή σκιαΐ της συχής έαυτδν ύπ' αίσχύνης έγκρύψας.

Απολαβών ουν πάλιν την πα|1Αησίαν, άποκαθίσταται

τω φωτΐ τώ ζώντι. ι Εύαρεστήσω · γαρ, φησ\, ι Κυ-

ρίω έν φωτ'ι ζώντων, > δθεν καταρχάς διά της αμαρ

τίας άπεξενώθη. Και περί μεν τούτων τοσαΰτα. Ού

γάρ οΐμαι δεϊν τά καθ' έκαστον φιλοπονώτερον έξ-

ετάζοντα , εις άμετρίαν παρατείνειν τδν λόγον. Πολ

λών δέ δντων έν ταϊς ίεραϊς ύμνωδίαις τών έπινικίων

ψαλμών, ους ή επιγραφή ι τοΰ τέλους ι ενδείκνυται,

νοε3ΐ8ΐ<6ΓΓ3ΐϊοη6ΐιι α νια ηιιιικίιιίοππιι, ςιιΐΒ πιίιι»ιι>

3(11ΐ1ί{. 1,ίθβΓ31Ι13 ίςίΐυΐ' 3 ΠΙΟΓίβ, βΐ βΓβΟΐΙΙδ 6Χ

0380, 8 ρ3Γΐ« 1)βί 6131, 3 ψΗ> μΠΙΙΙΙΙΙΙΙ 1)111 II ί II 111 ςιιαδί

ΐΓ3η$ρΙαηΐ3ΐιΐ8 ίιιβιαί,ουηι δεδβ ϊίδ ίιΐ(5ΐΐΓ«ίΐ3νίΙ, α,ιιχ

(ΙΊνίηιιιη ιιιαηϋαίιιιη ρΓθ1ιίΙιιΐ8Γ;ιΙ, οεευΐΐ.ιηδ βεβε

ρΓΧ ρυάοΓβ δπΐι υπιϋΓα Γιι-υβ. ΠεοερΙβ εη^ο ππμι5

ΠΙιβΠαΙι', νίνβηΐί Ιιιιιιίιπ ΓεβΙίΙυίΙυΓ. Ιπςιιίΐ εηίιη :

ι ΡΙβοευο ϋοιηίηο ίη Ιιιιιιίηε νίνεηΐίυιη, ι υηιΐε 3ί>

ϊιι'ιΐίο ρεΓ ρεεεβίιιηι ΓεεεββεΓβΙ. Κι <1ε ηίδ φιίιίειη

Ϊ813 : ηοη εηίπι βγΙμΙγογ οριιβ ε88β δίιΐβ<ιΐ3 δΐυαΊο-

βϊιιβ ρβΓδειιιί, ηβ ιιίηιίιιιιι π.··-· .,ι οΓβΐίο. Οιηι

3υΐεηι ίη άΊνίηίδ ίδΐίβ Ιινηιιιίδ ηιιιΐιί βίηΐ ρ$»Ιιιιϊ >η

Λ'ϊείοηβηι, αυοβ άεηιοηδίηΐ ΐηκΗρίίο: < Ιη Γιηεηι; ·

ει ειιιη ίη 1π3 νβπίβ Γηοα"ΐ8 νιβίοιϊβ »Ι> ΙιοδίίΙιιΐδ

και πολυτρδπωςτής κατά τών άντιπάλων νίκης έν τοΰ- Β ΓεροΠβΙβ δρβειαπ ροδδίΐ, ρι-ορτΐαιη ιβιηεη φκιφγΙοιμ

τοις θεωρουμένης, Γδιόν τινα λόγον Εοικεν ίχειν ή διά

τών τής Ιστορίας αινιγμάτων σημαινομένη κατά τους

προσπαλαίοντας νίκη. Ταύτης λέγω τής ιστορίας, ί)

τά περί τοΰ Σαούλ διεξέρχεταΐ' έν οΐς ή τών ψαλμών

τάξις ούκ έκ τής άκολουθίας τών Ιστορικών συνέστη

πραγμάτων, άλλά τοις κατά προκοπήν δ:' άρετής

τελειουμένοις έπηκολούθησεν · ίκαστον τών έν τοις

πράγμασι δηλουμένων, ε!ς ίνδειξιν τής κατά τήν

άρετήν αυξήσεως καταλλήλως άρμόσασα, καΐ πρώτα

και τελευταία κατά τδν λόγον τής άρετής δι' άκολού-

Οου ταχθήναι, γ.α\ μή τή ύλική συντυχία τών πρα

γμάτων δουλεϋσαι τήν τάξιν. Διά τοΰτο μετά πολλά

έρμηνεύεται ή πρδ πολλών πραγμάτων γεγενημένη

Γ3ΐίυιιειρ Ιι.ιΙκίί' νίάεΐυτ νίοίοπα ίΙΙ» ;ιΙ> Ιιοδίίΐιιι»

ΓεΙαΙα, ηιι;ρ ρεΓ ΙιίδΙοπχ νβΙαιιΓιηα ιιοϋϊ» 8ί(;ηΊΓιε3ΐιΐΓ :

ϊ 11» III ϋϊεΟ ΙιίδΙΟΙ'ίίΙΙΙΙ, (]ΙΙ3 ΘΧ3ΡΓΙΙΙΪΙΙΙΓ 63 Ι]ΙΙΗ' 011111

δβυΐβ οιτίυΥππιΐ, ίη ηυϊϋιΐΗ ρδίΐηιοι-υηι οπίο ηοη

00118131 ι \ Γ8Π1ΠΙ ββδΙ.ΊΠΜΙΙ ΚβΓΪϋ ιΊ ΟΠίίηβ, 8ειΙ

ρΓοΓεείιιί εοηιιη, ςιιί νίτΐιιΐβ ρβΓίϊοϊιιηΙιΐΓ, βεοοιτι-

ηιοιίηΐηΐ'. ΠικμΙΙ,Ικί εηίιη εοηιιη ηιι» ρεΓ τεβ ($«1:1$

ίηδίιιιιβηΐιΐΓ, 3(1 (ΙβπιοηϊΐΓΒΐΗΐιιηι ίη νΊιΙπίίΐΗΐδ ρπι-

Οεΐιιιη οοηνεηίεηίεΓ »ρΐ3(, υ( ρΓοίηύε ρηηι» ει

ρο8ΐΓεηΐ3 βεειιηύυπι νΪΓΐιιΙίί Γηΐίυηεηι εΐ ρΓί-.δεΓΪ-

ρΐίοιιειη βίΐιί ιηιιΐιιο εοηηεο 8ίηΐ ; ηεΐ]υε ηεεε88β

ίικ.τίι ΟΓϋίιιειη ιιιαΙβΓΪ3ΐί ςυ3»ί ιεπιηι ενεηΐυί

δει·γίΓε. 1)ιιχ ε3ΐΐ83 6β(, <ίιγ ροδί ιιπιΐΐη 3ΐί3 τεεεη-

κατά τδ σπήλαιον συνδρομή τοΰ τε Σαούλ, τοΰ πρδς 8β3ΐυΓ ίιΐ ςυοά η>υΙΐο ηηΐβ βνβηεΓίΙ , ςυοηιοαΌ

τδν φόνον διώκοντος , κα\ τοΰ Δαβίδ τοΰ τδν φόνον δοίΐϊεβΐ δβυΐ βΐ Οβνϊά ίη δρείιιηεβ εοηνεηεπηΐ, ουη»

έκκλίναντος. Έν ψ πρδς τδ έναντίον άνεστράφη τοΰ

φόνου ή έξουσία, ώς τδν έπΐ θανάτω διωκόμενον,

τοϋτον έφεστάναι τή τοΰ φονώντος σφαγή, χαΧ έξου-

σϊαν σχόντα τήν κατά τοΰ πολεμίου τιμωρίαν στή-

σαι, κα\ μετά τής έξουσίας τήν δϋναμιν, άντ\ τοΰ

πολεμίου τδν έαυτοϋ θυμδν έν έαυτφ άποκτείναντα.

Τά μέν ουν τής ιστορίας πδσι πρόδηλον πάντ<ος

έστ\ν, οΤς ουκ έν παρέργω τά θεία σπουδάζεται.

Έροϋμεν δέ διά βραχέων, ώς άν οΤόν τε ή συντεμόν-

τες έν δλίγω τδ πε^)\ τούτου διήγημα. "Ερημός τις

ήν τόπος κατά τήν Ίουδαίαν, έν ψ διωκόμενος ό Δα-

6\δ ύπδ άμηχανίας ηύλίζετο. Έν τούτψ τΐ σπήλαιον

ϊΰρύχωρον ήν, δι' ένδς στομίου τούς έν αύτώ κατα- β «ίΐίί οΙ)6ΓΓ3ΐ)3ΐ. Ιη Ηοε 131ε ρβίεηδ δρείυηοΐ νΪ8('1)3-

δβυΐ Ι):ινϊιΙί·ιιι :κ1 ηιοΓίειιι (μιΧΓεΓΟί. εΐ 1):ινκΙ εχί-

Ιίιιιη Γιι;{6ΓεΙ. Οιιο ε:ι»υ ίιι οοιιΐΓ3ΐίιιπι εν38ΪΙ εχιΐί»

νίοΙεηΐίβ, πιπί ίβ, (]ΐιί »ά οχάεη ηιΐί«ΓεΙΐ3ΐιΐΓ, ίη

ρηΐε8ΐ3ΐβ8υ3 ειιιη ΙιηίιβΓβΙ, ηιιί 83η^ιιίηεηι 8ρίΓ3ΐ)»ι,

οΙ)Ι»ΐ3 εί Γ»ευΙΐ3ΐ6 8ΐιρρΙίοίιιιη ίη ΙιοβΙεπι νεηεικίί,

ε]ιΐ8(1εηιηιιε ροίειιΐίΐΐιι εοιιιρΓίιιιεηιΓι : 8εά Ι3ηιεη

Ιοεο ΙιοδΙίδ ΊηΐεΓειηίΐ ίη δείρίο βυηηι ίταπι.

Οπ;ι; ί|ζίΙιΐΓ 3<1 ΙιίδΙοπΗίιι ρεΓίίηειιΙ, οη>ηίΙ>ιΐ8

ηοΐ3 βαιιΐ, <|ΐιί ηοη οΙιίΐβΓ ΙβηΙιιιη ι-εηιηι (Ιίνίιΐ3ΐ°αιιι

8ΐιιι1Ίο ν303πΐ. Ρεί'εεηδεϋίιηιΐδ ηίΙιίΙοιηίηιΐ8 ε3, Ιοί»

η3ΓΓ3ΐίοηβ (]υ3ΐη Ιίεή ροΐεκΐ ραιιείδβίηιίβ οοιιιρτβ-

Ιιεΐ)83. ΟεββΓίιιβ εΐ'3( 1οι π ν ίη .Ιικ1;ε;ι, ίιι ηυο ΠανϊοΙ ,

ειιιη αϊ) Ιιο8ΐίΙιυ$ 8υί8 (·χ:ιμΐΐ:ιι·»·ΐιΐΓ, ρΐ'% ϊηορΐα οοη-

δυομένρυς παραδεχόμενον. Τοΰ δε Σαούλ άναζητοΰν-

τος τδν Δαβίδ, κα\ πανστρατι^ί διερευνωμένου τήν

Ιρημον, καταφεύγουσιν ύπ' άνάγκης αύτός τε ό Δα

βίδ, κα\ οϊ μετ' έκείνου, ύπδ τδ σπήλαιον. "Οντων δέ

ήδη τούτων έν τώ σπηλαίω, εΓσω γίνεται τοΰ στο

μίου κα\ ό Σαούλ μετ' έκείνους, έφ'ψ τε πρός τι τών

άναγκαίων παρασκευάσασθαι, άγνοών τήν αυτομάτως

συμβάσαν κατά τής σωτηρίας αϋτοΰ στρατηγίαν.

Ώς ουν έφ' έαυτοϋ ήν, κα\ τήν διπλοΐδα περιελόμενος

παρ" έαυτόν που κατέθετο , καταφανής ων διά τής έκ

τοΰ στομίου αϋγής, τοις Ινδον ύποκρυπτομέ^ις το>

ζόφψ- τοις μέν άλλοις ήν γνώμη πασιν τοις μετά τοΰ

Δαβ\δ έπ:δραμεϊν τώ έχθρφ, καΐ άμύνασθαι τδν έπ'ι

τδ φονεϋσαι παοαγενόμενον, ώς τοΰ θεοϋ δεδωκότος

Ιιι γ, ιιηο 3(1ί1η ίη^ΓβιΙίεηΐίυυδ 3ρεΓΐ3. δ3υ!ε βιιίεηι

Οβνίϋειη ςυαίΐεηιε, Ιυίοιμιε 8ΐιο ειιιη βχβΓειίϋ 8οΙί-

ΙυοΊηεηι ρει ΙιιβίΓβιιΐε, εοιιίυ^ίυηΐ ηβεε88ίΐ:ιΐε οοηι-

ρυίδί Ι»Μ\ίιΙ, ει ηιιίευηι εο, ϊη βρεΙυηεβΓη. Ουιη ]3ΐη

688εηΙίιΐ8ρεΙιιηε3, ϊη^ΓεάΊΐυΓ ρθ8ΐίΙ1θ8 ει Ϊρ8βδ3ΐι1,

υΙ(|υίϋ Γβηιιη ιιεεε883ΓΪ»Γυιη β^ογοι, Ί^ηοΓαηβ ίΐίαιιι

ςιιχ ΓοπυίΙο εοιιΐΐ'3 βιιαιιι 83ΐυΐεηι εοηνεηειτηι, ηΐ3-

ηυιη. Εγ^ο εηηι 8ο1υ8 68801, οοηιρίίεηοηιηιιβ Ιιιηί-

03Πΐ ]ιιχΐ3 8ε ηΐίοιιΐιί άεροβυίββεΐ, ηΐ3ηίΓε8ΐιιε ει εοη-

8ρίεηιΐ8, ου δρΙεικΙοΓειη ρεΓ οδΐίιιηι βρείυηεχ $υ1ι·

ευηΐεηι ίΙΙίδ, ηιιοκ ίηΐυβ ΙεηεΙίΓΧ οεειιίεοβηΐ, 8οεϋ$

<|ΐιί(1ειη ϋβνίιΐίδ βη'πηυβ ογβι ΐΓπιεΓε ίη ηοδίεηι, ιιΐ-

εΪ8είηυε ειιιη, αυι εχιΐίκ ίηΓεΓεηάιε 031183 3ΐ1νβηεΐΜΐ,

ηιΐ38ί ηίηιίιυπι ίρϊε 1>πΐ5 ίη πιηηυδ ΐΓ3ϋίι)Ϊ88εΐ Ιιο-
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Μπι ϋδ ηιιί 3<1 ΐχάαη ηυ3?Γ6ΐ)3ηΐυ<·. Αι ϋϊνίά Ιιο—

Γυιπ ίιιιρείιιιιι οοιιιρΓβκβϊι, ϊιι]υδΐ3ΐιι ββββ Γίΐιιβ ίΜο-

ΓϋΗΐ ίπ Γβ^επι πΐ3θΙ) ίηαιίοηβπι. δίπείο ίΟα,υε

ά'ιο εΐίηευΐιπη ;ι Ιβΐ'^ο δβυΐί βδΙϊΓιΙ, οαιη ιιβηιίηε

εοηβείο βιιπι ϊιινβϋεΓβ ροδδβΐ, Ιεηε1)ΐ·8β βηίιιι »η1η

οευϋ* οΙΓυ&56 3Γεε1)3ηΐ βοπιπι , αυ;ε ΠεΙιηηΙ, εοη-

«ρβοιιιπι βΐ ηιβηίΓβΜαΐίοηεπι . Ουιη ίζίιυΓ ΙΐοοΓβΙ

ιιιιο ίειυ, ηιοάίο ιίοι-δο, ρβΓ ίρδίιιη οογ ςίαάίυπι ιο-

Ιιιιη αάί^βΓβ, εοιριΐδ ςιιί(1οπι δίΐιΐίβ ηβφ'β ΐεΐίξίΐ,

ηεηυβ Ι.ιιΐββΓβ οηιηίηο νοίιιίΐ.

Ργ36οΊι1Ίι .ιυΐεηι δΗεηΙοΓ ςΐηϋίο ογ,ίιιι ο1ιΙ:ιτηγ(1Ϊ8 ,

ιιΐ ίη ροδίβπιιιι νοΙ εΐιΐβιηνδ Ιοδίίϊ ββδβΐ &ιι* ίη δΐυ·

Ιεηι ΙιυπιαηΊΐαΐΊδ , 0$ΐ6ΐιι1βπ5 ίρδ3 (ίηιΙΐΓί.τ βΐΐδείδ-

κιοηο ροίεβίαΐβοι , ηιιαιη ΙιηΙκιβΓαΐ ίη εοι·ριΐ8 β]ιιβ.

ΟιιιΙηΐδ πκιηίΓβδΙιιηι ενβδίΐ , ςιηηι ϊηδί^ηοβ ρι·οΓ«-

οΐιιβ Οανίι) ίη Ιοη^αηίηιίΙηΐβ βΐ ηιηηβιιείιιιΐίηο Γε-

( βΓϊΐ, ςιιϊ ηιβηα ηιιιΐιιιη £ΐ3άίιιηι Ιεηειιβ , δυρροβίΐο

ιηαηηί 3ΐΙ ίοΐιιιη ίρβο Ιιοβίίδ οοΓροΓε , ειιηι ροΐββιαβ

ΐΓυείιΙαηιϋ ουηι βυρρείβΓβΐ, δΐιρεΓαιο ρβι· ΓβΙίοηοιη

ϊηιρείυ ίηε , βΐ «Ιίνϊηο Ιίηιοι-ε ϊηΙβπηιεηΟ'ι ί»ευΙΐ:ιΙβ

00ΠΐρΓΒ883, ΠΟΠ 8θ1ΐ1ΙΙ1 I Γα 8υα ΓοΐΐίΟΓ ΟΧδΙίΐϊΙ, ββά

ει απηί^οππιι βυϋιη |3ΐιι ι-υοιιΐοηι ίη δβυΐίδ ρεπιί-

είβιη εοΐιίυυίΐ , ηιβιιιοΓίυίΠ ϋΐ3 νοεε βϋϊΐα ·. € Νβ

εοΓπιηιρ38 εΐιιϊίΐυιη ϋοηιίηί. ι Εχίΐ βΓ§ο δβυΐ βχ

δρείυιιεβ ί<;ιΐ3πΐ8 οηιη'ιιιπι ηιιχ 3εεϊ(ΙεΓ3ηΙ , ϊη«1ιιΐυ&

βεοίδίκοιτε εΐιΐϊΐιινϋβ. ΑΙ Οά\\Λ ροιιεευιιιοΌιη βυΐΐδε-

ηαεηδ, ειιηι εο ςιΐ3 ροΙοΓαΙ 8εευπΐ3ΐβ, βΐ οεειιρβίο

εοΙΙβ, ςυί ίιηηιίηε1)3ΐ βροΙιιικ.Έ , ΟΓβπι νεδίίιηεηΐί

ε\ΐειΐ83 ιηηπα ηιουδίΓβνίΙ. ΙΙηη: ϋΐιίειη ηίΐι'ιΐ αΐίιιϋ

6Γ31, ςυ3ΐη ΐΓορΙιχιιιη ϊηεηιεηΐιιηι εοηΐι-3 3άνεΓ83-

1 108 εΐ'βεΐιιηι ; ει βεείηιιιβιΐδ διιυΐί ιη.ίβηβ νοεε ,

ιιοναιιι Ιΐίΐιι: ει αόΊηίηΙιΐΙειη , βε<1 εχίπιΪ3ΐιι Γοιίίΐυ-

(ΙίιιΊδ ει δίΓΟίιιιίΐαΐίδ εχρΓιεαΐ βροείεηι , φίβηι οπιογ

ιιοη ΓοΒίΙανεπιΐ , ο,ιιβ ει Γοηίδδίιιιιΐδ ρυςίΐ νίε'ιΐ , νϊ-

<:ΐυδςαβ ββΓναΐυβ ββΐ ίηοοίιιιηίβ. Νοη βηίπι ίη οαβυ

εί ίηΐβπΐιι ΙιοδΙίδ Ι3ηι ρΓχεΙβΓυηι Βανίάίδ Γβοϊηιΐδ

εοηδίδΐίΐ, δεϋ ΐη Ιιοε ροΓίδδίηιυπι Γβεΐϊ ίΙΙίιΐδ εχεεΙ-

Ιβηιΐα εΐ ηιαςιιϊΐιιϋο ροδϊΐβ βδΐ, ςυοιΐ 3ό>βΓ83Πΐιιη

εχ ροπευΐο βΓίριιίΐ ; ειιί Ιηηΐιιιη Ιίάυείχ ϊηβΓβΙ , ιιΐ

δΐιαιη δ3ΐυ1εηι ηίΐί ηοΐΐεΐ οεεηβιι εΐ ϊηΐβπΐιι βο'νβΓδβ-

Γ'ιοΓυηι, δειΐ δβίνίδ νϊνίδςυβ ίιΐ8Ϊ<ΙΊ3ΐθΓΪ1>ιΐδ βρβΓαΙιβΙ

δε Γογο δεευΓυηι , ςιιβδί ηειιιο εδδβΐ , ςιιί <]ΐπ<1ςυ3ηι

ιιιοΐεδίϊχ ίηΓοΓΓεΙ. ΟυΒηιν'ϋ Ιιβο ΙιίδΙοτία ροΐίιΐδ όί-

νίηυδ δβΓηιο όοεείΌ νεϋΐ ευιη (|υϊ νΐτίαΐβ εχεβΙΜί ,

ιιοη εοηΐΓ3 ΠΙοβ ηυί β]υδ(Ιοηι δεειιηι δΐιηΐ ςβηΐίδ «I

δΙίτρΊβ, δβο" οοιιΐΓ3 ίηιιηη(]βΓ3ΐ3δ βΒεειίοηεκ ΓοΠεηι

ει ίίΓΡ.ηυοιη εβββ. ΙιιίβηηιΗιΐΓ ογ^ο ρεΓ Ιιοε };εηε-

ΓΟδίδδίηιιιπι Π» νίιΐίδ Γ;ιοίηιι$ ϊη ιιΐΓίδηιιε ΪΓβευηιΙΊα,

<1υιη ϊ 1 Ιο ηυ'κΐβιη γλΙιοιιο ρΓορΓΪιιηι ΐιιιρίίΐυηι εοΙΓι-

1>υί( , ίΓ3ΐικ|ΐιε 3ΐΙ νϊηϋϊοίηιη πιβιιίοιη , εοιηρΓΟδδΐΐ ;

8»υΙ νβτο οΐ) πιιιιΐ3ΐιίΙ;ιΙειη , <]ΐκιιη βχρεΓίϋ» Γυεΐ 3ΐ ,

ηΐ3ΐίΐΪ3ΐη βΐ ίιιιρΐ'«ϋίΐ3ΐειιι 3(ΙνεΓδυ8 ΟανίιΙεπι οίδΐίΓ-

ρ3νϊ(. ΟυηΓίϊ εηίιιι ρυδίΐιχε 3(1 νΐείπτεπι ΙοεηΙυβ

8ίι, οουΙΊδ ρι-% ρικίοτβ οοπιηι , ςιΐίε ιειιίαταΐ, ήυιιιί

ύεΐϊχϊδ , ει α,υοιηοοΌ Ιβιιιειιΐίδ εΐ Ι^ιτγιηίί ηιειιΐβ

εοηεορΐ3ηι 3 ηΐϊΙίΐΊ* ανβΓδίοιιοηι ΙβδΙαΙϋβ ίυβηΐ , εχ

ΙιίδΙΟΓΪβ ίρββ ϋϊδοεΓε Ιίεεί. ΑΓ^ιιιηεηΙυιη ει^ο δβχΐί

εΐ (|ΐιίπ(|ΐΐ3ςβδϊηιί ρ$αΙιιιϊ Ιδίιιιΐ εδί, ςααηΐυιιι εχ

ίρβ» ΓΟΓυιη 20δΐ3Γΐιηι ιιηιταΐίοιιΐ' εοηδίαΙ. Ιιΐδοΐ'ίρΐϊο-

τοις Ιπ: θανάτω διωκομένοις τ?>ν έχθρδν Ο~οχε£ριον.

Ό δέ Δα€\δ τούτοις μέν άπεϊπε τήν όρμήν, οθέμιτον

χρίνος τήν χατά τοΰ βασιλέως αύτών έπιχείρησιν.

Γυμνώσος δε της θήχης τδ ξίφος, χαι λεληθότως

παραστάς τώ Σαούλ χατό^ιν , άμάρτυρον Εχων χατ'

ούτοϋ τήν έγχείρησιν δ γαρ έν τψ σπηλαίψ ζδφος

έπικρυπτων τήν δψιν περιεϊργε των γινομένων τδν

Ιλεγχον. Δυνάμενος τοίνυν μι! πληγή χατά των

μεταφρένων δια της χαρδίας δλον διελάοαι τδ ξίφος ,

τοΰ μέν σώματος Σαούλ οδτε ήψατο, οΟτε έμέλλησεν.

Άποτίμνει δε τψ ξίφει λαθών έκεϊνον το της δι-

πλοΐδος πτερΰγιον, ώς άν μαρτυρήσειε μετά ταύτα

της εϊς τδν Σαοϋλ φιλανθρωπίας ή χλανίς, της τοΰ

πτερυγίου τομής της χατά τοΰ σώματος αύτοϋ πλη

γής τήν έξουσίαν δεικνύουσα. Δ·.' ής έγένετο φανερδν,

δπω; δ Ααβ'ιδ τήν μαχροθυμίαν έπεπαϊδευτο, δς ξί^ος

Εχων έν τή ·παλάμτι γυμνδν, υποκειμένου τη χειρί

τοΰ πολεμίου σώματος, έν έξουσία τοΰ άνελεϊν ύπ

αρχων, νιχήσας χα\ τω λογισμφ τδν θυμδν, κα\ τώ

Θείω φίδω τήν τής πληγής έξουσίαν , οϋ μόνον ίδιου

θυμοΰ χρείττων έγένετο, άλλα κα\ τδν ύπασπιστήν

πρδς τδν τοΰ Σαοϋλ φίνον δρμήσαντα χατέστειλεν

έ/είνη άοιδίμψ φων?], εΙπών πρδς αύτδν · «Μή δια-

φθείρης τδν χριστδν Κυρίου, ι Προέρχεται ουν δ

Σαοϋλ έκ τοΰ σπηλαίου γινώσκων τών γεγονότων ου

δέν καΐ περικεχομμένον περιβολών έαυτώ τδ χλανί-

διον. Ό δέ Δαβίδ, συνεξελθών αδτώ κατόπιν μετά

της καθ' έαυτδν άσφαλείας, χαΐ προκαταλαβών τδν

ύπερκείμενον τοΰ σπηλαίου γεώλοφον, προτείνει τί|

χειρ\ πτερΰγιον. Τοΰτοδέ οϋδέν έτερον ήν, ή τρδπαιον

κατά τών αντιπάλων άναίμακτον. Κα\ έμβοήσας τψ

Σαοϋλ μεγάλη φωντ), τήν καινήν ταύτην χαΐ θαυμα-

στήν άριστείαν έχδιηγεΐται, ήν λϋθρος αίματος οΰκ

έμίανεν, η καΐ δ άρισ-εϋς ένίκησεν, χαΐ δ ήττηθείς

περισώζεται. Ού γάρ τω τττώματι τοΰ πολεμίου μαρ-

τυρεϊται τοΰ Δαβίδ ή αριστεία ■ άλλ' έν τψ περισώσα-

σΟαι τοΰ κινδύνου τδν άντικείμενον, φανερωτέρα γί

νεται και υπεροχή της δυνάμεως, ψ τοσούτον περιήν

της πεποιθήσεως, μή τΐ| άπωλεία τών άντιτεταγμέ-

νων πιστεϋειν τήν έαυτοΰ σωτηρίαν, άλλα χαΐ περιδν-

των τών έπιβουλευδντων, ώς οΰδενδς λυποΰντος, τδ

ασφαλές έχειν. Μάλλον δέ τοΰτο διά της Ιστορίας παι

δεύει δ λόγος, δτι δ κατ' άρετήν προέχων, ού κατά

τών δμοφύλων , άλλά κατά τών παθών άνδρίζεται.

Αναιρείται ουν διά τής τοιαύτης τοΰ Δαβίδ άριστείας

δ έν άμφοτέροις θυμός ■ τοΰ μέν διά τοΰ λογισμού

τήν ιδίαν έλόντος δργήν, κα\ τήν άμυν-ικήν δργήν

κατασκευάσαντος ■ τοΰ δέ Σαούλ διά της γενομένης

αύτψ φιλανθριυπίας τήν κατά τοΰ Δαβίδ καχίαν άπο-

νεκρώσαντος. Οία γάρ μετά ταΰτα πρδς τδν νικητήν

άποφθέγγεται, ύπ' αισχύνης τών τετολμημένων κατα-

δυόμενος, κα\ θρήνω, χαΊ δάχρυσι τήν ένδιάθετον

αύτοΰ τής κακίας άποστροφήν ένδεικνύ μένος, εξεστιν

έξ αύτής Ιστορίας μαθεϊν. Ή μέν ουν ύπόθεσις τής

έκτης κα\ πεντηκοστής ψαλμωδίας, όσον έκ τών ύπδ

τής ιστορίας δηλουμένων, τοιαύτη έστίν. Αύτά δέ

τής έπιγραφής τά βήματα, δΓ ών ή κατά τδ σπήλαιον

συντυχία δηλοΰται, τοϋτον έχει τδν τρόπον "ι Είς τδ

τέλος μή διαφθείρης, τώ Δαβίδ εις στηλογραφίαν,
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έν τώ αϋτδν άποδιδράσκειν άπδ προσώπου Σαοΰλ είς Α ηΪ3 βυΐεπι νει·1)3, ςιιίΙ)ΐΐδ εοηεηΓδίΐδ ίΗε !η δρείιιηε;·

*δ σπήλαιον. > Ί2ς δ' άν έφαρμοσθείη τοις έπιγε

γραμμένοις χά της ψαλμωδίας νοήματα, καιρός άν

εΓη βι' όλίγων κα\ τήν έν τούτοις θεωρίαν κατανοη-

σαι , προδιεξελθόντας τά θεόπνευστα βήματα. « Έλίη-

σόν με, ό θεδς, έλέησόν με, δτι έπ\ σο\ πέποιθεν ή

ψυχή μου, κα\ έν τή" σκιά των πτερύγων οου έλπιώ,

έως ου παρέλθη ή ανομία. » Τής εις τον θεδν πεποι-

βήσεως δ Ψαλμωδός και της βεβαίας εις αύτδν έλπίδος

τον θείον ίλεον άντιδοθήναι παρακαλεί , ι "Εως ου, ·

φηβ\ν, ι ή ανομία παρέλθη. ι 'Ος δ' άν φανερώτερον

ήμίν τδ νόημα γένοιτο , ούτωΛ τδν λόγον ίιαληψώ-

μεθα· Άστατός έστι καΐ παροδική της αμαρτίας ή

φύσις , ουτε κατά το πρώτον συνυποστάσα τή κτίσει

παρά τοΰ το πάν ύποστησαμένου καΙ οϋσιώσαντος,

<]<:οΙαι-«ΐιΐΓ, 3ίο $β Ιιηΐιβιιΐ : ι Ιη Ωηεηι , ηβ άΊδρει·-

ι];ΐ8 , 1):ινί(Ιί ίη ιίΐιιΐί ίηδεηρίίοηεηι , ειιηι Γυ^βΓβΐ »

Γ;ΐΓ.ίρ 53ΐι1 πι 5ρε1ηηθ3ηι. ι ϋ( νιτο ϊιΐδΟΓΪρΓιο ειιηι

ββηΐΒπΐϊα ρδϊίπιί εοηχΓεβΙ εί εοηβεηΐίβΐ, Ιεπιριι*

ροδΙυΙϊΓβ νίο'εΐυι·, υΐ ρβοείδ φιχηαηι νβΓίιϊδ >ιυ]»«

ρββίηιί 8εη(εηΐΪ3 δυο]ίεΪ3ΐυΓ, εοηδίύεΓεηιιΐδ , ίρ$η«-

ςυβ άΊνίηίΙυδ ίηδρίι-3133 νοεβί εχρΙίεεηιιΐδ. < Μίδβ-

ητο πιει , ϋειίδ, ιιιίίΟΓΟ'β ιηεϊ, ηυί3 ίη (ε εοηΠοΊΐ

ηηϊηια ηιεβ ; εΐ Ιη ιιιιιΙτλ αίαππιι Ιιιβπιηι δρετίΐχ) ,

άοηεε ΐΓ3ηδε3ΐίηίηυίΐ3δ.>ΡΐΌρΐ8ΓΑιΙυεί3ηι ίη Οεηιη ,

«1 οΙ) Ππηηιη ίη ίρδίιηι δροηι , ευρΐΐ δίΙ)'ι ΡδβΙηιϊβΙΛ

ιΐίνίικιιιι ηιϊ$ετίεθΓ(Ιί3ΐη ΐΓϋηιί, ι άοηεο. Ιι-ϊΐΐδείΐ , >

Ίηφύι , < ίηί(]υίΐ38. 1 1"ι αιιίεπ) ρΙαηίοΓ ηο1>ίβ βεηβιι»

ΙίαΙ , ίηάε θΓ3(ίοηΪ8 εχοπίίιιιη δυηιβιηυε: Ιη &ΙαΙ>ΐ 1ί&

ουτε πρδς τδ διηνεκές τοϊς ούσι συνδιαμένουσα. Τά βίΐ βΐ ΙηιΐδίΙοηα ρεεεβίί ηαΙιΐΓ», ιιβφΐβ ϊη ρπη<·ί-

μέν γάρ έκ τοΰ όντοςδντα, κα\ έν τώ είναι διά παν·

τδς διαμένει · εί δέ τι ίξω τοΰ δντος έστ\ν, ου ούσία

οϋκ έν τω είναι, άλλ' έν τώ άγαθδν μή είναι τήνύπό-

στασιν ϊχει, τοΰτό έστιν ό έπιδωμάτιος χόρτος, 4ρδι-

ζός τις, καΐ άσπαρτος κα\άνήροτος, κάν πρδςτδπα-

ρδν διοχλήση τή άνυποστάτω βλάστη, τοις μέντοι

καβήκουσι χρόνοις,, έν τή τοΰ παντδς πρδς τδ άγαθδν

άποκαταστάσει, παρέρχεται τε κα\ άφανίζεται , ώς

μηδέν ίχνος τοΰ νϋν έπιπολάζοντος ή μίν κακού έν τή

κατ' έλπίδα προκειμένη ζωή1 άπολείπεσθαι. « "Ετι ι

γάρ ι ολίγον, ι φησ\ν , ι κα\ οΰ μή Οπάρξη δ άμαρ-

τωλδς , κα\ ζητήσεις τδν τόπον αϋτοΰ, κα\ ού μή

εύρεθή. ι

ρϊο ευηι εΓεβίϋΓβ (τεαο ει ΓοηθΜ· 31) εο ςαϊ γρ*

οπιηεδ ρΓοεΓεβνίι , ει εβδεηΐϋδ δΐιϊδ ϊηδίτυιίΐ; ηεςυυ

ίη Ιοηςίηηυυηι Ιεηιριιβ ευιη τεουβ ρβπτιαηεί. Νβηι

ηυ« βιιηΐ ϊη εο (]υο(1 εβί , δεηιρεΓ εΐϊβπι ίη βιιβ

8888 ρ8Γ88νβΓ3ηΙ. ΟΐΙΟίΙ 81 <\\ΐ\Λ 881 8ΧΐΓβ Ίά 0,110(1

ββΐ, εη]οδ Γβΐίο ηοη ϊη εδββ, ββά ίη ηοη οοηιιιη

εδδβ εοηδίβΐίι : ηοε 8ε ΙιαΙιεί υΐ ^Γηηιεη ίη Ι«οΙί)

Λοπιογογγι ηββεί εοηκυβιαπι , βίιιβ Γβο'ίεε , ηοη μ(ιηη

ει ίηβΓβΙυηι , βΙί3Π)3Ϊ αά Ι>Γενβ Ιβπιρηδ ^βτηιίηε ίΙΙο

ηυΐΐΐδ Γυηάβηιεηΐίδ «ιιοηίιο εχδυΐΐεΐ ; βΙΙβπιεη Γι ι -

Ιυηβ ΐεηιροΓϋ>υδ, ίη τεδίίΐυιίοηε κτυπά οιηηΗιιη

ίη ίϋΐε£τυιη , ιγβμϊΙ εί ενβηεδείΐ ; αϊ ηβ νεβίί^ίιιηι

^ (]υίι1βπι π)3ΐί , ςυοά ηυηε ίη ιιοϋίδ Γβίιιηίΐαΐ, ίη

«ίΐ3 ίΙΐ3 βρβί ηο$ΐΓ»3 ρΓοροδίΟ Γοιικιηκιιπιιιι 8ΪΙ. < ΑόΊιυε ριΐδίΙΙυπ), ι ίπηοίΐ , ι ει ηοη επί Ββεοηίοτ, ρ{

ςιΐ3?Γ88 Ιοευιη ε]ΐι$, <Ί ηοη ίηνεηίεδ *. ι

Ιη βπΐυίδ Ί^ίΐιΐΓ ^ο^ηιαίίηυβ, ςυβίί ρΐιίίοδορίιιιιι-

(Ιο , ίηίΐίο ρ!3ΐπιί νβΓ83ΐυΓ οπιΐίο , π)3ϋΓιΧ((ΐιε ιι.ί-

Ιιιγ.ιπι όβδεηυίΐ. Ροεοι εηίιη ηοβ εουδςυβ «ΙίνίηίΒ

ηιίδβηεοΓάίχ απχίΐίο ϊηιΙϊ^οΓΟ , ςυοβά νίίβηι ηο -

β(Γ3πι ρεΓΐΓ3ηδ63ΐ ίηίςυίΐ3$ , ςηχ ρργ ηβηε νίΐβιιι

τβ(;3ΐυΓ εί ο1)επ·:ιΐ. Ηοε νεΓΟ ηυχίΐίιιηι εοηείΐί»!

ηοηίδ ΟαΊιαί 8Γ^3 νίιη ει ροΐεηΐίηηι ε|υε, <|υί ηο1>ί$

ορεηι ΓεΓΓβ δοΐβΐ ; ει δί ηπιΙ)Γ3 βίαηιηι Ιλεί ηπιιο

ηιαΓ. ΡεΓ ηηιΙ)Γαη) 3ΐ3Γυηι Βεί , ηη« νεΙβιηεηΓι Ιοεο

ηοοίδ ρβΐ , βί ηηίδ νίηυΐεδ ίηΙυΙ1ί(;3ΐ; ιηίηίηιβ ηίκτ-

Γβνβηΐ. Ουαίε βηίηι βεειιηιΐυιη βιιαηι ηηιαπιηι δίί

ίρβιιπι άίνίηιιηι ηηπιεη, Ιιυηιβηβ ηβίκτα βδδεςιιί

81 ΜΗηρΓεηεηϋεΓε ηβηυίΐ, ειιηι ίηρΡΤ.ιΙιίΠ ηηο<ΐ3ΐιι

τις τής άφράστου φύσεως διά της τών άρετών σχια- ρ πιοάΌ οιηηβηι Ιιιπη;<ιιηπι εοςίΐβιϊοηεηι ΐΓ3ηδθεηϋ.ι> ,

Φιλοσοφεί τοίνυν έν προοιμίοις τής ψαλμωδίας δ

λόγος έν ύψηλοίς δόγμασι φυσιολογών τήν χακίαν.

Διδάσκει γάρ, δτι μέχρις έκείνου τής τοΰ έλέους συμ

μαχίας δεόμεθα, έως αν παρέλθη τδν βίον ήμών ή

κακώς τψ (3£ψ έπιδημήσασα άνομία. Τήν δέ τοιαύτην

ήμίν συμμαχίαν χαρίζεται τδ πεποιθέναι τί) δυνάμει

τοΰ συμμαχοϋντος, καΐ τή σκιά τών πτερύγων τοΰ

<$εοΰ καθοπλίζεσθαι. Σκιάν δέ θείων πτερύγων άντ\

περιβολής ήμίν γινομένην, τάς άρετάς τις νοών, ούχ

άμαρτήσεται. Αύτδ μέν γάρ τδ θείον β τ£ ποτε τ^

φύσει έστιν, άνέφικτον μένει τΤ| άνθροίπίνη φύσει

κα\ άληπτον, άνω που κατά τδ άφραστον τοΰ λογι

σμού τών άνθρώπων ύπερπετόμενον. Χαρακτήρ ϊέ

γραφίας τοις πρδς αϋτήν όρώσιν έγγίνεται, ώς πάσαν

σοφίαν, κα\ φρόνησιν, και έπιστήμην, και πασαν

Ιφοδον τής καταληπτικής έπινοίας, ούκ αύτάς εΓναι

τάς θείας πτέρυγας, άλλά τήν τών θείων πτερύγων

βκιάν. Μεγάλη δέ ήμίν αύτη έστ\ν ή ευεργεσία χΛ

οχιά. < Κεκράξομαι > γάρ, φησ\ν, ι πρδς τδν θεδν,

ΐδν δψιστον, τδν θεδν εύεργετήσαντά με, » διά τής

σκιάς ταύτης, ήν έξ ϋψους άπέβτειλεν τω κάτω βίω.

"Εσωσέν με διά τοΰ έπισκιάσαντος έν τϊ\ νεφέλη πνεύ

ματος, καΐ τοϋς έν ταίς προτέραις ψαλμωδίαις κατα-

πατήσαντας, νΰν είς τήν τώνίνειδιζομένων άντιπερι-

ήγαγεν τάξιν. ι Έξαπέβτειλεν γάρ δ θεδς τδ έλεος

» ΡδβΙ. χχχνι, 10.

Ρατηοι. Γικ Χίΐν,

ει ςηβδί δυρβΓνοΙεΙ. Αι Γιούτα ο,υηΐΊΐηηι ίηβη»ΓΓ3-

ϋίΐίδ ίίίίιΐδ ηηΐϋΓη;, ρεΓ ιιπιΟΓβΓιΙεηι νίΓΐιιΙυπι Λα-

ΕεΓΪρΐίοηεηι εχδίδΐίΐ ίη ϋδ ςυί οειιΐοβ π < 1 ϋ|»ιη

εοηνεΓίΗηΙ , πι ρτοϊηιΐβ οηιηίδ ί!Ι;\ ββρίβηΐίβ , οι

8εϊεηΐί3 . εί οηιηίδ ορρ3Γ3ΐιΐδ ρβηίδ ε]υδ, ςιιχ ίη

3ρρΓ«Ιιεηδίοηβ εοηβίδΐίΐ, ηιιηίηιε δίηΐ ίρκ.τ (1Ίνίη;ρ

»1;γ , δβ(Ι «ϋνΊηπΓΐιιη μΙιιπιπι ς«χ(Ι»ηι υιηΙ)Γ3. Μβ-

§ηπηι νεΓΟ Ιι.το ίρβι ιιηιΙ)Γ3 1)εηεΓιείηιη εδί , ηο1>ί(·

ςηβ 3 Ι'ρο οοΐΐβιυπι : <€ΐ3ΐη3ΐ)ο, ι ίηςυίΐ, <.τιΙ Π<»π :ι

■ΗΊΜίίΜυη , Ποιπη ςυί ϋεηεΓεείΐ σιίΐιί ; > ρβΓ ηιη-

Ιιτηιη 1»3ηε , ηηηηι εχ *11ο Ιιυίε νίΐχ εαο'υεχ (Ιειηί-

6ΪΙ, 88ΓνΐνίΙ 01 1ί1)8Γ3νίΙ Π)β 0ρβΓ3 δρίΐ ίΐΐΐδ , <1ϋί ίη

19
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ηιιΐιι- >ιηι1)Γαου1υηι ρΐ'ίεϋυίΐ , οΐ οο& ςυΐ ιτιο βυρβπο- Α ούτοΰ κα\ τήν άλήθειαν αύτοΰ, κα\ έρ^ύσατο τήν

ι Ιιίλ ρ$α1ηιί$ εοηευΙεβΓβηΙ , ϋειϋΐ ίιι ορρπιΙίΓηπιι ,

ει ρικίοτβ βΠεείι. < ΜίβίΙ «ηϊιτι ϋβιιβ ηιίδοποοπίκπιι

,μιλνι , βΐ νβπίαΐεηι βυαιη , εΐ Γιοεηνίΐ βη'ιιιιαιη

ηιβ3ΐιι ιΐο ιηβιΐίο ΟΐΐιιΙοΐΌΐη. > ΥεΓΟ εβίοΐί ΓυεΓυηΙ

ητ> ϊΐιί ρπυβ ρεεεαία, νβΙ εαΐυΐϊ Ιεοηυηι, ςυί ιτιβ

ΐεΓΓ'ιβεο ϊ 11ο 1 1 Ί ; 1 1 1 1 εΐ υη^ιιίιιηι ίοιιηιίιΓιϋιΐΒ άϋβεε-

πιΐκιηΐ . δεϋ νεηεηιηΐ ηυχϋίβίοιεδ ιιιίκβπεοΐ'ίϋα 81

νεπΐ33. ΡιιΙεηι-α οοιι]υικΙίο ; ηεςαβ εηίηι δίηε ]α-

«Ιίεϊο ηιί ϋιτΊΐ'ππΙ ί;ι εβί , ηεςυε νεπΐ38 δίηε ιηίδβπ-

εοΓ(1ίη : Ιιβηιιηςυε βυυβίϋίο ΠϋεΓβϋΟΓ 3 εοηνίεΐυ εΐ

εοιίδηεΙυάΊηε εαΙυΙΟΓυπα. Ιβΐ* ϋεδίίχ 3ΐιη(, ίικμιίΐ,

< ΙϊΓΓι Ιιοιηίηυηι , ι η ιι ο πιπί < άεηΐεβ ;πιικι ει 33£ίΐΙχ,

ϋΐ Γιηςιια εοπιπι ςΐ.κΐίιιβ 3ειιΙυ3. · Νοπ Ιι,ίΙκΊ ηαΐυι-%

ηοβίηε Γ;ι1)γϊγ:ι ιηΙϊ» ιιιβπιί)Γ3 , ηοηιίηοηι οπ Ιοεο

ψυχήν μου έκ μέσου σκύμνων, ι Σκύμνοι δέ βντως

μοι ήσαν οί άμορτίαι τδ πρότερον , ήτοι σκύμνοι

λεόντων, ο! τω φοβερφ χάσματι, κα\ ταΐς των ονύ

χων άκμαϊς κατεσπάρασσον. Άλλ' ήλθονοί σύμμαχοι,

ό έλεός τε καΐ ή αλήθεια, ή καλή συζυγία. Οΰτε γάρ

άκριτος ό Ελεος , ούτε άνελεής ή άλήθεια. ΚαΙ δια

τούτων έλευθεροΰμαι της μετά των σκύμνων τούτων

διαγωγής. Τά δε θηρία ταϋτα, φησιν, ι υίο'ι άνθρώ-

πων ι εΙσ\ν, ων « οί δδόντες δπλα κα\ βέλη, καΐ ή

γλώσσα αυτών μάχαιρα δξεϊα. » Ούκ ο'δεν ή της φύ

σεως ήμών κατασκευή τά αισθητά μέλη ταϋτα τοίς

άνθρωπίνοις στόμασιν άντ\ δδόντων έγκείμενα, άλλ'

δτ' αν τις δμοιωθή πρδς τδ πάθος, καΐ μεταμορφωθή

πρδς τήν επικρατούσαν κακίαν, άπολέσας τήν κατά

άβιιΐ'ιιιιΐ) ίηαΊΟ, 8βά ευηι ςυίβ δίηιίΐίβ ΓιΙ, 0,1)03(1 Β φύσιν μορφήν, Οηρίον γίνεται. Διά τούτο λεόντων

3&εεΙίοηβ5, βΐ ΐΓαηίΓοΓΠίαΙϋβ ΓυβΓΪΙ ίη Π)3ϋΙί3ΐη, μνησθειςτούς υιούς τών άνθρώπωνώνδμασεν, ω όδόν-

ϋερεΐ'ϋ"ι13 η3ΐαπι1ί Γογπ)3 , 1)651Ϊ3 είΕοϊΙυΓ : θ\> Ίά τες κα\ γλώσσα, τά τοϋ πολέμου δργανα.

πιεηΐίοηε Ιεοηυηι ΓβεΙ», 0Ίίθ8 ηοηιίηοιη ηοιηίηαΐ, ηυίουδ (ΙεηΙε* ει Ιϊη£υ3 $υηΙ οεΙΙί ίηδΙπιηιβηΟ.

Ουί ί^ίΙυΓ οο§"ιΐαΐ'ιοιιο (αηΐυιιι βυΜονίΙυδ 88», υΙ

δΐιΐ) αηιηΐΐ ΐΐϊπιη) (]"ιν"ιιιηΓυιη 1)3ΐ>ίΙεΙ, ιιίςυβ »

ΐβΓΓ» ίη εοβίββίεσι δοι-ΐβπι »6$υπι&(ιΐΓ (άϊεϊι εηίηι :

ι ΜΪ8ίΐ ϋε εοβίο, βΐ ΙίύβΓ3νίΐ ηιβ ι),Ϊ8ΐΜ>η τεβρΐείι

:ιιτιρ1ίιΐ8 Άά ΙεΓΓεηΗ, 3ε(1 ει ςυ» 881 ίη οοείβδίίυιΐδ

ΒΙοτκε δΐϋύβΐ . · Κχϊ1ι»Γβ,) ίηςιιίεηβ, < βιιρβι- οοβΙοβ,

ϋβιΐ8, ει δυρεΓ οηιηβηι ΐεΓΓβηι £ΐοη3 Ιυα; ι βηβΓ-

Γβηβηυβ ηοβίίυηι ϊηιρΓ888ίοηβ3, ίρϊΐβ βιιίβ ηι»1ί3

808 εΪΓευπιβ^ί (Ιίείΐ, ει νείυΐ ίη Γονεβηι ύβείθεκ ;

3ίΙ ηβηιηαε : ι Ιιβςυβυηι ρ3Γ3Υβπιη( ρβϋίΐίηδ ηιβ)8,

Ό ουν τοσούτον ύπεραρθε\ς τήν διάνοιαν, ώς ύπό

τήν σκιάν τών θείων πτερύγων αύλίζεσθαι, κα\ άπδ

τήί ϊήί ε'ί τήν ούράνιον λήξιν άναληφθήναι (« Έξαπ-

έστειλεν » γάρ, φησιν, < έξ ούρανοϋ, κα\ Εσωσέν

με »),ούκέτι πρδς τά περίγεια βλέπει, άλλά τήν έν

τοις έπουρανίοις δδξαν περιεργάζεται, € Τψώθητι, ι

λέγων,» έπ\ τους ουρανούς, δ θεδς, καΐ έπ\ πδσαν τήν

γήν ή δδξα σου. » Κα\ διηγούμενος τάς τών έχθρών

προσβολάς, έκείνοις φησ\ν αύτοίς τοις έαυτών κακοΐς

περιστρέφεσθαι τοις βόθροις καταπίπτοντας. ΦησΙ

ει ϊηευΓνβνβΓϋηΐ 3ηίηΐ3ΐιι ηιεβηΊ, ΓοιΙβΓυηΐ βηΐβ Γβ- Ο γάρ, δτι ι Παγίδα ήτοίμασαν τοϊς ποσί μου, κα\ κατ-

είβπι ιηβΐΐιι Γονβαππ, ει ίιιείιΙεΓυηΐ ίη εβηι. » Ιρ«β

νεΓΟ 3β ρ3Γ3(υη) 3ίΙ Ιβυάίοακ εεΙεϋΓβηϋί (Ιίνίηηιη

§1οπ3ΐη. Ουβπη όεβίυβ ίΐΐε, 00 Ιβηιηηι η&Ιυηε ίη-

^εηίΐβπι Γβΐίείιβίεηι, ευί εοΓ 3(1 ϋβοηηΐίΐκΐηπι ϋίνΊ-

ηβηι ^Ιοι-Ϊ3η) ρπεραΓίΐυιη β3ΐ, Γβείρίβηδ ίηΐΓ3 8ε \ά

ψιοά εβρί ηβςυίΐ. ΕχρβϋίΙυηι βυΐβπι βΐ ρβΓ3ΐυηι

8638 ίΐΠϊπηβηβ, ηοη άίΠβΓΐ οάαιη βευ εβηΐίευηι, 8βο"

3ΐιΊιΐ)3(3 ί!ΐ3 ςυ32 )ΐ3ΐ)ε1)3ΐ ίη3ΐΓυπιβηΐ3 3(1 εεΙεόΓΒ-

ιίοηίβ ηιϊιΐ)3ΐεΓίυπι βαΎοεβΙ, ι ΕχδΐΐΓ^β, · ίηςιιίβηβ,

• ρ83ΐΙεΓίυιη ει είΙη3Γ3, ι ίά ςυοά άυρΙίεϊβ Ιιοηϋηίβ,

β]υ8 ςυί νίάεΐυΓ, ει ςυί οευΙοβ ίυ^ίι, Ιιαπποπίαιη ει

εοηεεηΐιιπι (Ιίνίηβδ εΟετεπάί Ιβυάββ, ίηάϊεβΐ, οϋβ-

άίυηίςυβ νοείηΐί οι^ληα. Τειηρυβ νβκ» ηυ]ϋ$ιιιο(]'ι

ηιιιβίεεβ άίΐιιευΐυηι 881 ; ηεςυβ εηίηι οΪ3 ςοί ορβΓβ

έκαμψαν τήν ψυχήν μου. "Ωρυξαν προ προσώπου μου

βοθρον, και ένέπεσον εις αύτόν. ι Αύτδς δέ έν έτοίμω

εΤναί φησιν τοΰ τήν θείαν δόξαν δι' εύφημίας ΰμνεϊν.

Ώς μακάριος της τοσαύτης μεγαλοφυίας εκείνος, οΖ

ή καρδία πρδς εύφημίαν της θείας δόξης: ήτοίμασται,

χωρούσα έν έαυτή το άχώρητον · εύ-ρεπής τε είναι

λέγων κα\ έτοιμος, κα\ ούκ άναβάλλεται τήν ψδήν,

άλλά προσκαλείται τά ζώντα αύτοΰ ϊργανα όνομαστί

πρδς τήν της ΰμνωδίας ύπηρεσίαν καλών, ι Έξεγέρ-

θητι, ι λέγων, ι ψαλτήριον κα\ κιθάρα, ι "Οπερ τοΰ

διπλού άνθρωπου τοϋ φαινομένου τε κα\ κεκρυμμένου,

τήν έναρμόνιον συνίυδίαν πρδς τήν θείαν δοξολογίαν

ενδείκνυται, καΐ υπακούει τω καλοΰντι τά δργανα.

Ό δέ καιρδς της τοιαύτης μουσικής δρθρος εστίν.

ΙεηβΙ)Γ3Γΐιπι ηοη 3ΐ>]ίείυη(, ^Ιοηβ ϋεί 8Χ8ΐΐ8είΐ3ΐυΓ. ^ Οϋδέ γάρ τών μή άποθεμένων τά έργα τοϋ σκότους

ή δδξα τοΰ θεοΰ διεγείρεται, ι Έξεγερθήσομαι ι ουν

• έν τώδρθρω, » φήσ\ πρδς τδν καλούντα τδ ψαλτή ριδν

τεκαΐ ή κιθάρα. Κα\ ούτως έπαγγέλλεται πληρώσειν

τώ θεώ τήν εύχαριστίαν, ήν έξομολδγησιν λέγει, έν

λαοϊς πληρουμένην χα\ Ιθνεσι. Μερίζεται γάρ πρδς

τά δύο ταϋτα όνίματα κατά τδ Γσον ή χάρις της πί

στεως, πρδς τε τους λαούς κα\ τά έθνη. Ού γάρ Ιου

δαίων δ θεδς μόνον, άλλά καΐ έθνών. ΈπείπερεΤς· δ

θεδς , δς δικαιώσει περιτομήν έκ πίστεως, άκροβυ-

στίαν διά της πίστεως. ι Διά τούτο καθάπερ διπλοΰ

τίνος ρεύματος της θείας ευλογίας έπ'άμφωχυθείσης,

πή μέν έπ\ τους λαούς, πή δέ πρδς τά έθνη διαίρε

ι Εχ8υΓξ3ΐη > ί^ίΐιΐΓ < άίΐυευΐο, ι εΐ3η^.»ι ρ83ΐΐε·

παπί (Ί είΐ!ΐ3Γ3 3ά νοεβιιίειη, 8'ιεςυε ροΐΐίεείιιτ 3ε

1)βο £Γ3(ί3Γυηι βεΐίοηεηι ρεΓ3θ1ιιΐυΓϋηι, ηιοηι εοιι-

Γοδδίοηεηι ηοπιίηβΐ εοηιρΙεΐ3ηι ίη ρορηΓιβ εΐ ^βηΐί-

Ιιυβ. ΟίνίάίΐυΓ εηίηι ]οχΐ3 ιΐηο 1ΐ330 ηοπ)ίη3 χο,οαΓι-

ΙβΓ ^Γ3(ί3 Ιίάεί 3ΐ1 ροριιΐοδ 61 ^εηΐ68. Νοη βηίιη

.1:κΙ;ι·(ΐπιιιι 8θ1υηι ϋβυβ, 8ει1 εΐ {{εηΐίυηι, εηιη οηιιβ

3ΐΐ « Οειΐ8, φιί ]υ8ΐίΓιε3ΐ είΓεοηιείβίοηεηι εχ ίιιΐβ,

]ΐΓ3?ροΐιιιη) ρεΓ Γιάβιο *. > ΡτορΙεί'εβ ςοβδί ιίορίίεί

Ιοηΐε άίνίη% οεηβάίεΐίοηίδ δορεΓ ηίΓΟδηυε εΐίιίδο,

βΐ ρβΐΊβ ηοΐάβη) ίη ροριιΐο, ρβηε νεΓΟ ίη ^εηΐεϊ

ϊ1ί(ΓΐΙ33, ρΓΟ ΙΙΐΓ3φΐε ρΓΟρΙΐβΙίεΟδ 86ΓΠΙΟ {Γ*Ιΐ>8 3βίΙ

* Κοηι. πι, 30.
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Ιείσης, ϋ-κρ άμφοτέρων ή προφητεία τώ θειο προσ- Α Πβο, (|(ΐί.Ί ρβ<03ΐο ίη ίηΠηίΙιιηι η(1ίΐιοΙη, χιιροΓί

άγει τήν εύχαριστίαν, δτι της Αμαρτίας είς άπειρον

αύξηθείσης, ύπερίχει έν τω ίβίω μεγέθει δ τοΰ θεοΰ

έλεος, χαΧ αύτοΰ τοΰ ουρανίου ύψους υπεράνω γενό

μενος, ι Μέγα ) γάρ, φησ\ν, ι έπάνω των ουρανών

το ϊλεδς σου. ι Τά βήματα της υπέρ τούτων δοξολο

γίας οΤμαι τάς τελευταίας εΓναι της ψαλμωδίας ιρωνάς,

έν οΤς φησιν ι Ύψώθητι έπ\ τοΰς ούρανούς,ό θεδς,

καΐ έπ\ πάσαν τήν γήν ή δόξα σου. ι "Οσον γάρ πλεο

νάζει κατά γήν ή τοΰ θεοϋ δοξολογία ή διά των σιχα

μένων έκ πίστεως έπαυξομένη, τοσούτον αί ύποκόσμιοι

δυνάμεις έπΐ τ|| σωτηρία ήμών άγαλλιώμεναι, τον

θείν άνυμνοΰσί τε καΐ δοξολογοΰσιν, χαθώς φησιν έπ\

Ιβηιβιι ρΓορί'Ια δΐιβ ιιι:ΐ£ηιΐιιά1ηε (Ιίνίιια ιηίδεΓίεοΓ.

<1ί3,ίρδ3 εΐίβηΐ ΟΟβΙεδΙί ΒΐΐίΙικΙίηβ οΙιίοΓ 80βεΐ3; νοιίι ..

βυΐεηι ΐ3υ(ΐ3ΐίοηΪ8 ρΓΟ Ιιίδ ίηδίίΐιιΐχ, 3γ1)ΪΙγογ ιιΐΐί-

111.15 εβδε νοεεβ ρβαίιηί, οιιιη αΐΐ : < ΕχπΙιιιγο δΐιρβτ

εαείοβ, ϋβϋδ, βΐ βηρβΓ οηιηβηι Ιειτβηι %Ιοτ'ι» Ιιια. »

(}ιΐ3ηΐυηι εηϊιτι ίη Ιειτίβ 3ΐ)ΐιικ1:ιΐ Π·«ί £ΐοη6ε&Ιίο,

Ι3ΐ)1ιιηι νίηιιίεδ ίΙΙχ δυρΓ3 ιηιιικίιιιιι ενεείχ 8υρβΓ

δβΐιιΐε ηο$ΐΓ3 εχδΐιΐίβηΐεδ, Οειιπι εοηεβΙεοΓβηι, νΐ

£ΐοπίίε3ηΐ, ρΓοοΛ βϋ ρβδίΟΓεδ άϊείΐ εοείεδίίδ ρχοπί-

(ιΐ8, ηυβηαΌ βη^εΐί νίϋρπιιιΐ ρβεεηι, ςιιχ νίΐχ ηο-

81γχ ίη ΗοηιίιπΙ)ΐΐ8 1>οηχ νοίιιηοιίδ ίΐίυχίΐ, άβοβιι-

(Αηιηία,ιιε : < Οογϊβ ίη βχεεΙδίδ ϋεο *. »

τών ποιμένων ή έπουράνιος στρατιά, δτε Γδον οί άγγελοι έπ\ γης τήν έίρήνην τήν ύπέρ της έν άνθρωποι»

ευδοκίας τψ βίψ ήμών έπιφανεϊσαν, δτι ι Δόξα ένΰψίστοις θεψ. >

ΚΕΦΑΛΑΪΟΝ ΙΕ'. Β ΟΑΡΙΙΤ XV.

Τούτου δέ τοΰ ύψους τής ψαλμωδίας ή ύπερχειμένη

διαδοχή τοιούτον ΙτΛ τδ μεγαλειότερον διαφέρει, δσον

έξ αύτών εστι τών γεγραμμένων μαθεϊν. Κα\ ώσπερ

έν τοις δρομεΰσιν δ τδν νικητήν τών άλλων παραδρα-

μών, μείζονα τοΰ προτέρου τήν δόξανήρατυ, χρείτ-

των επιδειχθείς τοΰ προτρέχοντος · ούτως Ιοιχεν ή

έβδόμη τε χαΐ πεντηκοστή ψαλμωδία , μεγάλης έπι-

δειχθείσης κατ' εννοιαν της προδιηνυσμένης , νικάν

αύτήν χτ| μεγαλοφυία τοίς Ιδίοις νοήμασιν ώς γάρ

έχείνη κατά τών άλλων εΤχε τά νικητήρια , ούτως

αύτη της ύπερεχοϋσης τών άλλων τδ πλέον ϊχει · κα\

ταύτη γάρ μαρτυρεί τήν νίκην ή ι Εις τδ τέλος · έπι-

γραφή. Άλλ' ίοικε μή τοσούτον τήν τών άντιπάλων

ήτταν, άλλά τδν έν τοις άγαθοϊς πλεονασμδν έπΐ ταύ-

")ί της νίκης δ λόγος διαμαρτΰρεσθαι. "Εχει δέ της

έπιγραφής ούτως ή λέξις ' ι Είς τδ τέλος, μήδιαφθεί-

ρης, τώ Δα6*ιδ είς στηλογραφίαν. ι Ποσάκις δ της μα-

κροβυμίας άγωνιστής έπΐ τψ στεφάνψ της νίκης ταύ

της ύπ' αύτού τοΰ άγωνοθέτου άνακηρύσσεται ; κα\

αϋτοΰ τάχα τοΰ Πνεύματος τοΰ άγίου θαυμαστικώς

τήν φωνήν ταύτην πολλάκις άναλαμβάνοντος , ώς

κρείττονα ουσαν της τών άνθρώπων δυνάμεως , καΐ

τών της φύσεως δρων ΰπερεκπίπτουσαν. Μόνης γάρ

της άσωμάτου τε κα\ άθλου φύσεως τδ τοιούτον ήν

βίπεϊν , ?|ς ούδέν πάθος τών άνθρωπίνων προσάπτε

ται. "Ανθρωπος δέ τις ων κα\ θυμδν συνουσιωμένον

ϊχων τί) φύσει , πάσχων τε κακώς παρά τοΰ μηδεμίαν

μέν είληφότος είς τδ κακδν άφορμήν , πολλών κα>.

Ηιφιβ νβΓΟ ρβαΙηαΐ, ςιιί δβςιιίΐυι·, εεΙδίΙιιαΌ Ιβη-

Ιυηι ^η3^ηίΩεεηΐΪ3 ρηοΓεηι δυρβταΐ, ηυαηΐιιιη <χ

ίρβίδ ςυχ 80ΓΪ1>ιιηΙυΓ νβΓΟίδ εοΙΙΐ^εΓβ Γιεεί, εΐ ςυειιι-

βϋηιοάυιη ϊηιεΓ ευΓδΟΓβδ, ςϋϊ νίείοΓεπι βϋοπιηι

ευΓΓβηάο νϊεϊΐ, εΙβΗοΓβηι (ΐοβηι ρποΓ ^'οπβπι Γβ-

ΙυΙίΙ, πιβΙίοΓ εΠεεΙυδ βο ςυί ρΓ3?ευειιίΓ8Γ3ί : βίε

νϊϋεΐϋΓ δερίίηιυδ εΐ ί]υϊηφΐ3£βδϊπιιΐδ ρδβΐιηυβ ηιιιΐΐο

ηΐ3]οΓΐ ίηοΓβιτίρηίο, ηαοκί ββηίβηΐΐιπι, ηιβ^ηίΑεεη-

Γΐ3 ρι-ορηϊ ββηδϋδ ρηβεειίεηΐεπι 5ϋρβΓ3Γβ : υΐ εηϊιη

ϊΐΐβ βΐϋδ ρα1ηη3ΐη ρΓατίρυίΐ, βίε ϊβίε ρΐυβ ΙιβΙιεΙ άβ

εο, ηυο εχίεΓίδ βηιεεείΐϊΐ, είςυη ιβδίίιηοηϊυηι νί-

εΙΟΓΐχ ρΓ3?1>εΐ ΐρδβ (ηδεηρίίο : ι Ιη Πηεηι. ι δειΐ νί-

άεΙυΓ θΓ3(ίο ηοη (3ηι 3άνεΓ53ΓΪ0Γυπι ύβνϊεΐίοηεπ),

ςιΐ3πι 3ΐ3ΐιη<]ηηϋ3τη ΙιοηοΓυπι, ςιιχ εχ ηβε νίεΙοΗα

εοηδεηυίΐυΓ, εοη(εδΐ3Γϊ : δίε νβΓο 3(1 νεΓουπι δβ

ηαοβηΐ ίηβεπρίίοηΐβ νεΓ03 : < 1η βηεηι : Νε

ρετ(ΐ38, Ωανϊά ίη Ιίιυϋ ϊηκοΓίρΐϊοηβπι. ι ΟυοΙίεβ

1οηι;3η1ηιίΐ3ΐίδ ίδΐβ ρυςίΐ, οί» εΟΓοηβιη Ιιη]υ8 *ϊεΙο-

ΓΪΓΕ , 3 8θίρ83 Ι311(|113πΐ ΛζΟαοΛϋίΛ ρΓ3Ηΐίε3ΐΐ1Γ?

ίρβο ΓοΓίβδδίδ δρΪΓΪΐυ δ3ηε(ο ηιϊΓαυίΙίΐεΓ κχρίιΐδ

τοεεηι Ηβηε ί(8Γ3ηΐε, ηυ3δί ρΓΧδίαηΐΐοΓ βίι νίτΐυΐε

1ηιηΐ3η3 εΐ βυρΓβ πβιυπε Γιηεβ ενβοΐβ : δοΐίιΐδ βηίηι

ίηεοΓροΓεχ ει ίπιηιβίεηβΐίδ ηβΐυτχ ήοε ετβΐ Λ-

οεΓε, (]ΐΐ3ΐη ηυΙΙί Ιιιιηιβηβπιιτι 3(Τεεΐίοηυηι ΙβηβίΙ.

Ρτοΐυΐίΐ ΙΒηιβη Ιιβηε νοεεηι ήοπιο, ςηί ίΓ3ΐη α η3-

ΙιΐΓ3 βυχ δΐιΙ)8ΐ3ηΐίχ ίηηαΐΛΐη 1)3ΐιεΐ, <]ΐιί πιυΐο ηΐ3ΐ3

ρβΓρείΊβΙιβΙιΐΓ 31) εο ευί ηυΐΐηπι ηααΐϊ ευ]υδρϊ3ΐη ίη-

Γβιβικϋ οεεβδίοηειη άβάετΆΐ : Ίναη 2Λ> εο ίη ςιιβηι

μεγάλων άγαθών ήξιωμένου , ύπέρ τε της κενής άρ- ρ ηιιι1ΐ3 61 ίιιδ'ιςηΐ3 ΙιοηβΟοίβ εοηΙυΙβΓβΙ ; αιιί ρηορίεΓ

χης κα\ ύπέρ τών είς αΰτδν έκεΐνον γεγενημένων, οϋ-

τος μετανάστης ύπ' αύτοΰ τοΰ τής εύποιίας τετυχη-

χότος κα\ φυγάς γίνεται της οικείας έστίας έπ\ θα-

νάτω παρά τοΰ ευ πεπονθότος συνελαυνόμενος. "Αλ

λοτε άλλον ϋπδ άμηχανίας επιών τόπον έρήμοις έναυ-

λιζόμενο; , άκρωρείαις προσφεύγων , άλλοφύλων Ικέ

της γενόμενος, έν ένδεια τών άναγκαίων κακοπα-

θών, ύπαιθρος τά πο).λά διακαρτερών, πολλάκις παρ'

αύτοΰ τδν μέχρι θανάτου κίνδυνον ύποστάς , νϋν μέν

αύτόχειρ διά τής λόγχης πρδς τδν κατ' αύτοΰ φόνον

δρμήσαντος · πάλιν δέ τδν οίκον, έν ω διήγεν, διά τών

δορυφόρων διαλαδόντος , ώς άν μή φύγοι τδν θάνατον.

ίη3ΐιε ίηιρεήυΓΠ , ει ο5 Ί1ΐ3 ίρδ», ςυχ ίΙΙίϋδ μΓ;ιΐί:ι Γο-

εεΓ3ΐ, βχδΐίΐ εΠΐεϊΙιΐΓ β!) ϊ 11ο ίρδο ο,υί ΙιεηεΙκΊίδ 3ΐϊ<·-

ι-ΐιΐ5 ΓυεΓ3ΐ ; ρΓοΓυ^ιΐδςιιβ Γιΐ, ρτορτία άοηιο, βο εο

(Ιο ηυο Ιιοπο ΠΊβΓΪΐιιβ ογπι, ο]οοΐιΐ5, βΐίβδ 3ΐίυιιι

ρΓΧ (ΙεδρεΓβΐίοηε Ιοειιπι ρείεηβ, ίη δθΙίΐυα!ίηβ Ηο-

£ΐ'ηβ, ίη ιηοηΐίυηι νεΓίίεεδ 88 Γβείρίβηδ, βυρρίεχ

βΙίεηίςεηίδ Γηείυδ, ίηορία γοπιπι ηεεεδχαΓίβηιπι

«ίΠίιΐϋδ, δυΐ) άιο ρΐεηιιηηυε β^εηβ, δχρε ρεηευΐιΐίη

ηιοΓίίδ ηΐ) ϊπ^γβΙο ογολΙππι βϋίεηδ, η πι ηυηε ςυίιΐβιη

5ΐΐ3 η)3ηιι, Ι)3δΐ3 3πορΐ3, εχιίεηι ίΙΙί ίιιΐεηΐ3(, γβγ-

δυδηιιβ (Ιοπίοπι ίπ ηυ» (Ιο^ε^Ι, 83ΐ6ΐ!ίΓι1>ιΐδ δΐίρηΐ,

ιιε πιονίβιτ) ρΠΊι^οΓεί : ηυί ιΐείηπε δοΙΙίείΙβίηηπίΓΪι,

• Ιιιγ. ιι. 11.
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υΐιί Ιοεοπιιιι \0Γ83ΓβΙιΐΓ, υ1)Ί οϊΐιιιιη δΐιηιρβίβδεί, βΐ Α Είτα πανταχού πολυπραγμονοΰντος , έν οΓς ηύλίζετο

αρυ<1 <]ΐιο$ 3£εΓεΙ, ει 3ΐ1 ςιιοδ εοηΓυ£ίδδεΐ, εΐ ροβί-

ςυαηι ηίδ ΐρβί οΐιίαΐα εβί ε]ιΐδ οεοίιίοιιάί ορρβΓίυ-

ιιίΐ38, Ιιπιο. ςυίάειη ειιηι ίη δρείυηεα εχ ίπιρΓονίδο

8»υΙ ίη ηιαηυβ ΟιινίιΙυ ίιιείά'ίδδεί, πίΓδίΐδ ίη Ι;ι1κτ-

ηηευώ, φιβηάο βοηιηο 8ερυ1(υ8 ]:ιιι·1ι.ιΐ ; Γ> α \ ϊ 1 1

λίτο (Ιοπηίεηΐΐ βϊΐίΐίΐ, <ι υαικίο οπιηειη 1ίεε1>3( ϊταιη

ίη ο.τ(Ιε βυί ρεΓβεευιοΓίβ εχ83ΐυΓ3Γε ; ηβςυε ϊρββ

ΠΙ304Ι8 εί βΐΐυΐίΐ, ε( ίΙΙί ςυί 3(1 εχάεηι ΓεδΓιιΐ3ΐΐ3(,

'ΛΙαά, < Νβ ιΙίδρεί'ΐΚΐί, > αΊχίΙ; ϋοο άίξηα βδΐ νοχ,

ςιιχ ηοηιΊιηβ ίηΐεηίαπι νεΐ3ΐ.

(^υοείτεβ φιειηβιΐηιοιίιιηι ίΐΐί, α,ϋί Ί1Ιυ$(ΓίθΓε$ ηο-

ΙΜ ίη Ι;ιμίι1ί1ηΐ5 βχδουίριιηΐ , ίη ρι-οΓιιηοΊιπ) εχΙβ-

ΙιΐΓ» ίηείαΊιηΐ βίβηιβηίοπιηι εη3Γ3εΙεΓεδ, ϊΐνΙο 5*

καΊ οίς κατέφαγεν, παρά τίνας εήρ, καΊ πρδς ούς μετ-

ανίστατο. Και έπειδή δΊς αύτώ συνέδραμεν ή τοΰ

άποκτεϊναι τδν έχθρδν ευκαιρία, νΰν μέν έν τω σπη-

λαίψ άπροόπτως τοΰ Σαούλ ταΐς τοΰ ΔαβΊδ έμπεσδν-

τος χερσίν πάλιν δέ κατά τήν σκηνήν, 3τε ό μέν τω

ΰπνω πάρετος ήν, δ δέ ΔαβΊδ έφειστήκει καθεύδοντι,

δτε πασαν έξήν αύτώ τήν δργήν έν τω φόνω το'ΰ διώ-

κοντος αύτδν άποπληρώσαι ■ ούτε αΰτδς τήν χείρα

έπήγαγεν, καΊ τω πρός τήν άναίρεσιν σπεύδοντι,

ι Μή διαφθείρης, » λέγει, θεού τις άντικρύς έστινή

φωνή, τήν φθοράν έπΊ τοΰ ανθρώπου κωλΰουσα.

Διά τοΰτο καθάπερ οΐ έπισημότερα ποιοΰντεςτά έν

τοις λίθοις χαράγματα , είς βάθος έντέμνουσι τή

γλυφή των στοιχείων τους χαρακτήρας, πολλάκις

ρίιΐδ ίοΓίηίδ ίηάηείο ; βίε ρεΓρεΙυβ ΓερεΙίΙίοηε δρί- ■ έπάγοντες τήν γραφίδα τοις τυποις1,· ούτως διά της

Γίΐυβ 83ηε1ιι$, ρΙβηίοΓειη εί π)3ηίΓε8ΐίθΓειη,»ςυ33ί

:ιι «οΐυιηηα ηιοιηοπιε ηο$Ιΐ'Χ, ηΐ3£ηίΓιε3ΐη Ϊ$13Π) νο-

εεηι εΙΓιεεΓε εοηηΐιιι·, ιιΐ εΐ3Γε εί ϊίηε εοηΓιιβίοηε

«ει-'φΙιΐΓίπι Ιιβηε ηοοίβ ίηδειιΐρΐϊΐιι, ΙειηρΟΓβ εηία-

ιη>ΐ3ΐαιη εί ρβπιιιΐιαιίοηιιηι Ιε^ιηυβ : ηοε εηίηι

δβηείυηι δρίηΐιιηι εοιΐδίΐίυηι δρεείατε 3γ1)ιΙγογ, υΐ

ρΓχεΙβτε ίβεΐ3 δβηείοηιιη νΪΓΟΓυηι δίηΐ ίη εχεηι-

ρΐιπιι, εί α,υ&δί άυχαΐυηι ροδίεηοη ν'ιΐχ, 3(1 δίιηϋεηι

ρΓΧ8ΐ3ηιίαηι ίιηίΐβΐίοηε ηο8 ίηνίίβηΐε. ΟιιϊικΙο εηίηι

3(1 ΐ'ίιΐδ, ςυί ιΐ03 ΪΓ3 ίιιΠαηιτηατβΓΪΙ., υΐΐίοηεηι αιιί-

ιΐ)υ$ εχχ$ΐιΐ3ΐ, ει εχε3ΐκίε8είΐ ίΓ3ΐυ$ 53η§υΪ8 εΪΓευηι

ρΐ'%εοηΓΐ3, ίη ίΙΙυιη ςυί ηοβ ηιοΙεβΙ'ΐΑ 3ίίεείΙ, Ιυηε

3(1 Ιιβηε εοΐυηιηβιη, <|ΐιαηι 8ρΪΓίΐυ$ 83ηε(υ3 Π.ινίιΐί

συνεχούς έπαναλήψεως, τδ Πνεϋμα τδ άγιον τρανώ-

τερον κα\ εΟδηλον έν τ?) στήλτ) τής μνήμης ήμών τήν

μεγάλην ταϋιην ^ήσιν γενέσθαι παρασκευάζει · ώς

άν τρανδν τε κα\ άσϋγχυτον έντετυπωμένον ήμϊν τούτο

τδ γράμμα , έν τω καιρώ των παθημάτων άναγινώ-

σκοιτο. Πρδς τοΰτο γάρ οΐμαι τήν τοΰ άγιου Πνεύμα

τος οϊκονομίαν δρ^ν, ώστε τά προλαβδντα τών άγίων

άνδρών κατορθώματα , εις δδηγίαν προκεΐσθαι τω

μετά ταύτα βίω , πρδς τδ Γσον τε και δμοιον άγαθδν

προαγοΰσης ήμδς τής μιμήσεως. "Οτ'άνγάρδιοιδήση

πρδς τήν τοΰ παροξΰνοντος άμυναν ή Αυχή , κα\

ζέση τω θυμω τδ περικάρδιον αίμα κατά τοΰ λελυ-

πηκδτος , τδτε πρδς ταϋτην τις άναδλέψας τήν στή-

ΟΓβχΊΙ, Γεβρίείεηϊ, 81 νβΓΐ)» ίη ίΙΙα 8εηρ(3, ςυκ λην, ήν τδ άγιον Πνεύμα τώ ΔαβΊδ άνεστήσατο , καΊ

ΙΚινκΙ ργο 8ΐιί ίηΐεΓΓεείυΓΪίί ίηεο1υηιί(3(ε ρΓοίυΙίΙ,

ΓεΙε^εηβ, ΐΓ3η(|υίΙΐ3ΐ)ίΙ οηιηίηο (υιηυΐΐυηι ϋΐυηι

εο^ίΐ3ΐίοηυηι, ηιιχ ίη 3ηίηιο εχκΐίΐεπιηΐ ; ρ;κ αία

οιηηί ρεπυΓοβΓιοηε, (ΙεβίιΙεΓΪο ίηιίΐ3ΐίοηίβ (3ηι ίηβί-

^ιιίαηι ΓβείηοΓίιιη. Ρογγο ηιβ^ηίΐυϋίηειη ρΓθΓεεΐυ$

. ε] κ» <(υί 5υρεΓ Ιιιψίί ρβϊΐηιί ^Γ3(1ιιιη 33εεηάί(, εχ

ίρ3ΐ3 ίιί(1εηι ρ33ΐιιιί νεί'Ιιίβ ρεΓβρίεοΓε Ιίεεί, φΐαη-

ΐπιιι νί(1ε1ίεε( ιιΐ3£ηίΙυ(Ιίηο ει εχεεΐ3Ϊΐ3ΐε βιιρεπο-

η;ιη εχβιιρεΓεΙ : ηοη εηίηι βηιρίίυβ βε 3ΐ> ίηίηιίεί3

Γοηειιίεβη εοηςυεΓίΙυτ, ηεηυε ηιί3εΓίεοΓ(1ί3πι ίη

βιιΙ>8ί(ϋυιη αιΐνοεηΐ, 3ει1 ίη 3ΐ1υιη ενεείυβ, νείιιΐ ε

«ρεειιία <]ΐια(1αιη εχεεΐ83, Ιιίβ (]ΐιί ίηΓΓ3 ίη 1ιυ]ιΐ3

Ιιυιηβηββ νίΐχ νβΙΙίυυβ (Ιε^υιιΐ, ΓερΓβΙιοπδίοηϊδ ηιο-

(Ιο Ϊ313 ίηίοηβΐ : Ηευβ ! ιιιΟΓίβΙεβ, ι\ιι'ιά Ιοςυίηιίιιί?

τήν έν αύτώ φωνήν άναγνούς , ήν δ ΔαβΊδ ΰπέρ τού

φονώντος έφθέγξατο ■ καταστορέσει πάντοις τήν έν

τή ψυχή τών λογισμών ταραχήν, πδθω τής τών όμοιων

μιμήσεως καταπραδνων τδ πάθος. Πάρεστι δέ τδ

μέγεθος τοΰ διά προκοπής έπΊ τδν βαθμδν τής ψαλμτ

ωδίας ταύτης άναβεβηκδτος , καΊ δΓ αύτών κατ-

ιδεΐν τών τήςψαλμωδίας βημάτων, όσον τοΰ παρωχη-

κότος μεγέθους ΰπερανέστησεν. Ούκέτι γάρ ούτε τδ

πατεΐσθαι παρά τών έχθρων αίτι&ται, ούτε τδν Ελεον

εις συμμαχίαν έφέλκεται, άλλ' άνω γενόμενος, ώσπερ

έκ τίνος ύψηλής σκοπιάς , τοις κάτω κατά τά κοίλα

τής τού βίου τών άνθρώπων υπώρειας διάγουσιν

έλεγκτικώς έμβοά ταύτα λέγων ΤΩ άνθρωποι, τι λα

λείτε καΊ πράττετε ; αρα δικαιοσύνη έστι τδ λαλού-

(|ΐιίά Γ&οίΐΪΒ ? ηιιηι ]υ8ΐίΙίχ εοη3θΐΐ3( ί(1 ςυοά Ιοηυΐ- Ό μενον; άρα δι' εύθϋτητος τήν κρίσιν προσάγετε;

ιιιϊιιϊ ? ηιιηι ΓεεΙυηι ]ϋ(1ίείϋΐη ίη8ΐίΙυίιί8? Αΐι^υί νίιίεο

ΥΓ31Γ3 εθΓ<ΐ3 ίη ΐεΓΓ3 8888, οιηηϊβαυε 3ξίΐ3ΐίθ 81

ηιοΐϊο οοηΐίδ ορυ8 εδί, ηοη εοςίΐ3ΐίο; βίοι αϊ αίςυβ

ιιιαίυιη νββίηβ ιιιεηιί οεευΓΓΪΐ, εοη]υη(ίΙιΐΓ ορυβ

έπη) εο(;ίΐ3ΐίοηί1>υ8 , $υηιιιια εβίβπίβΐβ ιηαηυυιη.

Ι1«ε εχ ρδαίπιο εΐ3ΓΪΐ3ΐΪ8 οαιΐ83 Ιαιίυδ ηοηηίΐιί! εχ-

ρΐ3ΐΐ3Γε νοίυί. νεΓϋβ «ίε κε Ιΐ3ΐ>εηΐ : < 8ί νεΓε υΐϊ-

ΐ|ΐιε ΐυβίίΐίβηι Ιοςυίιηίιιί, τεείε ]υ(]ίε3ΐε, ΓιΙίί ηοαιί-

ιαιιη. Εΐεηίιη 1η εοηΐε ίηίήυίΐ3ΐεβ ορεΓ&ιηίηϊ ; ίη

(8ΓΓ3 )υ3ΐίΐί38 πΐ3ηυ3 νεβίΓΚ εοηείηηβηΐ. ι Οεΐηϋβ

«Ιερ1θΓ3ΐΐδ 608 ήαί 3 83ΐιιΐε εχείϋεΓβηΙ, ηχε 8υΙ)]ιιη-

8'1 : < ΑΗεη.Ίΐί βυηΐ ρεοεαίοΓεβ 3 νιιΐνη. ι

11χ·€ ίηΙεΙΙεχειϊβ, Μ ίηςυΪΓ43, ο,ιιχηίιυ ριΊηια

ΚαΊ μήν δρώ δτι έν γή μέν ύμών είσιν α: καρδίαι,

καΊ πάν έγκάρδιον κίνημα , έργον έστΊ καΊ ούχΊ

νόημα. Εύθϋς γάρ δμοΰ τω συστήναι τδ κακδν έν τή

διάνοια , συμπλέκεται τδ Εργον διά τών χειρών τοις

νοήμασιν. Ταύτα σαφήνειας χάριν , μικρόν τι παρα-

φράσας τής ψαλμικής λέξεως , έξεθέμην βήματα

έχοντα ούτως· « Εί άληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείτε,

ευθείας κρίνετε, υίοΊ τών ανθρώπων. ΚαΊ γάρ έν καρ

δία άνομίαν έργάζεσθε έν τή γή , άδικίαν αϊ χείρες

ύμών συμπλέκουσιν. ι Είτα έπάγει σχετλιάζων ύπέρ

τών τής σωτηρίας έκπεπτωκότων τάς μετά ταύτα

φωνάς, « Άπηλλοτριώθησαν, » λέγων, · οί άμαρτωλοΊ

άπδ μήτρας , καΊ άπδ τής γαστρδς έπλανήθησαν. >

Γνοίης δ' 1<ι τδ λεγόμενον έξετάσας τίς ή πρώτη
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τής άνθρωπίνης συστάσεως μήτρα, κα\ τίς γαστήρ ή Α αιιωβη» εοηιροβϊΐίοηΐδ αυαβ'ι ιηβΐπχ ΓιιεπΙ, βΐ ςυίϊ

κυοφορήσασα τδ άθρώπινον. Οΐμαι γάρ μή άλλην εί

ναι παρά τήν τοΰ θεοΰ φιλανθρωπίαν χαΧ αγαθότητα,

αφ* ή; έπλάσθημέν τ* κα\ έγεννήθημεν. Εΐπεν γάρ"

«Ποιήσωμεν ίνθρωπον κατ' εικόνα ήμετέραν,καΐ καθ'

δμοίωσιν, > όπλάσαςχαταμόνας τάς καρδία; αύτών.

Κα\ πάλιν φησίν · < Χ*ΕοΙ>ς έγέννησα καΐ ύψωσα, αύτο\

δέ με ήθέτησαν. ι Κα\ μυρίας ΙστΊ τοιαύτας φωνάς

έκ τής άγιας Γραφής άναλέξασθαι , δι' ών έπιγινώ-

σκεται, τίς ή πλάαασα ήμάς γαστήρ, κα\ τίς ή ιμή-

τηρ ή εις φως προαγαγοΰσα διά γεννήσεως. » Πρδς

ταύτα ουν βλέπων δ σχετλιάζων έπΐ τή απώλεια τών

άφεστηκότων, οδύρεται· θρήνος γάρ άντικρύς έστιν

ή φωνή, δι' ης τονις άμαρτωλοΰς όλοφύρεται. « Πώς

ήλλοτριώθησαν οί άμαρτωλο\ άπδ μήτρας; · πώς άπδ

νβηΙβΓ, ςυϊ ηυηοβηιιηι £εηιΐ3 ΙυΙεπί; ηβςυβ εηϊιτι

αΐϊυπί 6586 3ΐΊ)ϊΐΓ0Γ ρπΒίβΓ ββηίβηίΐίίβηι 61 ΙΚΗΐΙ-

ΙβΙβηι Ρβί, Ά 0Η3 Ωοΐί 61 ρΐΌςηβΙί βιιηιηβ Πίχίΐ

εηίιη; < Γαοκιηιιιβ (ιοπΓιηβπι ββοπικί ιιιη ιΐυ3£ίηβιιι

61 κίτηΠίΐυιΙίηβιη ηοδίπιηι ',· ςυ'ι ίϊηιίΐ βί^ΗΙαίίιη

εοΓ(ΐ3 εοηιπι. ΚιίΓδίΐδ αί( : < ΡίΙίο.ί (,ίίπιΊ εΐ ονιΙ-

Ιανί, ίρδί νβΓΟ πιβ ΒρΓβνβπιηΐ';» βΐ ίιιΠηίΙα ηιι}υδ

£6ηβη$ βχ Μειϊδ Ι,ΐΐΐβπδ οοΙΠ^οιο ΙίεεΙ, υυΐοιίδ πιβ-

ηίίββίυη γοιΙιΙβΙιιγ, ηυίβηαπι &ίΐ νβηΙβΓ ηυί ηοβ 6η -

χίΐ,εΐηυχ < πιαίπχ, ςιιχ ϊη Ιυεβιη ηοβ ββηβΓβηόΌ

οιΐκϋι. ι Ηίβϋ ί^ΊΐυΓ εοη8ί()6Γ3η$ ΐΐΐβ, ςυϊ οΙ> ρβΓάϊιϊο-

ηβπι ηοηιΐηυπι α Όνο άβδεϊδεβηΐίυπι Ιπ^εΐ, ίη Ι«-

ιηεηΟ θΓυιιιρΊΐ ; ηηιη ΙηηιβηΙαΙίοηΊδ ίηβίβι* 681 νοχ

ίΙΙα, ςυ3 ρροοΛίοΓΟδ άβρίοτβΐ : ι Ουοπιοάο αΓιβιιαΙϊ

τήςγαστρδς έπλανήθησαν, τδ δέ ψεύδος πρδ της άλη- Β βυηΐ ρβεεβΙΟΓβδ 3 νυΐνβ'ί ><]υοιηοι1ο 3& ϋΙι;Γ0 6ΓΓ3-

θείας τιμήσαντες, ών 6 θυμδς προς τδν πατέρα τοΰ

ψεύδους τδν πρώτον έχει τήν όμοιότητα; ι Ώσε\

άσπίδος, > φησ\ν, ι κωφής κα\ βυούσης τά ώτα αύτής,

ήτις* ούκ είσακούσεται φωνήν έπαδόντων , φάρμα

κου τε φαρμακευομένη παρά σοφοΰ. ι Ταύτην γάρ

ένίδυν τοΰ θηρίου τήν φύσιν οί περ\ ταϋτα σοφοί ■

ότι θυμδν διαπιμπραμένη , άποκρατεϊ τδ πνεύμα

τή φάρυγγι , και ού προΐεται , άσκοΰ δΐκην τή τοΰ

πνεύματος έν άπολήψει περιοιδαίνουσα , ώς πάντα

έπ' αύτής άργά μένειν και άπρακτα, δσα θηρίων

θέλγητρα διά τίνος φυσικής άντιπαθείας παρά τών

τά τοιαύτα σοφών έξηυρέθη. Νοείν δε δίδωσι διά τού

των, δτι άνήκοος μένει τών έν κακία κεκρατημένων

ή καρδία, τής παρά τών διδασκάλων έπαγομένης αϋ

τβηιηΐ, ηιβηάαάιιηΐφΐβ νβπΐ3ΐί ρπβΐιιΐβπιηΐ , ςιιο-

τυηι Γυτηι- ευιη ρπηιο ηαβικίβεϋ ρβΐι-β δπιιϊΐίΐιιϋίηεπι

1)ίΙ)βΐ?< Τ.-ιηςυαηι «βρϊοΜδ, ι ιηςυϊΐ, ι βυτάχ βΐ οΐΐιι-

Γβηΐίβ βαΐ'βδ 8038, ςυ» ηοη οχαικίίβΐ νοεβιη ίικβη-

Ιίηΐίιιηι ει νεηεΒεϊ ίηεαηίβηΐϊδ δ.ιρΊβηΐεΓ ; ι ΐαϋ

εηΐηι ηαΙυΓ3 ρΓίβίΙίΙαπι βϊυηΐ ηβηε ΙιοδΙίαιη ϋΐί ςυί

1ιΪ8 νίοαηΐ: ϊγ3 (αι^βηβ 61 ηαηΐββΰεη* Γΐιυείοαβ

βρΪΓΪΐυηι εοπιρηαΗΐ, ηβςυβ βηΐΙΙϊΙ ; υΐπβ ίηβΙβΓ,

οο $ρίη(υβ ΓεεβρΙίοηειη, ίηΐυπιεβεεηβ, ςυο Πι, υΐ

οπιηίβ ίηεί1Ίθ3«ί3 βΐ ϊηυιϊΓι» βϊηί, ΐ]υ%ευηςυ6 83-

ρϊειιΐε» 3(1 άβηιυίεβοάβ β! ϋεΓιηί6ηιΐ3 ηυ]υ8Π)οόϊ

αηίαα3ΐί3 εχεο^Ίΐαηΐ. δί§ιιίΠθ3ΐ οίϊ οογ ίΙΙοπιηι,

ςιιί 3 ρβεοϋβ · οβοηρΜϊ βυηΐ, ηεςυβ 3»1 ηικι «*■

ηιίιΐ6Γβ Βοβάίεϊη»™ Ηΐαηι, ςιι» ϊρβϊβ 3 ίοείοήοιι»

τοις θεραπείας. ΚαΙ πάσα δέ ή τής ψαλμωδίας άκο- υ βΐ ηΐ38Ϊ8ΐΓΪ8 3(11ιί1)6ΐυΓ. Τοΐ3 νβΐΌ ρβαίιτιϊ 86ΓΪ69

λουθία διά θρήνου προήκται τψ τή άπωλεία τών δει

λαίων έπιστενάζοντι. Προαναφωνεϊ γάρ κατ' αύτών

τδ έσόμενον, λέγων · < Ό θεδς συντρίψει τους δδόν-

τας αϋτών έν τψ στόματι αύτών. ι Ποίους όδόντας ,

ή δηλαδή τους τής παρακοής βρωτήρας , τους τών

ήδονών τής γαστρδς ύπηρέτας ( οΟς δπλα κα\ βίλη

διά τής προλαβούσης ψαλμωδίας ώνόμασεν ), δι' ών

τής άληθείας λόγος κατασπαράττεται ; « ΚαΙ τάς μύ-

λας τών λεόντων,» φησ\, ι συνίθλασεν ό Κύριος. »

Γνοίης δ' άν τίνας ώνόμασε λέοντας , εΐ μάθοις τών

θηρίων τούτων τά ιδιώματα. Λέγουσι γάρ είναι τους

]3θ)6ηΐ3ΐίοηβ εοηιβχίΐυχ, άΊιηι ιηίββΓΟΓαιιι ϊηΐβΓΪΐυιη

άβρΙοΓεΙ, εοηΐΓ3 ηυοβ ΊιΙ βΐϊποι ςυοιΐ ΓαΙυΓυηι β$ΐ,

ϊηείβπιβΐ : ι ϋβυβ, > ίηςυΐβΒβ, ι εοηΙβΓβ! άεηΐββ

εοιυηι ϊη 0Γ6 ϊρβΟΓαια. ι 0υ3ΐβ8 ιίβηΐβδ 1 βιι βοβ,

ηαί ίηο1)β(1ίβιιΐί:ΐΓΠ ηιαιιιΐυηΐ, πιϊηί9(Γ08 νοίυρίβΐυηι

νεηΐΓΪδ, ςυοβ 3Γηΐ3 ε( 83£ί1ΐ33 ρΓχεεύβηΐβ ρββίπιο

ηοπΐ)η3Γ3(, ηιιϊουκ νεήοιίβ δοππο άΪ866ΓρΙΐ0Γ Τ

< Ει ηιοΐβδ Ιβοηυπι >, ϊηςυΚ, · εοηίπνίΐ ΰοπιϊηυβ . >

Οαο$ < Ιβοηεβι ηοιηϊηανβηΐ, ίηίεΙΙϊ^ββ, βί π,α» Ιβο-

ηυιη βϊηί ρΓορτίεΙβίεβ (Ιϊβεββ. Αϊυηΐ Ιεοηβ8 οευϋβ

6386 άΊςίοιΐΐΒ, ε3ΓηΊν0Γ03η3ΐυΓ3ε(3ηιίε03 33η£υίηί.

λέοντας , ένδιαστρόφους τδ δμμα , ών σαρκοβόρος ή φύσις , καΐ τώ αίματι φίλη.

ΟΙδας δέ πάντως τδ αίνιγμα της" τών όμμάτων δια- ρ 06ΓΠΪ5, ορϊιιΟΓ, ςαίιΐ δί1)ϊ νβΐίΐ κηΐ^ηιβ (Ιο <1Ϊ8-

στροφής, τών μή πρδς τδ εύθϋ βλεπόντων , καΐ τής

άηδίας τού άσθματος, τών είς βλασφημίαν κεχρημέ-

νων τω στόματι, κα\ διά τοϋτο συγγενώς έχόντων πρδς

τήν τής άμαρτίας δυσωδίαν. Και οσα νοείται διά τοΰ

άσθματος, δτι σάρξ χα\ αΓμα, δπερ μάλιστα τρέφει

τών λεόντων τήν φύσιν, ταϋτα εις τοΰ θεού βασιλείαν

άπόβλητα. Έν γάρ τφ καιρώ τής τών άξίων τιμής,

ι Ούτοι, » φησ\ν, ι έξουδενωθήσονται, ι τή άστάτω

φύσει τών υλικών πραγμάτων οίς προσωκειώθησαν,

κατά τδν βίον συγκαταρέοντες. «, 'Εξουδενωθήσονται »

γάρ , φησίν , ι ώς ΰοωρ διαπορευόμενον. » Ό γάρ

πονηρδς κατά τών ψυχών ήμών τοξότης, ό τά πεπυ-

ρωμένα βέλη τής άμαρτίας κατά τής άνθρω-ίνης

ΙΟΓίίβ οειιΐΐβ εοΓαοι , ςιιί Γβεΐ3 ϊι((ιΐ6Γί ιιεαηευηΐ,

ςυΜηυβ 5ϊοί νείϊι ^Γ3νεοΙεηΐί3 3ηηβΗΐιΐ8 εοΓυπι,

(]ΐιί ΟΓβ $υο 3(1 1>ΐ38ρηβιηΪ38 αΐυηΙυΓ βί οί) κΙ ευηι

ρεεεαίΐ ίεΙΟΓβ εο^ηβΐίοηβηι ςιιαιικίαηι η3ΐιεηΐ, υΐ

ρΐ'%ΐ6ΐ63ΐη αΐΐα, ςυχ ηαΐίΐυβ ιιοιηίηβ ίηίεΙΙίβΐ

ηυεοηΐ, ηυ'ΐ3 63Γ0 βί 83υ£ΐιΪ8, ηυίϋυβ ηηΐιιι·α Ιεο-

■ ι ιι ιιι 1113X11116 ηΐϊΐϋΐ1, ϊηβρ(3 8υηΙ 3<1 Πει Γβςηυηι :

εο βηϊηι ΙβιηροΓβ, ςυο ]υ3ΐί (ΙεΙιϊΐυπι ϋοηοΓβιη εοη-

86ηυειι(υΓ, ιϊβΐί, ι ίικμιίι, ι :\ά ηίοίίαπι ΑβνβιιίεηΙ,»

άεΟυειιΙεβ βϊιιιυΐ ευηι ίη8ΐ3ΐ)ί1ί Γεπιιη ιη3ΐβΓΪ3ΐϊυπι

Π3ΐυΓ3, <]υϊοιΐ5 86 ίη ίεΐβ νίΐ3 ρεηίΐιιβ :κΙ(1ίχοπιηΐ,

61 β'ιηιίΐεδ εΟεεεΓβηΐ. < ΛιΙ ηίΐιϊΐυιη όενεηίεηΐ, ι ϊη -

(]υίΐ, « $ίειιΙ 3(|υα άϋειίΓΓεηβ ; > εεείεείικ ειιίηι ϊ!1«

' ϋειι. ι, 26. " Γ8»1. χχχιι, ' Ιδίΐ. ιι, I.
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ϊαευΙαΙΟΓ, ςυί 3ηϊιιΐ38 ηοδίπΐδ Ιοί ϊ 8 δΐιίδ ίηίβδίβΐ, Α εύθύνων ζωής , ού παύεται χατ' αύτών τοξαζόμενος,

<|υϊαυβ ΊξηίΐΛ Ιεΐβ ρεεεαίί εοηΐΓ3 ηυηιβιιιιιη βειιιΐδ

ι1ίιϊ£ίΐ, ηοη ρπιΐδ ο&δίδΐίΐ α!) ϊϊ & ϊιηρβΐβικΐ'13, ΐ|ΐΐ3ΐιι

ΠΙοπιπι νίτεδ βηβΓναηΙ. < Ιιιίβηάβι βηϊιη ηι-οιιιπ

δΐιυιη, άοιιεε ΐηΓιπηβηΐιΐΓ; · ει Πιιπί, υΐ εβΓ» Ιΐιμιε-

506118, ζά οιηηπιι ίοπηαιιι ϊιηρι-οΙ>ίΐ3ΐίδα,ιιβ <Ϊ£ΐΐΓ3π)

Γαείΐεδ. Ηί$ &άά'Α Ι3ΐηεηΐ3ΐ)ϊ1εδ ϊΙΙβδ 3υ,νεΓδΐΐδ ηιί-

8βΓ0$ νοοεβ : < δυρεί'εεείιΐίΐ Ϊ£ηί8 ει ηοη νίϋβπιηΐ

δοΐεηι. > ϋεεΐ3Γ3ΐ ηοπιπι δεηΐεηΐίβηι αΐϊυβ ψπιίαιη

ίιιΙβΓρΓβΙυιη, α,υϊ ϊηΐεηιρεδίΐνυιτι ϋίαπι αϊ) υΐβΓΟ

ΐ3ρ$υιη, νοε3ΐ αΙιοΓίυιη. Ηίδ εηϊηι νει·1)ϊδ υΐϊΐυτ:

ι ΛΙιοΓίιΐδ, ι ίηψιίι, ι ιηυΙίβΓΪβ ηοη νϊάβΐιϊϊ δοΐευι. ι

ϋυιη ίβίΙυΓ ίιιίΐίο ρ&αίπιϊ (ΙίχϊδβεΙ : ι ΛΙίεηβΙί δΐιιιΐ

ρι·εεαΐοΓβ8 3 νυΐνβ, β( αίι υΐβτο ειτανεΓυηΐ, ι ηιιιιε

εοάβιη δεηβυ βφυηχίΐ τδ, ήμδλώθησαν, ι ρεΓ 3ΐ)0Γ-

Εως αυτών έχνευρώβη την δύναμιν. ι ΈντενεΙ γαρ, ι

φησ'ιν , ι τδ τόξο'ν αύτοΰ, εως ου άσθενήσουσιν. » Κα\

γίνονται χήρος τηκόμενος, πρδς πάν είδος τοϋ κατά

τήν άμαρτίαν χαραχτήρος εύχόλως μορφούμενος· και

τούτοις έτι προστίθησι τάς όδυρτικάς έχείνας κατά

των δειλαίων φωνάς,ι "Επεσεν πϋρ, » λέγων,< χα\ οϋχ

Γδον τδν ήλιον. > Σαφηνίζει δέ τοϋ δητοϋ τούτου τήν ϊν-

νοιαν Ετερος των έρμηνέων, τήν παρά καιρδν γενομέ-

νην άπδ τής μήτρας όλίσθησιν τοϋ άμβλώματος έρ-

μηνεύσας τούτοις τοϊς έήμασιν « "Εκτρωμα, » φη-

σ\ν, < γυναικδς ούχ όραματισθήσεται ήλιον. > ΈπεΙ

τοίνυν παρά τήν αρχήν της ψαλμωδίας φησίν, δτι

« Άπηλλοτριώθησαν οί άμαρτωλο\ άπδ μήτρας, χα\

άπδ γαστρος έπλανήθησαν , ι όπερ ταύτόν έστι

Ιυηι ε]εεΙί βαηΐ. ι Οαυδβιη νβπ> 1ιυ]υδ ηιβΠ ϋϊοίΐ ^ τψ ήμδλώθησαν , αίτιον δέ τοϋ τοιούτου πάθους αύ-

β$8β β'ιιηίΐίΐυάίηεπ) ηυααι ευηι δβΓρβηΐίϋυβ 1ΐ3ηεη(.

ί)ϋ3ΐ·ε είιιιίΐβπι οΓ3(ίοηεηι υ8υΓρ3ΐΐ8, 3ίΐ εοβ β88β

ϊηιρεΓΓεεΙοβ ίη ταΐίοηε Π3ΐιΐΓ3ΐ, βι αΐιοπίνοβ ρβηηα-

Ιίιίαηι Γβ(1(ϋΐ08, ά'εΙβρδΟδαυβ 61 εχείϋίδβε α\> ϋΐα

<)ΐΐ3ΐιι §υρΓ3 (Ιίχίηιυί ηΐΐΐήεε, δίϋίφΐε ί£ηεπι εΟβ-

εΐοβ 688ε, οϋ εβΓηβΙβ βι ιηαΐοπ»: ίιηηιεΓ8υιΐ) νίνεηοΊ

ίιΐ8ΐίΐυΙυηι, ηυ]ιΐ8 %ταΙιά οευΐοβ Λά &ο\βχη ηοη 1β-

νβδδε. δοϋ8 ηοηιίηε 8ΪςηϊΓιε3ΐ νεΓβπι ίΐίβηι Ιυεειη,

ι|υηηι ϊπιρβΓΓβεΙιιβ ϋΐβ ^υι^xοΓυπ1 ΓεΙηβ εΐ εοηεβ-

ρΐιιβ ηιίηίιηβ $υ8ΐίηαί( νίϋβΓβ. ϋοιιδοηηΐ ροΓΓΟ 8β-

ιμιοηδ οΓϊΐίο ευηι ρπΒεβ(Ι«ιιΙβ ; ηαβι ςιιοιΐ βαρπι

ηοιηίηανίΐ < ιιβρίιΐοηι βυΓϋαιη, ι ηοε ηυηε βρρβΙΙαΐ

$ρίη3πι ηοη ϊηΐεΐΐί^εηΐβιη : ηβηι βχ αυιΐίΐιι ηϊβείΐαΓ

ίηΐβΐϋβοηΐία, ςυίςαε αυάίΐίαηειη ηοη ΓεεΊρίΐ, ί« «

Βϊηΐϋΐ ειίβηι εαυι βιιο'ίιϊοηε ίηίεΙΙίξεηΐίβιη Γβ-

]:εϊΐ.

ΟυοεΪΓεα δίεαΐ υΙ>ϊ ^βηβι-αϋ 86Γρεηΐι$ ηοπιίηβ

ροΒΪΐο, 30" άυχίΐροβίεβ βρεείειη 1ΐϋ]υβ αηίηιοΐίδ, εΐ

ςυϊο'επι ίΙΙβηι, ςυ* ϊη εο ^βηεΓεεβΐ οπιιπιιιη ρεΓ-

ιιίοίοδίδδίιηα, ίδρίιΐβπι δοίΐιοβΐ, ί Ια ει Ιιίε ςεη€Γ3ΐίπι

8ρίη% νοεβουΐο ρυδίΐο, 30εΓΐ άβίηεερβ εβπι βρε·

είεηι, <\ηχ ϊηΐβτ 8ρίηα$ οπιηίυιιι εβί ηοΙβκΐΊββϊιηβ,

ηειηρβ Γΐκιηιηυιη, ευ]ΐΐ8 βευΐχ βιιηΐ ειικρϊάεβ, ει

εοηΐίηιιχ ρΓοηιίηοηΙίίε 3<1 ηοεεηϋυηι ρΓορίηηυβηΙί-

1>ιΐ8 3ρΐ33, ρΐβςχςαε ίηΟίοϋΒ νεηβηοδ3?. ΥβΓυηιΙδπιβη

8ρίιΐ3 ΟΓβΙίδ, 3ίι, ει ϊη δρίηίδ, τηαηιηυδ, υΐ ρΓοϊηάε

τίάε&ιηίηΐ νίνβΓβ. Νοη εηΐαι νβτε νίνίΐ, ςηϊ τβΓαη

νίίαιιι ηοη ηΐΐκΐ. Ιγ3 30«0Γ06ΐ>ίΙ νοβ : εΐ ηυεηΐ3(Ι-

ιυυ(1αηι νϊΐα ρεεεαΙΟΓυηι ηοη νεΓβ εδί, ςαοά ά'ι

εϊΐυτ, βεά ιβηίαηιιηούο Ια1ϊ& άίεϊΙυΓ (ηβηι ςιιχ 3

νεΓβ νϊ(3 86]αηεΐ3 οδΐ, ϋΐ3 υΐϊ>]ΐΐ6 νεΓ* νΐΐ* ιιοηιεη

ηοη ιηεΓείυΓ), 8Ϊε ει ίιιΟεο ΪΓ3 ηϋιίΐο ηιβζϊβ ίΓ3β8(,

ΙίεεΙ 3 ρεεεαίοΐ'ίηυδ Ιβΐίβ βι Ιΐ3ϋβ3ΐυΓ, εΐ ηοηιίηΒΐιΐΓ.

Νοη εβί ίι α, βεά ι βίεηΐ ίη, > 3ρρεΙΐ3ΐυΓΓεΐΓΪΙ)υΐίο,

φι&η ϋειίΕ Γερειιαϋι, ρΓουΐ |ιιβ Γαβςυβ εχί§ϊ(. Ηοο

ΐβίΐυΓ εβί ϋΐιια : ι δϊευΐ νίνεπίεβ; ι βΐ : ι δίευΐ

ίη ιγ3 3030Γΐ)ε1)ίΙ νοβ, · ο,ιιί ίη νεΓί νίΐβ ηοη εβίΐβ,

ίρδε ΐίπιβη νεΓε ΪΓβΐυδ ηοη εβί. ϋεϊηάε βιιοιΙΊι :

< Ι„%ΐ3ΐ>ίΙαΓ ]υδ1υδ ευηι νίίΙεΓΪΙ νίηάΊείβαι, ι ηοη

«ΐυοιΐ ρΓορΙεΓ ρεηϋΐοδ Β3ΐΐ(ΐ63ΐ, δεά ςυοόεχ ορροδίΐο

Γ08 8υ38 ευηι τείηΐδ ϋΙοΓυιη εοηιροηεηδ, ΐυηε 8Ρ-

ίρδίιηι 1>ε3ΐαηι ρΓκόίοαίυΓυδ δϊΐ, οη τεείβ εοη»ίϋ3,

ο^υϊοϋδ είΓεεϊΐ, ηε ιιηυβ εχ ίΐίοι ιιηι ηαηιενο Πειει,

τών λέγει τήν πρδς τδν δφιν τε χα\ τήν ασπίδα

όμοίωυιν, δια τοϋτο χα\ νΰν τδν Γσον έπαναλαβών λό-

γον, φησ\, ότι ατελείς έν τω λδγω της φύσεως χα\

άμβλωθρίδιοι δια χαχίας γενόμενοι, έξωλίσθηαάν.τε

και έπεσαν αϋτοί άπδ της νοηθείσης ήμίν έκείνης

μήτρας, πϋρ χαθ' έαυτών γενόμενοι, δια της ύλιχής

προαιρέσεως · οδ χάριν οϋχ άνέβλεψαν πρδς τδν

ήλιον. Ενδείκνυται δέ έχ τοϋ ήλίου τδ άληθινδν φως,

πρδς 8 ή άτελεσφόρητος τών Ιουδαίων γονή οϋχ

άνέβλεψεν. Και ό έφεξής λόγος άρμόζει κατά τδ

άκόλουθον τώ προάγοντι. "Ο γαρ έκεϊ κωφήν ασπίδα

ώνόμασεν, τοϋτο νϋν μεταβαλών, άσύνετον ακανθαν

λέγει · έχ γάρ τοϋ άχοϋσαι τδ συνιέναι γίνεται · δ δέ

τήν άκοήν ού δεξάμενος, συναποβάλλει πάντως μετά

της ακοής κα\ τήν σύνεσιν.

Δια τούτο ώσ-ερ έκεϊ μέν γενικώτερον μνημονεύ-

σας τοϋ κατά τδν δφιν όνόματος, έπάγει τδ είδος τοϋ

θηρίου τδ έν τω γένει πικρότατον, τήν άσπίδα λέγων

οϋτω και ένταϋθα, οίον έν γένει τιν\ τδ της άκάνθης

βνομα προεκθέμενος, επάγει τδ χαλεπώτερον έν ταϊς

άκάνθαις είδος, τήν (5άμνον είπών, ής όξείαι μέν

[αί] άχμαΐ, συνεχείς δέ αί προβολα\, ρλαπτικα\ δέ τών

προσεγγιζόντων και ιώδεις αί άμυχαί. Πλήν άλλά καΐ

άκανθα ήτε, φησ\ν, καν έν άκάνθαις ή (Ιάμνος, ώς

έτι οϊεσθαι ζτ]ν· ού γάρ άληθώς ζή, τήν αληθή μή

έχων ζωήν. Ή όργή καταπίεται ύμας· χα\ ώσπερ

τών άμαρτωλών ή ζωή ούκ άν άληθώς έατιν δ λέ-

0 γεται, άλλ' δνομάζεται μόνον (τδ γάρ τής άληθινής

ζωής διεζευγμένον, ζωή ούκ έστιν) ■ οδτως κα\ έπι

τοϋ θεού ή όργή, κάν τοις άμαρτωλοΐς τοϋτο χα'ι

φαίνεται καΐ παρ' αύτών δνομάζεται, οϋδέν μάλλόν

έστιν όργή, άλλ' « ώς όργή ι τοις οϋτω τήν κατά

τδ δίκαιον τοϋ θεοΰ άντιδιδομένην άμοιβήν όνομά-

ζουσι. Τοϋτο ουν έστιν τδ, € ΏσεΙ ζώντας. ) Και,

ι Ώς έν δργ?) καταπίεται ύμάς, » ούκ έν άληθινί|

ζωη δντας, ούτε άληθώς εκείνος έν όργή θεωρούμε

νος. Εϊτά φησιν ι Εΰφρανθήσεται δίκαιος δτ' άν

ί'δη έκδίκησιν. > Ούχ ώς έπιχαίρων τοις άπολλυμέ-

νοις, άλλ' ώς έκ παραλλήλου τά έαυτοϋ πρδς τά

εκείνων άνατιθείς, τότε μακαρίσει έαυτδν τής ευ

βουλίας, δτι μή έν έκείνοις έγένετο, έν οίς 6ρψ τών

άμαρτωλών τήν έκδίκησιν. Τήν γάρ τών ιδίων χιν
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ρών καθαρότητα, τή πρδς τδ λύθρον των αμαρτωλών Α ίη φΐ'ιΙ)«8 ϊρβε μβοοαίοπιιιι νίηιΐίοίηιιι οοηβρίοίΙιΐΓ ;

άντεξετάσει, μάλλον κατόψεται. ι Χείρας αύτοϋ, ι

φησίν, ί νίψεται έν τώ αίματι τοΰ αμαρτωλού, ι

ΟΓδαμεν δέ, δτι οΰκ άλλου τινδς χάριν ν.πτόμεθα, ή

ίνα τω Οδατι τδν δύπον άποκλυσώμεθα ■ 6 δε τοϋ

αίματος μολυσμδς ούκ ά^οκαθαίρει τδν προϋπάρχοντα

ρ'ύπον, άλλ' αΰτδς γίνεται ρ"ϋπος. Ούκοϋν ώσπερ τδ

λευκδν χρώμα τη" άντιπαραθέσει τοΰ αίματος έκδη-

λότερον γίνεται, οϋτως καΐ ή τών χειρών τοϋ δικαίου

χαθαρδτης, δια της τοϋ έναντίου συγκρίσεως, λαμ

πρότερα καθίσταται. Τδ γαρ νϋν άπιστοΰμενον, δτι

τίς έστι τοις δια τών της άρετής πίνων έκουσίως

κακοπαθήσασι μετουσία τοϋ κρείττονος, τότε δια της

πείρας φανερωθήσεται · δ γάρ ταύτα βλέπων έρεί,

δτι ήν, ως Ιοικεν, τώ δικαίω καρπδς άποκείμενος έν

μπ>ρΐΊ3Π1ΙΙΙ 6ΠΪΙΙΙ 111:1111111111 ρΐΙΠίίΐΙΟΙΙΙ Π13ΚΪ5 εΟ^ΙΙΟ-

8οεΐ, ρί 63πι 01Μ11 ϊιιϊςαοΓαιη 30Γ(1ί1)ΐΐ3 εοιηροιΐ3ΐ.

ι Μ.ιηιυ, > ίηςιιίΐ, < 81133 1:ι\;ι1ιΊι πι 83η£ΐηηε ρεο-

οαίοπβ. ι Νοίαηι εδί, ηοδ ηοπ «Ιίο Γπιβ ηιαηιΐδ

3ΐιΙιΐ6Γβ, ςυαηι ιιΐ βοπίεβ ρβΓ αηυαπι ίϋΐυαιηυδ ;

31 83ΐΐ£ΐιίηΪ3 ββροΓδϊο ηοπ εηιυηιίαΐ ιηαοιιΐοδ, ηιιχ

ρΐ'ίιΐδ ίιιβΓ3ηΙ, ευηι ϊρ$β δβηβΐιίδ δίΐ ηυχάαιη επηία-

ηιϊιΐ3ΐΊο. Ο,υοείΓΟβ ςυοηιηιίιιιυιΐυηι εοΙΟΓ ίΐϋυβ ορ-

ροΒΪιυ$ 83ηςιιίπί δρΙβηιΙίϋΐοΓ .ΊρρατοΙ, &ί ο εΐ ιτιβ-

ιι ιι τι ι ■ ■ ]ιινΙι ηιιιηάΊΐϊεβ βρΙβηιΙΐιΙίΟΓ βχδίδΐίΐ εοΙΙαίϊηηο

ει ]ιιχΐ3ρο$ίΐίοηβ εοη(ι°3ηϊ. Νβω ςιιοά ηιιηε χ^γθ

εΓι'ϋϊΙυΓ , ε88β ν'ιϋβΐίοεί ί11ί$ φιΐ ρβΓ νΪΓΐιιΙίδ δΐιι-

ϋϊιιηι πι π I ίο δ ΐ3ΐ)0Γε8 £Χ3ηΙΐ3ηΙ, εοηιπιιιηιοηοιιι

ψκιιιιιΚιιιι εχεείΐεηΐίοπδ ευ]υ8(ΐ3πι Ιιοηί. ί(1 Ιιιηο

τή δικαία τοϋ θεοϋ κρίσει. Όράς οίας έπιδέδηκεν Β ϊρβο εχρβηηιεηΐο ιιΐ3ηίΓβ»Ιιιηι βεΐ; φιΐ βηΐηι 1ι*β

άκρωρείας δ λόγος ; δσον ύπεραίρει τών προδεικνυ- νϊάβπΐ, ίδ άίεεί βδδβ, οι άεοεί, ]ιΐδΙο ίτιιείιιιη Γβ-

μένων έντοϊς Ψαλμοϊς τδ μέγεθβς; ροδ'ιΐιιηι ϊη ]υδΐο ϋβϊ ]ιιι1ϊοίο. Υίάβδ ΐη ςυβιη βΐΐϊ-

Ιικίίηειη αβοβηάβΓΪΐ θΓ3ΐίο, ςιΐΛΐιΙιιιιι βχεβιΐβΐ εβίδίΐυϋϊηβιη εοπιιη, ςυκ ίη ρι-χεβα'βηΐϊυιΐδ ρββίπιϊδ

ΙΓ3εΐ3ΐ3 βιιηΙ?

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΐς".

Άλλ' ούδέ ούτος όρος της εις τδ δψος άναβάσεως

τοις δι" άρετής προκόπτουσι γίνεται. Ό γάρ μετά

τοΰτον τή άκολουθία της τάξεως, Οπερ τούτον καΐ τη

μεγαλοφυία της θεωρίας ευρίσκεται. Πάλιν δέ ή

επιγραφή άνακηρύσσουσα τδν στεφανίτην · πάλιν

έπ' αυτών στήλη τδ ύπέρ άνθρωπον είναι τήν τοιαύ-

την νίκην μαρτύρεται. « Εις τδ τέλος · γάρ, φησ\,

« μή διαφθείρης. » ΕΓρηται πολλάκις, δτι νίκη έστ\

ΟΑΡυτ χνι.

Υοπιπι ηβςυβ ηϊε Ιβπηίηυβ βδεβηβϊοηίβ Ο^ΐιυτ

ϊΙΙίδ, ςυί ρβΓ νίιΊυΐεηι ρΓοβείυηΐ. Νηπι ρβαίιηυβ,

φιΐ οπίϊιιβ δβηιιϊΙιΐΓ, Ιιαηο δΐιρβΓ3ΐ'β νίίΙβίιίΓηΐΒ^ηί-

Ιιιϋϊηβ ίΐΐκΐίιοηιηι βεηβιιυιτι : υυί πίΓδιιβ ίηβοπρίίο

νϊοΙΟΓβηι 0ΟΓΟΠ3 ϊηδΐ^η'Κυπ) ρΓ36(ϋθ3ΐ : ΓϋΓίΐΐδ εο-

1 ιι ι» ηα (βδ(3(υΓ βυρη Ιιιιιηαιιαιη Γηουΐΐηίοηι ηυ]υδ·

ιοοΗϊ τϊείΟΓΪβιη βββε. ΑίΙ εηίιη : < 1η Οιιεαι, ηε ϋΊ&-

ρβΓ(ΐ3δ". ι 5χρβ (ΙίοΙϋΐΏ εβ(, < Γι η Ί δ ι δί^ηίΩε3(αηι

τοϋ τέλους τδ σημαινόμενον, κα\ ούδέν χρή πάλιν Ο εβδβ νίεΙΟΓίαιη ; ηεηυβ ορυβ 651 άεηηο εχρϋε3Γβ ϊι!

έφερμηνεύειν τώ λόγω τδ έγνωσμένον. Τδ δέ, < Μή

διαφθείρτ^ς, ι ή φιλάνθρωπος αΰτη φωνή, καΐ πασαν

μακροθυμίας ύπερβολήν παριοϋσα, μείζονος έπιβέ-

6ηκεν έν τώ τόπιρ τούτω της διανοίας. Τίς γάρ ούκ

οΐδεν , δτι πρόχειρος μέν είς εύποιίαν έστι καΐ

τών έπιτυχόντων "καστος έπι τών μηδεμίαν προεν-

οειξαμένο^ν κακίαν · πολλάκις δέ κα\ μικράς τίνος

λύπης προσγεγενημένης, δ μέν μ&·(αΧο^\)·/ζηζρος,

^νεγκε τήν έπ\ τοις μικροϊς άηδίαν, καΐ έν τώ

καιρίίι της εύποιίας ούκ άπετράπη τούτο ποιήσαι κα-

λώς^ τδν έπ\ μετρίοις λυπήσαντα· δ δέ μικροφυής

τήν διάνοιαν, καν βραχύ τι τδ παροξύνον τύχη, π3-

σαν έπαφίησιν αύτω τήν άμυντικήν δύναμιν, καιρού

τίνος είς κακοποιίαν λαβόμενος. Ούκοϋν ούκ ίσον τδ ^

θαύμα, καν δμοιον τδ εύεργέτημα τύχη, έπί τε τοΰ

μηδέν προπεπονθότος κακδν, κα\ έπί τοϋ εύποιίαις

άμειψαμένου τδν προλυπήσαντα. Τούτου χάριν, ώς

αν μάλιστα τδ άπαράθετόν τε κα\ άζή^ωτον έπι-

δειχθείη της τοΰ Δα6\δ μακροθυμίας, ήτις αύτήν,

μικρού δείν, μιμείται της θείας φύσεως τήν άπά-

θειαν, παρατίθησι τήν πονηράν έκείνην τοΰ Σαούλ

μανίαν. Είρηται γάρ, φησ\ν, τψ Δα6\δ ή τοΰ « Μή

διαφθείρης ι φωνή, ήν τή μνήμη τών επιγενομένων

ένστηλιτεύη , ούχ δτε φιλικώς πρδς αύτδν εΐχεν δ

τύραννος , άλλ' ήδη γεγενημένων έκείνων, δτε άπ-

έστειλεν Σαούλ είς τδν οίκον αύτοΰ τοΰ θανατώσαι

αδτόν. Πάντως δέ ούκ άγνοεϊς, δ φιλομαθής, τδ μέρος

(|ΐιο(1 ]3πι 1ΐΐ]υεΐ. ΙΙΙιιϋ νει-ο , ι Νβ <1ίδροη1»5, >

3ΐιιίε3 ί)ΐ3 εΐ]υευιιιΐ3 νοχ εδί, οιιιηειιι Ιοη^βηϊιηϊ-

Ιηΐί» εΐ ρβΓιεηΐΐίΒ εχεεΙΙοηΐίβηι δυρετβΓεδδβ, εα'ι

πι3]ογ φΐ,πΐιπιι ει ρΓ*εΐ3ΓΪ0Γ Ιιοε ϊη Ιοοο δυΙι]ίο'ιαΐΓ

ηοΐίο. Ουϊδ βηίιη ϊ°ηοΓ3ΐ ηυεηιΐίυεί, εΐίβιη εχ νυΐ^ο,

ρι οηυιη εδβε βιΐ οεηεΓιοίβ εοηΓεΓεηϋβ ΊΙΙίδ, 3 ςιιίΐιυδ

πίΙιίΙ ιιοουηιεηΐϊ βοεερϊΐ ; 8»;ρβ νβΓΟ νβΐ βχϊ^ αη

οΟ'εηδίοηο εΐ ηιοΙεδΐϊ3 ϊηΐεΓροδίΐ3, ίδ < 1 1 1 ί < 1 1 ■ 1 1 1 ηα'ι

3ΠΪΙΙ10 εθΙ1δΐ3ΠΐίθΓ 681, ΙΙ10(ΐ6Γ3ΐβ ΓίΤΐ 8X1^113111 ίΐΐ-

ςιΐ3ΐη ηκιΙε$ιί3ΐιι, εΐ ΐειηροΓβ υεηεΓβείβηϋί ηιίιιίιηβ-

ΐηΙβΓΓηίΙΙΐΙ, <|ΐιο ηιίηυδ Ιιειιί^ηιΐδ βίΐ ίη βιιηι, 3 ηυο

ηοηηϋιϋ ηιοΐεδίίχ 3οεερίΙ : 31 ςυϊ βηΐιιιο βδΐ ;ι1ι;ο-

οίο ει ΙιιιπιΊΙί, Ιϊεεί ηιοιϋεαιη, ςιιοά ΪΓΓίΐαι, Γιιεηΐ,

( οηιιιεδ ΓυΓΟί'ί 3(1 υΐεϊδεεικίυιΐ) ΙκιΙ)6ΐι;ι> Ιαχ.ιΐ, ο!)|8ΐα

ηιβί'ι Γβρβηάεικίί ορροΓίυηίΐίΙο.ϋιιοοΪΓΟβ ηοη 3.'<]ΐΐ3·

Ιίδ 3(1ιιιίΓ3ΐίο, ηεΐ]ΐΐ6 ρβΓ ΙιβιιεΓαείυηι Γοριιΐ3ΐ)ίΐυΓ,

ΓβδρβοΙιι ε]ιΐδ (]υϊ ηίΐιίΐ ΙιοδΙίΙε 3ηΐΒ3ρ3δδΐΐ3, βίεοιη-

ρ3Γ3ΐ'ιοηβ ε]υβ ςυϊ ηιβίο άβ δβ ηιεΓίΐιιιη 1)θΐιβΓ30ΐίδ

Γ8ΓηυηεΓ3ΐ. Ηιι]ιΐδ §Γ3ΐί3, πι ηιβχίιηβ ίηεοηιρ3Γ3-

ΙιΊΙειη οΐ ίιιΐηαϊΐαΙ>ΐ1β:ιι ΟανϊιΙϊδ ραΐϊβηΐ'ιαπι εΐ 3ηίηιϊ

ηιθ(1εΓ3ΐίοηεηι οδίεηιΐβΐ, ηυχ ρ3ηιιη .ιΐιεδί, ςιιίη

ϊρδίιιιι «ΙϊνϊηΗί ηβΙυΓ»·, οηιηίδ ρΐδδ'ιοηίδ εχρεποιη

8ΐ3ΐιιηι ϊιηίιείιΐΓ, οη υευΐοδ ροηίΐ ΊιηρίΌΐι.ιηι ϊΐί.ιηι

δβυΐΐδ ΐηδίηίϊηι" . Ι)Ίοΐ3 βδΐ εηΐηι, ίηςυίΐ, 3 ϋ3-

νί(1β Ϊ1Ι3 νοχ : · Νβ ιϋ^ρεΓάβδ; » ηνΐ3ΐη ηιβηιοπβ

ροδΙβΐ'Ίΐ3ΐΪ3 ϊηδεαίρδίΐ, ιιοη φιβηάο βΐίΐιι Ιιβηβνο-

1βηΙΪ3 ρΓ05βΐ{ΜΰΙ>31υΓ ΙγΓ3ηηυδ, δβιΐ δΐιΐιΐιιΐ» ]:ιιιι

'·Ρ»3ΐ. ΐΛΐιι, 11. 11 11*88, 11·
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θολή! ηηιϊί·ϊιϊ;ι, ροδί^υαιη ιιιϊκίι δβιιΐ ίη ϋοηιιιηι Λ

β]υβ, ΒΙ ίηΙβΓΒοβΓβΙϋΡ. Οπιηίηο βυίειτι ίςηοΟ ιίΐη

ηοη 6*1, ςιιίβςιιίβ άίβεεηϋί ευρϊϋαβ 6», ραη ϋΐί,'

ΙίΪ51ογϊ33, ςυ.τβ 31) ίηβεπρίίοηβ ίηδ'ιηιιαΙιΐΓ, ςιιοιηοιίο

ροβίςυβπι 9>υ1 » τιιαίο βρίτϊΐα Βπτβρίυβ, ϋανϊιΐε

ΡδαΙιοΓϋ ε»ηΙυ ΐυτ1>3ΐίοηεηι εχ 30οεια ϊΗοοΓίίπι,

βεΰβηΐβ, Ιαηεεβιη }υχθ 86 ΓογΙβ ροκίίαιη, ίη Ιιβηβ'

ΓοοίοΓβιη βυοπι νϋιι-βπΐ, «Ιίτοοια ϊη ίΐΐυηι ευβρ'κΐβ,

ειιηι ίΙΙβ βυιβιη άίτΐηα ορβ εοηαΐυαι ίΐΐυηι βνίΙ»8-

ΒεΙ, ρι-οΓυιιϋβ ίη ιηιιπιιη Ϊπιρ3ε1ιΐ9 εβί ηιαεΓοηϊβ

ϊιηροΐιΐδ, ϊΙΙο ίη ρι·ορπ33 ίεάεβ (ϋΟΊιςίεηΙε. ειιηι Γβ-

ςϊβ ΪΓΐΐιι 8ρεΓ885εΐρ6Γ ροεηϊίβηΓίίη» ϊιηιηηΐΒΐυπι ίτί.

Αι ουιη δβυΙ υηάίςυβ ιίοιιιυηι Οατί(1ί3 ε'ίΓειιηκΙε-

»1ί8ϋ6ΐ, β3ΐ6ΐ1ίΐϊ1>υ8φΐ6 βΐ Ιίείοπίιυ» οχάβαχ ε]ιΐ9

)ΐιιρεΓ3$5εΐ, ύιχ ρεΓ Γεηε$(Γ3πι <3β]ίείειΐ3 βεΐρβυηι ίη

βιιΙ>]εεΐιιπ> Ιοειιηι, Γβΐΐεηδη,υβ ευβΙοάΊαπι, ρεπειιΙυΐΗ -

ενββίΐ, ίηάεςυβ αΊςτβββυβ πιοόΌ ηηηε πιοόΌ ϋΐαηι

Ιοευηι ρεΐεΙ)3ΐ, ο^βΓΓαηβ ρι·3β εοηδίΐίί ίηορία ϊηΐβτ

ποίοβ ει Γ8πιΊΙί3Γ65, Οηάβιηςυβ (ΙερΓεηεηδυβ εβί 3

83ΐιΙε; ευπι εοΐΐεηι ΙοΙο εχετείΐα εΪΓ6οηιν3ΐΐ355βΐ,

ί 1 1 ςυεηι ειιηι βαίβ ϋβν'κΐ 96 ΓεεερεΓ3ΐ, ευηαα,υε ηοχ

ιΐίΐβΐίοηεηι &Λ ίηΐεηΐυηι (ΙεϋίδδεΙ (όϋβίαΐε-βΐ εηίπι

ββαΐ ηεεβηι β]ιΐ8, ςυβω ρεΓβεο,ηεΙίΒΐιιι· ίη ροβΙεΓυιιι

(ΙΊεπι), ίη^ΓεάίΐυΓ Ιεηίοπιιιη ΙιοΒίίϊ ευί, ςιιβω ειιω

βοιηηο δορίΐιιαι ίη Ιεείο ςυοάιηι ύβρΓεηεηάίδβεΐ,

ηοη ϊοίαιη εοηΐίηιιίΐ ρΓυρπ3ΐιι ιηβηαπι, ρι·ορει·αη-

ΙβΠ) ΓθΙ 135518, Πΐ ΪΓ3β ίΐ1(1ΐΐΙς6Γ6ΐ 61 θ1)90(|υθΓ6ΐυΓ,

3β(1 βί 8Γΐηί£6Γΐιπι ΪΒΐιφηι αά (Γυεί(ΐ3η(1αιη δβυΐεηι

ίββίίηβηΐεπι ( ι Ρει-ουΐ'ιβιιι βηιη, > ίηαυίΐ, ι ει 86-

^υηιΐβ νίεε ορυδ ηοη επί ι ) αϋάυοϊΐ βη ίΐΐο ίηιρείη,

η(]]εεΐ3 ϊπβϊ^ιιϊ ΐ 11α εΐ ιιϋίςΰβ άεεβηΐβΐβ νοεβ : ι Νβ '

άίδρεπί&β «υιη, ι α,υί ηθ8 άίβρβπίβτβ ΙβηΙο εοιιβ.υ

ιιΐοΓιΐυτ. Νεο,υβ ηοε βοΐυιη Ιιβε ίη Γβ 3(1ηιίι-3ΐίοηε

(Γΐ£ηυηι εδί, ςυοα" τίΐαω Ιβι-ςίβΐηΓ βί, ο,αί ηίηίΐ ηοη

ι οηΐΓβ νίΐαηι ίρβίυβ Π)3εηίη8ΐ)8ΐατ, δβά ςιιοά ϋανίιΐ

£ιηι υι>ε(ιΐ3 ίη ιτ|$εηι, ει ρΓοηε βηβπιβ, 36 βΐίίβι·

ϋί§ηίΐ3(ί3 Ηυ]ιΐ8 εοπιροιβιτι Οβή ηοη ροβββ, ηίιί

5ιαΙ 6 πιε<ϋο ΙοΙΙβΓβΙαΓ; 83Γι υ8 Ιβιηεη ]ιΐ(ϋε3πΐ,

ραΐϊβηΓι* βί χςυίΐβίε ευπα ρήνβΐ» νίιχ ώοοποιιβ

εοηηίείβπ, ο,ηβηι εχρίεΐβ ίη 3<1νεΓ33πυιη ϊγ3, Γβ*

Β>Ιβ δοΐίυπι εοηδεβικΙβΓβ. 0_αοοίΓε3 ηαηΐ3ηίδ3ίηΐ8β

ίΠί εοιηπιοΐίοηί βιΐϊυηχίΐ ίΐΐυά : < (ίυβηύο ιηίβίΐ

δααΐ ίη (Ιοαίυιη Όζϋό, υΐ ίηίβΗϊοεΓεΙ εαπι, ι ηοη

εηίπι Ιυηε ηοε άίείαπι 831, ευπι Ιΐΰβε ενβηβΓηηΐ, 86(1

Β.ΙάίΐυΓ, υΐ 6Γ68031 3(ΙΠ)ίΓ3ΐίθ, ςϋθά 11330 (ΙίχβΠΐ 13

(|ΐιϊ (3ΐΪ3 3ε ΐαηία ρ353υ5 ΓϋβΓβΙ. δυρεΓΠϋυπι νεΓΟ

αιΊ)ίΐΓ0Γ, ευιη αά Μα ΓεβΙίηβπα, βχροηβΓβ, ηυίά-

ιιαιιι 3Ϊ(, ο,ιιοίΐ ίη Ιιβε ηίβίοηα ςιιχηΙυΓ, ςιιοηιοάο

εαιη (ΙίεβίυΓ 83οΙ ρεΓΰυββίβιε Ιαηεεβ ϋβνίιίεηι, ηί-

510ΓΪ3 Άάάαΐ ίη ρβΓίείεηι Ιιββίαιη οΌ.Ιβίηιιι 638ε,

ϋβν'κίβηι αιιιοηι βεΓΤΐΙυπι : ςυο(1ΐ]υβ ίη Ιεείο ίρ$β

ΓερβΓΐυ3 ηοη ίυοΓΪΐ, βεά Ιοεο ε]υβ εεηοιβρίιίβ βί

Ϊπΐ3^ϊηε3 ςιιχιΐ3ΐη υη)Ι)Γ»Ιί1ε3, εΐ Ιιερβί' εβρι-απιπι,

η»ι)Γβ Ιυηε τεεερίο αά ενβΓίβηιΙβιιι ηιοΠειη , υΐ

ίηΙ'ιπιιυβ 3 Ιεείο ΙίοβΓβΓβΙιΐΓ, νβδίίϊ νβΐΌ ηοΓίαίβ

.81φ6ΓΪΠΐρθηί 3θ1ίΐ3 (Γ8ΐ»10 δΙφβΓί 111 ρΟΠβΓβΙυΓ, βίοΐοΐ

ειιιη ΙιεραΙβ εβρΓβΓυιη. Μαιι ι ΓοδΙιι ιιι 681 ααΐβιΝ ίίδ,

ηυΐ βΐυάίοβίΟΓβι βηηΐ Ιβΐιοι-ίβ, Ιοίβιη Ιιαηε ρΓορΙιβ-

Γιβιιι, Ιιίίίοιίβηι εββε εοΓοιη, <\\\χ ϋοιηίηο ποβΙγο

τή; ί-τορ£ας, τ!) ύχ6 της έΛιγραφης βημαινόμβνον-

■πώς έπειδή κατέστη τω Σλχοϋλ ή έκ τοϋ δαιμονίου

■πνεύματος πτόηαις, τοϋ άγιου ΛαέΓιδ διά τοΰ ψαλτη

ρίου την έκ τοϋ πάθους ταραχήν κατευνάσαντος,

παρεατώσαν έαυτω τήν λόγχην εύρων ό Σαοϋλ τφ'

ευεργέτη έαυτοϋ βπαφίηοιν, είιθΰνας κατ' αύτοΰ τήν

αίχμήν " τοϋ δέ κατά θείαν συμμαχίοιν τής βολής

έαυτδν ύπεχστήααντος, τψ τοίχω διά· βάθους έμπή-

γνυται ή της αιχμής προσβολή. Έξέδράμεν δέ των

βασιλείων έν τφ ίδίω οίκφ, μεταβληθήσεαΰαι τοΰ

βασιλέως τον θυμον διά μετανοίας έλπίσας.

Τοΰ δέ Σαοΰλ δορυφόρους έν κϋκλφ τή οΙκία τοϋ

Δα6\δ περιστήσαντος , χα\ δημίοις τον κατ' αύτοΰ

φόνον έντειλάμενος, μόλις διά θυρίδος τινδς καταβα-

λών έαυτδν εις τδ ΰπαιθρον διαλαθών τήν φρουράν,

έξω τών κινδύνων κατέστη ' κα\ μεταναστάς άλλοτε-

άλλον έπήρχετο τόΛον, ύπδ άμηχανίας τοις ήθάσιν

άνθρώποις έπιπλανώμενος. ΚαΙ οϋτως δέ κατελήφθη

ύπδ τοΰ Σαούλ πανστρατια κυκλώσαντος τδν γεώλο-

φον, έν ψ μετά τών περ\ αϋτδν ό Δα6\δ προσφεύγει,

κα\ νυκτδς άναβολήν πρδς τδν θάνατον αύτώ παρα-

σχομένης (ύπερέθετο γάρ ό Σαούλ έπΐ τδν δρθρον τήν

τοϋ διωκομένου σφαγήν) έφίσταται τ?, σκηνί^ τοΰ

πολεμίου, χαΧ καταλαβών έπί τίνος εϋνής λελυμένον

τψ ϋπνω, ού μόνον τήν ιδίαν έπέσχεν χεϊρα σπεύδου-

σαν ίσως τίρ θυμώ χαρίσασθαι, άλλά καΐ τδν ύπ-

ασπιστήν ήδη κατά τοΰ Σαούλ πρδς τήν σφαγήν έπι-

κύψαντα (« Πατάξω > γάρ, φησίν, ι κα\ ού δευτ3-

, ρώσω ») άπάγει της όρμής τϊ] μεγάλη ταύτη κα\

άοιδίμω φωνή, < Μή διαφθείρης, » ειπών, τδν πρδς

τήν καθ' ήμων διαφθοράν έπειγόμενον. Ού τοΰτο δέ

μόνον έστ\ν τδ θαυμαστδν έν τω πράγματι, 8τι

ξωήν χαρίζεται τφ κατά της ζωής αύτοΰ άπαντα

πράσσοντι, άλλ' δτι πρδς βασιλείαν χρισθε\ς ό Δαβίδ

και είδώς, μή [άν] άλλως μετασχεΤν τοΰ άξιώματος, εί

μή έκ ποδών γένοιτο ό Σαούλ · κρεΐττον έκρινεν διά

της μακροθυμίας κακοπαθείν έν ιδιωτική ταπεινό-

τητι, ή θυμδν κατά τοΰ λελυπηκότος έκπλήσαςι έπι-

βήναι της βασιλείας. Διά τοΰτο συμπεριγράφει τϊ)

της φιλανθρωπίας φωνή, τδ, < "Οτε άπέστειλεν Σαούλ

εις τδν οίκον Δαβίδ, τοΰ θανατώσαι αύτόν. > Ού γάρ

τότε έρρ"έθη, δτε ταΰτα έγένετο, άλλά προφέρει ό

λόγος εις τήν τοΰ θαύματος έπίτασιν, δτι ταΰτα εΐ-

πεν, δ έκεϊνα παθών. Περιττδν δέ οΐμαι νΰν παρεν-

θεΐναι τώ λόγψ πρδς έτερα σπεύδοντι, τ! τδ έν τή

Ιστορία ζητούμενον, πώς είπόντος τοΰ λόγου, δτι

έπάταξε Σ^οϋλ τδν Δαβίδ τή λόγχη, επάγει ή Ιστο

ρία, δτι κατά τοίχου ήλθε τδ δόρυ, δ δέ Δαβ\δ δι-

ειώθη · καΐ δτι έπί τής κλίνης τοΰ Δαβ\δ αύτδς μέν

ούχ εύρίσκεται, άλλ' άντ' έκείνου κενοτάφια και ή

παρ αιγών, δπερ τοίς τότε είς άποτροπιασμδν θα

νάτου, έκ τίνος συνήθειας, τδ τοιοϋτον έγίνετο, ώστε

τδν άρ^ωσ-ον ύπεξάγεσθαι μέν τής κλίνης, τήν δέ

τοις τεθνηκόσιν έπιβαλλομένην στολήν έπιτιΟέναι τψ

κραββάτω,καΐ ήπαρ αιγών. Δήλον γάρ άν εΓη τοίς

φιλοπονωτέροις , δτι προφητεία τής κατά τδν

Κύριον οικονομίας έστιν ή ιστορία. Δαίμονες ήσαν

έν Σαούλ τώ τυράννψ' τούτους άπϊλαύνει ό είς βα·



,,ρ, ΙΝ ΡδΑίΜΟδ. 602

1

0ιλ«1αν χρισθε\ς, τω τής κιθάρας «ργάνω χατ'αύτών Α «κηβταηι. δααΐβαι ΐγΓ3ηηυπι <1χ.ηοηε5 οοουραηη.,

ένεργήσας την πτόησιν · ό δέ καταληφθείς ύπδ των

συνόντων αύτψ δαιμόνων, πατάσσει τη" λόγχί) τδν διά

τής κιθάρας την κατά των δαιμόνων ίσχύν ένδειξά-

μένβν, άλλ' ό τοίχος δέχεται άντ\ τοϋ Δα6Ίδ την πληγήν

δ δε διασώζεται.

Μετά ταΰτα δ έπιδουλευθείς παρά τοΰ Σαούλ

ζητείται έπ\ της κλίνης, καΙ δ μέν ούχ βύ-

ρίσκεται ' κενοτάφια δε άντ' έχείνου ή κλίνη

Ιχει, κα\ ^παρ αΙγών. Φανερά δέ ιτάντως έστ\ν ή

διάνοια αινιγμάτων, καΐ της ιστορίας άκολουθία πρδς

τί βλέπει. "Οτι μεν διά τοΰ Δαβίδ δ έκ τοΰ Δαβ\δ

προμηνύεται , τδν δέ Χριυτδν δ χρισθε\ς διασημαίνει ·

καΐ δτι ή κιθάρα, τδ άνθρώπινδν έστιν δργανον * ή

δέ έκ ταύτης ψδή, ό διά τοΰ σαρκωθέντος φανερω

θείς ήμϊν λόγος, ο& Ιργον έστ\ν άφανίσαι την έκ

δαιμόνων παραφοράν, ίνα μηκέτι ώσιν οι θεοί των

έθνών τά δαιμόνια. Άλλ' δ βασιλεύς έκεϊνος δ έν

έαυτώ τους δαίμονας έχων,, δτ' άν ύποχωρήση τά

πνεύματα τή ψδή , τούτο δργανον έπ\ τούτω άρμο-

σάμενον πατάσσει τω δόρατι (τδ δέ δόρυ , ξύλον έστ\

σιδήρψ καθωπλισμένον), άλλά δέχεται άντ' έκείνου δ

τοίχος τδ δόρυ. Τοίχον δέ νοοΰμεν, την γηΐνην οίκο-

δομήν, δι' ής τδ σώμα καταμανθάνομεν, περί δ τδ

ξύλον βλέπομεν τοΰ σταυρού χα\ τδν σίδηρον. Ό δέ

Δαό'ιδ εκείνος δ χριστός τε και βασιλεύς , Ιξω τοΰ

πάθους έστίν. Ή γάρ θεότης έν τψ σταυρψ τε καΙ

τοις ήλοις οϋ γίνεται. Μελχδλ δέ άκούσαντες, την έκ

■ ~ · » -Λ ί?

1ιο5 ρι-ο0ί£3ΐ υηείυβ ίη Γεςπυηο, ϊη3ΐηιηιεηΐο οί-

(1)3Γ9Β ϊηευ$$» ϊ 111» Γοπηϊ<ϋηβ ; 31 ϊΐΐβ λ ύχπιοηίϋυβ

5ί1)ί Γαπιί1Ϊ3Γί1)υ3 όΊεΙεηΙυβ, Ιαηοε» ρεΓευΐϊΙ ίΙΙαπι,

φΐϊ νίπι 5υ3Πΐ εοηΐΓ3 άχπιοηεϊ ρεΓ εϊιΙιβΓβπι ρβίβ-

Γ3είε1>3ΐ ; $ε<1 π>υπι$, Ιοεο Οιιν'κΐίδ, ϊεΐυπι Γεείρίΐ ;

ϊΐΐε ίηεοΐυπιίβ βναιίίι.

ΡοβίΙιχε ϊηδΊ(1Ϊ39 3 δβιιΐβ ρβββυβ, ςυχπίυτ ΐη

Ιεείο : λΙ ηοη ΓερεπίϋΓ ; ίίηιυΙβοΓβ νεΓΟ ηυχάιαι

νίοε Ηΐίυβ Ιεείαβ εοηΓιηεΙ, εΐ Ιιορατ οηρι-ηπιπι.

ΡεΓβρίευε βυΐεπι ΙίηηεΙ, ςυοΓδίιπι Ιιοπιιη «ηίμπια-

Ιυπι ίηΙβ11ί{;εηΐί3, ε( ΙοΙίυβ ηίβίοηχ ββπεβ Ιεικίηΐ,

νίάεΐίεβΐ ρεΓ Τ>ηνϊΊοιη 3ί£ηίΩε3ΐ)ΐΓ ίβ φΐί 851 εχ

Ι).ηί(Ιο, εΙ Οιπίΐυιη, Ιιοε 881, υηείιιπι ρΓχϋ£υτ3ΐ

υ*εΙυ3 ; 31 είΙηβΓβπι 8388 1ιυπιππ3πι ηβΐιΐΓβπι ,

^ νβΐυΐ ίηβΐηιιηεηΐυηι ςυο^ϋβιη. Μυ]ιΐ8 εοηεεηΐυβ εβι

οΌεΙηηβ ρεΓ ευπι, ςυί ίηο3ΓΠ3ΐυ$ βδΐ, ιιοΙ>Ί$ ιη,ιηί-

ίε$(3ΐ3; ο π] π 5 Ιΐηί$, 3υο1βΓ8 οιηηεπι, ςυχ 3 άχηιο-

ηίΐιυβ εοηείΐβΐιΐΓ «β'ιΐδΐίοηβηι, ηε πηιρίίιικ ά'ύ ^εη-

Γιυπι βίηι (Ιχιηοηίβ ; $ε(1 Γεχ ϊΙΙε, ςιιί 8 ϋχπιοηϋ»»

3ΓΓερΐιι$ ορι, ευπι ερίπΐυς ΗΙί εοηεεηΐυϊ εεάυηΐ,

ΟΓ^ηηυηι Ιιοο Γυ^3η(]!$ ιΙχηιοηΊΙηΐϊ βεεοπιιηοάβΙυιη,

ρεΓειιΙΐΙ ΐ3ποε;ι ; Ιηικ βα βυΐεηι Ιί^ηπιη ε$ΐ Γογγο 3γπι.ι-

Ιιιηι,$ε(Ι εχοϊρΚ Ϊ11ίυ$ Ιηευ ηιιιπικ Ι,ιηοβαηι; ρεηηιι-

ππη ΊηΙεΙΙϊβίπιυίίΙεΓΓεηβπιχιΙίηεβίϊοηεηι,ςιιβ εοτρυβ

ηοΙ>Ϊ3 ΐηηαίΙιΐΓ, οίΓΟβ (|υοά νίιΙεηίΐιι$ Ιί^ηυπι ιτιιοίβ

ει Γειτιιηι. Αι ϋβνίιΐ ίΙΙε 3 ϋοιηϊηο υικίυβ εΐ τεχ,

3 ρ3$$Ίοηε Ιοη^ε 31)851, άίνϊη'ιΐββ εηίηι ΟΓυεε εί

εΐ3νϊί ηοη αΟΙ^ϊΙιΐΓ. Ρογγο ειιηι ηιι.Ιίπηυ ΜεΙεΙιοΙ :
τηϊί- ίΊλοκ ου νίνετα·.. Με/.γολ οε ακουαιιντ.ϊ%, » »λ — α .
22 γινομένην, ή Δα^δ έκοινώνησεν. ού ξενι- £ ^ εχ δ3α1ε ΡΓ0?εη1.3 β«1, ,030, Β^ά αβ3ρο„-

του Λαο^Λ γινο^ι , . ν ι1βΚβΚοΐ · ηε ΐιιιϋβηιιιτ βΐ 303ΐιεηεηιυΓ, «η! ιϋ

ζώμεθα, πρδς τδ άκόλουθον βλέποντες. Οίδαμεν γάρ

δτι ό θεδς θάνατον ούχ έποίησεν, άλλά πατήρ έγέ-

νετο τοΰ θανάτου δ της κακίας βασιλεύς, δ έαυτδν

της ζωής στερήσας. Φθόνψ γάρ διαβόλου δ θάνατος

είσήλθεν · έδασίλευσε δέ δ θάνατος άπδ Αδάμ και

έως τοϋ νόμου. Ού βούλεται μηχέτι βασιλεύειν έν

ήμϊν ό Απόστολος έν τώ θνητώ ήμών σώματι.

Ό ούν ύπέρ παντδς τοΰ θανάτου γευσάμενος, έν τψ

οίκω της ύπδ /τοϋ νοηθέντος ήμϊν Σαούλ γίνεται,

δνομα δέ αύτή Μελχόλ. Τοΰ δέ δνόματος τούτου

τδ σημαινόμενον βασιλείας έστιν, διά τδ μέχρι τότε

βασιλεύειν τήν άμαρτίαν της φύσεως. Ενταύθα δέ

γενόμενος, αύτδς μέν διά θυρίδος έςέρχεται. Σημαί

νει δέ ή θυρίς , τήν έπ\ τδ φώς πάλιν έπάνοδον τοΰ

$3γπ Ιΐ3υ8ΐ)3ΐ ; ηε Ιυι οεηηιτ ει 303ΓιεηεπιυΓ, κειΐ ίιΙ

γ] ι < >< 1 βεφίϊΐυΓ Γεβρίεϊαιηυβ : βεϊπιιιβ εηϊπι 3 Πβο

ηιΟΓίεπι ηοη ε$88 Γβοΐβπι, »ει! ηιοπϊ$ ρ3Γεη$ εχ$ιϊ-

ΙΪΙ Γοχ ϋΐο ιιιηϋιΊχ, ςιπ $είρ$ιιηι νίΐ3 ρ γ ϊ ν ; ι \ 1 1 ; ίη-

νίάίβ εηϊπι ϋ ία1>οί'ι ηΊ0Γ$ ίηΙιη>ίΙ : τε^ηβνΐΐ ηυΐεηι

ιηοΓΒ 31) Λι1»ηι υβηιιε 3(1 Ιε^επ) ", ηιιβπι αιπρίϊαδ ίη

ΠΐΟΓίαΙι ηοϋίΓΟ εοΓροΓε τε^ηβΓε ηοη νυΙΙ Αροίΐο-

Ιιΐ3 18 ίμίΐιΐΓ. ςυί ριο οηιηϊϋυβ ηιοΓίεηι ^υβίανϊι

νεΓβϊΐιΐΓ ίη οΌηιο ε]υ8, ςιΐ3ηι Ϊ3 ςιιί ρεΓ δβυΐεηι

ηινβιίεε $ί£;ηίΓιε3ΐυΓ ρΓοςεηιιϊΐ, (:υ]ιΐ5 ηοπιεη ΜεΙ-

εΐιοί, Ηοο ο&ι, Γε^ηυπι, ςυοά εο υβηιιε ρεεεβίυιη

ηβΐυτχ ϊηιρεΓ3Γί(. Ηίε ί^ίιιΐΓ εοη3ΐίΐιιΐπ$, ίρβε φΐί-

(Ιεηι ρεΓ ΓεηεβίΓβηι εχί(. δί§;ηίΓιε3ΐ 3υΐεπ) Γεηε$ΐΓ3

π:ιΙί(ιιιη ίη Ιυεεπι ε}υ3, ηιιί 5είρ$υπ) 3ε(1εηΓιΙ)ΐΐ3 ίη
νει δέ ή θυρ* , τήν έπΧ τδ φως παΛιν επανοοον ου ~ ~ : 81ίεπο13Ρηί.

έαυτδν τοις έν σκδτει «Λ σκια θανάτου καθημέ 01 „ εηε^ ε » » ^ ^ ^ Λ

δείξαντος. Τά δέ κενοτάφια αύτοΰ έπ'ι της κλίνης

δράται. Φησ\ ^άρ καΐ ό άγγελος τοις έν τψ μνήματι

ζητοϋσι τδν Κύριον « Τί ζητείτε τδν ζώντα μετά

ιών νεκρών; ούκ έστιν ώδε, ήγέρθη. "Ιδε δ τόπος έν

ψ έκ«ιτο. » Τδν τάφον, έν ω έτάφη, ίδον οί ζητοΰντες

τδν Κύριον, κενδν τοΰ ζητουμένου σώματος. Μόνα

δέ ήν έν αύτψ τά έντάφια. Ούκοΰν νοοΰμεν, δτι τήν

άνάστασιν τοΰ Κυρίου σημαίνει τήν έπ\ τοΰ τάφου

τά έπ'ι της κλίνης τοΰ Δα6\δ κενοτάφια, δι' ών γίνε

ται δ άληθινδς τοΰ θανάτου ήμών άποτροπιασμός.

Τοΰ δέ τρωθέντος τοίχου , δν άντ'ι τοΰ σώματος

ει $ϊηιυΐ3εΓ3 εοηΒρίείυιιιιΐΓ ιη ε]υ$ Ιεειο. Νβιη ει

3η([εΙιι$ ςηχΓεηΙίουβ Οοιηίηυπι ίη 8εριιΙεΓ0 3ΐ(;

• Ουίιΐ φΐ;«ι·Ίιϊ8 νίνεηΐεπι ευπι ηΐ0Γ(υί3? ηοη ε$(

Ιιίε; 8ΐιπΌχίι : εεεε Ιοευβ ίη φΐο ]3εεΙ)3ΐ ** : ι

εεεε ΒερυΙΟΓυπι, ίη ςιιο ββριιΐΐυβ 8Γ3(. ν'ηΐεηιηΐ,

φαί ηυχΓε!)3η( βερυΙοΓυηι, βεϋ νβειιυπι εοΓροΓε

ηιιοά φΐΧΓεΙιβηΙ : βοΐβ βυΐεηι βερυΙεΓβΙία ΙίηΙεηπιίηβ

οοιιιρ3Γεθ3η(. Ιηΐε11ίςίιηιΐ8 ί^ίΐιΐΓ ΓηηεΙ)Γεηι ίΐΐυηι

ίη Ιπ ίο ΠβνίιΙίδ 3ρρ»Γ3ΐιιιιι, κίμιΓιΓΐ(';ΐΓε Γε$ηπ*εεΐίο·.

ηειη εχ κεριιΙεΓο ; φΐίΐιυβ νεΓε ηιοΓβ 3 ηο1)Ϊ5 »νεΓ-

ΙίΙιΐΓ εΐ Γυ^αΙιΐΓ.

Υειιίο 30" νυΙηεΓβΐυηι ρ»πειεηι, φαβηι ρΓΟ οογ-

" Κοιη. ν, 14. 13 Ηοιη. νι, 12. 14 Μϊγο. χνι, 6.
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ροι·ε αεεϊρίιηυδ, ηυαπινίδ δβηβυίηίί εχρεΠεπι, ιιβ Α ένοήσαμεν, αΓμα μή Εχοντος, ώς άν μή άρα λειφθείη

ιϋ ηυοά" ηιαχϊιιιβ 3(1 ιιινδίεΐ'ίυιη ορροιίυηυηι ο»ι, εί

ιριο ΓβίΙοπιρίί βιιοιυβ , βαη^υίηεηι , ίηηυβιη, ρτκ-

ΐι-πΜίηιΐί, Ιιϊο ίη ϊΙΙί$ ίρδίδ εεηοίβρηϋδ ΓερεπΙυι· :

ϋοΐυιη εηίηι Ιη'ρ.ΐΓ ΐηΐβΓ ηιβη>1>Γ:ι 83ηβυίηίδ Γοη$

εβί 61 οΙΓκπκι, βίηε ηυο Πεπ ηεηυ'ιΐ, υΐ 8αη^υίηί$

ιΐ3ΐαΓ3 $υΙ)$ϊ$ΐ3ΐ. δι ί^ΊΐυΓ βχ Ιιβραίο 83η£υίδ ριο-

Ιΐιιίι, ΙιερβΓ 3υΙεπι ίηΐβΓ εεηοίαρίιί» ΓερειϊΙυΓ, ΙίΙ

υΐ ιιεηυε βαη^υίδ άβδίΐ εί, ηυ36 ηιοΠαΙίυηι βεηεπ

οηνβιιϊι, ηιοπίδ ρΓθΠί§3ΐίοηϊ ; 31 βρεείεδ βηίιηβΐίδ

1ιπ]ιΐί, οιι] ιΐ5 Ιιερατ αρροδίιιιπι 1'υίΙ, (Ιερυιαιη εδί

ρΐ'ορϊΙΪ3ΐοΓϋ$ ίβεηίίεϋδ ρΓΟ ρεεεβίίδ '*. Νεηυε Ιιοε

δυΐυηι, βε(1 εχ ευϋεπι ^βιιβτβ »ά Ι'.ι*ιΊια εεΙεΙ>ι·ίη-

(Ιιιιη, αιιίιη.ιΐ ηιιο<Ι<]απι δείίξίΐυι·, ϊϋβπιςαβ 3ηίιη3ΐ,

αίΐ Μο$ε8, 3ϋΓεΓεη(ΙΊ8 ρορυϋ ρεεεβΓίδ (ΙβδΙίηαΙυιη,

το καιριώτατον των εις τδ μυστήριον νοουμένων, ίι'

οϋ έλυτρώθημεν, τδ αίμα λέγω, τούτο ^ητοΐς κενοτα-

φ£οις εύρίσκεται ■ μόνον γαρ έν τοις σπλάγχνοις τδ

ήπαρ αϊματός έστι πηγή τε χα\ έργαστήριον, ο5

χωρίς άδύνατόν έστι συστηναι τήν φύσιν τοΰ αίμα

τος. Εί ουν έκ τοΰ ήπατος τδ αΤμα, έν δέ τοις χενο-

ταφίοις τδ ήπαρ, ουδέ τδ αίμα λείπει τω γενομένω

τή φύσει των ανθρώπων άποτροπιασμώ τοΰ θανάτου·

τδ δέ γένος τοΰ ζώου τούτου, οζ τδ ήπαρ έλήφθη,

ταΐς Ιλεωτιχαϊς ύπέρ των αμαρτιών θυσίαις άποτε-

ταγμένον έστίν. Ού μόνον δέ τούτο, άλλά κα\ έκ τοΰ

αυτού γένους και εις τδ πάσχα παραλαμβάνεται ■

κα\ άποπεμπτικδν της τοΰ λαού άμαρτίας τδ ζώον

τούτό φησι δεϊν δ Μωϋσής ποιεΐσθαι · δτε εις διπλήν

(ΙυρΙίεί 3εΙίοηί βεΓνϊΙ : (ΙιιοΙιυδ εηϊπι Ηϊγοϊ$ 80Γΐβ " ένέργειαν μερίζεται. ΚαΙ δύο προτεθέντων χιμάρων

ρι-οροδίΐίδ, αΙΙεΓ ϋεο δβεηίίεαΙυΓ, βΐίει· υηβ ειιπι

ρεεε3ΐο ίη βυΙίίικΓιηεπι (ΙίιηίαίΐυΓ ". Ρι-ορίεΐ1 Ιιχε

ί£ίΐιΐΓ οπιηία Ι3ηΐ3 αε 131Ϊ3, ηυ]ιΐ8 3ηϊιη3ΐί3 1ιερ3Γ

βαηςυίιιϊ βϊ^πίΐίεβηϋο 3δδυιηρΐυιη εβί, ηυο 3ϋ ίΙΙίδ

ςιιί ΙείαΙίΙεΓ ίηίίΓηΐΛΐιαηΙυι , ηΐ0Γ8 (1ερυ1&3 Γιιίΐ ρεΓ

ΓεβυιτεεΓιοηοιιι ϋοπιίηί ηοδίη, ςυβπι εεηοιβρίιίυιη

Ηφά&ηΙ. δει! Ιειηρυβ εβί, υΐ ει δεηΐεηΐίβιη ρ$3ΐηιΐ

ΙΐΓβνϊΐεΓ ρεΓειΐΓΓ3αιυ$, βίε βεβε 1ΐ3ΐ>εη(επι. ΟίνίάΊΐ

Ι*ΓυρΙιεΐ3 θΓ3ΐίοηειΐ); ηβιη 3ΐΐεΓ3 ρΓΟ ηοϋίβ 3(1

1)ευ:ιι ίηδίίΐυίΐυι· εοιιιιιιιιιιί οΑιιιϊιιι» ηιΟΓίηΙϊυιη ηο-

ιηίηβ; 3ΐΙεΓ3 3(1 ηο8 ιΐίπβίΐιιι· εχ ρεΓδοηβ ε]υδ, ηυί

ρΓΟ ηοΐήδ ναπο$ εΓυεί3ΐυ8 ΜΐοϋΙ. Ουχ ενςο ρτο

ΐιούίβ, Ιιχε βυηΐ : < Εήρε ιηο άβ ίηίιηίείβ, ει η!)

έκ διακληρώβεως , τδ μέν άνατίθεται τφ θεψ, τδ

δέ τή άμαρτΕα έκπέμπεται έπ\ τήν ϊρημον. Διά

πάντα ουν ταύτα κα\ τά τοιαύτα, τούτου τοΰ ζώου τδ

ήπαρ ε!ς τήν τοΰ αίματος Ινδειξιν παρελήφθη, δι'

ου των έπιθανατίως νενοσηκότων 6 άποτροπιασμδς

τού θανάτου έγένετο, διά της έκ νεκρών άναατάσεως

τοΰ Κυρίου ήμών, ήν σημαίνει τδ κενοτάφιον. Άλλά

καιρδς άν είη, κα\ τδν έν τή ψαλμωδία νούν διά βρα

χέων έπιδραμεΐν, έχοντα ούτως· Μερίζει τδν λογον ή

προφητεία. Ό μέν γάρ ύπέρ ήμών πρδς τδν^ θεδν

γίνεται, έκ τού κοινού της φύσεως προσαγομένης·

δ δέ πρδς ήμάς έκ τού ύπέρ ήμών άναδεξαμένου τδ

πάθος. Τά μέν ούν ύπέρ ήμών, έστΊ ταύτα· ι Έξ-

ίη$(]ΓςεηΙί1)α8 ϊη ηιε 1ί1»8Γ3 ηιε, εί (1ε οροναηΐίυιικ ελοΰ με, > λέγων, ι έκτών έχθρώνμου, όθεδς, καΐέκ

ίιιίςυΊΐ3ΐεπι, ει ύβ νΪΓίβ δαιιςιιϊηιιπι, ηυί εερεπιπί

3ΐπιιΐ3ΐιι ιηεϊΐη, > ε( ηυί ίη ηιε ΓοηίΐεΓ ίπ'υεΓυηΐ,

ηίΐιίΐ ιηβΐί 3 ηοϋίβ ρ38$ί; ιιεηυε ειιίηι ηυίϋηυβηι

ίη ϋ!θ8 3ΐΙηιί8ί, ηεηυε ίηΐηυίΐ38 υ1ΐ3 3 ηιε ρΓοΓεεια

6δ(, ηυχ ίη ϋαιιιιιυπι Ιιο8ΐίυηι πιεοΓυηι τεΓ^ΕΓΟΙ,

ηυβ Ιβηιεη, ηυ38ί βΙΤεεΙί ε88εηΙ, εοηεΊΐαηΐυτ. δϊηε

ίιιί(|υίΐ3ΐε ηουίβ ρΓΐιηυβ ευτβυβ ϊπδΐϊΐιιΐυβ ε8ΐ.

δεϋ νίίΐε, ίηηυίΐ, οπιπΐβ , ηυ:ο εί ηυβϋα βίηΐ.

Ύίάε εί ίηΐεηόε, υΐ ηιε (ΙεΓεη(ΐ3$, ηβηυε (1ί(Τ^Γ3$

ρεΓ 1ιυηΐ3ηίΐ3(βπι εχρεΙεΓε υΐιίοπεηι 31) 1ιί8 ηυί

άεϋηηυυηΐ. ι Νοη ηιΪ8εΓε3η8, ι ίηηυίΐ, ι οηιιιίϋυβ,

ηυί ορεΓ3ηΐυΓ ίηιηυίΐ3ΐεπι. >

ϋοίικΙε ΐΓΗΐ^ΓεΓΐ βεΓπιοιιεηι 3(1 βιιΙιΙίιιποΐΌΐη ρεΓ-

8οη3ηι, (Ιίείιηυε ηυββί Ιοεο ε]υβ ηυί ρΓεεεβ εχ3υ(1ί-

τών έπανισταμένων έπ' έμέ λύτρωσαί με. ΚαΙ έκ

τών έργσζομένων τήν άνομίαν, χα\ έξ άνδρών αιμά

των, οϊ έθήρευσαν τήν ψυχήν μου, ι και έπέθεντο

ισχυρώς, ούδέν παρ" ήμών προπεπονθότες κακδν. Ού

γάρήμαρτόντικατ' έκείνων, ούδέ έστιν ανομία τιςπαρ'

ήμών έπ\ βλάβη τών έχθρών ένεργηθεϊσα, έφ' ή κα\

παροξύνονται. "Ανευ άνομίας ήν ήμϊν ό πρώτος δρό

μος. Άλλ' ίδοϋ τά πάντα, φησίν, οΤά έστι. Πδε καΐ

πρόσχες τοΰ έπισκέψασθαι. Και μή άναβάλη διά

φιλανθρωπίας κατά τών πεπλημμεληκότων έκδίκη-

σιν. ι Μή οικτειρήσης^ϊ γάρ, φησίν, ι πάντας τους

έργαζομένους τήν άνομίαν. »

Είτα ρετάγειτδνλδγονέπΐ τδ ύπερκείμενον πρόσω

πον, καί φησιν ιός έκ προσώπου τοΰτηςεύχής έπακού-

νεΓΪΙ, 18108 1)08(88 3(1 ν68ρβΓ3ηι εοηνοΓδυπι ϊγϊ. Ουοά ϋ σαντος, δτι ούτοι οΐ έχθρο\είς τήν έσπέραν έαυτών έπι-

πίηίΐ 3ΐίυ(( 651, ηυαω ΐριοι ίβ Ιεηβ1)Γ38 εχίεποΓεβ

εχρυΐβυιΐι ϊγϊ : ηβιη νεβρεΓ3 εαΐί^ίηίβ ρι-ίηείρίυπ) 881

ε( ^εηίΐΓίχ. ι Ει Γβηιειη ρβιίεηΐιΐΓ ιιΐ ι αηβδ.) Ουίυυβ

εηίιη ββΐυΐίβ τίβΐίευιη ηοη βυρρείίΐ, Ιιοκ ηεεε883ήο

εοηδεηιιείυΓ εχ Γ3ηιε ρεηυπη ϋοηοΓυιη. δίε εβυηνϊι

ίη ΊηΓεΓηο (Ιίνεβ άίνίηο (1β8ΐίΙιιΙϋ5 Γοτε, ε( ηυ'ΐ3 βϋ

ΙιΊδ 1)οηΪ8 ίιηρ3Γ3ΐυ8 8Γ31, ί(1εο Ηαπιπιίδ ίΙΙίβ εχιίΓε-

πλιηγ". δεάεΐι είΓευί1>υηΐ είνίΐ3ΐειη, > ίηηυίΐ. Ουϊ

Ι3ΐειη 8υΙ)]εε(3πι βεηίειιΐίαπι 3γοϊιγογ. Ουηι οπιηε ϋ

ηυο(1 αο]ίείεπ(1υιη ει ίηυΐίΐε εβί 3(1 νίνεηΐίυηι υβυπι,

ε]ίεΪ3ΐυΓ εχΐΓ3 είνίΐ3ΐεπι, δίνε εβίΙβνβΓ ΓυβΓίι, δίνε

ηυί(1 αΐίικί εοΓΓυρΙυιη, δίνε β^ίΐνβοΐεηδ οοβηυηι, εΪΓεβ

στρέψουσιν.Ό-ερούδένάλλο έσ:1ν,ή δτι εις τδ έξώτερον

σκότος συνελασθήσονται. Ήγάρ έσπέρα σκότους γίνε

ται άρχή τεκαΐ μήτηρ. ιΚα\ λιμώζουσινώςκύων.ιΟΓς

(■άρ ούκ έστι σωτηρίας έφδδιον, έξ άνάγκης ή έκ τού

λιμού τών άγαθών έπακολουθήσει ταλαιπωρία. Ού

τως έλίμωξεν έν τώ άδη ό πλούσιος, της θείας δρόσου

έρημος ών κα\διάτδάπαράσκευον τού τοιούτου εΐναι,

τή φλογ\ κατεφλέγετο. Άλλά κα\ ι Κυκλώσουσι

πόλιν, ι φησίν. "Οπερ τοιοϋτόν μοί τινανούν ύποση-

μαίνειν δοκεΐ. Επειδή πάν τδ άχρεϊόν τε κα\ άπό-

βλητον, ώς πρδς τήν τών ζώντων χρήιιν, έξω ρί

πτεται της πόλεως, εΐτε νεκρδν κα\ διεφθορδς, εΓτβ

"Νυιιι. νιι, 10 &ηη.εΐ »1ίΙ)ί ραδδίηι. " 1·ενίι. χνι, Ιο δηη. " ίαε. χνι, 21.
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δυαώδης τις κόπρος· περ\ & ύχο τής τοΰ λιμοΰ άνά- Α ςυ* ρι-33 Γβιηίβ Πΐ3£η1ΐυ·1ίη6, εβηεβ οεειιρ»Ιθ8 ιιι-

γκης ο! κύνες έξευρίτκονται , τω |5ύπω τφ έχ τής

πόλεως έκβαλλομένω έμβιοτεύοντες · διά τούτου των

έν άρετή χα\ κακία ζώντων τήν διαφοράν διδάσκων

ό λίγος, έν τφ τ!)ς πόλεως διασημαίνει αίνίγματι·

πόλιν λέγων, τήν ύπδ της άρετής συνωκισμένην εύ-

πρεπή τε κα\ εύδιάθετον πολιτείαν ■ τά δέ έξω της

πόλεως, τήν έκ τοΰ έναντίου παραθεωρουμένην κα-

κίαν δηλοί, έν ^ πάσα ή τοΰ άστειοτέρου βίου άπο-

6ολή τίς έστιν δυσώδης αμαρτία, ή έκ τε της σήψεως

των σωμάτων, κα\ έκ της ρ"υπαράς κόπρου συνιστα

μένη ευρίσκεται. Ούκοϋν της μέν πόλεως οίκήτωρ

έστ\ν , τδ μέγα καΐ τίμιον χρήμα, ό δντως άνθρω-

πος, καΐ τον έξ άρχής έπιδληθέντα χαρακτήρα τή

φύσει διά τοΰ βίου μεμορφωμένον έχων. Ό δέ περί

τά έξω τής πόλεως άναστρεφόμενος, κύων έστίν, χαΐ β 8113 εχρΓ888ΐιιη είι-εϋΠίΓεΓεηδ. Αϊ ςυί δεβε ίη ϋβ

νβηΪΓε Ιίεεί, νβΓδαηΐβδ Ίη δοπίίΐηΐδ ο\ΐπι ιίΓυεπ) <

Ιιί 8ύ1ί(Ϊ3 ; ρΓορΙεΓεα εοπιηι ηυϊ ευηι νίΠυΙε, βΐ βο-

πιιη υυί ίη δοοΙοΓΪΙίΐΐϋ νίνυηΐ, άΊδεηπιεη ίηύίεβι-ε

νοίεηβ οηΐϊο, ίιΙ είνίΐβΐίδ χηϊ£πΐ3ΐβ δίςηίΒεβΐ; ο'ι ν ϊ -

Ι3ΐεπι εηίιη ηοηιίηαι ίΙΙβηι νίνεηιΐί Γβΐίοηεηι, ςιιχ α

νΪΓΐυΐβ φι.-ΐδί ίηεοΙίΐυΓ, εί 3(1 οηιηεπι όεεεηΐίβιη ι-ε-

εΐυηιςυβ ΟΓίΙίηεηι οοηΓοπηιΗιΐΓ. Αι ςυχ βχΐΓ3 είνί-

Ι3ΐεηι 8)ΐηΙ, βίξηίΐίεβηΐ ορροδίΐ3ηι νΪΓΐυΙϊ ιιιαίϊΐίβηι,

ίιι ψια ϊηνεηίΓε εδί οηιιιεπι £Γ3νεοΙεηΐΪ3πι ρβοοαίΐ ,

ςυ38Ϊ υΐ'ΐκπιίοιίϊ νίΐκ ΓείήηιεηΙιιιη, «ίνο εχ ριιΐΓβ-

άίιιβ εοι-ροπιιη, βίνε εχ ίιιιηιυιηΐο εοεηο εοηΟεΙυΓ.

ΟυοοΪΓΰα οίνίΐαΐϊδ ιηαοΐα οχϊιηϊιιιιι φΐίιΜηιη εδίεΐ νε-

ηβΓ3η(]υιιι, νεΓε ηοπιο, ευιιιαυε, ςυεπι ηΐ) ϊηϊΐίο

ηβΐυΓΧ ίηιρΓε88υπι βεεερίΐ εηαΓαεΙεΓεπι, ίρ83 νίι»

οΰκ άνθρωπος, ώστε φανερδν είναι παντ\, πώς χρή

διακρίνειν τοΰς κύνας άπδ τών κατά φύσιν άνθρώ-

πων, ούκ έκ τοΰ σχήματος λέγω τής τοΰ σώματος

διαπλάσεως, άλλ' έκ τής κατά τδν βίον διαφοράς. Ό

γάρ τής έναρέτου πόλεως ένοικος , άληθώς έστιν

άνθρωπος ■ εί δέ τις περ\ τήν δυσώδη άκολασίαν, ή

τήν περιττωματικήν πλεονεξίαν, ήν κυρίως &ν τις

όνομάσειε κόπρον, ή περί τά άλλα τής χακίας είδη

τήν σπουδήν έχοι, έξω τοΰ κύκλου τής πόλεως έχείνης

πλανώμενός τε καΐ περιέρπων, βοά καθ' έαυτοϋ τδ

χύων είναι , μεταπλασθείσης άπδ τής εις τδν θεδν

όμοιότητος , έπΐ τδ χυνώδες τής φύσεως. Νοείς δέ

πάντως διά τών κυνών τδν άρχέγονον κύνα, τδν σαρ-

κοβόρον τε χαί άνθρωποκτόνον , καθώς φησιν ή

Γραφή.

Κα\ τά έφεξής τοΰ ψαλμοΰ διαγράφει τήν κυνώδη

ζωήν. Άντ\ γάρ τής ύλακής φθόγγον τινά διά στό

ματος αύτών γενέσθαι λέγει, καΐ άντ\ τών κυνοδόν

των ρΌμφαίαν τοις χείλεσιν ύποκεκρύφθαι φησ\ν,

οϋτω λέγων τοις ίήμασιν ι Ίδοΰ άποφθέγξονται έν

τφ στόματι αϋτών, χαΧ δομφαία έν τοίς χείλεσιν

αύτών. » "Αλλά τά φοβερά ταΰτα τοις τδν θεδν έν

έαυτοΐς έχουσι γέλως έστίν. · Σϋ · γάρ, φησΙν, ι Κύ

ριος , έχγελάση αύτούς· έγώ δέ τό κράτος μου πρδς

σέ φυλάξω. » ΚαΙ μετ' όλίγα προμηνύει τήν όρισθεί-

σαν ύπδ τοΰ θεοΰ ίτΛ τοΰ ιδίου πλάσματος οϊκονο-

μίαν. ΦησΙ γάρ ■ Μή άποκτείνης αϋτοϋς, άλλά κατά-

γαγε αϋτοϋς άπδ τοΰ Οψους τής κακίας είς τδ έπίπε- ^

δόν τε κα\ όμαλδν τής κατά θεδν πολιτείας. "Οπερ

δή καΐ Παύλος ό μέγας , κα\ ό Βαπτιστής Ιωάννης

έποίησεν. Έν Παύλω μέν, καθϋρουμένου παντδς

υψώματος, τοΰ κατά τής θείας γνώσεως έπαιρομέ-

νου * ύπδδέ Ιωάννου, κατά τήν προφητείαν Ήσαίου,

παντδς δρους, καΐ βουνού πρδς τδ ταπεινδν κατα-

σπωμένου. Δι' ών μανθάνομεν, δτι τών μέν ανθρώπων

άφανισμδς ούκ έσται, ίνα μή τδ θείον έργον άχρειωθή

τώ άνυπάρκτφ άφανιζόμενον. Άλλ' άντ' αύτών άπο-

λεϊται ή άμαρτία, καΧ εις τδ μή δν περιστήσεται.

< Άμαρτία » γάρ, φησ\ν, ι στόματος αύτών κα\ λό-

γχις χειλέων αύτών. » ΚαΙ ΰπερηφανία, κα\ άρά, κα\

ηικε εχΐΓ3 είνί(3ΐεπι βυπί, οεευρβί, οαπίβ οβί, ηοη

ηοπιο, υ( ρΓοίηϋε οηιηίηυδ ρΐαηιιηι 8ΪΙ, ηιιη Γ3ΐϊοηε

άίδεεπιεΓε οροηεβΐ 03ηε8, :ώ ίΠί> ςιιί η3ΐυΓ3 8υηΐ

ηοπιίηεβ : ηοη εηίπι άίδεπιπεη ηοε εχ ε&Ίεΐ3 οοι-ρυ-

Γίδ Γοπιι.ι ρείεικίυηι ε$(,βε(1 εχ άί0εΓεηΙΪ3 νίΐχ ηυβιη

νϊνυηΐ. Ναιη ςυϊ εϊνϊΐ3ΐΪ8 νΪΓΐυΙε ρΓχοΊΐίβ ΐηΙιη1)ίΐη-

Ιογ 681, ίΙΙε νεί'ε Ηοιηο εβί. Ουοϋ δί ςυϊβ εΪΓεα ΓεΓι-

(Ιαιη ίηΐεηιρεΓ3ηΐί3ηι, >υΙ είιχα βυρειΊΙιιηπι ευρίάί-

Ιβίεπι, ςυβηι ςιιΐβ ρρορπε ηοηιίηβνεΓΪΐ εοβηυηι, τεΙ

ίη3ΐϋ3ίιηρΓθϋΊΐ3ΐΪ8 ^βιιοι ί1χι& βίικϋιιπι οι ΐη(]ιΐ3ΐΓΪ3ηι

εοΙΙοεΐΐ, εχΐΓ3 3ηιΙ)ί(υηι εϊνίΐ3ΐΊ3 ϋΐίαβ οοεΓΓβηβ, ϊβ

ιΐε $είρ80 εΐ3Γ3 νοεε ΐεβίηΐυΓ, 8ε εαηεηι εββε, Ιγ3Π8-

Γογπι31» Ϊ1Ι3, ςυβηι ππη ϋεο Ιιβίιεϋβΐ, κϊιηϊϋίικϋηβ

ίη εβηίηααι ηΐΐυτβιη. ΝεεεβΙ, ςυοϋ ρεΓ εβηβδ βΐίυιη

£ ίηΐεΐϋξΐΐδ, ηυ3ΐιι ρΓίηΐ8Εναηι ίΐΐυπι εΐηεηι, ε3Γηϊνο-

Γΐιιπ ει 1ιοπιίεί(ΐ3π), υΐ 5εηρΙιΐΓ3 ΙοηυίΙυτ ".

ΚεΙίςιΐ3 ίΐίϋειη ρβαίιηί (ΙεβεΓΪουηΙ οηηίη.ιηι νίίβηι.

Ν.ιηι Ιοεο 1»ΐΓ3ΐυ8 .«οηυηι ηιιεηκίΐηι εχ ΟΓε ίΙΙοΓυηι

ρΓοάΪΓε, ει Ιοεο ϋ'εηΐίυηι εβηίηοπιηι ςΙβάίυηι βιιυ

ΐ3ΐ)ΊΪ3 εοπιηι βοδεοηάίΐυηι ϋίείΐ. δίε εηίηι νεΓ03 δεβο

1ΐ3ί)εηΙ : ιΕεεε ΙοςυεηΐυΓ ίη ογο ^ιο, >:ΐ £ΐ3οΜιΐδ ίη

Ι3ΐ>ίί3 εοΓίιηι.ι δειΐ ΙειτίΙίεβ Ιιχε τίβυδ 3υηΙ ίΙΙίβ, ηιιί

Οειιιη βεευιη ΙιηοΐίηΙ; βίΐ εηίπι : ι Ει Ιιι, ϋοιηϊικ·,

(ΙεΓίάεοΐδ εο8 ; εςο νεΓΟ ΓυηίίικΙΊηεπ) ιιιεηηι 3ά Ιβ

ουκίοιίίηιη. » Ει ροβΐ ρ3υε3 ρΓΧδί^ηίΟεβΙ ιΙοΓιηίίαιιι

λ Πεο 8ΐι ρετ 8Π0 Οςπιεπίο εεεοηοπιίαηι εί ϋίεροςίϋο-

ηεηι ; άίείι εηίπι : Νε οεείϋηβ εο3, 8εά (ΙείΓβΙιε ί!1θ3

ηΐ) αΐιίίικίίηε ΠΊ3ΐίΙί% ίη χςυβυίίειη εί ρίβηβηι ϋίαπι

νίνεικίί Γ3ΐίοηεηι, ηυχ βεευηη'αηι 1)ευηι ίηβΐίΐυί-

Ιιιγ : ιμιοι! ει ΡβυΙιΐδ ηιαςηυβ ϊ 1 Ιο αροδίοΐυβ, ει

1θ3ηηε8 Καριίδία ΓεεεΓυιιΙ : ΡαιιΙυκ (|υίάεπι ςυί <1ε-

8ΐΓυχίΙοιηηεπι «Ιΐίΐυϋίηειη ι-χίοΐίειιίειη 8ε βάνεΓβιιβ

8είεηΓΐ3ηι ϋεί '·; ίο;ππκ:3 νεΓΟ $ει ιιικ1υπι \*3\3ϊ ρτο-

ρΙκΊίηπι , οηιηεβ ιηοηΐεδ ει οοΙΙβδ ηυηιίϋλΐίΐ ει

εοπιρΐ3ΐΐ3τίΐ. Εχ ηιιίοιιβ ίηΐβΙΗ^Ίιηαι ϊρΒοηιιη Ιιο-

ηιίιιυηι ηοη ίοτβ αϋοΐϊΐίοηϋηι , ηε άίνίηιιιιι οριιβ

ίηιιΐίίε Γεϋιίαΐυτ, 8Ϊ ΓβείιΙβΙ ίη ηίηίΐιιη), βΒ<] Ιοεο

ϊρδΟΓυιη ρεΓΪΙιίΐ ρεεεηΐιΐιη , εί ίη ηίΐιίΐηπι οοηνεηε-

Ιυτ : ι Ρείίεΐυηι ογΪ3 εοι υιη , ι ΊηφιίΙ , ι εί 8επηο

ΙαΙιίοΓυπι ίρβοΐ'ΐιιη εβί » βιφκιΐιία , εχ8ειτ3ΐίο, ει

ηιεηιίβεΐυιτι , » ίη ιγ» ςοιίδΐιιιιιιιβίίοηίβ ηοη ει ηηΐ· ι

" ίρβίί. νιιι, 44. "II Οογ. χ. 5>.
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Ου* ειιω βωρϋυδ ηοη ΓοεπηΙ : ι ΰοβηοβοβιιΐ , > ίιι- Α ψεΰδος, < έν τ$ όργήτή<ιτυντελε]αςουχΰπάρξουσιν. ·

ςιιίΐ, ι ςιιία ϋειιβ (Ιοιιιίηη1)ίΐϋΓ ^ου1>, βΐ Γιιιίυιη

16ΓΓ9Β , » ηυΙΙα εηίη» ιΐδςιιαιη τείίεΐβ ηιιιΐίιίβ , οηι-

ιιίιπη ίίηϊιιπι Γεείβτ Ποιοι πιΐδ επί, ευηι β» ςυ»

ιιιιηο ηιιιΐΐίβ ίηιρβΓβΙ ίηίηυίΐβδ, άβ ηιεάίο ΙοΙΙεΙυΓ.

ϋβίηϋε ππ 5»ΐ5 δεπηοηεηι ΓβρβίίΙ άε εβηίοιις ίίβ ςυΐ

ι αά νββρβΓβιη εοηνβι-Ιεηΐιιι·, ι ηυίηυε βδΐιπεηΐ ιηοΓβ

οβηυιη , είνίίαιεπιςυε εΪΓευίΐΜίηΙ ; ηιηηΊΓβίΙυηι ,ιγ-

ϋιίΓΟΓ εχ Ιιαε 8βΓΠΐοηϊ$ ίΐεηΐίοηε ,. Ιιοηιίιιεβ ϊη αΐ-

ΐεπιίΓΟ , βοά 1>οηο, »εα ηκιΐο, Ίη ςυο ιιιιηο δυηΐ ,

ίοτβ ίΐϊϋειη ρο$ΐ Ιιηιιο νϊοηι : φιί εηϊπι ηυηε ίη

ίηιριβίηΐβ, ςυβδί ίη είνοιιίΐυ ίηιΐκιΐβΐ, ηεςυβ ίη ΊΠα

οίνίΐαίε (Ιε^ίΙ , ηβα,υβ Ηυηιβηυιη οΙΐϋΐαοΐβΓβιη ίυ ρΓ0·

ριία νίΐ3 ευβίοάΊι, 88(1 εΟεΜίυι·, εαηί&ςυε εΠίείΐιΐΓ

νο!υηΐ3(ε ει ρΓοροβίΐο ; ίδ εΐ ηυηε 3 8υρεπ)3 ε'ινί-

ΤΩν μηκέτι δντων,ι Γνώσονται,ι φηΛν, ι ϊτι 6 βεδς

δε σπόζει τοΰ Ιακώβ, και των περάτων της γης. > Μη-

δαμώς γάρ ύπολειφθίίσης κακίας, πάντως έσται των

περάτων δεσπότης ό Κύριος, της νΰν βασιλευούσηςτών

πώλων Αμαρτίας έχ ποίων γενομένης.Είτα πάλιν[τδν]

αύνδν ί-αναλαμβάνε ι λόγον περίτώνι έπιατρεφόντων

εΙςέσπέραν,> χαίλιαωττόντωνώςχυνών, χα\ έν κύκλω

περιερχομένων τήν πΐλιν * δηλών, οΤμαι, διά της του

λόγου έπαναλήψεως, δτι χαΟ' έκάτερον οΐ Ανθρωποι

κατά τε το πονηρδν κα\ το χρεΐττον, έν οΤς άν χΰν

γένωνται, έν τοις αύτοϊς κα\ μετάταΰτα γενήιονται.

Ό γαρ νΰν &' άσεβείας κύκλω περίπατων, μή έμβιο-

τεύων τη -όλε:, μηδέ τον άνθρώπινον έπ'ι τοΰ ίδ!ο·ι

βίου χαρακτήρα φυλάσσων, αλλά άποθηριούμενος δια

Ι»ΐε εχεϊϋεηδ , οηιηίιιπι 1)οηοπιιη ρεηυπβ ει Γαιηε α της προαιρέσεως, καΐ κύων γενόμενος, ούτος και τότε

ριιηίειιΐΓ. Αι φιί εοηΐΓ3Γία νίηοί» , ρΓοεειϋΙφίε ( υΐ

αϋΐιί Ι'ίϋΙιηΊϊΐ.Ί ΙοςυίΐιΐΓ ) , > ιΐε νίΠυΙβ ίη νίπυ-

Ιεηι ", > νίείοπβηιςυβ βΓιβιη 3ΐί3 ρεπηιιίαΐ, ί$, «Οβη-

Ιϊ1)ο , > 3ΪΙ, ι Γοηίίικίίηί Ια» ; εχδΐιΐΐβϋο ηι.ιηε ιηί-

ββτίεοΓο'ίβπι Ιιιβηι, ι φιοηϊαπι Γ:κ ΐιΐ5 εβ :ιι]]ιιΙογ εΐ

η; Γι ι %\ πιΐ) πιευιη , ει Ιβ ιΐεοεί {Ιογϊ3 ίη 8χευΐ3 ι

ΙοΓυιιι. Αηιεη.

Μ Ρ$3ΐ. κχχμι, 8.

της άνω πόλεως έχπεσών, έν λιμψ των άγαθών χο-

λαϊθήσεται. Ό δέ νικητής των έναντίων και προϊών

(καθώς φητιν έτίρωθί που ό Ψαλμωδός) ι έχ δυνά

μεως εις δύναμιν, > και νίχην διαμειβόμενος, « 'Ασο-

μαι, > λέγει, < τη" δυνάμει σου, και άγαλλιάσομαι το

πρωΐ τδ έΧεός σον*. > "Οτι έγενήθης άντιλήπτωρ

μου, καΐ καταφυγή μου , καί σοι πρέπει ή δόξα είς

τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΚΤΟΝ ΨΑΛΜΟΝ,

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ.

Ε,ΙϋδΒΕΜ ΙΝ δΕΧΤϋΜ ΡδΑΕΜϋΜ,

ΌΕ ΟείΛΥΑ.

ίαυΓεοΙίο δϊΓΐοο ίηίετρΓεΙβ.

Οιιί 9εειιηϋυιιι ρΓορΙιεΙΐεβηι οεηειίίεΐίοηεπι εχ

νΪΓΐυΐε ίη τΪΓΐυΙειη ρΓο^ΐΈίίίυηΙυΓ, βίςυβ ρΓ33εΙαΓ05 0

8$εεη9υ9 ίη εοΓ(Ιϊου$ ίυίβ ϋίβροηυηΐ ", ευπι 3ΐί-

ςηεηι οοηιιπι ϊηΐεΐΐεείιιπι αρρΓβΙιβηϋεΓίηΙ, ρεΓ βυη

3(1 κυηϋπιίοΓεπι ίιιίεΐίβεΐιιιη ςυββί πιαηα άυοιιηΙυΓ;

ρεί' ςοεηι βηίπΐίε εοηΩϋίΙιΐΓ 3$εεη$υ$ ίη $υΙ>1ίπ)ε ;

3ΐςηε ιΐ3 (]ϋί βεηιρεΓ η<1 ββ ςηχ $υηΙ ρτίοη, $ε βχ-

Ιεηάίΐ ", ηυιια,ιιαιη 3 ϊ>οα» αδοοηδίοιιβ εεβββηίΐ,

άυπι βεηαρεΓ ρεΓ ίηΐεΐΐεείοβ βυοΠπιεβ, »ά ββρβΓηο-

Γυηι (ΙυείΐιΐΓ εοηΙεπ)ρΐ3ΐϊοηειη ει 3ηίηΐ3<1νεΓ$ίοηεηι.

ΙΙχε ά'ιχ'ι, ίΐ'βίΓεβ, 3(1 νο$, βεχίο ρβηίπιο πιεηΐεηι

»(1ΙΓι1)εΐ)8, βΐ ηεεε8$3ΓΓ3ΐη οηΐίηί» εοηδεςιιεηιίαηι

οεΓηβηβ, ςυειτΐ3(1ηιθιΙυηι ροβΐ εβηι ςυοε ηχΓεϋίΙαίειη

< οηδεηιιίΙιΐΓ, άβ Οείβν» ιιυϋίβ βεΓηιο 3(1]εε1υ5 8ΪΙ.

ΡτοΓδυβ βυΐεηι ηιγίΐεΓίιιηι 0εΐ3ν»ί " ηοη ϊςηοΓαιίβ.

Νοη εηίπι ιαίηυε εοηνεηίΐ ιιοηηυΙΙοΓυηι ηιεηίειιι 3(1 I)

^ιάχοηιιη ΐ3033εεΓε ει Γαρϊ ορίηίοηεβ, ςυί 3(1 ίη-

(8 0ΟΓ38 εοιροΓΪ8 ηοδίπ ρατίεδ, πινβίετϋ ΟείΒνίε

Ο: έχ δυνάμεως εις δύναμιν πορευόμενοι, κατά

τήν προφητιχήν εύλογίαν, κα\ τάς καλά; αναβάσεις

έν ταΐς έαυτών καρδίαις διατιθέμενοι, δτ' άν τίνος

άγαθοϋ νοήματος δράξωνται, χειραγωγούνται δι'

έκείνου πρδς ύψηλότερον νόημα δι' ου γίνεται

ψυχή ή έπΐ τό ϋψος άνάβασις. Κα: ο&τως ό αεί

τοις Εμπροσθεν επεκτεινόμενος , ουδέποτε της άγα-

θής ανόδου παΰσεται , άεΐ διά τών υψηλών νοημά

των πρδς τήν τών ύπερχειμένων κατανόησιν οδη

γούμενος. Ταϋτα είπον, άδελφο\, τψ Εκτφ τών ψαλ

μών προσέχων τήν διάνοιαν, και βλέπων τήν άνα-

γκαϊαν της τάξεως άκολουθίαν, πώς μετά τήν Κλη

ρονομούσαν ό περί της Όγδόης ήμίν προσετέθη λόγος.

Πάντως δέ ούκ αγνοείτε τδ της Όγδοης μυστήριον. Ού

γάρ δή πρδς Ίουδαϊκάς υπολήψεις εικός έστιν ύπο·

φέρεσθαί τίνων τήν διάνοιαν οι περ'ι τά άσχήμονα

τοΰ σώματος ήμών τδ μεγαλοφυές τοΰ μυστηρίου της

Όγδοης κατάγοντες , τδν της περιτομης νόμον, κα\

" ΡββΙ. ι,χίχιιι, 6-8. ·· Ρηΐΐίρρ. ιιι, 13. " ΡϊμΙ. ν, 1.



1Ν Ρ8ΑΙΛΙ08. ΟΙΟ

τό μετά τήν λοχείαν καθάρσιον, κα\ τά τοιαΰτα λέ- Α εχεβΙΙεηΓιβπι (ΙβάΊιεεηΙεδ, εΐΓΟίίΓηείβίοηϊδ εΐ ρο$ι

γουσι τώ άριθμώ τής Όγδόης καταμηνύεσθαι. Ήμεΐς

δε παρά τοΰ μεγάλου Παύλου μαθόντες , δτι ό νόμος

πνευματικός έστι, κάν έν τοις μνημονευθεΓσι νόμοις

Α αριθμός ούτος έμφέρηται, νομοθετών χα\ τώ &ρ·

^ενι τήν περιτομήν, κα\ τή γυναικί τήν έπ\ καθα

ρισμού θυσίαν · οδτε άποβάλλομεν τδν νόμον, ουτε

ταπεινώς έκδεχδμεθα , είδότες , ότι αληθώς τη όγδόη

γίνεται ή άληθινή'περιτομή, διά της πέτρινης μαχαί

ρας ένεργουμένη. Νοείς δέ πάντως διά της τεμνούσης

το άκάθαρτον πέτρας, αύτήν τήν πέτραν ήτις έστ'ιν

ό Χριστός , τουτέστι , της αληθείας ό λίγος· χα\ δτι

τότε παύεται ή (5υπώσα τών τοϋ βίου πραγμάτων

(5ϋσις , της άνθρωπίνης ζωής μεταστοιχειωθείσης

προς το θειότερον. Ής δ' αν πάσι γένοιτο δήλον

ραεΓρεπιιιη ριιπίϊοίΐϊοηίδ Ιεββπι, »ο ΐαΐίβ άίειιηΐ

ηηαιβτο Οείβνίβ δϊ£ηϊΓιε3Γί. Νοβ βυίειη α ιηο^ηο

ΡβυΙο άΌεΐί, (]υθ(1 Ιβχ δρΪΓΪΙυβΙίδ δΐΐ ", εΐΐαοιβί ϊιι

ηιεηιοΓβΐίί ΙβξΐΙιυδ ηίε ηυπιβπΐδ εοηΐίηεβΙυΓ, ρΓκ-

$επ1>βηδ εΐ ηκίδευΐο είΓευηιείδίοηειη, ει ιηιιΐϊβπ

ρυπΠοηΐίοηίβ ηοιηΐιιβ δίοπΓιείιιηι ει ουίβΐϊοηβηι,

ηβςιιβ ηυηιίΐΐ αίςιιβ 3ΐ)]βεΐ3 πιεηΐβ ββιη αάπιϊκϊιτιυδ,

8εϊεηΙβ8 ςιιο<1 ρΓοειιΙ (Ιαοϊο οοΐανο άΊβ νβΓβ οϊγ-

ευιηείβϊο Γιαΐ, ςιι* ρβΓ Ιβρίύβιιηι εϋΙίΓυηι αχίηιΐηί-

8ΐΓ3(υΓ. ΙηΐβΙΓιβΊδ αιιΐοηι ρι-οΓδυδ ρβΓ Ιβρίάεηι ε-αΐ

ϊηιρυηιιη βΐ ίιηιηιιηάιιη βείηαΊι,' ϊρδυηι Ιαρίϋβηα,

ςυί εδί ΟΐΓί$ΐυ8 *', Ιιοε εδί νεπίαΐίδ δβητιο, είςυοϋ

Ιυηε ηυιηβηβ νίΐ3 βά (ΓινΊηίοΓειτ) (Λ βυζίΐδΐίοΓβιη

Γογπ)3πι (Γ3(1υεΐ3, ΠπϊοΙνγ 80Γ(ϋϋυδ ηεςοίΐοπιηι νΊΐ*

τδ έν τοις τοιούτοις νοούμενον, σαφέστερον, δπως ■* Παχιΐδ. ϋΐ 3υ1εηι οηιηί1)π$ πΐ3ηΊΓε8(υιη &ΆΙ, αηοιΐ

αν οΤός τε ώ , τδν λόγον έκθήσομαι. Ό τοϋ βίου τού

του χρόνος έν τή πρώτη δημιουργία της κτίσεως

διά μιδς έδδομάδος ήμερών συνεπληρώθη· ήρξατό τε

γάρ άπδ της πρώτης ή τών δντων δημιουργία, κα\

τή έδδόμη συγκατέληξε τδ πέρας της κτίσεως.» Έγέ-

νετοι γάρ < ήμέρα μία,ι φησΙν,ένί)τά πρώτα έγένετο·

χαΐ οΰτως έν τή δευτέρα τά δεύτερα , καΐ άκολούθως

ϊως τών Ιξ 5παντ*α. Ή δέ έδδόμη πέρας γενομένη

τής κτίσεως, έν έα'υτη περιέγραψε τδν συμπαρεκτει-

νόμενον τή κατασκευή τοΰ κόσμου χρόνον.

ρεΓ 131*13 ίηΙεΙΙϊ^αΐυΓ , τειη άε ς«3 3£ίΙιΐΓ, ρΓΟ νίπ-

ϋιΐ3 3ρειΊίιι$ εχροηβπι. Ηυ}υ$ νϊ(χ Ιειπριΐδ ίη ρπηιβ

ΪΙΙ» ίηδίίΐπΐίοηε εΓεηΙιΐΓχ ρεΓ ιιη3πι (ϋεηιπι δεριί-

ΙΏ3Π3Π1 εοηιρίεΐυπι εβί. Ναπι ει 3 ά'ιβ ρΐ'ινηΛ τεΓυιη

υηίνβΓ53Γυπι ορίίίείυπι ϊηβΐϊΐυΐυιτι β8(, εΐ ουιη

ιερΓιπιβ Ληϊδ ΟΓεβιϊοηϊβ Γυίΐ". ιΡβεΐαβ εβΙ> εηϊιη,

ίηί]υίΐ, ι (1ίε$ ιιηιιβ,· ΐη ςιιο ρηπια Γβεΐ3 δίτηΐ: 3ΐςυβ

ί(3 Ιη βεευηίΐο, 8εευη(ΐ3 : 3ε (Ιείηεερβ υβςυε 3(1

εβχΐυηι, υιιϊνεΓ83. δερΐϊπιυ$ αυίειιι ευιη (επτιίηυδ

εΓβαΐίοηί3 εχιΐίΐίβββΙ, ίη 8ε είΓοιπηβΟΓίρδΙΙ ΐειηρυβ,

(|υο(1 ίηΙβΓίπι άυηι ηιυηάιΐδ εΓεβΓείυΓ, ΐΓ3η8Ϊ)ζ6ΐ)3ΐιΐΓ.

Ώς τοίνυν ουτε ούρανδς έξ έκείνου γέγονεν, ουτε 131 ϊβίΙυΓ ιιβςυε εοβίιιιη εχ ΐΐΐο ΐεηιροΓε ίβεΐυπι,

•ν. Ιτερον τών τοϋ κόσμου μερών προσετέθη τοις έξ ηεηυε ηιυηάί 3ΐίςυ3 ρ3Γ8 ΐΐ8 ςοίβ 3ΐ> ϊηϊΐΐο Γβεΐ3

άν/ής γεγονόσιν άλλ' ϊστη έφ' έαυτής ή χτίσις, £ 8ΐιηΙ, 3(1]εεΐ3 881, 58(1 εοιίδΐ'ιΐΐΐ ΐη 8εϊρ53 ηιιΐΐϊτιβ ίη-

άπροσδεής κα\ άμείωτος έν τοις μέτροις έαυτής δια- Βαρεί γοΊ ε^βηβ (ϋηιίηυΐίοηϊδςσβ ^χρεΓ8 ίη 5υΪ5

μείνασα ■ οϋτως οίτε χρόνος άλλος ύπδ τδν τή παρα

σκευή τοΰ κόσμου συναναδειχθέντα έ,γένετο' άλλά

περιωρίσθη τη έδδομάδι τών ήμερών ή τοΰ χρόνου

φύσις. ΚαΙ τούτου χάριν δτ' άν έκμετρώμεν ταΐς

ήμέραις τδν χρόνον, άπδ της μι3ς άρχόμενοι χα\ τϊ)

έδδόμη τδν άριθμδν χαταχλείοντες· πάλιν έπ\ τήν

μίαν άναποδίζομεν, άεΐ διά τοΰ χύχλου τών έδδομά-

δων άναμετροΰντες όλον τδ τοΰ χρόνου, διάστημα·

Ιως αν παρελθόντων τών κινουμένων, κα\,παυσαμέ-

νης ποτέ τής (Ιοώδους κινήσεως, καθώς φηκνό Από

στολος, έλθτ> τά μηκέτι σαλευόμενα, ων μεταβολή χα\

άλλοίωσις ούκέτι άπτεται , έν τοις αύτοϊς ωσαύτως

άεν πρδς τοϋς εφεξής αιώνας διαμενούσης έκείνης τής

πιοιίίδ ρεπιΐ3ΐΐθη3 εΓ83ΐυΓ3 : ϊΐα ηεςιιε ΐεηιρηβ εχ-

51ΊΙΪΙ υΐΐυπι .ιΐίυιΐ ρΓΧίεΓ ϊιΐ, ςιιοά υη3 ευιη ΓίυΓί-

εβίίοηε ιηυηάΊ άββΙριΧαη ββΙ, 3β<1 (Ιίοηιιη β,ερϋ-

Π)3Π3 (6ΠΊρ0ΓΪ8 Π3(υΓ3 άβ0ΐΐϊΐ3 881. Αίφΐβ Π38 άβ

ε&ιΐ83, οηηι άϊβοιίδ ΐεπιριΐδ ιηβΐίιηυΓ, 3ΐ> υηο ΐηεί-

ρϊεηΐεδ εΐ ββρίΐιηο ηυιηεΓυιη εοηείυύεηΐβδ, ΓϋΓ8Η*

8(1 υηυτη Γε^ΓεύΊιηιΐΓ, ρεΓ αηιϋίΐυιη ββρίίηιηηίπιιη,

ΒβηιρβΓ ΐοΐυηι ΐεπιροΓίδ δρηίίυηι ΓβπιεΓιεηΙεβ, (Ιοηεβ

ρΓ%(6ΓΪΐΊδ ίίβ ηυ33 ηιονεηΐυτ, Πυχοςαε ποία, υ( ϊη-

ςηϊΐ Αρο3ΐο1υ3 ", βΐϊςηαηιΐο εε$$3η(ε, τβηβπηΐ εβ,

ςυβΒ ηοιι 3ΐηρ1ίιΐ3 ΠϋεΐυβηΙ, ε( 3^ΐ(3ηΐυΓ; ςιι»

(Ιείηεερβ 3ΐΐεΓ3ΐίο ηιιιίαΐ'ιοςηβ ηοη απιρίίιικ 3(1ίη^)1

ϊη εΐ5(1ειιι, εοϋβηι ηιο(1υ δβηιρεΓ ίη δεςυβιιΐία δχουΐ»

κτίσεως, έν ί[ γίνεται ή άληθινή περιτομή τής άν- β ηι.ιηβηΐβ ίΙΙα 0Γ83ΐυΓ3, ίη ς«3 \8Γ3 1ιυπΐ3η83 ηβΙυΓίΒ

θρωπίνης φύσεως έν τή τής σωματικής ζωής περιαι-

ρέσει, κα\ τδ άληθινδν καθάρσιον τοΰ άληθινοΰ ;5ύπου.

'Ρύπος δέ άνθρωπου ή άμαρτία, ή συναποτικτομένη

τή άνθρωπίνη φύσει (δτι ι έν άμαρτίαις έκίσσησέ με

ή μήτηρ μου ι ), ήν ό τδν χαθαρισμδν τών άμαρτιών

ήμών ποιησάμενος, τότε είς τδ πάν έκκαθαίρει,

έξαναλίσκων έκ τής τών δντων φύσεως πάν οσον αί-

ματώδές τε χαΐ όυπαρδν χα\ άκρόβυστον. Κα\ οΰτω

οεχόμεθα τδν περ\ τής "Ογδόης νόμον, τδν χαθαίροντά

τε καΐ περιτέμνοντα· διότι τοΰ έδδοματικοΰ παυσα-

μένου χρόνου , ένστήσεται ήμέρα όγδόη μετά τήν

έβδόμην όγδόη μέν λεγομένη , δτι μετά τήν έβδόμην

οΐΓευπιείδίο ρβΓ 3(1εηιρΙίοηεηι νϊΐ* εοΓροΓβΙίδ, εί

Τ6Γ3 ρυΓΪΠεαΓιο \8Γ3Γαπι δοτύίυηι Πι. 8οη1βδ 3ΐι1βηι

ηοπιίηίδ ρεεεβίυιη β8(, ςυοά υιιβ ευηι ηυηΐ3Π3 εοίί-

Ιιιγ Π3ΐιΐΓ3, ηιιοηίαιη « ίη ρβεεαίίβ οοηίερίΐ ηιβ ιιοΐεΓ

ιτιβ3 ι ςαοιΐ ρβεεβίυπι ίδ ΐ]αϊ ρυπβεβίίοηεηι ρβε»

εβιοΓαηι ηοδίΓοπιιη εοιιΓβείΐ, (αηε ίη ιιηϊνβΓδαηι εχ-

ριΐΓβ.ιι, 3ΐ)δΐιιηβηδ 3ο Ιοίΐβιΐδ εχ τετυπι η3(υΓ3 ςυί<1-

(]υϊ(1 νβΐ εηιεηΐυπι νεΙ 8θπ1ϊ<Ιηιη νεί ρΓχρυΙίοδηηι

εδί. Αίςηβ 113 βοοϊρίηιηδ 1ε§επι άβ ΟεΙανα : (]υ33

Ιεχ ρυΓ§εΙ ρατϊΐβΓ ει είΓευηιείϋηι, ρΓορίετεβ ςυοά

δβρΙίηιαηαΓίο ΙβηιροΓβ Ωηίΐο, ροδί δβρΓιιηυιη ΊηδΙη-

ηίι (Ιίεβ οείβνυδ ; ςιιί οείβνυδ ςυί(1β·«ι (ΙϊείΙηΓ, ςυία

·' βοω. νιι, 14. " ΙϋοΓ. χ, λ. " Οβη. ι, 5. " I Οογ. νιι, 51 . «» Ρδ»1. ι, 7.
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ρο>Ι βρρίίιηαπι εχβίβΐίΐ; ηιιπιεπ νβΓΟ νίοίββϊΐιιάΐηβαι

ίιι 8β5β ηοη 3πιρ1ίϋ5 3ΐ)πϊιιΙίΙ. Ι,'ηυί εηϊιη ίη ρβΓ-

ρείυυηι ηυΙΙβ υιιααηιη ηοοίυπια ε3ΐί$ίηε (ΙίΓβιηρΙυβ

ρβι-πιαηεί. Λΐίιΐδ βηίιη βυιιι εΓΠείΐ βοΐ; ςιιί νεΓβπι

βιιο Γιι1@0Γ6 Ιιιγοιιι βιΐΐΐ, (|υί ρο*Ιβ3αυ3πι ηοΙ>ϊδ βεηιβΐ

ίΐΐυχεπί, υΐ ίηςοίΐ ΑροβΙοΙυβ **, άείηεερβ οεεαβα

ηυη οεευΙΐ3ΐυι·, 86(1 οιηηία Π1ιιηιίη3ΐι*ίεε νί 803 3πι-

ρ1εχιΐ8 ρβΓρβίιιιιπι ρβι-ίΐβΓ αε νίείκδίΐιιάίιιίβ εχρεΓ8

Ιυηιεη ο"ί§;ηί8 ίη£6ηεΓ3ΐ, ε(ίαηι ίρβοβ, ςιιί ίΐΐίϋβ Ιυ-

ιιιϊηΪ5 ρβΓίίείρεβ ίιιβπηΐ, 3ΐίθ8χο1ι:8βΗΐ<:ίβιΐ8: ο,υεηι-

3(1ιιΐϋϋιιιη ίη Εναη^εΗο 8εΓπιο (Ιίοίι : ι Τυηε ]ιΐ8ΐί

Γαίβεΐιυηΐ ιιΐ βοΐ '°. >

Ουοη'ιαιη φΐιιτ ίη βυρεηοπ ρδαίιιιο ρΓΟ γ;ι, ςυχ

Ιΐ ΓΠ'ΐΙίΐϋΐιΊΐι εβρίΐ,βεΓπιοηεηι ΓεείΙ: Ιιχι·ε(Γιΐ3δ βυίειη

ϊηΟεΐ3ν3(1ί(;ηί8Γερο3ίΐ3 3ΐςηε τεεοηϋίΐαεβΐ : αΐυηείη

ηβε ]υ$(υηΐ(]υοηυ6]υ(]ίεϊυπιΏεϊ,υηίευί(ΐυεί(ί,(]ΐιο(]ί-

βΐιιΐί» ΓυεΓίι, Ιποιιβηδ εχεΓεείυπ ι·εεΐε Ρι·ορ1ιεΐα ειιιη

πιεηΐίοηε ΟεΙβνχ, άο ραηίίβηΐ'ο δίηιιιΙ ίηΐυΐίΐ $επηο-

ηεπι. Ιίυϊβ εηίηι ΐιτπϋίΐϊίϊ ίικίίείί ΟιπδΓι ΓεεοτάβΙοδ,

ηοη 5ΐ3ΐίηι ίη εοιιβείεηΐίΐ βιι» ςυββί εοηνεΙΙίΐαΓ, αε

ΙεΓΓΟΓε εΐ βηςοΓε ηοη εοηδίΓίηβίΐυι· ? βίςυβ ειίαηι $Ί

νίΐχ ηιε1ίιΐ5 ηιιβιτι όείεΓίιΐδ 3εΐχ βί1)ί εοηβείιιβ $ίΐ:

αιΐ3ηιεη 3(1 ελαααπι (Ιίϋ^εηιίαιη ει τίςοΓειη }αϋίεϋ

Γεερίείεηβ, ίη πυο ηιίηίιιιχ αυοςιιε ευΐρχ ίη ςιιχ-

Βΐίοηβπι 3(1ιΙυευηΐυΓ, 3ε ρΓΟΓβυβ βχςρβεΐαΐίοηε ΐει·-

τίϋίΐίυηι μακιιηιιιηι ρειΊιοιτεδείΙ, ίβΐιοΓίιΐδ ςυίδηοιη

$ίυί ]υϋίείί βχίΐυβ εί ενεηΐιιβ ΓυΙιιπυ 8ΪΙ. Ιάείτεο

ψΐ3$ί ίη οειιΐίδ Ιΐ3θεη8 ιοπίΙηΙμ δΐιρρΓιε'ο, ςβίιεη-

■ι.ιιιι ίΙΙαηι εί Ιεηείιΐ'οϋππι ίβηβιη, ει εοηδείεηΐίχ νβΓ-

ιιιβηι ηυηςυαπι εηιοπεηίειη " ςυί αηϊηιαιη 5ειηρβΓ

ρικΙοΓβ βιΐ£ί1ΐ3ΐ, αε τεεοπίαΐίοηβ ηιαίε βεΐχ νίΐχ

ειΊίεΙίΙιιβ ι εηοναί βίςηε Γε(1ίηΐ6£Γ3ΐ : Ι)εο ριη βυρ-

ρΐβχ Ιίι, 0Γ3Π8 ηε·ίη ϊ 11ο Γιιγογο ΐΓ3(ΐ3ΐυι· &ά ςιιχδΐίο-

ιιειη εΐ ]ιΐ(1ίείιιηι, ηβυ ρεΓ ίΐίαιτι ΪΓ3ηι αοΊιίϋεαΙυΓ

$ίοί οαϊΐί^αΐίο ρΓοριεΓ ά'εΐίεΐιι " ( ιιαιιι 3ΐ> ίΪ8 ηιιί

υοοιίια ε3δΙί£3ΐίοιιε Ιει-π1>ί1ίδ ίΙΓιιΐδ 8υρρ1ίείί εοη-

<1βηιη3ΐί 8ϋη(, Γιιγοπϊ ο*5ε οριΐδ εΐ ϊγ* ]ιΐ(1ίείιιιη

■Ηυ«1 εχίβΙίπιαΙυΓ). Αΐηυε ίϋεΪΓεο «υηδί ]3ΐη ίη <Ιο-

Ιηπίκι* 3ΐςιιε επκίαΐίί>ιΐ8 εοιιβιίΐυΐιιβ, ιΐοΐεηΐίϋΐιι

νοεβδ ΊιιιίΙαΙϋΓ, π;ιιί1)υβ ΙΊιγογ εββε νίϋβΐυι· εί ίτη,

πυ'κίαυίϋ 3(1 ρυηίεηιΐυιιι ϊιηρίοδ ;η11ηΙη:Ιιιγ. ϋιείΐ

ίίΜΐιΐΓ : Νοη εχκρεείο (Ιοηβε εχ ίΙΙο ΓυΓΟΓε ρεΓ Ιετ-

ΓίΙιϋία 03^6113 άε ηιβ οεειιΐΐοΐ'υηι (ΙεϋεΙοπιιη ηιιχβΐίο

1)3ΐιε:ιΐϋΓ, ϋ.·(Ι ρΓΧοεευρο Γβνείβΐίοηε αΐηυε 8ροη-

Ιαηε3 εοηΓε88ίοηβ ηεεε88ίΐ3ΐειιι εχ ίΙΙα ίτ3 ιηίΐιί ίηι-

ροιιεη(ΐ3η). ΟηοιΙ εΓυεί3ΐιΐ8 ίαείΐ ίη ίίϋβ ςιιί νεΓοε-

γλιιΙιιγ, ίηνίΐίδ 6Ϊ8 οεειΗΟ 8('ε1βΓ3 ηΐ3ηίΓε8ΐ3 ίβείβηδ,

ίιΐ » βε ίρ80 ϋ1)οπιηι 3Γΐ)ίΐΓίυπι ΓβείΙ, 5βίρ8ΐιηι ρεΓ

ρβ3ηίΐεηΓΐ3Γη ει 03§ε1ΐ3η3 εΐ ρυηίβηβ, ρυυ1ίε3η$ςυβ

:ιΐαυε (ΙίνυΙ^αηβ ίη οεευΐΐίβ βυβεοηίΐίιυπι ρεεεβίυηι.

('.ηιιι (Ιίχί85εΙ ΐ^ϊΙιΐΓ, < Νεηυβ ίη ΓηΓΟΓε Ιυο βγ^κι»

ηιε, ηεςυε ίη Ιη ΐικι εββίί^εβ ηιε,ι εοιι^ΓυεηΐεΓ

(Ιείηεερβ εοηΓυςίΐ αά πιίβεΓίεοΓάίαπι, ηοη (3πι ίη

ΙίΙ)βΓηιιι νο1αηΐ3(βπι <·ι 3Γΐ)ίΙιίυιη, ςηαηι ίη ίηΙΪΓΐηϊ-

εηίηι π3|ογχ ε3ΐΐ33ΐη ιηαΐϊ εοηΓεΓεηβ. 1η τίΐϋι ιηβ

ιιβίαηι, ϊιΐ(|υίΙ, πιίβεηεοΓϋίβ ειΐΓ3; εχ ίιιΠπηίΐαίε

εηίηι ίηείάί ίη πιοι-Ιιιηι. 0ιιχη3υι αυΐεηι ίηΙίτπιίΐΒδ

γίνεται, ούκέτι δε τ!]ν τοϋ άριθμοΰ διοδοχήν έφ' έαν-

τής δεχομί-/η. Μία γαρ εις τ& διηνεκές παραμένει,

ουδέποτε νυκτερινψ δ'.αιρουμένη ζ<5φω. "Αλλος γαρ

αύτήν ποιεί 6 ήλιος, 4 τδ άληβινδν φως άπολαμπο^ν

δς έπειδάν άπαξ επιφανή ήμΐν, καθώς φησιν ό Από

στολος, ούκέτι έν δυσμαϊς κρύπτεται, άλλα πάντα τή

φωτιστική έαυτοΰ δυνάμει περιπτυξάμενος,διηνεκέςτε

κα\ άδιάδοχον τοις άξίοις τδ φώς έμποιεΐ· κα\ αϋτοϋς

τοϋς μετέχοντας τοϋ φωτδς έκεϊνονι , άλλους ήλίους

άπεργαζόμενος, καθώς φησιν έν τφ Εύαγγελίω ό Λ*·

γος, δτι < Τότε οί δίκαιοι λάμψουσιν ώς 6 ήλιος, ι

ΈπεΙ ουν ύπέρ της Κληρονομοϋσης έν τφ προλα-·

6δντι ψαλμφ τδν λόγον πεποίηται , ή δέ κληρονομιά

έν τή Όγδδη τοις άξίοις άπόκειται, έν ταύτη δέ καΐ

ή δικαία τοΰ θεοΰ γίνεται κρίϊΐς, έκάστφ τδ κατ'

άξίαν νέμουσα· καλώς δ Προφήτης τή περ\ της

"Ογδόης Ι^ήρΐ] τον πεΡ^ μετανοίας συνεισήγαγε

λόγον. Τίς γάρ της φοβέρας τοϋ Χριστού κρίσεωί

μνήμην λαβών, ούκ εύΟΰς έν τφ συνειδόκ τφ ίδίω

σπαράσσεται , κα\ φόβω κα\ άγνοια συνέχεται ; κάν

πρδς τδ κρεϊττον έαυτφ συνεγνωκώς τύχη τδν βίον,

άλλ' οδν πρδς τήν άκρίβειαν τής κρίσεως βλέπων, έν

ί) κα\ τά λεπτότατα τών παροραρ>ίτων εις έξίτασιν

άγεται· καταπτοείται πάντως τή ιών φοβερών προσ

δοκία, ούκ εϊδώς εις δ τι αύτφ τδ τής κρίσεως κατα

λήξει πέρας. Τούτου χάριν ώς έν όφθαλμοΐς λαβών τά

φοβερά κολαστήρια, τήν γέενναν έκείνην κα\ τδ σκο-

τεινδν πύρ, καΙ τδν άτελεύτητον τής συνειδήσεως

σκώληκα, τδν άε'ι μυζώντα τήν ψυχήν δι' αισχύνης,

χα\ τή μνήμη τών κακώς βεβιωμένων τάς άλγτ,δόναί

άνακαινίζοντα· ήδη τοϋ θεοΰ ικέτης γίνεται , δεόμε-

νος, μ») τφ θυμφ έκείνω παραδοθήναι τ.φς !).εγ-

χον, μήτε διά τής οργής έκείνης έπαχθήναι αύτφ τήν

ύπέρ ων έπλημμέλησε παίδευσιν. Τοις γάρ καταδι-

κασθεϊσι τή πικρά παιδεύσει τής φοβέρας έκείνης

κολάσεως, θυμού Ιργον νομίζεται καΐ δργής ή διά-

κρισις. Και διά τοΰτο , ώς έν τοϊς ά)γεινοΐς ήδη γι

νόμενος, τάς τών όδυνωμένων φωνάς ύποκρίνεται ,

οίς θυμδς είναι δοχεί κα\ όργή τδ έπ\ τιμωρία τών

άσεβών έπαγόμενον. Λέγει τοίνυν, δτι Ούκ άναμένω

έκ τού θυμού έκείνου διά τών φοβερών μαστιγών γε

νέσθαι μοι τών κεκρυμμένων τδν ελεγχον άλλά προ

λαμβάνω τή έξαγορεύσει τήν έκ τής οργής έκείνης

άνάγκην. "Οπερ ή όδύνη έπ\ τών μαστιγουμένων

ποιεί, άκόντων αύτών τά κρυπτά τής άνομίας έμφανή

ποιούσα· τοΰτο ποιεί άφ' έαυτής ή προαίρεσις, έαυ-

τήν διά τής μετανοίας μαστίζουσά τε κα\ κολάζουσα,

κα\δημοσιεύουσα τήν κεκαλυμμένην έν τοίς κεκρυμ-

μένοις άμαρτίαν. Ειπών τοίνυν, δτι ι Μήτετφθυμφ

σου έλέγξης με, μήτε τή όργή σου παιδεύσης με, »

άκολούθως καταφεύγει έπ\ τδν έλεον, ού τοσοΰτον βίς

προαίρεσιν, δσον εις άσΟένειαν φύσεως , τοΰ κακού

τήν αίτίαν άνάγων Έν κακοϊς γεγονότα, έλέψ θερά-

πευσον έξ άσθενείας γάρ ήλθον έπ\ τδ πάθος. Τίς

ή άσθένεια ; Έξηρθρώθη τά όστά μου, κα\ διελύθη

άπδ τής μετ' άλλήλων άρμονίας. Όστά δέ λέγει, τοϋ;

" II ϋθΓ. ιν, 4. »· Μαΐΐΐι. χιιι, 43. ·' ΜβΐιΙι. νιιι, 45 ; ΜαΓε. ιχ, 42, 43. " Ρ»^1. γι, 2 ίςο;.
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σώφρονας λογισμούς, τους τήν ψυχήν βιερείδοντας. Α 681 ? ΙιΟΟΟ ηΐοΐ3 βυηΐ Θδδ3 ηιβ3, 3ΐφΐβ 3 ιηιιίικι

ι Ίασαί με, Κύριε, δτι έταράχθη τά δστά μου. ι Κα\

έρμηνεύει τοΰ λόγου τδ αίνιγμα, δι' ων έπήγαγε τοις

είρημένοις, δτι ι Ή ψυχή μου έταράχθη σφόδρα.» Τί

οΰν άναβάλλτ) , φησίν, -ρδς τήν Γασιν, σΰ Κύριε ; ϊως

πότε οΰκ έπάγεις τον έλεον; ούχ δρας της ανθρωπι

νής ζωής τδ ώκύμορον ; Πρόλαβε τή έπιστροφή τής

ψυχής μου το άναγκαΐον τής ζωής ήμών μή ποτε τοΰ

θανάτου έπιλαβόντος άργή πασα πρδς θεραπείαν έπί-

νοια. Οϋκέτι γάρ Ισται έν τω θανάτω ό δια τής μνή

μης τοΰ θεοΰ θεραπεϋσαι δυνάμενος τήν έκ κακίας

αύτφ γενομένην νόσον. Διότι ίτζ\ γής μέν ίσχϋν ή

έξομολόγησις έχει· έν δέ τω άδη , τοΰτο ούκ έστιν.

Είτα ώς εί-όντος τινός · Πώς καλείς έπ\ θεραπείαν

των πλημμελημάτων τδν έλεον ; ποίω τρόπω το θείον

ϊλεωσάμενος ; ούτω φησίν, δτι « Έκο-ίασα έν τω στε- "

ναγμώ μου, κα\ έκπλυνώ τήν έξ άμαρτίας στρωμνήν

ιω των δακρύων ΰδατι. ι

εοηνεηίεηΓια,υβ ίη(6Γ 8686 εοιηρ»{»ε ιΐίδδοΐϋΐ». Οββ*

3υΙεπι (Ιϊείΐ 531)3$ βΐ εοηδίΒηΐεβ εθ£ίΐ3(ίοη68 βΐ ι ;ι

Ιίοαηαΐίοηεδ ηηίπίΒΐη εοηΓιιιηηηΙεδ. ι 5αη» ηιε, Πο-

ιηίηε, ςιιοηίβιη 0883 ηιεβ ΙυΓΐ)3ΐ3 ευηΐ. ι Αία,υε ίη-

ΙβΓρΓεΙϋΐιΐΓ 86ΓπιοηΪ8 ϊηνοΙυεΓυηι ριτ 63, ςιιχ <1ίεΐί8

5ΐιΙ>]ιιιΐ2ίι, νϊάεΐίεεί, < Αηίηια ι»εα Ιυτίιαία εβί νβΙόβ.»

ΟιΓκΙ ϊ^ϊιιιγ ά\ββη, ϊηςυϊΐ, δβηβΐϊύηβπι Ιυ, Οοηιίηε?

ςυοιίδςυβ Ι3ηι1επι πιίδβπεοΓίΙίβιη ηοη 3(Γη!ΐ)ί$? 3η-

1Ι0Π ΤΪ(1β8 Ι|ΙΙ3ΙΙ) 1)ΓβνΪ8 XVI, (|113ΓΠ ρΓΧΟΪρϊΙϊδ Γίΐίΐ

ν'ιΐ3 Ιιιιιηηηα δίΙ? ρπβοοοιιρα Βίπηιηιη ιηβ3ΐη εοη-

νεΠεηόΌ νίΐχ ήοδίτχ ηεεε88ίΐ3(επι, ηβ ειιι» ιιιοτδ

ΐαιιϋεηι ηοβ ίητ386ΓΪΙ, οηιηΐβ αά οιίΓαιιάΊιπ) εχεο^ί-

1313 Γ3(Ίο ηυΙΠιΐ8 υ$υβ βίι. Νοη βιιϊιη αηιρίίιΐδ ειίΐ

ϊη ιηοΓίε, α,ιιϊ ηιΟΓυΐιπι εχ νίΐίοδίΐίΐβ βία,ιιβ ηβςιιίΐϊ»

8Ϊ1)Ί εοηΐΓβεΙυπι ρεΓ Γθεοιιΐβΐϊοηβηι Όεϊ ευπίΓΟ ροβδίι,

φΐϋΐιί,Ίΐη ϊη 16ΓΓ3 ΐ]ΐιί<]βιτι εοηίε88ίο νϊΓ68 ηβϋεΐ : Ίιι

ΐηΓβτηο βιιίειη ηοη ίΐίιίεπι. Οεϊηάε ο,υίδ'ι Μίφιίβ

(1ίχΪ886ΐ: βυοιποϋο ειΐΓβηϋϊδ ύεΐίεΐίδ ηιΪ8επεοΓ(1Ϊ3πι ϊηιρ1θΓ38? ςυβ Γβΐίοηο ηιιηιεη ιΐίνίηυηι ρΐαοηβιί ?

ίΙίεϊΐ, ι1.3ΐ)0Γ3νί ϊη £επήΐυ ιηβο, ε( ΙβεΓγιη.ίΓυπι ίΐιιιηίιιε βΐυηιη εχ ρεεεπίο εοη8ΐΓ3ΐιιπι ΙβεΙυπι '

Διά τ£ ταΰτα ; "Οτι έν θυμώ, φησ\ν, ό όφθαλμός μου

έταράχθη, κα\ διά τοΰτο παλαιός τις καΐ έ£ρ\ιτιών

έγενόμην, τοΰ θυμοΰ τοΰ παρά των έχθρων μοι έγ-

γενομένου τή ψυχή τήν σηπεδόνα ποιήσαντος. Εί δέ

Ουμδς μόνος τοσούτον έμποιεϊ φόβον τώ δι' αύτοΰ

πλημμελήσαντι, πόσω μάλλον εικός έστιν έν άπο-

γνώσει γενέσθαι τής σωζούσης έλπίδος, τους μή μό

νον τά έκ τοΰ θυμοΰ πάθη τω ίδίω βίω συνεγνωκότας ,

άλλά κα\ οία έπιθυμία έργάζεται, κα\ πλεονεξία,

κα\ τύφος, χΛ φιλοτιμία, κα\ φθόνος, κα\ 6 λοιπδς

Ηχε ςιΐ3πιο1)Γοηι ? Οιιοιιίηπι ΐη ΓυτοΓε εί ΪΓβευη-

άΪ3, ϊηςυίΐ, Ιυτοαίιΐδ 681 οευΐυ» πιευβ, βΐηιιε ϊάεΪΓεο

νείιιβίυδ ςυίάαιη 3ε ηιατείιΐιΐδ Γβεΐιΐδ δυηι, ςυϊρρβ

οοιη Γιιγογ, εί ΊτΆουηά'ΐΛ ρβΓ ϊηίιηϊεοδ ΐη ηιε βεηβ-

Γ3ΐα 3ηίηΐ3ΐη ριιίΓεύίηβ ϊηίεεςπΐ 3(ηυβ εοΓπιρεΓΐΙ.

Οιιοιΐ 8Ϊ Γογογ βΐ ΪΓ3ευη(1ϊ3 βοΐβ Ιαιιΐυηι (βΓΓΟΓβηι

εί, ηυί ρβΓ ββιη (ΙεΠηυβΓίι, ϊηευΐίΐ, ςυαηΐο ηιβ^ίβ

νεΓΪ8ΪηιίΙβ βδΐ 83ΐυΐεηι άε8ρ6Γ3ΐιΐΓ08 εδβε εοδ, ςυϊ

ηοη ηιοοΌ ρεΓ ΪΓβειιηίΙίβπι ΐη νϊΐβ εοιηιηίδίΟΓυιο ,

νβΓυηι 81Ϊ3Π1 εοΓυηι, ςιιχ ευρίϋίΐαδ, ςυ« ΓΓβαβ 3ΐηυβ

έσμδς των Ανθρωπίνων κακών ; Διά τοΰτο προς τοΰς βνβπΐϊβ, ψιχ ί»ΒΙα$ , ςιι* 3ΐηοί(ϊθ, φ!3Β ΐηνίαΊβ,

παντοίαποϋς έχθροϋς άποστρέψας τδν λόγον, ι Άπό-

3τητε,> φησίν, € άπ' έμοΰ, πάντες ο! έργαζόμενοι τήν

άνομίαν. · Δείκνυσι δέ τώ έφεξής λόγφ τήν άγαθήν

ελπίδα τοΰ έκ μετανοίας προσγινομένου ήμΐν κατορ

θώματος. Εύθϋς γάρ όμοΰ τε τους ΰπέρ τής μετανοίας

τώ θεώ προσήγαγε λόγους, και εις συναίσθησιν έλθών

ττ,ς τοΰ θεοΰ περί αΰτδν εύμενείας, δημοσιεύει τήν

χάριν, καΐ τή δωρεά έπαγάλλεται, λέγων ιΕίτήκουσε

Κύριος τής φωνής τής δεήσεώς μου · Κύριος τήν

προσευχήν μου προσεδέξατο. » Ώς δν ουν είς τδ

διηνεκές αύτφ τδ άγαθδν παραμένοι, τδ έκ τής με

τανοίας αύτψ προσγενόμενον, κα\ μή δευτέρας πάλιν

μετανοίας χρείαν ό βίος λάβοι · άποστραφήναι τους

ςα% ΓεΓιηιιυηι ηυηοηοΓυηι νϊϋοΓατη ρεΓρεΐΓ3Ι εχα-

πιεη, ρβεε3ΐ0Γυηι 8ϊΙ>ΐ εοηβεϋ βυηι ? Ιάεϊκο 3(1

ναηί ςεηεΓΪβ ϊιιίιηϊεοδ βνεΓδο 8εΓπιοηε:< Όίβεβιΐϊιε, ι

ίηο,υίΐ, ι 3 ηιε, οπιηεδ ςυϊ ορβΓ3η)ϊηί ίηίςυίΐβίειη". >

Οδίεηιΐϊΐ 3υ1ειη ρΓοχίηιβ εεςυεηΐί τεΓ$υ οοηβπι

βρειιι βυεεεββυδ ρΐΌβρεπ ηο1;ίδ εχ ροεηί(εηΐί3 ργο-

νβηίεηΐίδ. δΐ3ΐίηι εηϊιη δίηιιιΙ 3(ςιιε νειΊο ϋεο ριο

ρεεηίΐεηΐϊβ οΐιΐυΐίΐ, ευπι 1>εηενοΙοη(Ϊ3ηι Πει ογ^λ δβ

8εη8Ϊ(, ι ιι ίιι ^Γ3ΐΪ3ηι (ΙίτυΙ^βΙ 3ε ρΓΛίΙίεηι, εί οο

(Ιοηπιιι 8Ϊοϊ ρίβεεί 3ΐςυε ΙχΙΐΙιΐΓ, (Ιίεεηδ : « Εχβη-

άίνίΐ Οοηιίηυβ νοεεηι (ΙερΓεεαΙίοηίβ ηιβχ : Πο-

ηιίηυδ ΟΓβιίοηειη ηιεβηι βιιβεβρΐΐ. ι Ι'ι ίςΚυτ

ϊη ρεΓρείυιιηι βριιιΐ 8ε ηιβηεηΐ ίι! ςιιοά εχ ραεηί-

έχθροϋς αύτοΰ δεΓται δι' αίσχύνης μαστιγουμένους. β ιβηΐ'ΐ3 όοηυιη ίρδί βεεεδδίΐ, 3ε νϊΐβ ηοη 3ΐΙεΓ3 γογ-

βυ$ ροβηίΐειιΙΪ3 οριιβ ΙιβυεβΙ, οπιΐ, ■ ιιΐ ίηίηιϊεί 5ΐιί

ρικΙοΓβ ε38ΐί^Η(ϊ 3νεΓΐ3ηΙυΓ. Νηηι ΐ)υί οϋ Ίά ψιοά

ι η η 1 1 1 πι ί:ιεει·ε 3118118 8ΪΙ, βηιουίΐ, ρικίοτε ςιοβί

ηιοϋεΓ3ΐοι·ε υΐεηδ »ά Ιιοε, ηε 3ΐηρ1ίυ8 ϋδΐίειιι ηΐ3ϋ$

εοηβΐείεΐυΓ, 3 (βηΟΙίοηβ βϊηιίΐίυιη ΐη ροβίβΓυπι

3υ8(ίηευί(. ΙΙβεε 1>οη» 38εβη8°ιοηΪ8 εοηβεςυεηΐΐβ εβί.

Οιι:ΐΓΐιΐδ ρ8»1πιιΐ8 ϊηιηκιΐοΓϊ.τΙο ίηεοΓροΓβυηιςυβ Ικι-

ηυπι 3 εοΓροΓεο εβΓηεοςιιβ (ϋδετενί! ; ηιιίηΐηβ,

ε]υ8ΐηο(]ϊ υοηί ΙιηβΓε<1ίΐ3ΐεηι ρΓεεβΙιΐδ ε8( ; *βχ(ιι$

0εΐ3νχ Γβεΐβ ηιεηΐίοηβ, (εηιρυβ ΗχΓ6(1ίΐ3ΐϊ$ οβίεη-

(Πι ; Οεΐ3\'3 ]ιΐ(1Ίεϋ ιβΓΓΟΓβηι ηηΐβ οευΐοβ ρθ8ΐιίΐ>

}Ηΐ)ϊεϊυιη ηοβ ρβεε;ιΐθΓ65 αϋηιοηυίΐ, ιιΙ ροεηϊΐεηιί»

Ό γάρ αίσχυνθείς έπ'ι τή τοΰ κακοΰ έγχειρήσει, παι-

δαγωγφ πρδς τδ μηκέτι τοις αύτοϊς «υνενεχθήναι τή

αισχύνη χρώμενος , τής τών όμοιων πείρας είς τδν

έφεξής χρόνον άφέξεται. Αΰτη τής,άγαθής άναδάσεως

ή άκολουθία. Ό τέταρτος ψαλμδς τδ άϋλον άγαθδν

άπδ τοΰ σωματικού κα\ σαρκωδεστέρου διέκρινεν ■

όε', τοΰ τοιούτου άγαθοΰ τήν κληρονομίαν έπηύξατο ■

ϊκτος τδν καιρδν τής κληρονομιάς ύπέδειξε , τής

"Ογδόης μνησθείς· ή Όγδόη, τδν τής κρίσεως έφανέρωσε

φόβον · ή κρίσις, τοις καθ' ήμάς άμαρτωλοϊς προλα-

6είν τή μετάνοια τά φοβερά συνεβούλευσεν. Είτα, ή

μετάνοια, ή κατά λόγον τώ θεώ ποοσαχθεϊσα, τδ έξ

* 'ΡϋαΙ. νί, 7. 9* ΜαίιΙι. τιι, 23.
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ΙβΓΓΪΐ)Ί1ΐ3 ρΓίενβηϊβιηυβ ; ιΐβίικίο ροεηίίβηΐία ουπι Α αυτής ήμΐν γινόμενον κέρδος εύηγγελίσατο, βίποϋσα,

ΓΛίίοηβ ϋβο ο1)ΐ3ΐ3, Ιιιοπιηι, αιιοιΐ οχ 03 π)3£°ΐ3 ότι ι Είσήκουσε Κύριος της φωνής τοΰ μετά δακρύων

ηοΙ»Ϊ5 οοηΐϊηβϊΐ, οίεηιιηΐϊβνίΐ, οηιη (ΙίχίΙ : « Εχααάί- πρδς αύΐον έπιστρέφοντος.>Ου γενομένου, ώς αν προς

νϊΐ ΟοηιΊηαδ νοοεπι ουηι ΐ30Γ)-ηιϊδ 86 3(1 ευηι οοη- τον έφεξής χρόνον άμετάπτωτον ήμϊν τδ αγαθόν πα-

τβΓΐοηΙΪ5. ι Ο,ιιο ΓβοΙΟ αϊ βοηιιΐΏ ϋ1υ<1 ϊη ροβίεπιπ) ραμένοι , τδν άφανισμδν των έχθρων νοημάτων δι*

ιιοϋβ ί1ΐ3ΐ)βΓ30ΐ3ΐιιηι 30 3ΐα1)ί1ε ροπίΐαηβαΐ, 0Γ3( αισχύνης γενέσθαι παρακαλεί ό Προφήτης. Ου γάρ

ΡΓορΙιεία, υΐ ϊηίιτιΐοοίΊΐιη κεηβυυηι αίςιιβ οοβϊΐβιϊο- Εστίν άλλως έχΟρδν τι καΐ παράνομον νδημα κατασβε-

ηυπι ρεΓ ρυάοΓεπι αϋοΙΊΙϊο εοηΓιηςβί. Νοη εηϊιη σθήναι, μή αισχύνης αύτοΰ τον άφανισμδν έμποιού-

3Γΐ3 Γβΐίοηε ϊηίιηίοιίδ βΐϊςυίβ 61 ίηίςυυδ αηϊιηΊ οοη- σης. Χάσμα γάρ γίνεται διά βάθους έστηριγμένον,

εερίαδ 3ο δοηβιΐδ εχδΙίηξυί ροΐβδί, ηΪ8Ϊ ρυάοΓ ε]υβ ή έπ\ τοις κακώς βεβιωμένοις αίσχύνη, δι* έαυτης

βοοίίΐίοιιεπι ίηΐΓΪηβεοακ εϊβοεπί. Ηίβΐιΐδ ειιϊπι αΐΐβ τοϋ άνθρωπου την άμαρτίαν άποτειχίζουσα. ΕΓπω

<1ερΓε88ΐΐ8 3ΐαυβ οοηΐπΐϋδ ρυα"θΓ οο νϊΐβπι πιβίβ ουν , ότι ι Αίσχυνθείησαν κα\ έντραπεΕησαν σφόδρα

3013Π1 βχδϊδίϊΐ, 31) Ιιοτηϊηβ ρεοείΐυηι νείυΐϊ ιηυτο πάντες οί έχθροί μου.· Έχθρο\ δε δηλονότι ο! οικιακοί

ρεΓ 885β άΊππιβηδ 3ΐςυβ άϊδοΐυάοηδ. ϋϊοαπιυβ \ξ\- αύτοΰ, οί έκ της καρδίας έκπορευόμενοι, κα\ κοι-

Ιιιγ, ι ΕπιυεδοαηΙ ει ΓενεηβηΙιΐΓ νεΙιεηιεηΙεΓ οπιηεδ νοΰντεςτδν άνθρωπον · ών διατάχους άποστραφέντων

ϊηίπιίοί ηβΐ. · Ιηϊηιΐοί βυίειη, νϊάεΐίοεί ΑοπΜβΙΐοΐ μετ' αισχύνης, διαδέξεται ήμας ή έλιΛς της δόξης, ή

β]ιΐ8, ςυϊ εχ οοπίε ρΓΟοεάυπΙ ει ίηφιίηαηΐ ηοπιΐ- είς αίσχύνην μή καταλήγουσα , χά^ιτι τοϋ Κυρίου ·

ι επί, ςυϊουβ εβΙεπίβΓ οαπι ρυάοΓβ ανβΓδίδ, εχοίρ'ιεί φ ή δόξα είς τούς αιώνας. Αμήν.

ιιο3 βρεβ^Ιοΐ'ίχ, ςυχ ηοη (Ιββίηίΐ ϊη ρυάοΓβηι, βΐ'βΐϊβ ϋοαπηί, ευί ζίοπα ίη 83>οιιΐ3 ςχουΙοΓυιη, Αηιεη.

ΤΟΤ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΪΣΣΗΣ

ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΗΝ ΤΟΥ ΣΑΛΟΜΩΝΤΟΣ.

δ. ΟΒΕβΟΒΠ ΙΝΥδδΕΝΙ

ΑΜυϋΑΤΑ ΕΧΡ08ΙΤ10

ΙΝ ΕΟΟΕΕδΙΑδΤΕΝ δΑΕΟΜΟΝΙδ.

Οεηίίαηο ΗβΓνβΙο ϊηΙΟΓρτείβ.

ΗΟΜΙίΙΑ I.

ί'ίΐ'ίια ΕεεΙ<!$χα»ΐα! βία Όαν'χά, τιςχ$ ΙιταιΙ Η'χετο-

ΙΟ/^Μΐέ*.

ν«ηιΙα» ηαηχίαίχιχιχ, οηιηία ναηχίαι, άίχχί ΕεεΙειχα-

*ί«ί. Ζ. Οπχά ααρετεαΐ Ιχοιηχηχ ϊη οηχη'χ Ιαοοτε ιχιο ,

ηχιο ίαϋοταί κιί ιοίε ? 4. Οεηεταίχο ΙταχχιχΊ, εΐ φεηβ-

ταΐίο αάνεηιΐ : Ιεττα αυΐεηχ ΐη βείετηαη $ΐαΙ. 5. Οτΐ-

ίητ »οΙ βί οεείάίΐ, ει αά Ιοεαηι &νιιτη ΙταΜίητ. Ιριβ

ϊΐιϊ οτίεη$ ναάίί αά αηκηχη, εΐ α\)ταΙ αά αηηίίοηεηι.

6. ίιΜίΓαηι Ηπίνεηα γεταΐΐ $ρϊτίΐη$, ει ϊη είτεαία

αιοι τενεηίΙιΐΓ $ρϊηΐΗΐ. 1. 0\ηηε% ΙοττεηΐΜ χηιταηΐ

νι ιηατε, εί ηχατε ηοχχ ε»1 τερίεΐαηχ. Αά Ιοεηηχ χιιιάε

εχεχιηΐ {Ιχχηχχηα τενετίιιηίχιχ-, χιΐ χίετχιιη εχεαηΐ. 8.

Οηχιχεί ιετηχοιχε* Ιαύοτχαχ, ηοη ροίετχί νχτεοι <οο«ΐ.

Νοη »αίιΐ)-αΙ>!ΐχΐΓ οεχιίαι χ>χ»χχ, ηεε αιιή» αχιάχία χηχ-

νΐεοχίχιτ. 9. Οαίά ε$ΐ οαοά [ηχ( ? Ιριχιχη φιοά (χιίχι-

ΟΜΙΛΙΑ Α'.

'Ρήματα ΈχχΛησιαστον νΐοϋ ΑαβΙδ, βασιΜως

ΊσραήΛ έν ΊχρουσαΛήμ.

Ματαιόΐτ\ς ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης,

βίΛεν ό ΈχχΛησιαστής. Τις περίσσεια τφ άγ-

θρώπφ έν χαντί μόχθφ αϋΐοϋ, φ μογθεϊ ύχύ τον

ήΛιον; Γενεά πορεύεται, γενεά ίρχεται, καΐ ή

γη είς τον αίώνα Ίστιχχβν. Κα'ι άνατέΛΛει ύ

ήΛιος, χαΐ είς τύν τόπον αύτοΰ ί.Ιχει. ΆνατέΛ-

Λων αχ'πίς εχεϊ, πορεύεται προς νότον, χαϊ χν-

χΛοϊ χρός βοφράν. ΚυκΛονν πορεύεται τό πνεύ

μα, χαϊ ίπϊ χύχΛονς αντον έπιστρέρει τύ πνεύμα.

Πάντες οί χείμαρροι χορεύονται είς τήν θάλασ

σαν , χαϊ ι) θάλασσα ούχ ίστιν έμπιπλαμένχ}.

Εις τύν τόπον οΰ οί χείμαβρΌι πορεύονται, έχει

αύτοϊ έχιστρέρονσι τοϋ χορενθήναι. Πάντες οί
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Λόγοι Ιγχοποι, ού δυνήσεται άνι\ρ τοϋ ΧαΛεϊν. Α Γ"'" Ο""* ««' ψ>οΑ [αείιηη αϊ ? Ιρειηη ηηοά /π-

Κα\ ούχ εμπΛησθήσεται όρΟα,Ιμύς τον όρφν, χα)

ού χΛηρωΟήσεται οΐις άχύ άχροάσεως. Τί τύ γε

γονός ; αύτύ τύ γενηθησόμενον · χάί τί τύ χεποιη-

μένον ; αύτύ τύ ποιηθησό^ιενον . Καϊ ούχ ίστι

παν πρόσ^ατον ύχύ τύν ήΛιον δς ΛαΛήσει χαϊ

έρεϊ·Ίδον τούτο χαινύΥ,ήδη γέγονεν έν τοις

εϊεηάιιηι β»1. 10. ΝϊΙιίΙ ε$1 $«Ι> »οΙε ^ε^εη$. Νεε ί«Ι

ηιιϊ ΙοψιαΙίίϊ ει ροαϊΐ ά'ιεετε άε τε φιαίϋεί, ΙΙοε ειί

τεεεηί. Εεεε βηιπ» Ιιοε τεακι )αη [πείιιηι εαΐ ίη %α-

εηΓα ηηα; (ιιετχιηΐ αηΐε ηο$. 14. Νοη ε»1 ηιεηιοτ'ια

ρτίηιί» εί ίίιηηί [ηεηιηΐ κ/ίίυιί. Νοη ετ'ιΐ εοτιιηι τε-

εοτάαΐϊο μμ ϊμ φά [ηίητί ιηηΐ ίη ηονΪΜΪηιο.

αΐώσι το'ς γενομϊνοις έμπροσθεν ήμων ούχ ίστι μνήμη το'ις πρώτοις, χαί γε τοις έσγάτοις γενομέ-

νοις· ούχ εσται ανιών μνήμη μετά των γενομένων εις την έσχάτην.

Πρόκειται ήμΐν 6 Έχχλητιαβτής εις έξήγησιν ΧοΙ)Ϊ8 βχροηβηάυβ ρι-οροδίΐιΐδ ββΐ ΕεεΙεδίιι.δΙεδ,

ϊσον έχων τφ μεγέθει της' ωφελείας τδν πόνον τής ηιιϊ ιιΐ3{;ιιίΙιιιΙίιΓι υΐίΐίΐϊΐίβ Ηα1>«1 ραΓβιιι ΐ2ΐ)0Γβιιι

θεωρίας. Των γαρ παροιμιακών νοημάτων ήδη προ- εοηΐβαιρίαΐίοη'ιβ. Νβιη ειιιιι 5εηδ3 ρΓΟνβΗΗΟΓίιΠ) ]»ιη

γυμνασάντων τον νοϋν, ών οί σκοτεινοί λόγοι χαί αί πιβιιΐβιη ρπιΐδ βχοιοιιεπηΐ, ηυοιυιιι Γ>Ι>βειΐΓΧ διιηΐ

σοφαΐ όήσεις κα\ τά αινίγματα, κα\ αί ποικίλαι των β Γ&ΙίοοβΙ, βί (Ποία βαρίβηΐία ει χηί£ηΐ3ΐ3, βΐ νίπί

λίγων άναστροφα\, καθώς περιέχει τδ τοϋ βιβλίου νβΓΐ)θπιιτι Πεχιΐδ, δίοιιΐ 1ίί)Π ίΙΙίυδ εοηΐίηβΐ ρι·οοβ-

έχείνβυ προοίμιον, τότε τοις πρδς τά τελειότερα τών

μαθημάτων αύξηθείσιν, ΙτΑ ταύτην την Γραφήν τήν

ύψηλήν οΰιως και θεόπνευστον, ή άνοδος γίνεται. Εΐ

οΰν ή παροιμία κα\ ή μελέτη ή προς ταΰτα ήμάς

έτοιμάζουσα τά μαθήματα, ούτως έπίπονός τίς έστι

κα\ δυσθεώρητος, πόσον χρή πόνον αΰτοϊς ένοράν

εοίς ύψηλοϊς τούτοις νοήμασι, τοις νϋν προκειμένοις

ίίς Οεωρίαν ήμΐν ; "Ωσπερ γαρ οί εν παιδοτρίβου

παλαιστρικήν έκπονήσαντες, προς μεί^ονας ιδρώτας

Λ<χ\ πόνους Ιν τοις άγώσι τοις γυμνικοϊς άποδύονται-

οΰτω μοι δοκεϊ μελέτη τις είναι ή παροιμιώδης διδα

σκαλία, πρδς τοϋς εκκλησιαστικούς άγώνας παιδο-

τριβοϋσα τάς ψυχάς ήμών και προμαλάσσουσα. Εί

πΓιυηι, Ιιιηο ϋβ, (]υΊΙ>ιι$ :κΙ ρβιΤβεΙίοΓϋβ ΜΊκι ϊ|ιϋη ιΐ>

ίαι (α ΓιιβΓίΐ ηοοοδδ'ιο, οι α>1 Ιιαηο δοΓίρΙυπη), ηιι%

νοΓβ 651 (■χγιΊϊλ 61 (Ιίνϊηϊΐυβ ϊη$ρΐΓαΐ3, κχ$ί$Γι(

;ι5(·(_ίιμι8. £ί (ί ^ο ρΓΟνβΓϋίυηι, βΐ ηιιχ ηο$ ;κ! 1ι»$

ιΙίϋΐ-ΊρΓιιιιΐϋ ρΓΧρ3Γ31 ιΐ]Ρ(1ίΐ:ιΙίο, β$1 πιΐοο ΐ3ΐ)θΓίο$;>

«Ι εοηΐεπιρΐ3ΐα (ΙίΠϊεϊΙίβ, ηυβηΐυπι ϊιιβρίϋίϋΐκΐιιιιι

β$ΐ Ίηβ$$ε ΐ3ΐιυΓβπι ίη ήί$ »υί)1ίιηΊΙ)ΐΐ5 Ββηϋ'ιβ, ςιι«

ηυηε Γυηίβηιρίβικία ιιο1>ϊ& $υηΐ ρΓηρο^α» ? 0:ιο-

ηιοϋοεηίιη ΐ)ΐιί »ριιϋ ρ^ιΙοίΓΊΙιαπι ίη ρ3ΐχ$ΐιίε3 »πο

1ϋΙΐΟΓ3νεΓυΐΐΙ, 11(1 οι^ογο βοϋοΓββ βί ΐ3ΐ)ΟΓβ$ ίιι

εβΓΐ3ΐηίηίηιι$ ςνιιιιΓκ'ϋ ββ υχυιιηΐ : ίΐ3 ρη>νβΓΐ)ίο-

Γυιη ιΙοεΙΓίιιβ ΜΐΙιϊ ν'κΙϋΙυΓ ββββ (|ΐιχιΙαιιι πιε(1ί(31ίο,

)ΐη$(ιο$ 3Χ1ΪΙΙ105 Ι3ηηα3ηι ρυβΓ0$ 3ΐ1 βεε1ε$Ϊ3«Ιίε3

ουν ή μελέτη μετά τοσούτων ίδρώτων χατορθοϋται Ο < εΓΐ3ηιίη3 6Χ6Γεβηι εΐ ρΓ%ιηο1Ιίβιΐ8. δί βΓ{[0 οιιιιι

χαί πόνων, τί χρή περ'ι αυτών τών άγώνων λογίσα-

σθαι ; "Ητοι ποίαν τις ύπερβολήν έννοήσας, ούκ άν

παραστήσειε κατ' άξίαν τώ λόγω, πόσους ύποδείκνυσι

πόνους τ6 τής Γραφής ταύτης στάδιον τοις άγωνιζο-

μένοις προς τήν τών νοητών άσφάλειαν διά τής αθλη

τικής εμπειρίας, ώς μη έν πτώματι δεΐξαι τον λό-

γον, άλλ' έν πάστ) νοήματος συμπλοκή δρθιον οια-

σώσαι διά της αληθείας τον νοϋν. Πλήν άλλ' έπειδή

και τούτο τών δεσποτικών παραγγελμάτων εστ\, τ6

δεϊν έρευναν τάς Γραφάς, άνάγκη πάσα, κάν κατόπιν

τής άληθείας ό ήμέτερος έρευνηθή νοΰς τοϋ μεγέθους

τών νοημάτων ούκ έφικνούμενος, όμως διά το μή

δοκεϊν παροραν τήν εντολήν τοϋ Κυρίου, διά τής κατά

δύναμιν περ\ τδν λόγον σπουδής κατορθώσαι. Ούκ-

οϋν έρευνήσωμεν τήν προκειμένην Γραφήν ώς δυνά

μεθα. Πάντως γάρ ό τοϋ έρευναν τήν έντολήν δεδω-

κώς, κα\ τήν πρδς αΰτδ τούτο δύναμιν δώσει, καθώς

γέγραπται· δτι ι Κύριος δώσει (Ιήμα τοις εύαγγελι-

ζομένοις δυνάμει πολλή. >

Κα\ πρώτον γε ήμΐν ή επιγραφή τοϋ βιβλίου προ-

τεθήτω εις θεοιρίαν. Κατά πάσαν Έκχλησίαν 51ωϋ-

σής κα\ ό νόμος άναγινώσκετα·., οί προφήται, ή ψαλ

μωδία, ιστορία πάσα, κα\ εί τι Αρχαίας τε και τής

Καινής Διαθήκης ·έστ\, πάντα ΙπΙ τών Εκκλησιών

/.αταγγέλλεται. Πώς ουν τούτο μόνον κα\ εξαίρετων

επιγραφή τοϋ Έκκλησιαστοϋ καλλϋ)πίζ;τβι ; Τί

13ΠΙΪ5 κιιιΙΟΓΪΐιΐικ ει 1αΙιοη1)υ$ ΙίΙ ηχσ ηιειίίΐβΐίο,

ψιΊιΙ « χ ί - 1 ί 1 1 1 . ι η 1 1 ί 1 1 1 6&1 ιΐβ ίρ&ί$ εει°ΐ3ηΓιηίΙ)ΐι$ ?

0ιΐ3ΐιΐιιηινί$ εεηβ ηιβ^ηί εο^ίΟηΐιΐΓ εί ίηιηο4κϊ,

νβΐΐΐίδ ρΐΌ (ΓφΐΐίΐβΙβ ΙΐεΐΙΙΟ 3$86(]ΙΙΪ ρθΐ6$(, Ι|ΙΙ3ΙΐΙΟ<>

ο&ΙεικΙβΙ 1;ιΙιοκν Ιιιΐ]Ίΐ5 δπ'ϊρΐιιπε ίίικίϊπηι ϋ8 ςαί

(ΙεοβΓίαηΙ , ιιΐ ρετ 3ΐηΙιΊίε3ηι εχρειίβιιΐίηηι ΓβΓυηι

ςιΐ36 ε.ιιΐυηΐ μιΙι ϊιιίεΙΙίκοηΐίβηι, ΐιικιηι 35βε(|υ3ηΐιΐΓ

ηοΐίΐίβιη, ηεςυε εβιίβηΐεηι ο$Ιεηιΐ3ηΐ Γαΐίοπεπι. βειΐ

ίη οιηηί 5εη8θηι;η εοηηεχίοηε ρεΓ νεΓΪΙ.ιΙβιη Γεείβηι

εοηβεΓνεηΐ ΊιιΐεΙ1ϊ{;εηΐί3ΐη. ('χίβηιιιι ςιιοηί3ηι 68(

Ιιοε ςιιοηιιβ ιϋνίηιιηι ρΓχεερΙυηι, υ( βεΓυΙεπιαΓ

δεΓίρΙιΐΓ38 ", ηεεεέκε 681 οηιηίηο, ιιΐ 8Ϊ ροβ! \ιτί-

Ι3ΐεηι 3ΐιιΙ>ιι1αη$ ηιεηβ ηοβίΓβ ίηνεηΟ Γυβί'ίΙ, ιιοιι

3586(|υειΐ8 8βη8οηιιιι ηΐ3§ηί1υ(ϋηεηι, ηβ νίιΙεβιιιυΓ

' !3ΐηεη Οοιιιίιιί ρΓχεερΙυηι ϋεβρίεβΓε, ριο νίπΐιιικ Ίη

(Ιίνίιιο κει ηιοιιε βΐιιιΐίαιη ροιιεηιεβ ηοίίΓΟ Γυη{,'3ηιιΐΓ

οΟΙοΊο. δεπιΙειιιυΓ 6Γ£0, ιιΐ ροβ3υηιιΐ8, ρΓορο$ίΐ3ΐιι

δεήρΐιιηιη. 0 1 1 ί βιιίιη &€Γυΐαι><1ϊ ιΐε,ϋ: ρΓΧοερίϋΐη ,

3ΐΙ Ιιοε βΐίΐΐιι υιιιηίηο ϋα1>ΐΙ νίκβ, &ίου! χ-ηρίπηι

681 : ι ϋοιιιίιιιιβ άΜι νβΓίιυιη βΤ8Β|β)>Μ0ΐϋΗΐ '

νίτΐιιΐε ηηιιΐΐα >

Αε ρπιιιυιιι (]ΐιί(1ειιι οο1)Ϊ8 ρΓ0ροι>3ΐιΐΓ εοη

μ(Κί'.πμ1:ι ΙιΙιγϊ ίιυοΓίρΐίο. 1η οιηηί ΕεεΙβ8Ϊ£

Μιιυμ'λ ει Ιβχ ΙβςίΙυΓ, ρΐ'ορίιεϋε, ρββίιηοιϋΐ, οαιηίκ

1η$ΙογΊ3, ει 8Ϊ ηαίιΐ ε8ΐ ν'είβΓίδ 61 Χονί Τβ8ΐ3ΐηειι1ί ,

η η η ιι η ι ί ;ι ίιι ιι γ οιιιη'ΐ3 ίιι Εεείββίίβ. 0υοηιθ(1ο βτ%ο 1ιο<

βοΐιιπι ει βχίηιίιιαι ίηδεΓίρΙίοηβ οηΐ3ΐυΓ Εεε1ββί38ΐ3? !

Ουίϋ ογ^ο οδΐ οιιοιΐ ιιηδ ϋε Ιιίδ εχίδΐίηΐϊΐτιυδ ''. 0«ο4

" ίοαη. ν, 50. ·· Ρδ3ΐ. ι,χνιι, 12.

Ρί.τΒ0ΐ.. Οβ. χυν. ^0
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»1Η· ςιιίϋεηι οπιιιίυιΐδ 8ειϊρΙυπδ, ΙιίδΙυπίδυ,υβ »ε Α ούν έστιν δ περί τούτων ή μεΐς ύπειλήφαμεν ; "0 ;ι

ρΓορΙιβίϋβ , 3(1 ςυχϋαπι ;ιΙΪ3 (]υ« Εοείβδίχ ιιοιι βιιηΐ

«Ιϋβ υΐίΐίι , βεοριΐδ ρΓοροηίΙυτ. Ουυ βηίη μη*

βδΐ ΕεεΙεδίΐΕ 6X3018 βΐ 300ϋΓ3ΐβ άίδΟΛΓε 1)β11θΓυΠ1

οϊίβηιίΐαΐοβ , αυΐ α,υίηβπι Γυβπιηΐ ςεηΓιυηι ρπηείρεδ

βΐ υι-υϊυηι οοηάίΙΟΓΟδ, βΐ ςυίηαπι » ςυί1)ΐΐδΐΐ3ΐη <1ο-

(ΙαοΙί βαηΐ ίη εοΐοηϊββ, εΐ ςυκηβιη Γβ^ηα άείηοερδ

δυηΐ εχοπίιιπι, ει ηυχευηηυε πι.ιίπιιιοηί» ΓιΙϊθγο-

πιπια,ιιο ρΓΟΟΓοαιίοηοδ δυηΐ ΙίΙΙεΓβπιπι πιοηιπιοιιΐίδ

(ΙίΙί^βιιΐβΓ ιηΆηάΆΐΛ , βΐ ηιιχειιηςυε ηΌΐβπ ροδδΐιηΐ

ίη ηυαίΐΐαβί δοι ίρΐιιπι ; ηοίο* 3(1 δοορυπι ρ'ιοΐβΐίδ Εε-

οΙεδϊ% π)3£ηορβΓβ εοηΐιιΐβπηΐ ? Ηο]ιΐ8 ίυΐβιυ Ιϊΐϊί

(Ιοοίπηα 3(1 δοΐαπι εε<:ΐ68Ϊ35ΐΐε3ΐιι οοηνεΓδβΐίοηοηι

ρετίίηεΐ , ηΐ ςυίβ ε3 εχρίίοβΐ ρβΓ ({αχ α,ιιίδ ΓβοΙο εΐ

εχ νίΓΐυΙβ νίΐηπι ίηδίίΐιιβί. Εοπιιη βιιϊηι ςιιχ 1 1 ίο

ταϊς μέν άλλαις πάσαις Γραφαϊς. ίστορίαις τε

προφητείαις, καΐ πρδς άλλα τινά των μή πάνυ τή

Έκκκλησία χρησίμων δ σκοποί βλέπει. Τ. γαρ μέλει

τη Εκκλησία τάς των πολέμων συμφοράς δι* ακρι

βείας μαθεΐν, ή τίνες εθνών άρχοντες καΐ πόλεων

γεγόνασιν οίκιστα'ι, κα\ τίνες τίνων άποικοι, ή ποΐαι

βασιλεΐαι κατά τδν έφεξής χρδνον διαφανή σονται,

κα\ όσοι γάμοι κα'. παιδοποιΐαι δι* επιμελείας έμνη-

μονεύθησαν, κα\ πάντα τά τοιαϋτα, όσα έκάστης

εστί διοαχθήναι Γραφής, τί αν τοσούτον πρδς τδν

σκοπδν της εύσεβείας τή Εκκλησία συναγωνίσαιτο ;

Ή οέ τού βιβλίου τούτου διδασκαλία πρδ; μόνην την

έκκληαιαστικήν πολιτείαν βλέπει, δι* ών άν τδν έν-

άρετόν τις κατορθώσειε βίον, ταύτα ύφηγουμένη. Ό

(ΓιευηΙυΓ βδΐ Βεορυβ , ηιοπίβπι δϋρΓ3 δβηδυηι βπ- Β γάρ σκοπδς των ένταϋθα λεγομένων εστί, τδ ύπερ-

θεϊναι τδν νοΰν της αίσθήσεω:, κα\ παΰσαι κατα-

λιπόντα πάν δτιπέρ έστι μέγα τε καΐ λαμπρδν έν τοις

ουσι φαινόμενον ■ πρδς τά άνέφικτα τη αισθητική

καταλήψει διά της ψυχής ύπερκύψαι, κάκείνων τήν

έπιθυμίαν λαβείν, ων ουκ έφικνεΐται ή αΓσθησις.

Τάχα δέ και πρδς τδν καθηγεμδνα της Εκκλησίας ή

επιγραφή βλέπει. Ό γάρ άληΟινδς Εκκλησιαστής, δ

τά έσκορπισμένα συναγαγών εις ?ν πλήρωμα, χα\

τους πολλαχή κατά τάς ποικίλας άπάτας πεπλα

νημένους είς ίνα σύλλογον έκκλησιάζων , τις αν

άλλος εΓη. εί μή δ άληθινδς βασιλεύς τοΰ Ισραήλ,

6 Γίδς τοΰ θεού, πρδς 8ν εΤπεν δ Ναθαναήλ, ότι

• Σΰ εί δ Τίδς τού θεού · σΰ εΐ δ βασιλεύς τοΰ

§βΓ8, εί αϊ ςυίβδοβΐ βΠίεβΓβ, Γβΐίοιϊδ οπ)ηίΙ>ιι$ ι\ιιχ

ιηα^ηβ εΐ ρΓχε1αΓ3 ν'ιιίβηΐϋχ ίη Γβυυδ, 3(1 β» ςυχ

80Π51Ι5 οοιηρΓβΙιοηδίο πιίηίηιβ ροίεβΐ βδδεα,υί , 38-

Βυι^εΓε, εί ΗΙοπιηι ΐεηβπ ϋββϊάβΓίο ςπ# ββηδυβ

ηοη βΐΐίηαίί. ΡοΓίβ βυΐεπ) ει αύ (Ιυεβιη Εοοίββϊχ

ΙηΐυβίυΓ ίηβαήρΐΐο. ΥβΓΟβ εηϊηι ΕεεΙε»ί3$(εβ , ςυί

(1ίδρβΓ83 ίη ιιηυιη οοΒίυηι εοΠΊ^ίΙ , εί βοβ ςυί ηιυΐ-

ΐϊΓ3π3ΐη ναηΐβ δβΟιιοΐ'ι βυηΐ 8ΓΓ0Γί1)υ$ ίη υιιυη εο-

|ί( εοηνεηΐιιπ) , ηιπίη.Ίπι αΐϊυβ ΓηβηΙ ςυαιη νβπΐί

Γβχ ΙδΓββΙ ,ΤίΙίϋβ Οοί , ε«ΐ (ΙίιίΙ ΝβίΒ&ηββΙ : ι Τ«

68 ΡίΙΐϋβ ϋεϊ : Ιιι β8 τεχ ΙβΓβεΙ 37 ? ι 8Ί βΓ^ο Ηχο

(ΐιηΐ νεΓΐ>3 Γβρβ ΙβηβΙ , ϊάβηα βϋβηι νοοαίυτ Οοί

Ρϊΐίρδ, δίουι ιΐίοίΐ Ενβη^εΙίιιηι : ει-^ο ϊάειη ςηοςυβ

νοοΒίϋΓ Εοο1εδΪ3δΙβ8. Γοηβδδε βιιίειη ηοη 3ΐ>8 Γβ (, Ισραήλ; > Εί ουν τά ρ"ήματα ταύτα τού βασιλέως

3(1 Ηιιηε δ'εηδίιηι ίηδεπρίίοηϊδ ΓεΓεηπιυδ δίρϊΓιεβ

ιίοηεπι , αϊ ρβΓ \Λ (Ιϊδεβηιυδ, ςυοΛ 3(1 ειιιη ηυΐ Εε-

εΐβδίβηι Γιχίΐ ρβΓ Ενβιι^βΐίαπι , ΙιοΓυπι νβΓίιυπιΐϊΐ νίβ

ΓεΓβΓβΐϋΓ. · νβΓΐ)3 » βηίιπ, ίηςϋ'ιΐ, ι Εοείεδϊβδί»; ΟΗϊ

ΟανϊεΙ. · 113 εΐϊαπι Μ.'ΐΙΙΙκβιΐδ ίη ρπηοίριο Εναη^οΙίί

ϊρδυηι ηοιηίιΐ3ΐ (ίΐίυιη Οβνίϋ , (Ιίοβηδ Οοηιίηυιη.

εστ\ τού Ισραήλ, δ δέ αΰτδς ούτος κα\ θεού ϊ'ιδς

έστι, καθώς λέγει τδ Εύαγγέλιον · άρα καΐ δ αύτδς

Εκκλησιαστής δνομάζεται. Τάχα δέ ούκ Ιξω τοΰ

είκδτος εις ταϋτην τήν διάνοιαν τήν της έπιγραφής

άναφέρομεν σημασίαν, ?να διά τούτο μάθωμεν, ότι

εις αύτδν τδν διά τοΰ Ευαγγελίου τήν Έκκλησίαν

>
■πηξάμενον, ή τών ίημάτων τούτων άναφέρεται δύναμις.· Τήματαιγάρ, φησίν, « Έκκλησιαστοϋ υίούΛαβίδ.

ΟΟτω δέ αύτδν κα\ Ματθαίος έν άρχαίς τοΰ Ευαγγελίου κατονομάζει, υΐδν ΛαβΊδ, λέγων τδν Κύρ«>ν.

ι Υ3ηίΐ3δ ν8ΐπΐ3ΐυΗ», ι (Ιΐοίΐ ΕεοΙεδί38ΐβδ, € οπι· < Ματαιδτης ματαιοτήτων, ιείπενδ Εκκλησιαστής,

1113 ν3ηίΐ38. ι νβηιιηι ίηΙβΙΗςϊΙυΓ ςιιοά ηοη ροΐβδί « τά πάντα ματαιδτης.» Μάταιον νοείται τδ άνυπόστα-

εοηδίδΙεΓε, ο,ηοϋ ϊιι βοΐβ νεΓΟΟΓαπ) ρι-οΐΛΐ'ιοηε δΐι.\ιη τον, 8 έν μόνη τή τού βήματος προφορά τδ είναι

1)31)61 βδδειιΐίβηι ; τεδ 3υ1ειη ςυ3β εοιΐδϊδΐ3ΐ , ηοη βί- έχει· πράγμα δέ ύφεστδς τή τού δνόματος σημασία ού

ιηυΐ 3ρρ3ΓεΙ ευιη ηοηιίηϊδ δί^ηίΠοαίίοιιβ , δ6(1 681 ^ συνεμφαίνεται,άλλ' έστι τις ψδφοςάργδς κα\ διάκενος,

οΐίοδυδ α.αΐα'3111 εί ίη»ηί8 βοηυδ , ςυί δυο δρεεΐβ 3ΐί- '"

ευ]ιΐδ ϋίεΐίοιιίδ Ιβιπει-ε ρΓοΓεηιΐΓ ρεΓ δνΙΐ303δ, ίη

αατεδ ίηευΓΓβηδ 3ΐ)δΐ|ΐιε δίςηίΠο3ΐϊοηε , δίευΐ ρεΓ

' ιιϋιιπι ηοηηυΙΙΐ Γιηςιιηΐ ηοιηίηβ , ηηχ ηϋιίΐ δ'ιςηίΐϊ

εβηΐ. Ηοε εδίβΓββ υηυηι βεηυδ νβηίΐβΐίδ. ΑΠυά 3ϋ-

Ιβη) (ΙίεϊΙυΓ νβιιίΐβδ, εοΓυηι <|ΐκ>ι ιπιι ηπΐΐυδ ιίδυβ ,

ηυ% π>3^ηο δίικϋο ει οοηίβηΐίοηο Γαοΐα 8ΐιη[ ηυΐΐο

δεορο ρΓοροδ'ιΐο : ηυβϋβ δπη( ρικτοππη Ίη 3Γειΐ3

χϋίΓιείβ , ο,οίε Ιίι πϋνετδοδ δίεΐΐβδ ]3οιιΐ3ΐίο , νεηίο-

Γηπι νεηβΐίο , ειίΓδοπδ 3(1νει·8(ΐδ δΐιβιη ιιπιΙΐΓ3ΐιι εοη-

εεηαΐίο, φηηϋο εοηΐεηύίΐ ςοϊδρίβιη υηιυΐ'Χ βοχ

νεΓίίοεηι ββεεηιΙεΓβ , ει βΐ ςυίο" β]θ8θ)θθ*ϊ ίιινοηίηιυδ

ίη ϋδ (|Η33 Γ3013 βιιπι ΐεηιεΓε , <\ηΐβ ςιιίϋειη οηιηϊΒ

νηηίΐβΐίδ «γΤβο δυΙι]ίείιιιιΐιΐΓ. Ε$ι 3ΐιΐειη Ιιοε ([υοαυε

έν σχήματι λέξεώς τίνος, διά συλλαβών προφερόμενος

εική, προσπίπτων τή άκοή χωρ\ς σημασίας, οία δή

παίζοντές τίνες δνοματοποιοΰσιν, ών τδ σημαινόμενόν

έστιν ούδέν. "Εν μέν τούτο είδος της ματαιότητος.

"Αλλη δέ ματαιδτης λέγεται τών κατά τινα σπουδήν

πρδς ούόίνα σκοπδν γινομένων ή αχρηστία, ώς τά

τών έν ψάμμω παιδιών οικοδομήματα, και ή κατα

τών άστρων τοξεία, κα\ ή τών άνέμων θήρα, κα\ ή

πρδς τήν ιδίαν σκιάν τοΰ δρομέως άμιλλα , ότε φιλο -

νεική τις τού σκιάσματος τής κορυφής έπιβήναι, κα\

εΐ τι τοιούτον Ετερον έν τοις εική γενομένοις εϋρί-

σκομεν. άπερ πάντα τώ τής ματαιότητος υπάγεται

(ίήματι. "Εστι όέ πολλάκις κάκεϊνο μάταιον έν τή

συνήθεια λεγόμενον , όταν προς τινα σκοπ^-ν τις

•Μοβη. ι, 49.
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δρών, κα\ ως τι λυσιτελές των προκειμένων κατά Α 5&ρβ ροδί Ιπ πι ίη 0θη8ΐιβ(ιι<)ϊηβ , ιι( νηιιιιπΊ (ΙίεϊΙυτ,

σπουδήν μετιών, "έκαστα πράττη, είτά τίνος έναντίου φι>η<1ο ςιιίδρίηηι &ά δοορηηι αΐίςαβηι «βρίείβιιβ , ει

γεγενημένου, εϊς άνόνητον περιέλθη ό πόνος, κα\ τότε Ιαηηυαπι ιιΐϋβ ςπΉΙρί.ιηι βχ ίίδ φΐ3β δυηΐ ριορηδίΙ:ι

καΐ έπ'ι μηδενΐ κατορθώματι τήν σπουδήν προχωρή- δίικίίο νβίιβηιβιιΐϊ ρβΓδεηυεηδ, 3«ϊΙ δίη^υΐα ; ύαιιάβ

σαι τω όήματι τοϋ ματαίου διαση μαίνεται. Λέγει εοπι ΒΗςυκΙ εοηΐΓΒτίιιΐη ενεηεί'ίΐ , 1α1>0Γ ΓαεπΙ ίΓΓί-

γάρ έπΐ των τοιούτων ή συνήθεια τδ, Μάτην έκο- Ιυβ: βΙΙαηο φΐοά βΧ 6οηΐ3§ηο ΙβηοΓβ ηίηίΐ Γβοΐβ βηο-

ηίασα, κα\ μάτην έπήλπισα, κα\ έπΐ ματαίω τους οεβδεπί , Ιιοο ναπϊ νει·|)ο δϊςπϊβοαΙιΐΓ. ϋβ ίίδ εηίιιι

πολλοϋς ύπέστην καμάτους. Και ?να μή τά καΟ' φΐίΕ βυηΐ ε]ιΐδΐηο(!ί βοΐεΐ ο"ίοί : Ιη νοηυιη ΙϊυοΓανί ,

έκαστον διεξίωμεν, έφ' οΤς τδ ϊνομα της ματαιότητος ίιι ναπυαι $ρβΓ3νϊ , εί ίη νβηυηι ηιυΐΐοδ 1λΙ)Ογο»

κυρίως λέγεται, έν όλίγω τήν έννοιαν της φωνής 8ΐι1)ϋ. Ει ηβ δ'ιη^ιιΐη ρβΓδεο,ιιαπηίΓ, ίη φΐίΐιπδ νβηίΟ-

ταύτης περιληψώμεθα. Ματαιότης έστ\ν, ή (5ήμα (ί$ ηοιτιβη ρΓΟρπυηι ιΙίοίΙιΐΓ, ρβυοίδ ηιι]ιΐ5 νοβίβ ββη-

άδιανόητον, ή πράγμα άνόνητον; ή βουλή άνυπόστα- δυιιι οοηιρΓεΙιβηιΙαπιυδ. ΥβηίΟδ βδΐ νβΙ νει ουπι ςοοιΐ

τος, ή σπουδή πέρας οΰκ έχουσα, ή καθόλου τδ έιΛ ιιοη ο&ά\1 βυΐι εηςίΐηΐίοηβπι 81 ΊηΙεΙΙί^βηΙίβπι , νβΐ

παντ>. λυ σιτελοΰντι άνύπαρκτον. Ε! δή νενίηται ήμϊν ΓΟδ ίηυΐίΐίδ , Τθΐ εσηβίΐίαπί ςυοά1 ηοη ροΐεβ! εοηδίδ-

τοΰ ματαίου ή έννοια, έξεταστέον άν εΓη, τί βούλεται 1<τβ , Υβΐ ΒΙυάίυπί αυοά" ηοη ρει-νεηίΐ Άά Βηβιη , τβΐ

ή ματαιίτης των ματαιοτήτων.* Τάχα β' άν ήμϊν Β υΐ ίη δΐιιηπι» υϋεβηι , \Λ ςιιοά ίη ςυβνίδ Γβ ιιΐϋί ηοη

γνωριμώτερον τδ ζητούμενον ίόημα γένοιτο, εΐ τήν ρ«1·»1 οοηδίδΙεΓβ. Λίφίο βί ]3πι ςυίιίεηι ίηΐεΐίοχί-

γραφικήν συνήθειαν έπ'ι τών πρδς τδ κρεϊττον νοου- ηιιιβ φΐίδηβιη δίΐ \3ΐιί δβηκιΐδ, εχβιηίηπηάυιη ββΐ

μένων, συνεξετάσαιμεν. Ή τών άναγκαίων τε καΐ φύά δίΐιί νβΐίι ναηίΟΒ ναηίΐβΐιιπι. Ουίδηβπι ηιιΐβιιι

συμφερόντιυν πραξις, Ι(>γον παρά της Γραφής όνο- δίΐ φΐί ηα%ΓΪΙιΐΓ δεηδίιβ , ΓιιεπΙ ηοβίβ ηοΐίιιβ, 8Ϊ

μάζεται ■ άλλά τά υπερβαίνοντα τών σπουδαζομέ- δοηρΙιΐΓίε οοη8ΐιεΙυ<Γιποιη εχΐΓηίηεπιιΐδ ίη Ϊί8 ι]ΐΙ«

νων, ϊσα εις αϋτήν όρά τήν τοϋ θεοϋ λατρείαν, ϊργα ίιιΙβΗί^υηΙιΐΓ εβδβ ηιβϋοΓβ βε ρΓΧ8(3ΐιΐίθΓ3. Εοπιηι

έργων λέγεται, καθώς ή ιστορία δηλοϊ. δεικνΰντος, φι» 8ϋηΐ ηβοε883Π3 βΐ ΙΙ1Ϊ1Ϊ3 βεΐίο, οραδ ηοπιί-

οίμαι, τοϋ λόγου, διά τίνος άναλογίας ήμϊν εκ τοΰ ιι»Ιιιγ 3 8επρΙϋΓ» ; 8εϋ βοπιπι ίη ςιι* δΙυαΊιιηι

ϊργου τών Ιργων, τί τδ έν τοϊς σπουδαζομένοις έστί εοηΓοΠυτ, ςηχευηςιιε βχεβΙΙυηΙ, εί ςυβϊ βρβείβηΐ

προτιμότερον. "Ον γάρ επέχει λόγον πρδς τήν καθ- Άά ίρβιιτη Ββί ειιΐιυηι , (ΙίευιιΙιΐΓ ορβΓ3 ορβηιιη , βί-

όλου άργίαν ή περ\ τά έργα σπουδή, τοιούτον έχει ευΐ (ΙβεΙβΓβΐ 8οπρΙυΓ3 , οδίεηάεηΐε , υΐ ρπίο , Ηβσ

λόγον πρδςτά λοιπά έργα ή πρδς τά υψηλότερα κα\ αΜεΐίοηε, ρεΓ ηυβιηϋβπι αηβίο^ίβιη, βχ ορεΓβ ορβ-

προτιμότερα τών σπουδαζομένων ένέργεια. Ουτω κα\ πιπί , (|ΐπ(!ιΐ3ηι δίΐ ρΓ3Βδΐ3ηΙίδδίη)υπι εχ ΪΪ3 ίη ςπ*

αγιόν τι παρά τί] Γραφή λέγεται- κα\ πάλιν άγιον βΐιιύϊαιτι εοηΓβΠιΐΓ. Νβηι ςυαηι ηβϋβΐ Γβΐίοηβιη αΛ

άγίων, ώς Γσω τώ μέτρω τοΰ τε εξ άγίου τδ άγιον οΐίιιηι ίη μβηβΓβ ί<1 ςυοιΐ ίη ορ8Γ3 οοηΓεΓίϋΓ 8ΐιΐ(1ίυιη ,

υπερέχων έν άγιότητι· κα\ τούτου πάλιν, τδ τών εαηκίεηι Ιιηϋεΐ ηΐίοηεηι αά άΥιζ ορεΓβ ο,αβΒ ίη βΐιίδ-

άγίων άγιον, τδ καθ' ύπέρθεσιν έν άγιασμώ θεω- βίιηίδ ει ρΓ3!8ΐ3ηΐίδ8Ϊηιίε βΟΓαιη , ίη ςη» βΙυπΊιιηι

ρούμενβΜ. εοηΓρτίυΓ, ροηίΙυΓ ορβΓβΙίο. Ιΐπ εΓιβηι ββηείπηι βΐί-

(\α\ά άκϊίοτ ίη δεπρίϋΓβ , ει πΐΓβπβ ββηείαηι 8»ηεΙθΓϋΠΐ, βάεο υΐ ρ» γι ηαβηβυηι β( βληείυηι βυρβΓβΙ

ρΓοΓίηυιη» ίη δβιιείίΐηΐβ, βΐ ηοε πΐΓβιΐδ ββηοΐιιιη δβιιοΐΟΓυηι , <\αοά δϋηιηιε βΐ ρβΓ βΧδυρβΓΒΐίοηβηι εοηδΐ-

<]ιτ3ΐιΐΓ ίη·33ηοΙίΓιε3(ίοηβ.

"Οπερ ουν έπ\ τοϋ κρείττονος έδιδάχδημεν λόγου, Οιιοθ εΓ^ο (Ιίιϋείηηΐδ ίη τε ηιεΙίοΓε αε ρΓΧ$(ηη-

τής γραφικής συνήθειας τφ τοιούτω είδει τήν επί- Ιίοπ, δεΓίρΙιΐΓ* εοιίδΐιείικίίηε δί^ηίΩεβιιΙε Ιιβε Γ3-

ΐασιν τοϋ υποκειμένου νοήματος σημαινούσης, τοΰτο Ιίοηβ ίηΐεηΐίοηεηι Γεί ()υ;8 ΐηΙβ11ΐ{ΐΐ0Γ : Ιιοο εΙί»ηι

χα\ Μ της τών ματαιοτήτων ματαιότητος νοοΰντες, ίη νβηϊΐηΐιιπ) ν3ηίΐ31ε ίηΙεΙΗςεηΙεδ, ιηίηϊηιε ά\)6ττλ-

ού σφαλησόμεθα. Λέγει γάρ ούχ άπλώς εΐναι μάταια Ι)ίηιιΐ8. ΟίείΙ εηίπ» ηοη βϋδοΐαίε βδδβ ν3ΐ)3 ο,ικχ ίη

έν τοϊς ουσι φαινόμενα, άλλά κατά ύπέρθεσιν τινα ΓεΙ>υδ βρρβΓεηΙ , δεϋ 83 8888 ε]ϋδηΐ0(1ί ίη α\\(\αα

τής κατά τδ μάταιον σημασίας είναι τοιαύτα · ώς 8Χ8ΐιρεΓ3ΐίοηβ νβηί βϊ^ηΐβοαίϊοηϊβ : ρεπηιΐβ 30 δί

ίΐ τις λέγοι τοϋ νεκρού νεκρότερον, και τοϋ άψύχου αυίβ άκΜ ηιοΠιιο ηΐ3»ίδ ιηοιίιπιιη, εί ϊηβηίπιο ηΐ3-

άψυχότερον καί τοι ή συγκριτική έπίτασις χώραν ρ β'8 ί"3ηίηιυη> : εΐίβιιΐδί εθηιρ3Γ3ΐίν3 ίηίβηΐίο 1ο-

έπ\ τών τοιούτων ούκ έχει, άλλ' δμως λέγεται τούτω εΐιηΐ ηοη ΙιβηβΙ ίη ίίδ αιικϊ δηιιΐ ε]ϋδΐηοάί ; εί 13-

τώ όήματι, πρδς τήν τής υπερβολής τοϋ δηλουμένου «ιβη Ιιοο νβι-Οο (ΙίείΙυι· αά ι)εοΐ3Γ3ηι<3ηι 8Χ8υρβΓ3ΐίο-

σαφήνειαν. "Ωσπερ ουν έστιτά έργα τών έργων, και τά ιίθηι ρ]ιΐδ ςυοι] «ϊ^ηϊβε*ΙυΓ. ΟιιοιηοοΌ 8Γ§ο ίπίεΙΙί-

αγια τών άγίων νοούμενα, ων ή υπερθετική πρδς τδ 8'η1Π8 ορ8Γ3 ορβΓυπι, εί 8300(3 ΒβηοίοΠίΠ), ςιιβ-

κρεϊττον ένδειξις έρμηνεύεται ■ ούτω χα\ ή τών μα- ππη εχρΙίοβΙιΐΓ 8Χ8ΐιροΓ3ΐίο ίη εο π,υοά βδΐ πιρίίιΐδ :

ταιοτήτων ματαιότης, τδάνυπέρθετον δείκνυσι τήςέν Ϊ13 εΐίβηι ν3ηίΐ38 νηη'ιίαΐυηι οδΙεηΗίΙ ίηδΐιρβΓ3ΐ)ϋβιι>

τώ ματαίω υπερβολής. Και μηδείς ύπολάβοι κατηγο- ίη νηηίΐ3ΐε εχβιιρ«ι·3ΐίοηεηι. Νειμιε νβΓΟ εχίδΐίηιεί

ρίαν είναι τής κτίσεωςτά λεγόμενα· καΐγάράνείς τδν α,ιιίδρ'οπΊ 83 <|ΐι«! (ΙίουηΙιΐΓ, οτεβΙυΓΧ 8888 300Π-

πεποιηκότα πάντα διαβαίνοι τδ έγκλημα, εί τούτων δ3ΐίοηοηι Κονετα οηίιη ίη βιιηι ςυί ΟΓββνϊΐ οηιιιί»,

ήμϊν δημιουργδς άναφανείη, ό συστησάμενος έξ οΰκ ΐΓβηβΪΓβΙ εππύηβΐίο, δί εοΓϋΐη ηο1)Ϊ8 βΧδίδΙβΓβΙ ορί-

δντων τά πάντα, είπερ ματαιότητος εΓη τά πάντα. ίβχ, ο,ιιί εχ ϋδ ςιΐ3Β ηοη βΓαηΙ ΟΟηοΊίΙίΐ 0Π1ΠΓ3, δ»

Άλλ' έπειδή διτ.λή μέν έστιν ή τοϋ άνθρώπου κατα- α,υίόεΠ) εδδεηΐ οηιπίβ ν3ηί13ΐϊδ. 8β(1 (}υοηί3Πΐ άα·

σκευή, ψυχής σώματι συνδραμούσης · μεμέρισται δε ρΙι·χ εδί Ιιοιηίιιίδ οοηδίηιειίο, ο(Γΐη αιιϊπια εσηνντ
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Γ3( ευπα εοΐ'ροΐ'ε, εοηνβηϊεηΐεΓ 3υΐεηι υίπα,ϋβ εο- Α

πιηι α,ηχ ϊη ηοΙ>ίδ εοηδία'εΓβηΙιΐΓ, ϋίδρβπίΐυηι ε$1

νϋ;β £βηυ.8 : αΐία ειιίπι υ.*ι βηίιηχ, αΐϊα \ ίΐ:« εοΓρο-

ΓΪ3 : ικιπι !).ΐ'<; ςυΐΰβπι βδΐ ηιοΓίβΙίδ, ει ίιι εαιη ε»(1ίΙ

ιηΐεηΐυ» : ίΙΙα ηι.ΐεπι ίηιραιΊΙιίϋϋ ει αϋεηα 3ϋ ίη-

ΙβΓίΙυ , ει Ιιχε ηυϊιΙεαι βδρίείΐ Ιαηΐυηι α,ιιοο" βάεδί,

61 ςιιού ρΓΧδεηδ εδί ; ϊΙΙϊυδ αιηβιη δεοριΐδ ΙεηόϊΙ 3(1

κΐβπιίΐβίβιη. Ουοηϊβι» ει-ςο ιιιιιΐΐυηι οΊΟετΙ ίοαιτιοΓ-

(3ΐβ 3 πιογΟΙϊ, εΐ χΙβΓηυηι 3 Ιβηιροηϋ, Ιηιο Ιεη(1ί(

νοχ Εοοίεδ'ιβδίχ, ηοη οροΓίεΓε 3ΐ1 1ΐ3ηε δβηδϋεηι

ίπΐυοπ νίίαπι : (|»χ 5ΐ εοηΙβΓβΙϋΓ εαηι εβ ςυχ νεΓε

661 νίΐβ, ηοη 051, ηεε ροΐεδί εοηδϊδΙεΓε. δεά ηϊΐιίΐυ

ββεϊυβ άίχβηΐ ςιιίδρίαπι ηοε ςυοαυε ϋίεΐυπι ε$ςε

ηοη είΐΓ3 6Γ63ΐοπ8 εππιίηαΐίοηιιη, <|ΐι;ιπ<Ιυ (]ϋί(1επι

βΐ) εο βδΐ βηίηια εΐ εοΓρυδ. Ναιη βί ςιι» ροΓ εαπιεπι

α^'ίίπι- νϊ(3, 3εειι$3ΐυΓ, εϊΓη'ΐδ 3υ1ειη ετεβίΟΓ 681 '

ϋευβ. ίη ϋΐιιηι ηεεεδδβπο εοηΓβΓίιΐΓ Ιιχε ΓερΓβ-

Ιιεηδίο.

δβά Ιιχε ςυιο'βιη άΊεεΙ οηιηίηο ηιιϊ&ρϊαπι, ηιιί

ηοηάιπη εβί βχΐΓ3 εβπιειη, ηεςυβ 3(1 δυΙιΙίπιίοΓεηι

τίιηιη άΊ1ί£6ηΐβΓ ει 3εειΐΓ3ΐβ βδρβχίΐ. Νβιη ςιιί ϊη

άΊνϊηϊδ ε$1 οπκΐίΐιΐδ ηιγδίεπίβ, ηοη ί£ηοΓ3ΐ οπιηίηο,

ςυοο" ηοηιϊηίΐηΐδ φΐίιίεηι εοηνεηίεηβ εΐ δεευηαΊιηι

11311ΙΓ3Π1 βδΐ νίΐ3, φΙΧ όίνίΠΧ 6δΙ Π311ΙΓΧ δίΐηΐΐϊδ !

νίΐ3 βυΐβπι ιβηβίΐκ, ςυχ ρεΓ δβιίδυυηι ΐΓαοΊιείΙυΓ

ορβΓϋΙίοιιβπι, 30* Ιιοε (1313 εδί ηβΐυΓΧ, ιιΐ εοπιπι α,υχ

δΐιΐ) 3$ρεεΐιιηι εβοΊιηΙ εο^ηίΐίο, (Ιιι χ βίι βηίπιχ ;κ1

ηοΙϊΙΪ3ΐη εοπιηι φΐχ ηοη «ιιηΐ 3δρβεΐ3υίΓΐ3, <μ:ο-

ηκκίο «ΙιεΊΐ Ϊ>3ρίεη1ί3,8:€ Εχ ηΐ3£ηίΙυοΊηε ρι» ΙοΙϊγϊ—

ΙικΙϊη'ιβ 0Γε3ΐιΐΓ3Γυΐ)ΐ ρεΓ ρΓοροηίοηεηι εοηςρίεί (

οιηηπιιη ^εηίΐοΓειη, εΐ ειεηίοΓειη. » Ηυιιΐ3η3 βιιίειη

βοιίδΠϋ εροπίβί, ηοη ρεΓ 63, φι.ι· 3$ρίείυηΐιΐΓ, νίιίεΐ

ευηι α,υί ΙκιΙκΊπϊ ίη 3οΊιιίΓ3ΐίοηβ, »,·(| ςικχΐ νί(1βΙ,

;κΙππιηΐιΐΓ. 0υοηϊ3ΐη εΓβο βδΐ ΐοηιροΓ3Γί», εΐ ψιχ

πιοχ ϊηΐεηΐ, 5βη$αιιηι ορεΓβιίο, ρβΓ βπΙιΠηιεηι Ιιαηε

νοεειη ηοε άΊβεϊηιυ», αυοιΐ ςιΓι 3(1 Ιιχε 3$ρίεί(, ηΐ-

ΙιίΙ 38ριείΙ. Ουί αιιίει» ρβΓ Ιιχε άβάυείΙιΐΓ :κΙ β,ίιΐδ,

<1 ιιο(Ι εδί, ίηΐεΐΐί^βηΐίαιιι, ει ρεΓ ε3 (|υ:ε ρΓχίεΓειιτ-

τυηΐ, &ΐ3ΐ>ί1ειη ίηΐεΐΐί^ίΐ η3ΐυΓ3ΐη, βΐ ηιεηΐε 3£ΐΐ3ΐ

ί(1 α,οοίΐ ίεπιρεΓ 8Ϊηιί1ίΙεΓ ει οικΙοηι ηιοίΐο 86 1)3ΐ)(Ί,

νϊϋβΐ εΐ ηιιοιΐ νεΓε ε8ΐ ηοικιπι, ει ηυοιΐ νί^εΐ, ροβ-

8ί(1εΐ, εΐεηίηι ρο$$ε88ίο ηοιιί Ιιι^υβ εοιιίειτιρίβιίο.

ι ΟιΓκΙ εηίιη 8υρεΓε8ΐ Ιιοηιίηί, ι ίηηιιΊι, < ίιι οιππί

Ι.ίΙιογί' ςυο ΐ3ΐ>0Γ3ΐ βιιυ εθ3ΐο? ι Οιιχ ίιι τοΓροΓε

3£'ιΐυτ νΐΐ3, βρρείΐβνίΐ ΙΐΙιοΓείΐι, ςυί ιιιιΙΙο τεείβ I

Γβείο ΙυεΓϋπι ο,υχπί. ι Γ)υίι1 βηϊιη 8ΐιρεΓ68ΐ, > ίη-

ΐ|ΐιίι. < ηοπιίηί ? > Ιιοε 681, ςυ;(1 ΓβιΙιΙ ηά βηίηΐϋηι

ρβΓ ΙιηοΓεπι ςυί ρΓΟ νίεΐυ βιιβείρίΙυΓ, ϋβηυί νίνυηΐ

8ρεεΐ3ηΐε$ Ίά ςυοά νίϋειυΓ? 1η α,υοηαιη εβί 3ΐιΐειιι

νίΐ3? Ουίϋηβηι εχ ϊΐδ (\αχ βυυ 3$ρεεΐιιηΊ ε3(1υιιΐ

1)οηΐ8, ΐιίβηι πΐ3ηεΐ? δο! δίπιηι ρεΓ3§ίΐ εΪΓευϊΐιιηι,

νϊεΊδβίηι τεβρίβηιίβηβ ει ο!)8εϋΓ3ΐιΐ8, εΐ ίΙΙιιιηϊιοηδ

ςυΐ 8ΐιρβΓ ηοβ εβί βεΓεπι, ευηι δβ ΙεΓΓίδ οδίβηϋεΓΪΐ,

βΐ ΙίίηεΙτβδ ρ«Γ οοοβδυηι 3ΐΐΓϊΙιι:η5. 5ΐ3ΐ αιιΐβπι ΙεΓ-

Τ·λ, εΐ Ίη δίβΐιίΐί ηιαηεΐ ίιιιηιοηϋίδ : εΐ (|υθ(1 βίοι, ηοη

«οονεΙιΐΓ, εΐ ηοη 5131 ςυοά πιονείικ. 0ηιηί3 ρεΓ δβ

ίιι οηιηί ίηΐεΓναΙΙο Ιοηιροπδ, ηϊηίΙ εδδβ οδίεηάϋη-

καταλλήλως έχατέροι τών έν ήμ?ν θεωρουμένων καΐ

της ίωής είδος. "Αλλη γάρ ψυχής, έτέρα σώμα

τος έστι ζωή · ή μεν γάρ, θνητή και επίκηρος ■ ή

δέ, άπαθής κα\ ακήρατος· και αϋτη μεν ε!ς τδ παρόν

βλέπει.μ<5νον, τής δέ ό σκοπός είς το διηνεκές παρα

τείνεται. ΈπεΊ ο5ν πολλή διάφορα τοΰ θνητοϋ προς

τδ άθανατον, και τοΰ πρόσκαιρου πρδς τδ ά'διον,

πρδς τούτο φίρει τοΰ Έκκλησιαστοϋ ή φω·/ή, τδ μή

δεΐν πρδς τήν αίσθητήν ταϋτην βλέπειν ζωήν · ήτις

συγκρινομένη πρδς τήν δντοις ζωήν, άνύπαρκτίς τις

κα\ άνυπδστατδς έσβιν. Άλλ' ούδέν ήττον εΓποι τις

άν μή Ιξω τής τοϋ·δημιουργοΰ κατηγορίας κα\ τού

τον είναι τδν λογον, δΐ(5τι παρ' αύτοΰ χαΧ ή ψυχή

χαΐ τδ σώμα. Ός εί ή δια σαρκδς κατηγορείται ζωή,

σαρκδς δέ ποιητής ό θεδς, είς εκείνον αναγκαίος ή

τοιαύτη μέμψις τήν άναφοράν ϊχοι.

Άλλα ταύτα μέν έρεΐ πάντως δ μή πω τής σαρκδς

ίξω γενόμενος, μηδέ ακριβώς πρδς τήν ύψηλοτέραν

διακύψας ζωήν. ΈπεΙ. δ γε πεπαιδευμένος τά θεία

μυστήρια, ούκ αγνοεί πάντως, δτι οικεία μέν καΐ

κατά φύσιν τοις άνθρώποις έστ\ν ή ζωή ή πρδς τήν

θείαν φύσιν ώμοιωμένη ■ ή δέ αίσθητική ζωή, δια

τής των αισθητηρίων ένεργείας διεξαγομένη , έπ\

τούτω φύσει δέδοται, έφ' ψ τήν τών φαινομένυιν

γνώσιν δδηγδν γενέσθαι τής ψυχής πρδς τήν τών

αοράτων έπίγνωσιν ■ καΟιός φησιν ή Σοφία, ι Έκ με

γέθους καλλονής κτισμάτων, άναλόγως τδν πάντιον

γενεσιουργδν καθορασθαι. ι Ή δέ άνθρωπίνη αβουλία,

ού τδ διά τών φαινομένων θαυμαζόμενον είδεν, άλλ'

δ είδεν έθαύμασεν. ΈπεΙ ο·3ν πρδσκαιρδς τε κα\

ώκύμορος ή τών αισθητηρίων ένέργεια, τούτο μαν-

θάνομεν διά τής υψηλής ταύτης φωνής, δ« ό πο>ς

ταύτα βλέπων, βλέπει ούδέν. Ό δέ διά τ9ύτων πρδς

τήν τού δντος κατανόησιν οδηγούμενος, κ,α'ι διά τών

παρατρεχόντων τήν στάσιμον φύσιν κατανοήσβς, κα\

τοΰ άεΐ ωσαύτως ϊχοντος έν περινοία γενόμενος, εΐδέ

τε τδ δντως δνάγαθδν, και δ είδεν έκτήσατο· κτήσις

γάρ έστι τοΰ άγαθοΰ τούτου ή εΓδησις. ι Τις ι γίρ,

φηι'ι, ι περισσέ ία τω άνθρώπω, έν παντ\ μόχθω

αύτοΰ ζ> μοχθεί ύπδ τδν ήλιον ; ι Τήν έν τφ σώματι

ζωήν προσηγδρευσε μόχθον, έπ\ μηδεν\ κατορθώματι

κέρδος σπουδαζόμενον.ιΤίς γάρ περίσσεια, φησί, τώ

άνθρώπω ;> Τουτέστι, τί περιγίνεται τή ψυχϊ^ διά

τοΰ βιωτικοΰ μδχθου τοις πρδς τδ φαινδμενον ζώσιν ;

Έν τίνι δέ καΐ Ιστιν ή ζωή; Τί μένει τών φαινομέ

νων καλών έν ταυτότητι "Ηλιος περιέρχεται τδν Γδιον

δρίμον λάμπων άνά μέρος κα\ σκοτιζίμενος, φωτί-

ζων τδν ύπερκείμενον ήμϊν ϋ^,χ, δταν ύπέρ γής

έαυτδν δείξη, καΙ σκδτος διά τών δυσμών έφελκόμε-

νος. "Εστηκε δέ ή γή, καΙ μένει έν τώ παγίω ακίνη

τος, και τδ έστδς ού κινείται, και ούχ ϊσταται τδ

κινούμενον. Πάντα δι' αύτών έν παντ\ τώ χρονικώ

διαστήμα-ι δείκνυται κατ' ούδέν, δ:ά τής πρδς τδ

καινδτερον μεταβολής άλλαασίμενον. Δοχεϊίν έστι

τών πανταχόθεν συρρεόντων ύδάτιυν ή θάλασσα, κα\

·· δβρ. χιιι, 15.
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ούτε ή σύρ^οια λήγει, ούτε ή θάλασσα αύξεται. Τίς Α 1»γ, «Ι ςιικ ιπϋΙαιιΙιΐΓ ρβΓ εβιη ςιΐ3β ΓιΙ 3<1 ΓεεβηΓιυβ

6 σκοπδς τοΰ δρόμου τοις ΰδασιν άε'ι πληροΰσι τδ

πληρούμενον; ΈπΙ τίνι δέχεται τάς έπι££οάς των

ύδάτων ή θάλασσα, άναυξής διά της προσθήκης εις

άεΐ διαμένουσα ;

Πΐυίαιίοιιβιιι. Μβι-β βδΐ ΓεεβρΙβευΙυηι ίηυαπιιιι, ηιιββ

οηάίςυε οοηΠυυηΙ: βΐ ηβαυε άββίηίΐ εοηΠυχυ», ββ-

ςυβ Π13Γ6 Βυ^βΙϋΓ. (}ι»8 3(]υ3ηιηι ειίΓδίΐδ βδΐ δοο-

ρυδ, ς«33 δεηιροι· ΓβρΙεηΙ ΊΑ (\αοά ίιηρΙεΐυι·? Οιιαηι-

οΙιγοπι Ηι|υ3πιιη Ηαιυβ βυδρΐοίΐ πΐ3Γβ, ρβΓ βεεβκ-

κϊοπϋπη ηυΙΙαπι βεείρίειίδ 3ΐΐ£πιεηΙιιηι ?

Ηκε άίοίΐ, υΐ οχ ίρ&ϊδ εΐηιηοηΐίβ, ίη ηυίϋυβ οοη-

δϊϋΐίΐ νΐΐ3 ΙιοηπΊηυηα, ϊηΙβΓρτβΙβΙιΐΓ ηυβηι τηίηίπιβ

εοηδίδίβπΐ β» (|ΐΐ8β ϊπίβΓ ηοδ πΐ3£ηο βίικίϊο ηρρκίιιη-

Ιιη. 5ί βηίηι ΙΓιε εοηδίίΐυΐιΐδ δοΐϊδ ουτδΐιδ ηοη Ιιβίιεί

ΙΟΓπΓιηιιιη ; ηβηυβ Ιυοίβ, βΐ ΙβηβΟΓβπιηι <\υχ (Η τϊ-

είδδίιιι δΐιεΐεβδίο, δίαΐυπι ηεείρ'ιΐ, ε( Ιβπ-3 <\υχ ιιΐ

ΒίβΙ εδί εοπ()εηιη3ΐ3, ιηβηβΐ ίη δΐ3ΐ)ϋί ίηιπιοΐιίΐίδ,

Ιϊΐ1δΐΓ3 31116111 131)0Γ3ΠΙ ΠϋνΊί, ϋΐ ςΐΐί 31) ίΐ163ΐΪ3ΐ)ί1>

Ταΰτα λέγει, ίνα έξ αύτών των στοιχείων, έν οίς

έστιν ή ζωή των άνθρώπων, προερμηνεύση των έν

ήμΐν σπουδαζομένων τι) άνυπόστατον. Ε! γάρ 6 συν

τεταγμένος ούτος τοϋ ήλιου δρόμος δρον ούκ έχει ·

ούτε ή άνά μέρος φωτός τε χα\ σκότους διαδοχή,

στάσιν έκδέχεται, ή τε γή καταδεδικασμένη τήνστά-

σιν. μένει έν τω παγίω άκίνητος, άνήνυτα δέ μο-

χθοΰιιν οί ποταμοί, τή άπλήστω φύσει της θαλάσ

σης δαπανώμενοι · μάτην δέ τάς έπιόόοάς δέχεται Β *ΐ3Π8 η:ιΙιΐΓ3 εοηδίιιιίΒηΙιΐΓ , ηβοριίιίςυβιιι βυίβηι

3(](Ι3ΓΙΙΙΙ1 Πιιχιΐδ ιικιγο δΐΐδείρϊΐ ίη δϊηυιη δυιιηι, ηυΐΐβ

ίααΐΆ ίηιΐβ 3εεε$δΊοηο, δυδοίρίεηδ ίιΐ ςυ(χ] δεπιρει·

ίπΓιιηιΙΊΐιΐΓ : 5Ϊ Ιι.τη ίΐ» δε η:ώοηΐ , ηιιοηΊβαΊηοάιιιη

Ιιοιηίηοίη δβ ΙιαοεΓϋ ΟδΙ εοιικεηίαηειιιιι, ςυί ίη ϋδ

οΙΪ3ΐιι νίΐβπι Ιι:ιΙκ:(, ει οιιγ ηουίδ νί(1?ιυΓ 3ΐίι:ηιιηι,

$ί ςεηβΓ3ΐίο ΐΓ3ηδίΐ, ιΊ ςεη(Τ3ΐίο 3(ΙνεηϊΙ, ηβςυε

ιιβίιΐΝηι άεδβπΐ Ιιίΐ' ειίΓδυδ, 8βηει~3ΐίοη6 ηοηιίηυηι

ςυχ ίπ_'ΠΊΐίιπΐ'. Ιυηι ίο" (\υοά ρΓΪιΐδ εδ( ίη^ΓΟδδΐιηι

οχίπκίεηΐε, εΐβχίπίδβ 31) οο ςηο(Ι ϊη^ΓεάίΐιΐΓ? Ουίιΐ

ογ^ο ρεΓ Ιΐίοε Εεε1ε$ί;Ε εΙ.ιπΐ3ΐ οι·3ΐίο? Ο Ιιοηπηεδ

()ΐιί ιιιιίνοΓδίΙηΙεηι ηδρίείΐϊδ, νεδΐΓ3ηι ίρδοπιηι ηβΐιι-

γ:» ίη ίηίεΙΙίςίιε. Οικι: ίη εοβίο ει ίηΐβιτβ εεΓηίβ,ςιιχ ϊη

δοΐβ βδρίεί», (]π;γ ϊη ηΐίΐΓί εοηίίιίει-βδ, 03 εΐίβηι ιίΐιί

Ιιΐ3πι ίηίοΓρΓβίοηΐιΐΓ ηαΐατβτη. Εδί οηίηι άΑ μΚοϊ-

ιιιίΙΊίικΙίηΐ'ΐιι ηοδίΓΧ ςυοπ,ιιο η»1υτχ οΝυδ ει οοθ3ΐΐΐ8.

1]ιΐ3 εδί οηιηίουδ νϊβ, υηυδ ίη^Γεδδΐΐδ νίΐ« είΓ0υ1υ$.

Ουβηϋο ρβΓ 8θηβΓίι1ϊοηβΙ,ϊ 0,1' ίιιεΓίπιυδ , τμγ—

δυδ εοξη3(υπι ηοΐιίβ Ιοουηι (ΙβίΓβηίηκίΓ. Ναιη

ε ιι ίη ρ35&3 (υεΓίΙ οεοβδυηι νίΐα ηοκίΓβ, 8ΐιΙ> Ιειτηιιι

Ιυχ οΐϊ.'ΐηι ηοδΐΓ3 (ΙεδεεηιΙίΙ, (|πηικΙο Ιυεεηι ηοδΙβΓ

δβηβυδ .ΊρρΓοΙιεηιΙίι : οηπιϊηο 3υ1ειη ίη ί(Ι ηυοιΐ εδί

εο^ηβΐυπι (6ΓΓ3 ΓβδοΙνίΐυΓ, ε( Ιιίε ε.ΪΓευΙυδ ρβΓρεΙυο

ίη ίίδάειη είΓειιηΊ.ι^ίΐιΐΓ. ΟιιηηκχΙο 0*1, ίηςαίΐ, ευΓ-

»υδ δοϋδ, υΐ ςπί ΟΓίεηβ ίη δΐιρεποΓί ρβηο Ιιτπο,

ίη 3ΐι$ΐΓ3ΐί ΓρςΊοηο ί ιι^ΐ'Γΐϋΐιι γ ; ςυβηιΐο 3ΐιΐεηι βδΐ δυβ

ΙΟΓΓί, 03Π1 <1ϋ33 ΟΧ 3(1νβΓδΟ δίΐ3 εβί, ΠΟΠίρβ 1)0Γβ»-

Ιεηι, 8υ1)ίι ρ3Γΐβηι, ει Ηοε ιιιοίΐο ββηιρεΓ νεΓΙβηβ,

δυιιηι ίη ογΙμπι ρει β^ίΐ ευΓδυιη, οι τυΓδυδ ίη οιΊιεηι

των υδάτων ή θάλασσα, εις ούδέν πλέον ύπολαμβά-

νουσα τοις κόλποις τ6 διαπαντδς είσχεόμενον ■ εί ταΰτα

έν τούτοις έστίν, έν τίνι είκος τδ άνθρώπινον είναι,

δ έν τούτοις τήν ζωήν Ιχει, χα\ τί ξενιζόμεθα, ει

γενεά πορεύεται κα\ γενεά ξρχεται, καΐ ούκ έπιλείπει

τήν φύσιν ούτος ό δρόμος, της έπε,ισιούσης γενεδς

των άνθρώπων, τό τε προεισελθδν έξωθούσης, κα\

ύπδ τοϋ έπεισιόντος έξωΟουμένης ; Τί οΰν |4οϊ διά

τούτοιν τί) Εκκλησία ό λόγος; ότι, Τί1 άνθρωποι,

ε!ς τδ πάν άποβλέποντις, τήν έαυτών φύσιν νοήσατε.

"Α περ\ τδν ούρανδν και τήν γην βλέπεις, α έν τφ

ήλίιρ καθορας, ά έν τη θαλασσή κατανοείς, ταΰτά σοι

κα\ τήν σήν φύσιν έρμηνευέτω. "Εστ& γάρ καθ'

ομοιότητα τοϋ ήλίου κα\.τής φύσεοις ήμων άνατολή ^

τε κα\ δύσις * μία όδδς τοις πάσιν, εις 6 κύκλος της

τοϋ βίου πορείας. "Οταν διά γενέσεως άνατείλωμεν,

πάλιν εις τδ συγγενές χωρίον ήμων καθελκόμεθα.

Της γάρ ζωής ήμων έπιδυείσης, ύπόγειον καΐ τδ

ήμέτερον γίνεται φέγγος, δταν ή αντιληπτική τοϋ

φωτδ'ς ήμων αίσθησις γίνεται* πάντως δέ ή γή πρδς

τδ συγγενές άναλύεται, κα\ ούτος κύκλος έστί διηνεκώς

έν τοις αύτοϊς έλισσόμενος. Καθάπερ έπ\ ήλίου,

φησ\ν, δ δρόμος, δτι άνατέλλων μέν κατά τδ άνω της

γης μέρος τοις νοτίοις ένδιοδεύει, υπόγειος δέ κατά

τδ άντικείμενον τδ βόρ"όειον υπέρχεται μέρος · κα\

τούτον τδν τρόπον ε!ϊ άεΐ περιοδεύων κύκλοι τδν

έαυτοΰ δρόμον, κα\ πάλιν άνακυκλών περιέρχεται·

Κύκλοι γάρ, φησ\, κυ»λών ■ οϋτω τοίνυν κα\ τδ σον

πορεύεται πνεΰμα (άπδ μέρους 5παν όνομάζων τδ ο ΓβνοΓίθΐΐϊ οΪΓΟϋίΙ :0νΓ3ΐ, ίηηυίΐ, ίη ΟΓΐιεηι : δίο ΟΓβΟ

άνθρώπινον πνεύμα) τήν έγκύκλιον ταύτην διά των

δμοίων περιτρέχον φοράν. 1 Πορεύεται >γάρ, φησί,ι τδ

πνεύμα, κα\ έπΐ κύκλους αύτοΰ έπιστρέφει τδ

πνεύμα.» Ό δέ ταΰτα κατανοήσας ούκ άν μικρά πρδς

τδν έαυτοΰ βίον ώφεληθείη. Τί λαμπρότερον τοΰ φω

τός ; Τί των άκτίνων φανερώτερον; άλλ' όμοις εί

ύπδ γην δ ήλιος έλθη, κρύπτεται τδ φέγγος, καΐ ή

άκτ\ς αφανίζεται.

Πρδς ταΰτά τις βλέπων, σωφρονέστερον τδν έαυτοΰ

παρερχέσθω βίον, καταφρονών της ώδε περιφανείας ■

μαθών έκ των δρωμένων, δτι ού διαρκεί πρδς τδ

διηνεκές τδ έπίσημον · άλλά άγχίστροφοί εϊσιν αϊ

κών έναντίων διαδοχαί ■ μένει δέ ούδέν ε'ις τδ τοιού

τον, οίον έν τψ παρόντι έστ\ν, ού νεότ^ς, ού κάλλος,

Ιυιΐδ ηυο(|υο ίη^ΓειϋΐιΐΓ δρίΓίΐυδ (3 ρβτΐε Ιυΐιιιη ηο-

ηιίιιηηδ δρίΓίΙυιη Ιιοιιιίηίδ) ηυηε ίη ΟΓΐιειη ιηοΐυηι

ρβΓ δίαΐίίί3 ροΓ3(;εηδ. < ΡβΓςίΙ >βηίηι, ίηςυίΐ, « $ρί·

ΐ'ϊΐυβ, εί 3ΐΙ οίτευΐοδ δυο$ ΓενεπίΐυΓ. > Ουί 3υΐεηι

Ιιχο εοιιδί(1βΓ3νεΓΪΙ, 3ϋ δϋβηι νί(3ΐιι ηοη ρ;πναιιι

3εεηρίΙ υΐίΐίΐβίειη. Ππίιΐ ε&1 Ιυεβ .ιρΙεη(1ί(ϋυδ? @υί(1

ταύϋδ εΐ3ΓΪυ$? εί Ι3ΐηβη δί δοί βιιΐι Ιοιτα ΓαεηΙ, Ιυχ

βυδοοηιΙίΙιΐΓ, ει ηοη 3ρρ3τεΐ Γ.πΐίιΐδ.

Αά Ιιλ'γ 3δρΊείβιΐδ ηιοιίεδίίιΐδ ΐιιιιηι ΐΓβάυεεβ νί-

Ι3ΐιι, ςυί Ιιίε εδί, δρΙεηοΌΓεηι οΌβρίοίβηδ, υΐ ηυϊ οχ

ϋδ ςυ% νίαεηΐυι-, (ΙίϋίεβΓίδ, ηυοά ηοη ρβΓρβίυο

(1ιπ\ιΙίι1 φΐοά 881 ι Κιπιιιι ι:1 ίΐΐΐϋΐΐ'ε,ϋΐ'ΐΐ ϋΐΐιιικίε ιιιυ-

ΐ3ΐ)ί1ε$ΒυηΙοοηΐΓ3ΓίθΓυηΊ βυεεεδδίοιιβδ : ηίΙιίΙ βυΐεΐη

ιπηηεΐ ΐηΐε ηιιβίε εδί ίη ρΓ33δεηΐί3, ηοη ]υνεη1υ»».
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ιιοη ρυΐεηπίηάο, ηοη ριιίεβίηΐϋηι εί άοη>ίη3ΐικιηι Α ούχ ή έκ των δυναστειών περιφάνεια. Και ταύτα μέν»

<Ί3Πΐ3δ. Ει Ιιχε ςυίιίειη ϋδ ςιιίΐιυδ ■ ■» ν.Ι.ι 80Γ5 οΙ>Ιί-

ϋίι ρΓ08ρβΓ3. Οιιϋιιΐί βυίειιι νίάβΐιιι· Ι300Π083, ςιιχ

ι χ νίηυΐβ Β^ίΙιΐΓ νίΐβ, ίίδ Ιειτχ εχεπιρίο αά 63 ςιιχ

6111)1 £Γ3νί3 ΓΟΓίίΙβΓ ΓβΙ'6ΙΙ(ΐ3, 6ΓΙ1(1Ϊ3ΐυΓ 31ΗΙΙΙ3.

ι Τι:π'3 3131 ϊη χΐεπιΐιηι. ι Οαϊΐΐ 681 Ιιβε ίπιιηουίΐϊ

Γιηηϊΐ3ΐ6 3ε 8ΐ3υί1ίΐ3ΐε ΐ3ΐ>οπο$ίυδ? βΐ (3ΐΐ)βη υβςυε

ϊη χΐβΓηυιιι βχΙβηάϊΙυΓ γ] 1 1 ? βίβΐίο : Ιίϋί 3ΐιΐβιη ρει--

εχίβυυιη εβί ΐεπιροβ εετίβηιίηίβ. Νο δ'ιβ ιιΐ3£ίδ ίηβ-

ηίιηυβ (]υ3ΐη Ιειτβ. Ν<; δίδ ϋ$ ςυχ βεηδίι εβτειιΐ ίη-

βίρίεηΙίοΓ, α,ιιί 88 ΓβΙίοηίδ ρβΓίίεβρδ, υΐ α,υί Γ3ΐίοηβ

νίοιη γο^'ι* εΐ 3(1ηιϊπί5ΐΓ3δ : 86(1 < ηΐ3πε, · υΐ άίείι

ΑρηδίοΙυδ, ι ϊη ϋβ η,ιιχ (ΙίάίείδΙί, ει α,ιιχ 8υηΙ ιίΐ/ι

ΐΓϋίΙϊΐα ", > ϊη 8ΐ3ΐυ Γιγπιο εΐ ίπιοιουίΐί. Ναιη Ιιοε

φΐοφίο β$ΐ ϊη άίνίηίδ ρΓχεερίίδ : ι Εδίοίε $1:ιΙ>ϋεδ

τοις έν εύκληρία τιν'ι ζώυιν δσοις δε έπίπονος ό

πρδς άρετήν δοκεΐ βίος, τω της γής ύποδείγματι

προς τ6 έγκαρτερεΐν τοίς δεινοϊς, ή ψυχή παιδοτρι-

βείσθω.ι Ή γη ε!ς τδν αϊώνα έστηκεν.ι Τ£ μοχθηρότε-

ρον τής ακινήτου ταύτης παγιότητος; καΐ όμως

παρατείνεται μέχρις αιώνος ή στάσις. Σο\ δέ όλίγος

δ τής άθλήσεως χρόνο;, Μή γίνου τής γής άψυχότε-

ρος · μή γίνου τών άναισθήτων άνοητότερος, δ λο-

γισμδν είληχώς κα\ λόγω πρδς τήν ζωήν διοικούμε

νος- αλλά ι μένε, ι καθώς φησιν ό Απόστολος, ι έν

οΤς έμαθες κα\ έπιστώθης, εν έδραία καΐ αμετακί

νητοι τή στάσει. ι Έπε\ κα\ τούτο τών θείων παρ

αγγελμάτων έστ\, τδ, « Εδραίοι καΐ άμετακίνητοι

γίνεσθε. > "Ασειστος έν σοι μενέτω ή σωφροσύνη.

ει ίιηιηουίΐβδ *°. ι Ιιι Ιε ίηεοηευδδβ ιιοηεβηΐ Ιειηρε- Β παγία ή πίστις, άμετάθετος ή άγάπη, ακίνητος ή

Γ3ΠΙΪ3, (ΪΓΟΙ3 Γΐϋ68, ίΐηπ)ΙΙΐ3ΐ)ί1ίδ εΙ)3Π138, 8ΐ3ΐ)ΪΙΪ8

β! ίπιιιιοΐιίΐίδ ϊη οπιηί 1>οπο βΟΙίο, δίειιΐ ει ψιχ 681,

ίη ιε, ΐεΓΓβ $13( ϊη χΙβΓηυιη, δί ςυϊδ αιιίεηι αναΓϊΐια

ΙϋΙιοπιηδ ρΐυπίηΐδ ϋίνίΐϋδ ίηΗϊαΙ, εί νείιιΐί ςυοιίϋβπι

ιηαΓβ ϊιηηιεη83ΐτι εχίβηϋεηβ ευρί(1ίΐ3ΐεηι , υηιΐίφιε

αΓΠυεηΐϋηΐδ Ιηεπδ ηοη ροΐεεί δβΐίαη, ΐβ αά πιβι-β

φ\οά ββΐ ηίε, αβρίεϊεηβ, ηΐ0Γΐ)υιη ευτεΐ. Οιιο ηιοάο

βηίπι Π ί ιΐ(1 ία ΐηηαπιβΓαϋίΗϋυβ βφίηπιιη ίηίΐυχίοηί-

χιυβ βαιιοι ηοη ΐΓ3ηδξΓ6άΊΐιΐΓ ηιοιίυιτι, $6(1 χρ,υβ

ρίβηυπι βεπιρεΓ ΓβηιαηεΙ, ρεπηιΐε βΐηιιβ δί βχ βςιιίδ

ιιυΙΙα ΠαΙ 3εεβδδίο : ΐΐβ εΐ'ιβηι Ιιυηοηα ηβΐυτβ ϊη ϊϊβ

1)1133 3(1$αηΙ ΓΓυοηιΙίδ, $υί8 ιηο(3υ1ϊβ εοπψΓεΙιβηββ,

ρεΓ ρΓονεηΙυυηι 3ε νβεΐί^Γιυιη ηπαΙιϊΐυιΙΊπβιη, ηοη

έν παντί χαλψ στάσις, ώς άν καΐ ή Ιν σοι γή εις

τδν αιώνα είστήκει. Ε£ δί τις κεχηνώς πρδς τήν

πλεονεξίαν, κα\ καθάπερ τινϊ θάλασσαν τήν άμε-

τρίαν τής έπιθυμίας άπλώσας, πρΐις τά πανταχόθεν

είσρέοντα κέρδη ά-λήστως έχοι, ούτος πρδς τήν

δντως θάλασσαν βλέπων, θεραπευέσθω τήν νόσον.

Ώς γάρ έκείνη τδ έαυτής οϋ παρέρχεται μέτρον έν

ταΐς μυρίαις τών ύδάτων έπιά^οαϊς, άλλ' έν τώ

Γσω διαμένει πληρώματι, καθάπερ ουδεμιάς αύτή

έξ ύδάτων γινομένης προσθήκης ■ κατά τδν αύτόν

τρόπον κα\ ή άνθρωπίνη φύσις ιδίοις μέτροις έν τϊ)

άπολαύσει τών προσόντων διειλημμένη, σ·;μπλατϋναι

τώ πλήθει τών προσόδων τήν άπολαυστικήν λαιμάρ-

ροΐεδί δΐηιυΐ (ϋΐίίαιε 3νί<ΐ3πι ρΓ*ιβΓ ηαίιιπο ηιο- „ γως ού δύναται, αλλά τδ μέν είσρέον παύεται, ή δέ

ι Γ 1: - - ί : » . — I . ^ .. · — : .1 1.1 _~ _ ι \ ' _ , _- . ■■ - .·
ιΐκη Γπιβηάί ευρίιΐίΐαΐείη, 86(1 εβ»83ΐ ςιΓιόεηι \ά

ηυοϋ ίιιΠκίι ; \ίδ αιιίεπι ΓΓυεικΙί δβΓνβΐιΐΓ ίη ρΓορπο

Ιεπηίηο. 8ϊ βΓ^ο ϊη ΓΓυεηΛο ηοη ροΐβδί Γε(1υη(ΐ3Γ6

εορί» ρΓ3εΐ6Γ ηιΙιΐΓχ ιηοίΐιιηι οιιγ τβοϋ|3ΐίυηι 31-

ΐΓ3ΐιίηιυ8 ϊηΠυχιιβ, ρΓΟ ϋβ (]ΐιχ ϊη§ΓεαΊιιηΐΐ|Γ ηηη-

ηυβηι εΙΙυβϊ 3(1 υοιιβί.Κ'ίβηιΙιιιη 3ΐϋδ? Ουοηϊηηι 3(1-

(βιτι εοηνεηίβηιεΓ 3 ηοΐιίβ ά»1χ νβηίΐλΐϊδ ιΐοΐίιιίιίο-

ηί, 66 1 νβΐ νβΓϋυπι ίηιιΐϋβ, νεΙ τεδ ίηυΐΊΙίδ 3(1 νβηί-

ΙβΙβηι ρβΠ'ιηεΙ, βχ εο ρυΐεΐιτβ $υιιιιι ΙίϋΓυιη ΐηείρίΐ,

υΐ ηβααβ (ΐυί<1(]ΐιαιιι βχ ϋδ ςιιχ Πυιιΐ, ηβιΐυβ ςυϊά-

ςιΐ3ΐη βχ ίίδ ς<ιχ ιΙίευηΐιΐΓ, δϊ 3δρίεϊειιιυ8 3(1 ευηι

ηαΐ Ηϊε ρτοροπίΙιΐΓ δεοριιιιι, (απ^ιιηπι ηιιοιΙ εοηδϊ-

δίβΐ, ΓβρυΐβπΊΐΐδ. Ναα οηηβ βίικίίιιαι οαηιϊηυηι,

ςυοά νβΓ83ΐιΐΓ ίιι ϋδ ςυχ 3(1 νϊίαπη ρεΓίίηεηΐ, ββι

τής άπολαύσειος δύναμίί έν τψ ίδίω δρω φυλάσσε

ται. Εί ουν ή άπόλαυσις πλεονάσαι ού δύναται παρά

τδ μέτρον τής φύσεως, εϊς τί τάς τών προσόδων

έπιρ\δοάς έφελκόμεθα, ουδέποτε πρδς εύποιΐαν άλλων

ύπέρ τών έπεισιόντων ύπερχεόμενοι ; Επειδή δέ

κατά τδν άποδοθέντα ήμϊν τής ματαιότητος λόγον, ή

τδ άνόνητον |5ήμα, ή τδ άνόνητον πράγμα ματαιότη

τος έστ\ν, καλώς έκεϊθεν τοϋ λόγου άρχεται. 'Ος

άν μήτε τι τών γινομένων, μήτε τι τών λεγομένων,

εί τις πρδς τδν ώδε βλέπει σκοπδν, ώς ύφεστδς λο-

γισώμεθα. Πάσα γάρ ανθρώπων σπουδή, πρός τι

■τών περί τδν βίον άσχολουμένη, νηπίων άντικρύς

έστι τά έπ\ ψάμμον άθύρματα, οΤς ή τών γινομένων

άπόλαυσις τή περί τά γινόμενη σπουδή συναπέληξεν.

ρίβηβ ραεΓΟπιη) Ιυϋυδ ϊη 3Γεη3, ϊη ςυο ςυχ εχ ϋδ ρ "Αμα τέ γάρ τοϋ π·νεΐν έπαύσατο, καΐ ή ψάμμος

ςυχ Γιαηΐ οηρίιυΓ ο1)1εεΐ3ΐίο, δΐωυΐ (ΙεδίηίΙ ευηι πρδς αύτήν συδ(5υεϊσα ούδέν Γχνος τών πεπονημένβιν

8ΐυ(Ιίο ηιιυι! ροηίΐυτ ίη ϋδ ςυχ Γ3013 8υη(, Νβηι δί- ύπελείπετο, ,

ηιυΐ 3ΐςιιε 3 ΐ3ΐκ>Γβ εεδδβΐιιηι εβί, ΐίπιυΐ 3Γ6Π3 εο1Ιαρ83 ηυΐΐυιη Γεϋιιηιιίΐ νββίϊ^ίυ πι εοπιιη ςυχ ίηε-

Γβηΐ ε1α1)0Γ3ΐ3.

Ηοε ε$ι ηυπιαιια νίΐβ, 3Γ6Π3 βδΐ απιοϊΐίο, 3Γεη3

βδΐ ροΐεηΐίβ, 3Γειΐ3 άίνίΐίχ, 3Γβη3 βδΐ ςυί(1(]υί(1 εδί

εχ ίίδ ςιιίϋιι* ηιβςηο δίικίίο ρβτ εβΓηβηι ΓπιίιιΐϋΓ,

ϊη ηιιίίιυδ, υΐ ςυχ πιίηίηιο νβίεβιιΐ εοηδίδίβΓβ, νβηβ

!η!)0Γ3ΐιΙι·δ ϊηίαηΐίΐβδ αηίπιχ, 61 ίη υηθ(]ΐιο(|(ΐβ βο-

νηπι ηιυΐΐοδ ΙβηοΓβδ ΐο1βΓ3ηΐεδ, δί δοΐιιηι ατβηχ 1ο-

εηιη ΓβΗςυβπηΙ, ςυχ ίη 63Γηε, ίηηπαηι, ΐΓαοδϊβϊΐυΓ

νίΐ3, Ιυηε 3{>ηο3εεηΙ ςιιαηι ίιι Π3β Γε ναηυηι ρβτ

Τοϋτό έστιν ό άνΟρώπινος βίος, ψάμμος ή φιλοτι

μία, ψάμμος ή δυναστεία, ψάμμος ό πλούτος, ψάμ

μος Ικαστον τών κατά σπουδήν δ(ά σαρκδς άπολαυ-

ομένων , έν οΤς νΰν αί νηπιώδεις ψυχαΐ τοις άνυπο-

στάτοις έκματαιάζουσαι , κα\ πολλούς περ\ έκαστον

τούτων ύπομένουσαι πόνους, εί μόνον άπολίποιεν τδ

τής ψάμμου χωρίον, τήν έν σαρκΐ λέγω ζωήν, τότε

τδ μάταιον τής ώδε διατριβής έπιγνώσονται, Τψ γάρ

'· ΗΤίιιιοιη. ίιι, 14. " ΙΟογ. χν.58.
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ύλικώ βίω και ή ατ.ολ»υβι« βυνατ έμεινε ν ■ έφέλχον- Α βιιβκϊηΐ δΐυΰίυηι. Ναιη εοιη νιο ιηβΙβπαΙί δίιηυΐ

ηι«ιιβι (Ιείβείαιίο, βεειπη βιιΐβιη ηίηίΙ Ιιηΐιιιηΐ ρΓ36-ται δέ μεθ' έαυτών οίοζν δτι μή τήν συνείδησιν μό-

νην. Ό μοι δοκεί και ό μέγας Εκκλησιαστή.;, ώσ-ερ

ήδη τούτων έξω γενόμενος, κα\ γυμνή1 τη ψυχή της

άθλου ζωής έπιβατεύων, εκείνα εΐπεν, α εικός ποτέ

χα>. ήμ5ς ειπείν, δταν έξω τοϋ παραλίου τούτου τό

που γενώμεθα, περί 8ν ή ψάμμος έστίν, ή ϋπ6 της

τοϋ βίου θαλάσσης έκπτυομένη , και πάντων χωρι-

σθώμεν των περικτυπούντων ημάς καΐ καταβομ-

βούντων κυμάτων, έκ της νοηθείσης θαλάσσης μόνην

τήν μνήμην των ώδε σπουδαιθέντων επαγόμενοι λέ-

γομεν τδ , ι Ματαιότης ματαιοτήτων, κα\ τά πάντα

ματαιότης , χα\ οΰτις περίσσεια τώ άνθρώπω ω

μοχθεί ύπδ τδν ήλιον. > Οΰτως γάρ, κατά γε τδν

έμδν λόγον, πάσης έστ'ι ψυχής οζτος 6 λόγος, δταν.

ΙβΓ ίοΙ.ιιιι εοηδϋίβηΐίβηι. 0*ι:>πιο1ιη'ΐιι ηιίΐιί νίϋβΐιΐΓ

η»»ριπΐϋ Εεείεδίβδίεδ, ιιΐ ηυι ]αιη »·χΐι·:ι Ιΐίβεβδδεί,

εί ηυάα βε δβρ3Γ3ΐ3 βηίπιβ ίη νίια ιικιίιτκι· βι-

ρει·1β ίιΐδίιΙεΓεί, ίΙ!;ι (Ιίχίδδβ ηυχ ηο$ ςιιοςυβ άίεΐιι-

ηη είΐ εοηδεηίβηευιη, ςυβηάο Γυεπηιυδ βχΐΓ» ηιιηε

Ιηπιιη ιηαπίίιιιυιη, ϊη α,υο ββΐ αΓβηβ, ςικυ 3 ηι.ιι ί

1ιυ}ιΐδ νίΐχ εχκρυίΐυΓ, ι-ι $ερ3Γ3ΐί Γυεπηιυδ 3ΐ> υπι-

ηίϋυβ ΠυεΙίοιίδ φΐί ηυδβΪΓειιηίδοηβηΐεΐ είΓεηηιείΓβ·

ρυηΐ, βχ Π13ΓΊ ηυοά Ιιϊε ίηΐβΐΐίςίηιυδ, 8οΙλπι Γεροι·-

Ι3ΐι(ε$ ηιβϊηοπαηι εοι-υηι ίη ηυχ δΐυάΊηηι ηοδίΓυιη.

εοηΐιιΐίηιυδ, ύίείπηίδ : < ΥϊΐιίΙαδ ν3η'ιΐ3ΐυπι, ί

οιτιηία τιηίΐΜ. Νεηίΐε ςυίάηυηηι βιιρβΓβδί Ιιοιηίιιί

βχ οηιηί ΐ3ΐ)0Γβ ηυϊ β«1 3υΙ> ίοΐβ. » Κονβΐ'3 βη'ιιιι.

γυμνωθεΐσα τών τήδε πρδς τδν έλπιζόμενον μετοικι- Β ιιΐ β<$ο ηυίο"εηι ]υιΙΊοο, ειπιΐδνίδ βηίπι* είΐ Ιιββο

σθή βίον. ΕΓτε γάρ τι τών ύψηλοτέρων έν

ταύτη κατώρθωσε, κατηγορεί τούτου εν ζ) ήν, τη1

πρδς τδ εΰρεθέν συγκρίσει, τδ παρελθόν τι άτιμά-

ζουσα, εΓτε και προσπαθώς περ'ι τήν ϋλην διατεθεϊσα,

Γδυι τά άπροσδόκητα, χαλ τή πείρα μάθοι τών σπου-

δασθέντων περ\ τδν βίον αύτή τδ άνόνητον · τότε

θρηνούσα τήν φωνήν ταύτην προοίσεται , οία δή

ποιοϋμεν έκ μεταμελείας οί άνθρωποι, τάς αβουλίας

έαυτών έν τοις όλοφυρμοϊς δίηγούμενοι, τδ, ι Ματαιό

της ματαιοτήτων , » καΐ τά λειπόμενα. < Πάντες οί

λόγοι, ι φησίν, « ίγκοποι, και ού. δυνήσεται άνήρ τοϋ

λαλείν. ι ΚαΙ μήν, ούδέν έκ τοϋ προχείρου νομίζεται

τοΰ λαλείν εύκολώτερον. Τίς γάρ έστι κόπος τώ λα-

λοΰντι δ τις βούλεται; Υγρά ή γλώσσα καΐ εύστρο

θΓ3ΐίο, ηιιβηιΐο ίίδ φι» Ιιίε βυηΐ δροΙί:ιΙ», αά ν'ύατα,

ςυ36 8ρβΓ3ΐυΓ τηίμΓηνβΓΪΙ. Ν3πι δίνε <]ιμ<1 ΓβεΙβ^ββ-

&ίΙ βχ πϊ> φ\χ Ίη ϋβε νϊΐβ βυηΐ 8υ1)ΙίηιίθΓ3, ίά βεευ-

531 ίη ςυο βΓ»ΐ, βϊ οοηίβΓβΙυΓ εηηι βο ςιιοϋ ε$1 ίη-

νεηΐυηι, (ΙεβρίεηΙυί Ιιβυεηβ ίϋ <\\ιοά ρΓΧίεη'ιΐ. 8ίνε·

εΐίβπι ειιηι νβΐϋε Άΰααα ΓυβΓΪΙ ίη ηΐ3ΐβΓΐ3ΐη, νίάεπί.

63 ι\αχ ενοηβΓυιιΐ ρΓ%ΐβΓ βΧ5ρβεΐ3ΐίοηβιη, ει βχρε·

ΓΪβηΓιβ ϋϊύϊοβΓΐΐ, ςυβηΐβ 8Ϊ( 8ΐυΙιίΓΐ3 ίη ϋ8 ίη ψιχ-

είικίίυιη εοηίβΓίιΐΓ ίη Ηβε νίΐβ : Ιυηε Ιιι^ειίΒ Ιοηε

βηιίΚεΐ νοεβηι, ςυβίίη ηοβ ηοηιίηββ Γαείιηυί, βχ-

ροβηίΐεηΐία 8ΐιιΙ(3 ηοβίΓβ εοηδίϋβ ίη ποβίτίβ ηβΓΓβη^

νβδ β]ιιΐ3ΐί1>ιΐ5, εΐ (ΙίεβιιΙεβ : ι ΧαηιΐΆδ ν3ηίΐ3ΐυπι, »·

ε( β» ηυ»; 8βηυυηΙυΓ. ι Οηιηεβ, » ίηςυίΐ, ι βεπηο-

ηβ» βυηΐ 1;ιΙ>οπο6ί, βϊ ηοη ροΐβΓίι νίΓ 603 Ιοςυί. ι

φος, καΐ πρδς δτιπερ έθέλοι βημάτων είδος άπόνως « Αίςυ'ι ηβε ίη ρΓοηιρίυ εεηδβίαΓ ηυ'κΐηιιβιη ίίείΐίυδ

έαυτήν σχηματίζουσα · άκώλυτος ή όλκή τοϋ άερίου

πνεύματος, φ συγκεχρημένη τους φθόγγους έργάζεται·

άλυπος ταϊς παρειαίς ή υπουργία, καΐ τοις χείλεσιν

αμα ή πρδς τήνέκφώνησιν τοϋ λεγομένου συνέργεια.

Τίνα ουν ένορα τφ λόγω τδν κόπον; Ού γάρ γήν

σκάπτοντες, ή πέτρα; άνακυλϊοντες, ή έπ\ τών ώμων

άχθοφοροΰντες, ή άλλο τι τών έπιπόνων κατεργαζό-

μενοι, τδν λόγον διεξοδεύομεν * άλλα τδ συστάν έν

ήμίν νόημα διά φωνής έκκαλυφθέν, λόγος έγένετο.

Άλλ' έπειδή ό τοιούτος λόγος κόπον οϋκ έχει, νοητέον

άν είη τίνες οί κοπιώντες λόγοι , οΤς ού δυνήσεται

άνήρ τοΰ λαλείν. « Οί πρεσβύτεροι, » φησ\, ι διπλής

τιμής άξιούσθωσαν, μάλιστα οϊ κοπιώντες έν λόγω. ι

ςιιαπι Ιοςυί. Οιιίϋ 681 βηίπι ΙπΙκιγ εί ηιιί ηιιοά νηΐΐ

Ιοηυϊΐυτ ? Ι.ίηβηη 681 Ηαπιϊιΐ», ει νβιηΐίϋ·, βίοϊΐη

ΐ300ΐ'βπι 86 (ϊη(;εη8 3(1 ςυοιίειιηηυβ ^εηιιβ νβι1>ο-

γ ιιιιι : είΐΓ3 ίιιιροιίίηκ'πΐυΐίΐ ε$1 3ΐΐΓ3εΐίο ϊρίΗΐιι»

3βΓίί , ηιιο υΐεηβ 8οηοβ εΙΓιείΙ : εϊΐΓ3 ιηοΙε8ΐί3ΐη

ςεη% ίίπιΐ εί 3(1ηιίηί8ΐΓ33 ει Ι31)Γ3 δίιηυΐ υρειη Γε-

πιηΐ 3(1 νοεβ βηυηΐίβηάιιηι ί(1 <|ΐι·>>| ΗίοϊΙιΙΓ. !η

8βΓηιηπβ ΐϋ'μο (|ΐιι'ΐηικιιιι νίιίεΐ ΐ3ΐ)0Γβηι? Νυη βηίπι

Ι6ΓΓ3Π) ίο(1ίεηΐβ$, 3ΐι1 ρείΓΟδ νοίνεηΐββ, 3υΙ ίη Ηιι-

ηιεΓΪβ οηεΓ3 ίβΓ6η(68, 3υΙ οΐίφιο 3ΐίο ΙβΙΐύΓβ ηοβ

βχβΓεεηΙεβ 81'πηηηειιι (Γ3η8ΐηίΜ.ίηΊυ8, μμΙ ςυχ ίη

ηο1>ί3 εοηδίδΐίΐ εοηεερίίο ηιβηΐίβ ρβΓ νοεεηι τενβ-

1313, νοχ εχ8Ϊ8ΐί(, 86(1 ηυοιιίβιη Ιιίε δεπιιο ηυΙΙιιηι

Πρεσβύτερος, κατά τήν συνήθειαν , ό έκβάς τήν ρ ΗϊϋβΙ ΙίϋΟΓβηι, εοβίίβηάυηι ββΐ ηυίιιαηι δίηΐ 8βΓ·

ίτακτον ήλικίαν καΐ έν γηρεά καταστάσει γενόμενος

λέγεται, ως εί γέ τις άστατοίη τώ λογισμώ, και έν

άταξία τδν βίον έχοι, ούπω πρεσβύτερος δ τοιούτος,

κάν έν πολιά τύχοι φαινόμενος, άλλ' έτι άνήρ. Ούκ-

οΰν οί λόγοι οί γε άληθώς λόγοι, οί πρδς τδ ψυχω

φελές τε καΐ χρήσιμον τών άνθρώπων γινόμενοι, ούτοι

πλήρεις Ιδρωτών ε!σ\ κα\ πόνων, χα\ πολύν έπάγον-

ται κόπον, ίνα γένωνται λόγοι. « Τδν γάρ κοπιώντα

γεωργδν δει πρώτον τδν καρπδν άπολαμβάνειν,ι

φησίν δ τών τοιούτων λόγων τεχνίτης, ως δέον μή

^ήμα νοεϊσθαι τδν λόγον , άλλά τήν έν τοις έργοις

ιηοηεδ Ιλοοηηΐββ, ςιιοβ νίΓίοηυί ηοη ροΐβΓίΐ. < Ργ6-

δΐινίενί, > ίηηυιΊ, ι ϋυρίίεί ΙιοηοΓβ άί^ηί ηβΐιεβη-

Ιιιγ, ηΐ3χίηΊ6 ο,ηί ΐ3ΐ)0Γ3η( ίη δΟΓηιοηβ". ι ΡΓεδΙ))--

Ιογ. ίάεδί δβιιίοΓ, ΛΊοί κοίβΐ, (|ΐιί ίηδοΐεηΐεηι 61 ίη-

0Γ(Ιίη3ΐ3ηι βχεεββίΙ βίβίοια, ει ηιιί »(1δεηί1ειιι 813-

Ιιιιιι ρβηνεΐΝΐ. Οιιο ίίΐ ιιΐ 8Ϊ ηιιίδ βίΐ ιιιεηΐο ίη«(3-

οίΐίδ, βϊ νίΐαηι »§31 ίηοΓ·1ίη313θΐ, ίδ ηοηϋιιιη εβ(

ρΓ6δ1)γΐ6Γ, 6ΐί3ΐη8Ϊ νί(ΐ63ΐΙ1Γ Ιΐ3ΐ)6Γ6 ε3Π0δ, 8βά .ΊιΙ-

Ιιικ: νίτ 68(. δβΓηιοηεδ ογ^ο ίΐΐί ςιιί νεΓ6 δηηΐ 8βΓ·

αιοηει, πηί Ιίιιηΐ ηιΐ ιηΐιηναιη »ιΐί1ίι»ΐοηι,βΐ Ηοιηί-

ηϋ)ΐΐ3 8υηΙ εοηϋιιείοΊΙεδ, ίί ρίβηί δΐιη( βυάοηΐΐϋδ ιϋ

Μ I Τίηιοίη. ν, 17.
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Ιϊϋοήοιιβ, οι πιιιΙΐο3 ΙαυοΓεβ ίιιύυτ.υιιΐ ιι( βίη! βογ- χ άρετήν , είς διδασκαλίαν βίου τοϊς δρώσιν προτι-

ιηοιιοκ. ι 1,α1)0Γ3η(6η) βηίιη α^ηιοίαιη ηροι-ΙεΙ ρπ- θεμένην, άντ\ λίγου γενέσθαι τοις διδασκομένοις.

ιιιιιηι ΓπιεΙιιιη αεαρβΓβ,ι ίηα,ιιίΐ Ιιυπιιιι δβπιιοηιιπι βηίΓοχ", υίρυΐβ ςαοι! οροΝεβΐ ηυη νβι1>αιιι ίηΐβΐ-

Γιμϊ βεΓηιοηειη, $β(] νΪΓΐυΙεπ) ςυχ εδί ϊιι οροΓϊΐΗΐβ,

βεπηοιιβ 6856 ΪΊδ, ςιιϊ άΌεβηΐιΐΓ.

ΟΐΙΙΙΚ'δ 6ΓβΟ (']<18111(><|ί δβΓΙΙΙΟΠ68 βυιιΐ ΙαΙίΟΠΟδί

εοπιιη (|ΐιί νίιΐιιΐβιη εχροιιυιιΐ, ιιΐ υ,ιιϊ ρηηιυηι Ίη

8οίρ«ίχ ίΊτεείε βχ5β(|ΐι.ιηΙιΐΓ, ςυοιΐ (1οεβη(. Ηοε εηίιη

βδΐ οροΓίβΓβ ρππιυιη ηεειρεΓε εχ Γπκ ΓιΙιιιβ εοπιιη,

ςιιχ η η Ιο. βΐίοβ πηΙ)ϊ$ ίρδίδ ρεΓ νίηυίειη εοΓιιηυδ.

Αυΐ ΓθΓ(εεΐϊ»π) Γβΐίοηβ ρΓΧϋϋΐχ ηαΐυτχ ίιιιΙ>βοϊ11ΐ-

ΐηίειη ίηίοτρΓβΐίΐιΐΓ ηυθ(Ι ΙΓιε (ΓκίΙηγ. ΟιιβηιΙο εηίιη

ΓβιηοΙα 3 δβηδίυυδ, ηηΐ ηοηιπηηί δαηΐ ναηίΐιΐδ, εο·

ππη <|υχ δΐιΐι »8ρεοΐιιιη ηοη εβάΊιηΐ , εοπίεπιρίβ-

ρΓοροδίΐα 3(1 νίΐιε ι1οεΐΓίιΐ3ΐη ϋδ (|υϊ νίπ'ειιΙ, ριο

Πάντες ουν ο! τοιούτοι λόγοι Ιγκοποι των τή»

άρετήν 6φηγούμένων πρώτον έν έαυτοϊς κατορθούν-

των δπερ διδάσκουσι. Τοϋτο γάρ έστι τδ δεΤν πρώτον

τών καρπών μεταλαμβάνειν , ών πρδ των Αλλων

έαυτοίς δια τής άρετής γεωργοϋμεν, ή τάχα και το

άσθενες τής λογικής φύσεως διερμήνευε» δ λόγος.

Έπειδάν γάρ εξω γενόμενοι τών αισθητηρίων α ή

ματαιότης ώνόμασται, είς την τών άοράτων Οεωρίαν

διαδυεϊσά πως ή διάνοια παραστήσαι τώ λίγω το

Ιίοηειιι (|υθ(ΐ3Πιηηθ(Ιο ρεΓνβύεηδ οο^ϊΐαΐϊο, 3££Γβ- β νοηΟέν εγχειρήσει , τότε πολϋς γίνεται κόπος τφ

«Ιΐβΐυτ δεπηοπβ εχρίίι-βτε ςυοΊ πιβιιΐβ ΓυεπΙ εοηεε-

ρΐ 1 1 μι , ΐιιηε δεπηοηϊ ηΐ3£ηιΐδ εχδΐίι'ιΐ Ιαϋοτ ρεΓ Ιοηε

νοεειη ίιιΙεΓριεΙαΙίνίΐιι , ο,ιιχ ιιυΐίαιη ϊηνεηίΐ ΓβΙίο-

ηεπι ϊη ϋ$ εχρίϊεβιιϋίδ ςυχ βιιηΐ Ϊηβ0*1>ί1ϊ>. Ουείιιηι

νϊάβιηυβ ,ΙαιηϊιιαΓΪυιη δρΙεηαΌιειη δειιβυ ρεΓείρίηηΐδ,

ρεΓ Ιιμτ.ίιπ ϊιι^ΓβιΙϊιηιΐΓ, 3εΓβιη οΐ'β ιπιΐιίηιιι*, 3(]υ3

3(1 '\ά ςιιοά π31ιιγχ νκΙείυΓ υΙίιηυΓ, Ϊ£ηεηι αιτί-

ρϊιιιυβ 3ϋ νϊΐίβ εοιιιπιιιηίεβίϊοηεπ), ι-ι δϊ ςιιίιΐ (Ιο 1ιί$

νείίπιυβ εοβίΙηΓε, ηιικίιιηιη δίΐ ιιηιιηΐφίοα'ςυβ εο

πιιη ςυχ εεπιυιιΐιΐΓ ίη ι-αΐίοηε 8ΐιχ εδβεηΐιχ : υη-

(1ειΐ3πι 3ΐιΙ ςιιοπιο(Ιο ΙκιΙμμι ςυοϋ εοηδίδΟί, ηοη

ροΐεπί νΪΓ Ιοα,ιιΐ, βΐίβηβϊ οπιηι-δ 3ΐίοβ ίυρβΓβΙ, ευηι

οηιηίβ εοιηρΓεΙιεηϋεηοΜ βείεηΐίβ 3(1 οη (]υχ ηοη

ροίεβΐ βδδβψιί βηυηΐϊαηάα, 8ΪΙ ίιηΙ>εεί1ΐ3. δϊ ηιιίειη

λίγο) διά της έρμηνευπκής ταύτης φωνής, μηδε μ ία*

μηχανήν έξευρισκούσης περί τήν τών άνεκφωνήτων

σαφήνειαν. Ούρανδν όρώμεν, τάς τών φωστήρων αΰ

γάς τη" αίσθήσει δεχίμεθα, γης έπιδεβήκαμεν, τον

άέρα τώ στίματι ελκομεν, ΰδατι πρδς τδ δοκοϋν τϊ^

φύσει κεχρήμεθα, τδ πϋρ είς κοινωνίαν βίου παρα-

δεχίμεθα, κάν τι περ'ι τούτων Ιννοήσαι θελήσωμεν,

τί τών φαινομένων 'έκαστον πέφυκε τώ της ουσίας

λόγω, πόθεν ή1 όπως τήν ϋπόστασιν 5σχεν, οΰ δυνήσεται

άνήρ τοΰ λαλήσαι · κάν ύπερ τους άλλου; ών τύχί},

πάσης καταληπτικής επιστήμης πρδς τήν τών άνεφί-

κτων έςαγδρευσιν άτονούσης. Εί δέ ό περ'ι τούτων

λόγος κόπον Ιχει υπερβαίνοντα τήν άνθρωπείαν τοΰ

λαλεΐν δύναμίν τε κα\ φύσιν, τί δν τις εί-οι πάσχειν

ςυί άα Ιιΐδ εδί δβπιιο, ΙιβοεΙ ΙαοοΓεηι, ςυί Ιιιιηια- Ο τούς περ\ αύτοϋ τοΰ Λόγου λόγους, ή τοΰ Πατρδ; τοΰ

Λόγου ; ΤΗπου πάσα ύψηγορία τε κα\ μεγιλοφωνία

άσάφειά τις έστι κα\ σιοιπή, εί πρδς την άληθή τοΰ

ζητουμένου σημασίαν κρίνοιτο, ώς τοϋτο μόνον έπ'

αϋτοϋ τδ (5ήμα κυρίως ειπείν, ότι κάν πάντας κινήσΐ]

τι; )ονιΓρςϊ,ί; % χα\ μηδέν έλλείπη τών θεοπρεπών

ν«ημ&:ων είπρδς αυτήν τήν άξίαν τοΰ προκειμένου

κρίνοιτο ή φωνή, δπερ άν εΓποι, λόγος ούκ έστιν. Οΰ

γάρ δυνήσεται άνθρωπος τοΰ λαλεΐν. Οϋ γάρ τήν δι'

δφθαλμών έγγινομένην τη ψυχϊ) περ\ τδ φαινόμενου

θεωρίαν ή δψις ϊστησεν, άλλά άεΐ βλέποντες ώς μη-

δέπω έο>ρακότες ώσιν , Ετι ίν άγνοια τδ διά της αΐ-

σθήσεως λαμβανόμενον Ιχομεν. Διαβήναι τδ χρώμα ή

δψις ού δύναται ■ άλλ' έχει μέτρον της ιδίας ενεργείας

τδ κατά τήν έπιφάνειαν τών δντων αΰτή προφαινδ-

' μενον. Διό φησΙν,<Ούκ έμπλησθήσεται όφθαλμδς τοΰ

έραν, και ού πληρωΟήσεται ους άπδ άχροάσεως" >

άκουστική δύναμις δεχομένη τδν περ\ έκάστου λόγον,

πληροΰσθαι φύσιν ούκ έχει. Ούοε\ς γάρ εύρεθήσεται

λόγος ό διαλαμβάνων δι' άκριβείας έν έαυτώ τδ ζη-

τούμενον. Πώς ουν πλησθήσεται άκοή της περ\ τών

ζητουμένων άκροάσεως, τοΰ πληροΰντος ούκ δντος ;

■Ιβ υηοςιιοηυβ «ϊϊοίΙιΐΓ, 3 ηαίιΐΓβ ηοη ΙκιΙκη υΐ ίηιρίεβίυτ. ΝυΙΙβ εηίηι ίηνβηίεΐιΐΓ ογοΙιο, ηυχ *]ΐιοό ηιιχ-

Γϊΐυτ ίη βε ρεΓΓεείβ εοιηρΓβηεη(1ιΙ. ^ιιειικιιΐιηοιίιιιιι ογ^ο ϊκηρΙβΙιϊΐυΓ 3ΐιι·ϊδ ιιιαΊιίοιΙβ βοηιιη (\ηχ ςυχ-

ΓυηΐιΐΓ, ευηι ηοη δίΐ ηυο(1 Ίιηρ1«3ΐ?

Ι)εΊιιϋε ροδΙ(|υ3ΐη Ιιχε θ"ίχϊΐ, ϊρδε δείρ^ιη ίηιεΓ- Είτα μετά τους λόγους τούτους , αϋτδς έαυτδν

Γ03*1, ει δίΐιϊ ΓεδροηιΙεΙ. Ναιη ειιηι Π){3νΪ3$ε1 : έρωτ3,κα\έαυτφάποχρίνεται. Έρωτήσαςγάρ, ιΤίτδ

«ΰϋίιΐ ε8( (|υο(1 ΓιπΙ? 1(1, ι ίιιςυίΐ, ι (ΐυοά ΓυΙυηιηι γεγονός; Λύτδ, ι φησ\, ι τδγενηθησόμενον · κα\τίτδ

ηβιη Ιοηιιεηίΐί νίιιι ει ηβΙυΓβιη δΐιρβΓ.ιι, ςυίάβτβηΪΓβ

εεηδεηιΐυπι εβί ίίδ ςιιϊ οΌ ίρδοΥεί'Ικ) δϋΐιΐ δεΓπιο-

ηίΐιυδ, αυΐ αε ΡβίΓε ν«Γϋί? Οιιχνίδ εεπβ ςυβηΐυιη-

νί8 βυϋΐίιηϊδ ογβΙϊο, ει νοχ ςυβηΐυπινίβ ηΐ3^η»,ε8ΐ

οοδευτΊΐβδ ςιι,Τ(1αιη ε( δίΐεηΐϊιιηι, δί 3(1 νεΓ3ΐη ε]ο»

ηυοϋ «(ΐιχΓίΐιΐΓ, ]υα'ίεεΐιΐΓ δί^ηίΓιεβίίοηειη, 3(1βο υι

Ηοε βοΐϋπι νβΓΐ»υπι ιΐεεο ρΓορπε ιΙίεϊ ροβδίΐ, ηυθ(1

βίδϊ οηαηβδ ιηονοϊηΙϋΓ εοκϊΐ3>ΐοηε8, εί ηϋιΊΙ οωϊΐ-

Ιαΐυτ εχ ϋδ ςυχ Οβιιπι (Ιεεβηΐ ηιεηΐίδ εοηεερίϊο-

ηίουβ, 8Ϊ νοχ ρβι·ροη(1αΐιΐΓ 3(1 Ίρδαηι ε]ηβ α,ιιοιΙ εδί

ρτορο^ίΐυη» (ΙίςηίΙαΙεηι, ίϋ ηηοο1 αΊχεΓΪΙ ηοη βδΐ

δεπηο. Νοιι ειιϊιη ροιοηΐ Ιιοπιο Ιοςυϊ. Νοη βηίη

«3ΐη (]ΐιχ ρεΓ οουΙοβ βηίιηχ ίηββΐ, ίη εο ηυοά

εεπιίΐυΓ εοη(εηΊρΐ3ΐ'ιοηειη βίβιϊΐ νίβηβ, 8ε<1 δειιιρεί'

βδρϊεϊεηΐεδ, ρεπηα'β 3ε δϊ ηοηϋιιηι νίϋίδδειιηΐδ,

3(11ιυε ίη ί^ηοΓβιίοιιβ Ιιβοβηινι \ά ψιοά ββηβιι ρβΓ-

εΙρϋυΓ. Νιη εοΙοΓβηιηοη ροΐββΐ νίβιιβ ρεΓν»(1βΓβ:

βεά ηιοο'υηι 3εείρίΙ βυχ ορβΓηΙίοηίδ βχ εοα,υοά ηρ-

ρβΓεΙ ίη βοΓϋπι ηιιχ βοηΐ δυρβΓΓιοίε. ΟιιηιηοΙίΓβιη

ιΐ'ιείΐ : «Νοη βηΐίηυϊΙαΓ οουΐοδ νίβυ, ηεε βιιπβ 3υ-

<1ίΐυ ίπιρΙευίΐυΓ : ινίβ βυϋίεηοΊ δυδείρίειίδ Ίά ςυοά1

»· I ΤίπιοΛ. ιι, 6.
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πεποιτ^ένον ; · Αύτδ, »φησϊ, € τδ ποιηθησόμενον. ι Τί Α οβί ; βΐ αιπ(1 ε*1 Φ""1 ΓβοΙιιιη 051 ? ΙόΊρδίιπι, ι ιη-

ουν βούλεται τδ ερώτημα; Έξ άκολουθίας ήμών πρδς ο,υίΐ,

αύτδν άφ" ών μεμαθήκαμεν , άντιτιθίντων κα\ λε

γόντων ■ Ει ταύτα πάντα ματαιότης, δηλονότι οδτε

γέγονεν ϊν τι τούτων α ούχ ύφέστηκε. Το γαρ μά-

ταιον πάντως άνύπαρκτον. Τδ δέ άνύπαρκτον, ούκ

αν τις έν τοις γεγονόσι λογίσαιτο. Εί δή ταΰτα ούκ

Εστίν, είπέ τί εστί τδ γενόμενον, ή έν τω είναι μέ

νει. Σύντομος οΰν αύτώ πρδς τδ έρωτηθέν ή άπό-

χρισις · Βούλει γνώναι τί εστι τδ γενόμενον; Νόησον

τί έστι τδ έσόμενον, κα\"έπιγνώστι δ γέγονε. Τούτο

δέ έστι τδ, Νόησόν μοι, ώ άνθρωπε, οίος γενήση δια

της αρετής έαυτδν ύψώσας, εί κατά πάντα διά των

αγαθών χαρακτήρων τήν ψυχήν μορφωθείης, εί Εξω

γένοιο τών τή; κακίας κηλίδων, εί πάντα ιίύπον τών

υλικών μολυσμάτων της έαυτοϋ φύσεως άποκλύσειας,

τί γενήση διά τών τοιούτων καλλωπιζόμενος , οϊαν

σεαυτώ περιθήσεις μορφήν. Έάν τούτο λογισμώ

κατανόησης, έδιδάχθης τδ έν τοις πρώτοις γενόμενον,

τδ κατ' εικόνα θεού κα\ όμοίωσιν. Και πού νύν έ-

κεϊνό έστιν, έρώ πρός ταύτα διδάσκοντα, δ ποτε γέ-

γονε , κα\ είς ϋστ:ρον αύθις ελπίζεται, νύν δέ ούκ

Εστιν; Άλλ' άποκρίνεται πάντως τδν αύτδν λόγον

ήμΐν δ τά ύψηλά παιδεύων, δτι διά τούτο τά παρόντα

ματαιότης ώνόμασται, διότι έκεϊνα έν τοϊς παρούσιν

ούκ έστι. Κα\ τί, φησί, τδ πεποιημένον; Αύτδ τδ

ποιηθησόμενον. Μηδε\ς τών άκουόντων πολυλογίαν

ήγείσΟω κα\ ματαίαν τινά βημάτων επανάληψιν, έν

τή διαφορά τού γεγονότος καΙ τοΰ πεποιημένου.

Δείκνυσι γάρ δι' έκατέρου τών βημάτων ό λόγο; τήν ^

τής ψυχής πρδς τήν σάρκα διαφοράν. Γέγονεν ή

ψυχή, κα\ τδ σώμα πεποίηται. Ούκ έπειδή άλλο τι και

άλλο σημαίνει τών βημάτων ή Εμφασις τή διαφορά

ταύτη κέχρητα: τών όημάτων έφ' έκατέρου τών ση

μαινόμενων ό λόγος · άλλ' ίνα σοι δψ τά πρόσφορα

κερί έκατέρου λογίζεσθαι, έκεϊνο κατ' αρχάς γέγονεν

ή ψυχή, δ είς ύστερον καθορισθείσα, πάλιν άναφανή-

σεται. Εκείνο πεποίηται ταίς χερσ\ τοΰ θεού τδ

σώμα πλαττόμ^ενον, δ δείξει τοις καθήκουσι χρόνοις

αύτδ ή άνάστασις. Όποιον γάρ άε\ μετά τήν άνάστα-

σιν ϊδοις, τοιούτον πάντως παρά τήν πρώτην πεποίη

ται. Ούδέ γάρ άλλο τί έστιν ή άνάστασις, εί μή

πάντως ή είς τδ άρχαίον άποκατάστασις.

Διδ τούτοις έπάγει κα\ τδ άκίλουθον λέγων, δτι

Εξω τού αρχαίου έστ'ιν ούδέν. ι Ούκ Εστι ιγάρ, φησ\,

«πάνπρόσφατονύπδτδν ήλιον · ώς άν εί έλεγεν ,

δτι εί μή κατά τδ άρχαϊόν έστιν , ούδέν έστιν όλως,

άλλά νομίζεται. Ού γάρ έστι, φησ\, πρόσφατόν τι

ύπδ τδν ήλιον, ώστε λαλήσαί τινα καΐ δεϊςαί τι τών

έπιγινομένων , δτι καινόν έστι τούτο και τω δντι

ύφέστηκεν. Αύτη τών είρημένων έστΊν ή διάνοια.

Ή δέ λέξις τούτον Εχει τδν τρόπον "ΚαΙ ούκ Εστι πάν

πρόσφατόν ύπδ τδν ήλιον δς λαλήσει κα\ έρεϊ, "Ιδε

τούτο καινόν έστι. Και έπαγωνίζεται τοις είρημένοις

διά τών έφεξής λέγων · ι Εί τι άληθώς, φησ'ι, γέγο

νεν, έκεϊνό έστιν, δ έν τοις αίώσιν έγένετο τοις πρδ

ήμών. ι Ταύτην γάρ ενδείκνυται τήν διάνοιαν αύτά

ηυοιΐ Πιοίβηϋυω βδΐ. > 0_υίϋ βΓ«ο 8ΐ1)ί νιιΐΐ

ίιβϊο ϊηΙβΓΓθ8»ιίο? Οαιη ηοδ βχ οοηδβςυβηΐίβ βχ ϋ*

ηα* (Ιίοϋείπηίδ βΐ οΙ)]ίθ6Γβηιιΐ8 βΐ ιΙίοβΓβηιυδ : δϊ

1ΐ360 οπιιιία 3ΐιηΙ ν8ηΐΐ35, ρβΓ$ρίουυπι 681 (\υοά ηβςιιβ

ΓαϊΙ οϋ'κίςυβιη βχ ίΪ8 π,υδβ ιιοη οοηδίίΐεπιηΐ. Νβιη.

ιμιοά νβηυιιι βδΐ, οιιιηίηο ηοη ροίεβΐ οοηβϊδίβΓβ.

^ιιο<) ΒϋΙβηι ηο:ι ροιεβΐ εοιίδίδίβΓβ, ηβιηο ίιι ϋβ.

ςυ« ΓιιβΓυηΐ η'ριιΐηνβπΐ. δίη βιιΐβιη 1ι*ο ηοη βυηΐ,

άίο ηυϊιΐ 8ΪΙ (|υοιΙ ΓαϊΙ, 3ΐιΙ ςιιβηιαιίιιιοιίυιη ιηβηεαΐ

ίη β8βι»ηΐΪ3. Α<1 ΓΟββίυιη θγ^ο 1)ΓβνΪ8 ββΐ βΐ Γβδροη-

8Ϊο : Υίϋ δείΓβ ηυίιΐ βίΐ ηηοιΐ ΓυίΙ, βθξίΐ3 (μικί δΐΐ

ΐ|ΐιοι] β8ΐ ΓιιΙϋΓϋηι, βΐ οο^ηοδοεδ \ά <\υοά ΓυίΙ. Ηηε

βυΐβπι βδΐ : Ου^ίια, ο Ιιοπιο, ο,αβίίδ Γιιίαπίδ βϊδ, ςιΓι

Ιβ ρεΓ νίΓΐιιΐβπι ϊη βΐΐυιιι βχΐυϋδΐί, δί ίη οηιηϋ>ιι»

Β 3ηϊηΐ3ηι ΓοπηβνεΓϊδ ΙχΗΐϊβ εηϊΓ3εΐεπ1)ΐΐ8, δί 31)

οπιηΐΙ)υ8 νίΐϋ ηιβεϋΐίδ ΓυεΓίδ Γβηιοΐιΐδ, δί ηΐ3ΐβπη-

Ιϊαιη ίηςυίηαηιβηΙΟΓυπι δΟΓϋββ 3 Ιυβ ππΙογβ βΐιιβ-

Γίδ , ςυίιΐ, ίηηϋ3ΐη, Γυιυτυδ επβ, 8Ϊ δίδ δίε οπίΒΐυβ,

βΐ (ΐυβΜ Ιβ Γογπι3 βδ ίηιΙαίυΓϋδ. 8ί Ιικε Γβΐίοιιβ

εοιιιρΓοηεηιΙβΓίδ, ϋίιΐίοίδΐϊ ςιιΊΛ δίί. ίιΐ ηιιοιΐ Γϋ'ιΙ ίη

ρΓίπιίϋ, ηθίπρεψιοιΐ Γιιίΐ αά Ώβϊ ίηΐΛ^'ιηβΐΒ βΐ βίιηϊ-

ΙίΐιιιΙϊηοιη. Ει υϋί ηιιηο ϋΐυιΐ εδί (<1Ίε3ΐη βϊ ηηί Ιι*ο

άοαβί) ςυοΛ ΓυίΙ 3ΐίςιΐ3ΐ>οΌ, 61 ίη ροδΙβΓϋΐη ηίΓδυβ

ΒρβΓβΙυΓ, ηηηε αυΐβπι ηοη βδΐ ? 1(1βιη βιιΐβιη ηο!)ϊϊ

ΓεβροηίεΙ, ηυί ηοδ ΰοοβΐ δυΜίηιίβ : ςιιοιΐ ρΓθρΐβΓ«3

ρΓΧδεηΙία ηοηιίικιΐί δυη( ν3ηίΐ3δ, ο,υοιΐ ΪΙΙ3 ιιοη

βηηΐ ίηΐβΓ ρΓίβδβηΐίβ. Ει ςυίά βδΐ (μιοά ΓβοΙιιιη ββΐΤ

Ιρδίιηι ςιιοϋ Ιβοίβηάυιη βδΐ. Νβηιο βχ ϋδ ςαϊ 3υ-

ΗίυιιΙ, βχ'ΐδΐίιιιβίβδίο δΐιρβΓνβοιιηββηιβΙ ίηβηειιι νβΓ-

1)θπιιη Γι'ρβίίΐίοηβηι ίη άΊΟίΓβηΙίβ β]ιΐδ ςυοά ΓαϊΙ

βΐ ουοϋ ΓηγΙιιιπ β»1. ΡβΓ «ιίπιηπςυβ βηίπι νβΓΐ)υηι

Οδίεηϋΐ ΟΓαΙίο 3ηϊπΜ6 3 οβγπο (ΙίΐΤβΓβηΐΐβηι. ΡυίΙ

δβιι 0Π3 βδΐ 3ηίηΐ3, βΐ οοΓριιβ Γ«οΐυπι βδΐ. Νοη ηυο-

ηίααι βΐίυϋ βΐ οΐίιιά δίβηΊΠοΒΐ νβΓΐ>οπιηι βηιρίιβδίδ

ηβο νβΓΐ)οηιηι ιιΙίΐυΓ «ΙίΙΪΒΓβηΐίβ ίη ιιΐιοφίβ δίβηίΠ-

ε»ΐο, δβ(1 ει Ιίϋ'ι οοηοβάίΐΐ β» ηιι» εοιιεπιβ βυηΐ (Ιβ

υΐΓ0(|ϋβ *βΐίηΐ3Γβ ; Ιη ρπηοίρίο ίίΐυιΐ ΓιιίΙ 3ΐιίη>3,

ςιιοιΐ ροδίβπϋβ ρυΓ^Ηΐι ΓϋΓδίιβ «ρρβΓβΙι'ιΙ. ΙΙΙυιΙ Γβ-

οΐυπι βδΐ 1>οί ηι«ηίϋ'α5, οϋ<.(1 εί Ιίοιυηι βδΐ 0θΓρυ«,

ηιιοι] ίρδυιη οοηνεηίβηΐίϋΠδ Ιβηιροπυυδ οβίεηΰβΐ

Γβδίιιτβοΐίο. Οϋβΐβ βηίηι βοσιρβΓ νίι1βΓΪ8 ροδί Γβ-

8ϋΓΓβεΙίοηβιη, Ιβΐβ οιηηίηο ρπηιο Γβοΐυιιι βδΐ. Νβ-

(]ηβ βηίηι εδί βΐίη,ϋίιΐ βΐίιιιΐ ΓΟδϋΓΓβοιΐο, ΒΪβί ςηίβ Πι

οπτηίηο ίη ρηδΓιηυηι δίβΐυηι ΓβδίίΙυΙίο.

Οιΐ3ηιο1)Γβιη Ιιΐδ 3(1]ΐοΊι ί(1 ςοοιί εδί εοηβεςαοηδ,

(ΙΊεβηϊ, ιιίΐιίΐ οδδβ οχΙγβ ί(1 <}ΐιοι1 β8ΐ 30 ίιιίΐίο. « Νί-

Ιιίΐ βδΐ > βηίηι, ίηςιιϊΐ, ι τβοβηδ βυΐ) βοΐβ : » ρβΓΪικΙβ

30 δί άίοβΓβΐ: Νΐβί &ίΙ υΐ ΓιιίΙ βηΐϊςυίΐυδ βι 31» ίηίιίο,

ηίηϊΙ βδΐ οηιηίηο, δβά βχίδΐίιηβΐιΐΓ. Νϋ"Ι βδΐ βηίηι,

1η(|υίΙ, Γβοβηδ δοΐ) βοΐβ, ηι βΙίςιιίδ ροδβίΐ Ιοηυί, οι

οδΐεη(1βΓβ ηΙί(ΐιιί(1 βχ ϋδ ψιχ ροδί ΔαηΙ, Ηοο ηονηηι

βδδβ οι ΓβνβΓ» οοηδΐδίεΓβ. Ηίο εβί βεηβαδ βΟΓϋπι

ηνιββ 0*1013 δυηι. Ηοο ηιοάο βηΐβιιι ββ ηβυβί ιΐίοΐϊο:

ΝΊΗΊ1βδΙδυ1)βο1β Γβοβηδ, ηβο βδίηυ'ι ΙοςϋβΐυΓβΙ ροδδίΐ

ίΙίοβΓβ, Εοοβ Ιιοο βδΐ Γβοβηδ. Ιίδ «υίβηι ςυ36 άίοΐ» ΜΗΙ.

ρβΓ β3 ςαχ ϋείηεβρδ δοςϋΐιηΙϋΓ, βοΊΙβΓβ οοηίβηάίΐ,

(Ιϊοβηβ : < 5ί ψΜ, » ίηςιιίΐ, ι νβΓβ ΓϋίΙ, ίϋηά βδΐ

({ϋοιΐ ίυίΐ ίη δκοοίίδ (ΐ«* ΓηβΓίιηΐ βηΐε ηο» »
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ΙΙυηο εηίηι δειιεπηι οβίοηϋυηΐ ίρββ δοημίυπΕ νβιΊ>3, .

φι» βίο Ιοοειιΐ : 1»π\ ΓικΙιιιιι βδΐ ίη $χοιιΙΪ5 ηυχ

ΓυβτυηΙ 3ηΙβ ηοδ. δί 3ΐιΙβιη εοπιιη ουκ (μΛά δΐιηΐ,

βχδΐίΐίΐ οϋΐίνίο, ηϋιίΙ παΪΓβΓΪβ. Ναπι βΐ β» ςικε ηιιηο

βιιοί, εοπιρΓεηβηάεΐ οοΐίνίο. ΟυβηαΌ εηίιη 3(1 νί-

ΙίοΠΙ 00ΠνβΓ82 681 ΙΟίΐΙΓίΙ, ΙίΟΠΟΓυΠ) 1101)15 δΙΐΙ>Γ8ρδίΙ

οοΙίνίο: ηυαικίο 3υ(< ηι ηιΙ ιιΐίΐΐιπη ΓβοΊεπιηιΐδ, πίΓδϋδ

ιιι»1ϋπι ΐ<>βθΙιΐΓ οΐιϋνίοηε. Ηαηο βηίιη ρυΐοεδδβ 5βη-

βυιη ίη ϋδ ςαχοΊοιβ 8υηΙ, υ1)ί ϋϊοίΐ,Νοη β$ΐ ηιβηιοιΪΛ

ρηιηίδ, 6( ςυϊύβιη ηονίδδίπιίδ ουιη Γ;ιεΐ3 ΓυβτίηΙ, ηοη

επί ηιβιιιοΐ'Ίΐ. 0υ38ί <1 ί οβΓβΙ : ΕοΓυηι ςυ% ιΐβίηεερβ

ενβηβΓυηΙ, ροδΐβ3πι ςυχαοίηίΙίοΓυίΙίβΙίείΐβΙεπι, ρβΓ

(|03β ίη ηΐ3ΐί$Γυί( ^βηυβ ηυη»ηυαι, άβίεοαηΐ ηιβιηο-

ιΪ3ΐη β3 ςιη« ρο8ΐΓβιηί$ οΐίιη Πβηΐ Ιεπιροηου$. Νοη επί

εηίιη βοπιιη ιηβιηοηβ ευηι ϋδ ςαί ΓυΙυπ βιιηΐ ίη

ιιονίδδίηιο. Ιΐοο εβί· : υΐιίηκίδ εί3ΐυ$ οπιηίηο (Ιείβοίΐ

ιι:ιΐιΐΓ:ΐί ιηαΙοΓίιιιι ηιβπιηΓίβπί), ίη ΟιγϊβΙο Ιββυ , ουϊ

8ΐοιΪ3 ει ροΐεηΐίβ ίη 8%εηΐ3 δχουίοπιιιι.

Λιηεη.

Ι10Μ1ΕΙΑ Η.

ι Ε%ο, ι ίηςυίΐ, ι ΕεοΙεδίβδΙββ. > ΟίιΚοίιηυδ 3ΐι-

Ιειη <|υίδΠ3ΐη βίΐ Εεε1ε$ί38ΐβ$, ΐ|ΐι ■ φ\χ βυηι »1>εΓ-

Γ3ηΙί3 ε( άΊδρβΓδβ , ίη ιιηυηι εοΐΐί^ίΐ, ει οπιηί»

ιιηυιη £Γε$εηι εΠίείΙ, ηΐ ιιίΐιίΐ δίΐ ηυοα" ηοη ιιυιΐίαΐ

ριιΙοΙΐΓ3ΐη ρ38ΐθΓΪ8 νοοειη, ςιια; νί νίΐϊϋαΐ οαιηϊ3.

ι νβιΊ>3 βηίπι, ι ίηηυίΐ, < ηϋίε βξό ΙοςιιοΓ, δρίιϊιιΐδ

βυηΐ εΐ νίΐβ **. ι 1β 8βίρ8υιη ηοηιίηπΐ Εεείε&'οδίοη ,

ιιΐ ιηβϋίουηι, ει νΊΐ3ΐιι, ει ΓβδίιΐΎεοΐίοηεηι, ει Ιυοβηι,

βΐ νίβηι, βΐ ΟίΙίυηι, ει νεπίβίεπι, ει οιηηΪ3 ηοιηίηβ

Ιιυηΐ3ηίΐ3ΐίδ εΐ οεηενοΐεηΐίχ ίη Ιιοπιίηβδ. Ο,υοηιοιίο

βΓ^ο ηιεαΊοί φΐίϋεπι νοχ οοηνβηίΙ 3ΐ§Γ0ΐ3ηΙί1»ιΐδ :

νβΓΟϋΐη 3(ΐΐεηι νίΐχ ίη ηιοιΊιιίδ εβί είΓιεβχ, α,υί

ο,υαιηΐο αυϋϊεηηΐ νοεβηι ΡϊΙίϊ Ηοππηίδ, ίη ρΐ'ίδΐίηα

πιοΠ»1ίΐ3ΐβ ηοη απιρΓιιΐδ ΓβπΐίηεηΙ ; (|ΐιϊ αυίειη βυηΐ

ϊη δερυΐεηδ ψιχι-υηΐ νοεεπι Γβδυιτβοΐίοηίβ, εΐ Ιιιείδ

Γβιίο εοηνεηίΐ ϋβ ςυϊ βυηι ο1>δπΐΓ3ΐί, εΐ νια β8ΐ

1*νϊδ 30 ρΐ3Π3 ΪΪ8 (]ΐιί βυειτϊνεπιηΐ, εΐ οκΐϊιιπι ίίδ

ςυίοιίδ ορυβ βδΐ, ιιΐ ίηΐτβηΐ : ίΐα ΕεεΙε8ί.Ί8ΐε$ οιηηί-

ηο άΊδδεηΙ οιιιη ίίδ ςυί βηηΐ ίη ΕεοΙβδ'ο. Νοβ ίςίΐυΓ

αΐΙοςυίΙιΐΓ Εοοίββίβδίεβ. ΑυαΊιιηΊΐΒ ίΐαςηβ ηοβ «}ιμ

Υ8ΐΊ>3, ςυί δυιικίδ ΕεεΙεβίβ. δίειιι εηίηι βήοι-η$

«βρίοίΐ 3(1 εοΓνρΙυειιιη, ηειηρβ δΐιυιη ϋυεΙΟΓεπι, ει

η»υΐ3β 30* £ΐιοβϊ·ηαΐοι·βπ>, ει βείεβ «ά ίηιρβΓβίοΓβηι,

ίΐ* βΐίηηι ,Ί<1 Εοοίβδίχ όυοβηι ϋ, ςιιί βυηι ίη εαεία

ΕεεΙε8Ϊ33. Οηί(Ι 8Γ{;ο (Ιίοίι ΕεεΙεδίβδίβδ ? ι Ε^ο Εο-

είεβίβδίεβ Γϋί ΓβΧ ΙδΓββΙ ίη ΙεΓυδαΙεπι. ι ΟιιαηαΌ

Ιιοε ? Λη ηοη οηιηίηο α,υπηιΐο Γιιίΐ 35 ίρβίδ γοχ

εοηίΐίΐιιΐιΐδ δυρεΓ δίοη ηιοηΐεηι δαηείηιη ^ιιβ ,

ρ™α"ίθ3η8 ρΓίεεβρΙυηι ΟοηΊΪηϊ?Οηί <1ίχίΐ Ποιηίηιι$,

• Ρί1ίϋ8 ιτιειίδεβ Ιυ, ε^ο Ιιοϋίβ βεηυί Ιε"; » εηιη εηίηι

ηυί εβί ογοβΙογ υηίνβΓδί, ει ρ3ΐβΓ 533θυΙθΓυιη ιΐίχ'ιΐ

86 Ηθ(1ίβ ςβηιιίβδβ, υΐ ρβΓ Ιιοο ςυοιΐ ΙβηιροΓΐ £εηε-

Γ3ΐίοηΐ8, ηοιηεη ΐεηιροΓαΙε 3(Ι]ερεΓίΐ, ηοη εβηι ηυχ

ΓυίΙ βηΐε 8»*ευΐ3 ββββηΙΪΜη, 8βϋ 83ΐη ο,ιι;β Γυίι ίη

ΐεπιροΓβ 30" Ηοιτιίηυηι 83ΐυΐειη, ροΓ 03Γηεπ) ^βηεΓα-

Ιίοιιεηι νεΓουηι 08ΐεη<1εηΙ.

τά βήματα της Γραφής, οδτως Εχοντα, "Ηδη γέγονεν

έν τοις αϊώι» τοις γεγονόσιν άπο έμπροίθεν ήμών.

Εί δέ επεκράτησε λήθη των γενομένων, θαυμάσης

μηδέν · κα\ γάρ τα νϋν δντα, λήθη καταληφθήσετοι.

"Οτε γαρ εις κακίαν ή φϋσις Ιρ^ίεψε, λήθη των άγα-

θών έγενόμεθα · όταν δέ γένηται προς τδ άγαθδν,

αύθις ήμϊν ή άνάλυσις, πάλιν τδ κακδν λήθη συγκα-

λυφθήαεται. Ταϋτην γάρ οΐμα: τήν διάνοιαν έν τοίς

είρημίνοις είναι, έν οΐς φησιν, Οίικ Ιστι μνήμη,

τοίς πρώτοις καί γε τοις έσχάτοις γενομένοις ούκ

έσται μνήμη , ώς άν εί Ελςφν · Των έπιγινομένων

μετά τήν έξ άρχής εύκληρίαν, δι' ών έν κακοϊς γέγονβ

τδ άνθρώπινον, έξαλείψει τήν μνήμην τά πάλαι τοις

έσχάτοις έπιγινδμενα. Ούκ Εσται γάρ αύτών μνήμη

μετά των γενομένων εις τήν έσχάτην · τουτέστπ,ή

έσχάτη κατάστασις άφανισμδν παντελή της των κα

κών μνήμης έποίησε της φύσεως, έν Χριστώ Ίησοϋ*

ψ ή δόξα και τδ κράτος είς τους αιώνας τών αιώνων.

Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ».

< Έγώ, ι φησ\ν, ι δ Εκκλησιαστής, ι Έμάθομενδέ^

τίς δ Εκκλησιαστής, δ τά πεπλανημένα τε καί διε-

σκορπισμένα συναγαγών είς Εν, χα\ ποιών τά πάντα

μίαν ποίμνην, ?να μηδέν άνήκοον ή της καλής τοϋ.

ποιμένος φωνής της τά πάντα ζωο-οιοϋσης. ι Τά

γάρ (5ήματα, » φησ\ν, «α έγώ λαλώ, πνεϋμά έστι, καί

ζωή έστιν. > Οδτος όνομάζει έαυτδν Έκκλησιαστήν,

ώς ίατρδν, καί ζωήν, χτ\ άνάστασιν, καί φώς, κα\

δδδν, Οϋραν τε, κα\ άλήθειαν, καί πάντα τά της

φιλανθρωπίας δνδματα. "Οσπερ ουν τοΰ μέν ίατροϋ

ή φωνή πρδς τοϋς άσθενοΰντας οίκείως Εχει, δ δέ τής

ζωής Λόγος έπ\ τών νεκρών ένεργδς γίνεται , τών

δταν άκοϋσωσι της φωνής τοΰ Υίοΰ τοΰ άνθρωπου,

μηκέτι έναπομενδντων τη" αρχαία νεκρότητι · οί δέ έν

χώμασιν δντες, τήν φωνήν της άναστάσεως έπιίη-

τοΰσι , κα\ ό τοΰ φωτδς λίγος τοις έσκοτισμένοις

άρμδδιος, ή τε δδδς τοίς πεπλανημένοις λεία, καί ή

θύρα τοις τοΰ είσελθεΐν δεομένοις · ούτω χα\ δ Εκ

κλησιαστής τοίς έκκληαιάζουσι διαλέγεται πάντως.

Ούκοΰν πρδς ήμας λαλεί δ Εκκλησιαστής · κα\ δη

άκοΰσωμεν τών λδγων αύτοΰ ήμεϊς ή Εκκλησία. Ός

γάρ ό μέν χορδς πρδς τδν κορυφαΐον δρ3, πρδς δέ τδν

κυβερνήτην οί ναΰται , κα\ πρδς τδν στρατηγδν ή

παράταξις, οΰτ(>> Χαΐ πρδς τδν καθηγεμδνα της Έκ-

1 κλησίας, οί έν τφ πληρώματι δντες της Εκκλησίας.

Τί ουν φησ\ν ό Εκκλησιαστής ; ι Έγώ έγενδμην

βασιλεύς έπ\ Ίσραήλ'.έν Ιερουσαλήμ, ι Πότε τούτο ;

"Η πάντως δτε κατεστάθην βασιλεύς ϋπ' αύτοΰ, έπ'ι

Σιών δρος τδ αγιον αύτοΰ, διαγγέλλων τδ πρόσταγμα

Κυρίου ; Πρδς 8ν εΐπεν δ Κύριος, οτι ι Τίός μου εΐ

σϋ, > χαΐ ότι «Σήμερον γεγέννηκά σε· ι τδν γάρ

ποιητήν τοΰ παντδς, τδν τών αιώνων πατέρα, σήμερον

είπε γεγεννηκέναι, ίνα διά τοΰ παραθεϊναι τδ χρονι-

>οδν δνομα τψ καιρψ τής γεννήσεως, μή τήν προαιώ-

νιον ΰπαρξιν, άλλά τήν έν χρόνω έπΐ σωτηρία τών

άνθρώπων διά σαρκδς γέννησιν παραστήση 6

λόγος.

»* ^οαη· νι, 63. " ΡβϊΙ. ιι, 6 &<,<}.
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Ταύτα ουν ό αληθινές Εκκλησιαστής διεξέρχεται, α βΓβ° ρβΓδεππίιοτ νοπίδ ΕοείβδίβδΙεβ, αΌεεηβ,

διδάσκων, οΤμαι, τδ μέγα της ευσέβειας μυστήριον,

ότου χάριν έν σαρκ\ ό θεδ; έφανερώθη. « "Εδωκα γαρ,

φησι, τήν καρδίαν μου τοϋ έχζητήσαι καΐ τοΰ κατα·

σκέψασθαι έν σοφία περ\ πάντων των γενομένων ΰπδ

τδν ούρανόν. > Αύτη ή αιτία τοΰ έπιδημήσαι δια

σαρκός τοις άνθρώποις τον Κϋριον , τδ δοϋναι τήν

καρδίαν αύτοΰ εις τδ έπισκέψασθαι έν τή σοφία έαυ-

τοϋ περί των ΰπδ τδν ούρανδν γενομένων. Τά γάρ

υπέρ τδν ούρανδν ούκ έδεϊτο τοΰ έπισκεπτομίνου, ώς

ουδέ τοΰ ίατρεύοντος τδ μή τή νόιω κρατοΰμενον ·

έπε\ ούν περί γήν τά κακά. Τδ γάρ έρπυστικδν υλ\

βίαιον Οηρίον ό δφις έπ'ι τώ στήθει κα\ τή κοιλία

συρόμενος, βρώμα ποιείται τήν γήν, ουδέν τών ου

ρανίων σιτούμενος, άλλ' έν τώ -ατουμένω συρόμενος,

II I ΒΓυίίΓΟΓ, ΠΙ3«ΙΐυΐΙ1 ρίβΐ3ΐίδ II) ΥβΙ&ίΊ ϋ 111 , ΠβΙΙίρο

ςιι.ιηαιπ ϋε εαυια Οβιΐϊ ίη εαπιβ βίΐ ηιαηίίβδίαιυβ.

ι ϋβϋΊ, ι ίηςυίΐ, ι οογ ιηειπη μι ρ,υχι-βΓεη) βΐ

ίηνβ8Γΐ£*Γ6ΐτι ίη δαρίεηΐία άβ οηοηϊΐιιΐδ ςυα: Γ»εΐ3

βυηΐ βιιΐ) βοΐβ. > Ηίεε 681 031153 ειιτ Οοιιιίηιΐδ ία

03ΓΠ6 3(1 ηοιηίηβδ βΰνβηεηι, βΐ ίηΙβΓ εοβ δίΐ νβΓ-

ωΐυβ, ηβΒίρβ ιιΐ άβΓβΐ εοι· βιηιπι 3(1 Γοηδίά'εΐ'βηάιιιιι

ίη δβρίειιΐίβ $«3, ύβ οαιηίουβ α,ιΐ33 Γ3(.·13 δΐιηΐ βιιΐι

εοβίο. Ν3Πΐ ςυχ βυηΐ »υρβΓ εοΒίυηι, ιιοιι οριΐδ Ιΐ3ΐ>β-

Ιιαηΐ αΐίςυ,ο ςυϊ ϊηηυΪΓβΓεί, ηεςυβ β<· ςιιί ηιεά'εΓΟ-

Ιιιγ ίϋ ςυο(1 πιογοο ηοη ΐΒ&οΐΛϋβι. φυοιιίβιιι βγ%ο

ία ΙεΓΓα βυηΐ ηΐ3ΐ3 ; Γβρίίΐίδ βηΐηι οΐ νϊοΐβιιΐ» ΙιβδΙί»

δίτρειίδ, (]υ;β ΓβρβηάΌ £Γ3ϋίΐυΓ δΐι ρΓ» ρεοΐιι» βΐ

νβηΐΓβοι, ΐεΐΎβιη εοπιεάίι, ει ηυΙΙα Γβ νβδεεηβ εχ

πρδς τδ πατούμενον αεί βλέπει, τηρών την πτέρναν Β εθΒΐεδΙΐΙ)(ΐδ **, δβά Γερΐ3ΐΐδ ίη εο φιού εβΙοΒίιΐΓ, 3(1

της ανθρωπινής πορείας, κα\ τδν ίδν ένιείς έκείνοις

τοις την έξουσίαν τοϋ πατεΐν έπάνω δφεων άπολέσασι.

Διά τούτο Ιδωκε την καρδίαν αύτοΰ έκζητήσαι κα\

κατασκέψασθαι περ\ πάντων τών γενομένων ύπδ τδν

ούρανδν. 'Εν γάρ τοΓς ύπεράνω τών ούρανών άτα-

πείνωτον βλέπει την θείαν μεγαλοπρέπειαν ό Προ

φήτης λέγων, δτκ'Επήρθη ή μεγαλοπρέπειά σου

ύπεράνω τών ούρανών ' > έπιιδή και τδ έπουράνιον

μέρος διά της κακίας έταπεινώθη. Ούτω γάρ φησιν

ό Ί'αλμιρδδς, δτι διά τάς άμαρτίας αύτών έταπεινώ-

θησαν. Τούτο ήλθεν δ "Εκκλησιαστής έπισκέψασθαι,

τί γέγονεν ύπδ τδν ούρανδν, δ μή πρότερον ήν · πώς

είσήλΟεν ή ματαιότης , πώς έπεκράτησε τδ άνύπαρ-

χτον, τίς ή δυναστεία τοΰ μή υπάρχοντος. Τδ γάρ

χαχδν άνυπόστατον, ότι έκ τοΰ μή δντος τήν ύπό-

στασιν έχει· τδ δέ έκ τοΰ δντος μή δν, ούδέ έστι πάν

τως κατά τήν ιδίαν φύσιν · άλλ' δμως τών τή ματαιό-

Ίά δβηιρβΓ αβρίπί! ο,ικχΙ εαΙεΛίυχ, ο1>δ8Γν3ΐΐδ εβίεβ··

ηευπι ^Γεδδΐΐδ ηοιηίηίδ, νβηεηυηι ίιηηιίΐίειίδ ίΙΙίδ

ςυί ιιηίιβηιηΐ ροΐβδίβίβηι εβίεβηάί βυρει· ββΓρευΐεδ;

ρηιρΙεΓε» (Ιβιΐίΐ οογ δυιιπ) »ά ίηπ,υίΓεηιΙυιιι βι εοιι-

8ί(1εΓ3ΐΐ(1υη) άβ οιηηίουδ ςυχ- Γβεΐ» βυηΐ δυΙ) εοείο.

Ιη ϋδ εηίιιι ςυχ βπηΐ δΐιρΓ3 εοβίοβ, πιϊηϊπι& ϋερΓί-

ηιβηάβηι «Ιίνίηαπι νϊάβΐ πΐίςηίΩεεηΐίβηι ΡΓορΙιείβ

(Ιίεβηδ ■' < Ε1εν3ΐ3 οβί ηΐ3ξηίΙίεεηΐί3 ο]υδ δΐψΓ3 εοβ

ίοβ". > ΟηβηϋοςυϊιΙβηι εβ ρβΓβ <\ηχ εδί 8υ1> Γαείίδ,

(ΙβρΓβδδβ ει 3ΐ)]βεΐ3 ίιιίΐ ρεΓ νϊιΊιιιη. 8ϊε ειιϊπι 3ί(

Ρ&ιΙηο|ηρΙιυ8,ΡΓθρ(βΓ ρεεεκΐ» βυβ ηυηι·1Ϊ3ΐί δυηΐ.

Ααΐ Ηοε εοιίδίάβΓαηιΙυηι νβηϊΐ Εεϋΐεδϊβδίεδ, ηεηιρι;

ςιιϊαίιοη) ΓΒοΐυηι δίΐ 8υϋ εοβίο, ςιιοαίρπυδ ηοη εΓ3(,

ο,ιιεηΐ3(Ιιιιθ(Ιιιιη ίη^Γεδδ» δίΐ νβηίΐϊδ : ηιιεηιβάιηο-

ϋυηι Ίά ηιιοϋ ηοιι βδΐ ϊιινβΙυβί'ίΐ, ςιιχηιιπι δίΐ νίβ

ε]υδ <|ΐιοϋ ηοη 681 : ιηαίιιιη εηϊηι ηοη ροΐβδί εοηδί-

δίβΓβ, ειιω εχ εο ςυοιΐ ηοη εδί, Ιΐ3οε3ΐ δΐΐ05(3ηΐί3ηι :

ιριοοΐ 3υΙβηι ηοη βδΐ εχ εο ({υοά εδί, ηε οιηηίηο

ιίοιιιίηβΐυπι οΐΊϊ-

τητι δμοιωβέντων επικρατεί ματαιότης.

ςυϊιίειιι εδί δεευιιιΐυιιι βιιβηι Π3ΐιΐΓ3ΐιι ; εΐ [3ΐηεη ίη 63 ηυχ δΐιηΐ νβηίΐβΐί 3δδίιηίΐ3ΐ3,

ηεΐ ν3Ιΐίΐ3δ.

ΤΗλθεν ουν έκζητήσαι τί) έαυτοΰ σοφία τί γέγονεν

ΰπδ τδν ήλιον, τίς ή σύγχυσις τών τϊ[δε πραγμάτων,

πώς έδουλώθη τδ δν τψ μή δντι · πώς δυναστεύει κατά

τοΰ δντος τδ άνυπόστατον. ι Κα\ οίδεν δτι περι-

σπασμδν πονηρδν Κωκεν δ θεδς τοίς υίοϊς άνΟρώ-

πων, τοΰ περισπάσθαι έν αύτώ. ι Τούτο δέ, ούχ ώς

4ν τις έκ του προχείρου νοήσειε, εύσεδές έστιν οΓε-

σθαι, ότιαύτδς έδοικενό θεδς τδν πονηρδν τοίς άνθρώ-

ποις περισπασμόν ή" γάρ άν εις έκεΐνον ή τών κα-

ΥβηίΙ 6Γ$[0 3(1 ίηηυίΓβηιΙιιηι ρβΓ δυαιη δβρίεη-

Ιίαηι, ςυίιΐηβηι ίβοΐυιη βϊΐ δυΙ) βοΐβ : ςυχηβιη

Γεπιηι ηιιχ Ιιίε δυηΐ, δίΐ εοιιΓοδίο, (|ΐιεηΐ3ΐΙιιιοι1υηι

ί(Ι ςυοΛ βδΐ β&Τβεΐυιη δίΐ δεΓνυιη ε]υδ ηυοιΐ ηοη βδΐ,

ηυβηιβιΐιιιοιίϋΐιι ίη \ά ι|υοϋ 681, ιΐοηιίηηΐυπι οΐιΐίηεΐ

ί(1 ςηοά ηοη ροΐεδί εοηδίδίβΓε. < Ει εο§ηονίι ηιιού

ηΐ3ΐ3ΐη αΊδίΓβεΐίοηεπι (Ιειίίι ϋειιβ ΓιΙϋδ ηοηιίηιιιη,

υΐ 0"ί$ΐΓ3ΗβΓβηΙιΐΓ ίιι 63. ι Ηοε αιιίβηι ιιοιι υΐ ευί-

φΐβιη ίη ρΓοιιιρίυ Γυβπΐ εοβΐΐβΓε, ρίυηι εδί ρηιβτβ,

κών αιτία έπαναφέροιτο. Ό γάρ τζ φύσει άγαθδς, Ο πυο(1 ίρβε Πβιΐδ ιΐεοΐεπί η)3ΐ3ΐη ΙιοιιιίηίΙιιΐδ (ΙίδΐΓ»-

κα\ άγαθών πάντως παρεκτικδς γίνεται · διότι παν

δένδρον καλδν καρπούς καλούς ποιεί , και ούτε άπδ

άκανθών σταφυλή, ούτε έξ άμπέλου άκανθα φύεται ■

δ ουν τή φύσει άγαθδν, ούκ &·/ τι πονηρδν έκ τών

θησαυρών αύτοΰ προχειρϊσαιτο. Ούδέ γάρ ό άγαθδς

άνθρωπος έκ τοΰ περισσεύματος της καρδίας κακά

λαλεί, αλλά κατάλληλα τή έαυτοΰ φθέγγεται φύσει ■

πόσω ουν μάλλον ή τών άγαθών πηγή ούκ άν τι τών

«ονηρών έκ της ιδίας φύσεως προχέοι ; Αλλά τούτο

νοεΐν ύποτίθεται ή εύσεβεστέρα διάνοια, δτι τδ άγα-

β^>ν τοΰ θεού δόμα. Τούτο δέ έστιν, ή αύτεξούσιος

εΐίοηεπι. δίε βηίηι ιηηίοπιιη 03Πδ3 ίιι ίΙΙυηι εοηίεΓ-

ΓβΙΐΙΓ. Ν3ΙΠ, ηΐΐί 681 Π31ΙΙΓ3 1)011(18, 1)0η3 (|1ΙΟ(]υβ

ρΓ«1)βΐ οιηηίηο, ςυοηί3ΐη οπιηίδ 3γ1)ογ Ιιοηβ, ϋοηοδ

ΓηιεΙυβ ΓαοΊι, ει ηεααβ βχ βρϊηϊβ υνβ, ηβςυβ εχ νίΐε

δρίηβ ηβδείΐιΐΓ Οιιοϋ βτχο 6ϋ» 681 η»ΙυΓ3 υοηυηι,

εχ δυίβ ΙΙιεδβυΓίβ ιηβΐυπ) ηοη ρΓΟάυχεηΐ. Νεςυβ

βηίηι 1)οηιΐ8 Ηοιηο εχ αΐιυηϋαηΐϊα εοηΚβ ιοίΐί Ιο-

ςυίΙηΓ δβά 63 ΙοςυίΙυΓ ηιιχ δυηΐ 8υ<0 ηαίιι Γ3Β

εοητβηίβηΐίβ : ςυβηιο βιγο πιββίβ Γοηβ υοηοΓυηι

ηίΐιίΐ πιβίί βχ δυ3 η3ΐυΓ3 ρΓθίυ(1βΓίΙ? δβο" Ηοε ρψχ-

1>βΐ ϊπίβΐΐί^οικίυπι , ηπί 08ΐ 'ηΐ3£ί8 ρίιΐδ δεηδυδ, ο,ηοϋ

"Οεη. ιιι, 14. "ΡββΙ.ονι, 17. " Μαίιΐι. νιι, 16. " ΜαΙίΗ. χιι, 54 ; Ι,υο. η, 45.
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1)0ΐιιιιη 651 ϋοιηιηι ϋεϊ. Ηοε απίο πι εδί ηιοΐιιί Ιϊοβη Α κίνησις ή τή οιημαρτημένη των άνθρωπων χρήσβι

;ΐΓΐ)ίΙι ιί, <|αϊ, (Ιαιιι εο »1>υβϊ βυΐιΐ ΙιοπΓιιιεβ, ρβεειιηΒ,

ίυίΐ ίιι ΙιοηιίιιίΙιιΐδ ιιΐδίπιπιεηΐιιιπ 3(1 ρεεεαίυιπ. Βο-

ιιιι ιιι βιιιηι εβί η*Ιυ.Γ3 εί 86ΓνίΙυΙί ηοη υυιιοιίιιιιι

Ιώεηιηι αΓίιίΐΓΐυιιι. Οπού βυΐεηι 681 ηεεεδδίΐβΐϊ

βυΙι|εεΐιιηι, ίη υοιιίδ ηβιιιο ηιιηαβητβηΙ ; ββό! ίρ&β

ΙΟχτλ ηιεηΐίδ ηρρεΓιΐίο, οιιιιι ςίΐη (ΙίδείρΙίηιε εαβίϊ-

{«Ιίοηεπι αά εΐϊ^εηάυπι νίιίυπι άεΑυχίβδεί, εββεΐα

εβί αηίαιΐβ ΐεηΐβιίο, ςυχ α ΓεΙιιΐδ εχεεΙδίβ εΐ Ιιοηο-

πΐίοϊί εοηνιιΐβ» ββΐ »ά βηϊηιί πιοΐυδ, ςυϊ νβΐιεπιοκ-

(εΐ' ρβΓίυιΊαηΙ ε( οΩίείυηΙ. Ηοε ε«ι (ριοά* δί^πίΠεΛί

ϊΙΙικΙ ι άεόϋΐ. ι Νοη ςυοι! ίρβε ηιβίιιπι νίΐχ Ιιοιηί-

η ιι ιη ίηαΊϋειίΙ, βειΐ ο,ιιοά ϋοηίδ ςιι* α Οεο <1:ιΐ3

8ΐιιιΙ, Ιιοπιο ρνορίβΓ ίηορίϊΐη εοηδίΐίί, υ$υβ δίι Ιαιι-

«μιβιη πΐ3ΐοηιιιι αϋιιιίιΓιειιΙίδ.ΟοηδυενίΙαυΙβιη &3ηεΐ3

ίργανον εϊς άμαρτίαν έγένετο. Άγαβδν γάρ τή φύσει

τδ αύτεξούσιον και άδούλωτον, τδ δέ ύπεζευγμένον

άνάγκαις, ούκ 4ν τις έν άγαθοϊς άριθμήσειεν · άλλ'

ή αυτεξούσιος αύτη της διανοίας ορμή άπαιδαγωγή-

τως προς τήν αϊρεσιν της κακίας άπο^όυεϊσα , πει

ρασμός της ψυχής έγένετο , άπδ των υψηλών τε κα\

τιμίων, πρδς τάς έμπαθεϊς τής φύσεως κινήσεις κα-

τασπασθείσης. ΐοϋτό έστιν 8 σημαίνει τδ < έδωκεν. ι

ούχ δτι αύτδς τδ κακδν τή των ανθρώπων ζοιή έν-

εποίησεν, άλλ' οτι τοις παρά θεού δοθεΐσιν άγαθοϊς

ό άνθρωπος ϋπδ άβουλία; κακών ΰπηρε σίαν έχρήσατο.

Σύνηθες δέ έστι τή άγια Γραφή τά τοιαύτα τών νοη

μάτων ταϊς τοιαϋταις έξαγγέλλειν φωναϊς · ώς τδ,

< Ηαρέδωκεν αύτούς ό Θεός εις πάθη ατιμίας· ι κα\,

8επρΐιΐΓ3 Ι3ΐε$ βεηδίιβ 1ιυ]υ$ιηοάϊ βηιιηιίαΓβ νοεί- ™ < "Εδωκεν αυτούς είς άδόκιμον νοϋν, ι καΙ* Έσκλήρυνε

1)ΐΐ5, ι:ΐ Ιιοε, ι ΤιμΜμΠι εοδ ϋευβ ίιι ραδδίοιιεδ

ί£ηοπ)ίηΐ% ", ι Ει, ι Ι)εάΐΙ εο8 ϋειίδ ίη ΓεριοΙιιιηι

βοιι-ιιιιι > Κι, ι ΙιιοΊΐΓ.ινίι εοΓ ΡΙιαΓβοιΓίδ " ; βΐ

ΐΙΙυιΙ, < ΑυβίΎΒΓε ηοβ ίεε'ΐδΐί 3 νια 1113, ίηιΙιιΐΛδΙί

εοΓ(ΐ3 ηο5ΐΓ3, ίιι Ιε ηοη ΙίπιβΓβπΐ *'. ι Ει, ι ΑΙκΙιιχίΐ

808 ίη ίιινίη, ει ηοη ίη νΪ3 **. > Ει, ι ΟβεβρίβΙΪ πιο

61 ιΐεεερίυβ βαιιι " : » ει α,ιιχευιια,ιιε 8>ιηΐ ε]ιΐ8ΐιιο-

(Ιϊιίη ςιιΐΐηι· εχβεΐιιβ 8ειΐ8ΐΐ8 ηοη θ8ΐεηο"ίΙ Ιιοιπί-

ηαιη ηυίιΙρί3πι 3 ϋεο βχδΐίΐίδδβ ίη Ιιιιιιΐ3ΐΐ3 παιπι-ϊ:

8«(1 ροιε8ΐ3ΐβηι 3εειΐ83ΐ ει 1ί1)8Γΐ3ΐεηι , ςιι« ϋοηυηι

ςαίϋειη ε8ΐ, ε ι 1)εί αΌηυιη π;ιιηγ«; ϋβΐυιιι : ιηβΐυιη

βυίειη ενββίΐ ρπψΐιτ ρτορεηβίοηειη :κΙ εοηΐΓ3Γίυπι

πΐ3ΐιπη. Υίιϋι εΓ^ο Εε(Ίε8Ϊ38ΐε8 οιηηίβ ο,ιΐ33 Γ3<13

βιιιιΐ ίη νίΐα, <|ΐιχ ε$1 5υ1) 8θΙε, ηιιοιΙ οιιιιιία επιιιΐ

νβηίΐ38. ι Νοη εΓ3ΐ ειιίηι ηυϊ ίηίεΙΙί^εΓεΙ, ηοη εΓ3ΐ

<]υί ϋευιη ΓεςυίιεΓεί8* : ι ηυβηάοα,υίιίεπι οηιπο»

<ΙεοΙίη3νεΓυηΐ, βίιηιιΐ ίηυΐίΐεβ Γβεΐί &υηΐ. Ργο-

ρΐ8Γ83 ευιιι ύϊχίβΐεΐ : < Εεεε οιηηίβ ν3ηίΐ3&, ι 8υ1>-

]υηχίί ε3ΐΐ8αηι, ιιεηιρε ςυοά Γ>βυ8 ηοη εβί ε3υ$3

Ιιογιηιι, 8β(1 Ιιυιιι.-ιη»; βρρείίΐίοηίβ ΙιΙκί α εΐεείίο ,

ςιΐ3ηι νοεβνίΐ βρίπΐιιιη. Ηιιηε βιιίεηι 3εευ83ΐ βρ'ι-

τήν καρδίαν Φαραώ ·»κα\ τδ, « Τί έπλάνησας ήμάς,

Κύριε, άπδ τής όδοΰ σου, έσκλήρυνας τάς καρδίας

ήμώντοϋ μήφοδεΐσΟαί σε;ικα\, € Έπλάνησεν αυτούς

έν άβάτω και οϋχ 6δψ· > καΐ,ί Ήπάτησάς με κα\ ήπα·

τήθην ·ικαΙ οσα τούτοις εστίν έμότροπα, έφ' ών ή

άκριβής διάνοια οΰ τδ παρά του θεού τι τών άν-

θρώπων έγγενέσΟαι τή ανθρωπινή συνίστησι φύσει ·

άλλά κατηγορεί τής εξουσίας, ή άγαθδν μέν έστι κα\

θεού δώρον δεδομένον τή φύσει · γέγονε δέ, διά τής

πρδς τδ έναντίον ρΌ-ής κακόν. Είδεν ούν ό Εκκλη

σιαστής σύμπαντα τά πεποιημένα έν τώ ϋπδ τδν

ήλιον Ρ'.ω, δτι πάντα ην ματαιότης. ι Οϋχ ην γάρ 6

συνιών, οϋχ ήν 6 έκζητών τδν θεδν · ι έπειδή πάντες

έξΐκλιναν, άμα ήχρειώθησαν. Διά τοΰτο ειπών, δτι

' « Και ιδού τά πάντα ματαιδτης, · τήν αίτίαν έπή-

γαγεν, δτι ούχ 4 θεδς τούτων αΓτιος, αλλά ή προαί

ρεσις τής άνθρωπίνης δρμής, ήν πνεύμα ώνόμασεν.

Κατηγορεί δέ τούτου τοΰ πνεύματος, ούχ δτι τοιούτον

έξ άρχής ί^ν " η γάρ αν Εξω κατηγορίας ην, ε'

τοιούτον έγένετο· άλλ' ότι διαστραφέν έξηρμόσθη τοΰ

κόσμου.

ΓΪΐυιη, ηοη φιοιΐ Ι3ΙΪ8 688εΙ 3ΐ> ίηίΐίο : ηυΙΙί εηίηι εΓΪιπίηί Γυί$$εΐ βΠιηίδ, 8ί (3ΐί$ ηοΐϋδ εβδεί ; 8βα ψιοά.

ρεΓνεΓ8υ8 βΙ> οι-η3πιειιΐο (1ί8εε886Γίι.

ι ΡεΓνεΓδϋηι, > ίιιςυίΐ, ■ ηοη ροιεΓίΐ εχοΓηβιί : >

Ιιοε 081, ρεΓνεΓβιιηι ηοη ΓυεΓίι εοηνειιίεη$ εΓεβίυΓΧ

3 ϋβο εχοΓΠ3ΐ3?. Ουοιηοάο βη'ιιη βτΙίΓβχ, φιί εχ

ρΓαρο8ίΙο βΐίηιιίιΐ 8ί1ιί ΓβίΐΓίεβΙυΓ, Γε^υΐβ εΐ ίίΐο (Ηγϊ-

£ΪΙ ρ;ιΠ85 ηυ% εοηείυόιιηΐ Τ3$ίβ εϋεείίοηεπι, ρεΓ

3Γΐί(ίείθ83ηι 3(1 δε ίηνίεειη ΙιβοίΙυάίηεπι. 81 ςυίιΐ

ίοιειη εχ ηίβ 3(1 ΓιΙιιηι ηοη είΐ (Ιίτοτίπηι, ρετνεΓ-

δίοηεηι οηιηίηο ηοη βιιβεϊρΐΐ, ψιχ ΓβεΙι οΓαΐ εοιη-

ρβ^ο εΐ}υηεΙυΓ3 ; 8β(1 Ίά ςυοηηβ »ά Γιΐυιη (Ιεϋυεβίυτ

οροηεΐ, ιι I ΓεεΙυηι ΓιαΙ, $ί ΓυΙυΓυηι ββΐ υΐ ευιιι εο,

ηιιοά Γβεΐυπι εβί , εοη]ιιη£3ΐιΐΓ. Ιι» εΐίβιη οΊεϊ(

Εεε1β5ΐ38ΐβδ, ςυοϋ ηιιχ βνίΐίο ρβΓνβΓββ οβί η3ΐιΐΓ3,

ηοη ροΐβδί ϊηββββ εΓεβίηΓ* 3 τεοΐβ ηΐίοοβ οχογ-

ιΐ3ΐ%. < Ει άεΓεεΙιΐδ, ι ίηηυίΐ, ι ηοη ροΐεεί ηπιιιο-

πιτΐ. ι ΟεΟεεΓε βεεϊρϊ ρΓΟ ε^εΓβ , ηοβ (ΙοεβΙ

εοηβυείυϋο δεηρίυπΕ ; ϊϋο,ϋε εχ ηιυΐιίβ ρΓουητί

€ Διεστραμμίνον » γάρ, φησ\ν, ι ού δυνήσεται έπι-

κοσμηθήναι· » τουτέστιν, ούχδν γένοιτο τή παρά τού

θεού κοιμηθείστ) κτίσει οίκεϊον τδ ένδιάστ^ιοφον.Ώσπερ

γάρ ό τεχνίτης ό κατά πρόθεσίν τι έαυτψ τεκταινόμενος,

Ρ κανόνι καΙ σπάρτω διευθύνει τά μέρη τά τήν έπερ-

γασίαν τοΰ σκεύους διά τής τεχνικής πρδς άλληλα

σχέσεως συμπεραίνοντα · εί δέ τι τούτων μή κατά

τήν σπάρτην διευθυνθείη, οϋ παραδέχεται πάντως

τήν διαστροφήν ή εύθής άρμονία, άλλά χρή κάκεΐνο

ύπαχθήναι τή σπάρτη κα\ εύθϋ γενέσθαι, εί μέλλοι

τψ εύθεϊ συναρμόζεσθαι 1 οϋτω φησ\ν ό Εκκλησια

στής, δτι ή παρά τής κακίας διαστραφεΐσα φύσις τή

κεκοσμημένη ΰπδ τοΰ όρθού λόγου κτίσει έγγενέσθαι

ού δύναται. « Κα\ υστέρημα, ι φησ\ν, ι οΰ δυνή

σεται άριθμηθήναι. ι Τστερεϊοθαι τδ λείπεσθαι, ή

γραφική συνήθεια νοεϊν διδάσκει ■ χα\ τοΰτο έχ

"Ι\οιη.ι,26. «·ί1)ί(1.28. ·' Εχοιί. ιν, 21. "1β3. »ιιι, 17. "Ρεβί. ενι, 40. " αεΓειη. χχ, 10.

"Ρβ3ΐ. χιιι, 2,3.



6ϋ 615ΙΝ ΕΙΧίΕδΙΑδΤΕΝ. Η0Μ1ΜΑ II.

πολλών Ιαν. πίττώβββθαι·. Ό γάρ έν παντ\ καΐ έν Α ροΐβϋΐ. Οιιί βηϊηι ιΛίφίρ. εΐ ίηιβτ οπιηΐ'8 εε!ε1)Γ3ΐιΐΓ

πάσι μεμνημένος Παύλος, οίδε κα\ ΰστερεΐσθαι καΐ

περισσεύειν κα\ ό διά της άσωτίας τήν πατρικήν

βαπανήσας ούσίαν, )ιμοΰ κατασχόντος, ήρξατο τοΰ

ύστερείσθαι · καΐ περί τών άγίων ό Παύλος διεξιών,

τάτεάλλα φησ\ περ\ αύτών έν οΤί έκακοπάθουν τώ

σώματι, κα\ τοϋτο προστίθησιν, ότι ύστεροΰμενοι κα\

θλιβόμενοι. Ούκούν χαΐ ένταϋΟα υστέρημα ό λίγος

ειπών, το λεΐ-ον διά της φωνής ένεδείξατο * τδ δε

λεΐπον έναρίθμιον τοις ούσι γενέσθαι οΰ δύναται. Κα\

γάρ οί μαθητα'ι, έως μέν πάντες ήσαν έν τω ίδίω

πληρώματι , δυοχαίδεχα ήσαν τδν αριθμόν έπεί δε

άπώλετο ό υΊ6ς της άπωλείας, έκολοβώθη ό αριθμός,

τω μή συναριθμεϊσθαι τοϊ; ούσι τδ λεΐπον ■ ϊνδεκα

γάρ μετά τδν Ίούδαν χα\ ήσαν κα\ ώνομάζοντο. Τδ

ουν υστέρημα, φησ\ν, οΰ δυνήσεται τοΰ άριθμηθή-

ναι. Τ£ τοϋτο σημαίνει διά τοΰ λόγου ; "Οτι ήν ποτε

■κα\ τδ καθ' ή μας τω παντί έναρίθμιον συνετελοΰ-

μεν γάρ κα\ ήμεΐς εις τήν 'ιεράν των λογικών προ

βάτων έκατοντάοα. Επειδή δέ άπεβουκολήθη της

δρείου διαγωγή- τδ έν πρόβατον, ή ήμετέρα φύσις,

διά κακίας πρδί τδν άλμώντα τοΰτον κα\ αΰχμηρδν

τόπον κατασπασθεϊσα, ούκέτι δ αϋτδς άριθμδς έπ\

τοΰ ποιμνίου τών απλανών μνημονεύεται, άλλ' ένε-

χήκοντα χαϊ έννέα κατονομάζονται· τδ γάρ μάταιον

έξω τοΰ άριθμοΰ τών ύφεστώτων γίνεται,διότι υστέ

ρημα οϋ δυνήσεται τοΰ άριθμηθήναι. ΤΗλθεν οΰν

ζητήσαι κα\ σώσαι τδ άπολωλδς, καΐ έπ\ τών ώμων

άναλαβών άποκαταστήσαι τοις ούσι τδ τϊ) ματαιότητι

Β

ΡίΐιΙιΐδ, βεϊΐ βΐ άείΐεεΓε βΐ 3ΐ)ΐιηι1βΓβ Ει ηυΐ

ρΓοάϊβο νίνεηοΌ ρηΙοΓηηδ ΓηουΚαΐεβ εοιιβιιηιρββΓηΙ

ειιπι ευπι Γβπιββ ίηνβδϊβδβΐ, «βριΐ ιΙεΠεβΓβ Ει

(Ιβ ββηείίβ Γεεβηβεηβ Ρβιιΐϋβ, ϊηΐεΓ 03ΡΙΘΓ38 εοΓροιίδ

βΙΙΙ'ιείίοηΡδ ςϋ3β ρ388Ϊ βηηΐ, Ιιαηε φιοηυε 3(1(ΙίΙ,

(ΙβΩείβιιΙεβ οι βίΠίειί "'. Εγ£0 Ιιϊε ςυοηυε νρΓΐ)υπι

ειι ιιι (ϋχΪ88βΐ (ΙβΓιΌΐιιπι, ρβΓ νοεβπι \ά ςιιοιΐ «ΙεββΙ

οίίειιιΐίΐ. Οιιοά αιιΐβιπ (ΙββδΙ, ίηίει* 83 φΐχ βιιιιΐ

ιιηη ροΐρβι ηιιιηεΓ3Γί. Είβηίπι άΊδείριιΙϊ, ςιιηηιΐο

ίηΙΡ<»βΓ βΓΗΐ ΡΟΓΗΙΤ1 ΓΟΕίϋδ, 8Γ»Ι)1 ΠΙΙΠΙβΓΟ (1 1 ΙΟ(1βΟ ϊ ΙΙΪ .

Ρθ8ΐ«|ΐ>3πι βαΐβιη ρβτϋΐ βΐίιιβ ρεπίίιϊοηϊδ, ηΊβηειίδ

ίυίΐ εοπιιη ηυηβΓίιβ, φιοά \ά φΐοά όββηΐ, ηοη

οοηηππΐ6Γ3ΐ)3ΐιΐΓ ϊηΐβΓ εοδ ηυί 6Γ»ιιΙ. υηϋεεϊιη ειιίιη

ροδί .Ιικίηηι εΐ επιηΐ βΐ ηοηιϊη»1)3ηΐιΐΓ. ΟβΓεεΙυβ

βΓβΟ, ίηφίίΐ, ηοη ροΐΡΓΪΙ ιιιιπιβΓβπ. Οιιίά βη;ο ρβΓ

Ιιοε $ϊ@ηίΠε3ΐιΐΓ ? Ρυίιηυδ εΐ ηοβ ο,ηοηιιε αΐϊυ,υηηιΐο

ίη ηιιηιβΓΟ ιιηίνεΓδοηιιη : ΓρΓρΓεΙιβιηιΐΓ βηϊηι ϊη

ε3ΐ3ΐθ£ΐιηΊ οτίυιη ΓΛίϊοηβ ρΓΜί!ϊΐ3Γαιη δ3επ εβηΐε-

ηβρϊϊ. ΡοδΙφίΛπι βυιεπι 3 ιιιοηίαηίδ ρ.ΐδΡηϊδ 3ΐ)8Γ-

Γ3νϊι ονΐδ υη3, ηειηρε, ηοδίΓ» ηβιυη, ρβΓ νίΐίιιιη

3<Ι ηιιηε 3Γί(1αιη ςΐ ΊηειιΙΙιιιιι Ιοοιιιι αΙ)8ΐΓ3εΐ3, ηοη

3ΐηρΙϊυ3 εοηιπιβιικίΓβΐιΐΓ ίιΐβιιι ηιιηιρπίδ ϊη %τν%<ι

εβΓυιη ςυχ ηοη «ΙιογγλπιιιΙ, βεά ηοηιϊηαηΐυΓ ηηηβ-

^ϊηΐ3 εΐ ηονειιι : ηβηι ναηιιηι ρδΐ βχίΓα ηιιηιεΓυιη

ε]ϋδ ςυοιΐ εοπδίδΐίι ; ηυοηίβηι (1(·Γβεΐιΐ5 ηοη ροΐεπί

ηυηΊβΓ3ΓΪ. ΎεηϊΙ εΓ^ο αά (|ΐΐ3ΒΓεηόιιιη ει 8ΡΓν.Ίηϋυηι

ςιιοϋ ρεπβΓβΙ, ει βδδΐιηιρίιιηι ίη ηυηιβιοδ, ϋβ ο,ΐϋβ

δΐιηΐ Γεδίϊΐυεηάαπι \ά ι\ηοά ρβΓίοηι ίη ν3πϊΐηΐη

τών άνυπάρκτων έναπολλΰμενον, ίνα πάλιν άρτιος β εοηιιη ςα* ηοη βυηΐ, ιιι ΓυΓδίιβ ίϊβΓβΙ ίηΐβ^εΓ ϋρϊ

γένηται ο της κτίσεως τοΰ θεοΰ άριθμδς, άποσωθέν-

τος τοΰ άπολωλότος τοις μή άπολλυμένοις.

Τις ουν ή τοΰ π/ανηθέντος επάνοδος, χαΐ τις ό

τρόπος της άπδ τών κακών πρδ; τδ άγαθδν αναλύ

σεως, έν τοις έφεξής διδασκόμεθα. Ό γάρ πεπειρα

μένος κατά πάντα καθ' όμοιότητα χωρίς άμαρτίας,

έκ τών ήμετέρων ή μϊν διαλέγεται" ό τάς άσθενείας

ήμών άναλαβών, δι' αυτών τώ; ασθενήμάτων της

φύσεως, τήν Ιξω κακίας όδδν ϋποδείκνυσι. Νΰν γάρ

μοι νόησον τήν Σοφίαν έξ αύτοΰ τοΰ κατά σάρκα

Σολομώντος διαλέγεσθαι· διαλέγεσθαι δε ταύτα, δι' ων

μάλιστα πρδς ϋπεροψίαν όδηγηθείημεν τών παρά τοις

άνθρώποις σπουδαζομένιυν. Οΰ γάρ καθ' όμοιότητα τών

πολλών, οΤς ούκ Ιστι κατ' έςουιίαν τδ χαταθύμιον,

καΐ ό παρ" αύτοΰ γίνεται λόγος ■ ώς διά τούτου τδ

άναξιόπιστον έχει κατηγορών έκείνων ών οΰ πεπεί-

ραται. Ήμεϊς γάρ ού τή έαυτών πείρα πάντα μαν-

θάνομεν · άλλά διά μόνων τών λογισμών έκεΐνα

γινώσκομεν, ών τήν άπολαυστικήν τών ήδέων τήν

πεΐραν ή πενία κωλύει. Κάν τινι προσάγεται συμ

βουλή παρ' ήμών, τδ παρ' ούδέν ήγεϊσθαι διϊν τά

ΰπδ τών άνθρώπων τιμώμενα, πρόχειρος ή παρα

γραφή τοΰ άκούοντος, τδ διά τοΰτο ήμάς άτιμάζειν

έκεΐνα, ότι μήτή πειρατή έναύτοΐςέγνωρίσαμεν. Ίνπ\

δέ τοΰ ταύτα ήμίν διαλεγομένου, άργεϊ πάσα τοιαύτη

('.ντίρ^όησις. Σολομών γάρ έστιν ό ταύτα λέγων · ό δέ

Σολομών ούτος τρίτος ήν έν τοις βασιλεύσι τοΰ

ΡΓββΙιΐΓΧ ηυηιεπίδ, εοηδει νβίο εο ηυοιΐ ρβΓίβΓϊΙ,

ϋδ (|υ3? ηοη ρεΓευηΙ.

Ουίδηοηι εΓ^ο δίΐ ΓβάϊΐυΒ ρ]ιΐ8 ςιιοΛ 3ΐ>εΓΓ3νβΓ3ΐ,

εΙ(]υίδη3ΐη 8)1 πιοάυδβ ηιβίίδ 3(1 ηοηυηΐΓβνεΓδϊοηϊβ,

ιΐεϊηεερβ άηοεπιιΐΓ. 0«ιί βηϊηι ρεΓ ηιηηίβ Ιεηΐβΐιιβ

εβί 3(1 βϊ γπ ί I ίίικϋ ιιρπί 3ΐ)δ(|υβ ρεεοβίο, εχ ηοδΙΓίδ

ηοϋίδοιπιι (ΙίδδβΓΪΐ. Οιιί ηοδίΓΠδ βδδΐιιηρβίΐ ίηιϋεείΐ-

ΙίΙβΙβδ, ρβΓ Ίρδ3$ ηαίιΐΓίβ ϊιιΓιηιΓιΐ3ΐβ8, ΟϋΙβηιΙίΙ νί.ιη»

ςιι* 881 εχΐΓβ νϊΐϊυπα. Νιιηο ργ^ο Γβε ίιιΐβΙ1ϊ^38 ιΐίδ-

88Γ€Γβ83ρϊεηΐΪ3ΐη βχ ϊρβο δβίοπιοηε, ςυί βδΐ δβοιη-

ϋυπι 03Γηβπι : ε» βιιΐβπι (ΙϊδδβΓεΓε, ρβΓ ηιι« ιηβχϊηιβ

(Ιβ(Ιυο»ιιιυΓ αά 83 εοηίβηιηεικί», (|ΐιηπκη βΐηιΐίο

ΙβηβηΙιΐΓ Ιιοηιΐηβδ. Νοη βδΐ βηϊηι β]ϋδ ογβΙϊο βίιιιϊ-

Ιίδ οπιΐίοηϊ ηιυΐίοπιιη, ςυϊ ίιι ροΐεδίαίε βυβ ηοη

Ό 1ΐ3Ϊ)εηΐ ϊ(1 ςηοιΙ ΙυΙιβΙ βϊ εβί βϊβ οοπίϊ ; αάεο ιιι

ρΓορΙεΓεβ Γκίβ δίΐ ϊηιΐί^ιιυβ, υΐ ςυί ΪΙΙ» αοειίδεί, ςη?ε

ηοη εδΙεχρεΓίυδ. Νοβ βηϊηι ιιοη εχρβΓΪβηΐ'ο ηοβίΓα

οιηηίη ύίβεϊιηυβ, δβο" ρβΓ βοΐβδ εο§ίΐ3ΐϊοηβδ ΗΙα

ο"εηιιιηι βοβηοδϋίηΐϋδ, ηιιοΓυηι 8ΐΐ3νίΐ3(Ϊ8 ει άε1εεΐ3-

Ιίοηίδ εχρρΓίεηιία ηε Γποπίιιγ νεΐ3ΐ ραιιρβί'Ιηδ.

Ουοο" 8Ϊ ηοβ βΐϊειιί οοηδίιίαιηιΐδ, υΐ ιιίηϊϋ ίβοϊαΐ ρ»

ς«58 3ΐ> ηοπιίηϋ>υδ Ιΐ3ΐιβηΙιΐΓ ίη ΙιοηοΓε, ϊη ρΓοιηρίιι

881 εϊ, (|υί ηκε 3ΐιαΊΐ, ρΓΧδβηρίίο, ςυοϋ ρΓορίεΐ'ε»

ηοβ ί1Ι:ι όεδρίείβιηιΐδ, ςοοά ε» ηοΐιίβ ηοΐβ ηοη δίηΐ

βχρβηεηΐί». Ιη εο .ίιιΙοπι <\υ'\ Ηχε ηουίδ α'ϊδββΓΪΙ,

εεβββΐ οπηηίδ β] ιΐ5ΐηο<1ϊ οοηίΓΟίΙίοΙίο. ΕδΙ εηϊηι 8η-

Ιοπιοη (|ϋϊ Ιΐίεε άίεϊΐ. Ηϊε αυΐεω δβίοιηοη «βϊ ΙβΓ-

" Ρΐιϊΐϊρρ. ιν, 12. " ίυε. χν, 24. ,8Ηο1)Γ. ιι, 37.
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Ιίυδ ίη Γί·ι> Ϊ1ιιΐ5 ΙβΓ.ιβΙ, ροδί ϋΐιιπ) δβαΐβπι, βΐ Οα\Ίά Λ Ισραήλ, μετά τ6ν Σαοϋλ εκείνον, χα\ τδν παρά τοΰ

ηιιί λ IV» ίυίΐ είβεΐυδ. Ιϊ εηπι 3 ρ,ιΐΐι· 3εεερί*5εΐ

ίιηρβπιιηι, εί ρηι ϊη άΌπιίηβΐυδ εΓενίδδβΙ ιιιη^ηίΐιι-

άίηβ, Γεχ ΓεηυηΐϊαΐυΓ 1δΓ3εΙίΐίδ : ο,υί ηοη ΙκΊΙο εί

ρΓχΙίίδ ροριιΙυπι δίΙ>ί 8υΙ)]εεΙυιη Ιειεηδ, δβ<1 ίη

δυηιιηβ ροΙεδΐ3ΐβ ει ραεε νίιαηι ηςειίδ, ηοη ορεΓβηι

ροηευηΐ ίη ίίδ ςιιχ ηοη ήβΐιούαΐ ΐεα,υίΓεηιΙίδ, βιίΙ

ιιΐ ΓπιβΓΟίιΐΓ ίίδ ςηίυηδ .ιΙιυη(Ιίΐυ3ΐ ; υΐροΐβ ςιιοιΐ

ιιίηίΙ οΙ)8ΐητβΙ α,υοιηίηυβ 8ε οΙ)1εεΐ3ΐ-εΙ ίίδ η υχ δίοί

εβδβηΐ ('οπϋ. Ν3πί ευαι οιιρίυΊιβΙε δϊπιυΙ βχίεΐϊά'β-

υηΐιιΐ" εορΪ3, εί 3ιΙ ίπι ίμΙιπιι Ιίυοπιηι ει Ιβχιιιη <τ;ιΐ

οΐίιιιη, ευηι ηΊΙιίΙ ςηοιΐ ιιοΙΙεΙ, ε]υ8 ίηΙειτυηιρεΓεΙ,

ίη ϋβ π,υχ ]υειιικΐ3 ογ.ίιιΙ, νίυβ (Γ3ϋιιεΙίοηεηι, ει

βΐίοςηί ειιιη εδδεί δπριεηδ, οι ηΙίειι]ηδ εχ ίίδ ςιιχ

3(1 νο1ιιρ(3ΐεηι μειίίηεηΐ ου ίη^εηϋ βευηιβη ίηνε-

ηϊεηάϊ ε&βεΐ (ζηαπιβ, ϋΚίΙ βε Ιιχε ει ηχε εχεο£ίΐ3δδβ

εκ ϋ$, ίη ςυχ ΙΥυεπαΊ εβυδβ εοηΓειΊιιι· βίικίΐαηι :

ευηι βυιεπι οιιιηία ίεείδβεΐ, φΐχ οΓ3ΐίοηε άείηεερδ

βηυηιεΓ3νί(, ιΐίχίι βε ίρ83 οΊάίείδδβ εχρεηεηΐίΐ,

η,ιιοιΐ Ϊ8(οηιπι, ίη ηηίυιΐδ ροηίΙυΓ «Ιικϋιιπι (ϊηί$ εβί

νβηίΐΛδ. ΙΙιιηε 3ΐιΐοιη οηΐίηειη .'κΙΙιΊΙιπίι ίη πλγγ»-

Ιίοηε, φιηϋ ρΓΪηιυηι ηιιίύεπι ίη ρπιηίδ Ιεπιροπϋυβ

νίΐχ βιιχ επιύίΐίυηί ν&εινβηΐ, ηεε εχ ε,μίδπιοιίί Ια-

1·οΐ'ίϋιΐ8 ειηο1Ιίΐ3 8ΪηΙ βίπιΐίβ. δρΪΓΪΙυδ 3ΐιΐβηι ΙίηεΓ»

ιιβυβ β'ιΐ βίβε.ιίοηε, ηοε εβί η3ΐυτχ βρρείίιίοηε, βι!

ίηεΓεηιεηΙυιη εθ£ηίιϊοηίδ, ειΪ3ηΐδί ευηι Ι3υυπί τεείβ

$αεεε(1εΓεΙ ίιΐ ευ]υδ δΐιιιΐίο ΐεηεΙ>3ΐιΐΓ; ουιηςυβ 8Ϊε

βτβνίΜβ* 83ρίεη(Ϊ3, ηοη πιΐίοηε εοηδίιΙεΓβδβε, φΐχ

ίη 3ηίιηί ρβΠιίΓυδίίοηί Ιοι νεη·ΙιΐΓ, ει ε$ΐ εχρει·δ

Κυρίου έξεΕλεγμένον Δαβίδ. ΙΙυτος τήν άρχήν παρά

τοΰ πατρός έχδεξάμενος, χα\ αΰξηθε\ς εί; μέγεθος

ήδη τοϊς Ίσραηλίταις τής δυναστείας άναδείκνυται

βασΕλεύς ' δς ούκέτι δ'.ά πολέμου κα\ μάχης τριβών το

ύποχείριον, άλλά κατά πάσαν έξουσίαν τή ειρήνη έμ-

βιοτεύων, έργον έποιεΐτο ού τήν κτήσιν των μή προσόν

των, άλλά τήν άπόλαυαιν των περιόντων · ως ούδενος

αυτψ πρδς ούδεν\ των καταθυμίων δντος κωλύματος.

"Η τε γάρ περιουσία της επιθυμίας συνεξετείνετο,

κα\ ή σχολή πρδς τήν άπίλαυσιν άνετος ήν, οΰδενδς

τών άβουλήτων τήν έν τοις καταθυμίοις διαγωγήν

έπικόπτοντος · τά δέ άλλα σοφδς ων, και έφευρείν τι

τών καθ' ήδονήν ϋπδ συνέσεως ίκανδς, είπε τά κα\ τά

τών προς άπόλαυσιν σπουδαγμένων έπινοήσαι. πάντα

ποιήσας, δσα καθεξής τώ λίγω άπηριθμήσατο , 6ε*

αΰτής είπε μεμαθηκέναι της πείρας, δτι εν πέρας

έστ\ τών έν τούτοις σπουδαζομένων ή ματαιδτης.

Τάξιν δε τοιαύτην ίπέΟηκε τψ διηγήματι. ώς πρώτον

μεν, έν πρώτοις χρδνοις τής έαυτοϋ ζωής. τη παι

δεύσει δούναι σχολήν, κα\ μή καταμαλακισθήναι τάς

εκ τών τοιούτων πόνων σπουδάς ■ χρήσασΟαι δε τ%

προαιρίσει τοΰ πνεύματος, τουτέστι τη όρμη τής

φύσεως, εις προσθήκην γ'Λυσεως, εί χα\ μετά πόνων

κατωρΟοΰτο τδ σπουδαζόμενον 1 καΈ οϋτως αύξηθεΧς

διά σοφίας μή λόγω κατασκέψασΟαι τήν έμπαθή και

άλογον περ\ τάς σωματικάς άπολαύ σεις τών άνθρώ-

πων άπάτην ' άλλά καΐ δι* αύτής τής πείρας έκάστου

τών σπουδαζομένων έπΕγνώναι τδ μάταιον. Ό μεν

ΓΒΐΊοιιίδ, εί ίη ΓεΙ)υ8 εοΓροΓείδ εοηβίδΐίΐ, νοίηρίβίεηι, ρ σκοπδς τών έξητασμένων, ου- 6; έστι- καιρδς δ' αν

68$εΙιοηιίηυιη άεεερίίοηεπι, δβιΐ εί ρεΓ ίρδαπ) εο^ηο- εΓη και αυτήν παραθέσθαι καθεξής κατά τδ άκόλου-

νΪ888 βχρβπειιΐίβιη, ^3ηίΙ:ιΙΐΜη εοπιηι ίη ςιιίϋιι$ θον τών γεγραμμένων τήν έπ\ λέξεως θεωρίαν.

ροηίΙυΓ 8ΐυ(1ίυιτι. Αΐηιιβ Ιιίε 681 ηυίο'ειη βοοριΐδ βΟΓυηι ςηχ 8ΐιιιΙ εχαηιίηαιη. Τεηιριΐδ ηιιΐβιτι εβί

εΐίβιη, βχροηεΓβ εοηίειηρΙοΓιηηεπι, δεςηεηιΐο αά νεΓυυιιι ίρδίιηι εοπιιη ηυχ δοτίρΐβ βυηΐ εοηΐεχίυΐϋ.

ι ίοευΐυδ δυηι ε§0 ίη εοηΐε ιηεο ιιΐ ϋίεεΓεηι : « Έλάλησα εγώ έν τή" καρδία μου τοΰ λέγειν

Εεεβ πΐ3ςηίΩε3ΐυί> δυπι ε#ο. ι Ουοηίβπι νί·1ί ίη ηιβ Ίίοϋ έμεγαλύνθην εγώ. ι Επειδή γάρ εΐδον έγώ

εβιη ςιιχ 881 εχ ροΙεδΐ3ΐε ιιΐ3^ηίΐικϋηεηι, εί ΓΟβίιϊ περ\ έμαυτδν τδ έκ τής δυναστείας μέγεθος, καΐ τδν

δρίεηιΐοΐ'επι 3εεΓε$εεΓε. δε(1 ρτχ Ιιίδ οιηηίΙ>υ8 ηΐ3-

χίηιί Γεεί ροδδεδδίοηεηι δβρίεηΐίχ, <|ΐιχ ηοη αΐΐα πι-

Ιίοηε βεα,υίΓΪ ροίεβΐ, ηυβιη ΐ30θΓίηυδ ει δίκΙοΓίουδ.

ΡΓθρΐεΓε3 ευιτι <1ίχίδδεΐ : · Ε^ο Ιοευΐιΐδ δΐιηι ίη

οοπίι'. ηιεο ιιΐ (ϋεβΓειτι : Εεεβ πιβξηίΓιεβΙυδ κυηι

6£0, ι βυ1)]υηχίΐ, ι Ουίηεΐί3ΐη 3(1]εεί δ3ρίεηιί3ηι. ι

Ν3ΐη ηιιχ πιίηί ηοη ςυχδίο 3εεεδδίΐ ροΐεδίβιΊδ βΐ

δγκον τής βασιλείας άθρόως έπιγενόμενον · άλλά πρδ

τούτων, τδ τής σοφίας κτήμα περί παντδς έποΕησά-

μην, ήν ούχ Ιστι δυνατδν άλλως, εί μή μετά πόνων

κα\ ίδρώτων κτήσασθαι. Διά τοΰτο ειπών ότι ι Έλά

λησα έγώ έν τή" καρδία μου τοΰ λέγειν Ίδοΰ έμεγα

λύνθην εγώ, · έπήγαγε καΐτδ, « Προσέθηκα σοφίαν. ■

Τδν γάρ κατά τδ αύτόματόν μοι προσγενόμενον τής

(1οιηίη3ΐϋδ πιββηίΐυάίηεηι 3ΐιχί 3εεε8δίοηε δβρίεη- ρ δυναστείας δγκον ηυξησα τή τής σοφίας προσθήκη

Ιίχ, ευηι Ιιοε αρυ(Ι ιπε άίχίδδβηι, ςυοιΐ ρεΓ ηοε

οροΚεΐ ενβιΙεΓβ δορεΓΪΟΓ ϋδ ςηί ηιε ρΓχεεββεπιηΐ

Γε^ίΰυδ , ει εοδ 3ηΐεεεΙΙεΓε δβρίεηΐίβ. < Λ^εεί

εηίηι, ι ίηο,ιιίΐ, ι δβρίεηΐίβηι ίη οπιηίηυδ ()υί Γ'ΐεΓυηΙ

3ηΙε ηιε ίη Ηίεπιβαίοπι, ει ευςίΐβνί ςιιβηΐ3άηιοϋυηι

Ιιχε ΓιείΌηΙ. ι Ουίδ βηίηι ηεβείΐ, ςυοϋ εοηδίδΐίΐ 83-

ρϊβηΐία ϋβ ςυί ορβΓβπι βι δίικίίηηι ΙϋοεηΙεδ ροηυηΐ

ίη εο{;ίΐ3ΐίοηη εοπιιη ηυχ 30 3ΐϋδ ρηυδ δηηΐ εΐ3-

Ι>ογ31η? < Ει ίιίεο, ι ίηςυίΐ,ι εΟΓ ηιευπι νίιΐίι ηιυΐο,

ηεηιρε δ3ρίβηΐί3ηι ει εοβηίΐίοηβηι, ι ιιΐροΐβ ηυυά

ιιοη εβδη 3εςυίη ροβδίΐ εοπιιη εο^ηίΐίο. 5ει1 ηυο-

ΙΠ3Π), ίηςυίΐ, άεϋί εοΓ αιευηι υΐ εο;;ηοδεεΓβηι δ3-

ρϊεηΐίβιη εί εο£ηίΐίοηεηι , υΐ ςηί ηοη ΠΙ. ι όίάΊείδ-

ί.*:ιι. ηίδί 1»1)ογ ει ηιεάίΐβιίο ρΓχεεδδίίβεΐ εοηιιη εο-

ταυτα χατ' έμαυτδν ειπών, δτι χρή μάλιστα διά

τβΰτο τών προγεγονότων βασιλέων δειχθήναι ύπέρ-

τερον, χαΐ έν σοφία τδ πλέον έχε ιν. « Προσέθηκα »

γάρ, φησί, < σοφίαν έν πασι τοϊς γε'/ομένοις έμ-

προσθέν μου έν Ιερουσαλήμ, κα\ δπως 5ν ταϋτα γέ

νοιτο κατενόησα, ι Τις γάρ οΰκ οίδεν, δτι έν τί|

γνώσεΕ τών έτέροΕς προπεπονημένων φΕλοπονοΰσΕν ή

σοφία συνίσταται; < Διδ, ι φησ\ν,ιή καρδία μιυ

είδε πολλά, σοφίαν κα\ γνώσιν, ι οϋ κατά τδ αύτό

ματόν άκμητί τε τής τών τοιούτων γνώσεως έγγενο-

μένης. Άλλ' έπειδή, φησιν, έδωκα τήν καρδίαν μου

τοΰ γνώναι σοφίαν και γνώσιν, ώς ούκ άν μαθών

έκεϋνα, εί μή πόνος τε κα\ μελέτ»; της γνώσεως αυ

τών καθηγήσατο · · Άλλά και παοαβολάς, > φησϊ.
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γνων ■ ι τουτέστι, τήν έξ άναλο- Α βΐιίΐίοηβηι. ι 8β<1 61 ραΓ3ϋθ1.Ίδ, » ϊηηιιϊΐ, ι εΐ δαοιι-
ι κα\ έπιστήμην ί

γίας γενομένην τοϋ υπερκειμένου κατάληψιν, οιά της

παραθέσεως των παρακειμένων. Κα\ ταϋτα μεμαθη-

κέναι λέγει" Παρα6βλάς γαρ, φησι, χχΐ έπιστήμην

Ιγνων. ΚαΟάπερ διδάσκων κα\ έν τω Εύαγγελίω τοϋς

άκροωμένους 6 Κύριος, τον περί της Βασιλείας λόγον

ύπ' δψιν άγει, ή μαργαρίτην, ή θησαυρδν, ή γάμον,

ή κόκχον, ή ζύμην. ή τι των τοιούτων διηγησάμενος,

οϋ ταϋτα λέγων είναι την Βασιλείαν ■ άλλα διά της

όμοιώσεως των έν τούτοις σημαινομένων, έναυγά-

σματά τινα χα\ αινίγματα των ύπέρ κατάληψιν πρα

γμάτων παραδολικώς τοις άχούουσιν ύποδεικνύει.

< ΛαΙ εις τοΰτί μοι γέγονε, ι φησ'ιν, ι ή προαίρεσις

τοϋ πνεύματος, τ6 γενέσθαι μοι πλήθος σοφίας, > ώς

αν δια τοΰ γενέσθαι σοφός, μή διαμάρτοιμι τής των

ιίαιίι Βονί, ι Ιιοε 881, 6310 ςιι;ε Γ.κία. 681 βχ 3η3ΐθ£ία

«]υ8 ςυοιΐ 881 8ΐιρβΓΪιΐ5 εοπιρι-βΐιεηδϊοιιειη, ρβΓ βο·

πιπί φιοε 3 ιι χ ι» δΐιηι ροβίΐβ εοηιρβΓβιϊοιιβηι. Ε»

φΐοφίβ $β (ΙίείΙ ιΐϊιϋι Ίϋίο : ΡβΓαΙιοΙββ εηίηι, ίηφίϊΐ,

βι δβίειιΐίβιη ηονί. Οηοπιοάο βηΐηι ίη Εναη^εΗο ϋο-

ιιιίηαδ ϋοΓΡίΐδ ηυϋϊΙΟΓβδ, δυΐφείι οπιΙϊα ί(Ι φιοά ύβ

τοξΐ\ο όΊείΐ, νβΐ ΐΒ3Γβ3ΐίΙηιυ, νβΐ ηιιμιίαδ, νβΐ ξΤΛ-

ιηιηι, νρΐ ΓεπιιβηΙιιιη, νβΙ βΐίφιίο' εμίδίκοαΊ ίι] βρ-

ρεΙΙαηδ", ηοιι Ιΐίπε άίοειίδ βδδβ ι°ε§ιιιιηι : βειΐ ρβΓ

δίιηίΓιίικΓιιιεηι εοππη φ\χ ϊη ϋβ δί^ηίΩεαηΐυι*, αβ-

( Ι;ΐΓ.ΊΐΚΙΙΙΟ> <]1133(].ΊΙΙΙ 61 13Γ1138 8ίμ!ΐίΓΐΓ3ΐίθΙ168 Γβηιιη

ςιυε ηο$ΐΓ3ΐιι ίΐιροι 3ΐιΐ εοηιρι·εΙιεηδίοηβιιι ρ3Γ3)>οΙίεβ

08ΐβιΐ(1ειι$ 3ΐκ1ί1υπ1)ΐΐ8. < Ει .ίΊ 1 1 ο < · , > ίικμιιΐ, ι ιηίΐιϊ

(ϊιίΐ οριίο δρίιίαΐδ, υΐ ε88εΙ ηιίΐιί ιηιιΐιίκκίο δβρίβη-

5ντων γνώσεως, μηδέ έκτος γενοίμη» τής τοϋ λυσι- Β ιί«, ι ιιΐ ριορΙΡΓεβ ψιοίΙ βδδεπι ββρίβηδ, αϊ) εοπιπι

τελούντος ευρέσεως. Έκ γάρ σοφίας ή γνώσις συν

ίσταται · ή δέ γνώσις, εϋκολωτέραν ήμϊν ποιεί τήν

τοϋ προσέχοντος κρίσιν. Τοϋτο δέ οϋκ άκμητΥ τοις

απουδάζουσι παραγίνεσθαι πέφυκεν, άλλ' 6 προσθείς

έαυτώ γνώσιν συνεπιτείνει πάντως τϊ| μαθήσει τδν

πόνον. Διδ φησ\ν, ι Ό προσθε\ς γνώσιν, προστίθησιν

άλγημα. » ΚαΙ τοιούτος γεγονώς, τότε τών ήδέων ώς

ματαίων καταψηφίζεται.

Λέγει γάρ, δτι « Είπα έγώ έν τϊ) καρδία μου,

Λεύρο δή, πειράσω σί.έν^Λφροσύντ), κα\ ίδοϋ έν άγα-

Οοϊς. Καί γε τούτο μάταιόττίς. ι 00 γάρ εύθϋς §δω-

φικ βιιηΙ 60£ηί1ίοηβ ιηϊηίιηε ηυοιτβΓβηι , ηεε βδδεηι

τεπιοΐυ$ α!> ίηνεηΐϊοηβ ε]υ$ φιοά 881 εοηϋαοίΜΙβ.

Εχ δβρίβηΐί» εηίηι εοηδίαΐ βο§ηίΐίο. Οο<*ηίιίο αιιίοιη

εϋϊείΐ ε]ιΐ8 ηιιϊ ααεηάίΐ ΓαοΊΓιϋδ ]υ']ίείυιΐι. Ηοο ααιβηι

ηοη είΐΓ3 ΙαυηΓβπι βεεειΙεΓε 8υ»ρ(ε ηαΐυΓα ροΐββΙ

ίΪ8 «]υί βΐυάβηΐ ; 86(1 ςπ'ι κΐάΐάίΐ βϊΚ>ΐ εοξηίιϊοηεηι,

βϊιηαΐ 6ΐϊ3ηι ευηι (ΙΐβείρΙίηα οηιηίηο ίηίβηάίι \λ\μ-

Γειη. ΟίείΙ ίΐαηαβ : ι Οιιί λιΐιϋιΐίι εο^ηϊΐίοηεπι, αάάίΐ

(ΙοΙοΓεηι. ι Ουηι ΐαΐΐδ βνβίβΓΐΐ, Ιιιηο ]υευη<]& (3η-

ιΐυαπι ναιΐ3 εοηάεηιη.ιΐ.

Γϊεϊΐ βηΐηι, ι 1)ϊχΊ ίη ο.οΓάε ηιεο, Α»β Ιβηΐβΐιο Ιβ

ΐη Ιχιϊιίβ, εΐ εεεε ίη υοηϊβ. Ει Ιιος (|ΐιιχ]ΐιε 881 νη-

ηϊΐ38 ( 0«ρ. ^^^β^ίΐ. ) ι Νοη εηίηι 86 βΐηΓιιη (ΙεϋίΙ

κεν έαυτδν τ?) τοιαύτη πείρα, οϋδέ ίγευστο; τοϋ ίΙΙΊ βχρεπεηΐίίβ, ηεςιιο ηοιι 8»8Ι3'3 βιιβΙβιίοΓΪ βΐ βε

κατεσκληκότος τε καί σεμνοτέρου Βίου, πρδς τήν

τών ήδέων μετουσίαν κατώλισθεν άλλ' ένασκηθείς

έκείνοις, κα\ προκατορθώσας τώ ήθει τδ άμειδές

καί άνένδωτον, δι' ών μάλιστα τά τής σοφίας μαθή

ματα τοις σπουδάζουσι γίνεται " τδτε χαθίησι πρδς τά

τη αίσθήσει τερπνά νομιζόμενα, ού πάθει πρδς ταϋτα

'καθελκυσθε'ι; , άλλά τοϋ έπισκέψασθσι χάριν, Λ τις

συντελεί πρδς τήν τοϋ άληθινώς γνώσιν άγαθοΰ έν

τούτοις γενομένη ή αΓσθησις. Έπε\ τότε κατ' άρχάς

έχθρδν έαυτοϋ ποιεί κα\ τδν γέλωτα, καί περιφοράν

ΐνομάζει τδ πάθος , όπερ ίσδν έστι κατά διάνοιαν τζ

παραφορά τε και παράνοια. Εΐ τι γάρ άλλο τις όνο-

μάιειε κυρίως τδν γέλθ)τα, 3 μήτε λίγος έστ'ι, μήτε

Ιργον έπ! τινι σκοπώ κατορθούμενον. Διάλ»σις δέ

βτι'ματος άπρεπής , και πνεύματος κλόνος, κα\ Βρα-

σμδς ολου τοϋ σώματος, κα\ διαστολή παρειών, κα\

γύμνωσις ίδίντων τε κα'ι ούλων, και ύ-ερ[!;ας αύχέ-

νος τε λυγισμο\, κα\ φοινής παράλογος Ορύψις, συνε-

πικοπτομένη τή κλάσει τοϋ πνεύματος , τ£ αν άλλο

εΓη τοϋτο, φησ'. , κα\ οϋ παράνοια ; Διό φη»ι,

ι Τώ γέλο^τι είπα παραφοράν, > ώς άν εί Ιλεγε τω

γέλωτι,Μαίνη κα\ παρεξέστηκας καί ούκ έντδς τοϋ

καθεστώτος μένεις , έκουσίως άσχημονών, χα\ δια-

στρέφων έν τώ πάθει τδ είδος, έπ' οϋδεν\ χρησίμω

τήνδιαστροφήν έργαζδμενος. ι ΕΤπον δέ κα\ τη εΰφρο-

βϋνη · Τί τοϋτο ποιείς ; ι όπερ Ισον έστι τω λέγειν,

δ'.ι Πρδς τήν ήδονήν άντιστατικώς έσχον ύποπτεύων

νβΓΪΟΓΐ νί(3, (Ιεΐ3ρ8118 681 3(1 ]|Ι('ΙΙ11(Ι()1 ΙΙΙΙΙ ρβΓίίϋί-

ρβιίοιιεηι : 86(1 ευιη ίη ίΙΙίβ βχβτοϊΐαΐηβ ΓυίββεΙ, ε(

ρΓίυβ 8β ίΐ8 ρΓχάίΐαηι ηιΟΓΪΙιιιβ εχΙιίυυΪ88εΐ, ιιΐ α

ΓΪ8υ βΐϊεηυβ, μπινί^ ει εοη3ΐ3Π8 688<Ί, ηπα Γαιίοιιβ

3 8ΐιΐ(1ίθ8ί8 ηΐ3χίηΐ6 ·οηιρ3ΐ'3ΐιΐιΐΓ ιΓΐ8(Ίρϋιι;ι· βαρίβη-

Ιίχ, ΐυιιε «ε ΓβιηίΐΙίΙ 3(1 63 φΐίε βειιβιιί εειίδεηΐιΐΓ

8886 }ιιειιιΐ(ΐ3 38 (ΐ6ΐ66ΐ3ϋΠία : ηοη αηϊηιϊ 3(1 Ιιχε 31-

ΐΓ36ΐυ8 ρβΓΐΙΙΓΐ)3ΐίθη6, »»'ι1 III Γ.0ΙΙ8Ϊ(ΐ6Γ3Γ6(, 311 3(1

νεπ Ιλοιιϊ εοςηϋίοηεπι αϋηιΓκΙ εοιιΓεΓ3ΐ 3βη8υ8 (]ΐιϊ

ίη εΐ8 Γιιεπί ίηιιηοΐ'βΐυβ. Τυηε εηίιη 61 3ΐ> ίηίΐίο Πίΐιί

(ΙεηιιηΙϊίΐΙ ϊηίπ>ΐαΙίΜ, εΐ αηϊηιϊ πιοιιιηι ίΙΙυιη νοε:ι(

εΪΓευπιΙαίΊοηειη, ηηο(1 ςυϊιίεπι βεηβιι ίάεηι 681 (]υο(Ι

άβΗηυοΊ ει βηιεηΐίβ :δί ιμικί εηϊιη βΐίυά ςιιϊ$ρί3ΐη

| ρΓορί'ίβ ιΊβυιη αρρβ11;ινεΓίΐ, ϊ(1 ςικκΙ ιιεψιε 68(θΓ3ΐίθ,

ιιεςυβ Γηείιπη εεΠο βεορο ει ρΓοροβϊΐο βυδεεριυιιι.

Οι·ί8 «ιιΐοηι ίηύεεοΓ» ιΐίΐίΐηΐίιι, ΐΓεηιοΓςιιε κρίηΐιιβ,

βι Ιοίίιιβ εοΓροπβ εοηονδβίο, ε( £εη3ΐ°υπι βϋϋαιίίο,

ύεηΓιυιιΐ(|υβ ει {ϊη^Ιταπιπι ει ρβίαιί βρεΓίίο, οοΊΐί-

(ΐυβ εοιιΙΟΓδίο, νοείδ(|ΐιβ ρΓ*ΐ8Γ Γ3ΐίοηεηι ΓΓβεΙίο,

ηυχβίηιυΙ ευηι Γηείίοηβ βρίτίπιβ ίηΙεΓββεαΙυΓ, φΐίιΐ

Ιιοε αΐίικί ΓυεηΙ ηιιαπι αιιιοηΐία ? Ει ί(1εο, ι Ει ϋιχί, >

ίηηυίΐ, ι ΓΪ8υί βηιεηιίαιη : > ρεπηά'ε 36 81 (ΙίεβΓεΙ

ΓΪβιιί, Ιιΐ8ηιΐ(ΐ8 68 61 βπιοΐχ ηιεηΐϊβ, ηεςυβ πΐ3ΐιβ8

ϊηΐΓ3 6οη8ΐ3ηΐΐ33 Γιηεδ, ιιΐ ςυϊ βροηΐβ ίικΙεεοΓβ ιβ

§βΓ3$, εΐ ίη πιοΐιι αηϊηιϊ ίοηηβιη ρβΓνει·ΐ3β, ϊϋςυβ

ρΓΟρΙεΓ ηπΙΙαιη ιιΐίΐίΐαίβηι. ι ϋιχί εΐί.ιιη Ιβεΐίΐϊκ : ΟυΓ

Ιιοε ί38Ϊ3? » ΰιιοιΐ ρβηηάε ςδΐ αε δ'ι ίϋεβδ, Υοΐιιρίαιΐ

'* Μϊΐΐη. χιιι, 5 5}(].
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Γβδίίιί, βυβρεεία ιι ΙιαΙιβαβ β]υ« >ρρΓορίηςυ>Ιίοΐ)6Π>, Α αυτής τδν προ-εγγισμδν, οίονε>. κλέπτου τινδς λα-

ρεπηΛε ίΐςαβ δί Γαρ ηυίβρίίΐιι εΐαηευΐυηι ίη^Γεϋε-

Γβΐιιρ ΐηίιηχ ρβηβίΓηΙίη. Νυηηιιαπ) ρεηηίδί υΐεχ ίη

ιηβηΐεη) ιίοπιίηαίιιηί οΙιΐίηεΓεΙ. 8ί εηϊιη δοΐηιη εο-

ςηονίδδειη νοΙιιρίαΐβΓη, ιαηςυαηι ΓβΓ3πι ηϋη,ιιαιη »<Ι

ηιεοδ ββηβυβ βάι-ερεΓε, εί βίαΐίιπ Γεδίδίεϋβηι ει η<1-

·νβι·δ»1)3Γ, «ΙΊεβΓιβ Ιιιιϊε δθΓνϋ'ι εΐ γβΙϊοπϊβ εχρεΓίί 1α?-

\\1\χ : Ο,ιιίιί Γ»αϊ<>? ηυ!(1 ιυΙιΐΓ* νίπυΐβπι ββΌηιίη;ΐδ?

οιγ 3ΙΙΪΙΤ1Ϊ γοΙιιιγ βηαοΐΐϊβ ? ευΓ ληϊιηχ νίτεβ εηεΓν3δ?

Οϋρ πίίβΓδ ϊηίβηΐυιη Γηιίοηί ? ευτ ρυτβηιπ) εο$ί(3-

Ιϊοηιιτη 8θΓειιΊΐ8ΐΪ3 ρυπί&Ιί ε.ιΐίβίηβ Ιυβ ίιηηιίηίδ

Ιει.ευΓΜβ ?

, Ουηι Ιηεε, ίιια,υίΐ, εΐ α,ιι* βιιηΐ εμίδπιηάί Γεεϊβδεηι,

ι Οοηδκίοηνί αη ευΓ ιηβιιιη εβπιεηι ιιιεαπι 1;ιη<ρΐ3ηι

νίιιιιιη Ιγ3π6γκΙ. ι Που ββΐ, π,ιιοιιιίκΐιιιοιίιιιιι ευη

εοπηη ψΐ3β εαάΊιηΙ βυο ΐηιβίϋβοηΐϊαηι, πιοΐίΐΜΐδ 08Γ-

ιπ8 ββϊεΐ ροΙβηΐίοΓ, υί η3ΐυτ3 3 ίε'ιρδβ ηοη άΊδδίιΙε-

Γβΐ, ειπη 3ϋ3 ςυίϋειτι πιεηβ «ρρβΙεΓεΙ, ζά »\ϊλ ηιι ιβηι

ολγο ΐΓΒΗετβΙ : ββιΐ υ( ϊιιΐεΙΙί«εηΐί3 ρτχΑΊιχ αιιίιικο

ηοίΐπβ ρ3ΐΊϊ οϋειίίεηΐεηι ει 8ΐι1))ιΐ£3ΐ3ηΊ ΓεΜειεί

εβΓπίί ηοίίπε δρίπΐυηι, εο ςιιοα1 681 πιϊηυδ αΐΐτηοΐο

ει ιΙενοΓβΙο ϊη εο ηυοιΐ 3ΐ>υη(ΐ3ΐ : ηυοιηοϋο ιιβιι

νεηίΐ ίη ϋ8 ο,αί δίιίυιιΐ. Χοη κηίιη νίιιυηι ιηβηοΐ ίιι

εβίίεε, 8ί ςίιίεηΐί ογϊ βϋιηοΐυηι Γιιεπί, ϊβι1 ΐταιίιιοϊ-

ίι«τ »ιΙ ευηι (|>ιί ΙιίΙιίι,εΙ ρεΓδρίευυηι εβί ϊϋ ιηαςιι» νϊ

ϊηίπηδεειίδ βΐίπιηί. Οιιοιΐ ευιη Γαοΐυιη Γυίι, εί(Γ3

βΓΓΟΓεηι ει υΐΐϊιηι ίπιρειΙίηίΓηΐιιηι, ιτιυηϊΐα Γυίι νια

3(1 δπβιΗίαιη ευιυπι ςυα; ιιιηΐ. ιϋοΓ ιηβυιη,» ίη—

ςυίΐ. ι (ΙεάυχίΙ ιηο ίη 83ρίεηΙΪ3,> ρβΓ ςιιαηι ΙηβυΙΙυβ

νοΙιιρΐ3ΐυιιι Γερπ'δδϊ, ίίςιιο ίηδίίΐϋΐίο ΓιιίΙ ϊη ε3υδ3, £ τεκράτησα της έπαναστάσεως των ήδονών, και γέγονέ

θραίω; έντδς παραδυομένου τών της ψυχής ταμείων.

Ούκ άφήκά ποτε κατακρατήσαι της διανοίας αϋτήν.

Εί γαρ ίγνων μόνον τήν ήβονήν οΤόν τι θηρίον ίάς

αισθήσεις μου περιέρπουσαν. εύθΰς άντεμαχόμην τά

προς αύτήν κα\ Αντέβαιναν, Τί ταϋτα ποιείς; λέγων

πρδς την άνόραποδώδη ταύτην κα\ άλογον εύφροϊόνην ■

τ: Ικθηλύνεις το άνδρώδες της φύσεως ; τί καταμα-

λάσσεις της διανοίας το σύντονον; τί έκνευρίζεις τον

της ψυχής τόνον ; τί διαλυμαίνη τοΤς λογισμοΐς ; τ:

μοι τό καθαρδν τής τών καθαρών νοημάτων αίθριας

τη παρ' εαυτές δμίχλη ζίφον έμττοιεΕς ;

Ταϋτα, φησ\, και τοιαύτα ποιήσας, ι Έσκεψάμην

εί ή καρδία μου έλκύσει ώς οΐνον τήν ϊάρκα μου. ι

Τουτέστιν, δπως επικρατέστερα γένοιτο ή τών νοη

τών έ-ιμέλεια τών τή: σαρκός κινημάτοιν, ώστε μή

στασιάζειν πρδς έαυτήν τήν φϋσιν ■ δλλα μέν τής

διανοίας προαιρουμένης , προς έτερα δε τής σαρκδς

εφελκούσης· άλλ' ώς καταπειθές κα\ ύπο/είρ'ον ποιή-

σαι τω νοητψ τής ψυχής μέρει τδ τής σαρκδς ήμών

φρόνημα, έλκυσθέντος και καταποθέντος τοϋ έλατ-

τουμένου έν τώ πλεονάζοντι , δν τρόπον έπ\ τών 5ι-

ψώντων γίνεται. Ού γαρ εναπομένει 4 οίνος τή κΰ-

λικι, είγε τώ διψώντι στόματι προσαχθείη , άλλα με-

θίσταται πρδς τδν πίνοντα , κα\ διαφανής γίνεταί

μετά σπουδής επί τδ έντδς είσελκόμενος. Ου γενο

μένου, άπλανής μοι κα\ ανεμπόδιστος έγένετο ή οδη

γία πρδς τήν έπιστήμην τών δντων. « Ή καρδία

μου, ι φτβΐν, ι ώδήγησέ με έν σοφία, « δι' ής κα-

υΐ (1(ΐιτιίη3ΐιιιιι ίιι Ι,ι ΐιΐί,ιιιι οΙ)ΓιηεΓειιι. δίε εηίιιι

<Η«·Γ.ι>ιιΐ* εοιιΐίηβι εοιίλβςυβηΐία. Μ 3υΐεηι ευ]ιιβ Ίη

εοβίιϊιίοηε ηιαχίπιο ΙειιεΙιαίητ ίΐυιΐϊο, εΓ3ΐ υί ίη ηυΙΙβ

τε ν3ΐΐ3 νίΐβ εββεΐ οεειιρηίβ, βοά ίηνεηίτεί ίΙΙυϋ

ηοηυπι, ηιιοιΙ ευηι φπ>μκιιιι ε8ΐ 388εειιΐυ8, ηοη

;ι1κΊΊ ;ιΐ 3 ]αά!φ!ο ε]ι>8 ψι<«\ εβί εοηιΙιιείΙ)Πε, ηιιοιΙ

εβι ρβΓρείιιιιπι ει ηοη ΐεηιροΓηΓίιιιη, εί ίη νίίαιιι

υηίνβΓ83Π) εχΙεηύίΐιΐΓ, υί ηιιο<1 3(1 Ιιοηυηι βίι 8ρ>'8

οιηηί οεΐίΐί, εί ρΓίιη.κ ει ιηεάίχ, εί υΐΐϊιιΐΐο, ει οιηηΐ

ηιιιηεΓΟ ϋίεΓυιιι. « ϋοιιεε,ι ίηηιιίΙ, ι νίϋβΓο ςυιιΐβ

8ί1 Ικιηιιιιι Γιΐϋβ Ιιοιηίηιιιη, ψιοά ΓβυϊβηΙ ίιΐιη 8ηΙε,

ηιισιεΓο (Ιίεπιηι νίΐ* 5ικέ. » Ε.ι εηίιη ίη (ΐυίυυδ ρβΓ

εβΓηεπι δΐιιϋίιιηι ροηϊιηιΐδ, εΐίβηίδί πηαχίιηε 8ειΐ8υιη

ίηεβεβηΐ ίη ρΓ33δεηΐί3, ηηϋεηΐ ίη πιοηιεηΐο (\\ιοά ηοβ

μοι ή παίδευσις αιτία τοϋ κρατήσαι έπ''. ευφροσύνη.

Ούτω γάρ περιέχει ή ακολουθία τής λέξεως. Τδ δέ

μοι μάλιστα κατά τήν γνώσιν σπουδαζόμενον ήν, τδ

έπ\ μηδεΆ ματαίιρ τήν ζωήν άσχολήσαι. άλλ' εύρεϊν

εκείνο τό άγαθδν , ου τις επιτυχών οϋχ άμαρτάνει

τής τοϋ συμφέροντος κρίσεως, 3 διαρκές τέ έ^τι και

οϋ πρόσκαιρον, καΐ πάσΐ) τή ζοιή παρατείνεται, έλ-

π\ς εις άγαθδν πάση ήλικία γινόμενον, και πρώτη

καΐ μέση , κα\ τελευταία, και παντ'ι τώ τών ή μερών

άριθμψ. ι "Εως ου γάρ Γόω, φησ\, ποίον τδ άγαθδν

τοις υ'.οϊς τών άνθρώπων, δ ποιήσουσιν ύπδ τδν ήλιον,

άριθμδν ήμερών ζωής αϋτών. ι Τά γάρ διά σαρκδς

σπουδαζόμενα , κάν ότι μάλιστα πρδς τδ παρδν δε-

λεάζη τήν αΓσθησιν, έν άκαρεϊτδ εΰφραϊνον Εχει. Οΰ

ΙίεΙίΙίη αΓΓιοίαΙ. Ν«ηι ρΓορΙει· ηυΙΙιιπι βοπιπι ηιι;β Ο γ4ρ έστιν έπ' οΰδεν\ τών έν τώ σώματι γινομένων,

διαρκώς ήσθήναι · άλλ' ή τοϋ πίνειν ηδονή, συναπο-

λήγει τώ κόρω· κα\ έπ\ τοϋ έσθίειν ώσαύτοις , ή

πλησμονή τήν δρεξιν Ισβεσε, κα\ εΓ τις άλλη επιθυ

μία, κατά τδν αύτδν τρόπον τή τοϋ επιθυμητού με-

τουσία κατεμαράνθη , κάν πάλιν γένηται, πάλιν μα

ραίνεται. Διαρκεί δε ούδεν αίς άε\ τών τή αίσθήσει

τερπνών, ούδέ ωσαύτως έχει. Κα\ έτι πρδς τούτοις,

άλλο τή νηπιότητι άγαθδν, και έτερον τή τής ήλικίος

άκμή , κα\ άλλο τβ παρακμάσαντι, και έτερον τδ

παρ' ήλικίαν, κα\ τώ γέροντι πάλιν άλλο, τώ εις γήν

ήδη όέοντι. Έγώ δέ , φησιν, έζήτουν έκεΐνο τδ άγα

θδν , δ πάση ήλικία χα\ παντ\ τώ χρόνιο τής ζωτ^

έπίσης άγαθόν έστιν · ου κόρος ούκ έλπί'εται , κα\

πλησμονή ούχ εύρίσκεται- άλλά σνμπαρατείνεται τή

Π ιι ιι ι ίη εοΓροΓε, ΙίεεΙ ρεΓρβΙιιο νοίυρίβίε πΓΠιί, βειΐ

ΙιίΙιεηιΙΊ νοίυρίίΐβ βΐιηαΐ (ΙββϊηϊΙ ειπη 83ΐίεΙ«ΐε, ει ίη

Γοιηεα'εηηΊ) ΒίπιϊΙΐιβΓ 8»ΐυΓ»ιίο βχδΐϊηριιίΐ 3ρρε1ίΐιιιη,

ει β! ςιιοϋ εδί ηΐίιιιΐ (Ιεδίιίεηυηι, ίϋ εοιίοηι ηιοιίο

ββεεεδείΐ ρβΓ ρ3Γΐ!εϊρ3ΐΊοηβηΊ ε]ιΐ8 ψιοά ΓαίΙ ιΐββϊ-

<1ΡΓ3ΐιιιη , εί ί'ι Γυτευι βχδΐίΐεπί, πίΓδίιβ Πβεεεβοίΐ,

ΝίΙιίΙ αιιίειη όυτβΐ ίη ρεΓρείιιιιιη εχ ϋδ ηπίβ βοιιΐ

]αεηη«Ι> βεηδαί, ηεςυε δίιηΊΙίΐεΓ ει εοα'εηι ηιοαΊι δβ

1ΐ3ϋεΐ.Ηίδ3εεε(1ίΐςιιοη'3ΐίυ(1εδΐΙ)οηυη) ίιιΓαηΐίϋε,βΙίυιΙ

■άοΐεκβηΐιχ, ιΐίυι] εί ηιιϊ εδί χΙ>ι!3 ρΓονεοιΙοπβ,

αΐίιιϋ εί ςυί ΠοΓβπι χίΛΪί» εχε^ίΐ, ει Μαά δεπί ΓΟΓβυβ,

ςηί]3πιε8ΐ(ΙεεΓερίΐυδβΐρΐ3ηεδίΙίεεΓηίυιη.Ε^0 3υΐεηι,

ΙηςυίΙ, ςηκΓβΙηιη ϋοηιιηι \\\ηά, ψιοά εβί εχ κηνο

ΐΜααιη οιηηί κΐβΐί ει οιηηί Ιεηιροπ νίιχ ; ευ]ιΐδ ηοη
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μετουσία ή δρεξις, κα\ συνακμάζει τη άπολαύσει 6 Α δρβΓαΐυΓ 83ΐίεΐ38, βΐ ηοη ίηνειιίΙΟΓ 6Χ8*ΙϋΓ3ΐΪ0 : ΒβιΙ

βίηιιιΙ ευηι ραπϊοϊρ3ΐίοιιβ εχίεικίίιυτ 3ρρεΐίΙιΐδ, ει

δίπιιιΐ ευηι νοίυρίβίε ςυη ΓιηίΐϋΓ, νίρβί (Ιεδίάεηιιιη,

ει ρ]ιιβ ςιή (1ε8Ϊ(1εΓ3ΐ .τΐαΐβ ηοη είΓευιιΐδεηυίΙυι*.

8ε«Ι ί|ΐιο ιηα]θΓβ νηΐιιρίαιβ ρβιείρίΐιΐΓ 1)οηιιπι, βο

ιηο{;ί8 (Ιεβίάεπιιπι «ίιιιυΐ βχίβηιΙϊΐιΐΓ οιιηη άεΚεϋδ, εΐ

οιιηι αεδίυβηο βίηιυΙ αεεεικΙιιηΐιΐΓ (ΙβΙϊοίηβ, ει Ιοίο

τίι* Ιεηιροι-ε δεηιρετ 881 Ιιοιιυιη ϋβ π,ιιί ίρδίιιη ρβι·-

δεψιιιιιΐιιι-, ηιίηίηιβ ιιιυΙ:ιΙυ»ι ευηι ίηβΙίΙιίΙΗαΙο κΙλ-

Ιιιιη εΐ Ιεπιροπιπι, ηυού Ιιοηυηι 881 εί εοηηίνειιΐί ει

βδρίείειιΐί, είςιιβ ΟΗΪ Γ8β δΐιηΐ δεουηϋβί, ει εί ευϊ

3(1νεΓ$33, βϊ>|ΐιβ (|ϋί ρβπιοείβΐ, ει εί ςυί ίηίετόίυ

η§<ΐ, ει οηιιηυιΐδ, «ι ■ βειηβΐ (Ιίεβηι, ςιιί βιιιιΐ ίη 1ΐ3<*.

νίΐ». Νεπυε αϊ) ιιΙΙο εχ ϋβ <ι»<ε ευηι βΐίηυα (ηΙ;ιιιιι-

ι·ΐβ αεείάυηΐ, αβίεπιΐδ Ιίΐ ιοί ηιβίίυδ, ηεςυβ βυ^β-

πίθος, υλ\ τή τοΰ έπιθυμητοΰ ήλιχίιχ οΰ περίγραφε

ται. Άλλ' δσ<ρ μάλλον έντρυφφ τψ άγαθψ , τοσούτω

πλέον ή επιθυμία τή τρυφί) συνεχτείνεται, καΐ ή

τρυφή τή επιθυμία συνεκκαίεται, χαΐ χατά πάν διά

στημα "ή; ζωή; αεί χαλδν τοις μετιοΰσι γίνεται, ού·

δεν τω άστάτω των ήλιχιών τε χαΐ των χρόνων συν-

αλλοιούμενον, δ κα\ μύοντι χαι άναβλέποντι , «ύ-

η,ν,εροΰντί τε χα\ λυπουμένω , νυχτερεϋοντι χαι ήμε-

ρεύοντι, χα'ι πάσιν άπαςαπλώς τοις χατά τδν βίον

άγαθόν έστιν · ύπό των περιστατιχώς τινι συμπι

πτόντων, ουτε τι χείρον, οΟτε τι χρεϊττον γενόμενον,

ουτε έλαττούμενον, ουτε αύξανόμενον. Τοΰτό έστι,

-/.ατά γε τδν έμδν λόγον, τδ δντως δν άγαθδν, δπερ

Ιοεϊν ό Σολομών έζήτει, δ έποίουν οι άνθρωποι ύπδ

τδν ήλιον κατά πάντα τδν άριθμδν της ζωής αυτών · ° Ιιμ- ηεε ηιίηυίΙΠΓ. Ηοε 681, υΐ ηιεβ π,υϊυειιι ίεη ορί-

δπερ οϋδεν Ετερον εΐναί μοι φαίνεται , ή τδ της πί

στεως έργον, ής ή ένέργεια, κοινή τε πάσίν έστιν, έκ

τοϋ δμοτίμου τοις θέλουσι προκειμένη κα\ παντοδύ

ναμος, καΐ διαρκώς τή ζωή παραμένουσα. Τοΰτό έστι

τδ άγαθδν έργον, δ καΐ έν ήμΐν γένοιτο, έν Χριστώ

Ίησοϋ τψ Κυρίω ήμών, φ ή δόξα εις τοϋς αιώνας

ηίο, ηυοά νβΓβ βδΐ Ιιοηυηι, (μιοΛ ςυίιίεπι ψΐίΒΓεΙιηΐ

νΜεΓε δοΐοηιοη, ςυοιΐ ΓηείεΙιαιιΐ ηοιιιίιιεδ δΐι!) δοΐε,

}υχΐη οπιιιεπι ηιιιηβπιιη νϊΐΰβ $υχ : ιμιοιΐ α,υίύειη

νκίεΐυτ ηιϊΙΓι ηίΐιίΐ εβδε αΥιχιά φΐΆχη οριΐΕ Γκίεϊ, ευ] υ»

ορβΓ;ιΙίο εβί εί οοηιπιυιΓίδ οιηηίυιιβ, εχ ίεηιιο ρΓορο-

βίΐα νο1ριιΙί1>ιΐδ, εί οηιηίροΐεηδ, ει ίη ΤΪΙ· ]ιΐ£ίΐεΓ

ρβπιιαηεηβ. Ηοε βδΐ ϋοηαω ίΙΙυι! ορβ8, ςυοά εΐίιηιτών αιώνων. Αμήν.

ΓιαΙ ίη ηοΐιίβ, ίη ΟιηβΙο ^ε$υ ϋοηιίηο ηοδΙΓΟ, ουί κ1ογι3 ϊιι βχηιία 89βευ1θΓυπι. Λπηβιι.

0ΜΙΛΙ4 Γ. ΗΟΜΙΕΙΑ III.

Τί μετά τοϋτο ήμάς ή εκκλησιαστική διδάξει φωνή, ΟακΙππηι ροδίεα δίΐ ιιοβ είΐοείιιπι νοχ εεείοδίϊ-

χαιρδς άν εϊη διερευνήσασθαι. Μεμαθήκαμεν έν 81103, Ιειπριΐδ εβί ρεΓβεπιΙίΓί. Οίώείιιιιιβ ϊιι ρηιιιίδ

πρώτοις ά μεμαθήκαμεν, δτι ό πάσαν έκκλησιάζων Ο εα ηυχ ιΐίιΐίείπιιιβ, φιοά (\αι οιιιηειιι εοη^Γβ|;:ιΙ εΓβ*·

τήν κτίσιν , καΐ τά άπολωλδτα ζητών, χαΐ τά πε- ΙυΓ3Πΐ, εί ηυ33ΓίΙ 83 (]«« ρεΓΐ8Γ3ηΙ, βΐ ϊιι ιιιιαιη

πλανημένα συναΟροίζων εις ϊν, ούτος έπισκίπτεται

τδν έπίγειον βίον. Έπίγειον γάρ έστι τδ ύπουράνιον,

δπερ ό λόγος τδ υπδ τδν οΰρανδν δνομάζει, έν ψ κα

τακρατεί ή απάτη κα\ τδ άνϋπαρχτον. Έν όέ τή

δευτέρι μεμαθήκαμεν έξηγήσει τδ έκ προσώπου τοϋ

Σολομώντος γενέσθαι τήν κατηγορίαν τής άπολαυστι-

κής τε χα\ εμπαθούς διαθέσεως, ώς άν ήμΐν αξιόπι

στος γένοιτο ή τών τοιούτων άθέτησις, τοϋ κατά

πάσαν έξουσίαν τδ πρδς ήδονήν είς άπόλαυσιν έχον

τος, καΐ πάντα τά δοκοΰντα παρά τοις άνθρώποις

σπουδαζεσθαι άντ' οϋδενδς διαπτύοντος. Τί τοίνυν

κατά τδ άκόλουΟον επί τοΰ παρόντος έκ τρίτου μ*ν-

Οάνομεν ; δ πάντων μάλιστα οίμαι κατάλληλον είναι

εΟξίΐ 83 φΐίϋ 3ΐ)βΓΓ3ν8Γ»ΙΐΙ, ί$ ΓΟΙ1$ί(ΐ8Γ3ΐ νίίΛΙΙΙ (]ΙΙ.Τ>.

881 βΐίρεί· ΙΒΓΓ3ΙΠ. Τ8ΓΓ881Γ8 61) ΐ III 6δΙ 1(1 ι]ϋΟ(Ι 881

8υ1)ΐ8Γ ε(Εΐθ8, ςυοίΐ ηιικΙεπι Ιιίε ΙίϋεΓ νοεαΐ \ά ςυ«4

ε$1 δΐιΐι εο3ΐο, ίη ςιιο ϋοηιίηβΐιΐΓ ϋεεβρίϊο, ει \ά (|ΐι<>4

ηοη ροΐββΐ οοηβίβΙεΓε. Ιη εχροδίΐίυηε ηυίοιιι βεειιηίΐ*

(ϋάίείπιυβ, εχ ρεΓδοηα δοΐοπιοιιίδ, 3εειΐ83ΐυηι ίυίδδβ

νίΐ9ε ίηβιίΐυΐιιιη, ηυοιΐ 86 (1ι·(1ίΐ νοίιιρίαΐίϋυβ, εί

αηίπιί ρεΓΐϋΓΐ)3ΐίοηϊΙ)ΐΐ5, υΐ 838 βίΐί 3δρβΓη3ΐΐ(ΐ38

Γηείΐίυδ ΠΟ0Ϊ8 ρεΓβυ3(1εΓεηιυβ, ηιιοιΐ ςυί ίΓυεηιΙί

νοίυρίϊΐϊΐιηδ βυπιηηβπι ηβοαβηΐ ροΐβ8ΐ»ΐεηι, ΐληςυβΜ

ηίήίΐί ΓββρυεΓίΙ οηιηίη ΐ]»χ νείιβπιεηιί δΐυιΐίο Ιιοηιί-

ιιβδ ρ8Γ8ε<]υυηΙυΓ. βυί<1 βτ^ο (Ιβίηεερβ ίη ρΓ%8βηΐίβ

ΙεΓίίο Ιοεο (1ίδείιιιυδ? υ φιοά ηΐΐχίιηε εοηνεηΪΓβ

τοις έκχλησιάζουσι μάθημα, λέγω δέ τήν περί τών Ο βιοίίΓΟΓ υΐ (ΙίδεαΙιΐΓ 31) Ίίδ φΐί εοιινεηίυηΐ ίη ΕεεΙε-

μή κατά λόγον γεγενημένων έξομολόγησιν , ή τδ της

αισχύνης έμποιεϊ τή ψυχή πάθος, διά τής τών άτό-

πων έξαγορεύσεως. "Εοικε γάρ μέγα τι χα\ ίσχυρδν

πρδς τήν τής άμαρτίας αποφυγήν, δπλον είναι, ή

έναποκειμένη τοις άνθρώποις αιδώς, είς αύτδ τοϋτο

οίμαι παρά τοϋ θεοΰ έντεθεϊσα, ώς άν ήμΐν άπο-

στροφή τών χειρόνων ή τοιαύτη τής ψυχής γένοιτο

διάΟεσις. Συγγενώς δέ έχει πρδς άλληλα και οίκείως

τ^τε κατά τήν αιδώ κα\ τδ κατ' αίσχύνην πάθος, δι'

ών άμφοτέρων ή άμαρτία κωλύεται, εϊπερ έθέλοι τις

πρδς τούτο χρήσασΟαι τή τοιαύτη τής ψυχής διαθέ

σει. Μάλλον γάρ τοϋ φόβου πολλάκις ή αιδώς πρδς

τήν αποφυγήν τών άτοπων έπαιδαγώγησεν άλλά καΐ

ή αισχύνη έπακολουθοΰσα τοις έλέγχοις τοΰ πλημ

μελήματος, ικανή δι' έαυτής σωφρονίσαι τδν άμαρ-

νάνοντα πρδς τδ μή πάλιν έν τοίς όμοίοις γενέσθαι.

Κα'ι εστίν, ώς άν τις δρω τήν διαφοράν αϋτών ύπο-

Ρλτκοι.. (]β. ΧΙιΐν.

813, (ΙΊεειίδ οοηΓβδδίοηβιπ ιΐβ ίΐβ, (|036 ηοη Γαεία βιιηΐ

εοηνεηίεηΐβΓ Γ3ΐίοηί, <|α% ίη^βηεΓαΙ βηίπιχ βΟεείϊυ-

ΐιειιι ρυϋοΓίδ, ρετ ειιυηΐίβιίοηειη βΟΓυιη ςυ* δυιιΐ

ηΙ)5υΓ(ΐ3. ΥκΙεΙυΓ εηίιη ρυϋοΓ εδβε \α\ίύ» εί ροίειι*

;ΐΓηΐ3ΐυΓ3 3(1 εΙΤυ^ίβικΙβ ρβεεβΐ», ρυάοΓ ςυί εδί ίη-

αίΐυδ ίη ΙιοιιιίηίΙιυδ ; ςυί ί(1εο, υΐ ρυιο, βδΐ ηοΐιίδ λ

ϋεο ϊηιΐίΐυδ, υΐ ε]υδΐιιοϋί 3ΐιίιηί βίΤεοΐίο δϊΐ ιιοΐιίβ

3νεΓ8ίο 3 (ΙείβηοΓίηυδ. Ιιιίει* 8ε 3ΐι1ειη εοβηαΐίο-

ιιειη (|υ3ηΐ(ΐ3ΐιι εί εοηνεηίεηΐίβηι Ιιαϋβπΐ ρυάοτ ει

βΠβεΐίο ςϋ33 εχ νεΓεειιηάία οοογιΙιιγ, ρεΓ ςυοί ηΐη-

ςηβ ρΓοηίοβίυΓ ρεεεβίιιιη, $ί ςιιίβ νεϋι 3(1 Ηοε υΐί

Ι3ϋ αηίηιχ 3θ'εεΐίοηε. ΡιιΊογ εηίηι ηΐ3§ίβ η\ι&ιη Ιί-

πιογ δχρε βΓϋ(Ιίι 3(1 ρΓ3\·3 Γϋ^ίβικίϊ. δβο' ει ρυύοτ

88(|ΐιειΐδ (ΙβΙίεΓι ΓερΓεΙιβηδίοηεπι, ρει· δε δυΙΓιείΙ 3(1

εαδίί^αικίαπα ευαι φι'ι ρβεεβΐ, ηβ ΓϋΓδίΐδ ίη δίωϋι»

ΐηΰίάϋΐ. Ε$( «υΐβπι. πι βοπιηι (ΙίΙϊειειιΙίβιιι άβύηί-

ιίοιιβ ιΙβδίτΓηίΙ (ΐιιΪ8ρί3ΐιι, νβΓεοιιηΛί» ηηίο'ειη ίηΐεη-
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κι δ. βΚΕΟΟΚΙΙ ΝΥδδΕΝΙ

808 ρΐΐϋΟΓ, 0θηΐΓ3 ΛΙΙΙβΙΤΙ ρΐΙϋΟΓ Γ6Π1Ϊ58» νβΓεοιιηάίβ.

ΟδΙοηϋ'ιΙιΐΓ βϋίβηι ρβΓ οοΙογοπι ςυί βδΐ ίη νυΙΙιι,

βηίηιί ιηοΐιιυιη αΊΠ'ίΤοηαίη βΐ εοιηηιυηίο. Νβηι ρυ-

(Ιογ ηυίαβιΐι πιΙ)0Γβ Ιαηΐιιιη 5)§ηϊήοαΙιΐΓ, δίηιοΙ οιιιιι

οηίιηα 3ΐΓβεΙο εΐίαηι εοΓροΓβ ιιαίιίΓαϋ ςιια<]3ΐιι η£Γβ-

οΐίοηβ, ειπη οηίοτ ςιιί ββ( οϊγοβ οογ ευυΙΗοπι 3(1

νπΐΐιΐδ ίυρβΓΠοϊβπι. Οιιΐ βδΐ βυίειη βΟεείιΐδ νβΓεοιιη-

άίβ ρΓΟρΙβΓ άεΙίεΓι ηΐ3ηίί6$(3ΐίοηβπι, Πι Ιίνίϋυβ βΐ

«ιώπιοβΓ, ςιιοΊ ιηβΐυβ ΙιϊΙβιιι ΓυϋϋΓβ πιίβουβΓΪΐ;

Ε]ιΐ8Πΐθ(1ί 6Γ£θ30βοΙίο δΐιΠβεεπΙ ϋι, ςιιί δοεΙιΐδΛΠ-

ουοιΐ ρπιΐδ βιΐηιϊδβπιηΐ, ηβ ίο ϊΐίηυο 3ηιρΙίιΐ5 1β-

1>3ηΐιΐΓ βχ ϋδ (1β (]ΐιί!)ΐΐ5 ρυϋβΐ βοβ Γιιϊδδβ εοηνίοίοδ.

δϊ 1)330 31116Π1 113 56 1|»1)6111, 61 83Π1 φΙ3ΙΙ> ρ3Γ ΓυίΙ

γράψειεν, αισχύνη μέν έπιτεταμένη αίδώς· αίδώς δί

τδ Εμπαλιν ΰφειμένη αισχύνη. Δείχνυται δέ και τω

κατά πρόσωπον χρώματι ή των παθών διαφορά (α) τε

και κοινωνία. Ή μεν γάρ αιδώς έρυθήματι μόνω

έπισημαίνεται, συμπαθόντος πως τή ψυχή τοϋ σώ

ματος κατά τινα φυσικήν διάθεσιν, καΐ τοϋ περικαρ

δίου θερμού προς τήν έπιφάνειαν της δψεως άναζέ-

σαντος ■ ό δε αίσχυνθείς έπ\ τή φανερώσει τοϋ πλημ

μελήματος πελιδνός γίνεται χα\ υπέρυθρος, τοϋ φό

βου την χολήν τω έρυθήματι μίξαντος. Τόουν τοιούτον

πάθος, ίκανδν άν γένοιτο τοις προειλημμένοις τινί

των άτόπων εις τδ μηκέτι έν τούτοις γενέσθαι, ών

αν τδν Ιλεγχον έν αισχύνη ποιήσωνται. Ε! δή ταΰτα

3&βοΙίοηεηι νβτΐιιιιη εοη^οίΐ, υΐ ροΐβ αυοά &ά 03- Β ούτως ϊχοι, κα\ δέοντος ό λόγος τοϋ πάθους κατεστο-

νεη(ΐ3 ρβΐ'0313 πϊΙιιγλ δίι ίηςεηίΐ3 ε]ιΐδηιοάΐ βΐϊβοΐίο,

Ιιοηε$ΐυπι β&ΐ βχίδΐίιηβΐ'β 688β ρΓορπυηι ΕοοΙβδίχ

άΌευιηεηΐυπι, $β ρβΓ ρβοοβίοπιιη οοηΓβδδ'ιοηβηι βΐ

εηυηΐί3ΐίοηβπι τεειε §βΓ6Γε. ΡβΓ Ιιοε εηίαι Ιίεβΐ $ιΐ3πι

οηίηιοίη 3Γηΐ3Γβ 3πηί8 ριιϋοπδ. Οϋο πιοϋο εηίιη υί

ψιίδ οη ίπιπ)0<1βΓ3ΐ3π) ϊη^Ιυνίβηι ςυοδιίαιη ηυιιιοΓβδ

εοιιεοείυ ηΜΓΠοϊΙββ ίη $β οο1Ιε@εηΙ, βΐ ϋεΐηάβ ευπι

ΐηΠ3πιηΐ3ΐίοηβ ΐ3ΐ)0Γ3ΓβΙ, οοι·ριιβ δβεΐΐοηβ β( εβα-

Ιεπο ουί'ΛΙυιη Γυεπί, ηιοιίηιπι νβΐϋΐί ςιιεπκίβπι ριβ-

ύα^ηςιιπι ηβΐιεί 3(1 εβνβηάβπι ίη μοδίεπιπι ίηΐβπι-

ρεΓ3ηιί3ΐη, υΐ ςιιί οαιι ιβτϋ είε3ΐΓΪι:εηι νϊ<1β3ΐ ίη οογ-

ροΓΟ. 1(3 ςυί ρβΓ οοουΙΙοπιπι ειιιιιιιίβΐίοηεπι δβίρδυιη

νβΐιιΐί ρΓυδβρδβπΐ, ηιβιιιοπβηι βΟβεΐιΐδ, ηυβηι νβΓβ-

ευηάΐ3 ιηονίι, Ιιβοβΐ ργο ρχάΆξΟξο αά \\ΐ»π\ α'είκ ■

εβρβ α^βηιΐβιυ.

Ηχο δυηΐ ςυκ άίδοίΐ Εοείβδίβ ρβΓ ηίηο ςυ» ηυηο

(3013 βδΐ Ιβοΐίοηεηι, βΟΓυιη ςυκ δοηρΐ3 δυηι ίη Εο·

οΐβδίβδίε. Οίοίι εηίιη ΙίοβΓβ νοεε, ίΙΙικΙ ίη ρυοΙίειίΓη

ρΓοΓεΓβηδ, ει ίη οηιηίυηι Ηοηιίιιυπι εοηβρεείυ νβΐϋΐί

ΐ{ΐΗΐηΐ(ί3ΐη, ίη ςυβ δΟΓίρίυπι βδΐ βΐίηυίιΐ, οοΐιιηιηβιη

εΐ3ΐυβηδ βΟΓυηι (\υχ ά[> ίρβο ΓβεΙβ $υηΙ βηυιιΐίβΐίο-

ηβιη, ςυχ ε]υδηιο(]ί δυηΐ, υΐββ ηβδεΪΓβεΙ δίίβηΐίο Ιβ-

ββΓβ ηυβιη ϋίοβΓβ $ίΙ ^Ιοποδίυδ. Αηηε 3ΐιΐεηι άϊεβΐ,

εαηι 03 ΓβνβΓβ ΓβείδδεΙ, βη θιΐξβηδ ρΓορίβΓ ηοβίΓβηι

υΐΊΓιΟΙεηι, ηι εοηδβηυβηΙβΓ Άά δοοριιηι ύε(]υο3ΐοι-3-

ιίυηεηι, ηοη ροββααι αδββΓβΓβ :β3οβΓΐβ ίίοίΐ,ςυ* ςυϊ

νίαυίβπι δίϋί ρΓοροηίΐ, ηοη ΙυΙ)εηΐ6Γ βιΐδείνεηΐ. 8εά

χάσατο , ώς επί φυλακή των πλημμελημάτων της

τοιαύτης διαθέσεως έγγινομένης τϊ) φύσει , καλόν

έστιν ίδιον μάθημα της Εκκλησίας ήγήσασθαι το

διά της έξαγορεύσεως των πεπλημμελημένων κατόρ

θωμα · ίστι γαρ διά τούτο , την έαυτοϋ ψυχήν τω

της αίσχύνης οπλω κατασφαλίσασθαι. "Ωσπερ γάρ

εϊ τις εκ λαιμαργίας άμέτρου δυσπέπτους τινάς χυ

μούς έν αύτω συναγάγη , είτα έν φλεγμονϊ) γενομέ

νου τοϋ σώματος τομί^ κα\ καυστήρι θεραπευθείς

τήν νόσον. καθάπερ τινά παιδαγωγον πρδς την άτα-

ξίαν Ιχοι τοϋ έφεξής βίου , τήν οϋλήν τοϋ χαυστήρος

ϊπ\ τοϋ σώματος βλέπων ούτως ό στηλιτεύσας έαυ-

τδν διά της τών χρυφίων έξαγορεύσεως, τήν μνήμην

£ τοϋ κατ' αίσχύνην πάθους πρδς τδν έξης παιδαγω-

γ&ν τίθεται βίον.

Ταΰτα τοίνυν έστ\ν, α διά της νύν άναγνώσεως τών

έν τφ Εκκλησιαστή γεγραμμένιον ή Εκκλησία

παιδεύεται. Λέγει γάρ έλευθέρα φωνή δημοσιεύων

έχεϊνο, κα\ έπίπάντοιν άνθρώπων καθάπερ τινά στή-

λην ίγγραφον άνατιθε'ις τήν τών γεγενημένων παρ'

αύτοϋ έξαγόρευσιν, α τοιαΰτά έστιν, ώς τήν άγνοιαν

αύτών χαΐ τήν σιωπήν είναι τοϋ λόγου ένδοξοτέραν.

Λέγει δέ,εί μέν άληθώς πεποιηχώς ή, ταύτα διά τήν

ήμετέραν ώφέλειαν πλασσόμενος, έφ' ψ τεδι'άκολού-

θου τδν λόγον πρδς τδν σκοπδν διαπεράναι, ούκ έχω

τοΰτο μετ' άκριβείας ειπείν ■ λέγει δ' ουν όμως ταύτα

οΤ^ ούκ άν 6 πρδς άρετήν βλέπων έκουσίως συν-

3η εειίοοοηδίΐίο ςυΰβ ηοιι ίβοΐβ δυηΐ Ιβηςυβιη Γ3013 ρ ενεχθείη. Άλλ' είτε οίκονομίας χάριν τάμή γενόμενα,

ώς γεγονότα διέξεισι, κα\ κατηγορεί ώς έν πείριρ

γενόμενος, ίνα ήμεΐς πρδ της πείρας τήν τών κατ

ηγορημένων έπιθυμίαν έκκλίνωμεν, είτε και καθήκεν

έαυχδν έκουσίως πρδς τήν τών τοιούτων άπόλαυσιν,

ώστε κα\ τά αισθητήρια έαυτοϋ διά τών έναντίων

γυμνάσαι, προκείσΟω κατ' έξουσίαν τώ βουλομένω,

έφ' οπερ άν έθέλη τδν στοχασμδν άγειν. Ε£ δέτις λέγοι

τψ δντι γεγενήσθαι έν τή τών ήδέων πείρα, ούτως

ύπολαμβάνομεν. Καθάπερ γάρ οί έπ\ τδν βυθδν της

θαλάττης δυόμενοι, και. διερευνώντες έν τώ πυθμένι

τοϋ ύδατος, εί πού τινα μαργαρίτην εύροιεν, ή τι

άλλο τοιούτον τών έν βυθώ τικτομένων, οΤς ήδονήν μέν

ούδεμίαν ή ύπδ τδ ύδωρ ταλαιπωρία φέρει, ή δέ τοϋ

κέρδους έλπ\ς βυθίους έποίησεν ■ ούτως εί γέγονεν δ

ρι-ΟίΟςιιίΐυΓ ει ΓερΓεΙιειιαΊΐ, υΐ ςυί 63 δίΐ οχρεπαβ υΐ

ρι ίυδ ηυ3ηι εοηιηι Γ3εΪ3ΐηυδ ρετίοιιΐυιη, εοΓυπι φι»

ΐ'ομΓεΙιβιιάυηΐυΓ νίίειηυδ ύεδίιίοπιιιη, 3η νοίεηδ 3ο1 1Γι$

ίι υεηϋιιηι δβ ϋεηιίδεηΐ, υΐ εΐίβπι ρβΓ Γβδ εοηΐΓ3ΓΪ3β

δϋΟδ δβηβιΐδ βχβΓΟβΓβί, 1ίοβ3( νοίβηΐί ηυβιη νβΐίΐ 0*6 63

Γβ ΓβεεΓβ εοη)εεΐυΓ3ΐη. δί (|ΐιίδ βυίοιη ιΐίοαΐ εαηι Γβ-

τβΓ3 βοΓυιιι ςιΐίβ ]ϋοαη(Ια $υηΐ ίεοίδδβ ρβΓίουΙυιη, δίο

βχίδΙίηΐ3πιιΐ3. Οηο ιηοάο βηίηι ςιιί ηιβΓΪδ ρι-οΓυη-

(Ιυηι δϋϋβυηΐ, οι ίη ίυηαο ηιβπδ α,υχΓυηΙ, 3η ίοηβ

3ϋηιΐ3ηι ίηνεηΪΓβ ροδδίηΐ ηιβΓ^βηΙβηι, 3υΙ βϋυ,ιιίά

βΐίοά ίΐιιοά ηβδοίΐυΓ ίη ρΓοΓυηιίο, α,ιιίϋιΐδ ηυΐίαιη

ςιιίάειη νοίιιριηΐβπι 3Ϊ8ΓΙ ςιΐ33 δϋΐ) βςυβ ββΐ βΠΙί-

οι'ιιι, κβ(1 βρββ Ιαεη βίϊβοίΐ, υΐ δβ ίη ρΓοίιιηϋιιηι

ίιιιπιβΓΚβΓβηΙ : ίΐ3 $ί ίη Ιιίβ νβΓϊβΙιΐδ βδΐ δοΐοηηοη,

(ο) 1.00118 βχ ηΐϋδ., δίο βηρρίβηάαΐ : ύφ. ά. Μάλλον δε κυριώτερον 4ν τις χαθίχοιτο της τών όνομάτων

έμφάσεως είπών, αίσχύνην μέν είναι τήν μετά πράξιν τών κατεγνωσμένων έπιγινομένην αιδώ, αιδώ δε,

κατά τδ άντίστροφον τήν πρδ τοϋ γενέσθαι τι τών κατεγνωσμένων αίσχύνην δι* ή*ς ή άρμή τών άπρεπών

άνακίπτεται. Δείκν. δέ..,. παθών τούτων διαφορά κ. τ. λ. Ε»ΙΤ.
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Σολομών έν τούτοις, πάντως ώσπερ τις των κατά Α οπιηίηο υί ςιι'ΐδρίαηι βχ ίίδ ηιιί ρυΓραηβ ίη β»Η

Οάλατταν πορφυρευόντων, έουτδν έδωκε τι) τρυφί)

ΰποδρύχιον · ούκ έφ' ψτε καταπλησθήναι της θαλατ-

τίας άλμης, δλμην δέ λέγω τήν ήδονήν · .αλλά τοΰ

ξητήσαι τί τη διανοία χρήσιμον έν τω τοιούτω βυθφ.

Χρήσιμον δ' άν είη διά των τοιούτων εύρισκδμενον,

κατά γε τδν έμδν στοχασμδν,ή τί) άμβλΰναι τάς τοΰ

σώματος ορμάς, διά τοΰ προθεΐναι κατ' έξουσίαν δ

βούλεται. Πρδς γάρ τδ κωλυόμενον φιλονεικοτέρας

άεΐ τάς κινήσεις ή φύσις ϊχει. "Ητοι τοΰ άξιοπίστου

χάριν, έν τούτοις γίνεται ό διδάσκαλος, ώς μηκέτι

τοις άνθρώποις άσπαστδν νομισθήναι τδ καταπεφρο-

νημένον πράγμα ύπδ του διά της πείρας διδαχθέντος

τδ μάταιον. Κα\ γάρ κα\ τοϋς ιατρούς φασιν έν

έχείνω κατορθοϋν τήν τέχνην, ου άν διά των ιδίων

νεηϊπΐυΓ, δβίρδυπι ϊιηπιεΓβίΐ ίη αείίείηβ : ηοη υΐ

ιιιηππΛ ίιηρΙοΓο.ΐιΐΓ δηίδυβίηε : βαίβυ^ϊηεηι ηιιίοπι

ϋίοο νοΙυρ(3ΐεπι : βεα" ιιΐ ςυχΓ8Γ8ΐ ςυίά ίη Ιιοε ρπ>-

ΓηηαΌ ηπίηιο 8ΪΙ υΐίΐε. Ι.ΊΊΙο αιιίεηι ββΐ <]ΐιο>Ι ρεΓ β;ι

ίηνεηίΙιΐΓ , υί ταβ» ςυίάεηι εβί εοη]βεΙιΐΓ3 , ηιιί

η ΐιι η ιΙογο εοΓροηβ αρρρίϊΐΐοηβδ, ρτορΙβΓεβ αυοά" εί

οΙ)]ίείΙυΓ ίά ςυοιΐ (ΙβδΜεΓίΙ : 3ΐ1 ίά εηίιη αυοά

νβΙαΙιΐΓ «ειηρεΓ νεΙιεηιβηΙίοΓΡδ σιοΐιιβ ΗαοεΙ ιιβίυη:

»ιιΐ υί 8ίΐ Πιΐο άϊ^ηαβ ίη ηίβ νεΓββΙυΓ πιβ^ίδΙεΓ, ηε

3ηιρΙίυ8 3ϋ ηοιηίηΊουδ εβηδββΙυΓ εχρε(εη(ΐ3 Γβδ 83

ηυχ αη εο ΓυίΙ οοηιειηρι», ςυί εχροποηΐϊη «ΙίοίΙ

αυβπι 8ϊι ν3Π3. Ναηι ηιβάιεοδ ηυοαυε ΓβΓυηΙ Πΐβ ίη

Γε $ε ορίίηιε εχ ητΐβ μένετε, ευ]υβ ηιοτίη (;εηυδ ίη

8υί8 εοβηονβΓοηΙ εοΓροπϋυβ : (Ιο ίίδςυβ Ιυΐίυδ ει
Ι> — — —Ί— —

σωμάτων τδ είδος της άρ'ρ'ωστίας γνωρίσωσι, και ° αβηΐ εοηδίΐίυιη ε( ΪΪ8 ηιβϋβηΐυΓ, ςιιοπιπι ηβοβηΐ

Ασφαλέστεροι των τοιούτων γίνονται σύμβουλοι τε κα\

θεραπευταΐ, ων διά τοΰ προθεραπευθήνα·. τήν γνώσιν

είχον ■ δσω τω Ιδίω πάθει προεδιδάχθησαν.

"Ιδωμεν τοίνυν τί λέγει πεπονθέναι τφ καθ' έαυτδν

βίω, ό τδν ήμέτερον ίατρεύων βίον. « Έμεγάλυνα, >

φησ\, € ποίημα μου, ψκοδόμησα οΓκους. ι Εύθϋς έκ

κατηγορίας ό λόγος άρχεται. Ού γάρ τδ τοΰ Θεοΰ

ποίημά φησιν, δπερ είμ\ έγώ, άλλά τδ έμδν έμεγά

λυνα. 'Εμδν ποίημα ούδέν έστιν άλλο, ή οπερ τη αί-

σθήσει τήν ήδονήν φέρει. "Εστί δέ τοΰτοτδ ποίημα,

τφ μεν γενικψ λδγω εν, τη δέ κατά λεπτδν διαιρέσει,

εις πολλά ταϊς της τρυφής χρείαις καταναγκάζεται

μερίζεσθαι. Τδν γάρ άπας έντδς της Ολης τοΰ βυθοΰ

ηοΙίιίβιη : ρΓορίετεβ ςυο(1 ίρ$ί ρΓίιιβ ΓυεΓε οϋΓβΐϊ,

(ΐυβηάοαυίάβπι εχ εο ςιιοά ίρβί ραβδί $υηΐ ρΗη (ϋ-

άίεβηιηΐ.

Υίάββηιυδ βΓ£θ ςιιΐιΐηαηι ίη δΐια νίΐβ ραδίΐιπι ε«βρ.

άΊεΚ Ϊ8 αυί ηοδίΓίβ νίι»> ηιεάνΐυΓ. < Μβ^ηίΠεβνί, >

ίηαυίι, < ορυβ ηιευπι, χ<ΙϊΒοτί άοιηο$. ι ΟηΙίβ

8ΐ3ΐίηι ίηοίρίΐ 3 ΓερΓεηεηβίοηε. Νοη εηίιη άίείι Οεί

ορυβ, φΐοά βυπι ε^ο, βεά πιβυηι ΗΐΗ^ηίίϊοηνί. Μευηι

ορυβ ηίΐιίΐ ε$1 βΐίυά, ςυβηι ηυοά 3Π*6Γΐ βεηβυϊ νο-

ΙυρΟΙεηι. ΕβΙ αηΐβπι Ηοε ορυβ £εηβΓη1ί ςηίάεηι

Γ3ΐίοηβ π ηη πι : 6ϋί)ΙίΙί βυΐεηι ίη ηιϊηυΐβ άΊνίβίοηε,

ίη ηιυΚ* 3(1 υΐοηιΐυηι ϋεΐίεϋβ ηεεεββε 881 υΐ «ΙϊβρβΓ-

ιίηΐϋΓ. Ν>η ηαΐ βεηιε! πιβίεΓίχ ρΓοΓαηϋυηι 8υΙ)ίεη(,

γβνόμενον, άνάγκη πάσα πανταχόσε τδν δφθαλμδν _ οπηηϊηο ηβοεβΒβ 8δΙ υΐ ϊη οηιηεβ ρ3Γΐο$ οιυΐυηι

Ζ.. 1 ϊ 9... 1 = ■ . . . ι _ Λ : :» ... _ ι..
ικριάγειν, δθεν άν ί| δυνατδν ήδονήν έκφυήναι. Καθά-

περ γάρ έκ μιας πηγής πολλαχή διά σωλήνων δχετ-

ηγεΐται τδ ύδωρ, χα\ ούδέν ήττον ή τδ ύδωρ έστί,

τδ έκ της πηγής μεριζδμενον, κάν έν μυρίοις κρου-

νοίς τύχοι (5έον · ούτω μία τϊ] φύσει οΰσα ή ήδονή,

άλλως κα\ άλλως έν ταϊς ιών έπιτηδευμάτων διαφο-

ραϊς ύπονοοΰσα ^έει πανταχού, ταϊς τοΰ βίου χρείαις

έαυτήν συνεισάγουσα. ΟΤον δ βίος άναγκαίαν έποίησε

τή φύιει τήν οΓκησιν · άσΟενέστερον γάρ πέφυκε τδ

άνθρώπινον, ή ώστε τάς έκ τοΰ θάλπους τε καΐ κρύους

ανωμαλίας φέρειν. Μέχρι τούτου 6 οίκος ϊχε^πρδς

τήν ζωήντδ ώφέλιμον, άλλά τδπαρελθεΐν τοϋς δρους

της χρείας ή ήδονή τδν άνθρωπον έβιάσατο. Ώς γάρ

ούχΐ σώματι τδ χρειώδες πορίζων, άλλά τοις δφθαλ-

είΓευηΐ3^3ΐ, υη(Ιβ Γιεπ ροδβίΐ ιιΐ ειΐ38θΐιΐΓ νοίιι-

ρΐ38. ΟιιοιιμκΙο εηίιη εχ υιιο ΓοηΙβ ίη ηιυΐΐβδ ρατ-

Ιρβ ρεΓ 03η3ΐεδ 3ηυ3 (ΙεϋιιοίΐϋΓ, βΐ ηίήίΐο $εευβ

ηοη 881 ίΐίαϋ ςιιηηι >(]α>, ΪΛ ςαοϋ βχ Ιρβο Γοηΐε

άίβρβηίΙιΐΓ, εΐίοηιδί ΠυβΙ ίιι ρΐιιτίηιίδ (υϋίβ : ίΐ3

τοΙιιρ!38 ειιηι δϊΐ υηβ, βϋΐβΓ ει βϋΐεΓ ίη νβπί»

(ΓβηδίειΙδ 8(υ(1ϋ8, ΒϋίΙ ίη οπιηβδ ρβτίεδ, ειιηι ϋδ

ψΚΒ δϋηΐ 3(1 ιι 5 ιι πι νίΐχ ιΐ6εεδδ3ΓΪ3 88 εοη]υη§εηδ.

υ ι, οχβπιρίί 03053, νί(3 ΓβοϊΙ υί η3ΐυΓ3β η»Ι)ίΐ3ΐίο

δίΐ ηβεβδδβΓί* : 881 βηίηι Ηοιιιο ίιηΙοβείΙΙίοΓ, (|υ3ηι

υί εβΙοΓΪδ εΐ Γη^οηδ ίβΓ3ΐ ίηχαυοίίΐβίεδ. ΙΙιιο ηδηυβ

3(1 (Ιε^βηάΒηι νίίβηι βδΐ (Ιοηιιΐδ ϋΐίΐίδ, δεά νοίιιρίβδ

εο§ίι Ιιοπιίηεπι ρπβίβηη Ηηει ιι·υ§. Ρβηηάβ βηίοι

3ε βί ηοη ςιιβΒΓβΓεί φιοά βδΐ υδυί εοιροΓί, ββι!

μοϊς έπιτηδεύων τέρψεις κα\ έντρυφήματα, λυπείται ϋ οευΐίδ ρΐΌθυΓ3Γ8ΐ ο!)1βεΐ3ΐίοηειη βί (Ιβΐίείϊδ, οΌΙοι-β

σχεδδν, δτι μή τδν ούρανδν αΰτδν έποίησεν ΰπωρδ-

φιον, μηδέ τάς τοΰ ήλίου άκτΐνας ϊχει τω δρδφω καΐ

αύτάς έντεκτήνασθαι. Διδ πλατύνει μέν άπανταχδθεν

τάς τών κατασκευασμάτων περιγραφάς, τήν της συν-

οικείας περιβολήν ώς οίκουμένην τινά άλλην έαυτώ

κτίξων. Άνατείνει δέ είς δτι μήκιστον ΰψος τοϋςτοί-

χους·ποικ£λλει δέταϊς ένδον τών οικημάτων διασκευαϊς.

'Εκ λακώνων δέ και θεσσαλής και έκ Καρύστου

λίθος άναπτύσσεται , και διά σιδήρου είς πλάκα τάτε

Νειλψα μέταλλα κα\ τά της Νουμιδίας άναζητεΐται,

χαί που κα\ ή Φρυγία πέτρα ταΐς σπουδαϊς ταύ-

ταις συμπαρελήφθη, ή τζ λευκότητι τοΰ μαρμάρου

τήν πορφυράν βαφήν πρδς τδ συμΟάν χατασπείρουσα,

τρυφή γίνεται τοις λιχνοτέροις δμμασι, πολυειδήτινα

ριοροηιοιίιιηι βΟίείΐυΓ, ηιιοιΐ εαείυιη ίη δυο Ιεείο

ηοη ΓεεεΓΪΐ, ηεε ίρδοδ δοΐίδ Γβάίοδ ίη εο ροδδίι

Γ»υπε3ΓΪ. 0υ3ηιοΙ>Γεηι υπάίςυβ «ιυίο'εηΊ ϋίΐβίβι χάί-

ΓιείοΓυιη οΪΓευηίδεΓΪρίβηι βπιρίίΐυο'ίηεηι, ει ακίίυιιι

3ηι1)ίΙυιιι, Ιβιιηυηιη βΐίηιιβιη πΐίυηι οιΊιβηι ι»ίί;ι·.

$ί1)ί ευιΐδίπιεηδ. Εχίεηίΐίΐ ηιιίεηι ραιίείβδ ίη ιη»χί-

ιιΐ3ΐη ΙηηςίΙυάΊηεπ). Υ3ΓΪ31 βυΐεπι ίηίβηιβΓυηι Ιΐ3-

Μ(3ΐίοηιιηι εχδΐΓυεΐίοηί1>υδ, ίηΐεηιοΓυηι Ιιαηίίβευ-

ΙοΓυιιι 3ρρ3Γ3ΐυί ιηιιΐιιπιιι εχ 88 61 ρεΓ 88 ίηΙβΓ δη

ρΓΜ'Ιιειίδ ν3Γίβΐ3ΐβηι. ί)είικ1κ ΕβεβάοΒηιηηίυδ ει Τήβδ-

δβΐυδ ε( 03Γ>'δΐιι$ Ιβρίϊ εχρ1ίε3ΐυΓ, βί ίειτο »ά

ίηεηΐ8ΐ3ΐίοηε3 Νϋϊηεβ ει Νυηιίάίε3 ηιβίηΙΙβ ςιι»-

τυηΐυΓ : ςηίΒ6ΐ)3π> ϋδάβπι Ιιίδδΐυο'ϋδ ΡΙιι ^ία ρε1π«

δίιιιυΙ 3ϊ5υηιϊΙιΐΓ, ςυ» ηιηπιιοιυ ιηιιείοιί ρυηρίι-
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και», υΙ)ΐ ηεείϋίι, ίηβεΓεηδ εοίοτεηι, ανίόΌβ οΜε- ·

οΙλΙ οευΙοβ, ιΐΊ ιι 1 1 ί 5 Γόνιμε %υπδ<ιυβ ρηνιΠιπιπ ίη

3ΐϋθ άερίηβεηδ εο1θΓΪ8 βιιίΤιικϊοηοηι . 1>ιΐ3:η ιηιιΐΐιπη

ιιι ήχε εοηΓεΠυτ &ΐιιι5Ίυηι ? Οιιοί δυηΐ ΙιμιιπΓ, εΐ

ΐ|ΐΐ3Πΐ ιηυΐΐα 3ΐΊίΠεία, ειιηι αΐϋ ςυκίειτι αηυ» βΐ ΙΊ-πό

ιηοΐεπ:ι» δεεεηΐ : »1ϋ νοο Ιιοιηίηιιηι πιαηίυυδ

ηοεία άίυηυβ ΙβΙιοΓβηΙίυηι εΩΊείηηΙ (ϋδδεείίοηεπι ?

Νβε 1ι;ι:ι: ςυκίειη δυίϊϊείιιηΐ ϋδ ηυί ίη νβηυιη ογ-

ΗίΙυπι 1»1>οΐ'ειη εοηΓεί'υηΐ : $ε<1 εΐ νίΐΓΪ ρυπίίδ

νεηεηίδ ϊηςυίηβιιΐΓ ει νβπε ιίιΐ£ίΐυτ, υΐ 3(1 εχεο^ί-

13183 ϊηνβηΐϊοηϊβ Ιυχυηι εΐ (ΙεΠείββ εχ εο ςυοηιιε

3 Γκρι υ 3(Ι]υη£3ΐιΐΓ. (Ιιιοηκκίο αιιίεηι ΙΙ8ΓΓ3Π ροβ-

χπιΐ (ε<:ΙθΓυπι ορβΓα βυρεΓναεαιιεβ, ίη ηιιίυυδ Ιίμπη

ςαχ ίΐιιηΐ εχ εεϋΓΪΒ, 3Γΐί$ 8υΙ)ΙϊΙίΐΗΐε ίο πίΓδυδ

εοηνεπηηΐυι·, υΐ ριιΙεηΙιΐΓ 3γΙ)0Γ88 εχ αι-Ιαίιιπδ

Γαηιοβ, ΓοΙία εΐ ΓΓηεΙκβ ρΐΌίΙυεεηΙεδ. Τβεεο αυπηιι |

(ρκκΐ ίη ;κίο:ι5 ηιεηι1)Γ3ΐΐ38 (ΙίδδεεβΙυΓ, εΐ ίη ϋβ

ιιϋίςιιε ίΙΙίιιίΐυτ, υΐ ονίϋοδ οευ!ο$ ίη $ε εοπνειίαηΐ.

Γ.Ιιιιγ 3υ1επι ςυοιΐ αβείδείΐυΓ 3(1 νοδίίυυίοπιιη εΐ

πιγΊοπιμι $ιιρειΌυο$ υπιαίυδ, εΐ αυοά εοΓαιη εχία-

Ιιιπ8 ίΙΙίηίΙιΐΓ αιιπιιη, 3υΐ ςυοίΐ εΐβνί» αΙΓι^ίΙιΐΓ 3γ-

κεηΐυιη, ει οηχ βιιηΐ ε]ιΐ8ΐηο<1ϊ, ςιιίδ πίχεπΐ? άΌ-

ιιιοΓυιη ρ3νίιυειιΐ3, ςυχ ν3Γϋ3 Γ88ρ1εη<3εηΐ εοΙοΗ-

1)ΐΐδ? υΐ (Ίίηπι εοΓυπι ρειίεβ ίη δρΙβηιΙοΓε Ιαρϊάυιη

ΙιιχυηεηΙ, ει ίη 6]υδπκ>άϊ οΌηιοπιπι ηιυΙΙίΐυάΊηβ

ηϊπιΐβ 3ΐη1)ίΙίο$3ΐιι πκίβηίΓιεεηΙίβιη , αιΐ3ΐ·υπι ηοη

νϊΙβΒ ιΐ8υ3 ηεεεββαΓίβηι ΓαείΙ εοηϋίΓυεΙίοηεηι, 86(1

ευρίάίΐ38 ρεΓ ε» φιχ βιιηΐ ίηιιΐϊΐϊα ρΓ0(;Γβδδ3, εβ-

πιιη ίητεηίΐ ίιηροπυηίΐβίβηι. Νβηι εχ ιΐηηιϊΐπΐδ 3ΐί3$

ςη'κίεηι οροΠεΙ €856 ρβΓ3ΐ38 3(1 ειίΓδίιιη, αΐϊαδ 3(1

(Ιβαπιυιιΐ^ηϋιιη), 31Ϊ38 3(1 ίηβΓΟδδυπι, 31Ϊ38 3(1 νε- (

δΐίυυΐυιη, βΐϊαβ ςιιχ ροι-Ιίδ βίιιΐ ίηιροδίΐχ. Νεηιιε

εηίπι 831Ϊ8 65$ε ρυίαιιΐ ;κ1 Γ38ΐυηι ροΐΊ38 ει νεβίί-

ΪΜΐΙα, εΐ 3ηιρ!υιη (\αοά εδί ίπίτα ροΓΐ38 8ρ3ΐίυηι,

ηίδί ίη^ΓεάίεηΙίϋυδ ε]υ$ιηο(1ί ςυί(1 ρηυβ οεευπ-αΐ,

(ριοίΐ 8ΐ3ΐΐηι ίηςΓεά'ίεηΙειιι νκίεπιΐο ροβδ'ιΐ 8ΐυρεΓ»-

κτο. ΗΪ5 βεεεϋϋΐιΐ Ιβνβεη, (μια; ιΐδΐιηι ρτχΊιοηΐ

βίηιυΙ ευιη ηΐ3@ηί0εεη1ί3 , ίη Γοηΐίυηι :ιΙιιιικΙ:ιΐπία

Ιοιίβ ηυνίίβ ίπΊ§3ΐιΐϊ3, ει ςυχ βηΐε εα 8ίι» δΐιηΐ

(;χιιιη38Ϊ3, εβςηε νβπϊβ π)3ΐηιοη1>ϋ8 βρίεικίίάε εΐ

:\ ίΓ-' υ γο 3(1 οπιαίιιηι εοηδίηιείβ, ει υτκΐίφιε εΪΓεβ

χιίεδ ροηίευ& Νιιπιίϋίείδ, Τηεβδαΐίεί» βυΐ ΑΪ.%\ι\(Λ\-

είβ ίιιηίχα: εο1υπιηί8, ει χδ ίη βίβΐυίβ, ιριικί ίη

ιηίΙΙε βρεείεβ εΙΓιη^ίΐυΓ, ηεπιρε ίη ςιιούευηςυε πι—

τίοδί ει βηρεΓνβεβηεί ορεηβ όεβίιΙεΓίυηι ίιιηϋίΐ πΐ3-

ΐεηαηι, ει ςυχ ίη Ι3ΐ)υ1ί$ ρίεΐυΓχ, ρεΓ ςυ35 εΐίαιη ■

ΓοΓηίεβηΙυΓ οειιΐίδ, 3Πε βρεΓΪεηΐε ρεΓ ίιηίϋΓιοηεηι

εα ςηχ ββρίεί ηεςυειιηΐ, ει «ρκνεϋΜηιιε ΙίεεΙ νϊιΙβΓβ

ίη ϋδ ςυχ βιιηΐ ε]υ$ιηο(1ί α£ΓαΙιι-β Γ;ιιΐα »ά βϋιηίΓα-

ιίοηειη ει ρυΐεΐιηΐυάίηεηι.

Οπυιικκίο ροββεηι 8ί£ί11αιηη νειΊώβ ρεΓβεςυί εα

ίη ςιιχ κίικίίυιη ίριοιΐ εοηΓεΓίυτ, ε8ΐ τερΓεηειίδίο εΐ

ίιιβίηιιιίαΐίο ηε(;1ίκειι1ί% ίη ίΪ8 ιρκκ δυηί ρήοΐ'3?

^)(ΐο εηίιη ιη3]οΐ' ΓιιεΓίΐ ει ιηυΐΐίΐνιϋίηε ει ηιαίεήχ

βιιπιρίυ π)3^ηίΓιεεηΐί3 ίη χάίυιη 8ΐηκΊυΓί8 , εο

1113^18 3Γ^υίΐυΓ ίηοηΐ3ΐ3Π) εββε 3ηίηΐ3ηι. Ο ιι ί εηίηι

3(1 8είρ8\ιηι 3$ρίείΙ, ει η3ΐ)ίΐ3ΐίοηεπι τειε μι.ιιιι

οχοΓηηΙ, ιιΐ ηΐίςιιηικίο ειίβηι Οευιΐ) εχείρίαΐ ΙιηΙιί-

ιοπίεπ), ί8 αΐίαπι Ιιαϋεΐ ιηηΐεπ3ΐη εχ ΐ|Μ> Ι3ϋ Ιιλ-

και ίτολυσχημάτιστον τήν διάχυσιν τοΰ χρώματος έν

τφ λευκφ ζωγραφήσαιτα. Όπίσαι περί τούτων σπου-

δαΐ; πίσα τά σχήματα; πόσα τά μηχανήματα; τών

μέν Οδατι κα\ σιδήρψ διαπρ«!ντων τάς ΰλας, δλλων

δ£ 8«3ε χειρών ανθρωπίνων, νύκτα κα\ ημίραν πο-

νοϋντων τών κατεργαζομένων τήν ϊκπρησιν ; Κα\

ούδέ ταϋτα ήρκεσε τοις πονοϋσι περί τδν μάταΐον

κοσμον ■ άλλα κα\ τό καθαρον τή; ύέλου δια φαρμά

κων ε!ς βαφάς ποικίλα; καταμολύνεται , ώ; άν καΐ

παρά ταύτης τι συναχθείη τί] τών νοημάτων χλιδϊ;.

Πώς δ' 4ν τις εΓποι τάς τών δρύφων περιεργίας,

έφ' ών τά ξύλα εκ κέδρου γινόμενα πάλιν έπαναστρέ-

φοντα διά τών σοφισμάτων της τέχνης δένδρα νο-

μιζόμενα, κλάδους κα\ φύλλα καΙ καρπούς έν ταϊς

γλυφίσιν έκφύοντα. Σιωπώ τδν χρυσον τδν είς λεπτοϋς

: καΐ άερώδεις ύμένας διατεινόμενον , κα\ πανταχού

τούτοις έπιχρωννύμενον ώςάν τήνλιχνείαν τών ομμά

των πρδς έαυτδν έπιστρέφοι. Τήν δέ τών έλεφάντων

εϊσφοράν, είς τον περίεργον καλλωπισμών τών εισ

όδων, τόν τε άλειφόμενον ταϊς γλυφίσι τούτων ή

χρυσδν, ή τον διά τών ήλων έγκροτούμενον ίργυρον,

κα\ πάντα τά τοιαύτα τ( 4ν τις λέγβι ; ή τά έδάφη

τών οικιών ταϊς ποικίΧαις τών λίθων §αφαΐς ύπο-

λάμποντα, ώς άν καΐ οί πόδες αύτών της αύγής τών

λίθων κατατρυφώσι, τήν τε κατά τδ πλήθος τών τοι

ούτων οΓκων φιλοτιμίαν, ών ούχι ή χρεία της ζωής

τήν κατασκευήν άναγκαίαν ποιεί, άλλ' ή έπιθυμία

διά τών άνοήτων προϊούσα εύρίσκει άκαιρίαν. Χρή

γάρ τών οΓκων τοϋς μέν δρόμους είναι, τοϋς δέ περι

πάτους1, τούς μέν είσοδίους, τοΰς δέ προεισοδίους ,

άλλους έπιπυλίους. Ού γάρ άρκεϊν ήγοϋνται πρδς

κόμπον τάς πύλας κα\ τά προπύλαια, κα\ τήν έντδς

τών πυλών εΰρυχωρίαν, εί μή τι τοιούτον προεντυγ-

χάνει τοις ε'ισιοΰσιν, οίον εύθϋς καταπλήξαι τοΰ

όρωμένου τδν είσερχόμενον. Λουτρά τε πρδς τούτοις

συμπαριόντα τή φιλοτιμία τήν χρήσιν ποταμοϊς δλοις

έν τ|| τών κρουνών δαψιλεία κατακλυζόμενα, καΐ

τούτων προδεβλημένα γυμνάσια , κα\ ταύτα περισ-

σώς διά ποικίλων μαρμάρων είς κόσμον έξησκη-

μένα , στοαί τε πανταχόθεν περ\ τήν οϊκησιν Νουμι-

δίοις , ή θεσσαλοϊς, ή ΑΙγινίταις στύλοις ύπερειδό-

μεναι,δτε έν τοις άνδριασι χαλκδς ών, εις μυρία

είδη σχηματίζοιτο, πρδς δ τι ή έπιθυμία της περιέρ

γειας χέει τήν δλην, τά τε έκ τών μαρμάρων είδωλα,

καΐ τάς έπΐ τών πινάκων έπιγραφάς, δι' ών κα\

) τοις όφθαλμοΐς έκπορνεύουσιν , άπογυμνούσης της

τέχνης άπδ μιμήσεως τά άθέατα , και δια έν τοϊς

τοιούτοις ϊστιν ίδεΐν είς ϊκπληξίν τε χαΐ ώραν έπι-

τεχνώμενα.

Πώς 4ν τις τά καθ' 'έκαστον διεξέλθοι τω λόγω,

έν οΤς ή σπουδή κατηγορία χα\ Ιλεγχος της περί τά

πρότερα (ίαθυμίας έστίν; "Οσιο γάρ άν πλεονάση

τψ πλήθει και τη περί τάς ϋλας φιλοτιμία τήν έν

τοις κατασκευαζομένοις σπουδήν , τοσούτψ μάλλον

έλέγχει τδ της ψυχής άκαλλώπιστον. Ό γάρ πρδς

έαυτδν βλέπων, κα\ τήν Ιδίαν ϊντως οϊκησιν χαλλω-

πίζων, ώστε ποτέ κα\ τδν θεδν Ινοικον δέςασθαι,

άλλας Εχει τάς ύλας έξ ών τδ κάλλος ευ) τοιαύτη
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οικήσει οθι>ερανίζεται. Οίδα έγώ χρυσδν τοις τοιού- Α ϋίΐαΐϊοηϊ οοηοϊΐϊαΐ ριιίεηπίοάίηβη). Νονί βηίηι ε^ο

τοις Εργοις ένστίλδοντα, τδν έκ της Γραφής νοημά

των μεταλλευόμενον · οΐδα Αργυρον τά θεία λόγια

τά πεπρωμένα , ών άστράπτει ή λαμπηδών διά της

Αληθείας έκλάμπουσα. Λίθων δέ ποικίλων αύγάς, έξ

ών οΐ τε τοίχοι τοΰ τοιούτου ναοϋ κατακοσμοΰνται ,

κα\ της κατασκευής τα έδάφη τάς ποικίλας των

Αρετών διαθέσεις νοή -ας , οΰκ αν άμάρτοις τοΰ τη

οικία πρέποντος κόσμου. Κατεστορέσθω τή εγκρά

τεια τ6 Εδαφος, δι' ής ή της γηΐνης διανοίας κόνις

οΰ διοχλήσει τδν διαιτώμενον. Ή τών ουρανών έλπ\ς

ώραϊζέτω τον δροφον, πρδς ήν άναβλέπων τψ της

ψυχής δφθαλμψ, οΰκ είδώλοις κάλλους διά γλυφίδων

μεμορφωμένοις , άλλ' αύτδ δψει τδ άρχέτυπον κάλ

λος, ού χρυσψ τινι καΐάργϋρω διηνθισμένον, Αλλ'οπερ

» ιι πιπί ςυοά ΓεβρΙεηιΙεΙ ίη 1ι ιι] υ δπι οιΐ ϊ ορεποιιβ,

ηυοιΐ «ι ιι ϊϋοι ιι εχ δεπριοΓΧ 8βηδί1>υ8 οΙΤοιϋΐιΐΓ. Νονί

αΓ^εηιυιτι (ΙΊνΊηα ε1θ(]υΪ3 ίςηο ρυτ£3ΐ3 , ςιιοπιηι

Γιιΐββι βρΙείιιΙοΓ οηιϊ(·;πΐ5 ρεΓ νεπίαΐβπι. Υβηοπιπι

αιιίεπι Ιβρϊάυπο 8ρΙεηάθΓβ8, ο,υίυυδ 1ιιι]υ8 ΐειηρίί

οιίιλιιΙιιγ ρατϊβίβδ, 81 ρα ν ίπιοιι Ιιι η» χϋίΓιείί, νίιΊιι-

Ιπιη ν3ΓΪ35 ίη(ε11ί£βηδ ευεείίοηεδ, ηοη ;ιΙ>οπίΐί>Ϊ5

:ιΙι ΟΓηΐΐηεηΙο <ι αοιΐ ιΐοηιιιπι (ΙεεεΙ. δίεπιαίπτ 80-

ίυιη εοηΐίηεηΐία, ρεΓ ςυαιη ρυΐνίβ Ιειτεη» ιηεηΐίβ

ηυη ιιΠΌγοι ηιοΐεδίίβηι εί ηιΓι ίηη3υίΙ»1. 8ρε5 εοείο-

γ ιι πι Ιεειυπι ΠΙαδίΓεΙ, αΛ αυβπι ίηΐυεηβ 3ΐιίηΐ3Β

οευΐο, ηοη ρυΐεΐιπίυϋίηίδ δίιιιπΙ.'ΐοΓί εοβίο εΐ $031-

ρείΐο ΓθΓηΐ3ΐ3, βεά νίϋεΐιίδ ίρδίπη εχοηιρΙϊΓ ριιίεΐιπ-

ΐυοΊηίδ ηοη 3υΓ0 ει 31-ςεηΐο ϊΐΐίΐυπι ει εχευΐΐυηι,

ύπέρχρυσίον κα\ λίθον τίμιόν έστι πολύν. Ε! δέ χρή Β 58(1 αυοά εβί Ιοη^ε δυρεΓ βιιπιιη εΐ ΒΓΒεηΙιΛτ» εΐ

κα\ έκ πλαγίων κόσμον ύπογράψαι τψ λόγω , Ενθεν ή

Αφθαρσία κα\ή Απάθεια διαπλακούτω τδν οίκον ■ έκεϊ-

6εν ή δικαιοσύνη κα\]τδ άόργητον κοσμείτω τήν ο'κησιν.

Καθ' έτερον μέρος ή ταπεινοφροσύνη καΐ τδ μακρόθο-

μον διαλαμπέτω, κα\ κατ' Αλλο πάλιν, ή, περί τδ Θείον

εύσέδεια · πάντα δέ ταΰτα δ καλδς τεχνίτης ή Αγάβη

εύΟέτως πρδς άλληλα συναρμοζέτω. Καν λουτρών έπι-

βυμίί, έάν θέλτ)ς, Ιχεις κα\ λουτρδν κατοικίδιον, καΐ

κρουνούς ιδίους δι' ών Εστι τάς κηλίδας της ψυχής

Απονίψασθαι , ψ έκέχρητο και δ μέγας Δα6\δ , κατά

νύκτα έντρυφών τω τοιούτψ λουτρψ. Ιτύλους δέ τήν

της ψυχής στοάν ύπερείδοντας, μή Φρυγίους τινάς,ή

πορφυρίτας περιεργάζου, Αλλά τδ έν παντ\ Αγαθιΰ

στάσιμόν τε καΐ Αμετακίνητον τών Ολικών Εστω ιοι

τούτων καλλωπισμάτων πολυτιμότερον. ΕΓδωλα δέ

παντοδαπά, ή έν γραφαϊς ή έν πλάσμασιν, δσα πρδς

μίμησιν τής Αληθείας δι' Απάτης έπιτεχνώνται οΐ

Ανθρωποι , ή τοιαύτη ού καταδέχεται οΓκησις, έν ί)

γέμει τά τής Αληθείας ΑγΑλματα. Δρόμους δέ κα\

περιπΑτους έπιθυμών, τήν έν ταϊς έντολαϊς Εχεις δι-

αγωγήν. Ούτω γάρ φησιν ή Σοφία, Έν δδοϊς δικαιοσύ

νης περιπατώ, κα\ ΑνΑ μέσον δδών δικαιώματος Ανα

στρέφομαι, 'βς καλόν έστιν έν τούτοις διακινεϊσθαι και

διαγυμνάζεσθαι τήν ψυχήν, χα\ διελθόντα τη κινή

σει τδν τής Εντολής τόπον, έπΐ τδ αύτδ πάλιν Ανα-

στρέφειν · τουτέστι, πληρώσαντα τήν τών σπουδαζο-

μένων αύτώ έντολήν, πάλιν πρδς τδν δεύτερόν τε καΐ

τρίτον ή τοΰ ήθους κατόρθωσις χα\ ή εύσχημοσύνη

Ιηρίιίειιι ρΓβΙίοδυιη. $ηοά δί εΐίβηι εχ (Γ3ηδνεΓ50

δίΐ Τ6ΓΟΪ8 άεδοηοεηιΐιΐδ οπιβίυδ, ηίηε ίηεοιτυρίίο

εΐ ϊηιρ3ΐίοί1ίΐ35 (Ιοηιυηι ίηεΓυ$ΐεΙ ; ΠΙϊηη ]ϋ8ΐΐΓι» βΐ

ΐηο ηοη β«Μ οοοοχΐοηο ΟΓηεΐ ηαυϊίαιίοηεηι. Εχ

βΙΙεΓβ ρβπε Γε8ρΙεηάε3ΐ Ιιυπιί1ίΐ38 εΐ 1εηΊΐ3β, εΐ

Γ11Γ5Π5 εχ 3ΙΪ3 ΐη ϋβυπι ρΐεΐηδ. Ηβεε αυΐοηι οιηηϊα

ρΓ860.ΐ3Γϋ8 ΟΓίϊΓβχ, ηειηρε εη3ΓΪ(38, 3ρ1ε ϊηΙεΓ βε

εοη]υη§3(. Οποϋ 8Ϊ ΙανβοΓβ άβδϊάβΓβδ. ε( <1οηιϊ νε1Ϊ8

ΙιβοεΓβ ΙανβΟΓυω, βΐ ρι-ορηοβ ίοηΐβ» βαϋεηΐεβ, ςυϊ-

οιιβ 8ηίπΐ8Β ηιβευΐχ ροβ&ιηΐ εΐυί, ιά ροΐββ ΙιαΙιεΓβ

ςυο ϋ»ϋβ 881 πια^ηιιβ Πανιά, ηοεία ίη εο Ιλταετο

8β οοΐεείβηβ. €ο1ιιηιιΐ35 αιιίεηι ςυ* αηίιηββ ροηϊ-

ευπι ευβίίηβηΐ, ηοη ΡΗΓν^Ίββ, άηΙ ροΓρΙιγΓθΐίθ3ί

ρΓοευΓβ, 5«ά 8ΐ3υίΙίΐ3δ ει Ϊηιπ)οοϊ1ΐΐ38 ία οπιη'ι

οοηο 8ϊι Ιοηςε ρΓείίοβίοΓ η'ιβ ΟΓηβπιεηΙίι ηιαίε-

Π31Ϊ8. Οιηηε £εηιΐ8 3ΐιΐεηι 8Ϊιηηΐ3εΓ3, 86υ ρΐεΐβ

8βα Γιεΐ3, ςιΐ3Β αά ίηιίΐΐΐίοηεηι νεηίαΐίβ βΓΐιβείοββ

Γίΐίβηιΐο Ιιοιηϊηββ Ι»ϊ>ήαΛηΙντ, ηοη αάπιίΙΙίΙ οβτο

Ιΐ3θίΐ3ΐίο, ίη (]03 8υηΙ ρΐεηχ ίηΐ3§ίιιε8 νεπ(3ΐ'ΐ8. 8ί

ευΓβυηι βυίειτι βΐ άεβηιυιιΐβΐίοηειη (1εβίάβΓ35, νβΓ-

Β3ΓΪ Ιβ οροΠεΙ ίη ρπεεερΐΐ8. 5ϊβ εηίπι άκϋ δβρϊεη-

ΙΪ3, Ιη νϋδ 3ΐΐ8ΐ'ιΙΪ3β αηιοιιΐο, εΐ νεΓβΟΓ ίη πιειίίο

νΪ3Γαηι ]υδΐίΠε3ΐϊοηΪ8. Ουαιη ρυίοπτυπι ββΐ ίη Ιιίβ

3^Ί13γι εΐ εχβΓεεή βηίιηαηι, ει εηηι ρτχεερίί 1ο-

ειιπι πιοΐιι ρεΓν388Γΐΐ, εοάεπι τενεπί : ηοε εβί,

υ( ευιη ίηιρίενεπί ηιβηιΐβΐϋΐη εοΓυηι ίη ςιι% δυυηι

εοηΓοη βΐιιάίυηι, δβευηάο ΓΒΓβυβ ει ΐεΓίίο εχεοΐ3-

Ιογ ηιοΓυπι ρι-οϋίΐ38 ε( \ί13β Ιιοηε8ΐ38. Οοί Ιιοο

τοΰ βίου καλλωπιζέτω. Ό τοΰτον τδν τρόπον έξασκών [> ηιοάΌ 3(1 ριιΙεΙίΓΪΙϋάίιιβηι ίϋυηι εχοΓΠ3ΐ χαΊΩεϊυπι,

εις κάλλος τδ οικοδόμημα τδ έαυτοΰ, μικρά φροντιεϊ

τής γηΐνης ϋλης, ούκ ενοχλήσει μετάλλοις ούκ Ινδικά

περάσει πελάγη, ίνα τα τών ελεφάντων όστά έμπο-

ρεύσηται, οΰ τεχνιτών περιέργειας μισθώσεΐαι, ών ή

τέχνη προϊαπτομένη τή Ολτ] ■ άλλ' οΓκοθεν Εχει τδν

πλοϋτον τδν ταΐς τοιαύταις κατασκευαϊς χορηγοϋντα

τάς ϋλας.

Τοις μέν γάρεύνουστέροις τών παίδων, έλέου άςιον

ένομίσΟη τδ άσχημάτιστον · τώ δέ άτασθάλω τε καΐ

άπαιδϊύτω, γέλωτος Αφορμή , τδ τής μέθης γίνεται

θέαμα. Πολϋν δέ περιλαμβάνει παθημάτων κατάλογον

ή τής τών άμπελώνων φυτείας έξομολόγησις. "Οσα

ρ.'ίπιιιι ευτ3ΐιίΐ ιεΓΓεπβηι ηΐ3ΐειΊ3πι , ηοη «Ιβοίΐ

ορεΓ3ΐη Γο<1ίεη(1Ϊ8 πιεΐ3ΐ!ί8, ηοη ΙιηΙη ;> (Γβηδπιϊΐΐεΐ

Ι113ΓΪ3, πι εη)3ΐ 0883 ε1ερπ3η(0Γυηι, ηοη απϊίϊοίαιη

8υμβΓν303ηευιη εΐ ευποδηηι εοηοΌεεΙ ΙβϋοΓεηι,

ςυοΓυπι 3Γ.8 ε8( 3(Ι]υηεΐ3 ηι;ιΐει·ί:ε : 88(1 ϋοιηί Ιιβόεΐ

ορεβ, (|υχ Ιιυ]ιΐ5ΐποιΙί 8ΐτυεΐυπ8 5ΐιρρεϋίΐ3ηΐ ηΐ3-

ΙβΓ)3ηι.

ί'ίΐϋ εηίπι ςυί 8Γ3η( ρβυΐο θ6ηενο1εη(ίθΓθ3, ωΐ-

88ΓίεοΓθ'ί3 (Ιί^ηυηι εεηδιιεΓυηΙ, φιοά βρ. (,'εητιΊ ίη-

(ΙεεοΓβ 60 ; δΐυΐΐυ.8 3ΐι(ειη εΐ ίιιβοΐεηδ εχ 8ρεε(3ευΙο

εΟΓΪεΐαΐίδ βιιιηρβίΐ οεεβδίοηεηι ΓΪ8ϋβ. Μβ^ηυηι

3υΐειη 30εε1ίοηααι εβίβίο^υιη εοηιρι-εΐιοηϋίΐ νίιιε3-

'· 0«η. ιχ, 22 8(|<ι.



β«9 δ. ΟΚΕΟΟΚΙΙ ΝϊδδΕΝΙ

ιυπι ρΙίοΙβΓιοηίδ εοηΓβδδίο. βυ» βοίηι βΐ αυΒίβδ Α Υ*Ρ Χ3Λ ^στι τ* του 0^νου άποτελούμενα πάθη.

βυοΐ ψΐίΕ 3 νϊηο ίίυηΐ βΠβοΙίοηβδ, 633 οιηηββ ογβΙϊο

μοίοδίϋΐβ εοιηρΙεείίΐυΓ. Ουίδ εηίηι βχ οοιηίηυδ ηβ-

»είΐ, η\ιο(1 νίηιιηι, ςιιαηιΐο ίιηιηοΑβηΙβ βυαιρίυιη

βχεβιΐίΐ υ$υπι, εβί Γοιοεβ ίηΙΐΜΐιροιαηΙίοε, δΐιρρβιΐί-

13 1 τοΙυρΐ3ΐε$, βδΐ ρεπιίείεδ ]υνεηΙυΙίδ, ρΓθ1)πιιη

βεηεείιιΐίβ, (Ιβάεευδ ηπιΙΊβΓυηι, ίη53ηίχ ρΐιαπιια-

ευιτι, ϊηβοΐεηιίχ ει ρείυίβηΐίχ νίβΐίευπι, βηίιηχ νε-

ηεηυιη, ηιεηΐίδ ίηίετίΐυδ, νίηυΓιβ »ΙϊεηαΙϊο ? Εκ ΗΙο

βδΐ ΓΪβυβ βυβα,υε υΙΙβ οεεβδίοηε, Ιυείυβ $ίηε εβυβα,

βροηίαηβδβ ΙβΟΓγηιχ, ςυ36 οοη δϊ&ΐβΓβ ηοη ρυΐβδί

].ιοΐ3ηΓια, ίη ιηβηάβείο ίιηρυάεηΐίβ, βοηιιη ςυοβ ιοί-

ηίηιε 6886 ρθ3$ίηΐ άβδίάβηυοι , βρεβ βοηιη ςυχ

ηβςυβυηΐ υ1Ι> ββΓΪ Μΐίοηβ, ηϋηα ηίηιίδ (υιηίϋχ,

οιβίυβ βχρβΓβ' τ3ΐϊοηΐ$, ηιιοίπιβ δβηΙΪΓΟ 63 ςυδβ

•πάντα τϊ| δυνάμει περιέχει δ λίγος. ΤΕς γάρ ούχ οΐδβ

των πάντων, δτι οίνος, δταν παρήει τή άμετρία τήν

χρείαν, άχολασίας εστίν ύπέχκαυμα, ηδονών χορηγία,

νεότητος λύμη, γήρως άσχημοσύνη , γυναικών Ατι

μία, μανίας φάρμακον, παροινίας έφόδιον , ψυχής

δηλητήριον, διανοίας νέκρωσις, άρετής άλλοτρίωσις ;

Εκείθεν δ άπροφάσιστος γέλως, δ άνευ αιτίας θρήνος,

τδ αύτδματον δάκρυον , ή άνυπόστατος μεγαλαυχία,

ή έπΐ τώ ψεύδει άναισχυντία , ή τών άνυπάρχτων

έπιθυμία, ή τών άμηχάνων έλπίς, ή ύπέρογκος απει

λή, δ άλογος φόβος, ή τών κατά άλήθειαν φοβερών

άναισθησία, ή άναίτιος ύποψία, ή παράλογος φιλαν

θρωπία, ή τών άδυνάτων έπαγγελία ■ ίνα παρώμεν

τά άλλα, τδν άπρεπη νυσταγμδν , τήν πάρετον καρη-

«υηΓ νβΓβ Γοπηία,3ΐ>ί1ί3, βυβρϊείο ΙβαιβΓβΓΪβ, ηυηΐ3- Β βαρίαν, τήνέκ τής άμέτρου πληθώρας άσχημοσύνην,

τήν τών άρθρων λύσιν , τδν λυγισμδν τοΰ αύχένος,

ούκέτι έαυτδν έπ'ι τών ώμων άνέχοντος, της έκ τοΰ

οίνου ύγρότητος τδν σύνδεσμον τοΰ αύχένος ύπολυοΰ-

σης. Τ£ τδ παράνομον άγος της θυγατρομιξίας είρ-

γάσατο ; τί τήν διάνοιαν τοΰ Λώτ άπδ τών γινομένων

έξέκλεψεν, 8ς κα\ τδ άγος έτόλμησε, χαί ήγνόησεν

δπερ έτόλμησεν; τίς ώσπερ έν αίνίγματι τήν άλλό-

χοτον τών τέκνων έκείνων προσηγορίαν έκαινοτομη-

σεν ; πώς αί τοΰ έναγοΰς τόκου μητέρες άδελφαι τών

ιδίων τέκνων έγένοντο ; πώς οί παίδες τδν αύτδν ίσχον

πατέρα τε δμοΰ κα\ προπάτορα ;τίςδ συγχέας έν παρα

νομία, τήν φύσιν ; ούχ οίνος έκδάς τά μέτρα τήν

άπιστουμένην ταύτην τραγωδίαν είσήνεγκεν ; ού μέθη

τδν τοιούτον μύθον της Ιστορίας συνέπλεξεν, δς ταΐς

ιιι(38 πιΐίοηί ηεηυ3ςυ3Π) εοη8εη(3ηβ3, ρΓοηιίδδίο

βΟΓυηι ςυ« ύ*βπ ηβαυευοΐ : υΐ :>1ί3 ρι·3:ΐ8Γηιίΐΐ3ηιυδ,

ϊη(1εεθΓ3πι άΌΐΌΐίΙβΙίοηεη) , άΪ8δθ1υΐ3σι ει^ρυΐαοι

εβρυΐ ^Γβναηΐβπι , βχ ίπιηιοάίοη Γβρίβΐίοηβ Ιυι·-

ρίΐυάίηεηι, όΊδδοΙυΐίοηεηι 3ΓΐίευΙοι·υηι, οοΙΙί εοηίοι·-

βιοηβπι, (ΐυοά 86 ηοη ροίεβΐ αηιρίίιΐδ βυδίίηβΓβ

βυρβι· ΙιιιιηβΓΟδ, νίηί ηυιηοΓβ εοΙΗ 1ί$3αΐ6ηΐυιη Γβ-

«οΙνβηΐβ.Ουίϋ ηείαηαιη ρβΓρβίηνΐ! Πβ^ίΐίυιη οοίΐαδ

ευαϊ ΑΙά ? Ουίά ίη ϋβ ηυα Ββοιιηΐ Ι·οΐ ΙβΒβΐΙ ηιεη-

ΐβηι ", υΐ ςαϊ εΐ &3^ϊιίαιη ρβΓρείΓβνβηΙ, ει φιοά

ρβΓρεΐΓ3νϊΐ ϊ§ηθΓ3ν6ΓΪ( ? Οϋϊιΐ 3ΐϊβη3ΐη ϋίοπιιη Π-

ΙίΟΓυηι 3ρρβΙΐ3ΐίοηβηι ίηηυνανίΐ Ι3ηιΐυ3ηι ίη χηίξ-

η»(ε? Ουοηιοάο βοβίβηΐί ρβΓίυβ ηιιΐΓββ, ίαβηυιι

■ΟΓΟΓβι ΒΐιοΓίιπι ΓιΙίοΓυπι ? Ουοηιυϋυ βΐίΐ βααιάβιη

βίιηυΐ η3ΐ)β1)3ηΙ βΐ ρ3ΐΓβπι βΐ 3νιιπι ? Ουίά 681 ςυο(1 ^ ύ-ερ6ολαΐς και τούς δντως μύθους παρέρχεται; 'Επδ·

εοηίυάίΐ ηβΐιΐΓ.ιιη ίη ηεΓ3ηο βεεΙβΓε ? Αη ηοη νίηυηι

(\ηοά ιιιοιίιιιιι βχεβββίΐ, Ιιαηο ευϊ βάββ ηοη ΙιαοείυΓ,

ϊηνεχίι ΐΓ3§0Β(1Ϊ3ηι ? Νοη εοηεΐ35 ηίβίΟΓίχ Ιβίβιη

βηηεχίΐ ίαηιιΐβπι, ςυ% βυο βχεεββυ νβΓ3$ εΐίβηι

ευροΓαΐ Γ3ΐιυΐ38? δυυπι εηίηι, ίηςαίι, ραίιειη ρο-

ΐ3Γυηΐ νϊηο. Ει βίε ηιεηΐβ εί νίηο αείυτοαο, ιβη-

ςιιβηι ςυί ιοΆξΐα βΐίςυβ 68861 (ΙβηιεηΐΒΐυδ, ηβηε

ιηυηύο ΐΓ3^ίε3ΐη Γβΐίηυϊΐ η3ΓΓ3ΐίοηειη, υΐ εηί Ιβιη-

ροΓε ρβΓρβίΓβιί Π3£ίΐίί 30 εΙ)τίεΐ3ΐβ ΓϋΓΐο 3υ1>Γερΐυ$

ΓηβΓΪΙ βεηβυβ. Ο α,ιΐ3ΐη πΐίΐβ ηιυϋοΓβδ ίΐΐχ, εχ εοιι-

(Ιίΐίνϊβ 8ο()οπιίΐ3Γυηι ε'ιοίβ, ββευοι νίηυηι ΐυΙεΓυηΐ !

Ο (103111 πι η 1 η ίη απιϊαΐ'ιχ ίηάίεβοι ροΐυηι εχ 1113Ι0

ΟΓβΙβΓβ ρβΐπ 8υο ίηΓυάβΓυηΙ ! Ουοηι Ιοη^ε 6Γ31

τισαν γάρ, φησ'ιν,οΐνοντδν έαυτών πατέρα · κα\ ούτως

αύτφ της διανοίας έξωσθείσης άπδ τοΰ οίνου, καθά-

περ μαγία τινι κατεχόμενος τδ τραγικδν τούτο δι

ήγημα τιρ βίω κατέλιπεν,έκκλαπείατης παρά τδν τοΰ

άγους καιρδν ύπό της μέθης αύτφ τής αίαθήσεως.

"Ω καχώς τών Σοδομιτικών άποθέτων αί γυναίκες

έκεϊναι μεθ' έαυτών τδν οΐνον έκχομίσασαι ! ώ χακήν

φιλοτησίαν έκ πονηροΰ κρατήρος τφ πατρί παρεγ-

χέασαι ! Ός πολύ τε άμεινονήν μετά πάντων κάκεΐνον

τδν οΐνον έν Σοδόμοις καταφθαρήναι, πρ\ντής τοιαύτη;

τραγωδίας χορηγδν γενέσθαι ! Κα\ τοιούτων δντων

υποδειγμάτων καΐ τοσούτων καθ'έκάστην ήμέραν τών

έκ τοΰ οίνου κακών τψ βίω, χα'ι τοΰτο πεποιηκέναι

ιηείίοδ εοιη οηιηίϋΐΐδ ίΐΐοά ςηοηυε νίοοοι ίηΙβΠΓβ ρ φησ\ν ό άνεπαισχύντως διά τής έξαγορεύσεως τά

δοιίοοιίβ, ρποδςυΒΠΐ Ιβίειη βυρρεάίΐβιεί ΐΓβ^α;- έαυτοΰ στηλιτεύων, τδ μή μό·/ον τφ δντι κεχρ^σθα»

άίΛτα \ Ουοι βίηΐ βυΐεοι Ιιιι]ιΐδΐηοϋί βχοηιρία, βΐ 1·η οίνω, άλλ' δπως άν χα\ πλεονάσειεν ή τοΰ τοιούτον)

ηιο1ΐ3 01313 ηοοίίάίβ ίο νίΐα βχ νϊηο ΟΓΪβηΙΟΓ, Ιιοε χτήματος χορηγία προνοηθήναι.

ςυοι|υβ ίοιρυϋβο$ ίΐΐβ βίε (ΙίείΙ Γβείβδβ, δβίρδυιιι δυ3 1ι-3(1υεεηδ οταΐίοηβ, υΐ ηοο «οΐυιη υβυβ βίΐ νίηη

ηοοο" 6Γ31, ββά εΐϊ3ΐο ρΓονϊάεΓΪΙ οι β]ο8 βδββΐ 3ί)υηϋαιιΐία.

ι ΡΙβηΙβνί βηίοι, · ϊηςυίΐ, ι οιίοί νίηείβ, > ι Έφύτευσα γάρ μοι, > φησ\ν, < αμπελώνας > ών

ςυϊυυβ οριιβ οοη Ιιϊϋεηαηι, ευοι ίρββ νίΐϊδ ΓβΓίίΙίβ οΰχ άν δεηθείην, δ αύτδς άμπελος εύθηνοΰσα γενό-

βδδβοι, νϊΐίβ δρίΓΪΙυβΙίδ, ΠοΓβηβ εοηιβίβςυβ ει ρ3-

Ιυΐ3, νίΐχ Γβηιίβ ει εβΓΪΐβΐίδ ρ3ηιρίηίδ εοοιρΙίε3ΐ3

εί εοοίβχΐβ, οιοι ίίβ ςυ'ι βυοΐ ιηβί ^εηβΓίδ, βΐ ρΓο

Γοΐϋδ οιογοοι ΙιοηβδΟΙβ εοηιβίβ, ά'υΐεεςυβ ει ηΐ3-

'υπιοι οοίηιιη νΪΓΐυΓιβ εηυΐΓίβηβ ί}υϊ Ιιχε ίη βυβ

μένος, άμπελος πνευματική, εύθαλής τε χα\ άμφιλα-

φής, τοίς τοΰ βίου χλάδοις χολ ταΐς άγαπητικαίς

έλιξι διαπλεκομένη πρδς τδ δμίφυλον · κα\ χομώσα

μέν, άντί φύλλων τϊ) εύσχημοσύνη τών τρόπων,

ήδϋν δέ και πέπηρον της αρετής βότρυν έχτρέφουοα.

·· Οεη. χιχ, 50 ϋ^. " Εεείϊ. χι, 20.
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Ό ταϋτα έν τή Ιδία καταφυτεύων ψυχί^, καΐ γεωρ- Α ρΐ3ηΐ3ΐ 3οίη)3, 61 εοΐίΐ νϊηιιιτι 0,00(1 εθΓ Ι&ΙϊΠεαΙ,

γών οίνον τδν την καρδία·; εϋφραίνοντα, καΐ εργαζό

μενος τήν έαυτοϋ γήν κατά τήν παροιμιώδη φωνήν,

ώς δ της τοιαύτης γεωργία; απαιτεί νόμος , οΐόν περ

ε [σκαλών τοις λογισμοϊς τδν βίον, κα\ τά νόθα τών

παραφυομένων ταϊς τών άρετών (Κζαις έκτίλλων,

έπάρδων τοις μαθήμασι τήν ψυχήν, κα\ τη δρεπάνη

τοΰ κριτικού λόγου περικόπτων τήν εις τά περιττά

κα\ άνόνητα της διανοίας φοράν ■ μακαριστός άν είη

της γεωργίας οίτος, τώ της σοφίας κρατήρι τδν

έαυτοϋ βότρυν έκθλίβων. Άλλ' ού γινώσκει τήν

τοιαύτην φυτουργίαν, πρδς τήν γήν λέγων, καΐ τά αυ

τής άσπαζόμενος. Προστίθησι γάρ τούτοις τά τών κή

πων τε καΐ παραδείσων τοΰ πλούτου έγκαλλωπίσματα.

Τί; χρεία παραδείσων πολλών τω πρδς τδν ίνα παρά

βΐ βυβιο ορβηΙιΐΓ ΙβΓΓαιυ ",υΐ άΊείΙοι· ίο ΡΐΌνει·Ι>ϋδ,

81011 1 10Χ ('ΧΙ^ίΙ ε]ϋδ 3£ηεθ110ΓΧ, υΐροΐο ΓβΟΐβ

νίνβικϋ ίηδίίΐοΐοαι πιΐίοιπίιιΐϋ εί εο(5ίΐ3ΐίοοίΙ>ο8

ενοεβιΐδ, 61 ηάυΙΐβΓίηα ενεΙΙεηδ, ο,οχ &ϋιΐ38εοη(υι·

νΪΓΐυΐιιηι ι-.κΐίεϊηοδ, 3ΐ)ίπι»ιι> οΊβεϊρΙίοίδ ίπ'ίξβηδ,

εΐ μιϋίείδ ρ3ΓΐίΙ>08 Γοο£6οΙίδ ΓΒΐ'ιοηίδ Γβίεε 3ΐιιροΐ3θδ

ίοιρείααι εο£Ϊΐ3ΐίοηίδ Γηεοΐίδ αά εβ ςοχ βυοΐ βα-

ρβΓθιΐ3 εΐ ίηυ(ϋί3 : 1)83108 οΐ) 3£Γίεο11ιΐΓ3Πΐ ΓοεπΙ

Ιιίε βχίδΙίιηβηαΌδ, υΐ ςοί ίη ει·3ΐει·ε 83ρίεηΐίχ νίίειη

81131)1 βχρπηιαί. 8ε(1 Ιιαηο ρίβηΐβικίΐ ηΐϊοηεαι ηοη

ηονίΐ 18 φΐί βδρίείΐ 3(1 [βιπιιη, βΐ ςοχ βιιηΐ Ιειτοηί

3πιρ1εεΙίΙθΓ. ΗΪ8 ειιίηι αάά'ιΐ πογΙογοιο ει ροπιβπο-

Γϋΐη, ιΠναίηπΜΐι εχηηίδϊΐ3ηι ει 3(Γεεΐ3ΐ30ΐ ριιίεΐιπ-

(οπΊοεπι. Οοίά ηιυΐιίδ οροβ εδί Ιιοπϊβ εί ςοί 3(1

δεισον βλέποντι ; τί; δέ μοι ή έκ κήπου δνησις τοΰ τά " ϋηιιπ» ίοΙοεΙϋΓ ρβΓβάϊδυοι ? Ουχηβιη βοίειη ηι'ιΐιΐ

λάχανα φύοντος τήν τών άσθενούντων τροφήν ; Εί έν

τώ παραδείσω ήμην, ούκ άν είς πολλών παραδείσων

έπιθυμίαν διεχεόμην. Εί έν ύγεία τήν ψυχήν διήγον,

ώς δύνασθαι της στερεωτέρας μετέχειν τροφής , ούκ

άν έν τοίς λαχάνοις έπησχολούμην, κηπεύων έμαυτώ

ττιν κατάλληλον τγ5 άσθενεία τροφήν. Άλλ' έπειδή

άπας συνεισήλθε τρυφή τή χρεία, παρήλθε δέ τοϋς

όρους αϋτής ή έπιΟυμία , μετά τήν έν τοϊς οΓκοις

πολυτέλειαν, κα\ τήν ύπωροφίαν τών ματαίων δα-

πάνην, τότε κα1. τήν ϋπαιθρον έπιτηδεύει τρυφήν ·

κα\ τί) τοΰ άέρος φύσει πρδς τήν τών ήδονών έπιθυ

μίαν συγκέχρηται. Δένδρα γάρ αύτώ διά γεωργίας

έπιτηδεύεται άειθαλήτε κα'ιδασέα, καΐάντί δρόφου τώ

ε$1 εχ ϋθΓ(ο οΐίΐίΐαδ, ςοι ρΓοόΊιείΐ οΙει-3 ςυί εβί

είυυδ ίηΠπηοΓυηι ? 8ί βδδειιι ϊη ραπχϋδο, ηοη 3(1

ιηυΙΙυΓυηΊ ηοΓίοπιηι ύίΠΌηά'εΓεΓ α'εδίό'επυηι. 5ί ίη

83ηί(3ΐε ηιε3 ίΐ3 ύε£ει·ε( 3ηίηΐ3, υΐ δοΐίάίοπδ οίΐη

ροδδεί βδδβ ρ3Γΐίεερ8, ηοη οεουρ3ΓεΓ ίη οίεπϋοδ,

ΙιοΓίυηι εοΐεηάο ιηϋιί ρι·οεοι·3η8 είυυηι ςυί ί 1 1 Π γ -

πιϊιηΐί εοηνεηίβι. 8εά ροβίηυαιη δβπιεί βίοιοί ευηι

Π8Ι1 ίη£Γε8833 δυηΐ άεΐίείχ, 8υο8 ηυίειη Γιηε$ ΐΓβηβϋι

ευρί(1ΐΐ38, ρο8( οαηι ηυχ ίη α>ι1ίΙηΐ5 3(1ηϋ>ίΐ3 ΓιιίΙ

πιβςηίΙίεεηΙίβιη, ίη ΙεεΙίβηυβ ε( 1»ςυβ3ηου8 ρπ>-

Γιΐδΐιιη ει ΐειτιεΓ3Γίιιηι 8υηιρ(υηι : Ιυηε εΙΪ3πι 8>ιΙ>-

ιΐίίΐΐοβ εχεΓεεΙ ϋεΐίείββ : ε( βεπβ η»ΙυΓ3 ιιΐίΐυΐ" 3(1

53ΐί3ΐη]ϋη) νοίιιριηΐιιιη «ΙβδίιΙϋΓΪυηΓί. ΡβΓ β^ηευΐΐυ-

άέμ γινόμενα· ίνα κα>. ύπαιθρος ών ένοΓκφτρυφών, κα\ ε Γ3ηι εηίιη ρΓονίάεΙ, υΐ δίηΐ 8ί1)ί άεηκβ εί βεηιρεΓ

πα·«οδαπαϊς πόαις διά της τών κηπευόντων τέχνης ή

έπιφάνεια της γης άμφιέννυται · ώς τά πανταχόθεν

ήδέα πάντα τφ όφθαλμώ προσπίπτειν, έφ' δπερ άν

περιαγάγτ) τδ βλέμμα, καΐ διαπαντδς έν τοις καταθυ-

μίοις είναι, καΐ βλέπειν έν έκάστη τοΰ έτους ώρα τδ

ϋπέρ τήν ώραν, πόαν έν χειμώνι, κα\ άνθη πρόωρα,

καΐ τήνάναδενδρουμένην άμπελον, τήν τοις άλλοτρίοις

κλάδοις τοΰς ίδιους ένδιαπλέκουσαν, κα\ τάςγλαφυ-

ράς τοΰ κισσού πρδς τά δένδρα περιπλοκάς, δσα τε

αύτοΐ; καρπών εΓδη , έξ έτερογενών άλλήλοις μιγνύ-

μενα τήν φύσιν βιάζεται , τώ ε'δει τε καΐ τή γεύσει

τδ έπαμφοτερίζον έπισημαίνοντα, ώς άμφότερα είναι

δοκεϊν, άπερ άν έκ'τής τών έτεροφυών συγκράσεω;

γίνεται. Πάντα ταϋτα καΐ εί τι άλλο έξεΰρεν έν τοις

ΓΓοηάεβεεηΙεδ ε' ^εηηίηβηΐεβ 3ΓΟΟΓ68, φιχ «βιϊ

Ιεείί νίεεηι ρΓχηεαηΙ : υΐ εΐϊπηι ευηι βίΐ 8υΙ> άίο,

Ι,ιηηυβηι ίη ϋοηιο <]ε1ίε3ΐβ νίΐβιτι &ξ»ΐ, βΐ οηιηβ

£βηιΐ8 ηβΓοίβ , ρβΓ ΙιοΓίυΙβηοΓηιη βηβπι νβδίϊΐυτ

ΐβΓΓΧ βυρβΓΟείβδ : 3άεο υΐ οπιηί βχ ρβΓίβ ]υευη(1β

οιηηίβ ίη οουΐυηι ίηευΓΓ3ηΙ, ςυοευηςυβ οοΐυΐιιηι

οίκυιηΓβηΙ, εί δβιηρβΓ νβΓββΙητ ίη άβίβφίλοίΐίΐιυβ,

εί ςυο1ίΙ>ε1 3ηηί ΙεπιροΓβ νϊ(1β3ΐ ςυοϋ βδΐ ρΓΧίβΓ

3ηηί Ιβηιρυδ, ηεΓΐ)3Π] ίη ηίβπιε, βίΠοΓββ ςυί δΐιιιηι

ΐειηριΐδ ρΓχνεηίυηΙ , εί νίΐεπι ίη 3γ1)0Γ88 «βεεη-

ϋεηΐεηι, ςιιχ αϋεηίδ Γβπιίδ βιιοβ ίηιρίίεβΐ, βΙ Ιιβιΐο-

Γ3? β1ε^3ηΐ«δ ειιηι 3Γΐ>οηοιΐ8 βιηρίεχυδ, ε( ςιιχευη-

ςυβ δρβείεβ ΓΓυείυιιηι εχ ϋδ ςυ» βυιΚ (ΙίνβΓϋί

§εηεπβ 8Ϊ1>ΐ ίηνίεεηι ιηίιΐχ, νίηι 30εηιηι ηαΐυηβ,

φυτοΐ; ή τέχνη βιασαμένη τήν φύσιν, ά ή χρεία μέν ϋ εί 3δρεε1α 81 ^"β"1 '^ <|"0<1 βδΐ υΐιϊιΐδφιε δί§ηϊΓι-

τής ζωής ούκ έζήτησεν, έπιζητεΐ δέ ή άπαιδαγώγη-

το; έπιθυμία· ταϋτα έν τή τών κήπων καΐ παραδεί-

σιον φιλοτεχνία γεγενήσθαι δ τά έαυτοϋ έξαγορεύων

λέγει. Ό γάρ είπών, δτι ι Έφύτευσα πάν ξύλον καρ

πού, » τή περιληπτική ταύτη φωνή τδ μηδέν έκλε-

λοιπέναι τών τοιούτων συνενεδείξατο. Είτα μετά τήν

τροφήν τήν ϋπαιθρόν τε και ύπωρόφιον, ούδέ τδ ϋδωρ

άσυντελές πρδς τήν τών ήδονών είσφοράν καταλεί-

πεται , ώς δέον πάσιν έντρυφαν τοις στοιχείοις ■ τή

γή διά τών οικείων , τώ άέρι διά τών δένδρων, τώ

ϋδατι διά τής χειροποιήτου θαλάσσης. "Ινα γάρ χαΐ

χιϋ ύδατος δψις έφηδύνη τών οφθαλμών τήν άπάτην,

εβηΙεδ, υΐ *αιοο βϋβ νίύββηΙυΓ ηοχ Ηοηΐ εχ εοη-

ιεηιρεΓβΙίοηε εοΓυηι ςοχ βυοΐ (ΙίνβΓδί βοιβιίδ. Ηχε

οιοηί», εί δί ο,αίά 3ΐίο(1 ίη ρΐαοιίδ ίονεοίΐ 3Γ8 νίηι

30εΓεοβ οαΐοΓ33 : ςυχ ςοία'ειη νίΐχ οβοβ ηοη

ΓεςοίΓΪΐ, ΓεςοίπΙ βυΐβοι εορίαΊΐβδ ςοχ εΐδΙί{;3Γί «ι

εοεΓεεη ηοη ροΐεδί ; ηχε ίη ηοηίδ βηίΓιείοδβ

οοίβηϋίδ Γβεΐβ εββε ά'ιάΐ ίδ ςοϊ 803 εηυηΙίβΙ. Νβπι

ςοί άίχίΐ, < Ρΐ3ηΐ3νί οηιηε Ιί^ηοηι ΓπιειίΓβΓοιη : ι

Οίε νοεε ηοχ ηιοΐι» εοηιρΙεεΙίΐυΓ, ΟδΙεηα'ίΐ ηίηίί

εοΓοοι α'εΓοίδδο. Ώείηϋβ ροδί δοίκΐίβίεβ (Ιεΐίείβδ, εί

(|οχ βιιιιΐ δυο Ιβείο, ηβ 3ΐμΐ3 ςοίάεπι ΓεΙίηηυϋϋΓ

ίηυΐίϋδ 3(1 νοίυρίβίεδ εοηΓεΓβη(ΐ3δ, οΐροίε ςιιοιΐ

" Εεεί. χχ, 30.
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οροΗεαΙ ίη οηιηίουδ εΐεηιβηΐίδ 88 εχρΙεΓε (ΙβΙϊεϋδ : Α

Ιη ιβιτα ρβΓ 63 ςυ;ε δΐιηΐ εί οοηνρπίβηΐί», ίη 3βΓ«

ρβΓ 3Γΐ)0Γβ9, ϊη βςυβ ρβΓ ηιβΓβ ηιβηΗ Γβεΐυιη. III

Βΐιϊηΐ .1(1032 3ϋρε01ϋ8 άεεερΙΟδ ΟϋΙβεΙβΙ οευΐοδ ,

βοΐυπι Πι Ιαοιιβ, βςιιβ ίη 0Γΐ)βιιι είΓευηκ-εοΜβεαία :

υΐ ει ηαΐαΐυδ νοίιιρίβίβηι αΟβΓαΐ ΐΐβ ηυί εοΓροπ»

εχ1ιϊΐ3Γ3ηΐ : εϊ (Ιείΐιιεηδ ηοΠυβ Γβάάβΐ ΠθΓεηΙίθΓ88,

ιιΐ ςυ.Έ οιηηϊ εχ ρητίε άΐβΐΓΪ1>α3ΐυΓ 3(1 υδΐιιη εοπιηι

ςυ« ΪΓΓϊ^αηΐυΓ. ι Ρεεΐ εηϊηο, ι ίηαυίΐ, < ηιίΐιί

ρΐβεϊη39 ηφιηπιιη, υ( ϋδ ΪΓΠξβιη «ηΐΐϋΐη Ηρΐ3 ^βΓ-

ηιίηαιιίειη.) ΠίοβΓβΙ πίϊΙιϊ ίοπβ Ιιοηί,ηεηιρβ ιΙογΙππλ

νϊιΊιιΐυπ), ρεΓ ηυβηι βηίπιχ 8ίεείΐ33 ΪΓΓΟΓβηβΐυΓ,

εοιιίβηιρίίβ 3ςυί8 Ιβιτβηίβ, ςυατυιη υδυδ ει «Ιείεείβ-

Ιίο 881 ΐ6ηΐρ0Γ3Ι)63, ΠϋΧ3 311(6(11 61 ΐΓ3ηδίΐ0Π3

ιι31ιιγ3. ΝίΙιϊΙ ογ([ο ίυεπί ηαβίϊαβ ςυβηι β Γοηΐβ

(Ιίνίιιο, ρβΓ α,υεπι βηΪΓηχ νΪΓΐυΙβδ οπιιηΐυΓ εϊ ίπϊ- Β

ρίηΐιΐΓ, οΓενεηι βΠψιεηι Πιιχππι άβπνβΓε, πι ηειτκιβ

οοηοπιπι δΐυαΊοι-υπι εϊ ορβΓυπι ϊη ηοβίπβ ςεπιιίηεΐ

ευί βΙοΓΪα ϊη δΐοιιΐη 83?ευΙθΓυπι. Απιοη.

ΗΟΜΙΙΛΑ IV.

ίοουβ εοπΓβββ'ιοηϊδ οΓβΐίοηεηι ηοΐιίδ βοΊιιιε (ΙεΙί-

ηεΐ. Ο,υί εηίηι δυβ Π3ΓΓ31, οηιηίβ ΓεΓβ ρεΓδεςυίΙυΓ,

ρβΓςιιχ Ι)»] υ 9 νίΐχ τεπιπι νιηϊΐ3$ 8|ηοβεϊΙυΓ. Νιιηο

αυΐβπι νείυΐϊ ςιΐ3π«ΐ3ΐη ηΐ3]0Γε(η Ιαη^ίΐ ΓερΓβΙιεη-

βίοηεηι, ηειηρε ει ςυχ αϊ) ίρβο Γ.κΐη βπηΐ, εχ ςυί-

1)ΐΐ8 »ε(:ιΐ83ΐιΐΓ νίΐίυηι βαρεΓηίβε. 0_υίο" εηίηι ϊη ϋδ

ςυχ βυηΐ εηϋΐηεΓβΐβ, Ιβηΐιιηι ίαοίΐ 3ΐ1 Γ:ι$ΐιιιη, ηβιη-

ρβ (Ιοιίιυβ 8ΐιηιρ1υο83, ει ηΊΐιΙιίΐυαΌ νίηεβπιπι, Ηογ-

Ιοπιηιηιιβ ει ΒηυβΓοηι ρηΙεηπίαάΌ, ρίδείηβΓυιηςυε

εοηδίηιεΓιο, ει ΙιοΠοπιηι αιιιρίίΐυιΐο, ηυβηΐυπι ηυοά

ςυί εβί Ιιοηιο, δβίρδίιηι εχίδϋιηηΐ άοοιίηιιοι βοπιηι

ςυϊ βιιιιΐ β]ιΐδ(1ειη εη]πδ ίρδε εδί [;βη8Γίδ? ι Ροδ-

86(Π βηίιιι, ι ίηπ,πίΐ, < βεΓνοβ ει αηοϊΙΙαβ, ει Γιιεπιηΐ

ιιιίΐιί νεπικ. ι Υί(1εδ ΐυηιοΓειη 3ΓΓ0£3ηΙί%. Ηχο νοχ

ιρεχίβ ϊηδυΓ^ίι 3(1νεΓδυδ ϋεαηα. Οπιηί» εηίηι ββρ-

τΪΓβ εϊ, ςπχ εδί βιιρη οηιηία, ροΐεδίΐΐί, ακάϋιιιιΐδ

3 ρΓορΙιειία. Ο,υί βυΐεπι βυυπι ίβοίΐ ί(1 ηηοϋ 3 ϋι-ο

ροδδίιΙείιΐΓ, εϊ δυο ςεηεπ ε»η) ΙπΙιυίΙ ροΐεδίβίεηι,

υΐ δε ρυΐεΐ ϋοιηίηιιηι νΪΓΟΓυηι ει ηιυΐίεπιιη, υ,υίιΐ

αΐίικί ((ΐι 3 ιη η3ΐυΓ3(η δΐιρεΓ»! βιιρβΓίιίβ, ςυί βείρβυηι

ίβρίείΐ Ιαπςιιαηι βΐίιμιυ »1\αά »1) ϋδ ηυί δΐιπί δΐιΐι-

]βεΙϊ Τ ι Ροδδβϋί βεΓνοϊ εϊ 3ηείΙΐ3δ. ι ΙΙοηιίιιοιιι

βοη(1βιηη39 δβΓνίΐυΐίβ, ευ]υβ ββΐ ΓιηεΓΟ, ει βυΐ ]υπβ

Π3ΐιΐΓ3, εϊ Ιββειη Γει·δ βΊνεΓδυδ Οβυιιι, η3ΐατ3ΐεηι

ε]»8 Ιβ^βαι ενεηεηδ. Ευηι εηίηι ηυί ίΛβο ΓαεΙαβ εβί

υΐ 6*801 ΙβΓΓ» (Ιοιηϊιιυβ, ει ηυεηα υΐ ίιηρεταΓβΙ

εοηδίίΐυίι ΟτνΜοτ, ευηι δυοίςίδ \υξο ββΓνΐΙυΙίβ,

Ι3η(]υ3ΐη (Ιίνίηο ρταχορίο ΓββίβΙεηδ ει Γερυ^ηβηδ.

05ΙΐίΜ8ηβ 68 (]ΐιίη3ηι βυηΐ ΙβΓπιίηί ΐυκ ροΐε&ίαιίδ ;

ηειηρε ςποιΐ Ιιυε υ$ΐ)υε Ιιιυηι ο'εΓιηίΐιιηι δίΐ ίητιρβ-

πυηι, υΐ ρπεδίβ ϋρπίίβ 3ηίηΐ3ηΐί1ιυδ? ΙηιρβΓβιιΐ

εηίηι, ίηο,υίΐ, νοίυεπίιυδ ει ρΐδείοιιβ ει ηη.ΐιΐηιρε-

όΊ1)υδ. Ουοηιοίΐο ρΓΒΕίβΓΪΙ» ςιΐ36ΐυ;κ ιηηηυί 8ΐιΙ)]β6ΐ;»

651 ββητίΐαίε, βάνεΓβυί ίρ$3ηι ΓιΙιβΓβιη εχΙοΙΙεΗδ

η3ΐιΐΓ3Γη, ίη ηυαιίηιρειίυπι νεΙ εΓιαιη ( ίηδβοίοπιιη )

ροϋίϋΐ'.δ εβιεηΐΊηηι ηπηιβΓυιη ΓίΓοΓεη» \ύ ηιιοιΐ 681

ε]ιΐδ(1ειη (ξοηοΓ'υ ? ι Οιΐιηί» βα1>ί6οΐβΙΐ Ιιοηιίηΐ, ι εΐβ-

πΐΐΐ δοτίρΐυτα ρεΓ ριορίιβίίαιη , ει ίη ευηιϋεηι τε·

λίμνη τϊ> ϊδαφοί γίνεται, χυχλίθεν περίοικοδομηΟίντος

τοΰ ΰβατος · ώς δν χβ'ι ή νήξις ήδονήν φέροι τοις

φαιδρυνομίνοις τά σώματα· κα\ τ6 άιτο^(5έον, εύθα-

λεατέρους παραδείσους κατασχευαζοι πανταχϊί πρλς

τάς χρεία; των άρδομένων χατασχιζΐμενον. ι Έποίησα

γάρ μοι, > φησί, ι κολυμβήθρας ύδάτων, τοΰ ποτ!-

ααι άπ' αύτώνδρυμδν βλαστών τά ξύλα. > Ή δέ μο*

ί;ν ή τοΰ παραδείσοϋ πηγή · τουτέστιν, ή τών αρε

τών διδασκαλία , δι' ^ς δ της ψυχής αύχμδς έδροσί-

ζετο , ύπεριδών τών γηΙνων υδάτων, ών πρδσκαιρος

μίν ή άπίλαυσις, παροδική δε ή φύσις. Ούκοϋν 4μει-

νον αν εΓη της θείας πηγής, δι' ής α'ι άρετα\ της ψυ

χής έκφϋονται κα\ δρδονται , βραχεϊαν άπ<5ρ\όοιαν

έαυτοΐς ίχετηγήσαι, ώς &ν τδ τών άγαθών επιτηδευ

μάτων άλσος εν ταϊς ψυχαΐς ήμών θάλλοι, διά τοΰ

Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοϋ, ψ ή δόξα κα\ τδ κρά-

το; είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

βηίιιιίδ. ΡεΓ ΟοηΓιηυηΊ ηοδίΓυιη ^^8υη1 Οκίδΐυπι ,

ΟΜΙΛΙΑ ι:

"Ετι ήμϊν δ τής έξομολογήσεως τόπος παρακατέχει

τον λόγον. Πάντα γάρ σχεδόν διεξερχεται ό τά έαυτοΰ

διηγούμενος, δι' ών τών κατά τδν βίον τοϋτον πρα

γμάτων ή ματαιότης γνοιρίζεται. Νΰν δε χαθάπερ

μείζονος τίνος κατηγορίας άπτεται τών αϋτώ πε

πραγμένων, Ιί ών τδ κατά τήν ύπερηφανίαν διαβάλ-

λεται πάβος. Τί γάρ τοσούτον εϊ; τϋφον έν τοίς

άπηριθμημένοις έστίν, οίκος πολυτελής, χα\ πλήθος

^ άμπέλων, και ή εν κήποις ώρα και τών ύδάτων, ή

τε κατά τάς κολυμβήθρας σύστασις, κα\ ή έν παρα-

δείσοις διάλυσις, δσον τδ άνθρωπον δντα , δεσπδτην

έαυτδν τών όμοφύλων οΓεσθαι ; ι Έκτησάμην ι γάρ,

<?ησ\, « δούλους κα\ παιδίσκας, χα\ οίκογενεϊς έγέ-

νοντδ μοι. · Όρας τδν δγκον τής άλαζονείας· θεώ

ίντικρυς ή τοιαύτη φωνή άντεπαίρεται · τά σύμ

παντα γάρ δοϋλα είναι τής πάντων ύπερκειμένης

έξουσίας, παρά τής προφητεία; ήχούσαμεν. Ό ουν

χτήμα έαυτοΰ τδ τοΰ θεοΰ κτήμα ποιούμενος, έπι-

μερίζων τε τψ γένει τήν δυναστείαν, ώς άνδρών τε

και γυναικών κύριον έαυτδν οΓεσθαι , τί δλλο κα\

ούχ\ διαβαίνει τή ΰπ;ρηφανία τήν φύσιν, άλλο τι

έαυτδν παρά τοΰί άρχομένους βλέπων; ι Έκτησάμην

δούλου; καΐ παιδίσκα. > Δουλεία καταδικάζεις τδν άν-

ϋ θρωπον , ου έλευθέρα ή φύσις κα\ αυτεξούσιο; , κα\

άντινομοθετεϊς τψ θεώ, άνατρέπων αύτοϋ τδν έπ\ τή

φύσει νδμον. Τδν γάρ έπ\ τούτω γενόμενον, έφ' ω τε

κύριον είναι τή; γής, κα\ είς άρχήν τεταγμένον παρά

τοΰ πλάσαντος, τοΰτον υπάγει; τώ τής δουλείας ζυγώ,

ώσπερ άντιβαίνων τε κα\ μαχόμενο; τω θείψ προσ-

τάγματι. Έπιλέλησαι τών τής έξουσία; όρων , δτι

σοι μέχρι τή; τών άλόγων επιστασίας ή άρχή περι-

ώρισται. Άρχέτωσανγάρ, φη σι, πετεινών, κα\ ιχθύων

και τετραπόδων. Πώς «αρελθών τήν ύποχείριόν σοι

δουλείαν κατ' αυτής έπαίρη τής Ιλευθέρας φύσεως

μετά τών τετραπόδων ή και τών άπόδων άριθμών το

όμόφυλον ; < Πάντα ύπέταξας τώ άνθρώπω, ι βοα διά

τής προφητεία; δ Λόγο; , κα\ ύπδ άριθμδν άγει τ>

υποχείρια τώ λόγω, « κτήνη, χ*1 βόας και πρόβατα. >
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Μή έκ τών κτηνών σοι γεγδνασιν δνθρωποι ; Μή αί χ Γειι ηυπιβΓϋίτι ([υ® Μΐίοηί δΐιηΐ 3ΐιΙ>]βεΐ3 € ρβοοι ΐ),

(ίίες σοι την άνθρωπίνην γονήν έτεκνώσαντο ; Μία

γάρ δουλεία των ανθρώπων τά δλογα. Έξανατέλλων

γάρ χδρτον τοις κτήνεσιν, κα\ χλόην τή δουλεία των

ανθρώπων. Σϋ δέ τήν φύσιν δουλείας καΐ κυριότητος

σχίσας, αύτήν έαυτϊ) δουλεύειν, κα\ έαυτής κυριεύειν

έποίησας. ι Έκτησάμην γάρ δούλους χα\ παιδίσκας.ι

Ποίας, είπέ μοι, τιμής ; Τί εύρες εν τοις ούσι της

φύσεως ταύτης άντάξιον; Πόσου κέρματος έτιμήσω

τδν λόγον ; Πόσοις δβολοϊς την εικόνα τοϋ θεοϋ άντε-

στάθμησας ; Πόσων στατήρων τήν θεόπλαστον φύσιν

άπενεπώλησας ; Εΐπεν ό θεδς, ι Ποιήσωμεν δνθρωπον

κατ" εικόνα ήμετέραν κα\ όμοίωσιν. · Τδν καΟ' δμοιό-

τητα τοΰ θεοϋ δντα, κα\ πάσης άρχοντα της γης, καΐ

πάντων των Ιπ\ της γης τήν έξουσίαν παρά τοΰ

ΙΜΤ68 βΐ ονβδ > Νιιπι βΧ ρβΟΟΠίΐΙΙδ Ιϊϋί ιι»ΐί βιιιιΐ

Ηοιίιϊηεδ '.' Ν η ιη ΓιΙ)ί 1)0νβδ Ιιιιηκιικιιιι ρΓΟΟΓίυπιιιΙ

δοοοίοιο ? Ιΐιια εηίηι ηοηιίηυηι δβΓνίΙυδ δΐιηΐ 1)εδΙ'ΐ93

βχρεΠβδ ΓΛΙϊυηίδ '*. Ρπκΐυοεηδ βηίηι ΓειιυιΐΊ ]ιιιηβη-

Ιίδ, 61 ηβιΊ>3ΐιι δβΓνιΙιιΙί 1 1 ο 1 1 1 ΐ 1 1 1 1 1 υ . Τυ αυΐβιη ίβΓ-

νΐΐυΐΐι ει ιΐοηιίιιϋ δείδβα ηαΐυΐ'3, ίρβαπι δίΐιί ίρδϊ

80Γ\ΪΓβ, βΐ ϊη $6ίρ$αιη άοηιίηβΙιιηΊ ο1»ι ίιιβτβ Γβοΐβιϊ.

< Ρθδδβ<3ί 6ΠΪΠ1 δβΓΥ08 βΐ :ΐ1Κ'ί1Ι:ΐ5. ι Ο,υο, (Ιίβ,

ςικρδο, ρπΊίο εοηιρ3Γ»δΙί ? Οιικί ίη ΓβΙιιΐδ ίηνεηίδΐί,

(|ΐιοά Ιιιι]ιι$ η3ΐϋΓ3β ρΓβΐίο Γβδροηάει-εΐ ? ΟυοΙ ηιιηι-

ηιΪ3 9Β8(ίπΐίΐ8ΐί Γηΐϊοηβιτι ? ΟιιοΙ θ1)θ!θ9 βΧρβηάΊδΙί ρΓΟ

[)ι:Ί ίηιβςίηε ? Οποί δΐ3ΐεπΙ>υδ εηιίδΐί ου* ά \)<·.η

Γαεο ΓυίΙ η»ΐιΐΓ3ηι ? Πίχίΐ ϋειίδ, ι Ρβείιιιιιιΐδ Ιιοηιί-

ηειη αά ϊιιιβςίιιβπι εΐ δίηιίΙίΙιιάΊηειηηοδίΓΒΐη·8.· Ειιηι

θεοϋ κληρωσάμενον, τίς ό άπεμ-ωλών, είπέ^ τις ό Β ηιιί 3<1 ϋεί ίίΟΙιιβ εδί δίηιίΐίΐυιΐίηειη, εΐ ςιιί υηί-

ώνούμενος; Μόνου θεοϋ τδ δυνηΟήναι τοϋτο · μάλλον

δε ούοέ αύτοϋ σχεοδν τοϋ θεοϋ. « Άμεταμέλητα γάρ

αύτοϋ, ι φησι, ι τά χαρίσματα, ι Ούκ αν ουν ό θεδς τήν

φύσιν καταδουλώσειεν, δςγε κα\ αυθαιρέτως ήμας τη1

άμαρτία δουλωθέντας εις έλευθερίαν άνεκαλέσατο. Εί

δέ ό θεδς ού δούλοι έλεύθερον, τίς ό ύπερτιθε'ις τοΰ

θεοϋ τήν αύτοϋ δυναστείαν ; Πώς δέ κα\ πραθήσεται

ί δρχων πάσης της γης καΐ τών έπιγείων πάντων.;

Ανάγκη γάρ πάσα καΐ τδ κτήμα τοΰ πωλουμένου

συναποδίδοσθαι. Πόσου τών ύπδ πασαν τήν γήν

τιμησόμεΟα ; Εί δέ ταϋτα άτίμητα , ό υπέρ ταϋτα,

ποίας άςιος τιμής, είπέ μοι ; Κ.άν τδν χόσμον , δλον

εϊπης, οϋδέ ούτως ευρες τήν πρδς άςίαν τιμήν. Ούδέ

γάρ δλον είπε τδν κόσμον ό είδώς τήν άνθρωπίνην ^

φύσιν άκριβώς τιμάσθαι άςιον είναι της ψυχής τοΰ

άνθρωπου άντάλλαγμα. "Ανθρωπος τοίνυν δταν ώνιος

5, οϋδέν Ετερον ή δ της γης κύριος έπ\ τδ πωλητή-

ριον άγεται. Ούκούν συναποκηρυχθήσεται αύτψ δη

λαδή κα\ ή υπάρχουσα κτίσις. Αίτη δέ έστι γή τε

και θάλασσα κα\ νήσοι, κα\ τά έν τούτοις πάντα. Τί

ουν καταθήσεται ώνούμενος ; Τί δέ λήψεται άποδιδδ-

μενος, τοσούτου κτήματος έπομένου τοΰ συναλλάγμα

τος ; άλλά τδ βραχύ βιβλίδιον, καΐ ή έγγεγραμμίνη

συνθήκη, κα\ ή τών Αβολων άπαρίθμησις, δεσπότην

σε τής εικόνος τοΰ θεοΰ είναί σε ήπάτησεν. "Ω της

άνοιας. Εί δέ άπόλοιτο τδ συμβόλαιον, εί δέ ύπδ ση-

τών διαφθαρείη τά γράμματα, εί δέ ΰδατός πόθεν

παρεμπεσοΰσα ^αν'ις έξαλείψειεν, ποΰ σοι τά τής

νεΓ8ίεΐ6ΓΓ3ΐ ΠΙφιτΜ,οΙ Ι|ΙΠ οηιηίυι» ψιχ δΐιιιΐ δυρι*3

Ιειτβιη ρο(εδΐ3ΐειη 3 1)εο εδΐ3(1ερ1ϋδ,ϋίε ςυΐ8βδΐ()υί

νΐ'ΐιιΐιιΐ, (]υίδ ςυί εηΐ3ΐ ? Βυΐίυβ Οεί εδί Ιιοε ροδδε :

,ίιηο \«;γο ηβ ίρδϊιΐδ ςυίιίειη βδΐ, ρΓορβ ιΙΐχβΓΪαι, Οβϊ.

ι δΐηβ ροβηίΐεπίία εηίω, >ΐηςυί1 , 8υη( « β]υβ άο-

ηα.*7» ΝοηεΓ^ο Κοιη ικιΐιιπιιιι Γβ4ο§6ΐ·ΐι ϊη δβΓνίΐυΙίΠβ,

ςιιί εΐΪ3ΐη 8ΐΐ3 δμυηΐβ ηοδ ρεεε3ΐί ββττίΐιιΐϊ :ιιΙιΙί-

εΐο$, 3δδεηιί( ίη 1ΐ1>βΓΐ3ΐβηι . δί »υΐβιτι Οευβ Μ

ςιιοά εδί ΠΙϋπιιη ηοη π-ιϋ-ίι ϊη δΟΓνίΙυίειη , ςιιϊβ

βδΐ <|υί Οοί ροίοδίηΐί ρΓχΓεη δΐιβιη ? ΟιιοιηοίΙο βυ-

Ιειη νεηύεΐιιτ ηιιί ρηεεδί ιιηίνβΓβχ ΐιτπε βΐ οηιηϊ1)ΐι$

ηιιχ δϋΐιΐ $υρΓ3 Ιειτ3πι ? Οοιηϊηο βηίιη ηβοεβδβ εδί

εΐίβπι δίπτιυΐ ν ι ■ 1 1 < I ί Γ:ιειι1ΐ3ΐεδ β]ιΐ8 ςιΓι νεηυιηΙαΙυΓ.

0ιΐ3ΐιΐϊ χδΐΐιηιιϋίιηυδ οη ςικτε βυηΐ δηρεΓ οηιηβιη

Ιβιταηι ? Ουοϋ δί β3 δΐιηΐ ίηχδΐίπιβΙιϊΗβ, ςιιηηΓι ρι·β-

1ϋ εδί ίδ ηυί εδί δΐιρβΓ 1ι%ε οητηία, (Ιϊε, ηυχδθ?

Εΐί3ΐτΐδί οΜχεηδ Ιοίιιηι ηιυηιΐιιιιι, ηβ ]υδ1ιιπι ηυίιΐβιη

ρι-κΐίιιηι ιΙΊχβιίδ. Οπΐ βηίιη Ιιαηιβηίΐπ ηονίι ηαίιι-

Γ3Π», ηβε ΙοΙυιη (|ΐιίιΙβπι ηιιιηάϋΐη ιϋχίι ββ8β δ3ΐ'ΐ3

]ιι$ΐιιηι ρΓβΐίαηι, ηιιοι! (Ιβΐιιτ ριο αιιίιιο οοηΊΪηίβ.

Ποιηο βΓ^ο ςιΐ3ΐ)(1ο ΓϋβΓίΙ νεη^Ιίδ, ηίΐιίΐ 3ΐίιιϋ ίιι

ίοΓυιη (ΙιιείΐιΐΓ ηυβιη ΐεΓΓΧ (Ιιιηιίηιΐδ. δίιηυΐ θγ^ο

ι· ιι γ η εο δείΐίεβΐ νβηυη()3η(]3 ρι-οβΙαιιιηοίΐηΓ , βΐ

ςυχ βδΐ βΓβαΐυΓ3. Ε» 3υ(βιη βδΐ ει ι ιτι ά ει ιη»ι-β

ει ίηδυΐχ, εί ηυ3β ίη Ιιίδ δυηΐ οιηηία. ΟιιίιΙ ει-£'>

δοΐνεΐ ηυί ειηίΐ ? Π υ κ 1 βυίειη αεείρίβΐ ηυί νεηϋίι,

ΐυιη ( οηΐΓ.κΐιιπι Ι3ΐι1» εοηδβςιιβίιΐΓ ροδδεβδίυ? δειΐ

ρηΓνυδ Ιίυείΐιΐδ. ει &βηρΐ3 εοιινβιιΐίυ, εί οΐιοίοπιιη

δουλείας ένέχυρα; Ποΰ σοι τά τής δεσποτείας εφόδια ; ρ βιιυπιεΓ3^ο Ιβ ΓβΓεΙΙίΙ, (ΐΐ Ιβ ριιΐβδ άοιηίιιυπ) Πεί

Ουδέν γάρ όρώ πλέον παρά τδν ύποχείριον έκ τοΰ ίηιβ^ίηίδ. Ο 3ηιειιΙΪ3ΐη ! δειΐ δί ρβΓββΙ βοηΐΓββΙυβ,

ονόματός σοι προσγινόμενον , πλήν τοΰ όνόματος. Τ£

^άρ τη ση φύσει ή έςουσία προσέθηκεν ; Ού χρόνον,

ού προτερήματα· έκ τών αυτών σοι ή γένεσις, δμοιό-

τροπος ή ζωή, κατά τδ Ισον έπικρατεΐ τά τε τής

ψυχής και τά τοϋ σώματος πάθη, σοΰ τε τοΰ κυ-

ριεύοντος κα\ έκείνου τοΰ ύπεζευγμένου τή1 κυριότητι

όδύναι κα\ εύθυμίαι, εύφροσύναι και άδημονίαι, λύ-

παι καΐ ήδοναι , θυμοί κα\ φόβοι, νόσοι κα\ θάνατοι.

Μή τις έν τούτοις διαφορά πρδς τδν δούλον τω κυ-

ριεύοντι; Ού τδν αύτδν έλκουσιν άέρα διά τοΰ άσθμα

τος ; Ούχ ωσαύτως δρώσι τδν ήλιον ; Ούχ δμοίως τη

δί ;ι Ιίηβίδ εοΓΓΟδίΒ ΓϋβΓίηΙ ΙΊιίεηβ, ηιιί δί ηΐϊοηιιιΐο

ίιιβί<Ιβηβ 3(]υ% ^ιιΐΐα ϋεΙενεΓίΐ , ηΙ>ίιΐ3ΐη Ιίϋί δηηΐ

(1οηιίιΐ3ΐυ8 3Γ§ιιηιβηΙ:ι, Ι]ΙΙΧ ρΓοΙ)3ΐιΙ Ιβ <·«.»« (Ιιιπι ί-

■ιιι ιιι ? Εχ βο βηίηι ςιιί β$1 8ΐι1ιηΐ3ΐιιι Ιυα, ηϋιίΙ 3ΐίιΐ(Ι

Ιίΐι'ι νίιίεο ββεειΙεΓβ ρΓΒβΙβΓ ηοηιεη. ΟοΐίΙ βηίηι ρο-

Ιβδίβδ Ιϋ3 ;ιιΙ]ι·(·ίι ιιμΙιιπι· ? ηοη Ιβιιιριΐδ, ηοη ιιΙΙ»

ρηνίΙβ(Ϊ3. Εχ ϋήϋι'ΐιι Ιίοί βδΐ οιΐυδ, βοιίβηι ιιιοιίβ

;ι νοίιίδ νίΐ3 ιΙβςίΐιΐΓ, εχ χηυο οΙοιηίηηιιΙιΐΓ ιηίηιΙ ει

εοιροΓΪδ 3(ΓβεΓιοηβδ, ίη Ιβ <|ΐιί βδ (Ιοιηίηιΐδ ει ίιι

ϊ 1 ΐ ιι ιιι ςιιί βδΐ δΐι1η>(Ίιΐδ Ιυο (Ιοηιίηίο, πιοβγογ βΐ »ηί-

πιί 3ΐ3βΙ'ίΐ38, Ιίβΐίΐία βΐ ΐΓΪ8ΐίΐί3, (ΙοΙΟΓ βΐ νοίιιρίιΐδ,

·» Ρδϋΐ. νιιι, 8. " Ρδ3ΐ. οιιι, 14. «· Οεη. ι, 20. ·' Βοία χι, 29.
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Ιγ3 βΐ ηιείυδ, ηιΟΓίιυδ εΐ ηιοΓδ. ΕδΙηβ Ίη Ιιίδ υϋφίοϋ Α της τροφής προσθήκη συντηροΰσι τήν φύσιν; βύχ

<1ί3<ΊΊΐιιεη ΐιιΐβΓ βεΓνιιηι βΐ ιίοιιιίιιιιιη ? Αηηοιι ρκι-

βιιηείίΐυπι ειιηκίβηι Ιηοιιρί ίβΓβιη ? Νου δίιηίϋΐεΓ

κοίβιη ίηΐϋΜΐΐιΐΓ ? Νοη 83'ϋειη ηυΐΓίεηάΊ αο^βαίοηβ

κυαιη οοηδβΓνϊηΐ ηβΐυπιηι ? Νοη ββ! εβϋεπι νίδεε-

πι ιη εοηϋίπιειίο ? Αηηοη «ηιΐιο βυηΐ ροβΐ ιηοπβιη

ιιηιΐδ ρυΙνίδ ? Νοη υιιυιη βδΐ μιαΊε'ιιιηι ? Νοη 681

εοιηηιιιηβ Γβ£ηυιη, ει §εΙιεηηα εοπιπιυιιίδ ? (}ϋί

:κΐ|ΐΐ3ΐί$ εβ Ίη οηιηίηυδ, ίη ςυο, αυιεβο, βυρεηοΓ

Γιιετίβ, ιι ι ευιη 5Ϊ8 Ιιοιιιο, άοιηίηυπι ηοιηίηϊβ ΐείρδαηι

ρυΐββ ? ι Ει ροδβεάί, ι ίιΐφΐίΐ, · δβηοβ ει βηείΙΙαδ, >

ΙΐΜΐφιοηι εβρΓαηιιιι αϋηιιοδ ει ροιεοιιιιη ^Γε^εβ.

Ναηι εηιη ϋϊχΪ65β(, ι ΡοδβεοΊ 88γυο8 ει αιιεϊΙΙαβ, >

αί αύται των σπλάγχνων κατασκευαί ; Ού μία κόνις

οϊ δύο μετά τδν θάνατον ; ΟύχΙ εν τ6 κριτήριον ; Ού

κοινή βασιλεία, κα\ γέεννα χοινή ; Ό έν ιτδσι τδ

ίσον ίχων, έν τίνς το πλέον έχεις, ε!πέ, ώστε άνθρω-

•πον δντα δεσπδτην άνθρωπου έαυτδν οΓεσθαι ; « Κα\

έκτησάμην, ι λέγει;, ι δούλους χαΐ «αιδίσχας. ·

"Ωσπερ αίπόλιόν τι, ή συοβδσιον. Ειπών γάρ ότι « Έ-

κτησάμεν δούλους χα\ παιδι'σκας, > προσέθηκε τήν έν

τοις ποιμνίοις κα\ βουκολίοις προγεγενημένην εύθυ-

μίαν αύτώ. < Κα\ χτήσις > γάρ, φηστ, ι βουχολίον

και ποιμνίου έγένετό μοι πολλή, ι ώς έν τή Γστ) τάξει

τούτων τε χάχείνων ύπεζευγμένων τή έςουσία.

3ΐΙ]εείΐ φιηιιία δίύί ρπιΐδ (Ίιίδδεί ρι-οδρει-ίΟδ ίη υουυ$ εΐ ονΐ1)υ8. < Ει πιυΙΙα, ι ίηςαίΐ, ι ηιίηί Γυίΐ

ρο88088ίο Ιιοιιιη ει ονίυιη, > υΐροίε φΐοΛ ίη ραη οηϋηε ροΙβδίαιίδ ει ηχε εΐ ΠΙβ 8ΐι1)]εεΐ3 ε$8εηΐ.

ϋβ'ιηϋε ροβΐ Ιι«ε »ά ιι)»]ογι ρβεεαΐ» ρπ>£ΓβάΊΐυτ Β Είτα έπ\ τούτοις όδώ πρόεισιν έπ\ τά μείζω των

β^υδβηυιιΐίαΐϊο,είβίΐιί ίηεδβε νοείίβΓΒΐιΐΓ οηιηίυηι ιηα-

Ιογοιιι ΓαιΙίοεη), ηειιιρε »>πΐϊ>ηι. δίε βηίηι (ΙίοίΙ ίη

εοηΐεχίυ ΰίεΐίοηίε : ι ΟυΙΙφ ηιίηί ει ΒΓββηΐυιη ει

αιιηιιη. ι 0.ιιί(1 ειιίιη ηοευίΐ ϊιιπιϊιι Ιβιτβ ίηιπιίϊΐιιιη,

εΙ ίη Ηΐίδ εΠιΐβιιιη Ιοείβ, ίη ςιιίΐιυδ α ΟεαΙΟΓβ ρο-

8ίιιιηι ΓυίΙ 80 ίηίΐίο ? Ουίάηιπι Ιϊοί ρΐυβ υΐίΐίΐβΐίβ

αΟειτε Γβείΐ Γεπιηι ορίίεχ α,ααηι (ϊυοίιΐδ Ιβιτα! Νηιιι

Ιίοΐ Βοΐο» ΑΓίιοΓυπι ΓηιεΙιΐδ ει δεηιίηα Ιηήιιίΐ αά

ηυίπιιιβηΐιιιιι ? Ουτ ΛάΙ». ροΐββίβΐίδ Ιβπηίηοδ ΐΓηηβ-

βΐ'βϋεηδ ? ΑιιΙ 08ΐεη(1β η*ε ηιιοςυβ 1ίί>ί εοηεε$83 3

ΟεβΙοΓε υΐ Γοϋΐ38, ει πιβίαΙΙα δίτυΐβπδ, εΐβ» Ίςηα

ίυηά»», ει εοη^Γε^εβ ηυχ ηοη 8ρ3Γ8Ϊ8ΐί ; 31)1 ηββε

Γογ13886 ηιιΠΊ εββε οΓΪΓηίηϊ ίΐίΐηί» ηυίβ εχίδΐίηΐίνβ-

ΓίΙ, 8ΐε Ιίϋί ρεευηίβπι εοη^Γε^ίΓβ εχ ηΐθίαΐϋδ ιεΓ·

Αμαρτημάτων ή έξαγδρευσις · βο3 γάρ χαθ' έαυτοϋ

τήν πά'/των τών κακών (5£ζαν, ήτις έστ'ιν ή φιλαρ

γυρία. Κα£ φησιν έπ\ λέξεως οΰτως· ι ϊυνήγαγίν μοι

καί γε άργύριον καί γε χρυσίον. ι Τί γάρ έλύπησε τί)

γή καταμεμιγμένον τδ χρυσίον, χάχείνοις έχκεχυ-

μένον τοις τόποις, οίς έξ άρχής ένετέθη παρά τοΰ

κτίσαντος ; Τί όφειλήν σοι πλέον ·περ\ τους καρ

πούς της γης δ δημιουργήσας έποίησεν ; Ού μονα

σοι τά άκρόδρυα καί τά σπέρματα πρδς τήν

τροφήν άπεκλήρωσεν · διά τί παρέρχη της έξ-

ουσίας τούς δρους ; "Η δεΐξδν σοι χα\ ταΰτα συγ-

κεχοιρημένα παρά ιού Κτίσαντος, ώστε μεταλλεύειν

τε καί άνορύσσειν, καί πυρ\ καταχωνεύειν τδ ύπο-

κείμενον, κα\ συνάγειν ταΰτα & μή έσχδρπισας ■ ή

γ;ό ? 88(1 ηυοπίαιη αϋάίΙιΐΓ ΟΓαΙίοηί Γβ^οηι ει τεβίο- ** ταΰτα μέν Γσως ούδέν Ιγκλημά τις είναι λογίσηται.

ιιιιηι οορί38, πιεηβ εοη^Γβ^βηϋί ηοη ροίεβΐ εδ$ε 3

οιιΐρ» ίηιηιιιηίδ. Τ3ΐΐ(]ΐΐ3ΐη εηίηι Γε^ί38 ΙίεεβΙ ροΐβ-

8ΐ»ΐί βχ ΓεςΊοηίΙιυβ εοη^Γε^Γε εορί*πι ρεευηίχ :

νοειί£3ΐϊ3 βεϋίεεί ίιηροηοΓε, (1ϋ(ίηΐ35 εχί^βΓβ, ρβ-

ευιιίηηι εοηΓβΓΓε, εοβ ςυί β^υ8 ίιηρβΓίο 8υο]βεΐί

8ΐι ηΐ, εο^οΓε, δίε ά'κ'Λ 8β βυΓυπι ει 3Γ{*εηΐιιηι εοη-

(;Γες:ΐ888. ΟχΐβΓυη 8βυ δίε, Ββυ βΙίΙβΓ 88 (ΙίείΙ εοη·

^Γε^βδδβ, ΙιιυειιίεΓ δείτειη ςυίϋ εηιοΐιιηιεηΐί ΓβάίΙιί)

3ΐΙ ειιιη ςηι Ιιαηε εοη^Γεςαΐ ηιηΙΟΓ'ιαιη. Ρίιι^βιηιΐδ

επιιι ηοιι ρβΓ ιιι'ιηηιιι 3υΙ άΓβεΙιιηβηι 3υΙ Ιαίβηΐιιιη

νεηίΓε 3(3 βοδ ηυί δΐιιιΐ ειιρίάί ρεευηίχ, βεάβίδ βΐ-

ηιιΙ ΓβρεηΙε οιιιιιία Γαοΐα β>8β ιυΓβα, Ιεητϊαι, »Γϋ-

ιι.ιπι, ηιοηΐβδ, εαπιροβ, ΒΒΐΙυβ, ροηβηιιΐδ οηιη'ια Γβ-

τδ ούτω σεαυτώ συνάγειν έκ τών της γης μετάλλων

τά χρήματα ; άλλ' έπειδή πρόσκειται τώ λδγφ, ότι

περιουσιασμοϋς βασιλέων καί τών χωρών,ούκέτι πρδς

τδ άνεύθυνον ή τοΰ συναγαγείν διάνοια φέρεται. Ώς

γάρ έξδν τϊ) βασιλική" δυναστεία έκ τών χωρών τδ·»

περιουσιασμδν τών χρημάτων συνάγειν δηλονίτι

φίρους έπιβάλλειν , δεκάτας είσπράττεσθαι , είσ-

φέρειν χρήματα, τους υποχείριους καταναγκάζειν ,

οϋτως συνειλοχέναι φησ\ τδ τε χρυσίον κα\ τδ άργύ

ριον. Πλήν οϋτως εΓτε έτέρως, ήδέως άν μάθοιμι τί

πλέον Ισται τώ τάς τοιαύτας ύλας συνάγοντι. Δεδό-

σθω καθ' ύπδθεσιν, μή κατά μναν, ή δραχμήν, ή

τάλαντον τοις φιλοχρηματοϋσι προσγίνεσθαι , άλλ'

ρεηΐε ίη εβιη ηιυ13ΐ3 Γιιίδδβ πιβίβηβιη, <\\ι\ά ρβΓ Ιιοεο ^ άθρδω; αύτοϊς άποχρυσωθήναι τά πάντα, τήν γην,

τήν ψάμμον, τά δρη, τά πεδία, τάς νάπας, πάντα

ΰποθώμεν πρδς ταύτην κατά τδ άθρίον μεταβεβλήσθαι

νιΐ35 3εεει1εΐ »ά οεβίίίικίίηβπι ? 8ί ίΙΙυά νίιΐβΐ ίη

ιιηϊνεΐ'80 ς ιι ηυηο εεΓηίΐ ίη εχί^υο, ςιιίϋ βχ αηϊιιιΐ

Ιιοιιϊδ, ηιιίι! βχ ίίβ ςυοπιιη δΐυιίίο ϋιιείιηυΓ ρΓορΙβΓ

ηοΓρυβ, εχ ίΠα ΙβηΙϊ ενβηίει εορΪ3 ? Εχ εο βκΐηβ

η!ΐ3 βρβδ, υΐ ηυϊ νίνίΐ Ι8ΐιΐ3ΐη οβοεηβ νίηι »απ, δίΐ

δ.ιρίβιΐδ, ίη^εηίοδίΐδ, εοηΙεπιρΐ3ΐίνυδ, κίβηΐϊα ρπβ-

(ΙίΙιιβ, ϋββ εΙιβΓίιβ, ηιοϋεβίυδ, ρϋΓυβ, ίιηρΐΓιοίΙίδ,

ειψίδΐίΐιεί ιμιοεί 3(1 νίιίυηι 3ΐΐΓ3ήίΙ βχρβΓδ εΐ ιιιίηί-

ιιιε ε:ιρ»χ? Αη Ιιοε ηυίάβιη πιίηίηιε, δβϋ υΐ κίΐ

ρο(εη< εοΓροΓε, εΐ υΐ νίίοιη εχίεηάβΐ ίη ηιυΐΐα 833-

οιιΐβ, δειιίο ηοη εοηΓοείιΐδ, ει πιογΙιο ηιίηίιηε 3ΐΓβ-

€ΐϋ8, ηυΙΙίςυβ οαίαιιι'ιίαΐί οί)ηοχίυ8, ει οιιιιιία ςιιο-

γ ιιιιι κΐαάίο αε (Ιβδκίκπο ίη νίι» οΙιαΗυβ ΐεηεηΙυΓ

ΐΜ>ιιιϊιιβ5 ? 8εΊ ηεηιο εδί βάεο βίοΐίϋυδ , ηε((υε

τήν Ολην, τί πρδς εύδαιμονίαν διά τούτων έπιδώσει

δ βίος ; Εί έχεϊνο έν παντ\ βλέπει δ νΰν έν δλίγω

δρα, τί τών της ψυχής άγαθών, τί τών κατά σώμα

σπουδαγμένων, διά της τοιαύτης περιουσίας γενή-

σεται ; άρα τις έλπ\ς 'σται διά τούτου, τδ έν τοσ-

ούτψ ζώντα χρυσώ γενέσθαι σοφδν, άγχίνουν, θεω-

ρητικδν, έπιστήμονα, φίλον θεώ, σ(όφρονα, καθαρδν,

άπαΟή,παντδς τοΰ πρδς κακίαν καθέλκοντος άμιγή τ»

καί άπαράδεκτον ; ή τοΰτο μέν ούχΙ, δυνατδν δέ τώ

σώματι, κα\ εις πολλάς έτών έκατοντάδας τήν ζιοήν

παρατείνο'/τα, άγήρω καί άνοσον κα\ άπήμονα, κα\

πάντα δσα περ\ τδν έν ααρκΐ βίον σπουδάζεται ; Άλ>'
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!!ί!ΐ?^^,μάΓ.!°ί'.- ^ Τ* Α εοη,ιηυηί8 "■»«"» «Ι» ίιηρβπΐυδ, υΐη*ε βχίδΐίιηοΐ

•άββββ 1ιοηηϊηίΐΗΐ8, δί Ια καιΑτηβ οορΐη ρβευπίχ ιηβ-

Ιβπ3 ΗΙ)βΓβ οηιηϊϋυβ ρΓοίυηάβιιιι-. Ν»ηι ηυηη ςαο-

• - ι- ""Ι·

άν*π£σκεπτος , ώς ταύτα νομίσαι τοις άνθρώποις

«ροσγίνεσθαι, εΓπερ εις πλήθος άφθονον ή των χρη

μάτων ύλη κατ' έςουσίαν πάσι προχέοιτο. ΈπεΙ κα\

νϋν εστίν ίδεΐν πολλούς των κατά την τοιαύτην προ

εχόντων περιουσίαν έλεεινώ σώματι ζώντας, οίς εΐ

μη παρώεν οί θεραπεύοντες, μή άνευ αυτών Ικανούς

είναι προς την ζωήν. ΕΙ ουν ή καθ' ύπόθεσιν ήμίν

τοΰ χρυσίου περιουσία προτεθεϊσα τψ λόγω, ούτε

σώματος, ο&τε ψυχής τι κέρδος ύπέδειξεν ■ πολύ μάλ

λον τδ έν όλίγω δεικνύμενον άχρηστον είς ώφέλειαντών

εχόντων έλέγχεται. "Η τϊ γάρ άν γένοιτο παρ" αυτής

της Ολης τφ ϊχοντι, ή μήτε γεύσει, μήτε όσφρήτει,

μήτε τή άκοϊ] ένεργδν γίνεται, ή κατά την άφήν δμο-

τίμως πρδς πάν τδ άντίτυπον Εχει ; μή γάρ μοι τήν

τ
α,ιιβ Ιϊοβΐ νϊιΙοΓο πιυΐΐοβ βχ ϋδ, ψιί β3<ΐ8πιοϋί ρι-χιβΓ

εχΐβΓΟδ »1>υη(ΐ3η1 ΓαευΙΙηΓιΙιυ», νίνεΓβ οοΓροΓβ πιί-

8βΓ«1»ί1ί, αυίουβ πϊ&ϊ λιΙοκϊοιιΙ φιί βοβ ειΐΓ3Γβιι(,

βΐΐδςυβ ϋδ ηοη ροβδβηΐ νίνβΓβ. δί θγ^ο ςυοβ ηουίδ

βχ ΙινροΐΙιεδί ρπιροδίΐα εβί ίη ύίεεηιίο λιιγ ϊ οορϊη,

ηεςυβ εοΓροπ, ιιεαυβ ηη'ιπιχ υΐΐυαι «ΙΓογΙ Ιιιαυιη

3υΙ ( οηιιικκίυπι : ιπιιΐιο ηΐ3£Ϊ8 8,)ϋδ πιοιϋι ιπη 3Γ-

βυίΙιΐΓ β$$ε ίηυΐίΐβ, υΐ ρΓοάεδδβ ρο«βίΙ ϋδ ςυί "κΙ

1ι;ιΙ>οιιΐ. ΟιιίιΙ εη'πιι εχ Ιι:κ: ηΐ3ΐβΓΐ3 ΓβίΙΪΓβ ροιβδί »ά

βυηι (μι "ι ϊρϋ»ηι 1)3ΐ>εΐ, ο,υχ ηοςιιβ ίη £ΐΐδΐυιη, ιιβ-

ςυβ ίη οιίοπιΐιιιη, ιιεηυε ίη αικίίΐιιιη ;ι1ίΐ|ΐιη1 ορβΓ3-

ΙυΓ, ψιη' βΐίβιη ίη ηυοιίνίδ ςυοι] ΓβδίδΙίΐ $ίηιϊΓαβΓ 86
έχ συναλλάγματος ποριζομένην τροφήν ή περιβολήν, Β ,,^εί, Φ,ο<1 3ι1 ^αη, .αίηβΐ ? Ν3η, ααοα εχ εοη-

τώ χρυσώ προσ-ιθέτω τις. Ό γάρ χρυσίω τδν άρτον,

ή τδ ίμάτιον άλλαξάμεν'ος, τοΰ άχρήστου τδ έπωφε-

λές διημείψατο, καΐ ζή, τροφήν έαυτώ τδν άρτον, ού

τδν χρυσδν ποιησάμενος. Ό δε τήν ϋλην ταύτην διά

τών τοιούτων συναλλαγμάτων έαυτώ συναγαγών, είς

τ£ τών χρημάτων άπώνατο, τίς συμβουλή διά τούτων,

τις διδασκαλία πραγμάτων, ποία τοΰ μέλλοντος

πρόρ^ησις; Τίς πρδ; τάς τοΰ σώματος όδύνας παρα-

μυθίαν Ισχεν; ήρίθμησεν, άπέθετο, σφραγίδι κατ-

εσημήνατο, αιτηθείς ήρνήσατο, άπιστηθε'ις χα\ έπ-

ώμοσεν. Ούτος ό μακαρισμδς, τοΰτο της σπουδής τδ

πέρας, αύτη ή άπόλαυσις, μέχρι τούτου ή εύδαιμο-

νία, τδ, ϋλην τή έπιορκία πορίσασθαι. Άλλ' εύχρουν,

φησϊ, τοϋ χρυσίου τδ είδος. Μή καΙ τοΰ πυρδς εύ-

χροώτερον; Μή τών άστρων περικαλλέστερον; Μή '

τών άκτίνων τοΰ ήλίου φανώτερον ; Τίς ό κωλύων σε

τής άπολαύσεως ταύτης, ώστε σοι άνάγκην είναι διά

της εύχροίας τοΰ χρυσοΰ τά τής ήδονής πορίζειν

ταϊς δψεσιν; Άλλά σβέννυται, φησ'ι, τδ πΰρ, κα\ ό

ήλιος δύεται, κα\ ού διαρκεί τής λαμπηδόνος ή χάρις.

Τοϋ δέ χρυσού τίς, εϊπέ μοι, διά τοϋ σκότους παραλ

λαγή πρδς τδν μόλιβδον; Άλλ' ούκ άν, φησ'ιν, έκ τοΰ

πυρδς, ή τών άστρων γένοιτο ήμϊν δέρ"ρ"α κα\ περι-

δέξια, χχ\ πόρπαι, χαΐ ζώναι, κα\ μανιάχαι, κα\

στέφανοι, και τά τοιαΰτα* ό δέ χρυσδς ταΰτά τε

ποιεϊ,κα\εϊτι άλλο πρδςκόσμον έπιτηδεύεται. "Ηγαγε

τ.ρδς τδ κεφάλαιον τής ματαιότητος σπουδήν ή συν

ηγορία τής ύλης. Αύτδ γάρ τοΰτο πρδς αύτοΰς εΓ·

ΐΓβεΐιι ρ3ΓαΐιΐΓ βΐϊηιεηΐυπι 3ΐιΐ νββίίηιβηΐυηι, 3ιιγο

ηβπιο 380ΠΟ31. Οϋί βηίηι βογο ρηηεηι βιιΐ νεβίεπι

ρβΓπιιιίανίι, υΐνίνβΐ, άεάϊι υΐίΐβ ρΓο ίηυΐίΐί, υίςυί

ρβηβηι,ηοη βυπιπι ργο ηυίππιβηιο βίοι ββεϊνεΓΪΙ.

Ουί βυίβηι ρβΓ ε]υ8ΐηο(1ί εοηΐΓβεΐιιβ Ιιβηε δίυί εοΐ-

Ιρ^ι' ηΐ3ΐβΐΊ3ΐη, 3(1 ψιβηιηαιη Γβίη β» υΙίΙϋΓ, ςυο<1

εοηβίΐίιι™ βχ ίβΐίβ, ςηχ (ΙοευπιεηΐΒ ύρρΓοιιιί ροβ-

8«ιΙ 3(1 Γ88 8βΓβη«ΐ38, ςυ»!η3ΐη ΓαΙιιπ ρΓ»>(1ίειίο ?

0υΪ8 βχ εβ 3<1νεΓ8ΐΐδ <1ο1οΓβ8 εοΓροΓίδ ηβϋυίι βοΐβ-

Ιίαιη ? ΝυαιβΓ3νίι, τεροδϋίι, βΐ^ϊΙΙο οΐίβί^ηβνϊΐ, ευιη

31) βο ρβίβΓείυτ, ηβββνίι, βί ευιη βί &άη ηοη Ιιβηβ-

ΓβΙϋΓ, βΙίίΠ) ρε]8Γ3νίΙ. 1Ι3ΒΟ 881 Ιίβίΐίΐυιΐο, ηίε 681

βηίβ β]ιΐ8 ςηοα ίη ββ ρυηίΐυτ 8ΐυ<1ίί, Ηίε ίπιεΙυΒ,

Ιιιιε υβαυβ ρΓοεε(1ίΙ Γβΐίείΐββ, υΐ ηιβίβπβιη ρΓχ1)β3ΐ

ρβηϋΓίο. Αι ρηΐεΐιπ εοίοπβ, ίηςιιίΐ, βδΐ 3μγϊ βρβ-

είβδ. Νιιπι βδΐ βΐίβπι εοΐοπ* ριιίεϋποπβ ςιιαιη ί(5ΐιίδ?

Νπηι δίβΐϋδ βδΐ δρβείοδίοΓ ? Νιιπι Γ3(1ϋ$ βοΐίδ κρίβη-

«ΙίΛίοΓ ? <}ιπ8 βδΐ ςαϊ νβίβΐ αυο ιηίηυδ ηΪ8 ΓπιβΓίδ,

υ( ιίοί ηβεββδβ δίΐ ρβΓ βηγϊ βρβείβηι οευΐίδ ραΓ^ιβ

νο1υρΐ3ΐβηι 7 Αι ί^ηίδ, ίηςυίΐ, βΧδΙΐη^ιιίιυΓ, βί χοΐ

οεείίΐίι, ηεε ρβΓβηηίδ άεοοτ β]ιΐδ δρίβηιίοπδ. 0υί(1

βυΐβιη, ιΐίε, ςιιβεβο, ΙεηιροΓβ Ιβιιβ1)Γ3Γΐιηι ϋίίΓβΠ

βιίΓυηι & ρΐιιιηοο ? ΑΙ βχ ί^ηβ, ίηςαίΐ, νβΐ βχ δίβΙΙίβ

ϋβπ ηοη ροβδυηΐ ηοοίβ ηιοηίΐϊ», ζοη», ΙΟΓςιιββ, βί

εοΓοηκ, εΐ ψιχ δυηΐ β]ϋδηιθ(1ί : βιίΓυιη βυίβηι Ιυεο

εΟιειΙ, βί βί ηοίά ρ«Γ3(υΓ »ά οπιβίυιη. Α<1 βυηιιηυηι

βΐυάίυηι νβηίΐίΐίδ άβϋιιχϊΐ βιπ ί ϋβΓβιΐδίο. Ηοε ίρβυη)

βηίιη βίδ αίχβπιη : Ουίιΐηαιη δί1)ί νυΐΐ ει ςιιοιΐ 681■ ■ — · 1* — ■ — ■■«■·· »»»7ΐ ιυιι V* VI «IV»υ ΐ3»

ποιμι άν Άντ\ τίνων σπουδάζει ό χρυσώ τήν κόμην ρ β]ιΐδ δΐιηΐίιιιη, Γ|υϊ ειΐΓβΙ υΐ βυΓΟ εοιηβ ηίιβίΐ, αυΐ

πβριανθίζων, ή τών ώτων έξάπτων τά περικοσμή

ματα, ή τήν δέρην περιβάλλων τοις περιτραχηλίοις

χλιδώσιν, ή έν άλλιο τινί φέρων μέρει τοϋ σώματος

χρυσδν προδείκνυσιν ; "Οπουπερ άν τύχοι προβεβλη-

μένος τοΰ σώματος, ούδέν αύτδς πρδς τήν αϋγήν τοΰ

χρυσίου μεταμορφούμενος. Ό γάρ πρδς τδν χρυσο-

φοροϋντα βλέπων, τδν μέν χρυσδν ούτως όρά, ώς εΐ

τύχοι κα'ι έν τοις πρατηρίοις προκείμενος ' τδν δέ

φοροϋντα οΤός τε πέφυκε τοιούτον βλέπει. Καν εύερ-

γές τε κα\ διάγλυφον η τδ χρυσίον, κάν τάς χλοεράς

ή πυραυγεϊς ψηφίδας έν έαυτώ περιείργη, ούδέν

μάλλον αΓσθησίν τινα τών παρακειμένων ή φύσις

έδέξατο· άλλ' εΓ τε λώβη τις εΓη περ\ τάς δψεις,

€ίτ* τι λείποι τών κατά φύσιν, ή οφθαλμού έκρυέν-

ηυί ΐυτίουδ 3ρρεη(1ίΙ οπιλιιιοιιΙπ, 3ΐιΙ ηυ'ι ΙιιχυηβηΙί

ΐΟΓςυβ εοΙΙυπι είιτιιπκΐβΐ, ηυΐ. 8β ίιι ;ιΙί(|πη αΐΐα ρ»ηβ

εοι-ροπ8 αππιηι ΓβΓκηδ 08ΐεη(1ίΙ? ϋϋίευηηυε \ά ίιιβ-

ΓΪΙ δίΐιιπι ίη εοΓροΓβ, ίρ8β 31) 3υπ 8ρ1εη(ΙθΓβ ιηίηίιηΰ

ΐΓβηδΓοΓηιβΙιΐΓ. 0 1 1 ϊ οιι Ί πι ίηΐυβίυΓ βηιη ςυί 3υΓυηι

^88131, ΓβνβΓ3 ςυί(1βηι η ιι πι ίη νίιίεΐ, ρεηηιΐβ 3ε δϊ

βίΐ ρΓοροβίΙιιηι νεηβΙβ : βυηι βηίβηι αυί ί(Ι ξβ$ΐ3( ,

Ι3ίεηι ςυβίίδ 681 ΐ)3ΐυΓ3 ίδρίείΐ. Εΐίβιιΐδί ρυίεΙίΓβ

εΙβοηΓαίιιπι β( ειείβΐυιη δί( 3υηιηι , εΐίβιηδί νίι·ί(1ε>

3ΐιΐ ίζηίδ ίηδΐ3Γ εβηιίεηΐβδ ςεηιπΐ38 ίη 8ε εοηΐίηεβΐ,

ηίηίΐο ηΐ3^Ϊ8 αεεορίι η3ΐυΓ3 δβηδίιιη βοπιπι ςυ»

δυηΐ 3(Ι]βε(3 : 88(1 δίνε ιιιογΙιο 3ΐίΐ|υο Ι300Γ31 νίδυδ,

&ίνβ .ιΓκ|υί(1 (ΙεΟείΙ βοπιπι (]ΐι;ι· δΐιιιΐ δβειιηιΐυιιι ηβΐυ-

ΐ3ΐη, υΐροΐβ (|ΐιυίΙ νεΙ οευΐυδ εΐίΐιιχει ιι, νε! (εηα ίη
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ίιοηΐΓ'κ'β ΐατρϊΙβΓ οαναΐα ίιιεπί, ηηηεΐ Ιαι ρϊΐιιϋο ίη ί

ευ ςυοιΙ βρρατεί, βυπ ΓϋΙβΟΓβ ιηίηίηιε ο1)δθϋΐ·3ΐ3 :

61 βί εοΓριιβ άοΙοΓβ 3ϋΐ]ΐιο Γυβπΐ 30εεΙυη), 1αΙ)0ΓηπΙϊ

ηϋιίΐ δοΐαΐϋ »ΙΓογΙ αυτί ηυΐεπιι

0οο<1 ει;;ο ηβιμιβ ηιΐ ρϋΐεΐιπίιιάίηεηι , ηεφιβ 3'1

1>οιι:ιιιι εοι ροπβ Ιιαο'ιΙιιιΙίηβηι , ηεα,ιιβ 3(1 ΙβνβπΛοδ

<1οΙογο9 , ϋί ςυί ε,ίυδ βΐιιϋϊο Ιειιεηιατ, βΙΤβπ 3ίίαηί(1

ιιιϊΙθ , ουτ ΙαιιΙο βΙιιοΊο ςυατϋυΓ ; «1 (|υοιηο<1ο 8υηΙ

βΙΤβεΙί ϋ ςυοιηιη εοι· ϊη 1ΐ80 ευηΐ3ΐ)6δ(ίΙ ΠΜίεΗβ,

ΟϋΙΠ ΪΠ 31ΙΓΪ ρθδδβδδ'10118 Ϊρ83 608 3Γί,'ϋ3ΐ εοηδείεη-

(13 , φΐοά εχ β* βίυί ρΓοπιιΐΐίΐηΐ πια^ηιιιιι 3ϋςιιο(1

ειηοίηιηεηΐυηι ? δί (|»ίδ ογ^ο βοβ ΓΟββΙ , ιιΐ , δί ίη

ίΐΐιηΐ νείίηΐ δΐιβπι ηιυΐβη ιιαίιίΓαιιι , ει ίιΐ Ιίβι'ί ςυοα

ΙηηίορβΓβ εχρείιιηΐ, 61 ίη Ιϋηΐο ΙιηοεηΙ ίιοηοΓβ, ]

ριΊαηΙ εηιη ιηυΐ3ΐίυηεπ) , υΐ εχ Ιιοιηίηίϋηβ ίη 3ϋ-

πιιη ΙΓ3Π8031 εοηιιη ηαΐυΓ3 , ει ηοη δίηΐ 3ηιρΙίιΐ3

Γ3ΐί»ηο ει ίηΐε11ί§βηιϊ3 ρι-χοΊιί , ει αά νίιαηι ιιίβη-

Ιβδ 8εη8ϊ1>υ9, ββα1 ραΙΙΐάί, £Γ3νβ3, οι νοεε ε»ι·ειιΐε9,

ίιΐ3ηίπ)ίηιιβ ι·ΐ ίη96η8ΪΙε$, ηιιχ βδΐ «υπ ηηΐιιι-α : ηοπ

βχϊβΐίπιο ί(Ι 6886 βίβεΐυι-οδ , ηβε οοδ φιηΐβιιι ςιιί

εοηίαίιεδειιηΐ νείιεηιβηΐί 3ιιγϊ ιΐββίιΐβπο. δί εη;ο ίί

ςιιί 8υηΙ 5;ιη3β ιιιεηΐίβ 6Χ866Γηη(ηΓ 61 3ΐ)θηιίη3ηΙηΓ

1ΐ3ί>6Γ6 ρΓυρήβΐ3ΐ68 ίΐ];ιιιίιΐ];ο ιηιΙεΓΪχ, φίκηαπι

681 εοηιιη Γβΐιοηε ρΐαηβ εβΓβηδ ίη ίίδ αεςιιίΓβηιΙίδ

ίη831ΐί3 , ι[ΙΙΟΠΙΙΠ Πηίβ 881 ν3ηίΐ33, υΐ βί ε%(ΐ68 ρΓΟ-

ρ(6Γ63 ΓαεβΓε, βί ΙίΐίΓοαηίυιη βχβΓεβιβ 3ΐη1ϋ3ηΐ ίί ,

ςηί ρεειιηίχ ίηδαηα Ιαΐίοιοηΐ Γβηίβ ? Νβε Ιιοε »ο-

Ιιιιιι , 3βιΙ ι·1ϊ;πη ϊηιρΓοΙιαηι ΓεηοπΒ ίηνεηΐηηι , (|ΐιθ(1

ππί ηϋιιιΐ ΙαίΓοε'ιηϊυιη ει ραιτϊοΜίιιιιι ποπιίηινεπί , (

ηοη ρι-οευΐ 30 βο ςιιοά «ΙεεβΙ, 3ΐ)βΓΓ3νβΓίΙ. ΟηίΛ ειιίπϊ

ΓβΙβιΙ 3ΐι εΐ3ηειιΙιιηι ρειΊΌδδίδ πιιΐΓΪδ ρΐΊε(1οηίδ ηιοΓβ

3ΙΊ6Ι13 Ιΐ3ϋε38,εΙ ρΓΧίβΓβηηΐίβ εαχίβ Ιβ βοπιιη ςηα»

1ΐ3ΐ)ε1)3ΐ ϋοιηίηιιιη εοηδίίΐιιαδ : 3η ΓοιιΟΓίβ ηβεβδδϊ-

1316 3οηυίΓ33 63 ςιιχ 3(1 Ιβ ηοη ρεπίηβηΐ ? Ο ηιβ-

Ιυηι νο(·:ιΙηιΙιιιη, Γεηιΐδ 01 ηοηιεη ΙαίΓοοίιιίϊ ! ο 36βΓ-

1)33 ηιιρίϊαβ ! ο ίιιιρίΌίαιη 6οη]υηρΐίοη6ηι , ςικιπι

ηαίιιπι ηιιίϋεηι ηοη εο$ηονίΙ, 3ν3Γ0Γυιη βυΐεηι

ηιοιΊ)υδ ίηΐβΓ ίηβηίιηβ ίηΐιον&τίΐ ! Ο §ΐ'3νε5 εΐ ηιο-

168)08 εοηεερίιΐδ , βχ ςυίΐιυβ ο]ιΐ8ηιο(1ϊ Γβΐηβ (ηεηιρβ

Γβηιΐδ) οηββοίΐυι- ! δοΙυηιηιοοΌ ίη τευιΐδ , ηυχ βυιιΐ ,

α'Ϊ8εεπιί(υΓ αηίιιιαίυηι ρεΓ (Ιϊ&οΓίιηΰη δεχυβ ηιαβοιι-

Ιίηί ει Γεηιίηίηί. Εϊδ (Ιίχίι ϋευβ ετβαΐΟΓ, ι ΟΓείείΐε

εΐ ηι ιιΙΐϊρΙ ϊοαιιι ϊιιϊ *β : ι ηΐ ρεΓ ιηϋΐυαιη βχ 86 ίΐίΙβΓ

$ε ^βηεΓ3ΐίοηβιη 3υ§βΓεηΐυΐ' ε( ηιιιΙΙίρΙίε3ΓεηΙυΓ :

ι;ιπι· ςΐ^ιι ιιηΐιΐΓ αηίιηαιιιία. Αιιτί 3υ1επι ίεΐυβ, ηβιιιρε

Γι-ιιιιβ , βχ ηιιοη3ΐη εοη8Ϊ8ΐίΙ πιβίΓίωοηίο ? 6χ ςιο-

η»αι ρβΓΟείΙιιι· εοηεερίίοηε ? ϋκΐβΓυηι εχ ΡΓορΙιεΐ3

(Ι'κΙίεί ιρϋΐ' 8ΪΙ Ιιιι]υ3 Γείυδ εοηεερίίο. < Εεεε ραΓ-

ΐιΐΓΪίΐ ίη|ιΐ8ΐίιΪ3ηι , εοηεερίι ΙβυοΓβιη, ει ρβρβΓίι

ίηίηυίΐ3ΐβιιι ·*. · Πίε εβι ίΙΙβ ρβΓίιιβ, ςιιβηι ρϊχία-

Γίίι ςιιί(1βιη βναηιία, ρβηι αηΐβιη Ίπίςηίοβ, βί η!>-

3ΐ6ΐΐ'ίο3ΐυΓ ίηηυηι>ηίΐ38. Οπι βηίιη 8βιηρΰΓ εβΙ;ιΐ

θρ63, 61 ]<ΙΙ'3ΐϋ8 3ΐ1ίΓηΐ3ΐ 86 ΠΟΙΙ Ιι;ιΙμΊΊ', (11111 νί-

(Ιεΐ'ίι ρΓε38ΐιιη η6εο88ίΐ3(ε , ΐιιηε β]ιΐ8 εΓυηιβη* ρια?-

βηαηβ ερηιίΐιΐΓ, ΐυηε ΙυβΓί ϋΡδίιίβΓίο 3εεΙεΓ:ιΐιιη

ρΜΓΐυτίΐ Γείυιη, εΐ βρβιη ΓειιοΓίδ ιηίβεΓΟ οδίεηϋίΐ,

τος, ή παρειάς είδεχθώς έν ούλη χοιλβνθείυης, μίνει

τ6 αΧτγος έν τω φαινομέ'νω, μηδέν τη αΟγί) τοϋ χρ»>-

σ£ου έπισκοτούμενον · καν έπαλγή; ών τψ σώματι

τΟχοι, οϋδεμίαν έτ^γαγε παραμυθίαν τφ πονοΰντι

"Ο ουν μήτε πρδς χάλλος, μήτε προς εύεΕίαν σώ

ματος, μήτε προς τήν των άλγημάτων παραμυΒίαν

φέρει τι χρήσιμον τοις σπουδάζουσιν, ύπέρ τίνος

σπουδάζεται ; χα'ι τίς ή διάθεσις των τή χαρδία

προστετηκότων τ?) Ολη, δταν έν τψ σνινειδίτι της

τοιαύτης κτήσεως τϋχωσιν δντες, ώς τι πλέον έχον

τες έαυτοίς έπαγάλλονται ; Άρ' εΓ τις αύτοϋς έρω-

τήσειεν, εϊ δέχονται αύτοΖς άμειφθήναι πρδς έχεΖνο

τήν φϋιιν, κα\ γενέσθαι τούτο, δ τη" τοσαύττ, παρ'

αύτών διαθέσει τετίμηται, έλοιντο άν τήν μεΐαβο-

I λήν, ώστε έξ ανθρώπων πρδς τδν χρυσδν αύτοϊς με-

ταβήναι τήν φύσιν, κα\ δειχθήναι μηχέτι λογικοί τε

χα\ διανοητικοί, κα\ τοις αίσθητηρίοις πρδς τήν

ζωήν κεχρημένοι, άλλ' ώχροί τε χα\ βαρείς κα\

άναυδοι, αψυχοί τε και Αναίσθητο», οία ή τοΰ χρυσού

φύσις έστ\ν, ουκ άν οΐμαι ταύτα έλέσθαι, οϋδέ τοϋς

σφόδρα δια της έπιθυμίας συντετηκότας τή ύλη. ΕΙ

ούν έν χατάρα τοίς ιί φρονούσιν ήδη έστ\, τδ έν τοίς

ίδιώμασι της αψύχου ύλης γενέσθαι, τίς άλογος περί

τήν κτήσιν τούτων μανία, ών τδ τέλος ή ματαιότης

έστίν, ώς κα\ φίνων δια τούτο χα\ ληστείας κατατολ-

μήσαι τοϋς προλελυσσηκότας τοις χρήμασι ; κα\ ού

τούτο μόνον, άλλα καΐ της πονηρας έπινοίας τών

τόκων, ην άλλην τις ληστείαν χα\ μιαιφονίαν ίνομά-

σας, ούχ άν άμάρτοι τοΰ δέοντος. "Η τί γαρ διαφέρει

1 λαθραίως έκ τοιχωρυχίας Αλλότρια ληϊσάμενον έχειν,

χα\ τφ φόνω τού παροδεύοντος, δεσπότην έαυτδν τών

έκείνου ποιεΐν, ή διάτής τών τόκων άνάγκης χτάσθαι

τα μή προσήκοντα ; "Ω κακής προσηγορίας ! τόκος

δνομα της ληστείας γίνεται. "11 πικρών γάμων ! "11 πο

νηρός συζυγίας, ήν ή φύσις μέν οΰκέγνώρισεν, ή δέ τών

φιλοχρηματούντων νόσος έν τοις άψύχοις έκαινοτόμη-

σεν ! "Ω χαλεπών κυημάτων, άφ' ών 6 τοιούτος τόκος

έκφύεται. Μόνον έν τοις ουσι τδ ίμψυχον τη κατά

τδ άρρεν κα^ θήλυ διάφορα διεκρίθη. Τούτοις εΤπεν ό

πλάσαςθεδς, ι Αϋξάνεσθε κα\ πληθύνεσθε, ώστε δ·.Λ

της έξ άλλήλων γενέσεως εις πλήθος τδ ζωογονούμε-

νον αΟξεσθαι. Ό δέ τού χρυσίου τόκος έκ ποίων γά

μων συνίσταται ; Έκ ποίας τελεσφορεΐται κυήσεοις ;

Άλλ' οΐδα τήν ώδΐνα τού τοιούτου τόκου παρά τού

Προφήτου μαθών, ι Ίδοϋ ώδινεν άδικίαν, συνέλαβε

πόνον, χαΐ Ετεκεν άνομίαν.» Ούτος έκεϊνός έστιν 6 τά

χος, δν ώδίνησεμέν ή πλεονεξία, τίκτει δέ ή άνομία,

κα\ ή μισανθρωπία μαιεύεται. Ό γάρ άει κρύπτων

τήν εΰπορίαν, κα\ δρκψ τδ μή έχειν πιστούμενος,

έπειδάν τινα Γδη άνάγκη καταπνιγόμενον, τότε έγχύ-

μων τω βαλαντίω προφαίνεται · τότε τδν πονηρδν τή

φιλοκερδία ώδίνει τόκον, έλπίδα τού δ'ανείσματος τώ

δυστυχούντι προδείκνυσιν, ήν έπι6άλλει ΰλην τω δυ-

στυχήματι, ώσπερ δ τώ έλαίί;) κατασβεννύων τήν

φλόγα. Ού γάρ έθεράπευσε τώ δανείω τήν ζημίαν,

άλλ' έπέτεινεν · κα\ ώσπερ έν τοις αϋχμοϊς αυτομάτως

άκανθοφοροΰσιν αί άρουραι, ούτω καΐ έν ταϊς συμ-

Μ ϋεη. ι, 22. " ΓϊϊΙ. »η, 15.
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φοραίς των στενοχορουμένων , οί των πλεονεκτών

ύλομανοΰσι τόκοι. Είτα προτείνει τήν χείρα μετά

τοΰ χρήματος, ώσπερ ή όρμιά τδ κεκρυμμένον άγκι-

στρον τω δίλεάσματι. Περιχανών δε ό δείλαιος τη

π^δς τδ παρόν εύπορία, καΐ εΓ τι κρυπτδν έν άποθέ-

τοις είχε, τ?| τοΰ αγκίστρου όλκη συνεξέμεσε. Τοιαϋτα

τά τών τόκων εύεργετήματα. Κάνμέν τις προς βίαν

άφέληταί τίνος τδ έφόδιον, ή λαθών ύποκλέψη, βίαιος

καί λωποδύτης, κα\ τά τοιαϋτα λέγεται · ό δέ τήν

άδικίαν έμμάρτυρον κα\ τήν πικρίαν ποιούμενος, καΐ

συνθήκαις τήν παρανομίαν κρατύνων, φιλάνθρωπος

κα\ ευεργέτης, κα\ σωτήρ, καί πάντα τά χρηστά τών

όνομάτων προσαγορεύεται · κα\τδ μέν έξ ύφαιρέσεως

κέρδος, κλέμμα λέγεται, όδέ διά της τοιαύτης άνάγ-

κης άπογυμνών τδν Χριατδν, φιλανθρωπία τήν πι

κρίαν ΰποκορίζεται · οϋτο) γάρ τάς ζημίας τών δει

λαίων κατονομάζουσι. ι Συνήγαγόν μοι καί γε άρ-

γύριον καί γεχρυσίον. > Άλλά τούτου χάριν 6 σοφός

παιδεύων τδν βίον, έν τω καταλέγω τών έξαγορευο-

μένων καΥ ταύτα κατηριθμήσατο, Ενα μαθόντες οί

άνθρωποι παρά τοΰ τη πείρα κατεγνωκότος, δτι Ιν

τών επ' άτοπία κατεγνωσμένων τοΰτό έστι, φυλά-

ξωνται πρδ της πείρας τήν του κακού προσβολήν ·

καθάπερ Ιστι καί τοϋς ληστρικούς τε και θηριώδεις

τόπους άπαθώς ξιελθεΐν, διά τδ προελθεϊν τους έν

τούτοις προκινδυνεύσαντας. Καλώς δέ ύ θείος Από

στολος, καλώς τδ πάθος της φιλαργυρίας όρίζεται,

ίίζαν αύτήν πάντων τών κακών άποφηνάμενος."Ωσπερ

γάρ εί τινι μέρει διεφθορώς και σηπεδονώδης έπιρ^υϊ)

χυμδς, και φλεγμονή τω τόπω έγγένηται, άνάγκη

πάσα είς άπόστασίν τινα καί διαφθοράν τδ ένσκήψαν

ύγρδν άπο^αγήναι, διαφυγόντος τοΰ ποιου τήν έπι-

φάνειαν ούτως οίς ένρυζ της φιλοχρηματίας ή νόσος,

είς άκολασίαν ώς τά πολλά τδ πάθος έπέσκηψε. Διά

τούτο προστίθησι τί) περιουσία τοΰ χρυσίου τε καί

άργυρίουτήν άκολούθως τψ προκατασχόντι νοσήματι

έπακολουθοΰσαν άσχημοσύνην. « Έποίησα γάρ, ι

φησ\ν, ι ^δοντας κα\ φδούσας, ι τών συμποσίων τά

έντρυφήματα, οίνοχόους καί οινοχόος. "Ηρκεσεν ή

μνήμη τών όνομάτων στηλιτεΰσαι τδ πάθος, δπερ ή

περ\τά χρήματα νόσος προωδοποίησεν.Ότής άτόπου

ταύτης φιλοτεχνίας! ώς άθρόον έπιβάλλει τών ήδονών

τδ ρ"εΰμα, οΤόν τισι χειμάύρ\>ις διπλοϊς δι' άκοής τε

καί δψεως τάς ψυχάς έπικλύζον, ίνα βλέπηται τδ κακδν

καί άκούηται ! Ή ώδή τήν άκοήν καταστρέφεται, ή

6ψις τήν δψι\ καταγι^νίζεται. Εκείθεν ό θήλυς

φθόγγος διά της λελυμένης τών ωδών άρμονίας, συν-

εισάγει έαυτώ έιή τήν καρδίαν τδ πάθος. Εντεύθεν

ήδψιςοΐόντι μηχάνημα πολεμικδν τοϊς όφθαλμοϊς τοΰ

ταϊ; ώδαϊς έπιπίπτοντος προδιαλυθέντος, έμπίπτουσα,

τήν ψυχήν καταστρέφεται. Στρατηγδς δέ της παρατά

ξεως ταύτης 6 οίνος γίνεται, ώσπερ τις πονηρδς τοξό

της διπλοΐς βέλεσι κατατοξεύων τδν δνθρωπον, έπί

τε τήν άκοήν καί τήν δψιν εύθύνων τάς άκίδας ■ βέλος

γάρ γίνεται της μέν άκοής, ή ώδή ' της δέ δψεως, τδ

φαινόμενον. Ού γάρ ψιλδν δνομα τών οινοχόων έστ ίν

άλλ' έκ τοΰ έργου πάντως ή έπωνυμία γίνεται. "Οταν

ςαχ ίιιΓοΓίυηίο ίη(βτίΙ ιηαΐβΓΪαηι , φΐοηιοιίο ίβ φ«

οΐββ εχδΐίη^ιΓιΐ Ω&πιιη»ηι. Νοη βηίιη ιαΐΐπιίΐβΐϊ ΙΌ-

ηοΐ'β αββΓΐ Γβπιβϋίιιιη , βειΐ εβηι ιπη^ίβ 3ΐ!£βΙ , ε|

ηυοιηούο ίη 1οοΪ3 βηιΐίδ βΐ ϊηουΐΐϊδ Ιβιτυ βιια βροηΐβ

ρΐΌ(1ιιείΙ $ρΐη3$: ίΐ3 εΐίαηι ίη εαΐβπιίιοΐίΐηΐδ εοτυηι

<μπ ρΓειηυηΐυΓ 3η£υ5ΐίίδ, «ναΓΟΓυιη Γεηοτα Ιυχιι-

Γίβηΐ. Οβίικίβ ηιαηυηι ροΓΠ£Ϊΐ ευιιι ρεειιηίβ, δίευΐ

ητυηιΐο ηαιηιπη ββε» Ιβεΐιιηι. Ηίαηβ βυΐβπι ίβίε ωϊ-

βεΐΐιΐδ 3(1 ρπββεηίβηι εορίαιη , εΐίβηίδί φαιά οεευΙ-

Ιιιηι Π3ΐ)ϋ1)3( ΓοροείΙιΐΗΐ , ευηι αΐΐτηοΐο ηβιηο δίηιυΐ

ενοιηίΐ. Εειιοΐ'ίβ ο]ιΐ5ΐηθ(1ί δυηΐ ϋειιείΐείβ. Ει δί ςυίβ-

ρΪ3Πΐ ηϋοΐφΐδ ςυίιίεηι νΪ3ΐίοιιη νϊ ηΐιβίιιΐβπΐ , ηιιΙ

ο);«πι $υΙ)Γίριΐ6Γί(, ταρΙΟΓ, βΐ ίατ , εί ςιιχ $ιιηΐ ε]ιι&-

ηιοάί <1ίεί(ιΐΓ. Ουί βυίειη εΐίβηι αάΐιϊυίΐίβ ΙβδΙίϋυβ 8β

ίη)ΐι$ΐε εί ηεεΓΐ)β @6ΓΪΙ , εί ραείίβ εοηνβηΐίβ βυαιι»

εοηΐίπηαΐ ίιιίηυίΐ3ΐεηι , ϋεηϊξΐιυβ (ΙίείΐυΓ εί βεηιΤι-

ευ8, εί βεΐ'νβίΟΓ, εί ηοηιϊηίυυβ, ηοίεευιηςιιε 1)θη3

8υηΙ, 3ρρε1ΐ3ΐυΓ : βΐ ςυοιΐ εχ 3ΐ)Ι»ιϊοηβ (|υίϋειτι

ρ3Γ3ΐυΓ ΙιιοΓυηι , «ΙϊείΐυΓ ΓυΠυηι, ςυΐ βυίειη Ιι^υ$-

Μ0<ϋ ηεεε88ίΐ3ΐβ εοιηρυΐΒΐιιη βροΐϊβΐ Οιι-ϊβΐίβηιιιη ,

ΙιΙαηιΙϋ 1)β]ΐϊςηί(3ΐΪ8 νοείΐϋΐο ΙεηίΙ βεβΓίιίΐαΐεηι :

πιί56ΠΐΓυηι ειπιυ Ιιοηιίπιιηι (Ι.ηηιηα Ηα ηοιηίιΐ3ηΐ>

ι ΟοΙΙε^ί, ι ίηςυίΐ, < ηαϊΐιϊ ει 3Γ^εηΙιιιιι ει βυπιιιι. »

δβιΐ Ιΐ3ε άβ εβυββ ββρϊεηβ νίίβηι επιϋίεηβ, ίη εβί*-

Ιο^ο εοΓυηι ςιι% ΓεΓεη, Ιιχε ηιιοςυε 3ηηυηιβΓ3νί( ,

υΐ ευπ) Ιιοηιίηεβ 3ϋ εο ιΐίϋίι βιίηΐ <ι<ιί ίρ83 εοξίιονίΐ

εχρεί'ίεηΐίβ , Ιιοε 8888 ιιιιυηι εχ ϋβ ςυ» υΐ βοβυΓιΙα

βΐ βΐίεηβ βυηΐ εοηϋειηηϊΐα , εβνββηΐ ηιαϋ ίηιρείυιη ,

ρΐ'ίιιδίΐυίίπι ε]υι ΓαοίαηΙ ρεί'ίευΐυηι : δϊευΐ εΐίαηι ΙυΙο

ΐΓ3η8ΐηίΙ(ί ρθ88ΐιηΐ Ιοεη 3 ΙαίΓοηίϋυβ εί Ιιβδίϋδ ίη-

Γεδίΐ, ρΓορίεΓεβ, ςυοιΐ ρΓίεεεβδεΓίΐιΐ ςυϊ ίη ϋβ 3ηΐε&

3ΐ1ίεΓυη( ρεΓίειιΙυιιι. ΡηΙοΙίΓε βυΐβιη ϋίνίηιιβ Λρο-

βίοΐυβ, ρυΙεΙιτε, ίηςιιαηι , ιΙεΩηίΙ νίΐίηηι βνβιίΐίχ,.

ρΓθηαηϋαη8Ϊρΐ3ηιβ8ΐβοαιηϊϋπιιιΐ3ΐθΓ(ΐπι Γίΐΐίεεηι".

Ουο ιηοιίο εηίηι δί ίη 3ΐίηυ»ηι ραιίευι εοΓΓυρΙυδ ει

ρυΙΓίϋιΐδ ΙιυηιΟΓ 30ΙιιχβπΙ , ει ίη Ιοεο ΓυβΓΪΙ ιηΩϊΐη-

η)3ΐίυ , ηεεβδβε εβί οιηηίηο υΐ ίιι αΐίηιιεηι «ηβιεβ-

βυπα εί εοιτυρίίοηεηι Ιιμιιιογ ίΙΙε ιτιιη ραΐ, εηβι 3(1

δυρεΓΓιείειη οραδ ρεΓναβεΓίι : ί(3 (μιίυυδ ρεειιηίχ

ειιρϊιϋΐαΐίδ ιηοΓΐ)ΐΐ8 βΟΙυχεηΙ, αά ίηΐεηιρεί'βηΓιβηι

π>3ξη3 εχ ρβπε ίηοϋηηΐ νίΐίυιη. Ριορίβιεβ βυτί εί

αι^βηΐί εορίχ αάύ'ιΐ ΐιίΓρίίικϋηβιη , ς υ* πιογΙηιπι ,

ςυί ρπιΐδ ίηναβ8Γ3ΐ , βοΙεί ϋεϊηϋε εοηδε(|ΐιί. ι Ρεεί

εηίηι, > ίηςιιίΐ, ι εβηΙΟΓΟδ εί ε3ηΐ3ΐΓΐεε8, » ςηχ

εοηνίνίοΓυπι δυηΐ ιΐεΐίείχ, ροείΙΙαίοΓεβ εί ροείΙΙα-

(Γίεεδ. δυίΕείΙ ηιεηΐίο ιιοηιίιηπη 3(1 (ΙεβεΓίϋβηάυηι

νίΐίυπι , 3ά ςυοίΐ νίβηα ηιυηίΐ ΠΊΟΐ'ϋυβ , (|ΐιί οιίΙιΐΓ

εχ εορΪ3 ρβειιηίχ. Ο ίιηρι-οοιιιη ει ϊηιροηυηαιη 3γ

ΙίΙίείαπιςυαπι άεηδυηι βεεΓνβιίιη ίιηηιίιιίΐ νοίιιρίβΐιιιιι

Οηεηΐυηι , ςυοά νείυΐί (|υίηυδ(ΐ3ΐη ϋυρίίείουβ Ιογ-

νβηΐίϋυβ ρβΓ αυϋίΐυηι ει νίβυιη ίηυηάβΐ βηίιηββ, αϊ

νίάεβίυΓ, ει ΒυάΊαΐυτ ηΐίΐυιη ! Οαηΐυδ ενεηίι αυ-

(Ιίΐυπι , 3δρβεΙϋδ δ«ρεΓ3ΐ ει ρΓΟίΙετηίΙ οουΐυιη

Ηίηε ηιυΐίεηπδ βοηιΐδ ρβΓ ίι-3εΐ3ηι εαηΐυιιιη ΙιαΓηιο

ηίαιη βεοιυη βιιιΐΗΐ 3(1 οογ ει (Ιεύυείΐ νίιίαηι. ΙΙΙίηΐ

νϊβιιβ Ιαηςυααι βΐίςιιη ηΐϊοΐιίιιβ 1>ε11ίε3 ίη οευΐοδ, β<

ηυοά ίη αιΐΓβδ εβηΓώυβ ίηευΓΓ8Γ3ΐ ]αιη Ιιηιΐο , ίη

" I Τιη. νι, 10.
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ευπ-εηβ , ενεπϊϊ ηηίπιβηι. Ηυ]α> βπίεπι αοϊβϊ άΊιχ α τοίνυν Εγχέηται μΕν άφειδώς τοΤς συμπδταις ό άχρα

βδί νϊηιιιη , ιμιοιΙ νβΐυΐϊ ςιιίϋβιη ίιηρίΌϋυδ 83ξίΙ-

Ι3πυί άΊφΙίείΙηΐδ ΐεΙίδ Ιιοηιίηβπι οοιιΓοϋϊΐ , ;κ1 3ιιγρ8

θι οευΙοδ ιΐίπ^εηδ βευΐβοδ. Αικϋιυβ ρηίηι Ιβΐυιη βδΐ

εβηΐιΐδ, νίδυδ ηιιΐι ιη ίιΐ ηαοιΐ εεπιίΙυΓ. Νυη εδί εηίιη

ηικίιπη 3ε δοΐιιπι ιιοηιβη ροοίΐΐίΐυπιηι : ϊβά οιηηίηο

«χ Γαείο ει εχ τβ 'ιραα 01 (1εηοιιιίη»ΐίο. ΟιιϊιηΙο ογ^ο

εοητίνίδ φΐίιίοιη βϋιιηύβ εί Ιαυιο νίηυιη ίηΓιιικΙίΐυτ,

Ιηιίί' Βΐιίεηι δει·νϊΐ ηιίηίδίβπο ]υνεηΙυδ εχοπΐ3ΐ3 3>1

ρυΐεΐιπίικίίηεπι , βυΐ ρυβηδ ρβΓ οπίϋΐυηι βββιηϊηβ-

113, 3υΙ ε(ί3ΐη ϊρκο δεχιι Γβιηϊηϊηο νεΓ$3ΐιΙβ ίιι εοη-

νίνίο, εί 1)οηί(5ΐιίδ ίηνίΙαΓιοηίΙηΐδ ΓΚιηιηηιιιι εχείΙ.31

ίιχΙεεοΓΒΐη : Ηοπιιη δΐυύΊοπιιη ςιιειηηβιη εββε εχί-

ΐυιιι ε$1 εοη3εηΐ3ηευι»? Οιιί εηίιη ιιηϊυ$ευ]υί>ςιιβ

«χ ϋδ ΐ|ΐΐ36 ΓιυηΙ δεοριπιι βϋιί ρΓοροηίΙ , ουποδίΐϊΐβ

τος, ύπηρετεΐ δετή τοιαύτη διακονία νεότης είς κάλ

λος Εςησκημένη, ή παίδων δια τοΰ κόσμου βηλυνο-

μένων, ή κα\ αύτού τοΰ θήλεως γένους άναστρεφομέ-

νου τψ συμποσίω, χα\ ταΐς φιλοτησίαις τδν άπρεπη

λογισμδν συγχέοντος ■ εις τί ποτε είκδς τελευτήσαι

τάς τοιαύτας σπουδάς ; Ό γαρ σκοπδν εκάστου τών

γινομένων ποιούμενος, καΐ παριών τή περιεργία τήν

χρείαν, δπως μέν κατακοσμήσί) τάς τήν ψδήν μου-

σουργούσας, οίαν δε περιθήσει ταϊς οίνοχοούσαις τήν

στολήν, σιωπάν χρή τα τοιαύτα μάλλον, και μή έμ6α-

θύνειν τφ λόγω τη τών τοιούτων ύπογραφή, ώς δ»

μή δι' αύτής κατηγορίας, έπιξαίνοι τοις Εμπαθεστέ-

ροις ή μνήμη τά τραύματα ■ δια ταύτα δχρυσδς, καΐ

ύ-έρ τούτων ό άργυρος, ϊνατά τοιαύτα παρασκευάστ)

ιιίιιιία υδΐιιη ρΓίεΙεπιιίΙΙβηδ , αιιεηΐ3αΊηθ(1ιιπι οι-ηβΐ Β της τρυφής δελεάσματα.

<|υϊτ1βιη εββ ςα* πιιΐδίεβδ πιβηΊίβηΙϋΓ εβηΐϊΐεηβδ, εΐ ςιιο οπΐ3ΐ)ίΙ αιιιϊ* Ια ροείΐΐβίπεεδ , δΐιηΐ Ιΐ3?ε ροΐϊϋδ

ιαεεηάβ , εΐ 3(1 Ιιββο άββεπ&εηάβ ηοη εδί ΟΓβΙϊοηε ρΐΌεείΙεηαΊιιη ίΐΐίιΐδ , ηε ρβτ 1ΐ3ηο ΓερΓεηεηδίυηεπι ,

ϋδ ςυί δϋηΐ ρβηΐο ιηα^ϊβ οϋηοχϋ βΟεεΙίηυδ, νυ!ηεΓ3 ΓεΓιίεεΙ πιεηιοπβ. ΡΓορΙεΓ 1ι*ε εβί βιιιιιιη, εΐ

ρΓΟ ηίδ εδί 3Γ8βηΙυηι , ιιΐ Ιιαδ ρϋΓεΙ εβεαδ άβΙΊείίηιω.

Νυιη Ιιαο άβ ε»ιΐδα φιχ βδΐ εχ νοίιιρίαίε αΙΓεεΙίο, "Η τούτου χάριν, τδ κατά τήν ήδονήν πάθος, βφις

δετρεηδ ηοπϋιιβίιΐΓ 3 8επρΐυΓ3, ου]ϋί Ιιβεο βδΐ ηβ- ύπδ τής Γραφής ονομάζεται, φ ή φύσις έστ'ιν, ε! ή

Ιιιγ,ί, υ( δι εαρυΐ δυϋεβΐ ιηιιι ί εοπιρβ^ειη, υιιίνεΓ-

δυδ ςυϊ ροηε εδί ΐΓ3εΐιΐδ δίιιιυΙ ίη^ΓεάίΐΐυΓ. Ε]αδ-

ηποϋϊ βδ( ({ΐιοιΐ ιΙΊεο : Εαείΐ η3ΐυΐ'3 υΐδίΐ ΙιοιηίηιΙιιΐδ

ηε«6δδ3ΐΊ3 Ιΐ3υίΐ3ΐίο ; δειΙ ρετ Ιιυηε ιίδυηι νοίυρίαδ

8ΐιΙ)ίεηδ ρεΓ 3ηίπιχ εοπιρ3§εηι, εοηνεπίΐ υβυπι ίη

<]ϋ3ΐηι1»ιη ΐηιαιθ(1εΓ3(3ηι ει δυιηρίαοδβπι οπι;ιιικίι-

ΐοΓυπι ιη3£ηίΓιεεηΙΪ3ΐη, εΐ ΐΓβύιιχίΙ δΙυ(Ιίυιη 3(1

ηυχάαιη νίηβ(3 ει ρίδείηβδ, βΐ ΙιοΓίοδ, ει ΗογΙο-

Γϋηι 0Γη3ΐιιεηΐ3. Τ3ΐΐ(|υ3ηι δετρεηδ 3ΐΙτερίΙ νοίπ- Ο

ρΙ»δ, ροδίεβ «ιιίεηι δυρεΓ0Ϊ3 ίη νειΊίεεπι 3δδΐΐΓξίι,

αΓΓΟ^βηΐίηηηε ει Γ.ιβίυ είτε υιηνοΙνίΐυΓ, 3(1νεΓδυ$

βοδςυϊ δηη! ε]υ«(1βηι ^εηεΓίδ δίύϊ 8ΐιΙ>] υηςβη» ιιη-

ρβΓΪυπι. Ροδί Ιιχε δεευηι αΐΐταίιίΐ (Γ3εΐυπι ρεειι-

ηκε ευρί<ϋΐ3ΐϊδ, ςιιβιη ηεεεδδ3ΓΪο δεςυίΙυΓ ιιιΐβιη-

ρεΓ3ηΙΪ3, ηυχ βδΐ ιιΙΐίυΐ3 εΐ ε3υϋ% ίηδΐ3Γθ1)Ιίιιεη«

ρ»Γδ ΓβΓίΐ3ΐίδ (|ηχ εδί εχ νοίυρίβίε. δεΊ (]υο πιοιίο

ΠυΐΙ ρθ(εδΙ δεΓρεΠδ 3ΐΐΓ3ΐΐϊ 31) εχ(Γεπ)3 ρβΓίε βρϊ-

ΐ)3β (ΙΟΓδϊ ηειιιρε 3 εηυϋα, ευιη δ(]υ3ΐη% η.ιΐιιηι-

ΙίΐεΓ εοηΐΓ3 τεδίδΟηΐ ϋδ ςιιί 3ΐΐΓ3ηυηΐ : ϊγ3 ηοη

1ΐε(Ί βΐ) υΐΐίηιο ίηοίρβτβ εχρεΙΙετε εχ 3ηίηΐ3 υΙευβ

νοίιιρίηΐίδ, ηίδϊ ποίο ρΓίηιυιη ϊιιςΓεδδυπι ίιιίεΓ-

εΙυδεΓΪδ. (}ιΐ3ηιοοΓ«ιη εβριιΐ ε]ιι$ οοδεΓνβΓβ ]υ!)ε(

ρι-3-εερΐθΓ νϊΠαΙϊδ, ίηίΐϊαιη νίΐϋ οαραΙ ηοιηΐη3ηδ. 0 ζων τήν άρχήν τής κακίας, ής μή παραδεχθείσης,

κεφαλή πρδς τήν άρμονίαν τοΰ τοίχου παραδυείη,

πάντα τδν κατόπιν ολκον σκνεισάγεσθαι. ΟΤδν τι λέγω·

Άναγχαίαν αύτοϊς άνθρωποις ποιεί ή φύσις τήν

οΓκησιν · άλλά διά της χρείας ταύτης , ή ήδονή τί)

άρμονία της ψυχής παραδυεΐσα είς ίμετρόν τινα καλ

λωπισμού πολυτέλειαν, τήν χρείαν παρέτρεψεν, καΐ

τήν σπουδήν μετεποίησεν · είτα πρδς άμπελώνάς

τινας, χα\ κολυμβήθρας κα\ παραδείσους καΙ τά τών

κήπων έγκαλλωπίσματα, μεθέρπει τδ θηρίον ή ήδονή.

Μετά ταύτα έπικορυφοϋται τή ύπερηφανία, κα\ τώ

τύφω περιελίσσεται, τήν χατά τών ομοφύλων άρχ.ήν

έαυτή ύποζεύξασα, Έπ\ τούτοις τδν τής φιλοχρη

ματίας δλκδν έπισύρεται, φ κατά άνάγκην έπεται τδ

άκολαστον , τδ ίσχατδν τε κα\ οϋραϊον μέρος τής

χατά τήν ήδονήν θηριώσεως. Άλλ' ώσπερ οϋκ Εστίν

εκ τοΰ ουραίου τής (Ιαχίας τδν δφιν άνελκυσθήναι,

φυσικώς τής φολίδος πρδς τδ Εμπαλιν τοις εφελκο-

μένοις άντιβαινούσης · ούτως ούκ Εστίν Εκ τών τελευ

ταίων άρξασθαι τής ψυχής Εξοιχίζειν τήν τής ήδονής

έρπηδδνα, εί μή τις τω κακώ τήν πρώτην εΓσοδον

άποχλείσειε. Διδ κα\ τήν κεφαλήν αύτοϋ Επιτηρεϊν δ

της άρετής ύφηγητής έγχελεύεται, κεφαλήν όνομά-

ςιιο ηοη 3(1πιϊδβο, \ά ςυοά Γε«ΐ3ΐ, εδί ΪΓΓΪΙυηι ει ίη-

εΟΊ(·αχ. Ουί εηίηι οιηηίηε εβί ΙιοδΓιΓι ει πιΓεβίο

αηΐιηο βιΐνεηυδ νόΐυρίβίειη, ηοη δυΙ)]ίεϊεΐυΓ βϊη-

^ιιΐβΓΪΙιυδ νϊιϋ ίηδίιΐιΐυυδ. Ουί ηιιίειη νϊΐϋ ΐηΐΐΐιιτη

βάηηδϊΐ, (οΐ3ηι ίη δε δΐιηηΐ βίΙηιΊδΐΐ ηεδίϊβπι. Ουβιη-

οΙ)Γ8ηι ευηι οιηηίβ εδδεί ρεΓδεειιΙιΐδ, ς«Ί ε]ιΐδηιθ(1ί

νίιίΗ ρΓοίει°ε!)3ΐ ΐη ρυ1>1ϊευιη, ίη δυηιηοηι Ιοειιηι

τεά\ζ\1. Ναηι ευηι άίχϊδβεΐ ηΐ) ίηΐΐίο, ΜηρηΊιΙηηνί

οριιβ πιβυιη, ηηηε εΓοιη δίτι^ιιίοπιιη ςικβ 3εεί(Ιε-

ηιηΐ εχροδί(ϊοηεπ) βυΙ>]αηρΙ : Μβ^ηίΠοαίηδ βιιπι,

ϊηςιιίι, οδ(εη(1εηβ (ριοο" ηοη ρεΓ ηηχάαιη ρβτνΒ εϊ

εοηίΓαποπιπΊ βχβΐΙΓιΙ εο§ηίΙίο : 8β<1 ϊΐη ίιι 3(1 δΐιιιι-

π)3Πΐ Π)3§ηΐ(υι1ίηρηι εί ρι·οεε53επΐεχρί!πεηΐί3, 3ϋεο

η( ηυ!ΐ3 δίιηίΐϊιιπι ηιεπιοη3 ρηι- δί( ίη ϋδ ηυϊ ίρ$υηι

άπρακτόν εστι τδ λειπόμενον. Ό γάρ καθδλου πρδς

τήν ήδονήν πολεμίως προστεθείς, οϋκ αν ταΐς μ^ρι-

χαϊς προσβολαϊς τοΰ πάθους ύπενεχθείη · δ δε τήν

άρχήν τοΰ πάθους ύποδεξάμενος, άπαν έν έαυτώ τδ

θηρίον συμπαρεδέξατο. Διά τούτο πάντα διεξελθών δ

τί τοιαύτα δημοσιεύων πάθη, Επ\ κεφαλαίω άναλαμ-

6άνει τδν λδγον. Είπών γάρ Εξ άρχής ότι Έμεγάλυνα

ποίημά μου- κα\ νύν επάγει τήν έπ\ μέρους Εκθεσιν

τών γεγονότων, ότι Έμεγαλύνθην ■ δεικνύς δτι οΰ

διί μικρών τίνων γέγονεν αύτώ τών Εναντίων ή

γνώσις ■ άλλ' ώς είς τδ άκρότατον μέγεθος προελθεϊν

τήν πεϊραν, ώς μηδεμίαν τών δμοίων μνήμην, Εν

τοις πρδ αύτού γεγενημένοις τδ Ισον Εχειν. Φησ\

γάρ, δτι ι Έμεγαλύνθην, ι κα\ προσέθηκε, « Παρ>ά
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τ.άντας τοϋς γενομένους ίμπροσθέν μου έν Ίερουσα- Α ρΓΧεεδβεΓηηΙ. ΟίοϊΙ ί-ηίπι : ι Μ3£ηίΩε31α5 διιπι. »

λήμ, ι κα\ ότου χάριν προπαιδευθεις πάση σοφία πρδς

τήν των τοιούτων κατήλθε πεϊραν, νϋν τον σκοπδν

έξεκάλυψε. ι Σοφία γαρ μου, φησ\ν, έστάθη μοι. ι

Σημαίνει δέ δια των είρημένων, βτι Δια της σοφίας

άνηρευνησάμην πάσαν άπολαυστικήν έπίνοιαν, χαΧ

έστι μου ή διάνοια έπ\ τοΰ άκροτάτου των έν τούτοις

ευρισκομένων. "Η τε δψις τη" έπιθυμία συνήργησε,

χα\ ή προαίρεσις διά της των δψεων ήδονης των

χαταθυμίων ένεφορήθη · ώς μηδέν έπιλειφθήναι των

είς άπόλαυσιν έπινοουμένων άλλά μοι γενέσθαι με

ρίδα κτήσεως τήν των καθ" ήδονήν μετουσίαν · δπερ

ούδέν άλλο σημαίνειν μοι φαίνεται, ή 2τι Περιέσχον

Ιν έμαυτφ πάσαν άπολαυστικήν έπίνοιαν, οίον άπό

τίνος κτήματος τήν εύφροσΰνην άπδ των γινομένων

χαρποϋμενος.

ει βφεείΐ : ι ΡγχΙθγ οιηιιβδ ςιιί Γιιεηιηΐ αηΐε ηιβ

ϊη Ιΐίβιυδ.ιΐβιη, > ε( ςιιβιιαιιι ϋε ε»υ93 ρπυβ επιιΐί-

Ιαι οαιηΙ βαρίβηΐϊα, βεεβδδεπί »ά Γαείβηαιιιη οαηιιη

Γβπιιη ρβηειιΐυηι, ίηδίίΐυΐιιηι ει κεορυπι ηαιιο βρε-

πιίΐ. ι δ:ιρΐεηΐΪ3 εηίιη πιε» ββΐίιίΐ ηιίΐιί. » δί^ηί-

Γιεβίβυίειη ρεΓ 83 ςϋ* ϋίεΐβ βηηΐ, αιιοό! ΙιινββΙί^α-

νί (|υίι!ςυί)1 ρεΓ δβρίβιιιίαιιι 3(1 Γι-υεηόΊιηι ροΐβδί

βχοο(Η»ιΐ, ει ιτιβϊ νεΓ83ΐυΓ εοβ'ιίαΐΐο ϊη δΐιηιηιο

εοπιπι ςιιχ ΐη Ιιίβ ίηνεηίυηΐιιι·. Ιΐαςιιβ εΐ νίβιΐί

ορεηι ΐυΐίΐ ευρ'κΐίΐαΐί, ει Ηυεηιιη 3ΐΊ)ίΐηυιη ρεΓ

νο1ιιρΐ3ΐεπι εοηιηι ςιιχ εεηιυηΐιιι*, τερίεΐυιη ΓιιϊΙ

ϊϊβ ((ΐιχ εΓβηΐ μιειιηύβ ει άεΙεεΐ3ΐ>Ί1ϊ3 : βιίεο υΐ ηΙ-

Ιιίΐ βδδβΐ Γείίηυυπι εχ ϋ» α,ιιχ εχεο£ίΐ3ηΙιΐΓ 3(1

ίΥυεηόΊιιη, 8β(1 ρ3Γ8 ροδδεδδ'ιοηίδ εβδεί ηιίΐιί ρ»Γ-

Β ιίείρ3ΐίο εοΓυιη α,ιιχ δρεείβηΐ αά νοίιιρίαΐεηι :

ςιιοιΐ ο,ϋίάεηι ιιίΙιίΓ βΐίικί νίαβΙιΐΓ ντιΐΐιΐ δίςηίΩεβΓε, ηυβσι Ιιι ηιείρςο εοηιρι-εήεηοί αιιία'α,ιιίά! αά Ιϊυεη-

άυιη ροίεβΐ ειεο^'ιίαπ, υΐ Ιβηα,υβηι βχΙροδδβδδίοηβ 3.1ϊαα3 βχ ϋιςυχ ογΙλ δΐιηΐ ΗβΙΙΙίβιη εοΙΙί^εΓεηι.

< Ούχ άπεκώλυσα γάρ τήν χαρδίαν μου άπδ πάσης

ευφροσύνης " χαΐ ή καρδία μου εϋφράνθη έν παντί

μόχθω μου ■ καΐ τούτο έγένετο μερίς μου έπΐ παντδς

μόχθου μου ■ ι μερίδα τήν κτήσιν λέγων. Έπε\ ουν

διεξήλθε τήν έπ\ μέρους τρυφήν, άπ' άρχής εις τέλος

έπιδραμών, χα\ πάντα τψ λόγω διεξελθών, 8(' ών

τβΐς άπολαύουσιν αί ήδονα\ συνεγείρονται , τά των

οίκοδομημάτων κάλλη, τοϋς άμπελώνας, τοϋς κήπους,

τάς κολυμδήθρας, τοϋς παραδείσους, τήν κατά των

ομοφύλων άρχήν, την των χρημάτων περισσείαν, τήν

έν τοϊς συμποσίοις προς τάς Ουμηδίις παρασκευήν,

πάντα, καθώς ονομάζει, τά έντρυφήματα, έν οΤς

άπησχολήθη αΰτοΰ ή σοφία, τά τοιαύτα διερευνωμένη

χα\ είς έπίνοιαν άγουσα , ών άπολελαυκέναι φησ\,

(Νοπ ρι-οΐιίηιιί βπϊιη εοΓηιβαιτι 3>> οηιηί Ιχΐίΐίβ,

61 οογ ηιειιιη Ιχΐβΐηπι ε8ΐ ίη οηιηί ΐ3ΐ)0Γβ ηιεο : βι

ηοε ΓαϊΙ ρ«τ» πιει ίη οηιηί Ι»οοτβ ηιεο : > ρ;.Γΐεω

ϋίεεηβ ροββεβίοηβπι. Ροείαυαιη ετβο ΓεεεηδίιίΙ βββ

αυχ ιιιηί ίη ραπβ όβίεείίΐίοηββ, 3ΐ> ίηίΐίο βάΩηειιι

υδα,υβ ρεΓ8εαηει>8, εΐ ΟΓβΐίοηβ οηιηίβ εοηιρίεείεηβ,

ρβΓ(|ΐιεηι ηϋ ϋ» ςυί ΓπιιιηΙυΓ, εοΙϋβυηΙΟΓ νοίυρία-

Ιεβ, 3ί(1ίΓιςίοΓυιη ρυΐεΐιΐ'ίΐυιΐίηεηι, νίηεΐ3, ΙιοιΊο$,

ρϊ$είη38, ροηΐ3Γί3, ϊηιρβΓίυηι ίη «ο$ (]υί $υιι( βυί

§εηβΠ8, ρεεηηίχ εΐ ΓβευίΙβΙυπι οορίαηι, αρρ3Γ3ΐιιιιι

ίη εοηνίνίί8 3(1 83 ςυχ βυηΐ ]υευη(ΐ3, οηιηεβ, βίειιΐ

ίρδβ ιιοηιίηβΐ, (ΙεΙίείπδ, ίη ςυίουβ νεΓ83ΐα Γυίΐ β]υβ

83ρϊεηΐί3, 83 ρεΓ80Γυΐ3η8 βΐ εχεο{[ίΐ3ΐΐ8, εχ ςυί5υ&

ρεΓ οηιηεηι βεηβυπι (ΙίοίΙδβ βεεερίββε νοίυρίβίεη».

διά πάσης αίσθήσεως, των τβ οφθαλμών τά πρδς ρ βΐ οευΐϊδ εβ ίηνεηίβηΐίυυδ ςυχ ΓβείυιιΙ βϋ (ΙβΙεεΙβΚο-

ήδονήνεΰρισκόντων,τής τε ψυχής έχούσης παν τδ κατ'

έπιθυμίαν άκώλυτον, τότε τήν πρώτην έρμηνεύει

φωνήν, ήν έν προοιμίοις τοΰ λόγου πεποίηται, μάταια

είναι τά πάντα άποφηνάμενος. Φησ\ γάρ πρδς ταύτα

βλέπων, περί της άνθρωπίνης ζωής άποφήνασθαι,

δτι πάντα ματαιότης έστ\ν, δσαήτε αίσθησις βλέπει,

χαΐ παρά τών άνθρώπων είς εύφροσΰνην έπιτη-

δεύεται.

< Επέβλεψα γάρ έν πάσι τοις ποιήμασί μου, οΤς

έποίησαν αί χεΐρές μου, χαΐ έν παντ\ μόχθω μου §

έ'μόχθησα τοΰ ποιεϊν, κα\ ίδοϋ τά πάντα ματαιότης,

χα\ προαίρεσις πνεύματος, καΐ οΰκ ϊστι περίσσεια

ύπδ τδν ήλιον. ι Πάσα γάρ ή τών αισθήσεων δύναμίς

τε κα\ ένέργεια, δρον έχει τήν ύφ' ήλίω ζωήν τδ δέ

έπέκεινα διαβήναι, και τών ύπερκειμένων άγαθών

έν περινοία γενέσθαι, ή αίσθητική φύσις ού δύναται. Ο εοξίΐαΐίοηε εοιηρίεείί, ηοη ροΐεδί δεηΐίβηδ ηηΐιιιη.

ηεηι, εΐ Ηβοεηΐβ ηιιίηιη βίδηυε ρΓοΙιίΙιίιίοηβ ςιιϊιΙ-

ςυίιΙ 8θηευρί)>είΐυΓ, Ιυηε ίηΙεΓρΓβΐ3ΐυΓ ρηηιβηι νο-

εεηι, ςυ3 υδυδ βδΐ ίη εχοΓάϊο ΙιΙιγι, ςυ3η(1ο (ΓιχίΙ

Ύ3Π3 «880 ΟΙ11ΠΪ3. Οίοίι εηίπι 3(1 ηχε ίηΐιιεηδ, 8(>

(1ι; Ιιιπη.ιικι τϊ(3 ρΓοηυηΙίαδδε, οηιηΐβ εδδε ν3ΗΪΐ3-

Ιεπι, εΐ ηυχ ββηδίΐδ βδρίείι, εΐ ηυχ 3ϋ Ιιοηιίηϊοιιβ

εχβτεεηΐυΓ αά Ιχΐίΐίβπι.

11. ι Αβρεχί, > ίηφιίΐ, « ϊη οπιηίουβ ορβΓίοη»

ηιείδ, ςϋχ ΓεεβηιηΙ ηιβηιΐδ ηιεχ, ει ίη οηιηί ΙβϋβΓβ,

ςιιβητι ΐ300Γ3νί υΐ ΓβεεΓβιη, ει εεεβ οπαηίβ ν3ηίΐ38,

βι νοΙιιηΐβΓίβ ιΑβεΐίο βρίΗΐυΐ, βι ηοη εβί δΐιϋ δοΐβ

Γ8(1υη(ΐ3ηΓΐ3. > Οπιηΐδ εηίπι δεηδηηηι νίβ εΐ ορεΓ3-

Ιίο δυυπι Ιιη1)(Ί Ιεπιππησι, νίίβηι ςιιχ εδί δηΙ> δοΐβ :

υΐίει-ίιΐδ ατιΐβπι ΐΓ3ηδίΓ8. ει ςυχ δΐιρΓ3 δυηΐ ηοη»

Ταΰτα ουν πάντα χα\ τά τοιαύτα χατασχεψάμενος,

παιδεύει τδν βίον, τδ πρδς μηδέν τών ώδε θαυμαστι-

χώς διατίθεσθαι, πλοϋτον, φιλοτιμίαν, τήν κατά τών

ύποχειρίων άρχήν, θυμηδείας τε καΥ τρυφάς, καΐ συμ

πόσια, κα\ εΓ τι άλλο τών τιμίων είναι νενόμισται ■

άλλ' όραν δτι Ιν τέλος τών τοιούτων άπάντων ή μα

ταιότης έστ\ν, ?)ς περίσσεια είς τδ έφεξής ούχ ευρί

σκεται. Καθάπερ γάρ οί καθ' ύδατος γράφοντες, έν-

εργοΰσι μέν διά της χειρδς τήν γραφήν, τοϋς τύπους

τών χαρακτήρων έν τώ ύγρψ ένδιαγράφοντες, μένει

ϋυπι ηχε 8Γ?ο οιηηίβ, βΐ ςηχ βηηΐ β]η8Γηθ(1ί εοη-

δίαεΓ33δε(, νίΐϋΓη 8Γϋ(1ίι, υΐ ηίηίΙ εοπιιη φ\« Ιιίε

8υηΙ, 3(1ιηΪΓεΐυΓ, ηοη ορββ, ηοη ΙιοηοΓεβ, ηοη ίηι-

ρβΓΪιίΓη ίη δυΙ)]εεΐοδ, ηοη ερυΐββ, εοηνίνίβ βΐ άβ-

Ιϊείβδ, εΐ δί ςηίο" βΙίυάεχίδΓιηιαίιΐΓ είβε ρΓείίοδίιπ) :

88(1 νΐάεβΐ ςυοό! ηοΓυιη οιηηίυηι υηυδ Πηίδ εκί ν»-

ηϊΐ3δ, ευ]υ8ΓεΙίςιιυπι (Ιείηεερδ ηοη ίηνβηίΐιΐΓ. Οιιο

ηιο(Ιο εηίηι ηυί 8εηΙ>υηΙ ίη 3ηυη, ηιβιιυ ηιιίάοιη

εΠΙείιιηΙ δεηρΙυΓβηι, Ινροβ ε1ΐ3Γ3εΐ8Γυιη ύεδεη-

ηεηΐεδ ίη ϋυηιίϋο ; εχ οη3Γ3θΐεΓί1)«δ αυΐεπι ηίΙιίΙ
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ηίηεΐ ίη Γιούτα : βεΊ 5θπ1κ·ιΐ(Ιί ορβΓα 051 ιαιιΐιιπι }

(Ιϋπι δΟΓΪΙιίΙυΓ : ηιαιιυιη θηίι» εοιιφεΓ δεα,ιιίΐιΐΓ 3-

«|ΙΗΒ βυρβΓϋοΐβ», ϊά ηυοϋ ε$ΐ ϊιηρι-εββυιη Ιενίββηδ :

ΊΐΛ οιτιηβ δίικίίιιπιεί ορβΓ3ΐίοςιΐ2β ροηίΙιΐΓίη Ιϊυεη-

(13 νοίυρί.-ιΐβ, βρρβτεί ίη ϋ$ ςυχ Γιυηΐ. Νβηι ειπη

εεδδ3νβΠΐ ΟρβΓϊΐίίι, (ΙοΙβΙϋΓ 6113111 $611911$ νθ1υρ13-

Ιίδ, ηεςιιε ε]ιι$ ψιπίφίοπι ηπψΐίιΐδ ι-εεοηιΙίΙιΐΓ, ηβ-

ηιιβ ίΐ5, ο,υί 1%ΐ3ΐιΐυι-, ΓβιιιβηβΙ υΐΐυιη νβδίϊ^ίυιη

ηυΐ Γείίηυίχ ορβΓβΐίηιιίδ, ηυχ βταΐ 6χ νοίιιρίβίε.

ΙΙοε ε«1 παοά 5Ϊ£ΐιίβε3ΐ Μ ςιιοά άίείΐ : Νοη 651

ΓβΙϊηυαπα $ιώ βοΐβ ϋ$ ηυϊ ίη ϋ$ ΙαοοΓαηΐ, ςυοΓυπι

Ιεπηίηυ$ 651 ν3ΐιίΐ35. ΕχΙγ3 ςυζεηοβ ηυοςιιε $ίιηιι$,

Κηΐϊα ϋοηιίπί ιιο$ΐπ Ιβ$α Οΐιπδΐί, οιιί £!οτ» ίη $β>

εαΐα $χευΙοηιιιι. Απιεη.

ΙΙΟΜΙΙΛΑ V. 1

δέ των χαραγμάτων ουδέν έπ\ σχήματος- άλλ' ή

τοϋ γράφειν σπουδή , έν μένω τι]> γράφειν έστίν·

έπεται γαρ άεΐ τή- χειρ'ι ή τοΰ ύδατος έπιφάνεια, τδ

κεχαραγμένον έπιλεαίνουσα ■ ούτως πάσα ή απολαυ

στική σπουδή κα\ ένέργεια τοις γινομένοις έμφανί-

ζεται. Παυσαμένης γαρ της ένεργείας, έξηλείφθη κα\

ή άπόλαυσις, κα\ οϋδέν εις τδ εφεξής ταμιεύεται,

ούδέ ϋπελείφθη τι τοις ήδομένοις ίχνος ευφροσύνης,

ή λείψανον παρελθούσης της κατά τήν ήδονήν ένερ

γείας. Τοΰτέ έστιν δ σημαίνει ό λίγος ειπών, ότι ούκ

Εστί περίσσεια ύπδ τδν ήλιον τοις τα τοιαύτα πονού-

σιν, ών τδ τέρμα, ματαιότης έστίν ών κα\ ήμεϊς

Ιξω γενοίμεθα, χάριτι τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρι

στού, ψ ή δόξα κα\ τδ κράτος εις τους αιώνας των

αιώνων. Αμήν.

< ΟΜΙΛΙΑ Ε'.

Ρίπιιο ιιΐ3ξηιΐδ ιΙιι\ Εεείεδίίβ ηο$ ιιΐ)'5ΐίθβ ββάυείΙ

3(1 (1ί$οίρ1ίιΐ35 δΐιΙιΙίιιιίοΓβδ. Νβηι 1Ι1ΙΠ ίίδ ςιιχ ρηυ$

(Ποια δυιιΐ, ιιοβίπΐδ ριΐΓ»3δδ6ΐ 3ΐιίπί3$, 61 :ι1)·ΙιιχΪ5-

μί 31) ομιπΊ εηρί·1Ίΐ3(β ηυχ ηοπιίηίΐηΐδ ίηεβΐ εχ

νηηίΐηΐρ, ίΐ3 άειιιιιιιι ιηεηΐεηι άΊιοίΙ 3(1 νεπίβίεηι,

ητυπι ν3η3πιιη ιΙοΙοΓβ, νείηΐί ςιιοίίαιη οηβΓε εχ-

€ΐι$80 εχ ηυπιεπδ. Ιια ϊυίοιιι (αιιηιιαιη Ίη αΌςιιΐ3ΐε

ΒΓαάίβΙιΐΓ Εεε1εδΪ3, ειΐοεία 3 ρηεδεηΐί (Ιοοίπιιβ,

ψιοιΐ νίιχ, <\\ιχ εχ νΐτΐιιΐβ ;ι^ίΐιΐΓ, οδΐ ρΓίηείρίυιη

ε$5ε εχΐΓ3 νίιίιιηι. Μ:ι»ηιι$ εηϊπι Οβνίϋ Ίη ρ$3ΐηΓΐ3

<μιηιτ)(].Ίηι Γ3θίεη$ ίηδίίΐυΐίοηειη νϊΐχ Γ»ΐίοηίδ φΐ3β

ριιη' ΐ'-ι 3^βηιΐ3, ηοη ίηείρίΐ 3 ρβιΊεεΙίοηε εοπιιη

ηιυβ δΐιηΐ ίη 1>63ΐίΐιΐ(1ίιιε. Νοη βηίπι (ΙίχίΙ ευπι ε$56

1ιο;ιΐ:πιι, ειιί οηιιΓΐ3 Γβείε δΐιεεειίυηΐ, αυί 3$$ίηιί-

ΐ3ΐιΐδ ο*ι Ιί^ηο, (]ΐιθ(Ι ρΐ3ηΐ3ΐιιηι ββ! 5βευ$ ϋοουτδΐΐδ

3ςιΐ3ΐ'ΐιη), απί ρβΓρεΙαο Πβτεηδ ηιβηεΐ ίη οοηί$,

ςυί ΙεηιροπΙ)ΐι$ εοηνεηίεηΙί!)ΐι$ ΓΓυεΐιι$ νίΐίβ εοΙΙί·

μΊΓ' : 56(1 1>ε3ΐίΐικΙίηί$ ρΓίηείρίιιηι εοη$ΐίΙυίΐ (1ε$ί-

ηβΓβ 3 ηι.ιΓίδ", ιιΐροιε η η <>.! ηοη 3ΐί3 Γίΐίοηβ ϋοηιίπί

ε$δε εοηΙίπ^3ΐ, ρΓΪιιβηυαηι νίΐίί $ογ()6$ εΐυει ίΐ. Ιΐ»

ρ,Γξο ίη $Ϊ£ηί$ ο,ηοηυε ηίε Εοε1β$ί»$ιε$ ναπ;ι ρι-ϊ-

ιηιιηι ;ιιιΓιΜ·1 νεΓίιίδ, π I (] π ο ηι ι η I ο ίη εοΓρΟΓε 131)0-

ιβηΐε 63 ςυ3 ρ3Γ ε$ΐ πιπί εχρυτςβίο ιηοιίιο, $ιι3

$ροηΐε 3ϋε5ΐ1)θηυπ) $3ηί1α1ί$. Ρι·ορΙεΓ83 ναηίΐϋβιη

β$Ι θΓ3ΐ!οηε ρεΓδβευΐη$ , ύίεεηδ $εη$ιιπι ηοη ε$$ε

1 ιι ι υ πι 1)οηί6ΐΙιοηε$ΐι ιυαΜεβιιι : $υη]βεί(οευ1ί$ εαηοη

ροδΓ» εοηβίδίεΓε, ίΐιιοΓυηι $(ιιιΙίο ΐεηεπιυΓ. δερβ-

γη\ "ι ι ηο$ΐΓ3πι ευρίιίί(3ΐί$ 3θεεΐίοηειιι 3 νοίυρίβίε

εθΓροΓί$ : εΐ ίΐβ οδίεικίίΐ Ίά (\αοά νεπε ε$( εΐί^εη-

Λατη, (]ΐιο(1 ν^τε βχρείβηαΊιηι βε (1ε$ί(1εΓ3η(]αηι :

ευ]υ$ $ΐικ1ίιιιιι τε$ εδίείΓιεβχ εΐ Ιιεηβ εοη$ί$ΐεη$,

$εηιρεΓ ρεπιηηεηδ αραά εο$ ςυί ίρ$υιη $εηαυη(ιΐΓ,

$ερ3Γ3ΐιιηι 3 ν3ηίΐ.ιιί$ οηιηί εο£ΐΐ3ΐίοηε.

€κν. ιι, ν. 12. — (Αδρεχί,ι ίηιριίΐ, ι α( νίϋο-

γιίιι 53ρίρΜΐϊ»τη. > Γι 3ΐιΐειη βεειίΓηΐε νία'εΓειη 'κΙ

ηυοιΐ (ΙεδίιΙεΓβΙιΐΓ, νίϋί ρρϊιις εΐ 3πιεη(Ϊ3ηι εΐ ίηδί-

ρίεηΐίϊηι. Νβπι εχ εοηιρβΓβιίοη» εηιη εο ηυοιΐ

3(1νβΓ$3ΐυΓ, 3εειΐΓ3ΐίθΓ ε$1 εοηίβηιρίβΐίο εοΓυηι,

(|ΐΐ(ΐππη ΙβηεπιιΐΓ Ληάΐο. δβρίεηΐίβπι Βΐιίεηι ηοΓηίηηΙ

ε;:3ηι εύη»ίΙίυηι, ιΐίεεηί : ι <>υί$ ε$ι ηοτηο, αιιί

Νύν ήμϊν παρά τού μεγάλου της Εκκλησίας καβ-

ηγεμίνος, ή επί τά υψηλότερα τών μαθημάτων γί

νεται μυσταγωγία. Προκαθήρας γάρ τάς ψυχάς διά

τών προλαβόντων λόγαν, κα\ πάσης άποστήσας της

κατά τδ μάταιον τοί; άνΟρώποις έγγινομενης έπι-

θυμίας, οϋτω προσάγει ττ^ άληΟείι τδν νούν, οίον τι

φορτίον έξ ώμων τήν άχβηδόνα τών ματαίων άπο-

σεισάμενον. Τδ δε τοιούτον, ώς έν δόγματι παιδευέσθω

ή Εκκλησία, μαθούσα διά της παρούσης διδασκαλίας,

ότι άρχή τού κατ" άρετήν βίου έττ\ τδ της κακίας

έκτδς γενέσθαι. ΚαΙ γάρ ό μέγας Δα6\δ είσαγωγικόν

τίνα πρδς τήν καθαράν πολιτείαν ύφήγησιν έν ταΐς

ψαλμωδίαις ποιούμενος, ούκ άπδ της τελειότητος τών

0 έν τώ μακαρισμώ θεωρουμένων λόγω άρχεται. Οΰ

γάρ εΤπεν έν πρώτοις μακαριστδϊ είναι τδν έν πασι

κατευοδούμενον, τδν ώμοιωμένον τώ ξύλ(ι), τδν έν ταϊς

διεξόδοις τών υδάτων έόίιζωμένον, τδν άειθαλή έν

τοις άγαθοΐς διαμένοντα, τδν έν τοίς χαθήκουσι χρό-

νοις τών καρπών τοΰ βίου δρεπόμενον · άλλ' άρχήν

μακαρισμοΰ τήν άπόστασιν τών κακών έποιήσατο, ώς

ούκ ένδεχόμενον, άλλ' άγαθδν γενέσθαι, πρ\ν άπο-

κλύσασθαι της κακίας τδν (ίύπον. Ούτω τοίνυν κα\ ί

πολύς ουτο; Εκκλησιαστής ύπεξαίρει πρώτον τω

λόγω τά μάταια, ίνα καθάπερ έπ\ σώματος κάμνον

τας τδ άγαθδν της ύγείας έγγίνεται. Διά τοΰτο κατ-

έδραμε τώ λόγω της ματαιότητος ειπών, ούκ άσφα) ές

τοϋ καλού κριτήριον είναι τήν αΓσθησιν, ΰ-' ζψιν

ήγαγε τδ έν τοΓς σπουδαζομένοις άνύπαρχτον, έχώ-

^ ρισε τήν έπιθυμητικήν ήμών διάθεσιν της σωματι

κής άπολαύσεως, κα\ ούτως υποδεικνύει τδ ζντως

αίρετδν, τδ άληθώς έπιθυμητδν, οζ ή σπουδή, πρά

γμα έστιν ένεργόν τε κα\ ένυπόστατον, είς άε\ παρα-

μένον τοις μετιοϋσι, πάσης της κατά τδ μάταιον

εννοίας κεχωρισμένον.

Κεφ. β', στίχ. ιβ'. — ι "Εβλεψα γάρ έγώ, ι φησί,

< τοΰ ίδεϊν σοφίαν. ι Ώς δ' άν άκριδώς Βοιμι τδ

ποθούμενον, είδον πρότερον καΙ τήν περιφοράν κα\

τήν άφροσύνην. Έκ γάρ τής πρδς τδ άντικιίμενον

παραθέσεως ακριβεστέρα γίνεται τών σπουδαζομένων

ή θεωρία. Τήνδέ σοφίαν κα\ βουλήν όνομάζει, λέγων,

ότι ι Τίς άνθρωπος όστις έπελεύσεται όπίσω της

η Ρ$3ΐ. ι, 3 ηφ\. '* Ρδ3ΐ. χχχμι, Ιο.
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βουλής, τά όσα έποίησεν αύτη ; » Λιδάσκει τοίνυν τίς Α ίη{5ΐ·β»1ίεΙιιι· ροδί εοηδίΐίιιιπ, 6» <|υχειιηφ46 ίρίυιπ

έστιν ή άνθρωπίνη σοφία, ότι τδ έπακολουθήσαι τή

δντως σοφία, ήν κα\ βουλήν δνομάζει, ποιητικήν των

αληθώς δντων τε χ&\ ύφεστώτων, και μή έν ματαιό-

τητι θεωρουμένων. Τούτο της άνθρωπίνη; έστι σο

φίας τδ κεφάλαιον ή δε δντως σοφία χαΐ βουλή,

ούδέν άλλο, χατά γε τδνέμδν λόγον,έστ\, πλήντήςτοΰ

παντός προεπινοουμένης σοφίας. Αύτη δέ έστιν, έν

ί) τά πάντα έποίησεν δ θεδς, καθώς φησιν ό Προφή

της, ότι ^ Πάντα έν σοφί^ έποίησας. ι Χριστδς δε θεού

δύναμις, καΐ θεού σοφία, έν ^ τά πάντα έγένετο χαΐ

διεκοσμήθη. Εί ουν τοΰτό εστίν ή άνθρωπίνη σοφία, τδ

έν περινοία των αληθινών Ιργων της δντως σοφίας τε

κα\ βουλής γενέσθαι ■ έργον δέ της βουλής έκείνης,

Γεείΐΐ > Ποί ΐΊ ει·βθ (|υχπ3Π) δίΐ Ιιυπΐ3ΐΐ3 δορίβηΐί»,

ιιοπιρβ βεςπί β»πι ςυχ ε8ΐ νιτο ίβρϊεηΐϊ». (^ιιηηι

ο ι ί π ιιι ηοηιίη&Ι εοηβίΐίυηι, εΠΊείεηβ 63 ςοχ νβΓβ

βυηΐ 61 εοηδίδΐυηΐ, ει ίη νβηίΐαΐβ ηιίηίπιε εοηδία'β-

ΓβηΙιΐΓ. Ηχο 681 $υηιηΐ3 ηιιηιβηχ καρίεηΐίχ. νβΓβ

ηιιΐβιη βαρϊβηΐί» ει εοηδίΐίιπη, ιηοα ψιίάεπι βεηΐεηΐίβ,

ηίΙΓιΙ 681 :)1ίικΙ ηιιηπι καρίοηΐίη , ηιιχ ριονίϋεΐ

ιιηΐνεΓδΟ. Εβ ηπΐιτη βδΐ, Ίη ψια Πιίι* Γεεϊΐ οιηηί.ι,

ϊϊεαΐ άίείΐ'Ριορηείβ : < Οπιιιία Γβείδΐϊ Ίη δ.τρίοη-

II» '*. > Οιπβΐιιβ βιιίεηι βδΐ ϋεί \ΪΓΐυ$ εί Οεί

$3ρίβηΙΪ3, ίη ηυ3 οπιηία Γ;ι< 1;ι δΐιηΐ εί οπίίηοο.

δί 6Γ8ο Ιιοε 681 ηιιΐΓ.αηη δορίοηΓια, νβι·χ δαρίεηΐίχ

β( εοηδίΐϋ νεΓ3 ορεΓ3 εοηΙεπιρΐ3Γί : ϊΐΐϊαβ ηυΐεηι

ήτοι της σοφίας, κατά γε τδν έμδν λδγον, ή άφθαρσία ρ εοηβίΐϋ ορυβ 8βιι δβρίβιιΐίχ, πιεβ α,ιιίαειτι βεηίβηΐίβ

έστίν, ή τε της ψυχής μακαριότης, κα\ ή άνδρεία, καΐ

ή δικαιοσύνη, χα\ ή φρόνησις, καΐ παν τδ κατ' άρε-

τήν νοούμενον δνομά τε κα\ νόημα, τάχα δι' ακολούθου

τή γνώσει τών άγαθών προσαγόμεθα. Επειδή γάρ εΐ-

δον, φησί, ταύτα, καΊ ώσπερ έν ζυγψ διέκρινα τδ δν

τιΰ μή δντος, τού εύρεΐν τήν διαφοράν της σοφίας χα\

της άφροσϋνης, οία περ άν εύρεθείη φωτδς άντεξεταζο-

μένου πρδς ζόφον. Και μοι οοκεϊ προσηκόντως τώ κατά

τδ φως ύποδείγματι πρδς τήν τού καλού χρήσασθαι

χρήσιν. Επειδή γάρ τδ σκότος τη έαυτού φύσει άν-

ϋπαρκτον(εϊ γάρ μή εΓη τδ άντιφράσσον τι τήν ήλια-

χήν άκτϊνα, σκότος οϋκ Ισται),τδ δέ φώς αϋτδ έφ'

εαυτού έστιν έν ιδία ουσία κατανοούμενον δείκνυσι τω

ύποδείγματι, δτι ή κακία καθ' έαυτήν οΰχ υφίσταται,

081 ΊηΐΌΓπιρίΊο, ει αηίιπχ ΙιββΓιΐυάΌ, ει Γοηίίικίο,

61 ]ιΐ8ΐίιΊπ, ε( ρηιάβηΓια, ει ςυοιίευηςυβ ηηπιεη, βΐ

φιχευηουβ ηιβηΐίδ ηοΐίο βχ τΪΓΐυΙβ ίηΐρΐΐίβίιυι·,

εοηβε^υεηΐεΓ ΓοΓίεβάάΊιείηιυΓ αά οοηίεο£ηίΐίοηεηι.

Μβπι ροδίςιιαπι, ίηφιίΐ, ηχο \ ίιϋ , Ι;ιηφι.ιπι ίη

(Γυιίη3 \ά ηυοιΐ εβί ιΐίκι τονί 3ΐ> εο <\ηοΛ ηοη ε$ι,

μι ΊηνεηίΓειτι άίίΤβΓβηΐϊηηι ΒΐρΊβιιΓιχ ει Ίη$ϊρΊεη(ίχ;

ευ]υ$πιοι1Ί ΊηνεηΊπ ροίεβΐ $Ί Ιυχ αάϋυοβίιΐΓ εί

3ΐ3(υ3ΐυΓ εχ ;κΙν(τ?ο ΐειιεΙ)Γ3Γυπι. ΜΊΙιί βυΐεηι

νίιΙιΊιΐΓ 3ρ1ε υβυβ 6886 εχεηιρίο 3ΐΙ βϊ^ηίΓιεβη^υιη

ιΐίίπη ε]υ8, ηυοιΐ Ιιοηιπη β8ΐ 61 ηοηεβίυηι. Νβπι

ηυοηΪ3ΐη (εηεΙ>ΓΧ $υ3 ηαΐυΓ3 ιηϊηίηιβ εοικίβΐιιη^ ;

8ϊ εηϊηι ηοη 68861 βΐϊηιιίιΐ ηαοό βοϋβ Γ3άϊθ3 οο-

8ΐπιεΓ6ΐ, ηοη ββββηΐ ΐεηε1>Γχ; Ιυχ αυΐοηι ϊρββ ί·

άλλά τ^ στερήσει τού άγαθού «αρυφίσταται · τδ δέ β 56 681, εί ϊη ρι-ορπ3 ΐηΐβΙΠ^ίΙιΐΓ βδδεηΙΪΒ : βχβηιρίο

άγαθδν άε\ ώσαύτως έχει μόνιμόν τε καΐ πάγιον, καΐ

ουδεμία τίνος προηγουμένη στερήσει παρυφιστάμε-

νιν. Τδ δέ. έχ τού έναντίου τώ άγαθψ νοούμενον χατ'

ούσίαν οϋκ έστιν ■ 3 γάρ έφ' έαυτού οΰκ έστιν, ούδέν

έστιν δλως· στέρησις γάρ τού δντος έστίν ή κακία,

χα\ οΰχ\ ύπαρξις. "Ιση τοίνυν ή διαφορά τού φωτδς

πρδς τδ σκότος, καΐ της σοφίας πρδς άφροσύνην έστίν.

Άπδ μέρους γάρ άπαν τδ άγαθδν περιλαμβάνει τώ

τής σοφίας όνόματι, κα\ τί) άφροσύνη πασαν κακού

φύβιν συνερμηνεϋει. Άλλά τί κέρδος ήμίν έκ τού

θαυμάσαι τδ άγαθδν, εί μή τις κα\ δδδς παρά τού

διδασκάλου πρδς τήν τούτου κτήσιν ύποδειχθείη ;

Πώς ουν έστι χαΐ ήμάς έν τή τού καλού μετουσία

γενέσθαι, άκοϋσωμεν τού διδάσκοντος.

Γ3ΐίοηεηι ςιο ϊά βεηυΪΓβπιυβ ? ΟιίοηιοιΙο ογ^ο Πεπ

ηιιιβ άοεΙΟΓειη.

ι Τού σοφού, » φησ\ν, ι ο! όφθαλμοί, έν τή" κεφαλή ϋ

αυτού. · Τ! ταύτα λέγει ; έστιν άρα ζώον δλως δ ϊξώ

της κεφαλής έχει τά τών όφθαλμών αισθητήρια; κάν

ένυδρον εΓπης, κάν χερσαΐον κάν έναέριον; 'Εν πδσι

γάρ όφθαλμδς τού λοιπού προΟέβληται σώματος, χα\

τι] κεφαλή τών εχόντων κεφαλήν έγκαθίδρυται. Πώς

ουν ένταύθα μόνου λέγει τού σοφού τήν κεφαλήν

ώμματώσθαι ; "Η τούτο πάντως ύποσημαίνει τφ λόγω,

δτι άναλογία τις έστι τών έν τή ψυχή θεωρουμένων

πρδς τά τοΰ σώματος μέρη ; Κα\ ώσπερ επί της σω

ματικής διαπλάσεως τδ προέχον τού όλου κεφαλή

οβίεηάίΐ φίοιΐ ρεΓ 86 ηοη εοηβίβΐίΐ νίΐίυηι, 86(1

εοιΐ8Ϊ8(ί( εχ ρΓΪνβΐϊοηβ ϋοηϊ. Βοηυιη βυΐεηι δοηιροΓ

8ΐηιίΗΐεΓ 8β Ιΐ3ΐ>6(, Γιτηιυπηηιΐε οκΐ 3ε κΐηοίΐο, ηεε

εοηβίβΓιΐ εχ τι 1 1» ο,υχ ρΓχεειΙβΐ ρΓΪνβΐίοηε. Οιιοιΐ

ηιιίοπι ΐηΙεΙΗβίΐυΓ εχ εο ςυοά εβί 1)οηο εοηΐΓ3ΓΪυηι,

ηοη 681 εχ ε88εηΓΐ3. ^ικκΐ βηίηι ηοη β$ΐ ίη 8β, ηβ

οπιηίηο ςιπύεηι 68(. Υίιίιιπι εηίιη ε$ΐ ε]ιυ ςκοά ε$1

ρπν3ΐίο, εί ηοη βυοβίβηΐίβ. Ρ»γ ρ8( εηίιη άΊΟεΓεη-

ιΐ3 Ιηείβ 3(1 (6Π60Γ38, βΐ 83ρίβηΐίχ η<1 ίηβίρίβηΐίβηι.

Εχ ρ»Γΐο εηίιη υηίνεΓ8υπι εοηιρίεείίΐυτ ϋοηυιη

ηοπηίηβ ββρίβηΐίχ, ει 8ίηιη1 ευιη ίηβίρίεηΐία ϊη(6Γ-

ρΓ6(3ΐιΐΓ εί βχρίίεβΐ οιηΐΗίΐη ιικιϋ ιι π ι ιι τα πι . δεϋ

ηυίά ηο!)Ί8 3εεεάίΙ Ιιητϊ εχ εο ηυοά Ιιοηυιη βιΐηιϊ-

ΓβηιιΐΓ, ηΪ8Ϊ ηιημίδίΓΓ ηο1π> οδίοηιΐηΐ ν ι η πι ηε

ροΐ68ΐ ιιΐ ηθ8 η,ιιοφίβ δίπιυδ Ιιοηί ρ3Γΐίεϊρε$, βυΛϊβ-

ι δβρίβιιιίβ, > ίηηυίΐ, ι οεηΐί ίη οβρίΐβ ε]υ8. »

Οιιι- 1ιχε(1ίείΐ? ΕδΙηβ ιιΐΐιιηι οπιηίηο 3ηίπι»Ι ςιιοιΐ

1ι;ιΙ>ι·ηι οευΐοβ εχΐΐ'.ι εαρυΐ, βευ (Ιίχεηβ 3(]υ3ΐί1ε,

8611 (6ΓΓ681Γ6, ββυ 30Γ6ΙΙΠ1 ? Ιιι 0Πΐηί))118 61ΜΙΙΙ 06υ-

Ιυβ τεΙίςυο εοι-ροη ε»ΐ ρΓχρο8ί(υ8 εί εο!1οε3(υ8 εβί

Ιιι Γ.ιρίΐε βοΓυιη ηιιχ Ιιαοεηΐ ε»ρυΐ. ΟποιικιιΙο ργ^ο

Ηίε πίείΐ 8θ1ίυ8 83ρίεηιί8 εβριιΐ ρΓχόίιυπι β8$β

οευΐίβ ? Αη ηοε οπιηίηο Ιβείΐε ϋί^ηϋϊεηΐ, ηυοά

εοπιπι π,υχ εοηβίόεΓβηΙιΐΓ ίη 3ηίπΐ3, 681 π,υχάηιη

ρΓοροΓίίο εί εοηνεηίβηΐί3 ευπι ρηπίΐπΐϋ εοΓροΓίβ Τ

ει β ϊ ο υ ι ίη Γιςατα εοΓροηβ ϊ(Ι φιοιΐ ιοίί ρι-χεβΐ,

« Ρ»λΙ. οιιι, 2*.

Ρλτκοι.. ϋκ. ΧΟV.
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ορΗΐ ηοιηίηηΙιΐΓ, ίΐβ βΐί»η> ίο »η'ιπ>» 'ιά ςαοά Α όνομάζεται, ούτω χα\ επί της ψυχής *6 ήγεμονικόν

ρπηείραίιιιπ οΜίηεΙ, 6( ρπιηυιη Ιεηει Ιοευιη, ρπ>

νεβρϊΐβ ίηΐε1Ιί(}ίΙιΐΓ ; εί ςυο ιικκίο ρυιΙΊϋ 1)3δίηι βρρβΙ-

Ιαιιιιΐδ εβΙοΒηειιπι , ίι.ι βΐίβπι Γιιεπί 1)3δίδ αηίαιχ,

ρεΓ ς 1 1 η η ι ηιιίηϊίι εοΓρυπβ εοβΙεδεεηΓιαηι , υηάε

ϊ ιιι ιιι ϊ 1 1 1 1 ίη $ιι1>]εε1υπ) δβιιΐίεηύίτίαιεί ορεΓ3(ίοηβπ>.

(ΐικπκίο βΓβο ρβΓδρίείβηιΙί ει εόηίβηιρίβηάί νί$ ίη

αηίπι,ι οοευρβιυι· ίη τεουβ δεηδίΠΙιηδ, ίη ε]ιΐδ εαΐεα-

ηεο$ οειιΙοΓυηο Ιταηδϊΐ ηαίιΐΓβ, ριτ ςυο$ 3$ρϊείι ςυχ

δυηΐ ίηΓεηθΓ3, δυΙ)1ϊιιιίιιηι δρεειιΐβΐίοηιιυι εοηΐεσι-

ρΐαΐίυηίβ βχρβΓδ ιη»ηεη$ ρειιϊιυ$. 8ίη βιιΙρπι Γβτιιπι

5υΙ>]εεΐ3Γυηι εο^ηϊο ναηϊιαίβ, δΐΐδΐυΐβιίΐ οεηίοδ »ά

βιιιιηι εβρυΐ, ςυοι! εδί ΠιπδΙιΐδ, δίουΐ ίηΐ8ΓρΓ8ΐ31υΓ

Ραιιΐιΐδ, Ιι»·;αα εεηδεηα'β Γυετϊΐ ρι-ορίεΓ αεΓβιη οειιΐο-

πιπί 3ήεη?, ιιΐ ςυχ ϊΙΜε Ιια&εαΐ οειιΐοβ, υηϊ ηιαίί

τε κα\ προτεταγμένον άντ\ κεφαλής νοείται· χα\ 3»

τρόπον πτέρναν τήν τοΰ πόδδς βάσιν προσαγορεύομεν,

οϋτως αν είη χαΐ τής ψυχής βάσις βι' ής έφάπτετας

τής συμφυΐας τοΰ σώματος, δθεν τήν αίσθητικήν δύ -

ναμίν τε χα\ ένέργειαν τφ ΰποχειμένω ένίησιν. "Οταν

τοίνυν ή διορατική τε και θεωρητική τής ψυχής δϋ-

ναμις πρδς τά αισθητά τήν άσχολίαν ίχει , είς τάς

πτέρνας αύτής ή τών οφθαλμών φύσις άντιμεθίστα-

ται, δι* ών τά κάτω βλέπει , τών ύψηλών θεαμάτων

άθέατος μένουσα. Εί δέ γνωρίσασα τών υποκειμένων

τδ μάταιον, άναγάγοι τάς βψεις έπ\ τήν έαυτής κε

φαλήν, ήτις έστ\ν δ Χριστδς, καθώς διερμηνεύει δ

Παϋλος , μακαριστή άν γένοιτο τής δξυωπίας, έκε?

έχουσα τους δφθαλμοΰς , δπου ούκ έστιν ή τοΰ καχοΰ

ηοη 881 0υδευπΐ38. Μβ^παδ ίΙΙβ ΡβιιΙαδ, εί δί ςυϊ Β έπισχότησις. Παϋλος ό μέγας καΐ εΓ τίνες άλλοι κατ'

3ΐϋ βιιηΐ κίευΐίΐΐε πι.-ίβηι, Ιι;ιΙιο1ιη;ι( οευΐοβ ίη εαρϊΐε,

εί οπιηεδ (]υί νίνυηΐ εί πιονεηΐυΓ, ει δΐιηΐ ίη ('.Ιι πδίο.

Νηηι 8ίεο( Γι ο γ ι ηοη ροΐοΒΐ, υ( ςηϊ 8ΪΙ ίη Ιαεε ϊίιίεβΐ

ΐοηεΙίΓβδ : ίΐ» ηοη ροιεδί ίϊβπ, η ι ηυί ίη Οΐιπδίο

ΙκιΙκΊ οειιΐιιηι, αά αΐϊα,υίσ! ναπιιιη ειιιη ιΙ(·Ιί».τΐ. Ουϊ

βηςο Ιιαϋεΐ οευΐοβ Ίη οαρίΐβ, εβρυΐ βυίειη ίηίεΙΙίςί-

ηιιΐ8 υηίτεΓ8ίΐ3ΐί8 ρπηοίρίιιπι , Ιΐ3οε( οειιΐοδ ίη

οηιηί νΪΓίοΐβ (Οηπδίηδ αυίειη ε»1 ν'ΐΓΐυβ ρει--

ίεε(3 , εί οπιηί βχ ρ3ΐ·ιε αϋδοΐυΐβ ) , ίη νβ-

ι-ίιβιβ, ϊη }υδΐΊι'ΐ3, ίη ίηεοΓΓυρΐίΙ>ίίίΐ3ΐε, ίη οπιηί

Ιιοηο. < δαρίεηΐίδ βτ%ο οευϋ βυηΐ ίη εαρίιε ε]υ$ :

8ΐιιΙ(υ8 βηΐεπι ίη (εηεοηκ 3ηιουΐ3(. · (>ιπ εηίιη ηοη

ροηίΐ δΐι.Ίΐη ΙυοεΓηβπι 8υρεΓ εβιιάεΙοΙίΓυιιι, κεα* οηιη

ρυηιΐ 8υΙ) 1>38ε ΙεεΓι, εΟίεϋ υ( Ιυχ δΊΙιΐ $ίηΐ ΐεηεΙίΓΧ,

υΐ ςυί εν38ει ίι ορίΓεχ ε,ιυβ ςυοιΐ ηοη ροιεδί ευη- 1

8°ΐ8ΐεΓε. \3ηυπι <->ι αιιΐβιη ίιΐ ηυο<Ι εοηβίδίεΓε ηοη

ροιεδί. ΊΥικΊΐπΐ' εΓ^ο ίη βί^ηίΐϊεαιίοηβ ιαηΐηηι τα-

1εη(, <)ΐΐ3ηΐιιηι νβηυιη. δΙυΙΓι ει*£0 βηίηιβ ςυίβ εοΓ-

ρϋ$ άΊΙί£ίΐ, ει εβί <·»πι»1ί* , «Ιιιιη ηχε ββρίεϊΐ,

ηίΙιίΙ νίϋεΐ. νεΓ» εη'ιηι βηηΐ Ιεηε1)Γ3β 3εεΓ νίβυδ ίη

8εη8Ϊΐί1)ΐΐ8. \ίϋε3 ίβίοβ 30Γεδ ο ι ίη Ιι»ε νίΐ3 νεΓβιι-

108 βε νεΐ'83ΐΊ1ε8, ςυοβ ηο$ νοεβπιυδ _ίυΐΊ>|ΐ<Ίί!ΐι«,

ςιιβιη Γ;κ·ίΙβ εϋίείβηΐ υΐ Ιίεεηΐ Γαοοτο ίη]ηή3ΐη, Ιε-

8ΐΊ1>υ8, ρβίΓοηίδ, ΙίϋεΙΙίβ, ]υο'ίειιηι ο(>8εΓν3ηιί3, ηΐ

εί ηκιΐιιιη Γαείαιιΐ βΐ 8υηΐ3ηΙ 5υρρΙίείυπι? Οϋίβ ηοη

εοηιηι ηιίτεΙυΓ 8υί>ΐίΙίΐ3ΐεηι εί νετ&βΐίΐο ίη^εηίυηι ?

διιηΐ Ι3ηιεη ίβΐί εχεί, 8ί εοηΓεΓβηΙυΐ' ευηι ΐΙ Ιο

οευΐο, ηιιί 83 ςιιχ ΜΐρΓα δυηΐ, 38ρίείΙ, ςυί ο.-ι ίη

έχείνον μεγάλοι έν τή κεφαλή τοϋς δφθαλμοΰς· εΤχον,

χα\ πάντες ο! έν Χριστψ ζώντες κα\ κινούμενοι χαΐ

δντες. Ώς άν ούκ έστι τδν έν φωτΐ δντα σχότο; ίδεΐν,

οΰτως ούκ ίστι τδν έν τφ Χριστφ τδν όφθαλμδν έχοντα

πρδς τι τών ματαίων ένατενΕσαι. Ό ουν έν τή κε

φαλή τοϋς δφθαλμοΰς έχων, κεφαλήν δέ τήν παντός

άρχήν ένοήσαμεν, έν πάση άρετϊ) τοΰς δφθαλμοΰς

έχει (Χριστδς γάρ έστιν ή παντελής άρετή), έν

άληθεία, έν δικαιοσύνη, έν άφθαρσία, έν παντ\ άγαθφ.

ι Τοΰ ι ουν · σοφού οΐ όφθαλμοί, έν κεφαλή αύτοΰ' δ δί

άφρων, έν σκδτει πορεύεται. > Ό γάρ μή έπ\ τήν λυ-

χνίαν τδν έαυτοϋ λύχνον προτείνας , άλλ' ύποδάλλοιν

τή βάσει τής κλίνης, τδ φέγγος έαυτψ σκότος έποίη-

σεν, δημιουργδς τοΰ άνυπάρκτου γενόμενος. Μάταιο»

δέ τδ άνύπαρκτον. Ίσον ουν έστι κατά τδ σημαινό-

μενον τψ ματαίψ τδ σκότος. Τοΰ τοίνυν άφρονος ή

ψυχή φιλοσώματός τις κα\ σαρκώδης γεγενημένη έν

τφ ταΰτα βλέπειν, βλέπει οΰδέν σκότος γάρ έστιν

άληθώς ή έν τούτοις όξυωπία. Όρδς τοΰς δριμεΤς

τούτους και εύστρόφους κατά τδν βίον, ους δικανι

κούς όνομάζομεν, δπως έαυτοϊς τήν άδικίαν έξευμα-

ρίζουσι, μάρτυσι, συνηγόροις, γραφαίς, τή τών δικα

στών θεραπεία, ώστε κα\ τδ κακδν κατεργά,εσθαι

κα\ έχδοΰναι τήν τιμωρίαν ; Τίς οΰ θαυμάζει τδ άγχί-

νουν τών τοιούτων χα\ εύπερίτρεπτον ; Άλλ' όμως

τυφλοί ε'.σιν οΐ τοιούτοι, εί πρδς έχείνον τδν όφθαλ-

μδν έξετάζοιντο, τδν τά άνω βλέποντα, τδν τή1 κεφαλή

τών δντων έγκείμενον, τυφλοί είσιν άντικρυς, οΐ τήν

εαρίΐε βΟΓυηι ςο» νεΓβ βαηΐ; ρΐαηβ 8ΐιηΙ εχεί, ο,υί ρ πτέρναν έαυτών καλλωπίζοντες, τήν σπαρασσομένην

κυυηι ΟΓπαηΐ εβίεβηευπι, ςαοο" 1>εβΓ3ΐυτ 3 ιίβηΐίοιιβ

ββΓρεηΙίβ. ΡΓ0ρΐβΓ63 εηίιη ςυοα1 εα ςιικ ίηΓβτηβ

βιιηΐ, 3$ρίείυηΙ, κίΙ>ϊ ιρβίι ΐηρήπιυηΐ (1ο^πΐ3ΐ3 ρεε-

83ΐί. ι Οαί βηίηι άίΐίςίΐ ίηίηυίΐβίειη, οιΐίΐ 3ηίηΐ3ΐη

δυαπι η, ι εί α,υοά βχ ϋβ ίηιεΓ ηοηιίηοδ εεηβεΐυΓ

1>β3ΐυπ), ε&Ι ςυίοιιβνίβ ΓεΙιιιβ ^^νεΓδ^5 ηιίδεΓϊϋί-

Γΐϋ8. 0«»ηι πιαίΐί αυίειη ηΐΓβυβ εοηΐΓ.ι &υηΙ, ςηί

ΓρρΙβηΐιΐΓ ϋδ ςιιχ δΐιηΐ ίη ηΐΐο εεπβηιίηίουβ, εί

νεΓδΐπίατ ίη βοηιηι ςαχ τβΓβ βιιηΐ εοηΐεπιρίβΐίοηε,

βχίβΐίπιβηΐιΐΓ αυΐβιη εχεί ει ίηηΐίΐβδ ίη τευιΐδ η>3-

ΐβΗαΑίΙηκ, α,υαΙβηι $β ^ΙοΗαΙιΐΓ 8888 Ριαίυι, άίεβηι

δβ εδδε δΐυΐΐυιη ρΓορΙβΓ ΟηπδΙυαι. Ε]υβ εηίιη ρΓα-

τοΓς δδοΰσι τοΰ δφεως. ΔΓ ών γάρ τά χάτω βλέπουσι,

τά δόγματα τής άμαρτίας έαυτοΓς έγχαράσσουσιν.

ι Ό γάρ άγαπών άδιχίαν, μισεί τήν έαυτοϋ ψυχήν, »

χαΐ τδ μακαριζόμενον αύτών έν άνθρώποις, πάσης

δυσπραγίας έλεεινότερον. Πόσοι δέ πάλιν έκ τοΰ έναν-

τίου τών έντφ Οψει άγώνων έμφορούμενοι , κα\ τή

θεωρία τών δντως δντων άπασχολάζοντες, τυφλοί τί

νες έν τοις ύλικοΐς πράγμασιν είναι νομίζονται καΐ

άνόνητοι , οίον καΐ 6 Παϋλος είναι καυχάται, μ"·ρδν

έαυτδν διά τδν Χριστδν είναι λέγων. Ή γάρ φρόνησις

αύτοΰ χα\ ή σοφία πρδς οϋδΐν τών ώδε σπουδαζομέ-

νων ήσχολεΐτο. Λιδ λέγει, ι Ημείς μωρώ διά τδν Χρι-

» Ρδ3ΐ. χ, 6.
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«τόν» ώς 5ν εί Ιλεγεν Ημείς τυφλοί τώ κάτω βίω, διά Α (ΙεηΓιβ εί κηρϊβηΐίίΐ νοΓδαΙαΙιΐΓ ΐη ηιιΐΐο εοηιη

τδ άνω βλέπειν, κα\ τους δφθαλμοϋς έν τή κεφαλή

Ιχειν. Τούτου χάριν άστεγος ήν κα\ άτράπεζος, πένης,

άλήτης,γυμνδς, λιμώκαΐδίψει κατατρυχδμενος. Άλλ'

δ κάτω τοιούτος, έν τοις άνω σκάπησον οίος ήν. "Εως

γάρ τρίτου οΰρανοΰ ύψωθε\ς , δπου ή κεφαλή αύτοϋ

ην, έκεϊ τοϋς δφθαλμούς έσχεν, τοίς άπο^(5ήτοις τοΰ

παραδείσου μυστηρίοις έναγαλλόμενος, κα\ τάάθέατα

βλέπων, κα\ έντρυφών έκείνοις δσα ύπέρ αίσθησίν

έστι καΐ διάνοιαν. ΚαΙ τίς ούκ δν έλεεινδν αύτδν

ώήθη , δεσμώτην βλέπων, και πληγαίς αίκιζόμενον,

κα\ βύθιον έν ναυαγίω διά πελάγους τοις κύμασι

μετί των δεσμών συμφερίμενον ; 'Αλλ' δμως εΐ τά

έν άνθρώποις τοιαύτα, τοϋ μέντοι έν κεφαλή διαπαν-

τδς τοϋς όφθαλμοϋς Ιχειν ούκ άπετράπη λέγων « Τίς

ηιιοπιπι δΐιιιΐίο Ιιϊο Ιεηοηιιιι·. ϋ'κ'α ΐΐβςιιβ, ι Νο»

δίαΐΐΐ ρΓορΙβΓ ΟιπδΙυιη ", ι ροπηαΌ 3ε δί άΊοοΓεί,

Νοβ εχεί ίη ϋδ ςυχ ρεπίηεηΐ αά ηβηε, α,αχ <1εοι·-

δΐιπι βξίΐιιιτ, νΐΐβιη, ρΐ'ορΙβΓββ ηιιοιΐ δΐίΓδίιπι ββρίεί-

πιυδ, ε( οειιΐοβ ΙίΒυβπιιΐδ ΐη εβριίε. Ηαε άβ οβυβ»

8Γ31 $Ίιιβ Ιεείο εΐ ηιβηβη, ραιιρβΓ, οιταηδ, ηιι<1ιι$,

Γ»ηιβ ει δίΐί ΙαοθΓ3ΐΐ8. 8β(1 ςυί ίη ΓεΙ)ϋ8 αυχ βυηΐ

ιιιΓμ 6Γ31 Ιβΐίδ, οοη5Ϊ(1εΓ3 ςυ3ΐΪ8 εΓ3ΐ ίη βιιρει·-

ηΪ8 '·. Αά ΐεΓίϊυιη εηίηι ιΐδφΐβ οοοίυηι δυΐιίαίιΐδ,

υϋι βΓ3ΐ ε]υ$ εβριιΐ, ίΐΐΐε ηαυιΛαι οευΐοδ, βχβυΐίβηβ

ϊη οι-οαηίδ εοοίϊ ηινδίοπίδ, ει 63 βδρΐείβηδ, αυχ

εβπιί ηοη ροββυηΐ, 61 ϊΐΐίβ 86 ουίοοίαηβ, ςυχ ββη-

δΐιηι 8ΐιρβΓ3ηΐ ει εοκ'ιΐβΐΐοηβηι. Οιιίδ βιιΐβπι ηοη

εχίδΐΐπιβδδοί ευηι εβδβ ηιίδΟΓβυΐΙειιι, ευπι νΐάεηβ

ήμάς χωρίσει άπδ της άγάπης τοϋ Χριστού της έν Β ίη νΐηειιΐϊδ, 61 ρ1»$Ϊ8 ρβΓ ρΓοΙιπιηι 3(Βοΐ, «I ιιβνβ

Χριστώ Ίησοϋ; θλίψις, ή στενοχώρια, ή διωγμός,

ή λιμός, ή γυμνδτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα ; » "Ο-ερ

ΐσόν έστι τοΰ λέγειν Τίς μου τούς δφβαλμοϋς άπδ

της κεφαλής έξορύξει, καΐ πρδς τδ πατούμενόν τε

κα\ γήϊνον μεταστήσει ; Τούτο δέ καΐ ήμϊν έγκελεύε-

ται τδ Ισον ποιεϊν, έν τώ παραγγέλλειν, τά άνω φρο-

νεΐν, βπερ δμοιόν έστι τοΰ λέγειν, έν κεφαλή τοϋς

θαλμοϋς έχειν.

Γγ301;» 68$6 ίη ρΓοΓιιηιΙίδ Οιιείίοιίδ ηΐ3Π3, 61 ευιη

νίηευΐΐδ είΓευιηΓβΓΓΊ? 5ει1 ι^ιιιιοη εΐβϊ ΐβΐΐβ εβδοι

ίηίοΓ ηοηιίηεδ, ηοη βνβτ/ΙΐΙ Ιβιηβη οουΐοδ, ςυοπιί-

ηαβ 005 δοιιι ρβ γ Ιΐ3ΐ)0Γβι ίη οηρίΐο, όίεεηβ : < 0»ΐ·

1108 8ερ3Γ3ΐ)ίΙ 3 εηβπίβίε ΟΐΓΪδΙΐ, ςϋΧ 681 ίη ΟΙΐΓΪ-

81ο ^8ΐΓ? βίΠίεΐίο, 3η 3η§υ8ΐί3? βη ρ6Γ86οαΙιΌ? αη

Γ3πιοκ? βη ηιΐ(1ίΐ38, 3η ρβΓίουΙυιιι, βη ςΐ3(1ίυ8,7? >

Οαοίΐ ρεηηύβ β»ΐ 3ε »Ί ϋίεεΓβΙ : ΟυΪ8 ιηβοβ οευΐοβ

βΙΤοιϋοΐ 3 οαρίιο, βΐ ΐΓβηβΓβΓεΙ 3(1 ίιΐ ςιιοιΐ ( οηοπΙοβίιΐΓ ει 681 16γγ68(γ6? Νοίιϊβ ςιιοςυβ Ηοε ]υΙ>εΐ

ιϊιηίΙίιβΓ Γ3Γ6Γ6 αΊιηι ρΓχείρίΐ, ηυχ βυτβυιη βυηΐ ββρβΓβ", ςυοϋ ρεηηϋβ 681 30 8ί άίοεΓβΐ, 03ΐ>εΓβ

οευ1θ8 ίη εβρίΐε.

'Αλλ' ε! μεμαθήκαμεν πως είσιτβί σοφοΰ οί όφθαλ- 8ει1 8ί όίϋίοίιιιυδ (ΐιιβηιαίΐηιοιίιιιη βυηΐ δβρίβηΐί·

μο\ έν κεφαλή αύτοϋ, φύγωμεν την άφροσύνην, ήτις (] οεηΐί ίη 6^υ8 ΟβρίΙβ, Γιι^ίαιίιυβ ίηβίρίβηΐίβιη, ςιιιβ

σκδτος τοις έν τώ βίψ τούτψ πορευομένοις γίνεται, ι Ό 681 ΐεηβΟΓΧ ίί8, (|υί ίη ηοο νΐΐβ απιϊιιιίαηΐ. ι δΐιιΐ-

γάρ άφρων, ι φησίν, ι έν σκότει πορεύεται. > Άφρων

δέ Ιστι, καθώς ή προφητεία φησ\ν, ό έν τί) καρδία

λέγων μή είναι θεδν, δς διεφθάρη καΐ έβδελύχθη έν

έπιτηδεύμασιν. Ή οέ ακολουθία τοϋ λδγου θεραπεύει,

διά τών έφεξής ί'ρημένων, τοϋς μικροψύχως περί

τήν ζωήν ταύτην διακειμένους· ο:ς χαλεπών τι τδ τοϋ

θανάτου νομίζεται , κα\ διά τούτο κέρδος οΰδέν τοΰ

κατ' άρετήν Βίου τοις τήν ύψηλοτέραν μετιοΰσι ζωήν

είναι πεπίστευται· δτι άμφοτέροις πρδς τδ αϋτδ πέ

ρας ή ζωή καταλήγει· καΐ ούκ έστιν άποφυγεΐν τοΰ

θανάτου , εί μή διά της άστειοτέρας κατορθωθήναι

ζωής. Τάς ούν τοιαύτας αντιθέσεις ώς έξ ιδίου προσ

ώπου ποιούμενος, πάλιν καθάπτεται της άτοπίας τών

Ιιΐ8 βηίπ), ι ίηςυίΐ, < 3πιΙ>υΐ3( ίη Ιεηεοηβ. ι Ιη»ί-

ρίεη8 »υΐεηι εβί, υΐ άίείΐ ρΓορηεΙίβ ", ςυί ίη εοπίβ

δαο οΊοίΐ ηοη οββο Οβυηι, ςυί εοΓΓυρΙυβ 6( 3ΐ)θηη-

Ιΐ3η(1υ8 ενββίΐ ίη βυίβ δΐυάϋβ. Οιιοά βιιΐβπι δβςυίΙ^Γ

ίη εοηΐβχΐυ ΟΓβΓιοηίβ, ίίδ πιεάβΙιΐΓ ρεΓ 63 ςικβ

(Ιείηεερβ ο"ίοΐ3 βιιηΐ, ςιιί αά Ιιαιιβ νίιαιη βυη( ριι-

8Ϊ11ί εί 8ΐι]εοΙί βιιίηιϊ, (]ΐιί ηιοΓίεηι ^Γ»νβ βΐίηυίιΐ 61

ΙβΓπΰΠβ εχίδΐίιηβηΐ, εί ίο"βο ίίδ ςυί βχ νΪΓΐυΙβ τί-

νεηάο νίΐβιη ρβΓδεςαυηΙυΓ δΐιΙιΙίιηίοΓοηι, ηίηίΐ ΙυεΓΪ

εΓεύιιηΙ αοοοϋβΓε, ςυοη'ιίΐη ίη ευηια'εηι Γιηεοι υΐΓίί-

ηιιβ νί(3 άβδίηίί , ηεηυβ ηιοΠεηι ιιουίβ βχ εο ΙίεβΙ

β(Γιΐ{[6Γ6, ςηθ(Ι νίίβηι α^ηηιιιβ πιεΙϊοΓεπι. ΤβΙεβ 8Γ^ο

Γβοίειίδ οο]βεΐίοη68, (βηςυβηι εχ ρΓορπβ ρβΓδυηβ,

προφερί·/των εκείνα, ώς άνεπισκέπτως έχίντων της "* Γυτδϋδ ίηβεοΙβίυΓ βΐΐδΐιπίίΐαΐεπι εοτυηι ςυί ίΙΙ»

τών δντων φύσεως, κα\ διδάσκει τήν διαφοράν, έν τίνι οΥ^ίο'ιυηΙ, «Ι ςιιί πιίηίιιιβ εοηβΜβΓβηΙ οΟΓηπι, ςη»

δυηΐ, ηβΙιΐΓβηι : 61 (Ιοοοι ιϋΙΙοΓοηΐίηιιι, 61 ίη ςυο-

ηβηι βιΐ νίΓΐιΐδ νϊιϊο δΐιρεΓΪΟΓ : ηπηιρβ ςποιΐ ηοη ριτ

ιηοΓίίδ εοηιιηυηί(3ΐβπι ηικπίίπη ίη 6Ϊ3 δροτοίητ

χηυβίίΐαδ : «.ειΐ ροΓ οοη3 νβΐ ηκιΐβ ςυχ ρο6(«>

εχ$ρεοΐ3ΐι(ιΐΓ, ίηνβηίαΐυΓ (ϋΙΤοΓβηΐί». δίο βιιΐβιιι

Ιιβίιεί εοηίοχιιιβ οΐ^εείίηηίδ: < Νονί ε^ο (\αοά υηιι»

ενεηΐυδ οοουΓΓβΙ οηιηώυδ. Μ. Ει ιΐίχί ε^ο ίη οοτίΐβ

ιηοο : δΐυΐιί ενεη(«ι ηιίΗί ηυοο,υβ ενεηίεΐ. Οιιγ

βΓ^ο ιη3^0Γείη ορβΓ3πΐ(ΐ6<1ί 83ρίβηΐίχ?15. Ι.οοιιΐι>8

δΐιιη ίη ουπίο πιεο, ρι-ορίοτοα ιρπκΐ 8(ιι11ιΐδ εχ

3ΐ)(ΐη(ΐ3ηιί3 ΙοηυίΙυΓ : Ηοε ςυοηυε 681 νβηίιβ».

16. Νοιι οδΐ ηιοΐιΐοΓί» βαρίβηΐίδ ευηι δΐυίιο ίη χΐβτ-

τδ πλέον έχει ή άρετή τής κακίας· ώς ούχΐ διά τής

τοϋ θανάτου κοινδτητος δμοτιμίας τινδς έν αύτοϊς

-έλπιζομένης, άλλά διά τών εϊς ύστερον άναμενδντων

καλών ή κακών τής διαφοράς ευρισκομένης, "Εχει

δέ ή λέξις τής άντιθέσεως ούτως · « "Εγνων εγώ δτι

συνάντημα έν συναντήσεται τοις πάιιν αύτοϊς. ΚαΙ

«Ιπα έγώ έν τή καρδία μου , ώς Συνάντημα άφρο

νος καί γε έμο\ συναντήσεται. Κα\ ίνα τί έσοφισάμην

έγώ περισσόν ; έλάλησα έν τή καρδία μου, διότι δ

άφρων έκ περισσεύματος λαλεί, δτι κα! γε τοΰτο

ματαιίτης. "Οτι ούκ Ιατιν ή μνήμη τοΰ σοφού μετά

τοϋ άφρονος εις αιώνα· καΟ' δτι ήδη αί ήμέραι αί

75 |

I 3<|<|.

Οι·, ιν, 10. " II ϋοΓ. χπ, 2 8ς(,. Τ7 «„,„. Τ,Μ> 3δ. " Οοίοδδ. ιιι, 1. " Ρδβΐ. χω,
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ηιιηι : φΐαηιΙοφΓκΙεηι ]3ηι (Γιεδ νεηίεηΐββ : οιτιιιί:» Α έρχόμεναι- τά πάντα έπελήσθη, κα\ πώς άποθανεΐται

οϋΐίνίοηί πιαηϋαο βυηΐ, βΐ ςιιοηαιιι ιηουΌ ιηοτίβ

ι ιι γ 33ρίειΐ8 πιπί ϊηβϊρϊβπΐβ ? > Ουίυιιβ $υ1>,|ιιη§ίΐ δβ

οάίο ιΙΐ£ΐι;ι βχίδΐίηιαδδβ οηιηία, ο,υοπιπι ριϊιΐδ νε-

ΙιβιηβηΙί 8ΐιιιΙί(» Ιβηβ1>3ΐυι· ; νηηιπιι Ιαηψοηι ηοηυηι

ΗΐηρΙΐΊ Ιΐ'ΐΐί. Ει οιηηϊ:ι $6 άίείΐ οάιο Ιΐ2ΐ>υΪ83β, ηιιηΒ

1:ι1ιοΐ'ίΐνίι αά Ιιαηο νΗηπι ίηΐιιεηδ : ηιιοϋ ηίη'ιΐ δίΐιί,

ββά εί ςπί ροδί ίρδυηι Γιιΐυτυβ 681, οπιη'ι» Ι<Ίΐ)οι·«νίι,

παί (]ΐιθ!ΐι»ι1ιι.οιΙιιιιι υΙεΙιΐΓ ίίδ φΐ36 Ιβοογο ραπβ

βυηΐ, ρΓορΙβτ ίιιΐυΓΐ ίηεειΊίίικΓιηβιη ριγείτε ηοη

ροΐυίΐ. 8ίε αυίειτι (ΙίείΙ 3(1 νει-ηιιηι : 17. ι Ει οόίο

Ι,βυΐιί νίίπηι, ψιοηίβηι Ιϋΐιοποδυιη αϋνεΓδυιη ιηβ

^ 681 ηιιοιΐ ίβοΐιιιη 681 8υΙ) 8θΙε, ηιιοηϊαπι οηιηία 8ΐιη(

Τ3η'ι(38 βϊ εΙεεΓιο βρΊηΐιις. 18. Ει οά'ιο 1ι»1)ΐιί

6£0 υηϊνεΓ8ΐιηι Ι;ι1ιοη:πι πηβιιηι πυο ΐ3ΐ>οπ) ςυΐ)

Βοίε, ςυοιΓιαηι (ΙίηιίΐΙο ίρδίιηι ήοιηίηί αυί ρο$1 πιο

Π3ΐυδ 681. 19. Ει ςαίδ βε'ιΐ, βίΐηβ δβρ'ιεηδ Γιιΐυηις

3η δΐιιΐΐιΐδ, ει 3η ίηβοΙεηΐβΓ όΌηΊΪηβυίΙιΐΓ ίη οηιηί

ΙμΙμιγο ςυβπι 1αΙ>0Γ3ΥΪ, εΐ ρεΓ ίιιϋιΐδίηαπι εχεηςί-

Ιβνϊ 8ΐι Ιι Βοίε ? εΐ ηοε φίοςυβ 681 ν»ηΊΐ38. > ΙΙχε

πιπί άίχίδδεί, η'^γο φίοςυε (Ιίείΐ 8ε 3(1 Ιιοε αίΤβοΐιιητι

Γιιϊδδε ηιιίπιο, ηεηιρβ φΐο(1 ιιικππ ει ββπιαβιη βχί-

«ιίηκιηΐ 6886 ρΐΓίεπι ει φΐί εχ νΪΓΐυίβ νίχίι, 61

ει ςυϊ 3(1 Ι)3ηε πίπ ηίη°'1 εοηΐιιΐίΐ δΙιιάΤι. Νβηι 31-

ΙεΓΪ φΐίάΌηι αΊείΙ ε88ε ΐ300Γ6ΐιι ίη 33ρίειιΓΐ3, ει ϊη

εοςηίΐίοηε, εΙ αιιϊτηί ηΐ3{-ηίΐικ1ϊηε ; βΐΐεπ νεΓΟ ίη

ΪΓ3 εΐ ίη (1ο1ογϊΙ)ιι8, φΐί 3( ε6(ΙυηΙ ρτορίεΓ ΜικΙίυπι

πικκΙ ροηϊΐυτ ίη ηβε νίΐβ. Εοϋ ειγο 8ίΙ>ί ίητίοεπι

ρβΓεβ 8886 άιίΓΟΓβ, ηοη δοΐιιιη ν»ιιίΐ3ΐ!8, 86(1 εΐίαηι

σοφδς μετά τοΰ άφρονος ; ι Οίς επάγει τδ μίσους άξια

νομίσαι τά πάντα, περί ά πρότερον έμπαθώς είχε, τδ

μάταιον ώς άγαθδν άσπαζόμενος. Καί πάντα μεμι-

σηκέναι φησίν, δια πρδς τήν ζωήν ταύτην βλέπων

έπόνησε· διότι ούδέν έαυτφ, άλλά τώ μετ' αύτδν πάντα

έπόνησεν* δς τί χρήσεται τοις πεπονημένοις προγνώ-

ναι δια τήν τοΰ μέ/λοντος άδηλίαν ούχ οΤός τε. Λέγει

δέ κατά λέξιν ούτως* « Κα\ έμίσησα τήν ζωήν, ότι πο-

νηρδν έπ' έμέ τδ πεποιημένον ύπδ τδν ήλιον, δτι

πάντα ματαιδτης, καί προαίρεσις πνεύματος. Κα\

έμίσησα έγώ σύμπαντα τδν μδχθον μου, δν έγώ

μοχθώ ύπδ τδν ήλιον, δτι άφ£ω αύτδν τω άνθριϋπω

τΛ γενομένω μετ' Ιμέ. Κα\ τις οΐδεν, εϊ σοφδς ίσται

ή άφρων, χα\ εί έξουσιάσεται έν παντ\ μίχθφ ψ έμδ-

χθησα, καΐ έσοφισάμην ύπδ τδν ήλιον ; Καί γε τοϋτο

ματαιότης. ι Ταύτα ειπών, ά/.λοτρ£ως φησ'ι χα\ πρδς

τούτο τϊ| ψυχϊ) διατεθήναι, τφ νομίσαι μίαν είναι τώ

τε κατ' άρετήν βεβιωχότι , χχ\ τω μηδεμίαν πρδς

τούτο πεποιημένω σπουδήν, τήν μερίδα. Τω μεν γάρ

τδν μόχθον εΐναί φησιν έν σοφία, χα\ γνώιει, χα\

άνδρεία· τω δε έτέρί,ο έν θυμφ χα\ έν άλγήμασι

τοίς διά τήν περί τδν βίον σπουδήν προσγινομένοις.

Τδ ουν εις Γσον άλλήλοις άγειν τούτους , οΰ μα

ταιότητος μόνον, άλλά χα\ πονηρίας εΤναί φησιν.

"Εχει δέ χα\ αύτη ή λίξις ούτως* < Κα\ έπέστρεψα έγώ

τού άποτάξασθαι τη χαρδία μου, έν παντ\ μόχθω μου

ψ έμόχβησα ύπδ τδν ήλιον δτι "Εστίν άνθρωπος, δτι

μόχθος αύτοΰ έν σοφία χα\ έν γνώσει, χαΐ έν άνδρεία,

ίιιιρΓθΙ)ίΐ3ΐί3 (ΙίείΙ 6386 δίβΐιιιιιι. 8ϊο 31116111 Η;ι1)6ΐ (] χα'ι άνθρωπος δς ούχ έμόχθησεν έν αύτώ, δώσει αύτώ

εοηΐεχίυβ : 20. € Ει οοηνβΓίί ε^ο υΐ ΓεηυηΙΪ3ΐ-βπι μερίδα αύτού. Καί γε τοϋτο ματαιότης, χαΐ πονηρία

£0Γ(1ΐ ηιβο ϊη οπιηϊ ΙαυοΓε ηιβο φιο 1»οοΓ3νί βιιΐ) μεγάλη, ι

Βοίε. 21. Εβί Ιιοιπο ευ]υ& ΙαΙιοΓ ίιι ββρίεηΐίβ, εί ίη εο^ηίΐίοηε, εί ίη βηίηιί ηΐ3^ηίΙυ(1ϊηο, Ϊ8 ΗοηιιηΊ

ςυί ηοη 1αΙ>0Γ8νίΙ ίη ϊρ$ο, (ΙβυίΙ ρβΓίεηι βιιαηι. Ει Ιιοε (μιί<1οηι εβί νβηϊΐηβ. 61 ίπιρΓθ1>ίΐ38 ηιηεη». ι

42. « Ουοο" 8(1 ηοπιίιιί ίη οηιΐι'ι Ι^Ιιογο βιιο, βΐ ίη ι "Οτι γίνεται τώ άνθρώπω έν παντί μίχθψ αύτού

νοίιιηΐηΐο εοΓυΜβ βυί, ηυο ίρβε 1η1)0Γηΐ δυΙ> βοΐβ. χα\ έν τ?) προαιρέτει καρδίας αύτοΰ , ω αύτδς μοχθεί

23. Οηιηεδ α'ίεβ β]ιιβ βιιηΐ «ΙοΙοΓυιη, ει ε]ϋ$ βηίηιί

νβχ3ΐίο, ει εβΓίβ ηοείιι ηοη (ΙΟΓηιίΐ εοι* ε]ιΐ8, ει

Ιιοεηυοηυβ εδί νβηίΐββ. > Ιρδετυτδΐΐδ 8Ϊ5Ί ΐρβί »1ιαηι

οΙ)]εεΐίοηεηι ρΓοροηϊΙ εοπιηι ηιιί νίίαιη νοίυρίβ-

Γίβηι ]υάϊεαηΐ ρΓ3Β8ΐ3ηΙΪ0Γεηι, ψιαηι βίΐ νίΐβ δϋ-

1)Ιϊπι".ογ, ει βνβτΐίΐ ςυοιΐ ο^ϊείΐυΓ, υΐηιπιηυε ρει*-

βεηιιεηδ ίη ρτορΓίη ρεΓδοηβ, ηεηιρβ εί δοΐυΐίοιιειη

ει ο!>]βεΐίοηβπι. Εβί εηίηι ηιιοά Γυίΐ ο1>]εεΐυηι,

ύπδ τδν ήλιον δτι Πασαι αίήμέραι αύτού άλγημά-

των, κα\ θυμού περισπασμδς αύτού, χα! γε έν νυχτίου

κοιμάται ή καρδία αύτοΰ. Καί γε τοΰτο ματαιότης. ι

Πάλιν έτέραν άνθυποφοράν των τδν άπολαυστιχδν βίον

προτιμότερον κρινόντων της ΰψηλοτέρας ζωής, προ

φέρεται αύτδς έαυτώ, χα\ άνατρέπει τδ προφερόμενον

έν τψ ίδίω προσώπΐ;· διεξιών έκάτερα, κα\ τήν λύσιν

κα\ τήν άντίθεσιν. Τδ γάρ άντιτεθέν έστι, τδ μηδέν

ηίηϊΐ 3ΐίϋ(1 εδδε υοηυιη εχίδΐίηιβηάυπι, ςιιαιη ςοοιΐ ϋ άγαθδν οΓεσΟαι δεΐν άλλο, ή δπερ άν τις εις έαυτδν

ίη δβίρδίιηι ςυίδρίαηι 3(1πιΪ8βηΙ. Ηοε αιιίεπι βδΐ εί-

ϋϋδ βϊ ροΐυ.3. Εί αυΐεηι ου]βοϋοη'ι ηοε ιηοιίο οεευΓ-

ΓίΐαΓ, εα ηοη 68$ε (]υίϋυδ Ηοηιο 3ΐίΙυΓ ε! ΙχΙαΙιΐΓ,

86(1 δβρίεηΐίβιη εί εοξηίΐίοηεπι. Ουο βϊ υΐ οοηυιη

ςυκίειτι δίΐ ίη ηίδ ροηεΓβ δΐυάίυηι. 0υθ(1 ,ιπίρπι

ρεΓ επΓηεπΊ δυδείρίΐιΐΓ βίικϋυηι εί (ΙίϋββηΙίβ, βδΐ

3ΐιίαιί βΓΠίεΐίο βϊ τβιιίΐβδ, δϋυΐίπιίδ βηΐϋπι ϋοείπηχ

τεΐ'1>3 ηοε ηιούο δβ ΙιαΙιεηΙ. 24· ι Νοη 881 Ιιοηιιιη

ηοηιίηί ηυί εοπιβ(1εΙ βϊ υίοβΐ , εί οβίβηιίεΐ ηηίηια;

811»; οοηιιηι ίη \»\>οτβ δυο. 25. ΟυίηεΙίβηι ηοε

νίιΐί ε^ο. Ι)β ιιι η η ιι Πει ββΐ, ηυοά' ςυίδ εοπιβ^βΐ εί

1)ί1)8ΐ βΐίδςυβ ίρβο. 26. Ηοπαίηί Ιιοηο ίη εοηδρεοΐιι

βυο (ΙοϋίΙ δ3ρίεηΐί3πι ει ιο^ηΊΐίοηοηι εί Ιχΐίιίαηι, 61

ρεεοβίΟΓΪ άειίίι 3ηχί3ηι βοΐΐίείΐυάϊηεηι αϊ αϋύαΐ ει

χαταδέξηται. Τούτο δέ έστι βρώσις καί πόσις. Ή δέ

πρδς τούτο άπάντησις, τδ μήταΰτα είναι οΤς 6 άν

θρωπος τρέφεται χαϊ ευφραίνεται , άλλά σοφίαν χλ\

γνώσιν. Ής τούτο μέν άγαθδν είναι τδ έν τούτοις τήν

σπουδήν ίχειν ■ τδ δέ διά σαρκδς σπουδαζόμενον, περι-

σπασμδν ψυχής είναι χα\ ματαιότητα. Τά δέ ^ήματι

τής υψηλής διδασκαλίας τούτον Ιχειτδν τρόπον·· Ούκ

ϊστιν άγαθδν άνθρώπω δς φάγεται ·αί\ πίεται, χα1,

δείξει τή ψυχή αύτοΰ άγαθδν έν μόχθω αύτοΰ. Καί

γε τοΰτο εΐδον έγώ , δτι άπδ χειρδς τοΰ θεοΰ έστιν,

δ τί τις φάγεται κα\ πίίται -αρέξ αύτοΰ· δτι ΆνΟριό-

πψ τώ άγαθφ, πρδ προσώπου αύτοΰ, έδωκε σοφίαν

καί γνώσιν και εύφροτύνην , καί τώ άμαρτάνοντι

ίδο;κε περισπασμδν τοΰ προσθεΓναι κ»\ συναγαγεϊν,
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τίϋ δούναι τώ άγαθώ πρδ προσώπου τοϋ θεοΰ · δτι Α

Και γε τοϋτο ματαιότης κα\ προαίρεσις πνεύματος. »

Ή μέν οδν διάνοια των έφεξής γεγραμμένων, κα\ ή

κατά τδ άχόλουθον προθεωρία, αϋτη έστίν ήν δι' όλί-

γων νΰν παρεθέμεθα. Καιρός δ' αν εΓη πάλΙν έπανα-

λαβεΐν την λέξιν, κα\ προσαρμόσαι δι' άχριβείας τοις

δητοΐς τά νοήματα. ΚαΙ Εγνων χαί γε έγώ, δτι συν-

άίτημα Εν συναντήσεται τοις πάσιν αύτοΐς, χα\ είπα

έγώ ώς συνάντημα τοϋ άφρονος χαί γε έμοί συναντή

σεται, χαί Γνα τί έσοφισάμην ; Τοΰτο δέ έστιν ή άν-

τίθεσις ήν αύτδς έαυτψ άντιτίθησι , λέγων · Εί έν

έστιν έπ' αμφοτέρων τοΰτο θανάτου συνάντημα, χα\

οΰχ έξαιρεϊται της τοΰ θανάτου μετουσίας ή άρετή

τδν έν σοφία γενόμενον, είς μάτην μοι γέγονεν ή περ\

τήν σοφίαν σπουδή. Ή δέ πρδς τά είρημένα τοϋ λίγου

άπάντησις ποία ; Έγώ , φησ\ , τοΰτο περισαον έλά- Β

λησα έν τή καρδία μου, οτι άφρων έχ περισσεύματος

λαλεί. ΚαΙ δτι γε τοϋτο ματαιότης. "Οτι ούχ^ Εστι

μνήμη τοΰ σοφοΰ μετά τοΰ άφρονος είς αιώνα. Κατα-

γινώσχει γάρ ως περιττώς τε χαί άκολούθως της

άντιθέσεως ταύτης έπενεχθείσης, χαΧ άφρονα δνομά-

ζει τδν λόγον, 8ς οΰχ\ των άποθέτων έστίν, οϋδέ Εν-

δοΟεν έχ των ταμείων τής σοφίας προσφέρεται, άλλ'

ώσπερ τι περίττωμα τής διανοίας έστίν, άφροΰ δίχην

άποπτυόμενος. Άφρων γάρ έχ περισσεύματος λαλεϊ.

Τδ δέ οδτως χρήσθαι τψ λόγω, μάταιόν τε χα\ είς

ούδέν πλέον έστ\ , πρδς ούδέν Ετερον τοΰ λόγου τήν

σπουοήν Εχοντος, ή πεΐσαι μη τά φαινόμενα βλέπειν.

Έχ των δρωμένων γάρ ποιείται δ άντιλέγων τήν μά-

χην · χαι γάρ δ θάνατος των φαινομένων έστίν. Τί

δήποτε λέγων ; Οΰχ έν τούτω τοΰ έναρέτου τε, »ι\ τοϋ

πονηροΰ βίου ή χρίσις γίνεται , ώς δέον μόνον τδν

πονηρδν τεθνάναι τω σώματι· τδν δέ άγαθδν μένειν

τοϋ σωματιχοΰ θανάτου άπείραστον, ούχ είδώς έν τίνι

έστί τής άρετής τδ άθάνατον, χα\ τίς τών έν κακία

ζώντων δ θάνατος. Σοφοΰ, φησίν, ή μνήμη διαπαν-

τδς ζή, χαί παντ\ τψ αίώνι συμπαρατείνεται- τψδέ

άφρονι έναπεσβέσθη καΐ τδ μνημόσυνον. Περί γάρ

τών τοιούτων φησ\κα\ Προφήτης, δτι Άπώλετο τδ

μνημόσυνον αύτών περιφανώς κα\ εΰδήλως. Τοϋτο

γάρ ή ήχου προσθήκη ένδείχνυται. Ούκ Εστιν ουν,

φησί, μνήμη τοΰ σοφοΰ μετά τοΰ άφρονος είς αιώνα ·

άλλά τοϋ μεν σοφοΰ ή ζωή διαιωνίζει διάτής μνήμης·

τδν δέ άφρονα διαδέχεται λήθη. 'Εν γάρ ταϊς έρχο-

μέναις ήμέραις τά πάντα τοΰ άφρονος έν λήθη γίνε- ρ

ται · οΰτως αεί λέγων τψ δήματι χαθ' δτι ήδη αί ήμέ-

ραι έρχόμεναι, τά πάντα έπελήσθη.

Εϊ ουν δ μέν σοφδς ζητεί σοφίαν, δ δέ άφρων τψ

θανάτω τής λήθης ένηφανίσθη, πώς, φησί, λέγεις δτι

«ποθανεΐται δ σοφδς μετά τοΰ άφρονος ; Διά τοϋτο

τοις κατά τήν ζωήν ταύτην έσπουδασμένοις αύτώ

άλγύνεται χαί έπαισχύνεται, κα\ μισεΐν λέγει πάντα

όσα αύτώ πρδς τήν ζωήν ταύτην έσπούδασται, δμοιον

πάσχων ώσπερ άν εί τις φαρμακωμένου μέλιτος άν-

αι5ώς έμφορηθε\ς έκ λαιμαργίας, είτα είς χυμδν αύ

τώ πονηρδν τής λιχνείας μεταβληθείσης, έν τω έμέτψ

λάβοι τοΰ άνακεκραμένου φαρμάκου τήν αΓσθησιν

τοΰ συνεκπτυομένου μετά τοϋ μέλιτος · κα'; διά τοΰτο

εοη£Γ6£βΐ, υΐ <1οΐ <·Ί «|υϊ βδΐ 1>οπη3 ίη εοηδρεαυ

ΰβί. Ε( Ιιοο ςυοαυβ ΟδΙ νβηίΐβδ 61 νοΙυηΐΗΠβ εΐβ-

εΐίο δρίηΐυδ. ι Ε$( βΓ§ο Ιιϊο ββηβυδ οοηιηι ςιιχ

όεϊηεερβ δεπρΐ3 βυηΐ, 61 Ιιχε εδί ςιιχ βδΐ εχ εοη-

δεαυεηΐίβ ρΓχηιίΙίειιύβ εοηΐβηιρΐ3ΐίο, ρ,υβπι ρβυείβ

ιιυιιε ϋιΜυχπίΜΐϊ. Τβηιμυδ αιιίειη 681 ηυηε Γβρβ-

1611(11 ο μ 1 1 Ιοχ Ιπ ιΐί , 61 Τ6Γΐ)ί$ 3εεοηαπΐ0(ΐ3ηαΊ η ο ο υ -

ταίε δβηΐεηΓιαπι. Νονί 6<;ο ςυοά ιιιιυδ βνβηΐυδ οε-

ειιιτεί οιηηίΐιιΐδ, 6( ύίχϊ βςο φΐοά «Ιιιΐιί ενειιΐιιβ

ηιΐΐιί ςυοςυβ οεβϋΓΓβΙ. ΟυΓ ϊΐβςυβ πιβίοΓβπι ορβ-

Γ»ιη άβ(1ί $3ρίβηΐίχ? ΗχεεβΙ αυΐβπι ο1)]εεΐίο ηυαπι

ϊρ$β 8ί1)ί ο1)]ίείΙ, άίεεηβ : 5ί ΐηεβΐ ίη υΐηβςυε ενβη-

Ιυ» πκιι ΐίδ, ηεε νίιΊυ$ ευια ςιιϊ εναβί! 83ρίεη8, 3

ιηοΓίο ε\ίηιίι, 1'πιϊΙγ,ι ηιεαιο εοΙΙοεβνϊ ομεΓηιιι ϊη

8ΐυ(1ίο &3ρϊεηΓιχ. 0υοπΐ3(1ηιο(1υιυ «ϋίβω ίΪ8 ς^χ

άϊε(3 δΐιιι I, οεειίΓΓΪΙ θΓ3ΐίο? Ε^ο, ίηηιιίΐ, Ιιοο ίΐι-

ρβΓνβεαηβυηι άίχϊ ίη εοηΐβ ιηοο : βΐιιΐΐνκ εχβυρεΓ-

3υυηϋ3ΐιΓΐ3 ΙοηυϋιΐΓ. Ηοε ςυοςυε ε$1 ναηίιβδ. Νοη

εβί πιεηΐ0Γ'ΐ3 83ρϊεηΙΪ8 ευηι βΐυΐΐο ϊη χΐβπιυπι.

1>.ιηιη;ιΐ ειιϊπι Ικιικ: ο^βεΐίοηειιι, υΐ ϋΐιρει·ν303ΐιεε

εί ηοιι εοη56ι]υ.6ΐιΐ6Γ 11(3(311), εί 8επηοηεηι νοε3(

ίιΐϋίρίειιίειη, (]υί ηοη 681 εχ ΓεεοηαΊΐϊε, ιιο(|υε εχ-

ρΓοιηίΙιΐΓ εχ ίιιΐ6Πΐί$ 83ρΊεη(ίχ ρεαυ3Γϋδ, 5ΐ?»1 68(

ιηεηΐίΐ νείυΐί ςυοιίιΐϊΐη εχεΓεοαειιΐιιηι, υΐ ςυΐ Ιη-

813Γ βρυιηχ εχραβΙυΓ. δΐυΐΐυδ εηϊηιεχ 8υρεΓ3ΐ>υη-

(Ι3ΐιΐί3 ΙοφίίΙιΐΓ. δίε 3υΐεηι πΐί $βηιιοηε, νβηυιη ε8(,

ει ηίΙιίΙ ηΟΌη εοηιπιοιίί, ευηι ε}υ3 ηοιι $Η βΐϊυά ϊη-

8ΐίΐυ(υιη ίη Ηοε ΙιΙιγο, ηυβηι υΐ ρβΓ8υ3(1ε3ΐ ηοη

ίηΐυεη ε3 ηυα? αρρίτοπί. Νβηι ςυί οοιιίΓαύϊοίΙ, οοη-

Ιβηϋϊι εχ ϋβ ςυχ νίάεηΐυΓ : εχ ΐϊβ εηίηι ςυχ νίάεη-

ΐιιΐ' εβί ηιοΓβ. Ουίάηαοι αηίβηι ιϋεΗ ? Βοηχ ε( $εε-

ΙεΓβΐχ νίΐχ ηοη ίη Ιιοο εβί ]υάίείυηι, ηυ38Ϊ ορΟΓ-

ΐεΓεί 8εβ1ε$1υιη ΰοΐιππ πιογι εοΓροΓβ : ϋοηιιπι βυΐεηι

ηΐ3η6Γβ εχρβΓίβηι ηιοηίβ εοίφοηβ , υΐ ςιιΐ ιιεβείβι

ίη ο,ιιοηβιη 8ΪΙ νίιΐιιΐίϊ ίιηιιιοιΊ;ι1ίΙ:ΐ5, ει ηυχηβηι

8)1 ιιιθΓ3 εοπιιιι πυί νίνυηΐ ίη νίΐίο. Ν.ιιιι 83ρίεηΙΪ8

ςυίάεπι, ίηςιιίΐ, ιπειποιία νίνίΐ ίη ρβΓρεΙυιιηι, β(

ϊ,ίηΐϋΐ ειιπα χνο υηίνεΓβο «χΙβηάίΙυΓ : ευηι 8ΐυ11ο

αυΐβιη εχβΐίη^υίΐυΐ' ε]αβ ιηεηαοηβ. Όβ ε]υ$ιιιοοϋ

εηίιη 1ιοιηίηίϋυ$ ;<ίι εΐίβιη ΡΓορηεΐ3 : Ροιϋΐ ηιε-

Π10ΓΪ3 εο πι πι εΐ3Γβ 3ϋ ηιβηίΓββιε. δοηί εη'ιιη ηοε

ίη(1ίε3ΐ 3(Ι]βεΐίο. Νοη 681 6Γ§ο, ίηςυίΐ, ιηβηιΟΓΪα.

&3ρίεηΐί8 οιιπι 8ΐυ1(ο ίη χΐβΓηυηι : 86(1 83ρΊεηΐί$

ςιιίιΐβιη νίΐα ίη χΙεΓηιιπι πιηηεΐ ρβΓ ιηβπιοΓίβιη :

8(η11υηι αυίοιη εχείρίΐ ουίίνϊο. 1η νβηίβηΐίϋυ» εηίιη .

(Ιίβΐιυβςιιχευηηιιε 8υηΙ 8ΐυΚί, πιβηαβιιΙιΐΓ οοΙίνίοηί :

Ιιοε νβΓϋο νβΐυΐί (1ίεεη5, φιοά υΐ ]3ηι άίβδνβηίεη-

Ιεβ, ιηαηάΐΐα 8υηΙ οηιηία ουίίνίοηί.

δί 6Γ§ο 83ρίεη8 (μιίίΐΐ'11) φΐχπΐ δβρίεηΐίβηι, δΐιιΐ-

Ιυ$ αυίειιι (Ιείεΐυτ ιιιογ(6 οΐιΐίνίοηίβ, ηυϋηιο(1ο, ίη·

αυίι, ιΐίοϊδ ιηοπίιιΐ'ϋΐΐ) 6886 83ρίεηΐειη ευιη 8ΐυΙ(ο?

Ει 10*60 άίείΐ 86 άοΙεΓβ ει επιΐιείεβι-ε ρι-ορΙεΓ «3 ίη

ψιχ δΐιοιιι δΐυ^ίοιη ροβυίΐ ίη !ι;ιε νίΐ3, ει ΰίείΐ 3β

0(1ί336 οπιιιί3 ηυοΓυπι ίρδβ ίη Ηαε νίΐα βΐυάίο Ιεηβ-

1ΐ3ΐιΐΓ, υΐ ευί υβυνεηίΓεί ρεπηαβ, 3ΐςυε εϊ ηυί

πιειίίεβπιεηΐ* ιηεΙΙβ ρβΓίυ$ο ρΓΧ ίη^ΐιινίβ ϊηιρΓϋάβη-

ΐεΓ ίηιρίεΐυβ, ϋείηϋε ίη ηΐ3ΐυιιι 83ρθΓβιη εί ηιυΐ3ΐ»

ιΐιιίεειίίιιε, ίη νοιηεηοΌ 3εείρΪ3ΐ βεηβυηι ρεΓηιίβΐϊ

ιηεάίεαηαεηΐί, αυο(1 δίιιπιΙ ευηι ηιοΐΐε εχρυίΐυΓ : βί
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ίιίβο ρΓορΙβΓ ΪΠ13ΓΟΓΪ3 ηιοηιοτίαηι πιβΐ οϋβηΐ : ςιιο- Α τή Ι^ήμΏ τήί Αηδίας μισών τδ μέλι · ότι πλησμονή

ηϊβιη 8&1ίβΐ38 ρβΓ ηιβάίοβηιβηΐυπι 8υ1>νβηίΐ δίοηιβ-

γΙιιιπι. ΙΙαο άβ ε3ΐΐδ3, ουιη ηοη υδο,υβ 3(1 33ΐίβΐ3ΐεπι

*β ίη ϋβ ίηΊμΙβδδβΙ, ςιιχ Γβείυηΐ 3(1 <1βΙίεΪ33, ςυατυιη

βΐιιάίο Ιβηβ1>3ΐιΐΓ ίη νοπιίΐυ οοηΓβδδίοηίβ, Ι3η(|ΐΐ3ΐη

βΐϊηυβπ) νεηβηί οαΐβπιίΐίίοιη, βοπιηι ςυ* β£6Γ3ΐ

ρι-οοτυπι 30 ιΐεάβειίδ οά\ο ηβυβιΐδ ει βΐιοηιίιιαηδ ,

εΐ3ΐη3ΐ 86 ΗΙαπι οϋίδδβ νίίβηι, βίε οΊββηδ 3(1 νβΓ-

|>αιη : ι Ει οάίο ηβΐιιιί νϊΐαηα, ςυία ιηϊΐυηι αΰνεΓ-

βιιπι ωβ 681, ορα$ ςυοιΐ (ιιβίυηι βδΐ βαΐ) δοΐβ. ι Μοη

εηίηι, ίηςυίΐ, υΐΐϊ 3ΐϋ, 88(1 ηιΐΐιϋρ&ΐ ΓυίπιαΙαβίυςϋϊ

ίβεί 3ΐιΙ) ιοίβ. ΜίΙΓι βιιίιη ηίΙιίΙ δίβΐ εοΓυιη ςυχ ί3εΐ3

βυηΐ : ββ(1 ορίηίο βηηΐ οιηηία ίη ςυ« δΐυάϊυηι οοη-

ΓβΓεϋαιη, ει ίιιιρβίυδ Ιίϋβπ βΓοϊΐπί ει βίεοιίοηίδ.

Οπιηίβ βιιΐηι ν3ΐιί(38 εΐ νοίυηΐβπβ βίεειίο δρίηΐιΐδ.

διά τοΰ φαρμάκου την άνατροπήν κατειργάσατο.

Τούτου χάριν , ού μέχρι κόρου των πρδς τρυφήν

σπουδαζομένων έαυτδν έμπλήσας έν τφ τής έξαγορεύ-

σεως έμέτψ, καθάπερ τίνος δηλητηρίου ποιότητα τήν

ϊιΛ τοις πεπραγμίνοις αίσχύνην σικχανθείς τε κα\

βδελυξάμενος , μισεϊν βοα την ζωήν έκείνην λέγων

ούτωσΐ κατά τήν λέξιν, δτι ι Και έμίσησα την ζωήν,

δτι πονηρδν έπ' έμέ τδ ποίημα τδ πεποιημένον ύπδ

τδν ήλιον. ι Οϋ γάρ άλλω τιν\, φησίν, άλλ' έμαυτφ

γέγονα πονηρδς, οΐς έποίησα ύπδ τδν ήλιον. "Εστηκε

γάρ μοι τών γενομένων ούδέν · άλλ' οίησις ήν πάντα

τά σπουδαζόμενα , κα\ δρμή προαιρέσεως. Τά γάρ

πάντα ματαιότης, κα\ προαίρεσις πνεύματος, φησί.

Και άλλος λέγει μίσους άξίαν είναι τήν ώδε σπου—

ΜίςυίΙ. Ει 3118Γ άίοίΐ οά'ιο ββδβ ϋί^ιιυυι ςυοιΐ ϊιι Ικβο Β δήν, δτι μή έαυτφ τις, άλλά τω μεθ' έαυτδν πονεΐ,

ΐοιιίεηυΓ δΐυαΊυηι, ςιιοϋ ςυίδρίαιιι ηοη δίηί, 86(1 ει

<]υί ροδί 86 Γυΐυηιβ εβί, ΐ3ΐ)0Γ3ΐ ςυουΌυηα,υβ ίη Ιιβο

νιΐ3 36Π βίαϋίο βίΓεοεπΙ, ιΐ3ν3ΐΪ3, ροΠϋδ, ρΓχεΐ3·

Γ38 30 ιΐ)3£ΐιίΩθ3$ ρΓορυβηβευΙοπιπι βΐ χύίβοίΟΓυιη

βίΓΐιεΙυΓβδ, νε$ΐι1)υΐ3, 3ΐπ3 εΐ ΐιίΓΓΟδ, ριι1ο1ΐΓ33 ροΓ-

Ιίευβ, ιηοΙεδ βδδΐίΓξβηΐβδ, 6( φιί ίη εο!εη(Ι& 16ΓΓ3

δυδίίρίιιιιΐυι· ΐ3υθΓ63, οιηηβ £6ηυδ ηεπ)0Γ3, ρ»!·-

ο,υβ 3ΐηοεηίδδίπΐ3, εΐ νίηειβ, ςα* Ιαιϊΐυιΐίηβ δυυΐ

ίθ5ΐ3Γ ιηβΓίδ, ει δί ςιιΜ 3ΐίυύ ε]υδΐιιθ(1ί 1ι1>οηΙ

ςυίοηηηιιβ ί3ΐ)0Γ3νεηΐ, ΓπιιΙιιγ βυίειη ςυΐ ροβΐ Η-

Ιιιηι νίΐβιη λ%ιΙ,

ΙηεεΓίιιπι ββΐ βυίειη ηιιιη νίΐϋ ηΐ3ΐ6ΓΪ3ΐη εορϊβδ

ει ορβδ βιΐ είΓβεΐυτυδ. Νοη εβί εηίιη ςαοηιοιϋοβΐ,

εο^ηίΐϊοιπβ 031)83 άεηιίΙΙεΓε δβιίδυπι 3(1 Γαείεικίαπι

η3Γΐιηι ΓεΓυηι ρεΓίειιΙυηι. Οιιοά ςυκΙβωβ^οΐ ίηςαίΐ, '

ίεοί οΙ) 63ρίεηΐί3ΐη. Ουηι δΊνϊβδεηι βηίηι νείυΐί

ςαεηιιΐ3ΐη ρυΙΙυιη, η3ΐυΓΧ βρρβιίΐίοηβηι ΙίϋεΓε ίη

ίηίβΐΊοη1)υδ ρβηιηιρεΓ εχδαΙΐ3Γε βηίηιί ηιοΓιηυδ,

63Π) ΓϋΓδυδ ΓβρΓβδδί 1)3ΐ>εηί3 ΓϋΙίοηίδ, ει ε]υδδυ1>-

^6^ί ροΐεδΐ3ΐί. Οαίδ, ίιιςυίΐ, δοίι 3η ϋΐβ ςυοςυε

ηυί ροδί ηοδ ίη Ιιίδ Γυβπΐ, νοίιιρίαΐί ίηιρ6Γ3οίΙ, εΐ

Ιΐοη ίρδβ ροΐίϋδ δβΓνίβΙ, νείυΐί ςυοάϋαηι ηιαίιοί-

ρίυηι, νοίυρίβΐίδ ροΐε3(3ΐί ίβ 8ΐι1)πιίΐΐεηδ? ΡΓορίβΓ-

£3, ΙηςαϊΙ, β{0 υηίνοΓδυιη ΙβσοΓβιη ιηευηι οχΐίο 1)3-

ΙιυΙ, ςυεηι ΐ3ΐ>οι°ο 8υ1) βοΐβ : ςυοηίβιη ειιιη (ϋκιίΐΐο

)ιοιηίηί ηυί ροδί ηιβ πβΐιιβ ββΐ. Ουίβ 3υΐεηι δείΐ

ββρίεηδίιε βτίΙ 3η δΐιιΐΐυδ, ει 3η μοιοβίαίοιπ εχεΓ-

0*ίϊ1 ίη οηαηί Ιβοογο ηιεο ςιιεηι ΙαΙ)0Γ3νί, ει ηΐ63

δπερ άν εν τΐ) ζωϊ) ταύτη κατά σπουδήν ένεργήσας

τύχοι, νεώρια, λιμένας, τάς λαμπράς τε χα\ πολυ

τελείς τών επάλξεων τε κα\ οικοδομημάτων κατα-

σκευάς, προπύλαιά τε κα\ πύργους, κα\ κάλλη στοών,

άναστήματά τε, τάς τε κατά γην φιλεργίας , Λλση

παντοδαπά , κα\ λειμώνων κάλλη , κα\ άμπελώνας

μιμουμένους τά πελάγη τοις πλάτεσι, και εΓ τι άλλο

τοιούτον πονεϊ μεν δσπερ αν τύχη πονήσας, μετέχει

δέ ό μετ' έκεϊνον έπιδημών τφ βίω.

"Αδηλον δέ εΐ μή κακίας ύλην τήν περιουσίαν

ποιήσηται. Ού γάρ πάντων έστ\ τδ γνώσεως ϊνεκεν

εις τήν τών τοιούτων πεϊραν καθεΐναι τήν αίσβησιν.

"Οπερ έγώ, φησ\ν, ύπδ σοφίας πεποίηκα. Κατ' έξ-

ουσίαν, οΐόν τινα πώλον, τήν τής φύσεως δρμήν μι-

κρδν άφε\ς έπισκιρτησαι τοις κάτω πάΟεσι, πάλιν

άνεστόμωσα τ?) τοΰ λογισμού ήνία, κα\ τϊ) τούτου

έξουσία ύπήγαγον. Τίς οίδε, φησίν, εΐ κάκεϊνος όσ

τις ποτέ μεθ' ημάς έν τούτοις γενόμενος, έξουσιάσει

της άπολαύσεως, κα\ ούκ αύτοϊς μάλλον κυριευ-

θήσεται, οΓόν τι άνδράποδον τ?, δυναστεία τής ήδονής

ύποκύψας ; Διά τούτο, φησ'ιν, έμίσησα έγώ σύμπαντα

τδν μόχθον μου δν έγώ μοχθώ ύπδ τδν ήλιον · δτι

άφίω αύτδν τω άνθρώπωτω γενομένω κατ' έμέ. Και

τίς ο'δεν, εί σοφδς έσται ή άφρων, κα\ εϊ έςουσιά-

σεται έν παντί μόχθφ'μου φ έμόχΟησα κα\ έσοφισά-

μην ύπδ τδν ήλιον ; Ταύτην γάρ οΐμαι τοΰ (ίητοΰ τού-

ίηιΙιΐδΙΠί βιεοβίΐβνί δη1)δθ!ε? ΕχίδΓιπιο βηΐιη 6886 ρ του είναι τήν έννοιαν, τδ μή πάθει αύτδν πρδς τδν

Ιιιιιιε δβηδυηι ημ]υδ (ΙίοΓι, ςυυιΐ ηοη 3ΐίςυ3 αηϊιτιϊ

ρβΠατ1)3ΐίοηβ (Ιβίβρδυδ δίι 3(1 Ιΐ3ΐιε νίίβηι νοίιιρία-

Γΐ3πι, 86(1 3(1 β3ΐΐ) τεηβήΐ ςιιαϋβιιι ηιϊοηβ 8:<ρίβη-

1136, ιιΐ ςυί βί ϊηιρβΓβηβ β^υβ ΓυεηΙ ριηΐεβρβ,

ηοη ίαίβω ρβτεηδ ε]ιΐδ ίιηρεηο. Ουίδ βΓ|0 βοίΐ, ίη-

ηυίΐ, 3η (]"> ροδί πιο ββΐ Γυΐυτυδ, εοΓυιη ηοη ρβτβ-

1)ί ι ίηιρβτίο, ς ιΐ3Β ε$ο ΙβοοΓβνί ηοη ρβΓ αΙϊςυ>ιη

αηίηιΊ ρεηυΓοβίϊοηεπι, κά ρβΓ Βαρίεηΐϊαιη ? ΡβΓ Ιιοο

εηίιη ςυοά ΙβηοΓεηι ηοηιίηβνίΐ, άεΙίει°3δ δίςηίύοβΐ,

ςυοϋ ρβΓ νίηι, νείυΐί ςυοϋιΐβιη ϋίΠίοϋβ εεΓίβηιεη,

α4ηιί8ίΐ νο1υρΐ3ΐί8 ρ3Γΐίοίρ3ΐίοηβιιι. Ει Ιιοε θγ^ο, ίη·

φήΐ, ίη Τ30ΪΙ ηυηιβΓβΐυτ. Ρογγο βαΐβιη ιΐϊευϊ ςυο·

ςυβ 3ΐϋ εχ ηίδ φνε ηίε βηηΐ, ϋίείι 3ηίηιαιη δυβιη

κηνηοίΜΜι οι οηΐίοηβ \ά <ιυοι1 κϋ>ΐ τυ1ΐ8ΐ{ηίβθ31·

άπολαυστικδν βίον κατολισθήσαι, άλλά τινι λόγω σο

φίας έπ\ τούτο έλθείν, έν έξουσία ποιούμενον τήν

μετουσίαν, και ούκ αύτδν ύπδ τής δυναστείας ταύτης

κατακρατούμενον. Τίς ουν οΐδε, φησ\ν, εί μή έςου-

σιασΐήσεται ύπδ τούτων ό μετ' έμέ , άπερ ού διά

πάθους έγώ, άλλά ύπδ σοφίας έμόχθησα; Δηλοΐ γάρ

διά τοΰ μόχθου όνομάσαι τήν τρυφήν, δτι βεβιασμένος

οΤόν τινα δυσκαταγώνιστον άθλον τής ήδονής τήν

μετουσίαν προσήκατο. Κα\ τοϋτο ουν, φησίν, έν τοις

ματαίοις καταριθμείσθω. Κα'ι άλλι·) δέ τινι λέγει τών

ώδε, τήν έαυτοϋ ψυχήν άποτετάχθαι, κα\ φανεροί τώ

λογω δ βούλεται. Δια6έ6ληται γάρ πρδς τδν τής όρθής

κρίσεως άμαρτάνοντα, δτι βλέπων έναργή τών έναν-

τίων βίων τήν διαφοράν, έξ ών δ μέν περ\ τήν άρε ·
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ϊήν πονεΐ, χα\ πρδς ούδέν άνθρώπινον τήν έπιθυμίαν ^ ΙηδίηιυΙβΙιΐδ βηϊιη ΓαΐΙ αραα" βϋΐη ςιιϊ η ι-εείο 3ΐ)6Γ-

κατάγει, δ δε έτερος, κατά τδ Ιμπαλιν, πόνον μέν

τινα των έναρέτων ούχ ύπομένει , μόνοις δε τοις σω-

ματικοΐς μόχθοις έγχατατρίβεται. "Οταν ουν τις πρδς

τούτον φέρει τοϋ καλού τήν ψηφον, παρορών τδν έν

τή σοφία προέχοντα, ού μόνον ματαίαν, αλλά κα\

πονηράν τήν άδιχον ταύτην άποφαίνεται κρίσιν. Λέ

γει δε τοϊς δήμασιν ούτως· « Και έπέστρεψα, · φησ'ιν,

< έγώ τοϋ άποτάξασθαι τήν χαρδίαν μου πρδς τω άλλψ

μόχθψ, ψ έμδχθησα ύπδ τδν ήλιον. ι Τ£ οϋν έστιν δ

άπεταξάμην ; "Οτι εστίν άνθρωπος, ότι μόχθος αΰτοΰ

έν σοφία κα\ έν γνώσει χα\ έν άνδρεία, χα\ άλλος άν

θρωπο; ούδέν έν τοις τοιούτοις πονήσας. Πώς ουν τις

τήν μερίδα τής προτιμήσεως τψ τοιούτψ προσθήσει;

| Κα\ άνθρωπος γάρ, φησίν, ψ έμόχθησεν έν αύτώ,

ι·ηΐ ]υό!ίείο, ςυοά ευηι νίιΙοΓοί ενίάεηΐεπι εοιιίπιι-ίο-

τυπ) νίΐχ' βοηΐίπιιη (ΙίΠεΓεηΙίαη), βχ ςυίυυδ «Ιΐεηιιιι

ςυίό'ειη νεΓδαΙυΓ ϊη νίι-ΐυΐε, ει 3ά πυΙΙίιη ι-εηι Ιιιι-

ΐΜαηΐΐη 3(](1υείΙ ειιρίϋίΐβίεηι : αΐιεπιπι νει·ο εοηΐο

ηοη βιΐδΐίηεΐ φΐίαεηι αΐΐυιτι 1;<υοι·επι εοπιιη ούχ

ξβπιηΐυΓ εχ νίτΐυΐε : νβΓδβΐυΓ αυΐοηι ίη βοΐίδ ΙμΙ.ο-

ΓΪϋϋδ 3(1 εοι-ριΐδ ρεηίηεηΐίοιίδ. ϋαιη ο,υίδρίαπι ει-ς»

εί Ι)θηί εΐ Ιιοηοδίί ϋαι εβίευΐυηι, ευω ιΐεδρίείειίδ

ςυί 3ΐιΙεεε1ΙίΙ 83ρίεηΐΪ3, ηοη δοΐυηι νηιιαηι, δβιΐ

εΐίβπι ίηψΓοΙκιπι ηβηε ίη]υδΐ3ΐη ρι-οηιιηΐίβΐ δεηΐβη-

Ιΐ3πι. Οϊοίι βυΐεηι Ιιί$ νει·1>ίδ : ι Ει εοηνειΊί, > ίη-

ηυίΐ, ι ε^ο εοι· ηιευπι, υΐ ΓειιυηΓοΓεΙ αίίί Ιαυοπ,

ςυειη 1αΙιθΓ3νϊ διιΙ) δοΐε. ι ΟιΓκΙ βεΐ ει-βο ςποί

Γβιιυηΐίβνί ? Κ>ι Ιιοιηο , Γ.υ{η$ ΙϊΙ)ογ ε8ΐ ϊη Μ

Ι τουτέστι, τψ βίον μοχθήσαντι έν τψ άγαθψ, δώσει Β ρϊβηΐΐα βΐ εο£ΐιίΐίοηβ εί εχεεΙδί αηϊπιϊ νίηιιΐε, εί

ι αύτώ μερίδα αΰτοΰ, άντί τοϋ, έν άγαθοϋ μοίρα τδν

τοιούτον βίον όρίσεται. Άλλά ματαιότης , φησί,

τοϋτο χα\ πονηρία μεγάλη. Πώς γάρ ούκ Ιστιν πονη

ρία μεγάλη , όταν γινώσχτ) την έγχειμένην τψ άν-

θρώπψ περ\ τους μόχθους σπουδήν κα\ προαίρεσιν ;

Τοϋτο γάρ έστιν έν οΤς φησιν, δτι Γινώσχει τψ άν-

θρώπψ, έν παντ\ μόχθψ αύτοΰ, κα\ έν τή προαιρέσει

χαρδίας αύτοΰ, ψ αύτδς μοχθεί ύπδ τδν ήλιον. Τίούν

έστιν δ γινώσχει ; "Οτι πάσαι, φησ'ιν, αί ήμέραι αύ

τοΰ άλγημάτων, χα\ θυμού περισπασμδς αύτοΰ. Καί

γε έν νυχτ\ ού κοιμάται ή καρδία αύτοΰ. Τω βντι γάρ

τοίς εϊς τδν πειρασμδν τοΰτον τήν ψυχήν άσχολοΰσιν,

έπαλγής μέν ή ζωή, οΤόν τισι κέντροις ταϊς τών

πλειόνων έπιθυμίαις τήν καρδίαν μαστίζουσα * έπ

3ΐϊιΐ3 Ιιοιιιο ςυί ϊη ηίβ ηίΐιίΐ Ιβΐιοπινί·. Ουοιιιοιίο εΓ£0

ςυίκςυαηι ρΗιιΐ3$ 1ιοπογϊ& ρ3Γΐ'β$ εί 1πυυεΐ? Ηοηιο

εηίπι, ΙηςυίΙ, ηυί ηοη ΐ3ΐ)0Γ3νίΙ ίη ίρ80, Ιιοο εβί,

εί ςαί ηοη 1αΙ)0Γ3νίΐ ίη υοιιο, (ΙιιΙιίι εί ραπεηι 5ΐι;ιιιι,

ρΓο εο (ΐηο(1 ε8ΐ, 1ι»ηε νίΐηηι ίη Ιιοηϊ Ιοειιπα ΓβΓεΓεί.

δειΐ Ιιοο 081, ίηηυίΐ, ν3ηίΐ38, εί ηΐ3^ιΐ3 ίηιρΓθ1)ίΙ»$.

Ουυηιούο εηίπι ηοη εβί η)3^η3 ίηιρΐ'θ1)ίΐ38, ςυαηάο

εο^ηο8είΐ δΐυάϊυπ) ε( 1ίΙ>βΓ3ηι εΐεείίοηεηι ςυβ3 ίηεβΐ

Ιιοηιίηί ;ηΙ 1αΙιθΓβ8 ? Ηοε εηίπι ε8ΐ ν 1 1> ι ά'ιοιΐ: ('.ο^ηο-

δοίι ηοπιίηί ίη οηιηί 1:ώοΐΌ 8υο, ει ίη ΙίΙιοτα εΐεειίο-

ηε εοη1ί8 βιιί, ςιΐ3 ϊρδβ 1ιϋθΓ3ΐ βιιΐι βοΐε. Ουίά 68(

€Τξθ ςυοα1 εοςηο8θίΐ? ΟιιοιΙ οπιηεβ, ίηςυίΐ, ε]υβ.

(Ιίο5 8ΐιηΐ (ΙοΙοΓυιη, ει ε]υ8 3ηίιηί νεχβΐίο εΐϋί8ΐΓ3-

ειίο. υυίηειίαηι ηοοίυ ηοη άοΓηιίΙ εοΓείυβ- ΚενεΓΑΓ— . —! Γ ■ „ ·<- #-

ώίυνος δέ ή περ\ τήν πλεονεξίαν σπουδή, ού τοσούτον βη'ιιη ίί8 ςυοηιηι βηίηιυβ νεΓδβΙιΐΓ ίιι 1ΐ30 Ιεηΐηΐίοιιο,

βΐς ϊχει εύφραινομένη , δσον άλγυνομένη τοις λεί-

«ουσιν, οΤς μερίζε-αι νυχτ\ κα\ ήμέραι ό πόνος,

χαταλλήλως δι' έκατέρας αύτών ένεργούμενος, της

μέν ήμέρας δαπανωμένης έν μόχθοις · της δέ νυκτδς

άποπεμποΰσης τών όμμάτων τδν δπνον. Αί γάρ τοϋ

κέρδους φροντίδες τδν ΰπνον έκκρούουσιν. Ό ουν

πρδς ταΰτα βλέπων , πώς ού καταψηφίζεται της

σπουδής ταύτης τήν ματαιότητα ; Διά τούτο προστί-

βησι τοίς προειρημένοις, δτι καί γε τούτο ματαιότης·

πάλιν άλλης άντιθέσεως καθάπτεται · τδ δέ άντιτιθέ-

μενον τοϋτό έστιν

νίΐ3 ηυί(1ειη εδί Ιαυοτίοδα, νείυΐί ςυίόυδίίβηι δΐίηιυ-

Ιίδ, ρ!ϋΓ3 Ιιηΐιβηίΐϊ ευρίοΊΐβΐίουδ οογ Ωβ^βΗβηβ :

(ΙοΙογθ αυΐβιη ει ιιιοΐοβιίη ρΐεηυπι εδ( ρ1ϋΓ3 Ιιαϋεικίϊ

δΐυιΐίυιη, ηοη ΙαηΙυιη ^βυάεηβ ϋδ ςιΐίε ηπυεί, ηυβη-

Ιυηι ΐΓϊδίε οϋ 83 ςυχ άεδυηΐ, ηιηΐηΐδ ηοείυ ει ϊηΐβΓ-

ύίυ ΙαϋοΓ (ΙίνίάίΐυΓ, υΐ ςαί ρβτ υΐηιπιςυβ βοηιαι ίη

βε ΐηνίεεπι βχβκβιΐυτ, ευηι άίββ ςαΙάβοα εοηβυιη»-

Ιιιγ ίη ΐ3ΐ)0ΓίΙ)ϋδ: ηοχ ηυΐβιτι δοηιηυαι »ηΐ3η(1βΙ αϊ)

οευΐίβ. δοηιηαπι εηίπι βχρείΐυηΐ άβ Ιπογο βοΙΓκΙία-

άΊιιεδ. Ουί βΓβο 3(1 ηχε βδρίείΐ, ςυεηιβύηιοιίυπι ηοη

εοηϋβπιη3ΐ ν»ηίΐ31βηι ε]ιΐ3 δΐυάίί ? Ει ίϋβο 3(1(1ίΐ ϋδ

ς»» ρπυδ <ϋεΐ3 δυηΐ, ςαοά ηοε ςυοςυβ δϊΐ νβηίΐβδ. ΚυΓδυηι 3ΐί3ηι Οη^ίΙ οΙ)]εεΐίοηεπι. Ηοο βδΐ 3υ1εηι

ςυοι] οΙ)]ίείΐυΓ:

Εί τδ έξω ήμών έν τοις ματαίοις άριθμεΐς, ώ δι- ϋ δί ςυοιΙ' εχΐΓβ ηοδ 8δΙ, ίη νβηίδ ηυπ)6Γ3δ, ο ρΓββ-

δάσχαλε * δπερ άν εις έαυτοϋς άναλάβωμεν, ούχ άν

είχότως χαταγνωσθή ώς μάταιον. Άλλά μήν ή βρώ-

σίς τε χα\ ή πόσις έν ήμΐν αύτοΐς γίνεται. Ού τών

Αποβλήτων άρα τδ τοιοΰτόν έστιν, άλλά θείαν τις εύ-

εργεσίαν τήν τοιαΰτην χάριν όρίσαιτο. Αύτη της

άντιθέσεως ή διάνοια· τά δέ βήματα τοΰτον έχει τδν

τρόπον < Ούχ ίστιν άγαθδν, ι φησ'ιν, · έν άνθρώπω,

ή δ φάγεται καί πίεται, κα\ δείξει τή' ψυχή αύτοΰ

άγαθδν έν μόχθψ αύτοΰ. Καί γε τούτο εΐδον έγώ, ?τ\

άπδ χειρός τού θεοΰ έστιν , δτι τις πίεται πάρεξ

αύτοΰ. ι Ταΰτα ό της λαιμαργίας συνήγορος άνθυπο-

φέρει τω διδασχάλψ · δτι δέ πρδς ταΰτα 6 τής σο

φίας υφηγητής τψ άνθρώπψ φησ\ τψ άγαθψ ■ ή δέ

«ΰ άγαθοϋ προσθήκη πάντως κα\ τήν διαστολήν έν-

εερίοΓ : φΐοϋ ίιι ηοδ ίρβοδ βεεερεπηιιΐδ, ηοη ]υΓ8

(>3ΐηη3ηίΙυΓ υΐ νβηιιηι. Αιηυί ίη ηοϋίδ εδί είΐηΐδ εί

ροΐυδ- Νοη βδΐ εΓ§ο ηοε Γε]ίείεη<1αηι, δει! άίνϊηυηι

ηοε εδδο ϋβηεΰείιιπι 881 δίβΐυεικίϋιη. Ηίε εβί 8οη8Π5

ο5]εεΐίοηίδ. ΥβΓ03 βϋΐεηι Ιιοο ηιο(1ο η>Ι>βηΙ : « Νοη

681 υοηαω,ι ίηςπίΐ, ι ίη Ιιοιηίηε, ηίδί ςυοά ϋίϋεΐ ει

εοπιεάεΐ, ει οβίβηιίεΐ αηίπικ 8»χ υοηυιη ίη ΙβηοΓβ

81)0. Ει ηοε εεπβ νίϋί ε^ο, ςιιοϋ δί( 3 ηιβηυ ϋεί,

φΐοό! ςπίδρίίπ) εοηιειίίΐ ει ϋίηίΐ βϊηβ ίρδο.> 0«ί*-

ρίβπι αυΐβιη ρβίΓοηυδ §ϋ1βε η*ε οϋ]ίοίΙ ρΓχεερίοπ.

Α(1 1ΐ360 3υΐεηΊ ά'κιΐ άοείΟΓ δβρίεηΐίχ, ηοπιίηί υοηο.

Βοηί βυίβηι 3ϋ]εεΐίο είΠοΙΙ οηιηί ηο άίβΐίηείίοηβηι,

ιιΐ δίΐ πιβηίΓεδίυιη, ι\αοά 1>οηίΐ3ΐί ίηίεΙϋ^ΊΐυΓ εδδβ

εοηΐΓ3ΐίιιιιι. Ιίοιιιίηί ετ^ο, ηοη ρεειιάί, ηοηπε εί (["ί
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ρτοηυ. «I .α νβηίτβη. «,υί βα««Γ 1,31*! ρΓ0 ΠΙ- Α εδείξατο, ώστε δήλον Λ* τδ τ* αγαθό™ εχ τοϋ

Ιιοηε ; 5βά 1>οηο. αυ ν ν 1 άΛ ηβηΐ «αΐί-ι. ί™™;™™ ·. ,. . ' _. Γ τ» αγαοοτητι εχ του^ - Γ
Ιίοηε ; 86(1 Ιιοηο, πηί νίνίΐ 3(1 1)·ηί βοΚυβ ίπΐ3(·ίηεπι.

Νοη ιΐο ίΐ8 ϋοιιι ΐ8(·εσι δαηχϊΐ άεΓιείί», ηυ'ώυβ ίη-

Ιιίαΐ ϋβΙΙιιϊηα ηβιιΐΓβ : δειΐ ρ ιό αΓιιηεηΐυ άεάίΐ εί Μ-

ρίΰηΐ ϊαπι 61 εοβηίΓιοηεπί 61 1χΙίΙί3Π). ΟαοιιιοιΙο οηίηΐ

αυχβΓΪϋ 1>οηίΐ3ΐεηι ρβΓ 63 <μιχ νεηΐπ βυηΐ ο8θΐιΙοηΐα?

«Νοη ίιι βοΐο ρβηε νϊνεΐ ηο-πιο". » Ηβο νεπ Υει-Μ

εβί νοΓίιιιηι. Ρβηε ηοη βΐίΐυι· νίΠυδ, ηοη εαπιίΐίϋί

νίδ βηίπιαΒ 01 Ιιοηχ ΙΐϋΙιίίικΙίιιίδ, εί ρίη^υεδείΐ.

ΑΗίδ είΐιίδ βυυίπηίδ νϊΐ3 αΐίίΐιρ, ρ1ειΐ3ΐ)ΐιε Γοϋϋίΐυτ

βΐ βυεευΐεηΐβ. Βοηί εηίιη βΐίπιβηΐιιη) εβί ΙεσιρεΓβη-

ΙΪ3, ρβηί» 83ρίεηΐΐ3, υρδοηίυπι ]υδΐίΐΪ3, ροΐυδ ίιη-

ρβΐίϋίΐίΐβδ, νο1υρΐ38 ηοη νοίυρία» 63Γηί8, ευ,ίιΐδ-

ιηοιίί ε8ΐ ηβΐηΐηδ ςιιί εβρίΙυΓ εχ εο <\υοά βδΐ ]υοιιη-

ιίαιιι, 8εά 63 ειι]ιΐ8 βδΐ βΐ ηοηιεη εί οΟϋείυπι Ιχιίιία,

ςυ* (Ιαίΐυτ εύφροσύνη: ρι-ορΐει-ε3 εηίαι ηρρεΙΙανίι

Ιιοο ηοπιίιιβ οαηι, <|υχ εβί ίη απίιιι.ι αά όοηιιηι εί

ΙιοηεΒίυηι 30ε£1ίοηεαι, ςιιοιικιηι εχ εύφρονεϊν, ηυοά

£51 τβείε £3ρ6Γβ, ίιι ε]ιι&ηκκ1ί εοηδίίΐιιΐίο. ΟροτίεΙ

βΓβο ηίε ηυοςυβ (ϋβεετε εα ςυχ εΐίβπι <1ί(Ιίείπ>ιΐδ 35

Αροείοΐο, ", ςυοά ϋεί ι·ε§ιιυηι ηοη «ι εί1)υ5 εί ροΐυί,

βεά ]υ£ΐΊιϊ3 ει ίχηραΐΓϋΐΙίΙαβ ει οββίΐΐυϋο. 0.υχ3υΐειη

ρΓορίεΓ νοίιιρίαίοιη εοτροπβ νεΙιβαιεηΐΊ κίικίίο Πιιηΐ

3ϋ1ιοηιίηί1)ΐΐϋ, ε3$υηΙ βίικίίιιιη ρκΓεαίΟΓυιη,εΐ ηηίιιιοε

άΊίίΓαειίο, ςυχ »ά ίηΓβποΓα 3ΐ>3ΐΓ3ΐ)ίΙιΐΓ 3 8υρετηΪ8 :

ευ]ιΐδ οπαηβ ίηΙεΓν3ΐ1υιη ίη ηβο νίΐ3 (τίΐΐιιοβηιία,

εοηβυπιίΐιιι· ίη δΐιιϋιο οοΊΙβηιΙί βΐ εοη^ΓεςαηιΙί. Οιιί

εΓ^ο ηοε 6856 οοηυιη ϊιιύίεβί ίη Οβί εοηβρεείιι, ί§ιιο-

Γ31 βε 1)οιπιπι όεβηΪΓε ίη εο ςυο<1 ναηοπ) 681. Ηχο

έναντίου νοούμενον. Τω οΰν άνθρώπω, ού τω βοσκή-

ματι , ούδε τιρ τη γαστρ\ έαυτοΰ έπικεκυφότι, τώ

λαιμδν άντ\ λογισμού χεκτημένω ■ άλλα τω άγαθί;) τω

κατ'είχδνα μόνου τοϋ άγαθοΰ ζώντι- ού ταύτην ίνομο-

θέτησεν 6 θεδς τ};ν τρυφην, περί ήν ή κτηνώδης κέχηνβ

φύσις* άλλ' Εδωκεν αϋτφ, φησιν, άντ'ι τροφής σοφίαν

χαΧ γνώσιν καϊ εύφροσϋνην. Πώς γάρ τις τε άγαθό-

τητος διάτών τηςγαστρδς έδωδίμων αϋξήοειεν ; ι Ούκ

έπ' 5ρτψ μδνω ζήσεται ό άνθρωπος. » Ούτος τοϋ αλη

θινού Λόγου ό λόγος . Ού τρέφεται άρτω ή άρετή, ού διά

χρεών ή της ψυχής δύναμις εύεκτεϊ κα\ ιτιαίνεται.

"Αλλοις έδέσμασιν ό ύψηλδς βίος τρέφεται κα\ άδρό-

νεται. Τροφή τοϋ άγαθοΰ ή σωφροσύνη, άρτος ή σο

φία, δψον ή δικαιοσύνη, ιτοτδν ή άπάθεια , ηδο

νή ούχ ή τοϋ σώματος, όποια δή ή περ\ τδ χαταθύ-

μιον σχέσις · άλλ' ής δνομά τε χα\ Ιργον ή εύφροσύνη

εστίν διά τούτο γάρ κα\ ώνόμασε τή προσηγορία

ταύτη τήν έν τ?) ψυχ?) πρδς τδ καλδν γινομένην διά-

θεσιν, δτι έκ τοϋ εύφρονεΐν, ή τοιαύτη παραγίνετας

κατάστασις . Χρή τοΐνυν κα\ ενταύθα μαθεΐν, άπερ

κα> παρά τοϋ Άττβστόλου ήκούσαμεν, δτι οϋκ Ιστίϋ

■ ή βασιλεία τοϋ θεού βρώσις και πόσις, άλλά δικαιοσύ

νη καϊ άπάθεια, καϊ μαχαριότης. "Α δε τής σωματι

κής άπολαύσεως ϊνεκεν παρά τών άνθρώπων σπου-

δάζεται, άμαρτωλών έστι σπουδή και περισπασμδς

ψυχής, άπδ τών άνω πρδς τά κάτω κατασπωμένης,

ϊ)ς πάν τδ διάστημα τής έν τώ βίω τούτψ διαγωγής

ε!ς τήν περ\ τοΰ προσθεϊναι κα\ συναγαγεϊν σπουδήνρβη Λ\χ\ ρπλλ „„Λ „ ' ν"· ·*» ΐ71ν ™ρ·ιου προσοειναι και συναγαγεϊν σπουδήν

Ιιιιιιΐ 3(1<1ιιεΐ3 \6γ1):ι ι]ίνίη3. ΟΊοϊΙ οιιίιη: 26. ιΡεε-

εαΐοπ άβά'Λ οεευρ3ΐίοηειη,υΙ βάιίαΐβΐ εοη^Γβ^εΙ, υΐ

ΙΓ3<]31 Ιαοηο ίη εοηβρεείυ Οοί. Ηοο ηυοςιιβ β8ΐ ν3·

ηίΐ38 εί ρΓΧβυηιρίίο ερίηΐυς.» Οιιχ εΓ^ο ϋίάίϋίηιυϊ

εχ 1ΐ3ε ίηνϊεεηι εοπιρ3Γ3ΐίοηε οοηϊ ει ιικιΐί ρεΓ Ιυιηε

ΙεεΙϊοηεηι, άειιΐ ηοΐιΐβ αυχίΐϊαηι 3(1 νί(3ηιΐ3 ηυίιίβηι

63 ςιιχ 8ΐιη( ϋαιπηαΐα, ρεΓβεηυεηιΙϊ βαΐεπι εβ ηαχ

·υη( 1(01)3. ναα -ηινυν ίχ της π

τής τοΰ καλοΰ και χείρονος, διά τής νύν μεμαθήκαμεν αναγνώσεως, γένοιτο ήμίν

γήν μέν τών κατεγνωσμένων, έφόδιονδε τών πρδς τδ κρεϊττον κατορθουμένων.

ΗΟΜΙίΙΑ VI. ΟΜΙΛΙΑ φ.

ΟιηηΊΙιυΒ 881 Ιεηιρυβ, ει ορροΠυηίιββ υηίνεΓδ* Τοις πάσιν ό χρόνος, κα\ καιρδς τψ παντι πρά-

Γεί βυΐ) οοείο. Ηοε ε»1 ίηίΐίαηι εΙοςυίοΓυηι ςυ» εοη- γματι ύπδ τδν ούρανόν ■ αύτη τών προκειμένων ήμίν

1ειιιρΙαιΐ(ΐ3 ιιοοίβ βοηΐ ρΓορο$ί(3. Ε»1 3υ1βηι 61 ηοη λογίων εις Οεωρίαν άρχή. "Εστι δέ κα\ ό πόνος τής

ηιΟίΓιευδ 1»1)0Γ εχ3ηιίη»1'ιοηί8, 61 ςυοά βχ ΐ3ΐ)0Γ8 |) εξετάσεως ού μικρδς, κα\ τδ έκ τοΰ πόνου κέρδος,

εβρίΙιΐΓ ΙαεΓυιη, βϊΐ ορεΓ» ρΓείίυηι. ΡοΠε εηίηι τοϋ πόνου άξιον. Τάχα γάρ ό σκοπδς τών έν τοϊς πρώ-

• 1 Γ
τοΰ θεοΰ κρίνων, άγνοεϊ έν τώ ματαίω τδ άγαθδν

όριζόμενος. Ταΰτα είπον έγώ, τή έμαυτοΰ φωνή.

Επισφραγίσει δέ τήν διάνοιαν ταϋτην ή τών θείων

όημάτων παράθεσις.Φησ'ι γάρ, « Τφ άμαρτωλψ έδωκβ

περισπασμδν τοΰ προσθεϊναι και συναγαγ:ίν , τοΰ

δούναι τω άγαθψ πρδ προσώπου τοϋ θεοΰ. "Οτι

χαί γε τοΰτο ματαιότης καϊ προαίρεσις πνεύματος.»

"Οσα τοίνυν έκ τής παραλλήλου ταύτης συνεξετάσεως

βοήθεια πρδς άποφυ-

ιη
εεοριιβ (όγκμι ηυχ βυηΐ α πο1>ΐ8 εοη8ί(1εΓ3ΐ3 ...

ρΗπείρίο Π1)ΐ'ί, ιηβχίιιιε 3ρρ3Γεΐ ίη 1ΐ3ε ραΓίε, υΐ

ρΓοεεάεηδ ρεΓ εοηδεηυεηΐίΐΐη 08ΐεη<1εΐ ογ3Ιϊο. Ιιι

ίίβ (|π.-.' ρΓχεεδβεηιηΙ, (ΙβιηηαΙα $υηΐ οηιηΪ3 ιαιι-

ςυαιη ν3Π3, ίη ςυχ ;ι1< ηοηιίηβ εοηΓεΠιΐΓ 8ΐυ(1ίυηι

οΐ) ηιιΙΙυιη Ιαεπιπι 3ΐιίη)Χ. 0>ΐεη8υηι εβί εηϊηι Ιιο-

ϊΐυπι, »<1 ςιιηά εβί ίηΐυ ηιΐυηι ρεΓ 63 ιηοηΐίβ ^οζ\-

13ΐ3,(|υχ $ίΐ3 8ΐιηΐ ίη εβρίΐε. ΙΪ3 βιιίεηι ςπί ΓΟΓρο-

1'ί.πι ρΓχιεηύυηΐ νοίυρίβίβηι, ορρο&ϊΐχ κυηΐ «ΙβΙί-

ΐ'ίχ (\αχ 8υιι( εχ &3ρίεη(ί3.Ββ8ΐ3ΐ,υ( βείβηιυε ςυεαι-

•·Μ3«η. ιν, 4. ·· I Οογ. χν, 31.

τοις τοΰ βιβλίου θεωρηθέντων ήμϊν, έν τούτω μάλι

στα φανερούται τώ μέρει, ώς προϊών έπιδείξει διά

τής άκολουθίας ό λόγος. Κατεγνώσθη τά πάντα έν

τοις προλαβοϋσι λόγοις ώς μάταια , δσα κατά τδν

άνθρωπον έπ' ούδενΐ ψυχικφ κέρδει σπουδάζεται.

Τπεδείχθη γάρ τδ άγαθδν, πρδς δ χρή διά τών τή

κεφαλή έγκειμένων νοημάτων βλέπειν · τοις δέ τήν

σωματικήν προϊσχομένοις άπόλαυσιν άντετέθη ή κατά

τήν σοφίαν τρυφή. Λείπει τδ γνώναι πώς ίν τις

κατ' άρετήν βιώσει, καθάπερ τινά τέχνην χα\ έφοδον
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πρδς τήν τοΰ βίου κατόρθωσιν διά τοΰ λόγου λαβών. Α »(1ηιοάιιπι δΐΐ εχ νίηυΐβ νίνβηαΌιη, υυβιίβηι νβΐιιιΐ

Ταΰταουν έστιν * έπαγγέλλεται ήμϊν ένπροοιμίοις ή

προκειμένη των λόγων έξέτασις, έν οΤς αποφαίνεται

Ετι τοις πάσιν δ χρόνος κα\ καιρός τψ παντί πρά

γματι ύπδ τον ούρανόν. Εί γάρ τις τψ βάθει της δια

νοίας έγκύψειε , πολλήν άν εϋροιτο φιλοσοφίαν έμ-

περιειλημμένην τοις (δήμασι, θεωρητικήν τε καΐ συμ-

βουλευτικήν των συμφερόντων. Κα\ ώς άν γένοιτό

τις ήμΐν δΥ όλίγων έφοδος πρδς την τοΰ όητοΰ θεω-

ρίαν, ούτωσ\ τδν λόγον διαληψόμεθα · Των δντων, τδ

μέν έστιν ύλικόν τε κα\ αίσθητόν ' τδ 6έ νοητόν τε

καΐ αϋλον. Τούτων τδ μεν άσώματον ύπέρκειται της

αισθητής καταλήψεως, ή τότε γνωσόμεθα, δταν τάς

αισθήσεις άποδυσώμεθα. Τής δε Ολικής φύσεως ή

αΓσθησις τήν άντίληψιν Εχουσα, διαδήναι τδ ούρανι-

3Γΐβ εί μκίΙιοιΙο ρι.Ί Γ3ΐίοηειιι 3εεερΐ3 &ά νίίαιιι

γο< :ΐβ (Ιε^ειια'βηι. Ηχε βηηΐ βι^ο ςυχ ηοΐιίδ ροΐΐϊοβ-

Ιιι γ ίη ρΓοαεηιίο ρΓοροδΚα νοι ίΐϋπιη) βχαιιιΐιιαίϊο, Ίη

ηυίΐηΐδ ριοίΗΐηΐίίΐ εδδβ ΐεηιρυβ 61 ορροηυηίι&ΐβιη

ιιηίνεΓδΧ ινί βαΙ> εοοίο. 5ί αηίδ εηίηι ρΓοΓιιηϋίίαιειη

βεηδυδ ίηίΓΟδρβχεηΙ, ίηνεηίεΐ ίη νβΐ'ϋίδ ββββ εοιιι-

ρΓεΙιεηδυηι ιηιιΐΐυιη ρΐιίΐυδορίιίχ , Ι3ηι εοαίεηιρία-

Ιίνχ, ηυ&ιη ε]υβ ηηχ εοιίδυϋΐ 63 ςυχ δϋΐιΐ ιιΐϋί;ι.

Ι'ι αυίειιι 8Ϊ1 ηουίβ ραυοίδ εεΝ3 νια αε μΓιο αιΐ εοη-

ΙβχΙιιπι ίηΐεΐΐίςβηάυηι, ϋε εο ΙΓ3613Γ6 Ίι» η^ιηΐκ·-

' ηιυΓ : Εχ ϋδ ηυχ βηιιΐ, αϋαϋ φΐίιίεπι εδί ηΐΗΙεπβΙε οι

ϊεηδίΐβ: αΐϊικίαυίεπι ιμιοι! εαάίΐ 8ΐιΙ> ίηΙεΙ1Ϊ£εηΐί3ΐη,

εί βδΐ εχρεΓ$ ηιαίεπχ. Εχ ϋ«, ίι! αυίάεπι ο,ιιοιΐ ε*ι

ϊηευΓροΓευπι, εχδΐιρβΓ3ΐ βεηευβ εοηιρΓεΙιεηδίοηεηι,

κδν σώμα, %α\ ε!ς τα έπέχεινα τών φαινομένων δια- ρ ςυβίβηυδ Ιαηε εοβηοδοβηιυδ, υ,υβικίο δεηβυδ βχυβ-

δΰναι φύσιν ούκ έχει. Οδ χάριν τά περί τών γηΐνων

καΐ έπουρανίων δ λόγος ήμϊν διαλέγεται, όπως άν

άπταίστως εν τούτω διαβιώμεν. Ύλικδς ούτος ό βίος,

δια σαρκδς ή ζωή. Έπισκοτεΐται δέ ττως ύπδ τών

κατ* αϊσθησιν έμφαινομένων ή τοΰ καλοϋ θεωρία.

Επιστήμης οδν τίνος πρδς τήν τοΰ καλοΰ κρίσιν έπι-

δεδμεθα , ίνα καθάπερ έπΐ τών κατασκευασμάτων

κανών τις ή έπ>.στάθμη διευθύνη πάν τδ γινόμενον.

Τοϋτο οδν ήμϊν ύπδ τοΰ λόγου προδείκνυται, δι' ου

πρδς τδ δέον ή ζωή κατευθύνεται.

ππιυδ. Μίίει-ίαίεηι αυΐεηι ιΐ3ΐυΓ3ΐη βεηβυβ αρρΓβΙιεη-

(Ιεηβ, ηοη εβί ε]ιΐδ ηΛίυτχ υΐ ροδδίΐ Ιγ3πμγ6 εεβ-

Ιεβίβ εοΓρυβ, ει ρβΓνβϋβΓβ υ1ΐΓ3 63 ςυε εβπιαηίαΓ.

0α3ΐηοΙ)Γβηι ηοΜδ ΙοηαιίιΐΓ δβηηο ϋβ ΓβΙ>ιΐ8 Ιβιτειιίδ

ει εεβίεβίίουβ, υΐ είΐη βΓΓΟΓβηι ίη Ιοε νίΐα νίνβ-

πιικ. Μαΐεπαϋδ Ιιχε νίΐ» βδΐ \ίΐ3 ρβΓ εβπιειη. Α5

ϋβ 3υ1ειη ςυχ ρεΓ δβηβυηι αρρατοηΐ, ο1)8ευΓ»ΙυΓ

4<ιο(]3ΐηα]θ(1ο εοηίειηρίβΐίο ε]ιΐδ 4110ά βδΐ ϋοηυπι ε*

Ιιοηεδίαηι. Ορυδ βδΐ βΓ^ο αϋςυϊ δείεηΐϊ3 αϋ |υ«Ιΐ—

εβηάϋΐη Ίά ςιιοά εβί Ικ>ηυιη ει Ιιοηοβίυιη, υΙ ΐαη-

ςυβιη ίη χϋΊΩεϋβ κ%»]ά αϋςυα 3υΙ βπιυδδϊδ, ί(1 Ιοίυπι ςυοό Οι <ϋπ;3ΐ. Αο ΟΓβΙϊοηε εΓβο Ιιοο ηοΙ)ϊδ

ρπυβ οδίβηάίΙιΐΓ, ρεΓ ςηοιΐ νϊΐ3 <Γιπ£ΪΙιιγ αά Ίά ςυοιΐ οροΓίβΐ.

Δύο γάρ είναι φησι τοΰ καλοΰ κριτήρια παρά ϋίείΐ εηϊηι άυο ββββ, ρβΓ <ι>ιβ ςυοά ϋοηαω ει

τδν βίον, ίφ' έκάστω τών έντή ζωή ταύττ^ σπου- ΙιοηβδΙυηι εδί ]υι1ίε3ΐυΓ ίη νίΐβ, ίη υηοςυοςυε εο·

δαζομένων , τδ σύμμετρον χαΐ τδ ε&καιρον. Και ς, πιιη ίη ςυχ δΐηάίυιυ ία εβ εοηΓεΓίϋΓ : ηεηιρε βνηιηιε-

τοΰτο δογματίζει νΰν λέγων -Τοις πΐσιν δ χρό- Ιπβ ει ορροιΐαηΐΐαβ. ϋβ εο *α(επι ηιιηε άεεΓεΙυιη

νος , καΐ καιρδς τφ παντ\ πράγματι. Νοητέον δέ

άντί τοΰ χρόνου τδ μέτρον, διότι παντί τών γι

νομένων συμπαρατείνεται χρόνος. Ταΰτα τοίνυν τοΰ

καλοϋ τά κριτήρια, εί μή καθόλου πρδς πάσαν άρε-

τής κατόρθωσιν έπιτηδείως έχει, ούπω διισχυρίζο-

μαι, εως άν δ λόγος προϊών έπιδείξη. "Οτι μέντοι τδ

πλεΐον τής τεταγμένης ζοιής τή τοιαύτη κατορθοΰ-

ται παρατηρήσει, παντδς άν είη κατανοήσαι. Τις

γάρ ούκ οΐδεν δτι καΐ ή άρετή μέτρον έστί τή μεσό-

τητι τών παραθεωρουμίνων μετρούμενον; Ού γάρ

άν γένοιτο άρετή ή ελλιπής τοΰ καθήκοντος μέτρου,

ή ύπερπίπτουσα, οίον ίτΛ τής άνδρείας, ής τδ μεν

ελλεϊπον, δειλία, τδ δέ ύπερβάλλον, θράσος γίνεται.

βίβίαίΐ, ύίεεηδ : Οιιιηίϋυδ εδί Ιεηιρυδ, εί ορροηυ-

■ίΐ38 υηίνεΓδΧ Γβί. Ργο Ιεηιροτε αυΐεοι ίηίεΙΙί^εΓε

οροΓίει ηιυάαπι βευ ηιεηβυΓαηι, ρΓορίενε» ηυοά

ευηι ςυοϋΐιεί ευπιιη ςαχ Γιιιηΐ Ιειτφυβ βίιηυΐ εχ

ΐεηιίαΐυτ. Ηχο ογ^ο ςυίουδ ϋοηιιηι ει Ιιοηεδίυιη

ΙιιιΙίεβηΐυΓ, βη βϊηΐ οηιηίηο ?ηΙα βά οαιηει» Γεείβπι

εχ νίΓΙΟίε αείίοηβιη, ηοηάιιιη εοηβΐίΐυο, ϋυηεε \ά

ρΓΟεεάεηδ οδίεηάβΐ οταΐϊο. Ουοά ααΐεηι ιη3χίηΐ3

ρ3Γ3 νίΙΧ \ΌΓβ ίΠδΐίΐυΙΧ 36 Γβ 16 ββΓ3ΐ, 68 Ο036Γν3·

ιίοηβ ροΐβδί ηαίΙί1)βΙ ρβΓ5ρίεβ·β. Ουίδ βηϊιη ηβδείΐ

νίΓΐυίβηι ββββ ηιειίδυΓηιη, ηυααι ιηβΐίΐοτ η'βϋίυιη

εοΓϋΐη ςυχ ]υχ(3 εαιη εοηβίϋβΓαηΙιΐΓΐ Νοη εηίηι

ροίεβΐ ββββ νίηυδ, ευί νβΐ άβββΐ, νβΐ ευί εχεεάί·

Ου χάριν κα£ τίνες τής έξω σοφίας, κλέπται τάχα τών [) εοηνεηίεηδ ιηεηδυΓβ, ηΐ ίη ιηα^ιιΐ ει εχεείδί βηίπιί

ήμετέρων γενόμενοι, διελόμενοι τήν σημαινομένην έν

τψ |5ητψ τούτψ διάνοιαν, δ μέν τδ μηδέν έλλείπειν,

έν άποφθέγματι συνεβούλευσεν. δ δέ τδ λίαν έκωλυ-

σεν δ μέν γάρ τδ μέτρον άριστον άπεφήνατο, δ δέ

νδ μηδέν άγαν ένομοθέτησεν. Δείκνυται δέ δι' έκα-

τέρων, δτι καΐ τδ μή έφικέσθαι τοΰ έπιζητουμένου

κατ' άρετήν μέτρου, τών κατεγνωσμένων έστ\, κα\

τδ ύπερβάλλειν τήν συμμετρίαν άπόδλητον. Αλλά

καΐ περ\ τοΰ κατά τήν εύκαιρίαν μέρους δ αύτδς

άν ήμϊν άποδοθήσεται λόγος· δτι ούτε τδ προλαμβά-

νον τήν εύκαιρίαν, ούτε τδ έφυστερίζιν έν άγαθοΰ

κρίνεται μοίρα. Τί ώνησε τδν γεωττόνςν έμτιιστίϋ-

σαντα τήν τών άσταχύων τομήν, ττρίν άδρυνθήνβι

νΪΓΐυΙε, ευ]υδ ηυοιΐ (ΙεΓιείι ηυκίεηι, ε$ΐ ΐίηιΜϊΐαι,

ςιιοά εχδυρεΓβι βυΐεηι, 681 3υ<ΐ3εία. ΟΐΜΐιιοϋΓειπ

εχίεΓηχ 83ρίεη1ΐχ ηοηηιιΐΐί, 3 ηο&ΙΓίβ ΓοΓίβ ευΟΓυ-

Γ3ΐί, άίδΐίη^υεηΐεδ δβηβυηι ςπι ίη Ιιοε ΐεχίυ βί^ηί-

ίίεβίητ, 3ΐίυδ ηυίάεπι, υΐ ηίΐιίΐ ιΐεεδββι εοηβαίιιϊι

ίη 3ρορΙιΐε^ηΐ3ΐβ : ίΐίηβ νβΓΟ ςηοά ηίηιίυηι εδί, ρΓΟ-

ΗΗ>υΐ1. Ν»ηι Ιιίε ςυίιίειη 6886 ηιεηδυΓβηι ορίίηιβπι

ρΓοπυιιΐίανίι : αΙΐβΓ νβΓΟ ιι! ηβ ςυ'κΐ 68861 ηίιηίδ,

Ι6{6 δβηχίι. ΡβΓ ιιίΓυιηςυε 3ηΙεηι οβίοηιΐίΐυτ, ςικχΐ

ηοη βδδβα,υί ηιεη$υΓ3ηι ςιιχ εχ νίηυΐβ ςυχΓίΐιΐΓ,

6δΙ εχ ϋδ (}ΐιχ δΐιηΐ ΓβρΓθ1)3ΐ3 : εί εοηνεηίεηΐεηι

εχδΐιρεΓϊΓβ ιηοιίιιιη , ϋϋΐ Γε]ίείβηι!υιτι. 8εΛ εί (Ιβ

ρατίβ υρροΓίαιιίΙϊΙίδ ίιίειιι ίΐυο()«ε 3 ΡθΜδ ιγ;ιοΌ



βΰί 8. αΚΕΟΟΚΙΙ Ν\88ΕΝΙ 700

Ι·)Γ: ηβπιρβ ςηοά ηβηυε «υο.Ι ρΐΊενεηϊΐ ορροΠυηί- α καθ' ώραν τά λήΐα, ή ύπερθέμενον τήν περ\ τδν

I ^(οπι, πεςυβ ςιιοά ΙϊΙ ΙαπΙϊυβ, Ιιοιιυιη εεηδεΙιΐΓ. Οιιίϋ

ρι οιΙβΜ) :ιμι ίοοίχ, οιιϊ ιη:ιι>ιΙ.ιΐ:ι β5ΐ ϋΐιτα δοοβικίχ δεβε-

Γΐ9,$ϊ ρπιι$ςιΐ3ΠΊ $ϊΐ8ε^ε8 ηιαίυπι, εαηι βεοεί, ηιιΐ ιιην

ΙβΓβ (ΙίΙΙεΓαΙ,ίΙοηεε 6χουΙπι°ΐ3οηΊιι.\εΓίιιΐ3εηιίιΐ3? Ιη

ηειιίΓο (ίιΊπι ϊΐα εχει-εεΙιΐΓ 8ΐυ(1ίιΐ!)ΐ υι $ϊΐ ίη ϋοηο,

υΐροίε ςαοά $εεαηϋο ίηιροιΊυηε ρεηΐιιΐ ορροιΊυηί-

1;ιΐΐΊΐι ΐεηιροΓΪΒ. Ουοο" :ιυΐεπι (Ιίεΐιιιη οβί ίη ραΓίε,

ίηΐβΐΐίβί ροΐεδί εΐίβηι ίη υηίνεΓδΟ. 1(1ίρ$υηι βηϊπι

υβυνεηίΐ εΐίοηι ίιι ιΐ3νί£3ΐίοηβ, δίνε ςιιί$ρΐ3ΠΊ ρι·»-

νεηεΓΪι ορροΓίυηϊΐαίειη , 8Ϊνε ΐ3Γάίυδ βοοεβδβπΐ.

1> ιι ί < 1 βιιίεηι (Ιΐεεηιΐυιη (1β ιηβάβηιΐϊ 3Γΐε, ουπι ()»ηι-

ηυηι αΠΓοΓβΙ εχδΐιρεΓ3ΐϊο εί άεΓεεΙυδ Ιεηιροηβ εί

ιιιειίδΐίΓΟί, φΐ36 εοηνεηίΐ οιιι*3ΐίοηί ? 8ε<1 Ιιχο ςαί-

αμητον σπουδήν, έως ου περιρ^υ}) τή' καλάμη τ»

σπέρματα ; Έν οΰθετέρψ γάρ ένεργδς έπ' άγαθψ

γίνεται ή σπουδή, καβ' έτερου τοΰ χαιροΰ την ώφέ-

λειαν έν τή άκαιρία τής τομής άπολλύοντα. "Ο Μ

έπΐ μέρους εΓρηται, χα\ έν παντ\ δυνατόν έστι χατα·

νοήσαι. Οίδε γάρ τδ Ισον χα\ ή ναυτιλία, είτε τις

προλάβοι τήν εύκαιρίαν, εΓτε έφυστερίσειεν. Τί δ' άν

τις τά της [άτριχης λέγοι, παρ* όσον έστ\ χα\ εις

βλάβη ν υπερβολή τε χαΐ έλλειψις τοΰ τή θεραπεία

καθήκοντος χαιροΰ χαΐ μέτρου ; 'Αλλά' ταΰτα μέν

έάσαι χρή, διά τοΰ έφεξής λίγου, έν αΰταϊς τοις τοΰ

Έκχλησιαστοΰ φωναϊς σαφέστερον φανερουμένου τοΰ

υποδείγματος.

ϋβηι βυηΐ ηιίιίειίιΐβ, ευηι ρεΓ ίά ςυοϋ ύείηοερβ δεςυίΐυι·, ίη ίρδί» νεΛιβ Εοοίβδίββίχ εχειηρίυηι Παΐ

εΐαηιΐδ.

Βεϋ ςυαΓβ δυηΐ Ιϊχο ηοϋίδ ρΓχηιϊδδ», «Ι ε3 εοη- Β Άλλ' οδ χάριν ταΰτα ήμϊν προτεθεώρηται ; "Οτι

8ί(1εΓεηιυ8? Οϋοιιίαηι ηεςυε (]υθ(1 ιηεη8υΓ3 ο«ι·εΐ,

681 Ιιοιιυιη, ηεαυε (|ΐκ»Ι ε8ΐ ίιηροιΊυηυηι ; £>οά ίΙΚ/(1

681 υοηυηι ει εχ νίιΊυΙε Γ3ε(υηι, ςικιιΐ ρε γ ιιίπηη-

ςιιβ βοοβρίΐ ρεΓΓεοΐίοηεπι. 8ί εηίιη υηί »οϋ εχ ίΪ8

3ΐΐεη<1ει-εΐυΓ, ΓβΙία,υυιιι αιιΓοηι ηββΙίββΓβίαι·, ββδβΐ

ιηιιΐίΐβ εΐίβιη ςυοιΐ ΓεοΙε £εβΙιιπι εββεΐ ίη Γβΐίηυο.

8ϊευΙ 6Γ£0 ευιιι ηοβ ιηοΐιπη οΊκιΙηΐδ ρεΓ3£3ΐηυδ ρε-

ιΐιΐιιΐδ, ίί ςυίάρΪ3ΐη 3ΐ1επ ηεείάίδδεί, ίηυΐίΐίδ ΟδδβΙ

3(1 ειΐΓβυηΊ ίβ εΐίηιη οιιϊ ηίΙΓιΙ αοο'ηΐίΐ, ρΓορίβΓ ε]υ$

ηυί βίηιυΐ ευηι βΐίει-ο ιιρβηΐυτ , ίιηοεοίΐΐίΐβίεηι :

ίΐα βί Ιεηιροι-Ί ϋεδίΐ ηιοικιιι·» , ηπΐ ιπεηδυι-χ

ορρθΓΐυηίΐ38 , ειιιη οο ςυοά τεβίαΐ , οηιηίηο

61Ϊ3Π! Ίά ςυο<1 3(1ε8ΐ , εβί ίηυΐίΐβ. δε<1 βΐ ίη

ΙεπιροΓβ εοηνεηίεηβ 8νηπηεΐΓί;ι , εΐ ίη πιεη8υΓ3

οΟτε τδ άμετρον άγαθίν έστιν, οΟτε τδ άχαιρον

άλλ' έκεΐνο καλόν τε χαΧ αίρετδν, 8 δι' άμφοτέρων

Εχει τδ τέλειον. Εί γάρ μόνον τδ έν έν αύτω σπου-

δασθείη, παροφθείη δέ τδ λειπόμενον, άνόνητον έσται

κα\ τδ κατορθωθέν έν τω λείποντι. Ούχοΰν χαθάπερ

δυο ποσίν ένεργοϋντων ήμών τήν κίνησιν, εϋ τι συμ-

6α£η περ\ τδν ϊτερον, άχρηστός έστι χαΐ 6 άπζθής

πρδς τδν δρόμον, διά τήν τοΰ συνεργοΰντος άσθένειαν

οϋτως εί λείποι τω χαίρω τδ μέτρον, ή τψ μέτρω ή

ευκαιρία, τψ λείποντι πάντως κα\ τδ παρδν συν-

ηχρείωται. Αλλά χα\ έν τψ καιρώ ή συμμετρία, καΐ

έν τψ μέτρψ ή εύχαιρία τδ χρήσιμον έχει. Χρόνος

ουν άντί τοΰ μέτρου ήμϊν νενόηται, διότι παντδς τοΰ

χαθ' ϊκαστον μέτρου θ χρόνος μέτρον έστίν. Τά γάρ

ιιΐίΐίβ 681 ορροηιιηίΐ38. Τειηριΐδ 6Γ§0 ίηιεΙΙεο- Ο γινόμενα έν χρόνψ γίνεται πάντως, χα\ τή παρα-

ΐικη 68( 3 ηουίβ ργο ιηβη$υΓ3, ρη>ρ(βκ> ςυοχΐ ειι-

ΐυδίίΐιει ηιβηβυΓχ ηιεη$υΓ3 εβί Ιειηρυβ. Οιιιε βηίιη

βυηΐ, οιηηίηο ΠυηΙ ίη Ιβαηροκ, 61 ευηι υηϊακιι]αβ-

ςυβ εοΓαηι ςυ* ΒυηΙ' εχίεηιίοηο, βϊιηιιΐ φΐοηυβ

ΒρβΙίυηι ΙβηιροΓΪβ εχίεηάΊΐυΓ, πιοάίευηι ίη ηιίηοη,εΐ

ϊη απιρΙίοΓΪ ρΐιΐδ ΙεηιρηιΊδ. ΕδΙ ιηεηδυΓβ εοηεβρίίο-

ιιίβ, ηιβηβυΓβ ίηεΓεηιεηΓι δρίεατυιη, ηιεηδίΐΓϊ ρΐεηχ

ΓΓυείυυιη ρεΓίεεΙίοηίδ, ηιεηδϋΓ3 ηϊνί^ΐίοηίδ, π>εη-

βυτβ βηιϋινίαιίοηίδ, ηιβηβυΓβ υηίηβευ^υβςυε χΜΐί,

ϊηΓβηΐίχ, ρυβΓίΐίχ, βάοΐεδεεηΐίχ, ρνβηΐυΐίβ, νίηΐίβ

βΙ οοιίδΟηΐίβ ει ρΓονεοΙοε 3?ΐ3(ίδ, δβηβεΐυΐίδ, 6Ι*Η>-

Ιίδ ϋβοΓορίΐΰε. Οαοηίαπι ηςο ηοη ββ( οιηηϊυυδ υηί

πιβηδυΓ» Ιβηαροηι : ηβςυβ εηίιη Γιεη ροίειΐ, υ(

δίηΐ οιηυΪ3 %(|ΐΐ3ΐίδ ίηΐβΓ δβ πιεηδυΓΧ, ρΓορίεΓ δυο

τάσει έκάστου των γινομένων κα\ τδ διάστημα τοΰ

χρόνου συμπαρατείνεται, ολίγον έν τω έλάττονι, καΐ

έν τψ πλείονι πλεΓον χρόνου. Μέτρον κυήσεως, μέ

τρον της τών άσταχΰων αυξήσεως, μέτρον της των

καρπών τελειώσεως, μέτρον ναυτιλίας, μέτρον πο

ρεία;, μέτρον της καθ' έκαστον ήλικίαί, βρέφους,

παιδίου, μειραχίου, παιδδς, έφήδου, άνδρδς, μεσήλι

κος, τελείου, παρήλικος, πρεσβυτου, γέροντος. Επειδή

τοίνυν ούχ Ιν τδ έκ τοΰ χρόνου μέτρον τοις πάσιν

έστίν ούδε γάρ έστι δυνατδν γενέσθαι πάντα άλλή-

λοις Ισόμετρα διά τήν τών υποκειμένων διαφοράν *

κοινδν δέ, καθώς εΓρηται , πάντων μετρουμένων μέ

τρον ό χρόνος έστ\ν, έν έαυτψ περιέχων τά πάντα ·

τούτου χάριν ούχΐ μέτρον εΐπε τοις πασι, διά τδ

]εεΙοΓυηι (ϋΟΓβΓεηΐίαηι : οιηηίυιη αυΐεηι ςυ» είιΐυηΐ Β πολλήν είναι τών μετρουμένων τήν περ\ τδ πλεϊόν

ίΐιη ηιεηδυΓ3ηι, εδί εοηιπιυηίδ, υΐ (ΙίεΙιιιη εβί, ηιεη-

$υΓ3 Ιειηρυβ, Ίη δε οηιηί» εοιιΓιηεηδ : ε3 <1β είυββ

ηοη ιΐίχίΐ, ΜοηβυΓβ εβί οηιηίΐιυδ, ρΓορΙβΓβΛ ςαοιΐ

εοπιιη ηυ9εε3(1υηΙ 8υϋ ιηεηδυΓ3ηι, ιΐι3{η> δίΐχςυβ-

ΙΪ188 ίη εο ς ιιο(1 εδί ρΐυβ ει ιηίηυδ : 86(1 ιειηρυβ

ϋίχίΐ ςυ ο(1 εδί οηιιιίουδ ηαβηβυΓ3 (βηβηϋβ, ςυχ

φΐίίΙςυΜ Γα ει οπίυΓ, άίηιβΙίΙυΓ. ϋυοπιοάο εηίηι

ϊη ηυοααηο £βηεΓβ, Ίά φιοά χΐ3ΐίδ ςυί(1βηι 681 ρτο-

τβεΐχ, ε« ι ίιηΙ>εοί11υηι : ςιιοιΐ αυΐβπι ηοηο·αηι οοιιΙΊγ-

0)3(39 ει βίαοίΜΐχ εβί »1>ιΊί, εβί ίηιηιοιίοι αίιιιη ει

ϊηδοΐεη» : οριίηιυηι αυΐεηι 081 ηυο(1 ίηΐεΓ άαο ίηΙεΓ-

κά'α, ηυοϋ φίΜεηι υΐΓβηκιυε εΙΓιιςει ίΐ ιηοΐεδίϊβιιι :

τε καΐ έλαττον ισότητα- αλλά χρόνον είπε τοις πασι

τδ γενικδν μέτρον, φ πάν τδ γινόμενον παραμετρεί-

ται. "Οσπερ γάρ έπΐ της άνθρωπότητος τδ μέν προ-

βεδηκδς άσθενεΐ· τδ δέ μήπω καθεστηκδς άτακτεΐ-

άριστον δέ τδ μέσον τών δύο, δπερ άν τάς έκατέρων

άηδίας έκφεύγη · έν φ δείκνυται, της μέν νεότητος

κεχωρισμένη της αταξίας ή δύναμις, τοΰ δέ γήρως

διεζευγμένη της άδρανίας ή φρόνησις· ώστε είναι

δύναμιν συγκεκραμένην φρονήσει, έπίσης φεύγουσβν

τήν τε τοΰ γήρως άδρανίαν, κα\ τδ θρασϋ τής νεά-

τητος · οϋτως ό χρόνον δρίζων τοις πασι καθ' έκάτε-

ρον χωρίζει τώ λόγψ τήν έξ ϊμετρίας κ^κίοιν, τό τε
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ύτ.έρχρονον άτιμάζων κα\ τδ έλλείπον άποπεμπδμε- Α »η 1"ο οίΙεηάυιιΙιΐΓ νΪΓββ ςαϊ(1βηι ]ανεηΙαΙί$ βερβ-

νος. Άλλά καιρδς άν είη χα\ αΰτήν ήμίν δι' άκολού- ΓβΙίβ αϊ) ίιιδοΐβιιΐία, α δεηεείυΐϊδ 3υΙειη ίιηϋεείΐΐίΐαΐβ

θου προστεθήναι των θεοπνεΰστων λίγων τήν θεω- ρηιάβηΐίι ιηίηίηιβ 8βρπΓ3ΐα : 3(1εο ηΐ δίηΐ νΪΓββ

ρίαν. εοηίβηιρβηΐχ ευιη ρπιϋβηΐία, βχ &ηυο Γυβ'ιεηΐεβ ει

βεηεείιιΐίδ ίιη1)εείΙ1ίΙαΙεπι, β( ]ϋτεη1υ1ί8 αικίβείαιη. Ιΐα ςηί Ιεηιρυδ άεηηίΐ, οηιηίϋιΐδ ρβΓ υΙπιηι<ΐϋε νβΓ-

1)Ϊ8 8ερ»Γ3ΐ, (μιοά εχ πιεηδυτχ (ΙεΓεεΙα οπΙιιγ, -νίπιιιη : ιιΐ ςιιΐ 61 ςυοά Ιειηρυδ εχεεά'ιΐ, νίΐυρεΐ'31, εΐ

ϋ ςοο(1 άεΓιεϊΐ, αιυβικίβΐ. 8ε(1 Ιεηιρυδ εδί εοηδευυεηΙεΓ 3(Μεη(1ί ίρ$3ηι άίνίιιίΐαδ ίιΐδρίΓ3ΐθΓυηι νει·-

1)οηιιη εοηιεηιρίβΐίοηειη.

< Καιρδς, ι φη ζ\, ι τοΰ τεχεϊν, ·/.%<. καιρό; τοΰ άποθα-

νείν. · Καλώς έν πρώτοις τήν άναγκαίαν ταύτην συζυ-

γίαν τφ λδγω συνέζευξε , συναπτών τή* γενέσει τδν

βάνατον. "Επεται γαρ κατ' ανάγκην τφ τδκω δ θάνα

τος, κα'ι πάσα γένεσις εις φθοράν διαλύεται * ίνα διά

τοΰ συνημμένως δειχθήναι τδν θάνατόν τε κα\ τήν

γένεσιν, οιονεί κέντρψ τιν\ τη τοΰ θανάτου μνήμη

1. < ΤειιιριΐΒ ββΐ, ι ίηςιιίΐ, ι ραιϊβηάί, ει ιεαιρυ$

ηιοπεικίί.) ΡαΙοΙίΓβ ίη ρηηείρίο νει-βίδ ηβηε ηβεββ-

Βαπαιη εοη]αιιχίΙ εοηίιΐ£3ΐίοηεπι, ειηη £βηβΓ3ΐίοιιβ

εορυΙβηδ ιηοΓίβιη. ΡβΠυιη εηίιη πιογ5 βεηυίΐιΐΓ ιιε-

εβ853Γϊο, εΐ οπιηΪ5 £βηεΓ3ΐίο (ΙίβδοΙνίΐιΐΓ ίη ίιιίεπ-

Ιυιη ; υΐ ρΓορίβΓβα ηυοά εοη]υηεΐίηι Οδίεηδβ δίιιΐ

ΠΊΟΓ5 61 §εηεΓ3ΐίο, ηιεηΐϊοηε πιοιΊίδ νβΐυΐΐ ςιιο<)3ηι

τοΰς έμβαθύνοντας τής κατά σάρκα ζωής διυπνίση, Β βΐϊιηιιΐο εοβ εχρεΓ£εΓ3εΪ3ΐ, φΐϊ ίη εαπιαίίδ νϊΐη:

κα\ προς τήν φροντίδα τών μελλίντων διαναστήση.

Ταΰτα φιλοσοφεί κατά τδ λεληθδς έν ταϊς πρώταις

τών βιβλίων έπιγραφαϊς υλ\ δ φίλος τω θεώ Μωΰ-

σής ευθύς τη" Γενέσει συμπαραγράψας τήν "Εξοδον

ώς τοϋς έντυγχάνοντας τοις έπιγεγραμμένοις, κα\ δι'

ούτής της τών βιβλίων τάξεως τά καθ' έαυτούς παι-

δευθήναι. Ούτε γάρ εστί γένεσιν άκοϋσαντα μή "Εξο

δον ευθύς έννοήσαι. "Ο δή κα\ ένταΰθα νενοηκώς δ

μέγας Εκκλησιαστής έπιδείκνυται , τή γενέσει σύ-

στοιχον άποδείξας τδν θάνατον. Καιρδς γάρ, φησί,

τοΰ τεκεΐν, κα\ καιρδς τοΰ άποθανεΐν. Ήλθεν δ και-

ρδς, φησί, και έτέχθην ήξει δ καιρός, κα\ τεθνή-

ξομαι. Εί πρδς τούτο πάντες έβλέπομεν , ούκ άν τήν

σϋντομον πορείαν καταλιπδντες , κύκλω μετά τών

ρΓοΓυικΙυιη βααΐ ίηιηιεΓκί, εί 3(1 ουτίπι ΓιιΐυΓοπιηι

εχείΐεΐ. Ηχε ιαείΐε ρΗΐΙοβορΙιαίτΐΓ ίη ρπιηίδ ΙιΙιγο-

Γαίη δυοιυιη ίηδεηρίίοηίϋιΐδ ϋεί ηυοςυε ΐηιίευβ

Μοδβδ, φιί δίβΐίιη ευαι Οεηεδί, ηυοά ε$ι κεηεΓβΐίο,

δίηιυΙ ςυοηυε 8εηρ8°ιΙ Εχοϋιιηι, Μ εβί, εχεε»ϊυηι :

ιι! ηυί ε» Ιε^εΓεηΐ ςι·33 βεηρία βηηΐ, εΐίαη» ρβΓ

Ιρβυαι 0Γ(1ϊηεηι 1ϊ6π»Γαηι εβ ϋίδεεΓεηΐ ςυχ 3(1 8ε

ΐρδοδ ροΓίίηεηΐ. Νεςυε εηΐπ» βεΓϊ ροΐββΐ ιιΐ ςυΙ

Οεηεδίηι, ^εηεΓ3ΐϊοηεπι ίηςυαιη, λϋάϊεΗΐ, ηοη Εχο

ϋιιηι, ίϋ εβί βχεεδδυηι ρΓΟίίηιΐδ εο^ϊΐεΐ. ΟυοιΙ αυϊ-

άειη ηιε ςαοςυε ηΐ3§ηυπι ίηιεΙΙεχίδδε ΕεεΙεβ'ΐΒβίε·

08ΐβη«1ϊΐυΓ, υΐ αυί ίη εούειη οΐίΐίηε ροδίιεηΐ ιιιογ-

Ιειη ηυο ςειιεΓαΐίοηεπ). Τεηιρυβ 8δΙ βιιϊιη, ϊιιηυίΐ,

ρ3πεηι1ΐ, βΐ Ιεωρυί ηαθΓΪβη<1ΐ. ΥεηίΙ, ίηςυίΐ, Ιβιηρυδ,• *' Τ I ρ I > ·- >—-,—-. Γ .

ασεβών περφιμεν, τήν περιοδικήν τοΰ βίου πλάνην ει ηβίαδ 8αηι ; νεηϊεΐ Ιεηιριΐδ, ει ιιιογϊβγ. 8ί α<1 ηοε

έκουσίως πλανώμενοι , έν δυναστείαις κα\ περιφα-

νείαις και πλοϋτοις, δι' ών ταϊς πολυοδίαις τοΰ βίου

τούτου έναμηχανοΰντες , ούκέτι τοΰ λαβυρίνθου της

ζωής ταύτης τήν Ιξοδον έξευρίσκομεν , δι' ών δοκοϋ-

μεν σπουδάζειν, διά τούτων έαυτοϊς τά σημεία της

απλανούς 'δδοιπορίας συγχέοντες. Ώς μακάριο! γε ,

φησ\, τών άνθρώπων έκείνοι, οί τάς περιοδικάς της

ζωής άπάτας καταλιπίντες, έπ\ τήν σύντομον της

άρετής όδδν έαυτούς άγουσιν ! Αύτη δέ έστι τδ πρδς

μηδέν τών τήδε τήν ψυχήν έπιστρέφειν, άλλά συντε-

τάσθαι τί^ σπουδή πρ%ς τδ διά πίστεως έν έλπίσι

προκείμενον. Πάλιν δε τδ ^ηθέν έξετάσωμεν. Καιρδς,

φησ\, τοΰ τεκεΐν . κα\ καιρδς τού άποθανεΐν. Είθε

ιιιιίνεΓδίιπι 38ρΐεεΓεηιυ8,ιιοη ΓεΙϊείο νΐχ εοιιιρεηάϊο

ϊη εΪΓεαίΙα ευιη ίηιρίίο 3Π>1>υΐ3Γεπιυ8, ηιυηάί ηυί ίη

ΟΓΐιειη οϊΓουηιαβίΐιΐΓ 8ΓΓ0Γ8 ηοδίΓ» βροηΐε εΓΓβηίεβ,ϊη

ρπ(εηι'ΐ3 ει βυρεΓϋϊβ ε( ϋίνίΐϋδ, οβΓ ι\ηχ 'ιη ηιυΐΐίρΐϊεί

ει ναΓΪα Ιιυ]υβ ιηυηΛϊ νια ίιιιρίιοβίΐ, 6 1»1>]Ττϊη1Ιιο Ιιυίυδ

νϊΐ»5 εχίΐαηι ηιίηίηιβ ίηνεηϊηιυδ, εο ίρβο ςυοϋ νείιε-

ιηειιίεΓ 1»Ι)0Γ4Γβ,εΙ 5ΐυ(1ίυιη νίιΙοιιιυΓ 3ι11μ]>ογο, 88Γ156

ει 3 1)03 3υβΓΓ3ΓΪ ηοη ροΐβδί νίχ 5ί§η3 εοιιΓυηάβηΐεδ.

Ουβιιι 1>ε»ΐί, ίιιςιιίΐ, 8υη^ ΪΙΗ ηοπιίηεκ, ςυί ηυ% ίη

ΟΓϋεπ) ΓεηιηΙυΓ ίΓ3ΐΐ(Ιί1)υ5 1ιυ}υ8 νίΐ33 ΓβϋεΙίβ, &ά

εοιηρεηι1ί3ΓΪ3ΐιι νίΠιιΙίβ νίβηι δβ εοηΓβΓυηΙ I Ε» 3ΐι-

1601 681, 3(1 ηίηϋ εοΓυηι <\υ<α Ιιίε δυηΐ αιιίηιυιη

εοηνεΠεΓβ, 88(1 βογι 8ΐυ(1ίο εοιιΙεηιΙεΓβ ζά Ίά ςυο(1

κάμοί γένοιτο έν καιρώ τε δ τδκος, κα\ δ εύκαιρος ^ ρβΓ Γιϋβιη ίη βρε εδί ρΓΟροβίΐυπ). Οαο<1 άίεΐυηι εδί

θάνατος! Ού γάρ 4ν τις είποι τήν άκούσιον ταύτην βιιΐι

ώδίνα, κα\ τδν αύτίματον θάνατον παρά τοΰ Έκ-

κλησιαστοΰ νΰν ώς έν άρετής κατορθώσει προδείκνυ-

σθαι. Ούτε γάρ έπ\ τψ θελήματι της γυναικδς ή

ώδίς · ούτε έν τή προαιρέσει τών τελευτώντων δ θά

νατος. "Ο δέ έφ' ήμίν ούκ Εστίν, ούτε άρετήν 4ν τις,

ούτε κακίαν δρίσαιτο · ούκοΰν νοήσαι προσήκει τδν

τάκον τδν εύκαιρον , κα\ τδν έν καιρώ γινόμενον

θάνατον. Έμο\ δοκεί τδκος ώριμος κα\ ούκ άμβλω-

θρίδης είναι, 3ταν, καθώς φησιν Ησαΐας, έκ τοΰ θείου

τις φδβου κυοφορήσας διά τών τής ψυχής ώδίνων

τήν Ιδίαν σωτηρίαν γεννήστ). Εαυτών γάρ τρδπον

»ινά «ατέρες γινδμεθα, δταν διά τής άγαθής προαιρέ

σεως αύτοΰς πλάσωμέν τε κα\ γεννήσωμεν, κα\ ε!ς

3υΙεηι ΓυΓδυδ εχίηιίηειηυδ. Τεηιριιβ εδί, ίηςυίΐ,

ραπεηϋί, ει ΐεπιρυδ πιοΐ'ίεηα'ί. ϋιίη3ηι ηαϊΐιί ςυοηκε

άεΙιΐΓ, ιι ι ίη ΐεηιροΓε η»803Γ, ει ορροηιιηε ηιογϊβγΙ

Νεηιο εηίιη (ΙΊχεπΙ ίηνο1υηΐ3ΓΪ3ΐιι 1ι»ηε ρ3Γΐίοηεηι,

εί 8ροηΐ3ηε3πι πιοιίεηι ηιιηε οδίεικίί αϊ) Εεείειίί-

δίε, Ιβηηυΐηι εχ εο >ΪΙ τεεο νίπυΐίδ ηεΐϊο. Νεςυε

εηίιη ρΓορΙβΓ ιηυΐίεπδ νοίυηίαΐεηι εχβίδΐίΐ ρβηιιβ :

ηεςυβ ββογβ ββ! ίη όβεεύεηΐίυια ΙίοβΓΟ αιΊιίΐΓίο.

Οαοά αυίβηι ηοη εδί ϊη ηοδίι-α ροιεδΐ3ΐε, ηεςιιε

νίηυίειη ηεςυε νίΐίιιηι ηαΊβςααηα (ΙεΟηίεπί. ΙηΙβΙ-

Ιί^εΓβ ατξο οροηεΐ ρβηυπι Ιβηιρεϋίνυηι, ει πιογ-

Ιεπι ςϋ* βδ! ία ΐειυροΓβ. ΜίΙιί νίϋεΐυτ πιβίιιι-υβ

εδδβ ρβΓίυδ εί ηοη 3ΐ)0Γΐίνυδ, ςυβηϋο, υΐ αίεϊΙ

Ε53Ϊ38, εαιη ηυίδρΊαιη εχ ϋεΐ ΙίηιοΓε εοηεβροΓίΐ,
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ρΐ!Γ 3ΐιίιΐ)χ ίη ρατίυ ΐ3ΐχ)Γ05 δΐΐ3ΐιι δβΐυίειιι βοιιυβ- Α 9^ί προαγάγωμεν. Τούτο δέ ποιοΰμεν , δα τοΰ δέ-

Ιίΐ. Νουίβ εηίηι ίρδίδ α,ιιο<ΐ3ΐηηιο<1ο ραΐΓββ βααιιι»,

ιΐυαηάο ρβΓ ίιοηυιυ βηϊηιί ίηδίίΐυίαιη, Ιίυειοιηα,υε

3Γυίιπιιιιι 009 ΐρβοβ ΓοΓηιβνεήηιιΐδ εί ςεηυβηηιυδ,

61 ίη Ιυεειη εόϋϋβΓίηιηδ. Ηηε αυίβηι Γαείιηυδ βχ βο,

αηοιΐ Ι)ευιη ίη ηοδ ίρβοδ 3θΊηίΙΐ3Ηΐυδ, ββεείί ηΊϋ

Πει βΐ ΓιΙϋ νίηυΐίδ, εΐ Οΐϋ ΑΙΙίδδίιηί. Ει ηοδ ίρβοβ

ΓΟΓδίΐδ αϋοιΊΊνοΒ εϋίιιιυδ, Οθβςυβ ίιηρβΓΓεειοδ εί

βυϋνεηίαηεοβ Γθΐ1(1ίιηυ$, ςυαηϋοηοη ΓαεπΙ ίη ηοΙ>ί$

Γοηιΐ3ΐ3,δίευΙ 3ίΙ Αρο&ιο1υ&,< ϋΙΐΓΪδίί Γοπηϊ.»ΟρθΓΐιΊ

εηίηι ίπΙε^Γηπι ει ρει·Γεεΐιιιιι 8888 Ιιοηιίηεηι Πει. Ιηΐε-

£βΓ αηΐβιιι ίΐΐε οιιιηίηο 881, ευίρεΐ'Γεεΐ3 ηβΐυι-* εοηι-

ρίειβ ΓυίΙ γϊΓιο. δι φιίδ εΐ'ςο ρεΓ ν'ΐΓΐϋίειη δείρδίιπι

Πει Γιΐίηηι Γεεεπί, ρπεείβπ ηιι]υ.5 οιΊιΐδ αεεερίΐ ρο-

ΙοϋΐΒίε, ίδ ηονίΐ Ιειηριΐδ Ιιηηί ραΓίιΐδ, ει ηιεπίο

ξασθαι ίν έαυτοΐς τδν θεδν, τέκνα θεοϋ, κα\ τέχν*

δυνάμεως, καΐ υΙο\ Ύψιστου γενόμενοι. Κα\ πάλιν

Ιαυτοϋς άμβλίσχομεν , χα\ άτελεσφορήτους τ» χα\

ύπηνεμίους άπεργαζόμεθα , βταν μή μορφωθή έν

ήμΐν , χαθώς <ρησιν δ "Απόστολο; , € ή τοΰ Χριστού

μορφή, ι Δει γάρ είναι. φησ\ν, άρτιον τδν τοΰ θεού

άνθρωπον. "Αρτιος δε πάντως έχεΐνός έστιν, φ

τελείως δ της φύσεως συμπεπλήρωται λόγος. Ούχοΰν

εί μεν τις δι' άρετής τίχνον θεοϋ έαυτδν έποίησε,

λαβών έξουσίαν της ευγενείας ταύτης, Ιγνω ούτος τον

χαιρδν της άγαΟής ώδϊνος, χα\ χαίρει, χατά τδ Εϋαγ-

γέλιον, είχότως, δτι έγεννήθη άνθρωπος εις τδν

χόσμον. Ό δέ γενόμενος τέκνον όργής , χαΐ υίδς

άπωλείας, χαΐ σχ"ότους έχγονος, γέννημα έχίδνης,

8»ιιά<;1 οοιινεηίεηΐεΓ Εναη^εΙίο, φΐ0(1 ηαίιΐϊ ΙΪΙ Ιιο- Β έχγονον χαχδν, χα\ τά άλλα πάντα δι' ών δ πονηρδς

διαβάλλεται τόχος, οϋχ ίγνωτδν ζωογονούντα καιρόν

ε!ς γάρ καιρδς τίκτων εις ζωήν, κα\ οϋ πολλοί. Ου 6

διαμαρτών έν ττ) άχαιρίχ τοΰ τόκου , τ^ άπωλεία

έαυτδν ώδινε, και τψ θανάτψ την ψυχήν έμαιεύσατο.

Εί δέ φανερόν έστι πως έν καιρψ τικτόμεθα, δήλον

πάσι πώς έν καιρψ άποθνήσκομεν, οΤον πάς τψ άγ!<{>

Ηαύλψ χαιρδς τοΰ άγαθοΰ θανάτου εΰχαιρος η\ι. Βοα

γάρέν τοις ιδίοις λόγοις, ένορκον τρόπον τινά ποιού

μενος, έν οίς φησιν, δτι « Καθ' ήμέραν άποθνήσκω,

νή την ύμετέραν καύχησιν ■ » χαΐ τδ, < "Ενεκα σοϋ

θανατούμεθα πάσαν ήμέραν. ι ΚαΙ αΰτο\ έν έαυ-

τοϊς τδ άπόχριμα τοΰ θανάτου έσχήχαμεν. Πάντως

δέ ούχ άοηλον πώς άποθνήσχει χαθ' ήμέραν δ Παΰ-

ιιιο ϊιι ιιιιιπϋο. Ουϊ «αίοιιι ιιαίιΐδ 851 (Πίιΐδ ιγχ, εί

Ιίΐίιΐδ ρβπΐίιΐυηίβ, εί Γείηβ ΐεηεΙίΜΐ-ηπι, ςεηηεη νί-

ρει-βε, ηιβίυβ ίεΐϋβ, ει αΐία οιιιηία, ςιιϊ1>υ$ ηιαίιιβ

ιηαίε 3ΐκΙί1 ραΠυ5, ίβ ηοη ηονίΐ Ιβηιριΐδ ςυοά βί-

(ηίΐ νίι.ιΐίη : βδΐ εηίπι υηιιηι ΐεηιρυκ ραηβΒβ »<1

νίΐαηι, εί ηοη ρίκτα. 0<ιί εΓ§ο ρΓορΙεΓ ϊηιροΓίυηί-

ΙαΙειη ραΓίυηι ηοη εβί 3$8εευ1υ$, βεφβυιη ρ3Γΐιιπίΐ

ϊηΙεΓίΐιιί, εί 3ά ηιοπεηι βυχ εβί βηϊπιχ οΙ>8ΐεΐΓίε3-

Ιιΐ8. δί 881 αυΐεηι ρεΓβρϊευυια ςιιεηΐ3(1ηιθ(]ιιηι ηα-

(είιηυΓ ίη ΐεηροΓε, ρεΓβρίευηηι ηυοςυε 881 οπιηίϋϋδ

ςυβηοιίιηοάυπ) ιηοππιυΓ ίη ΙεηιροΓε,ηυειηαάηΊοιΙιιηι

83ηοΙο Ρβυΐο 3(1 Ιιοηβιη ιηοΓίεπ) οιηηε ΐειηρυβ 8Γ31

ορροΓίηηιιπη. εΐ&ιη&Ι βηίηι ίη 5υΐ8 δοπρίίβ,ςυοιίαιη-

ηιοιίο 3(Ι]αΓ3η$,ςυ3ηϋθ()ίοίΐ : ι ΟαοΙ'ιϋίε πιογιογ, ρβΓ λος, δ μηδέποτε τί) άμαρτία ζών, δ άεΐ τά μέλη της

»«1 ίΙΙαιΙ :ι ΡΓορΙεΠε ηιοπβ σαρχδς νεκρών, χα\ τήν νέχρωσιν τοΰ σώματος τού▼88ΐΓ3ηΐ £ΐθΜ3ΐίθΙΙ8Π1

3θίείπιυΓ ςυοίίϋίβ β'. > Ει ίρβί ίη ηο!)Ϊ8 ίρβίβΓεβροη-

5ΠΠΙ ιιιοΓίίβ Ιΐ3ΐ)υίηιυ8.0ηιηίηο 3ΐιΐεηι ηοη β8ΐοΙ)8ευ-

ι ιιπι, ({ηεηΐ3(]ηιοο'υηι Ρβαΐυβ ηιοΓίΙυΓ ςηοΐίαΐίε, ςηί

ηυηηυβηι ρεεε3ΐο νίνίΐ, ιμιί βεπιρεΓ ηιεηι1)Γ3 ε3ΐ-η'ΐ8

ιηοΓίίΙίεβΐ, εί ιηοηίΓιε3ΐϊοηεηι εοΓροΓίβ ΟιηβΙϋη $β

είτεαιηΤεΠ ·*, ςιιί βεπιρεΓ ευηι ΟΐΓΪβίο εΓυείΓιςίΐυΓ,

ηυί ηυη(ΐυ3ηι βίΐιί νίνίΐ, 88(1 νίνεηΐβιιι ίη 88 ίρδο

1ΐ3οεΐεΐΐΓΪ8ΐυηι, Ιι;εε ηΐ6θ]υϋίείο ΓαβΓΪΙ ηΐ0Γ8 ορροΓ-

Ιυιΐ3, ςιιχ νεΓ« νίι.ε ΓυίΙ εοηείΙΪ3ΐΓίχ. ι Εςο > ειιίηι,

ίιιηυίΐ, « οεείιΙβιιι,εΙνίνεΓείβοίβπι 81 : » υίρεΓδυβδυηι

Χριστού έν έαυτφ περιφέρων, δ πάντοτε Χριστώ συ-

βταυρούμενος, δ μηδέποτε ίαυτώ ζών , άλλά ζώντα

έχων έν έαυτψ τδν Χριστόν ουτο; άν είη κατά γε

τήν ήμετίραν κρίσιν δ εύκαιρος θάνατος, ό της άλη-

θούς ζωής γενόμενος πρόξενος. « Έγώ ι γάρ,φησ\ν»

ι ά-οκτενώ κα\ ζήν ποιήσω· ι ώς πεπεϊσθαι αληθώς

θεού δώρον είναι τδ νεκρωθήναι τή άμαρτία , κα\

ζωοποιηθήναι τώ πνεύματι. Διά γάρ τοΰ άποχτεϊναι,

ζωοποιεϊν έπαγγέλλεται ή θεία φωνή · δμοιον δέ τοις

είρημένοις κα\ τδ έπόμενον

8ίι νει-ε ϋεί εδ8β ύοηυπα, πιοΠϋΐιηι βίβε ρεεεβίο, βΐ νίνίβεβίηιη βρίπΐιι. ΡΓορίεΓθβ εηίηι ηυοα" οεεί-

(Ιεπί, νίνϊΠεβΓβ ρΓοηιίιιίΐ νοχ ο'ίνίηβ. Πδ 3ΐιΐειη ςυ* (Ιίεΐβ δυηΐ, δίιηίΐβ ςιιοηυβ βδΐ ηηοιΐ δβιιαίΐυτ :

2. ι Τεωρϋδ, > ίηςυίΐ, ι ρΙβηΙβηαΊ, εί Ιεηιρυβ ϋ « Καιρδς, φησί, τοΰ φυτεϋσαι, χά) καιρδς τοΰ έκτΐλα*

βνεΙΙεηϋί ςιιοο1 ρίβηΐϊΐυιη ββΐ. > δείπιιΐδ ςηίδ βίΐ

ηοδίεΓ 3£Γίεοΐ3, εί ηοδ, ευ]υδη3πι βίηιηδ 3ξΓίευ1-

ΙιΐΓ3. Ναηι ίΐΐυιΐ ςυίϋεηι 3 ΟιΓίδΙο, Ιιοε βυίειυ άι-

όίείηιυδ 3 δειτνο ('.οΗβΓι Ρβυΐο. 1>ί< ίι εηίηι I >οι ι» ϊ —

11113 : < Ρ.ΐΙΟΓ ,.ιείΐδ 3^Γίεθΐ3 8δΙ I Λρ()5ΐθ1(Ιδ

αυΐεηι ηοΙ>ίδ ύίείΐ : ι 1)>·ί 3£πευΙΙυΤ3 εδίίδ "· >

Μ3|;ηυδ 8Γ£0 3^ηεοΐ3 βείΐ βηΐυιη Ιιοιιη ρ!3ηΐ3Γ8.

« ΙΊ.ΐΜίηνίι ειιίιη ϋβυδ ρ3Γ3(Ιίδΐιιη ίη Εϋειη ;η1

ΟπεηΙειη ω : > νείΐίΐ 3υΐεηι 83 ι\αχ δυηΐ Ιιοηίβ

εοηΐΓ3ΓΪ3. ι Οηιηίϊ εηίηι ρΐ3ΐιΐ3ΐίο ηυαηι ηοη ρΐαη-

ΙβνΊΐ ΡαιβΓ ιικ'115 εοείοδίίδ, 8Γ3(1ίε3υίΐυΓ > Ρ1ΐ3-

1 153103 8Γ^0 ΙΙ13ΐϊΙίβ βΐ ί 111 ΓιηΙ ΙΐΙίΙ 35, εί ίιΐ£Γηΐί 31111111

τδ πεφυτευμένον. ι Οΐδα μέν τίς ήμών ό γεωργδς,

χα\ ήμεΐς τίνος γεώργιον. Τδ μέν γάρ παρά Χρι

στού , τδ δέ παρά τοΰ δούλου τού Χριστού μεμ#θή-

καμεν Παύλου. Ό μέν γάρ Κύριός φησιν, δτι < Ό

Πατήρ μου γεωργός έστιν ■ » δ δέ Απόστολος πρδς

ήμάς λέγει· δτι < Ηεού γεώργιόν έστε. » Ό ουν μέγας

γεωργδς τά άγαθά φυτεύειν έπίσταται μόνον, ι Έφύ-

τευσε γάρ δ θεδς παράδεισον έν Εδέμ κατά ανα

τολάς,» τά δέ έναντία τοϊςάγαθοϊςάποτίλλει. ι Πάσα

γάρ φυτεία ήν ούχ έφύτευσεν ό Πατήρ μου δ ού ■

ράνιος, έχριζωθήσεται. > Ούχοΰν ή φαρισαϊχή καχία

τε κα\ άπιστία, κα\ ή πρδς τά γινόμενα παρά τοΰ

" I Οοτ. \ν, 31 »» Ηοπ». νιιι,36. *» II Οογ. ιτ, 10. Μ Πβοΐ. χχχιι, 39. ·· ίο»η. χν, !. *' I Οογ.

ιιι, 9. " Οειι. ιι, 8. "» ΜαίΙ. χν, 13.
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Κυρίου θαύματα άγνωμοσύνη, ταΰτα τά φυτά έστι Α βπηιβη αά βη ςιιχ 3 1)οηιίηη ΓαηΙη βιιηΐ ιη'ίΓαευΙα,

ϊά έκτιλλδμενα. Χρή γαρ έπικρατήσαι τδ κήρυ

γμα της σωτηρίας, ι Χρή κηρυχθήναι τδ Εΰαγγέλιον

έν δλιυ τώ κόσμω. » Χρή πασαν γλώσσαν έξομολογή-

σασΟαι δτι Κύριος Τησοΰς Χριστδς είς όοςαν θεοΰ

Πατρίς. ΈπεΙ οΰν ταΰτα γενέσθαι χρή πάντως , ή

νΰν έπικρατοΰσά τίνων άπιστία οϋκ Ιστιν έχ τής τοϋ

Πατρδς φυτείας, άλλά τοΰ παρασπείροντος τά ζιζά

νια, ή τοΰ παραφυτεύοντος τω Δεσποτικώ άμπελώνι

τήν Σοδομιχήν χληματίδα, "Οπερ ουν έν τω Εύαγ-

γελίω παρά τής Δεσποτικής φωνής έπαιδεύθημεν

τοϋτο νΰν κα\ έν τω αίνίγματι τοΰ Έκκλησιαστοΰ έδι-

δάχθημεν, δτι αύτδς καιρός έστι τδ τε σωτήριον τής

πίστεως φυτδν παραδέξασθαι, τδ αΰτδ τής άπιστίας

άποτϊλαι ζιζάνιον. "Ο δέ έπ'ι μέρους περί τοΰ κατά

:ήν πίστιν κατορθώματος εΓρηται, τοϋτο και έπ'ι

πάσης άρετής ακολούθως άν τις νοήσειε. Καιρδς τοϋ

φυτεύσαι τήν σωφροσύνην χαΐ έκτΐλαι τδ τής Ακο

λασίας φυτόν. Ούτω χα\ δικαιοσύνης φυτευΟείσης,

άποδ^ιζοϋται τδ άδικον βλάστημα, καΐ τδ τής ταπει

νοφροσύνης φυτδν, τδν τΰφον άνέτρεψε , ή τε άγάπη

βλαστήσασα τδ πονηρδν τοΰ μίσους δένδρον έξήρανεν

ώσπερ χαΐ έκτοΰ έναντίου δένδρου, μίσους δηλαδή, ή

άδικία πληθυνομένη τήν άγάπην κατέψυξε, καΐ τά

Λλλα πάντα κατά τδν αύτδν τρδπον , ίνα μή τά καθ'

!χαστ<>ν λέγοντες διατρίβωμεν , δμοίως νοοΰντες, ού

σφσλησόμεθα. Πάλιν δ έφεξής λίγος σύμφωνος τοις

προεξητασμένοις έστί.

< Καιρδς γάρ, ι φησ\, < τοϋ άποκτεϊναι, καιρδς τοϋ

Ιιχ ρΙαηΐίΕ βυιιΐ ςιιχ βνβΙΙιιηΐιΐΓ. Οοηιίηαπ βηίηι

οροΝβΙ ρι-χεοηίυιη ββΐιιΐίβ. ΟροΝεΙ βΐίβιιι ίιιναΐβ-

δββΓβ ρι-χΰίεβίίοηεπι δΒΐιιΐί». « Οροι-ΙβΙ Εναηββ-

Γΐϋπι ρηειΙίοίΓΐ ίη Ιοίο ιιιυηάΌ ··. ι ΟροιΊεΙ οηιηειη

Ιίη<>ιιηιη εοηίίΐβπ, ςυοιΐ Οοπιίηυδ ^$υ$ ϋΐιπδΐυδ

ίη {[Ιοπβηι ΰβί ΡβίΓίδ ". Οιιοηίαηι ογ$;ο Ιιχε οηι·*

ηίηο Οβπ οροτίβΐ, ςιιχ ηαηο ίη ηοηηιιΙΙ ί$ άοιηίη»-

ΐυΓ ίηοΓβϋυϋΙαδ, ηοη ββΐ εχ ρ1αηΐ3ΐίοηβΡαΐΓΪ8, 86(1

ο] νι δ ψιί δυρει-δβιηίηβΐ ζίζβηίβ, νεί ςιιί }ΐιχΐα νίηεβιη

Οοιηίηί ρβΐιηίΐβπι ρίβηοΐ δοάυηιοπιηι. Οιιοϋ ϊ^ϊΙυΓ

ίη ΕνβηςβΙίο (ΙΜίείπιιΐδ 3 νοεβ Οοιιιίη'ι, ηοβ ηιιηβ

φιοιιυβ χηίβΐηβΐβ ΰοειιΐΐ ηο& Εεοΐβδίβδίεβ, ςυοά

ίιίριη 681 ΐεηιρυδ ε6 ββίοοτεπι Λιίεϊ ρίβηίβηι βιΐδεϊ-

ρίβηιΐί, ει ίρδίιπι ίηεΓεύΊιΙίΙβίίδ ΙοΙϊυηι βνβΐίβηάΐ.

Β Οιιοιΐ βυίβηι ϊη ρβΓίε άΊείικη 681 άε εο ηυο(1 Γβεΐβ

ΚεδΙυιιι 681 βχ <ΐϋβ, Ιιοο βΐΐαηη ίη οιηηί νίηυΐβ εοη-

8βςαεηΐεΓ ίηίεΙΙεχει-ίδ. Τβηιρυβ εβί ρΙ.ιηίαικΓι Ιειη-

ρβΓβηΐΊαπι, ει βνοΙΙβηιϋ ρΐαηίαπι ίηΐβη?ρβΓ3η(ίχ. Πα

βιίβπ» ρΐαηΐηΐη μίδΐίΐίβ, ίη]ιιβ(υηι ξβπηβη ΓβαΊείΐιι»

βνβΙΙίΐυΓ, εΐ ρίβηία ηυηιίΐίοιίβ βνβΓίίΙ αΓΓοραιιΙί:ιιιι,

βΐ ςυχ |ρ>πηίη3νίΐ οΐιαπίοδ, βχβίοεβτίΐ ιιιαίβηι βγ-

ΠοΓβπι οιΓιϊ : ςυοπιουΌ βΐϊαηι βχ οοηΐηπα 3γ1ιοι*6,

ηειηρβ οιΐίο, πιυ!ΐίρΜθ3ΐ3 ίη|'υ8ΐίΙΪ3 π'Γι ίμβΓ3ΐ οΐιβτί-

ΙβΙεπι. ΑΠί ([υοηιιε οιηηί», ηε ίη δίη^ιιΐίδ (Ποβηϋίί

ίπιηιοΓειηυΓ, εοιίβπι ηιοιίο βίηιίΙίΙβΓ ίηΙεΙΙί^ηΐεδ,

ηοη 3ηβΓΓ3ί)ίιηιι$. ΚυΓδίιβ ίιΙ ηιιού ύείηοερβ βεςυί-

Ιυτ, εοηδοηβΐ ϋβ ςιιχ ρΓίιι» βιιηΐ εχΐηιίηβΙβ.

3. < Τβπιρυδ 681 εηίπι, > ίηηιιίΐ, « οεεί(ίεη(Ιί, εΐ

Ιάσασθαι.> Τοϋτο δέ σαφώς έντώ προφητιχώπροερμη- Ο Ιβπιριιβ ηιοιΙεηοΊ. ι Ηοο βιιίειη 3ρεΓΐβ βχρΙίεβΙιΐΓ ;η

νεύεται, δ έχ προσώπου τοΰ θεοΰ φησιν , δτι ( Έγώ

άποχτενώ χαΐ ζ^ν ποιήσω. » Έάν γάρ μή άποχτείνωμεν

έν έαυτοίς τήν έχθραν, ούχ ίασδμεΟα τήν άγαπητιχήν

διάΟεσιν τήν έν ήμίν διά τοΰ μίσους νοσήσασαν. Οΰτω

χα\ τά λοιπά πάντα δσα έπ\ χαχφ καθ' ήμών ζή · λέγω

δή τήν κακήν των παθημάτων παράταξιν, χαΐ τδν έμ-

φύλιον τοΰτον πδλεμον, τδν καθ' ήμών διά των ήδο-

νών στρατευόμενον, κα\ αΐνμαλωτίζοντα ήμας τώ

νδμω τής άμαρτίας, καιρός έστι τοϋ άποκτεϊναι. Ό

γάρ τών τοιούτων φόνος , Γασις γίνεται τυΰ διά τής

άμαρτίας έξασθενήσαντος. Φασ\ν οί ίατρο1. τάςίλμιν-

θας, και άλλα τινά τοιαύτα θηρία ϊσωθεν έχ κακο-

χυμίας ζωογονεΐσθαι τοις σπλάγχνοις, ών ή ζωή νδσος

τψ σώματι γίνεται ' εί δέ έκεϊνα διά τίνος φαρμακο-

ρΓορΗεία, ειιιη ϋίείΐ εχ ρβΓβοη» Ι)εί : ι ΟεεΜαιη ε(

νίνεΐ'β Γ;(0Ϊ3ΐη '*.> Νίβί βηίηι ίη ηοΐιίβ οεείιΙβπΐΗβ

ίηίηιίε!ιΪ38, ηοη ηιβύεοίιιιυΓ 30βε(ίοηί εΙιβΓίΐβΐίβ

ςιΐ9β χξτοΐαΐ ρΓορΙεΓ οϋίιιηι. 1(3 βΐίβπι ε«Ί0Γ3 οιηηί*

ο,υίε ηΐ3ΐο ηοδίΓο βάνεΓδίι» ηοβ ν'ινυηΐ , αΊεο ηΐ3ΐ3ηι

βηίηιί ηιοΐυιιηι βείβηι, 61 Ηοο βίνίΐβ ηιιοά ίη ιιοι»

ρβΓ νοίυρίβίβδ ^βτϊΙιΐΓ Ι)βΙ1ιιηι, βΐ ηοβ εηρίίνοβ Γεϋ-

άιΐ Ιεςί ρεεεβιί, Ιβπιριιβ ε$( οεείιίβηιΐί. Εοηιιη εηίια

εχϋβδ, βδΐ ηιβϋοΐη β]ϋβ αιι! ίηΗηηυβ εχβΐίΐίι ρβτ

ρεεεβίυιη. Αίυηΐ ηιβ(1ίεί ΙιιηιΙ>ηοθδ, ει ηιιβειίβηι

ε]ιΐδΐηο(1ί ηΐ'ια ηηίηιβϋβ, βχ ηιβίίδ ΙιιιιηοΓΪΙηΐδ ίηΐιιβ

νίν3 8'οη' 'η νίδεβΓίοιίδ, ηιιοπιηι νίΐ» βδΐ ηιθΓΐ>υ»

εοΓρΟΓΪ. Οαοά δί ί II» ίηΙβΓΓεεΙβ δίηΐ ρει- ηΐίςηβιη

ιηβάίεβιηβηΐΐ ροΐΐοηοιιι, ηιτδΐΐδ »(5Γ01«8 Γ«βΙίΙυίιυΓ

ποσίας άναιρεθείη, πάλιν εις ύγείαν δ κάμνων άναδ- ϋ ρηβΐίηχ $8ηίΐ3ΐΙ. Η«·ε ο,ιι* οοΓροΓί 30θί<1ϋηΙ, 1ι»-

ρΊοσθήσεται. Αναλογεί τά τοιαΰτα τοϋ σώματος πάθη

πρδς τά τής ψυχής άρ^ωστήματα· δταν δ θυμδς

ένδοθεν έκμύζων , ή διά τής μνησικακίας τής ψυχής

τδν τίνον χα\ τους λογισμούς έχνευρίζων , ή τδ τοΰ

φθόνου θηρίον, ή εΓτι άλλο τοσούτον χακδν ή κακή

δίαιτα ζωογονήσει · δ αϊσθόμενος δτι θηρίον τρέφει

ένδοθεν ή ψυχή αύτοϋ, εύκαίρως χρήσεται τω άναι-

ρετικώ τών παθών φαρμάκω. Τούτο δέ έστιν ή έκ

τοΰ Ευαγγελίου διδασκαλία, ώστε έκείνω^ φονοκτονη-

Οέντων έπιγενέσθαι τ«ρ πεποιηκδτι τήν Γασιν.

« Καιρδς τοΰ καθελεϊν, ·καΙ καιρδς τοΰ άνοικοδομή-

σαι. » Ταΰτα κα\ έν το?ς τώ προφήτρ, Ιερεμία παρά

1>βηΐ ςιιβπκίαπι ρΓοροπίοπεπι εί εοηνβηίβπΐίβηι ειιιη

πιΟΓοίβ βηίηιχ. Ουβηάο \γλ ίιιΐιΐδ ΓεΓνεΐ, 3ΐιΐ ρβΓ

ίη]υπ% ηεεερίχ ΓεοοηΙβίίοηβηι βιιβΓνβΐ βηίηιί γο{>ιιγ

βΐ ηΐϊοηβΜ, 3αΙ ίηνία'ίχ ΙιβδΙίαιη, >α( δί φιοά Μαά

ε]ιΐ3ΐηοάί ηι.ιΐιιιη ηιαΐ3 τίνβηάί γβΙϊο ρΓοεΓο»νβΓίι,

ςυί δβηδβπΐ <\\\οά ίηίαβ ϋβδίίαηι 3ΐί( 6]υ$ 3ηίηΐ3,

ορροΓίιιηε ιιΙεΙυΓ ηιεάίεβηιεηΐο ηυοά βηίηιί νίΐίί

ίηΐεηηιίΐ. Ηοβ αυΐεηι βδΙοΌβΐηηα Εναιι^βίϋ, ίιΙ ΊΙΙίί

εηεοοίίδ, εί ςυί Ηοο Γεοβπΐ, 3(1δίΐ ββηίΐβδ.

< Τοηιρυδ βδ( άίΓυβηύί, εί Ιεπιριις χάίΟοβηιϋ. ►

Ηχο ιΙί^Γί ροδδυηΐ εΐίίηι βχ ϋδ ςιιχ 3 ϋεο ϋίοΐ»

" ΜίΗΗ. χχνι, 43. *' ΡΙιίΙίρρ. ιιι, υ. " ΡβιιΙ. χχχιι, 39.
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ίΐιηί ΙΙίβΓβιηίίΒ ρΓΟρηβΙ», οιιί (Ιϊνίηϊΐυδ (]3ΐ3 881 Α τοΰ θεού ^ηθεϊσιν εστ: μοθεΐν, ψ δέδοται θεδθεν ή

ρο'.β5ΐ35 »(1 ρπιιβ ρυΓ§3ηάυιιι, εί Γ3(]ίοίΙυ5 βνβΐΐβη- δύναμις, είς τδ πρότερον καθαίρειν, κα\ έχριζοΰν, χα'ι

«Ιιιιιι, εί Γοιίίοικίιιπι,εΐ Ιπηο εχείίβηιΐιιηι, βΐ ββάϊΓιοβη-

(Ιππι βΐ ρΐαηΐϊπϋυηι ". ΟροιΊεΙ βηίιη ί η ηο!>Ϊ8 ρπιΐδ

ιΐίηιί νίιίί χαΊΠι ίη, οΐ Ιιιηε ϊιινεηίτβ ΙβαψαββΙ βρβ-

ιίιπιι 3(1 ΐβιηρϋ ϋεί οοιίϋΐιυχιίοηοηι, ςιιοά χιΐίίίεβίυτ

ίη ηο&ίδ, ειι]ϋβ ιηαίοπα 081 νΐΓΐυβ. 8ί ςυίβ εηίηι χΛ\-

Γΐ03ΐ &υροΓ ΓυηιΙβιηειιΐυιη Ιιοο. ηιιηιιη ει 3Γ£εηΐυιη,

Ιαρ'κίεβ ρι-εΐίοβοδ,εβ ιιοιηιηβιιΐιΐΓ νπΐιι* : Ιίςιο 3ΐηειη

ει Γεηιιπ) ει βΐίρυΐβ ", νίιϋ εχροηίΐυι* ΐΜΐιιη, ςυκ

φίκΙοιιι ηοη ρ3Γ3ΐυτ 3(1 :»1ίικΙ ηυβπι υΐ ί°ιιε οοιιμιπκι-

Ιιιγ.Οιιι" ΐςΐΐιΐΓ εχ Γεηο εΐ βΐίριιΐβ ΓυεΓίηΐχύίίίεία, Ιιοε

ββΐ, εχ ίη]υ$Ιίΐί3,$υρεΓΐ)Ί3,εΐ εχ(εη$ νίΐχ νϊΐϋδ,ρπιΐδ

'ιιΐιεί νει·1)ΐιιη ε3 3ΐ)ο1εΓ6, εΐ άείηϋϋ ιιιιπιιη νΪΓΐυΐί$

βΠίοεΓε ηιβίεπβηι βΙηιρϊιΐΓΧ (Ιοαιηβ βρίιϊΐιι.ιΓιε. Ρίεπ

χατασκάπτειν , και τότε άνορθοΰν, χα'ι άνοιχοδομείν

χα\ καταφυτεύειν. Χρή γάρ πρότερον έν ήμΐν έρει-

πωθήναι τά της κακίας άνοικοδομήματα , χαΐ τότί

καιρόν τε κα\ εύρυχωρίαν εύρεϊν πρδς τήν τοΰ ναού

τοϋ θεού κατασκευήν, τοΰ έν ταϊς ψυχαϊς οίχοδομου-

μένου , ου ή Ολη αρετή γίνεται. ΕΓ τις γάρ έποικο-

δομεί ΙτΛ τον Οεμέλιον τούτον χρυσίον ή άργύριον,

λίθους τίμιους , ταϋτα ή αρετή όνομά£εται · ξύλα

δε κα\ χόρτος λχ\ κα'/άμη, ή της χακίας έρμη-

νεύεται φύσις, ήτις εΕς ούδεν άλλο, ή είς πυρδς δα-

πάνην παρασκευάζεται. "Οταν ουν έκ χόρτου χοή κα

λάμης τά οικοδομήματα η , τουτέστιν, έξ άδικίας τβ

κσΛ ϋπερηφανίας, κα\ τής λοιπής τοΰ βίου καχίας,

βηίιη ηοη ροΐεϋΐ, υίοιιιτι <αίριιΐ3 οοαίβδοβΐ 3Γ§εηΙιιπ>, Β πρότερον ταϋτα είς άφανισμδν άγαγεΐν ό λόγος δια-

νεί Γεηο »££ΐαΙΐηεΙιιτ ιηηιαι, νεί Ιί^ηοπιβΓββπΐυπι.

8ε(1 5Ϊ ηοο εδί Γιιΐιιπιπ), οροιΊβΐ οηιηϊηο αΐιοΐεπ

•ΙΙβΓαηι. Οπβ ββΐ εηίηι Ιιιοϊ δοοίείββ ειιπι ΐεηε-

1)ΓΪ5 "? ϋεδίπιεηίιιι· ει^ο ρι-ίυβ οροΓβ ΐέηε1)Γ3Γυπι,

ει Ιιιηο οοηδίΐΊίβηΙυτ Ιυείιΐβ νίιχ χάίΓιείβ.

άφανισθήναι τδ ϊτερον. Τίς γάρ κοινωνία φωτ'ι πρδς

κελεύεται;· εΐθ' οΰτω τδ χρυσίον τής άρετής ΰλην τής

κατασκευής τοϋ πνευματικού οΓκου ποιήσασθαι. Ού

γάρ ϊστι συμφυήναι τή καλάμη τδν ίργυρον, ή τψ

χόρτω χρυσίον προσλιπανθήναι , ή τδν μαργαρίτην

τψ ξύλψ. Άλλ' εί μέλλει τοϋτο είναι , χρή πάντως

σκότος ; Οϋχοΰν χαθαιρεβήσεται πρότερον τά τοΰ

σκότους, κα\ τότε χατασχευασθήσεται τά φωτεινά τοΰ βίου οικοδομήματα.

4. ι Τεπιριιβ 651 ΠεηύΊ, ε( Ιεηιριΐδ ΓΪιΙβηιΓι. ι

0εεΐ3Γ3ΐιΐΓ Ιιίε Ιοοιίδ νοοβ ενβη^εΐΐεα, ςιι* ρι-οΙαίΑ

Γιιίΐ α ρεΓδοηβ Οοηιίηί, ηυχ ηυΜεΐιι (Ιϊείι, < Βε3ΐί

(|ΐιί Ιιι^ρηί,ςυοηίπηι ίρ$ί αοαρίεηΙ εοιΐΜΐ&ΐ1οηβιη".ι

Νυηο 851 ατ%ο Ιειηρυ$ ΠεηιΙί : Γί(1«ιΐ(1ί 3υΐεηι Ιειιιρυβ

ίη βρε ΓεροηίΐυΓ. ΡΓΧ$εη$ εηίηι ΐι ί$ιίιία ΓιεΙ πιϊΙεγ

ι Καιρδς τοΰ χλαϋσαι, χα\ χαιρδς τοϋ γελάσαι. >

Σαφηνίζεται ό λόγος ούτος τή ευαγγελική φωνή τί|

έκ προσώπου τοΰ Κυρίου γεγενημένη', ή φησιν,

ότι « Μακάριοι ο! πενθοϋντες, δτι αύτοί παρακληθή ■

σονται. » Νϋν ουν έστιν ό τοΰ χλαΰσαι χαιρός · ό δε

τοΰ γελάσαι δι* έλπίδος άπόκειται· ή γάρ παρούσα

ΙίΒΙίΙίίβ ηυ* βρειβΙιΐΓ. Ουϊ» βιιίεηι ηοη ϊη Ιυείιι ει 0 χατήφεια τήςέλπιίομένης εύφροσύνης μήτηρ γενή-

ηιοβΓΟΓε Ιοΐ3ηι 8ΐΐ3ηι νίΐαηι οοη$αιηρ$βΓΪ(, βίςηί-

(1ο ηι 8ΐιί ςεηβυηι βοεερεηι, εί $ιι:ι εο^ηονβΓίΙ ςιι*

1»α1)·ιίΐ βΐ ροΐ'ΐΙίιΙΊι, εί ίη ςυο ίΐΛΐυ οι:ιΐ :ι1ι ίηίΐίο

Π3ΐυΓ3, ει ίη (]ΐιο 681 ίη ρι ;>:Μ'ηΐιη ? Τηηε πιογ8 ηοη

8Γ31, Ι1Ι0Γΐ)υ8 3ΐ)6Γ3ΐ, ΙΙ11Ί1Π1 61 ΙΐΙΙΜΠ, νοΐ'1)3 ΙϋΟΟ

ρεΓηίεϊθ83, 3 νίΐ3 ρΓίιιιυηι ΓυεΓυιιΙ εχίεΐΊηίηβΙα.

Ν;ιιη 5°ιειιΙ εοιηπιιιηί5 681 5ο1, εί 38Γ εοηιηιυηίβ, 61

ηιιΐο οιιιιιί» 1·ι·ί 651 60ηιπ)υιπ5 §γ»Ιϊ:ι, ει 1)ειΙ6(1ίεΙίο

εοηΊΐηιιηίβ ; Ϊ13 εΙ'κιηι εχ χςιιο ΠΙ,όγο οπα ρΓορυβίΐϊ

ειι]υ$νί8 υοηί ρβηίείρΐΐ'ο, ει ηοη ου^ιιοΝοοΙικίιΐΓ

ηιθΓυιΐ8 3ν3Γίιί3?, η6ε οχ 80 γ; ιιοίΐ (]ΐιί>ρϊ;ιιιι πιίηυβ

1ιηΙ)ο1ι:ιΐ, οϋίο Ιΐ3ΐ)ε1)3ΐ ευιιι ςαί 5ΐιρεΓ3υηΐ. Νεΐ]ΐιβ

εηίηι 6Γ31 υιηηίηο ςυηιΙ 8υρεΓ3Γ6ΐ : εί 3ΐί3 ρΓΧΙεΓ-

83 ίηηιιηιοΓαΙιΊΙία, φκο ηεο νεΓοίδ ηυίιΐβπ) ροββιιηΐ

σεται. Τίς δέ οΰκ άν έν θρήνοις χα*, σκυβρωπότητ»

πάντα τδν βίον έαυτοΰ δαπανήσειεν, εϊπερ αίσβησιν

λάβοι αύτδς έαυτοΰ, χαΐ γνοίη χαθ' έαυτδν δ τε εΤχεν,

α τε άπώλεσεν, χα\ έν οΤς ήν τδ κατ' άρχάς ή φύσις,

χαι έν τίσιν έπ'ι τοϋ παρόντος έστίν ; Τότε θάνατος

οΰχ ήν, νόσος άπήν, τδ έμδν χαΊ τδ σδν, τά πονηρά

ταΰτα βήματα, τής ζωής πρώτον έξώριστο. Ώς γάρ

χοινδς ό ήλιος, και ό άήρ κοινδς, κα\ πρδ πάντων

τοΰ θεού ή χάρις κοινή, ευλογία κοινή · ούτως έν Γσω

χαΙ παντδς άγαθοΰ μετουσία κατ' έξουσίαν προέκειτο,

κα\ ή νόσος τής πλεονεξίας ο4κ έγνωρί^ετο, καΊ τδ

πρδς τδ έλαττοΰσΟαι μίσος κατά τών υπερεχόντων

ούκ ήν. Ούδέ γάρ όλοις τδ ύπερέχον ήν καΐ μυρία

έπ'ι τούτοις άλλα, & οϋδ' άν παραστήσαί τις δυνηβείη

εχρΙΪ63Γί : ςυβϊ ςιιίιίεη) ηιβςιιίΐιια'ίιιβ 83 γ|ιι5β ιΐίοΐα τώ λόγψ, πάμπληθες τών είρημένων κατά τδ μεγα-

5ΐιιιΐ ρΙυΓΪηιιιιη βηΐεεείΐυιιΐ. ΙΙοιιογ, ϊιιςιΐ3ΐη, ρβΓ

αη^βΙΐΒ, πριιϋ ϋευη) εοηΓιάεηΐί.ι, βιιρεΓΓηυηιΙβιιοΓυιη

οοηοΓυηι εοηΐεηιρίβΐίο, ίηείΐβΐιίΐί 1)631% ηαΐυτχ ριιΐ-

οΙιπίικΓιηο ηο» ηιιοηυβ ΙιοηεβΙϊΓΐ, ίη ηοΐιίβ οβίεη-

ιίοπιΐο ϋϊνίηαιη ίηΊ3@ίηειη ίη 3ηϊιηχ υεεοΓβ ΓεΙιιεεη-

Ιεπι. III» βυΐεηι ηυχ ίη εοπιπι Ιοευηι Βΐιοεεββεηιηΐ,

8ηηΙ Ι3η(]ΐΐ3ΐη ίιιιρΓουυιη εχβπιεη 63ΐηιιιίΐ3ΐυιιι, ει

01θΐ85ΐί3ΙΊΐηΐ 111313 ΐ3Π(]113ηΊ νΓ?ρ.\ΠΠΠ ε310ΓΥ3.

^ιιίιΐη.'ΐηι εχ ν'ιΐιε ηΊ3ΐί8 ρΓίηιυηι (1ί6ειηιΐ5? Οιιιιιία

«ιιηιάεπι ΙιοηοΓίβ ρπκΐιππ ϊηΙβΓ 8ε οΐϋίιιειιΐ, οιηηίβ

ρι ίηΐ38 Ιειιεηΐ ίη ηιβίυπιιη εχεείΐεηΐϊβ, οιιιιιία ρι :»:-

Ινηΐ ρ:ιι·ειη Ιυείηβ οεεΐβίοηεηι. Ουίιΐ οηϊιη ηιίδεΓίχ

λεϊον προέχοντα. Λέγω οή τήν πρδς άγγέλους όμοτι-

μίαν, τήν έπ\ θεού πα^ίησίαν, τήν τών ύπερκοσμίων

άγαθών θεωρίαν, τδ τώ άφράστω κάλλει τής μακά

ριας φύσεως καΐ ήμά» ώραΐζεσΟαι, δεικνύντας ίν

έαυτοϊς τήν Οείαν εικόνα τή ώρα τής ψυχής άποστίλ-

βουσαν. Τά δε άντ' έ/β£νων, οίαό πονηρδς τών παθη

μάτων έσμδς, ή κακή τών λυπηρών σφηκία. Τί 4ν

τις πρώτον εΓπη τών τοΰ βίου κακών ; Πάντα όμοτί-

μως Ιχει πρδς άλληλα, πάντα προτερευει ταΐςτών

κακών έξοχαϊς, πάντα τών Γσων θρήνων άφορμή γί

νεται. Τί μάλλον γάρ τις θρηνήσει τής άθλιότητος;

Πόθεν πλέον τήν φύσιν άπολοφύρηται, τδ ώκύμορον

» Ιΐίβν. ι. 10. 'ν I Οογ. ιιι, 10 β(ΐς. " Η £οτ. τι, 14. " Μαίιΐι. ν, 5.
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της ζωής, τδ έπίπονον, τδ άπδδαχρύων άρχεσθαικα'ι λ ιιια^ΪΒ (ΙεΟβίΗβ, 61 ηιιβ βχ ρβΝβ Πΐ3<;'ΐ5 ςποΓο ιβ (Ιβ

χαταλήγειν είς δάκρυον, την έλεεινήν νηπιότητα, τήν

έν τώ ϊήρ? παράνοιαν, τδ άστατοΰν τής νεότητος,

■Λ πολύμοχθον τών τή ήλικίςι χαθεστηκότων, τοΰ

γάμου τδ φορτιχδν, της άγαμίας τδ έρημον, της

άπαιδίας τδ άρ^ιζον, τοΰ πλούτου τδ έπίφθονον, τής

πενίας τδ έπώδυνον · κα\ σιω-ώ τάς πολυτρόπους

τών νοσημάτων διαφοράς, τάς λώβας, τοΰς άκρωτη-

ριασμ[εν]οΰς, τάς σήψεις, τάςτώναίσϋητηρίωνπηρώ-

σεις, τάς έκ δαιμόνων παραφοράς, πάντα δσα ή φύ

σις έν έαυτή περιέχει, & τή δυνάμει Εκαστος άνθρώ-

πιον έστ\ν ϊχων έν τή φύσει τά πάθη. Τήν δέ τών

ερώτων μανίαν, κα\ τ&ν δυσώδη βόρβορον, ε!ς 8ν

καταστρέφεται ή τοιαύτη λύσσα, παρίημι, κα\ τήν

συνεζευγμένην τη τροφή διά της άποποιήσεως άηδίαν

ού λέγω, ώς άν μή δόξαιμι διά πάντων στηλιτεύειν

τω λόγω τδν βίον, κοπροποιόν τινα τήν φύσιν ήμών

άποδεικνύων. Πάντα άφείς ταϋτα καΐ τά τοιαύτα,

έκεΐνο μάλιστά φημι δακρύων άξιον είναι τοις αίσθα-

νομένοις, τδ είδέναι πάντας £τι της σκιοειδοΰς ταύτης

ζωηςπαραδραμούσης, μένει ήμδςτις έκδοχή κρίσεως,

κα\ πυρδς ζήλος έσθίειν μέλλοντος τοΰς ύπεναντίους.

Ό ουν ταϋτα κα\ τά τοιαύτα λογιζόμενος, άρ' ούχ

άε\ τώ θρήνω συζήσεται ;

Ούκοΰν καιρδς άν εΓη νΰν ταϋτα τω λογισμώ λαμ

βάνειν. Έκγάρ τοΰ σκυθρωπώς πρδς τήν παροΰσαν

ίχειν ζωήν, τδ μηδέν πλημμελεΐν έν ταύτη κατά τδ

είκδς προσγενήσεται. Τούτου δέ χατορθωθέντος, ή

ιΐ3ΐιι γ» ? νίΐχ 1ΐΓ6νϊΙαΐ6π> εί I η Ιιο ιό πι ϊηοίμβΓβ α 1α-

ΟΓγηιίβ , ει (ΙεβϊηβΓΟ ία Ι3ει·)·ηιβ5, ιιΓΐ50Γαίιϊ1βιη

ίηΓϊηΐίαιη, !η βρηεείυΐε ϋεΐίπυηι, ]ιινεηΐυΐί$ ίηεοη*

δίαηΐί^ιη, οοηδίιηΐίδ κΙα.ΙίβΙίΐΜηιπι ροΓρεβκϊοηειη,

οηβΓη ιηαίπηιοηίί, εχΝΙ)3ΐιΐ5 δοΓιΐυαΊιιεηι, ίη Ιϊϋβ-

Γοπιηι ογ1)Ί1316 (ΙεΓιεβΓβ Γ.κΐίεειη, (ΠνίΙίίΓυιη ϊηνϊ-

ά\Λνη, ρβιιρβπηίί» πιοΐββίίαιη. Τβεβο ηαιιΐϋρΐϊοβηα

ηιοιυοπιηι άίΟει-εηΐίβηι, αΊιηπίί, πιιιΐίΐαΐίοηβδ, ριι-

ΐΓβίΜΙϊοηββ, βεηβυυηι οι-υίΐαΐεβ, 3 ο'χηιοηίοιίδ νηχα-

Ιίοηεβ, ςιιχευιιιηιιε ίη ββ εοηΐίηεΐ ηιίαη, ριιββ

ςυκίεηι ηοιηο ο,ιπΠΙκΊ ροΐεδίβΐβ ηαοβΐ, ευιη 83

βεεκίβηΐ ίη ηηΐιΐΓΠ. Μίΐιο βυΐεηι ηπιοπδ ίηβίηίβη),

ει πιβίβ οίβηβ εαβηυπι ίη ηνίο νοίυΐαΐυτ ε]ιΐδΐηο(1ί

Γ2ϋίε8, ηεε Ιοςιιοτ ϋε ηιιΐΓΪΐϊοηΐ εοη,ΐιιιιεία ρεΓ

εχεΓείΐοηεηι πιοΙεβίί.Ί, ηβ νΐείεατ οτηΐ'ιοηο οηιηίηο

ϊηνεΐιί ίη νίΐαηι, δίειεοπδ εΠβείΓίεεηι οδίεηάβη»

βϋΒβ ηο$ΐΓ3ΐη ηηιυτοιυ. (Γιβ οπιηίοιίδ ρπεΙεπηίδ5>5,

ει πιιχ ίυηΐ Ιιιι]ιΐδΐοο(1ί, ΠΙοά (Πεο ιηβχίηιβ ΰίςηιιηι

855β ΐ30Γ)τηί5 ΪΪ9 ς«Γι ΜηΓιηηΙ, ςιιοο" ΒοίαιιΙ οιηηεβ,

ειιηι ηχε ιιηιΙίΓΟδα νίΐβ ρι-χίβηεηι, ηοβ ηιηηβΓβ

εχρεοΐ3ΐίοηεηι ]ιιιΙίεϋ, ει ζβΐιιιιι ί^ηίβ ΗετοΓβΐυπ

βϋνενδοποδ. Οϋί βΡβο Ηχε ει ςυχ $υηΐ ηυ)υβπιοαΊ

ΓεριιΐΗΐ, 3η ηοη δβπιρει· δίιηηΐ νί»εΐ ευιη Ιυεία ει

ΙαιηεηΙαΙίοηε ?

Τβηιρυβ βΓ§ο εβί ηχε ηπηε πιεηΐβ νβΓΐ>η<1Ί. Εχ

60 εηίιη <\αοά , ςιιαηΐυιη αά ρΓΧ$οηΐειη νίίπιη »Ι ι ΐ -

ηεΐ , ηηοΒΓΟΓε ει πιοίεβίίβ 3θβΗί βίηιιΐδ, ιιΐ ηίΐιίΐ ίη

63 ρβεεβηιυβ, υΐ εβί εοηβεηΚηευηι , ιάβήΐ. Ηοο

έπαγγελθεΐσα της ευφροσύνης χάρις δι' έλπίδος ήμϊν £ βαΐεηι δι τεοίε Παΐ , ρΓθηαΐ$β> ΙχΓιΐίτ ^γ^*·* Ρ«

Αβοκείσεται · ή δέ έλπίςοϋ καταισχύνει, καθώς φησιν

4 Απόστολος. Τδ δέ έπαγόμενον, οΤον έπανάληψις

τοΰ προειρημένου έστίν. Ειπών γάρ τβΰ δακρύου καΐ

τούγέλωτος τήν εΰκαιρίαν, έπήγαγε· « Καιρδς τοΰ κό-

ψασθαι, καιρδς τοΰ δρχήσαιθαι, » 3-ερ οϋδέν άλλο, ή

έπίτασις έκατέρου τών μνημονευθέντων έστίν. Ό γάρ

^ύπαθής τε κα\ ένδιάθετος θρήνος, κοπετδς ύπδ της

Γραφής όνομάζεται. Ωσαύτως δέ χα\ ή δρχησις ση

μαίνει τήν της ευφροσύνης έπίτασιν, καθώς έν τψ

Εύαγγελίψ τδ τοιούτον έμάΟομίν, έν ο!ς φησιν, < Ηύ-

λήσαμεν ύμΐν, χαΐ ούχ ώρχήσασθί' έθρηνήσαμεν ύμΐν,

καΐ ούκ έκόψασθε. » Ούτω φησ\ν ή Ιστορία, χοπετδν

μέν έπ'ι τ?) μεταστάσει τοΰ Μωσέως έπ\ τοις "Ισραη-

λίταις γενέσθαι, όρχήσασθαι δέ τδν Δαβίδ της κιβω·

βρβπι ιιουίδ ρεροηίΐυΓ. 8ρβ8 βυίειη ρυύοη ηοη «Γ-

Γιείι, ϋΐ ύίείι ΑροβΙοΙυβ ·*. Ουοί ίυΐεσι Βυ^υη^ϊ-

Ιιιγ, ειΐ νείυΐί Γβρηίίΐίο ε]υβ ι]υοά ρΓίιιβ ϋϊοΐαηι ββΐ.

Ναηι ευπι οΊχίδδεΙ ΙβεΓνιηΒπιηι ει Γϊδίιβ ορροΝυ-

ηίΐ»ιειη, βυ^υηχίΐ : ί Τβηιρυβ ββΐ ρΐαη^εηιίί , ει

Ιεηιρυδ δηΐΐηικϋ, > ηιιοιΐ ηιιίϋεπι ηίΐιϋ 651 ηΠιιο\

ςυαηι ηηιρΙΙΩοαιΊο ιιΐΓΪιΐδηιιυ εοΓυηι ηυοτυιη ΓηεΟ

681 πιεηΐίο. Νβηι ηηί Γαείΐβ πιονεΙιΐΓ, ει 881 εχ ίη-

Ιεπ)3 βΟεεΙίοηε , ΙυεΙυκ, 3 δεηρίιίΓα ηοηιίηαίιΐΓ

ρίβηείιΐδ ,β. 8ίηηϋΐβΓ αυΐβιη εί βκΐΐϊΐίο δί^ηίΠείΐΙ

ίηίβηδαηι Ιχΐίΐίβηι , ςυοηιοαΌ ο'ίϋίείιηυδ ίη Ενηη^β-

Ιίο, ευπι (ΙΊοίΐ : < ΤίΙιία νοόίδ εεείηίηιυδ, ει ηοη

Β»Ι1381Ϊ8 ; ΙαηιεηΙβίΊ 5ΐιηιιΐ5 νοοίδ, ε! ηοη ρΐηηχί-

8ΐί8 ·*. > Ιΐ3 (ΙίείΙ ηΪ8ΐοΓΪ3 Γαί88β ΐ|ΐιί(1οηι ρΐαηείαπ·

τοΰ προπομπεύον-α, οτε αύτήν έκ τών άλλοφύλων ϋ βροά ΐ9Γ.ιο1ίΙαδ, ειιηι ηιί§Γ3Γ6ΐ Μθδ65 ι, δηΐΐ.ΐδβε 3ΐι-

άνεκομίσατο, μή έντψ συνήθει βεικνύμενον σχήματι.

'Γποφθέγγεσθαι γάρ αϋτόν φησι τών έναρμονίων

μελών έντψ μουσικώ όργάνω άνακρουόμενον · συγκι-

νεϊσθαι δέ πρδς τδν ρ*υθμδν τώ ποδί, χα\ τ^ έν ρ\>θμφ

κινήσει τοΰ σώματος τήν ενοον δημοσιεύειν διάθεσιν.

Επειδή τοίνυν διπλούς μέν δ άνθρωπος, έκ ψυχής

λέγω κα\ σώματος, διπλή δέ κα\ή ζωή, καταλλήλως

έν έκατέρω τών έν ήμϊν ένεργουμένων, καλδν 1ν εΓη

τη σωματική ζωή κοπτομένους * πολλα\ χα\ τών θρή-

νων κατά τδν βίον τοΰτον αί άφορμαΐ, τή ψυχή παρα-

σκευάζειν τήν έναρμόνιον δρχησιν. "Οσον γάρ πλέον

χαταστυγνάζεται διά χατηφείας ό βίος, τοσούτω μαλ-

Ιεπι ΟβνΜεπι .ιιταπι ίη ροηιρη ρΓχεεα'ειιΙεηι, ηιιαη-

άο 63Π1 ΓερεΓινίΙ 31) αΙΊεηίβοηίδ, ηοη εο ΙιηυίΙιι ςηα

8θ1εΙ)3ΐ. Οΐοΐι * βηίηι βιιηι ηιοοΌδ εεοίηίίββ υηπηο-

ηίεοβ , ρυΐ83η1εηι πιιιβίειιιιι ίιΐδίπιηιρηίοηι : $ε 3ΐι-

Ιεηι ηιονίδβε 3(1 ηπιοεποη, ει ηυηιβΓΟδο ηιοΐιι εορ-

ροΓίδ ίη ριΐϋΐίοιιιιι ίηΙβΓηβιη ρΓΟίυΙίιββ ϊΙΓβειίοηοηι.

ΟιιοηΊηΓη ίςίιυτ οΌρΙεχ ςυί(Ιβυ) 881 ηοαιο, υΐ ηηί εχ

3ηίηΐ3 εοηδίεΐ βΐ οοΓροΓε, εί εοηνεηίεηΐεΓ (ΙυρΙεχ

ηηη<|ΐιε 881 νίΐ3 , ίη ιιιτοηιιβ εοηιιη ψιχ ίϊυηΐ 3 ηο-

Ι)ί3, 5οηυιη ΓυβΓΪΐ νίΐχ εοΓροΓΟΧ, υΐ ςυί ρΐηη^ιιιιΐ,

πυΐΐιι Ιυείαιιηι ει ΙβιηεηΙβΙίοηυπι ίη Η>ε νίΐ» οε«3-

δίοηβΒ εί 3(1ιηίηΐευΐ3 3ΐιίηΊχ ρΛΓβηΙ αά ηιιηιεΐΌ83ΐιι

·' Κοη. τ, β. ·· Μ«11. ιι,18. " Ευβ. τιι,32. 1 ϋβϋΐ. χχχιν, 8. « Η Βε?. τι, 14.
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βΐΐΐηΐίοηειη. Νοπι (|ΐιο σιβ^ΐβ νίΐη ιτκεγογθ αηρίΐιιι· χ

βΐ οοηΐΓβηίΙιΐΓ, εο ηΐί]οΓΡ8 ΙβΊϊΙϊχ οεεββίοηεβ εοη-

ρΓβ^ηηΙιΐΓ ίη βηίηι». ΑτεΙβ βΙ οβρβΓη Γβί εβί εοηΐί-

ηβηΐία , γθβ ΐπβΐίβ ββΐ ΙιιιπιΠΊΐαβ, Γβί βίΐ ΙαπιβηΟ-

1>ϊΓΐ3 άβιτιΐΊυπι ρβΐί : ΙυεΙηβ εβί 3ΐ·£ϋΐτιεηΐιιπ) , ηοη

Ιβηΐηη ΙιαΙιβΓβ, ηυβιιΐυηι ϋ ηιιί αΌηπη3ΐυπι οοΐί-

ηεηΐ : βεά" ηιπ δείρβυπι ΙιιπτιΠίΛΐ , εχηΐΐαηίΐυι-, εί

ηιιί ίη ραυμβπαιβ ειβΓεείοτ, εοΓοηβϋίΙιΐΓ, 61 η«'ι

!·ο.ιΙεΙ)3ΐ υίεβηουϋ , 61 ίη οπιη'ιΐκΐδ Οδίεηιίβυβί νί-

Ιηηι (ϋβΠΒηι ηιΐίβ ΙυββΓβΐιΐΓ, ηυίβδεεί ϊη δϊηιι ΑΙ>Γ3-

1ιβ\ Ιη ηπο ηοβ ηιιοηυβ δίπιυδ, ιιιϊ96γΊοογ<ΙΪ3 ε]υδ

ηιιί ηοβ ββΓνβΐ , Ιεβυ ΟΙιπβΐί ; ευί ςίητία ίη 8%ευ1>

δχευίοπιηι. Ληιεη.

ΗΟΜΙΙΙΑ VII.

ι Τεηιρυβ ]:ιοϊβη(1ί Ιαρία'εδ, ει Ιβιηριΐδ εοΙΙί^εηάΊ

Ιηρίιΐοβ. » ΡβΓ 68 ςιιοε ΟδΙοικΙ ΪΙ , 3υι1ίΙοπιηι ]»ηι νί- Ο

Γββ αιιχίι εεείεδίβδίίείπιιη εορΐ3Γυηι ρΓβεΓεείυβ, αϊ

Κ ]απι ροββίηΐ ΓβΠΓβ αθνεηβΗοβ , ει 63 οοτηρ3Γ3Γβ

ςιυβ βυηΐ ιΐδΐιϊ 3(1 Γβηβηιΐιιηι. Εά εηϊηι ηιιββ ρπηβ

(ΙίάΊείηιυδ, βχ εο ηαού οιηηίουβ αϋηρίαΐ ββηι ςυ»

εβί εχ ΐεηηροΓΟ ιηεη3ΐΐΓ3ηι , ει βαηι ςιιββ 681 ϊη υηϊ-

νβΓ80 ορροΠιιη;ΐ3ΐβηι , ηοηί εΐ ηοηεδίί εοηδΓιΐυβΓβ

]υιΙίεεηι εάΌεΐί δΐιηιιιβ, βιί Ιιβηε ηοβ ιΐβιΐιιειιηΐ 1*3-

ευΐοΐεπι, α( ϊηίεΙΙίβαΐΟΓ αηίηιζ ηυβΙΓΧ εδδβ αϋηιιοι!

1)Γ3θ1ιίυπι , ει τεείβ ιηίιίαιηιΐδ Ιιρϊιΐββ ηιιί οεείύβηΐ

ΐηίηιίεοδ, 61 πίΓδίΐδ εοβ Γβνοεβηιυδ , 3(1 ηηβπιευηηιιβ

ηοδίβπι ]εεεΓίιηυβ , βιΐ ηοε υΐ βεηιρβΓ εοβάεηι "αειι-

ΙβαηΐΓ ϊη ΒϋνβΓδβπυπι. Αΐηιιε ϋ ηηίάΌπ) ηυί 8θ1»ηι

ϊηΙιιεηΙυΓ ΓιΙΙβΜηι , 61 »ά δεηδπηι ηιιί εβί 30" ηιβηιιηι

ΐΛΠίυηι αιΙνβΓίυηΙ, 3εεοπΊΠΊθύ3ΐ)ΐιηΙ Ιε^ειπ Μοδϊδ ρΓ3>

βεηΐίΐηΐδ νβΓίηβ , ϊη ςυβ Ιβχ 'υοεί ]αεβΓβ Ιβρίϋεβ , 8ί £

ψϊ\Λρ\3ΐα ϊηνεηΐβηΐυΓ 3ΐίΐ|υί ύεΙϊηηυβΓε ίη Ιε^βτη,

δίειιΐ ει ηοδ ρβΓ ίρβαπι (ΓιάΊείηιυβ ηίβΙΟΓΪβηι , (3πι

ϊη ϋδ ςαΐ ρεεεβηΐ Μίνβηηβ δβϋηβίαηι , ςυηπι ίη βο

ηυί 836Γ3 681 δϋβυΓ3ΐιΐ3, ει ίη »1ϋδ άβΐίεΐϊβ , ηυχ

Ιεχ 'υδδίΐ ρυηϊή ΙαρίΗίΙιυδ. Ε$ο βυίβηι, δι εο^βΓβ

Ιηρ'κΐβδ ορροηυηηαι Γηοοτεί Εεείεβίββίεβ , άβ ςπο

Ιεχ ηΐηϋ ]αΙ>βΙ , ηεηιιε π 11α εχ ηίδίοπβ βεΐΊο ΓβΓβη

δϊιηίΐβ , ϋβ βδδεηΙϊτεΓ ηυί τεΡϋβ ρβΓ 1β§βπι ΙιιΙβΓρΓε-

Οηΐιιτ, ηιιοά βείΐίεβΐ Ιαηε βϊΐ Ιβιτιρυβ ΐβείβηάί Ιηρί-

(Ιββ, ηυβηόο ηιιϊδρϋηα νεί άεΐίςιιίΐ 3<1νεΓδΐΐ3 83003-

Ιυιη , νεί 308ΐυ1ίΐ βΐίηυίά εοΓυιη ηιιχ δυηΐ ββ4Ίε»ΐ3.

ίίαηε βυΐεπίΐ 3<]]εεΐίο ε]υδ ηυοι! οροΓίβοΙ πίΓδίιβ

εο^εΓβ Ιηρίύεδ , ηιιοά ηυϊϋεπι ηιιΐΐα 1ε§ε βδΐ όεΠηί-

Ιατ» , ηοβ όυείΐ >ά αϋυπι ββηβυηι. Οίβεβπιιιβ βυιβιη _

<Ό]υδηιοϋί βίΐ ηοε ςβηιιβ Ι3ρ'κ1ιιηι, ηιιοϋ ρόβΐ )3βΙυπ)

ΓϋΓδπδ ροιεβΐ ροβδίάεη αϊ) εο ςηί ρΓο]βεϊΐ.

Ροδίφίβηι εη'ιηι Ιβρίϋεβ ίη ΐεηιροΓβ ]εεεπηΐϋβ,

ΓϋΓδίΐδ εοβ εο§0Γβ (ΙοεεηιυΓ ϊη ΐοιιιροΓβ. Μίηί εΓβο

τίάβΙιΐΓ ηοη ββΐίβ βυοΙίηιϊΐβΓ ϊεεϊρετβ Ιβ^βιη ίη εο

ιβηβη ηυί ββΐ 3(1 ηιβηυπι. Ουΐά* βηίιη π»{ηυηι ει

ηαοϋ ϋουπι ϋβοβ>1, ιρρ»Γβι Ίη ηυαΌ ββηβιι εοταπι

<|ϋ5Ε δεπρίβ βυη1? 8ί ηιιίβ άβρΓβηβηβυβ βδδβΐ 83Γ-

πιεηΐυπι εοΙΙίςβηβ δβυΐιαίο, ρΓορίεΓεβ οροΓίεοβΐ ηο-

ηιίηεπι οΙίΓυί Ιβρίο'ίΐιυβ *, ευπ) ηπΙΙβ Ιη{αΗβ βρρβ-

ΓΓ31 ίη ύβϋεΐο? Οιιαηι εηίηι ΓεεεΓβι ίη]υπ3πι, βΐί-

ηιι«δ Γοδίυοββ ε3δυ (1ίδ]βεΐ38 ρβΓ βοΐίΐαάίηβηι λΛ Ίξηίη

λον οίτής εύφροίύνη; άφορμαΐτϊ) ψυ^ζ συναθροίζον

ται, ϊτυγνδν ή έγχράτεια · χατηφέί ή ταττείνωσις ·

θρήνος τδ ζημιοΰσθαι · «ένθους ΰπόθεσις τ6 μή Γσον

προς τοϋς χρατοΰντας ϊχειν ■ άλλ' ί ταιτεινών έαυτδν,

ύψωθήσεται, χα\ ό εναθλών τϊ^ πενία στεφανωθήσε-

ται, κα\ 6 τοις ελχεσι βρύων χα\ διά πάντων θρήνου

ίξιον τδν έαυτοΰ βίον επιδιιχνϋμενος, τω χόλπω τοΰ

Πατριάρχου έναναπαϋσεται. Ένψ χα\ήμεϊςγενοίμεθα

τω έλέεί τοϋ σώζοντος ήμδς Ίησοΰ Χριστοΰ" ψ ή

δίξα και το κράτος εις τοϋς αίώνας των αιώνων.

Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Ζ'.

• Καιρός τοΰ βαλεΐν λίθους, καΊ χαιρος τοΰ ίυναγα-

γεϊν λίθους. » Ηυξησεν ήδη δι' ων έδειξε τήν τών

άκουόντων Ισχϋν δ τής έκκληαιαστικής δυνάμεως τα

ξίαρχος, ώστε χαΐ βαλεΐν δΰνασθαι τοϋς άντιτετα-

γμένους, καΐ τάς εις το βαλείν παρασκευάς συμπορί.

ζεσθαι. "Α γάρ προεπαιδεύθημεν, δι* ών πίσιν Ιφαρ-

μόζειν τδ έκ τοΰ χρδνου μέτρον, κα\ τήν εν παντ\

εύκαιρίαν ποιεϊσθαι τοΰ καλοΰ κριτήριον μεμαθήκα-

μεν, εις ταϋτην ήμίς άγει τήν δύναμιν, ώστε νοηθή-

ναί τινα ήμών τής ψυχής βραχίονα, καΐ κατά σκοποΰ

πέμπειν τους άναιρετικοϋς τοΰ έχθροΰ λίθους , κα\

πάλιν άνακαλεϊσθαι τούτους είς οίον 5ν τδν πολέμων

βάλωμεν είς τδ άεΐ διά τών αύτών κατακοντίζειν τδν

άντικείμενον. 01 μέν ουν πρδς τδ γράμμα βλέποντες

μόνον, κα\ τ|5 προχείρω παριστάμενοι διανοϊξΐ τών

είρημένων , τδν Μωσέως νδμον Εσως παροΰσι ρ*ητοΖς

έφαρμδσουσιν, Ιφ' 8ν προστάσσει 6 νόμος βάλλειν

λίθους, εΓ τι παρανομούντες εύρίσκοιντο , οία δή καΐ

δι' αύτής μεμαθήκαμεν τής ιστορίας, έπί τε τών είς

τδ σάββατον έξαμαρτανβντων, καΐ τοΰ τά Ιερά κεκλο-

φδτος, καΙ έπί τών άλλων πλημμελημάτων οΤς τήν

διά των λίθων τιμωρίαν ό νόμος έπέταξεν. Έγώ δε

εί κα\ τδ συναγαγείν λίθους εδχαιρον ό Εκκλησια

στής έποιεΐτο, περ\ ο\> νόμος ούδε'ις έγκελεύεται ,

οΟτε τής ιστορίας πράξιν ύφηγείται τδ δμοιον, συν-

εθέμην άν τοις διά τοΰ νόμου τδ (ίη-δν έρμηνεύουσιν,

ώς τότε δντος χαιροΰ βαλείν λίθους, δταντις ή παρα-

νομήση τδ σάββατον, ή τι τών άνατεθέντων ύφέληται.

Νυν\ δε ή προσθήκη τοΰ δεΐν πάλιν συναγαγείν τοϋς

λίθους, όπερ ούδενΐ νόμω διώρισται , είς δλλην ήμάς

άγει διάνοιαν ■ μάθωμεν όποΓον τοΰτο ^ένος λίθων

έστιν, Ζ μετά τήν βολήν πάλιν κτήμα τοΰ προϊεμένου

γίνεσθαι χρή.

Έπειδάν γάρ βάλωμεν κατά καιρδν τοϋς λίθους,

πάλιν συναγαγείν αϋτοϋς έν καιρώ διδασκόμεθα. Έμο\

μέν ουν δοκεί μηδέ τδν νόμον οΰτως ύψηλώς κατά τήν

πρόχειρον ϊννοιαν έκλαμβάνειν. Τί γάρ θεοπρεπές

κα\ μέγα τή ψιλϊ^ διάνοια τών γεγραμμένων έμφαί-

νεται ; Εί φρυγανιζόμενός τις έάλω κατάτδ σάββα

τον, διά τοΰτο καταλευσθήναι τδν άνθρωπον έδει ,

μηδεμιάς άδικίας έν τφ πλημμελήματι φαινομένης ;

Τ! γάρ ήδίκει τινά κάρφη κατά τδ συμβάν διε^(5ιμ-

μίνα κατά τήν Ιρημον πρδς τήν τοΰ πυρδς χρεία*

Νιιιη. χν, 32ρς<ι
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συγκομιζόμενος ; Ου γαρ τδ άλλάτριον άφαιρεϊσθαι Α βΐίηιβηΐυιη Λρροι-ΐΛπδ ? Νοη βηίηι βεεοββαΐΓ ηυοο"

κατηγορείται, ώστε δοχεϊν εύλόγως τήν άδικίαν κο-

λάζεσθαι, άλλα τδ κοινή πασι προκείμενον αύτφ αΓ-

τιον γίνεται της των λίθων βολής. Άλλ' ότι έν Σαβ-

6άτφ τοΰτο έποίησε, διά τοΰτο ώς κακούργων κατα

κρίνεται. Τις οϋκ οΐδεν, δτι των γινομένων Ικαστον

τη* ίδία κρίνεται φύσει, είτε κακδν, είτε μή τοιοΰτόν

έστιν ; Ό δέ χρόνος καθ' δν ένεργείται πρ3ξις, έξω

θεν της τοϋ γινομένου φύσεως θεωρείται. Τί γαρ

κοινδν έχει τδ χρονικδν διάστημα, πρδς τδ έκ προ

αιρέσεως ήμετέρας άποτελούμενον ; "Εάν έρηταί τις

ήμας, τί ήμέρα εστί, τδ ύπέρ γης εΤναι τδν ήλιον

πάντως άποκρινούμεθα, καΙ μέτρον αυτής δρθρον καΊ

έσπέραν ποιούμεθα. Ό δε τοιούτο; λίγος τήςήμέρας,

ού μι3 τινι μόνη των κατά τήν έβδοματικήν περίοδον

ανακυκλουμένων έφαρμοσθήσεται · άλλά κα*1 πρώτης

κα\ δευτέρας καΊ μέχρι της έ6δ<5μης, 6 αύτός έστι

λίγος, και ούδεν ή τοϋ Σαββάτου ήμέρα κατά τάς

λοιπάς κατάτδ είναι ήμέρα παρήλλακται. Έάν δέ τις

τήν τοϋ άμαρτήματος έξετάση διάνοιαν, τδ μή δεΐν τι

κατά τοϋ πέλας ποιεϊν, πάντως έροϋμεν, οίον· < Ού

μοιχεύσεις, ού φονεύσεις, οϋ κλέψεις, ι κα\ τά λοιπά-

ών γενικός έστι νόμος, τά καθ' Ικαστον έν έαυτώ

περιέχων, καΙ όπερ ή τοϋ άγαπήσαι τδν πλησίον ώς

έαυτόν · ταϋτα κα\ κατά πάσαν ήμέραν επίσης κατ-

ορθούμενά τε καΊ παρανομούμενα, ή καλά πάντως

έστ'ιν, ή έκ τοϋ έναντίου νοούμενα. Ούκ αν δέ τις 8

σήμερον κακδν έκρίθη γενόμενον, είτε φόνος εϊη τδ

πλημμέλημα, εΓτε τι άλλο των άπειρημένων, τδ

αΙίεηυηι οιιΓιτηι, υΐ 'υτβ νίάββΙΟΓ ριιηίη ίη]οπ3.

δβιΐ ςιιοιΐ 681 εοηιιηοηίΐεΓ οηιηίϋυβ ρΓορο$ίΙιιη), β$Ι

βί 031153, ιι ι ϊη βιιιη ]α(.ί;ιιιΐαΓ Ιαρίύεβ. δεά (]υία ηοε

ΓβοϊΙ ίη 83ΐ)1)3ΐο, ρι-ορΙβΓβη ϋβιηηαΐυΓ Ιβηα,υβπ) ιη:ι-

Ιββεοβ. Οηίδ ηββείΐ, ςοοά βΟΓυπι οαχ Ποηΐ υιιιιιη-

<ΐυο(1ψιι·, ρπιρι-η ]οάίε3ΐαΓ ηηΐιιη, βίΐηβ οοηοηι

»η πκιΐιπη ? Τεπιριΐδ 3αΙεηι ϊη (|υο ΓιΙ ;»< Γιο, οοηδίάβ-

ΐϊΐιιΐ' 6ΧΙΓ3 β]θ8 (|ΐκ>(1 Πι ηβΙϋΓΒΟΙ. Ουίϋ βηϊηι εοιη-

ιιπιιιε ηβΐιβΐ Ιβηιροπβ $ρ»ιίιιιη, ειιπι βο ςοοά βχ

ηοβίΓο ΙϊϋβΓΟ ρβΓ3^ΊΐυΓ 3ϊΙ>ίΙπο ? δί ηυί$ ηοβ ΓΟ^εΙ

(| ιιίιΐ $ίΙ άΊεβ, δοΐειιι ε$8β δυρβΓ (6ΓΓ3ΙΙ) οηιηίηο Γ6-

&ροη4ευίηιυ3, εΐ ιτιβηβ ει νεβρβΓβηι βίβΐυεηιυβ β]ο8

6386 ηιβη8υΓ3Πΐ. II;» ε ιηιΐβιτι (Ιίεϊ Γ3ΐίο ηοη εοιικι-υεί

υηί ϋοΐϊ βχ ϋδ ςοί νοΙνυηΐιΐΓ ρβΓ βιη&ίΐιιπι ΙιεΜο-

ηιβιΐίβ, Ββά ει ρπηιί βΐ ββεοηύί, βΐ οβςηε »<1 ββρίί-

ηιυπι βαύβηι 681 Γ3(ίο, ηεςοβ άίεβδβοοβιί φΐί(Ι<|ΐΐ3ηι

ϋίΙΓί'Π 3 εχΐεΓΪ8 ίη βο ο,υοα' βίΐ πΊεβ. δί (|υΪ8 αιιίβηι

€Χ3Π)ίηα'ϋίΐ ηυοά 8ίΙ>ί νιιΐι ρεοοβίοηι, αΊοβπιυβ οιη-

ρίηο ιιίηίΐ ΓβεβΓβ οοπΙγ.ί ρι-οχίπιιιηι, υΐ « Νοη ιηοβ-

οΐιαίιεπδ, ηοη οεείοΌδ, ηοη ΓιΐΓβϋβπδ,ι βΐ εχΐβΓα:

ο,οοίΌηι Ιβχ 681 ροιιεπιΓίδ ίη 8β μπ£ιιΙ:ι εοπιρίβείβηβ,

ε( ίϋ ςυοιΙ (Ιηΐιιιη βδΐ ρΓχεερίυιη «ΙίΙίςβηάί ρΐΌχί-

ιηυπι υΐ 3είρ3υιιι, Η%ε ςυοίίιΐίβ, 3βυ Γβεΐβ <Η βχ νίτ-

Ιιιΐβ, 8ευ εοη(Γ3 Ιβ(;β3 Α»ηΙ, βιιΐ 5υηΙ οηιηίηο 1)οιΐ3,

3ΐιΙ ίηΙεΙΙί^υηΙυΓ εβ8β εοηΐΓ3ΓΪ3. Νεηιο αυίοιη ςυηά

ιιΐ3ΐυηι 681 ηοάίβ }υ(1ίε3ΐυηι, εΐ ρι ο άβΐίοΐο Ι)3θί-

Ιιιιη , ββά 09Β«1β3, 860 (|ΐιϊι1<]υ3ΐη ηΐίαιΐ ρΓοΙιίοίΙυηι,

ίιοε ίρβοπι ιΐίβ δβηιιεηΐί οοηυιη 68&β ει ηοηβιΐυηι

αϋτδ τοΰτο τή έφεξής καλδν είναι νομίσειεν. Εί ουν ^ εβηβϋβπΐ. δί ργ§ο ιηβΐυιη 631 1ιο]υ3ΐΐίοάί, ςιιοευη-

τδ κακδν άε\ τοιοϋτόν έστιν, Ιν ώπερ άν χρόνω τύχη

τολμιομενον, κα\ τδ άνεύθυνον, ούδέ άν γένοιτο παρά

τδν χρόνον ύπεύθυνον. Εί τοίνυντδ πρδτοϋ Σα66ά:ου

φρυγανίζεσθαι καΊ πυράν απτειν, Εςω άδικίας έστ\

και κολάσεως · καΙ πώς τδ αύτδ τοΰτο έπιούση

ήμέρα πλημμέλημα γίνεται ; Άλλ' ο!δα τδ Σάββατον

της άναπαύσεως, οΐδα τδν της άπραξίας νόμον, δς

οϋχ'ι πεδήσας τδν άνθρωπον τή*ς φυσικής ένεργείας,

απρακτον είναι διακελεύεται. Εί γάρ αν κα\ αδύνατα

κελεύει, άπρακτεΐν προστάσσων ήμϊν, οίς κα\ δίχα

των λοιπών έργων, αύτδ τδ τής ζωής είδος έργον

ί.στίν · όφθαλμών μέν ή δψις, άκοής δέ ή κατά φύσιν

ενέργεια, μυκτήρων δέ ή δσφρησις, στόματος ή τοϋ

άέροςέλκή, γλώσσης ό λόγος, οδοΰσιν ή τροφής ϋπ-

φΐ6 ΙβηιροΓε 3άιη'ιΙΐ3ΐυ.Γ : ει ίά ιμιοιΙ β8ΐ ηυΐΐί ευΐρχ

βΙΓιηβ, ηβ £εη ςυίϋεηι ροΐββΐ υΐ ρτορΙεΓ ΐβιηρυ*

βΓιηοοο1 δίΐ οΓίιηίηί οϋηοχίοηι. δί εΓ|;ο 3η(β δ3ο-

ΙιμΙιιιιι \\%η& εοΙίί^βΓε, εί το^υηι 3εεβη*1εΓβ, β$1 ηυ

ίιιίςυίΟΙβ Γβηιοΐιιιη, ηβο 681 ρυηίεηυΊιηι : ηυοπιοαΌ

Ιιοε ίρβυηι εΗϊείΐυΓ (Ιεΐίείοηι ϋίε 5ε(ΐπεηΓι? ϋχΐβπιηι

ηονί δ3^03ΐυπι ςυίεΐί», ηονί 1β£επι ιιίηίΐ β^βηοΊ,

ΐ|ΐι:ε ηοη 3!1ί£3ΐ3 Ηοηιίηίβ η3(υΓ3ΐί ορβΓβΙίοηε, βαηι

]ιι1>εΙ ιιϊΗϊΙ 3§βΓβ. 8ί βηίηι ]ΐι1>βΙ ςυ% ΓιβΓί ηοη ρο»-

βιιηΐ, ]ιιϋεΐ)3 ηοβ ηίΗίΙ α^εΓε, ηοίουβ εΐίηηι βοβςυο

εχιβΓίβ ορΐτΊ1)ΐΐ8 ίρβοπι νίΐΗ* ^βηυβ 681 ορυβ : οευ-

Ιογοπι ()υί(ΐ6ΐη νίβοβ, αιιπιιηι βοίβηι 63 ηυχ β&( 86-

ΟΜΙΙιΙίπη η3ΐΙΙΓ3Π1 0ρβΓ3ΐίθ, η.ΊΓΙΙΙΙΜ νβΙΌ Ο0ΌΓ31Ο3,

ηη3 3βΓί8 3ΐΐΓ»εΙοβ, 1ίη§οχ δβπιιη, (Ι^ιιΐίΐ)ΐΐδ πηΙγϊ-

ηρεσία, σπλάγχνων ή ποσ\ν ή κίνησις, χερσΊν ϋ ΒίβηΙϊ 3ΐ!ηιίηίδΐΓ3ΐίο, νί?εβΓίΙ)»8 εοηΐ'οείίο, ρβηίϋοβ

έκεΐνα πρδς α πέφυκενήμϊν ένεργεΐν ταύτα τά μέλη.

Πώς οΰν έστι δυνατδν κυρωθήναι τδν τής άπραξίας

νόμον ού παραδεχομένοις τήν άργίαν τής φύσεως ;

Πώς πείσω τδν όφθαλμδν μή όράν έν Σαββάτω , ου

φύσις έστΊ τδ πάντως τι βλέπε ιν : Πώς τήν άκουστι-

κήν έπίσχω ένέργειαν ; Πώς πεισθή μοι ή δσφρησις

":ήν άντιληπτικήν αΓσθησιν τών άτμών άποθέσθαι

κατά τδ Σάββατον ; Πώς δέ ούκένεργήσει τά σπλάγχνα

τήν ιδίαν ένέργειαν, τώ νόμω δουλεύοντα, ώστε άπε-

πτον τήν τροφήν έμμείναι τω σώματι, Γνα άργήν

δείξη τήν φύσιν κατά τδ Σάββατον ; Εί δή τά λοιπά

τοϋ σώματος ήμών ού δύναται δέξασθαι τδν τής Αρ

γίας νόμον (ούδέ γάρ δλως έν τή ζωή ϊσται τά μή

ενεργούντα), ούκ έστι πάντως τδ ιιή παρανομηθήναι τδ

Ρατκοι. Π β. Χίΐν.

1110108, πιαηίουβ 63 ςοχ υ( 111» πιοηιΐιια ορβΓ3Γβη-

ΙΙΙΓ ΠΟίΐίβ 3 Π310Γ3 681 ΊηβίΐΐΙΠΙ. ΟΐΙΠΙΙΙΟΐΙΟ Ρ.ΤξΟ ίΐβΓΪ

ροΐβ8έ, ιι I ηίΐιίΐ 3§εηα'ί Ιβχ εοηΠπηΗυΓ, 8ί υΐ η»ΙθΓ3

βίι οΐίο33 ηιίηϊιηβ 3πηιίΐΐίιηο3 ? ()ιιοπιο<1ο ρβηυα-

(ίεοο οεοΐο ηβ νίάββΙ δαοΐκιΐβ, ειι]οβ ηϊΐοη εβ( υΐ

ςβιηρβΓ αΐίςοίά λβρϊοίβΙΤ Ουοπιοϋο ιυύίβηάί βίβΙιη

ορεΓΒΐίοηβηη ? φυβιηοόο 3 ηιε ρβΓβαβάβΙιίΐΒΓ ο<1ογ3-

Ιιιί, υΐ άεροηβΐ Ββηβυιη ςοί ΗρρΓβΗβηοΊΐ ναροΓ63?

Ουο ρβείο βιιΐβπι ηοη βχβΓεβΙνιηΐ νίβοβΓ» 8ο»ηι ορε-

ΐΛΐίοηεηι, ]ε^ί ββρνίβηΐίβ, ίι» οι ίηεοείιιιη ηιβηβιΐ

ίη εοΓροΓβ ηυΐΓίιηβηΐιιηι, οι ίη διοοαίο ηβΐηηηι

<ΐ5ΐβη(ΐ3ΐ οΙίθ53ηι ? δί ϊιαςιιβ Γβίίο,οχ ρ^Πβί εοτρο-

ΓΪ8 ηοδίΓί ηοη ροββυηΐ ιοκίρβΓβ Ιβφβπι ηίΐιίΐ β^βικίί,

ηεςοβ βηίιη οιτιηιηο νίνβ βηίηι (]ηχ ηοη ορβΓϊη
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ΙϋΓ : ίΐεπ ηοη ρυΐβδί υΐ οηιηίηο ηοη νίοΙβΙιΐΓ δ;ιΙι- Α Σάββατον, κάν άκίνητος ή χειρ ή 4 πού; επί τοΰ αύτυΰ

1)3ΐιιηι, οΐίαιιΐδί ρεβ αυΐ ιτιβηυδ πιαηβαΐ ίΐΏίικιΙιίΙίδ ίη

ΡΗϋΒΐη Πςαΐ'» ει βοϋβπι Ιοεο. Ουηι ει·§ο ηοη βΐίπιϊ

ραηί, $οϋ Ιοίί Ιιοηιίηί Ιβχ Ιαΐα ιίΐ, ηοη εο ηΐ3ςί$

ηίηίΐ »([βιιΐ(:ϋ ρβΓ υηυιη βχ ιηειηβπδ Ιβ^βαι μγτϊΜ-

ηιιι, δί ΓβΗ<{υϊβ $εηδΐιυπι ίηδίΓΐιιηεηΐΐδ δβευηο'υιη

η»ΐυΓ»πι ορβΓ3ηΐεδ, νίοΐεπιυβ ςυοίΙ ]ιΐδδυιη βδΐ. Αΐ-

ςυί Ιβχ άαΐί ββΐ (ΙίνίηίΐϋΒ ; ηΐηίΙ ιυίβηι εοΓυπι ςηχ

α ϋεο ]ιιυεηΙυΓ, 651 β]ιΐδηιο(1ί, υΐ δίΐ ρι-χΐβΓ η3ΐυ-

Γ3ΐη, 3ΐιΙ βίΐ βχΐΓ3 ΓΗΐίοηβπι νίι-ΐυΐίδ. Οιιοά αυίβηι

Γ3ΐίοιιε ε.3ΓεΙ οΓιιιιη, ηοη βδΐ νίιΐϋδ. Ο,υχΓεηιΙιιηι ε«ΐ

6Γ(;ο ςυΉΙ $ί1>ί νυΐΐ ρΓχεερΙυιη οΐίί δαίιηαιί.

ϋίοο ίΐηιμιβ ου]υ8ΠΙιεΐ Ιεβίδ 3 ϋεο άβΐχ υηιιπι εδίβ

εεοριιηι, ιιΐ 3 νίΐϋ ορεΓε ιηιιηιϋ βΐηΐ ςυί Ιε^εηι βε-

εεροΓυηΙ, ει Ιβχ οηιηίβ <|ΐιχ νείΐΐ* ρΓοΗίόεΐ, {υΐιβΐ

83ΐιθ3ΐϊ8ΐιιυιιι η§ει·ε α ηιλίϊβ ορβπουβ. ΙΙοε $υηΐ 1:ι- ^

1>ιιΐ86, Ιιοε 1ιενϊΐίε3 οΙ)$εΓν3ΐίο, ηοε ςυοά 3εευΓ3ΐβ

(ραάίΐιιιιι εβί ίη Οουΐει*οηοηιίο, υΐ οϋοδί βίιηιΐδ, ει

ιιίηϋ 3^»ιηυβ ϊΐίοπιιη, φιοπιηι οριιβ βδΐ νΐΐίυηι. δί

ει-βο Ϊ13 Ιεχ 3εείρϊ3ΐυΓ υΐ Ιιοιηο δίΐ οΐίοδυδ ίη νίΐϊο,

ε$;ο φίοςμιε βδββηΐίοι* δβρίεηΐεπι ΕεεΙβδίβδίεη 3(1-

ν<;Γ8ϋ5 ευηι ςυί δυβ Ιίμιι» οοΐΐίβϊΐ, εοηδίϊΐυβΓβ Ιβιιι-

ρυβ 3(1 ]3είεη<1ιιηι Ι3ρί(1ε8, ριορίβΓ ςιιοίΐ ρι-οΙιίυεΙιΐΓ

εοΙΙεοιίο 83ΓπιεηΙθΓυη) νίιϋ, φΐχ εηΙΙί«ιιηΐιΐΓ 3<1

ιιιαΙεΓίβηι Ϊ£ηί $υρρβϋίΐ3ηιΐ3ΐη. δειΐ βί ηηϋα ιηηηεαΐ

ΙίΙΙβΓβ, ηοη νίά'βο φιεηιαιίιικκίιιηι ίη Ιε^ε εο£Ϊΐ3Π

ροβδίΐ ςιιοά Ββο άί^ιιυηι δϊΐ. ΥίαΙεηαΊιπι 681 βι^ο

(|ΐιίη3ηι δίηΐ Ιαρίά'ες, φιί 3(1νεΓ8ΐΐ8 ευηι ρείυηΙηΓ,

ιιβ εοΙΗ^εηϋοΓυιη 83πηβηΙθΓαηι ϋΐυαΊιπη Ιίηεηι βυαηι

σχήματος τε καΐ τόπου μέντ;. Έπε\ ουν οΐιχΐ μέρει τιν\.

άλλ' ολω κείται τώ άνθρωπο» νόμος, ου μάλλον άπρα-

κτοΰντες δι" ένδς των μελών νόμον φυλάξομεν, εΐ τοϊς

λοιποΐς αίσθητηρίοις κατά φύσιν ένεργούντες, ίο

προσταχθέν παραλύσωμεν. Αλλά μήν θεόθεν όνδμος ·

ούδέν δέ των παρά θεοΰ προσταττομένων τοιούτον*

οίονεΥ παρά φύσιν είναι, ή Εξω τοϋ κατ' άρετήν δεί-

κνυσθαι λόγου. Ή δέ άλογος άργία, άρετή ούκ έο-τιν.

Ζητεϊν άρα προσήκει τ£ βούλεται τδ παράγγελμα της

τοϋ Σαββάτου άργίας.

ΦημΙ τοίνυν εγώ πάσης νομοθεσίας της Οείθεν γε-

γενημένης ενα σκοπών είναι, το καΟαρεύειν τψ τή;

κακίας ϊργω τούς δειξαμένους τ!>ν νόμον, χα\ πά;

νόμος ό τά άπειρημένα κωλϋων σαββατί^ειν άπί) τών

πονηρών ϊργων διακελεύεται. Τούτο αί πλάκες, τούτο

ή Λευϊτική παρατήρησις, τούτο ή έν τώ Λευτερονο-

μίω άκρίβεια, τό άργούς ήμας καΐ άπράκτους έκεί-

νων είναι, ών τδ ίργον κακία εστίν. Εί μίν ουν οΰτω

τις έκλαμβάνει τον νόμον, άργδν έν κακία είναι τον

άνΟρωπον, κάγώ συντίθήμι τόν σοφον Έκκλησιαστήν

κατά τοΰ ξύλα έαυτοΰ συνάγοντος, καιρδν δρίζειν εις

τδ βάλλε ιν λίθους, δι' δν κωλύεται ή συλλογή τών της

κακίας φρυγάνων, τών είς πυρδς ϋλην συναγομένων.

Εί δέ ψιλότης παραμένει τώ γράμματι, ούκ οίδα

όπως τδ Οεοπρεπές έν τώ νόμω λογίσαιτο. Ούκοϋν

νοητέον τους λίθους τίνες ε!σ\ν οί κατά τοΰ τοιούτου

βαλλόμενοι, ίνα μή εις τέλος άφίκοιτο ή περί τδν

388β(|υ3ΐιιΐ'. δίιι βυΐβιη 1ί{;ηη δΐιιιΐ, ρβΓ (]υ»2 ΐ(5ηΊβ 3Γ- £ φρυγανισμδν σπουδή. Ε! δέ τά ξύλα δι' ών τδ πύρ

ιΐεΐιίι βί ςυί εοΙΙε^εΓίΙ, 8ΐιηΙ 3υ1ειη εα υιηηίιιο 83ΐίϋ

ε>3Γ3 εί ηιιί ιιίευηςιιε ϋβηδυηι ίηϋυχβπΐ ιη^βΐίεηηι :

ρυΐεΐιτβ ειιίπι Αρο$ΐοΙιι$4 Ιί^ηα, δΐ'ιρυΐαηι ει Γεηυιιι,

ιιΐΐΐυπι ηοιιιίηβΐ ίειΙίΙίείυηι, ρΓορΙεΓβα φΐού (»1ίΐ

Χ(1ίΓιεί3 ίίιιιιΐ ί^ηίβ ίη ΐβπιροΓβ ]υ(1ίοϋ, εί 8ΐβηΙε

»3ΐ*ηΊΡΐιΙιιιη ί^ηϊ βοΐυη) ε88β βρίιιιη ρΓοηυηΙίανίι :

ιΊ ρ^Ιεα, ίηιμιίι νοχ Εναη^βΐϋ, ραταίιΐΓ ί^ηί : ρ·τ-

»ρίευυη> γ8(, ι|ιιο(1 Ιί^ικι φ>% βιΐ ί^ηεηι Βΐηιειιϋιιιιι

('οϋίμιιιιΐιΐΓ, βυηΐ ίη3ΐιΪ3 Ιιυ]ιΐ8 τίΐχ βίικϋη, Ϊ8(]ΐιβ

β8ΐ (]\ιί ίη ΙβιιιροΓβ ρεί'ειιΐ'ιΙιΐΓ Ιβρ'κΐίουβ, ςυεηι 8ί

<|υί8 ίιιίεΐΐεχεπί εηιπ ςυχ βϋ ηιβίι ρΓορί'.ιιβα εβί

εοςίΐ3ΐίοηβιη, ϊβ 3 βεορο ιηίιιίπιβ 3υεη'3νεΓίΙ. ΕδΙ

ηυΐεηι οιηηίιιο ϊηΐβΐΐΐ^βηϋαιιι, ςυο<Ι ()υχ νίιίιιπι ρβ-

ι ίιιιιιπί εοϋίΐΗΐίοιιε», βχ βιιιιΐ Ιαρίϋεδ, (]ΐιί ;ι1ι ΕεεΙβ-

έκκαυθήσεται τώ συνειλοχότι, πάντως δέ ούκ άδηλα

ταύτα, τψ κα\ όπωσοϋν μυστικδν έπαγαγόντι λόγον ·

ή γάρ καλώς δ Απόστολος ξύλα, χαλάμην και χόρτον

τήν πονηράν οίκοδομήν όνομάζει, διότι τά τοιαύτα

οικοδομήματα έν τώ της κρίσεως καιρώ πύρ γί

νεται, κα\ τδ 4/υρον, φησ\ν ή τοϋ Εύαγγελίου

φωνή, πυρ\ έτοιμάζεται, κα\ τήν άκαρπον κλημα-

τίοα, μόνω εύβετον τώ πυρ\ άπεφήνατο· δήλον άν

είη, ότι ξύλα έστ\ν είς πυρδς παρασκευήν συναγό

μενα, τά μάταια τοΰ βίου έπιτηδεύματα, κα. ουτός

έστιν δ έν καιρώ τοίς λίθοις βαλλόμενος, όνπερ τδν

είς τά κακά ρέποντα λογισμόν τις νοήσας, ούχ άμάρ-

τοι τού δέοντος. Χρή δέ πάντως νοεϊν 3τι οί άναιρε-

τικο\ της κακίας λογισμοί, ουτοί εϊσιν οί λίθοι οί

κί»8ΐβ ΓαιιιΙ» Γεείε ]3είυιιΙιΐΓ, ςιιοβ ΒβιηρεΓ ιιιίΐΐί ϋ εύστόχως ύπδ τού Έκκλησιαστοϋ σφενδονούμενοι,

οροηεΐ εΐϋοΙΙί^ί. Μίΐιί αυίιίειιι .ΐιΐ ειιηι βνβΓίεηάιιιη

«|υί εοηΐΓ3 νίΐβιη ηο8ΐΐ'3ΐιι <μ ϊ ^ ϊ 1 1 1 1- ; ευΙΓι^ί βιιίβηι 3(1

Ιιοε, υΐ 3ηίηιχ ηοβίΓΧ 8Ϊηυ8 ρίβηυβ 8ΪΙ ϋ8 ρΓχρ3Γ3-

ΙΪ8, πι 3(1 ιιιβηηηι 8ίΙ ιρκιϋ $3εί ρο88ίΙ ίη 3(]νβΓ83-

ι-ίυιη, βί ιμιαικίο αϋΐβΓ ηοΙ)ί8 ΓυβΓΪΙ ίη8ί(1ί3ΐυ8. Ι'ικίβ

εΐ£θεο1Ιί@εηΐϋ$ΐ3ρίι1ε8ςιιίΙ)υ8 ίηίηιίειιπι (ΐΐ)πιηιιιιι·. ?

ΛικΙινϊ ρΐ'ορίιείίαηι ο'ίεβηΐεηι : 1 1>:ιρί ϋο* 83ηΠί νοί-

νυηΐυΓ βιιρεΓ ΐιτππη '. ι 1ί βυΐβιη βιιηΐ, ςυχ 3 άί-

νίηίΐιιβ ίηδρίΓ3ΐ3 δεΓΐρΐυΓ3 3(1 ηοβ νβΓΐ>3 ο'ββεβηα'υηΐ,

<)ΐιχ εοΙΙί^βΓβ οροΓίεΙ ίη βίηη 3ηίιηχ, υΐ ίη Ιεπι-

ροι-β π5 υίβηιυΓ 3ϋνβΓ8ΐΐ8 εοβ <μπ βυηΐ ηο1)ί$ ηιο-

Ιβ.αί: ηιιοΓυηι εδί 3(1βο ρυΙε1ιβτ]«ΰΙα(, αϊ εΙΙιοβίειιι

ούς άε\ κα\ πέμπεσθαι χρή, κα\ συνάγεσθαι· πέμ-

πεσθαι μέν είς καθαίρεσιν τοϋ κατά της ήμετέρα;

ζωής υψουμένου · συνάγεσθαι δέ, είς τδ άε\ πλήρη

είναι τδν της ψ^χήί κόλπον τών τοιούτων παρα

σκευών, ώστε πρόχειρον εΐναι κατά τού έχθρού τήν

βολήν, είποτε άλλως τήν καθ'ήμών έπιδουλήν έννοή-

σειεν. Πόθεν ουν συναγάγωμεν λίθους οΤς τδν έχθρδν

κατα/ώσομεν ; Ήκουσα της προφητείας ειπούσης,

ι Λίθοι άγιοι κυλίονται έτή της γής. ι Ούτοι δ' άν

εΐεν άπδ τής θεοπνεύστου Γραφής είς ήμάς κατιόντες

λόγοι, ους χρή συναγαγεΐν έν τιρ τής ψυχής κόλπψ, Ιν'

έν καιρώ κατά τών λυπούντων χρησώμεθα, ώνή βολή

»Ι Οοι. ιιι, 12. « Ζβι-Ιι. ιχ, 10.
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οΰτω κάλή, και άναιρεί τδν πολέμιον, και της τοϋ Α ίηίοπηίίιιΐ, βΐ 30 ε]όδ ςυί ^^^ί^ ΓΟβηα ιιοη δβρατβη

βάλλοντος χειρός ού χωρίζεται. Ό γάρ τώ λίθω της

σωφροσύνης καταβάλλων τον άκόλαστον λογισμδν,

τον δια τών ηδονών τάς τοΰ πυρδς ΰλας φρυγανιζόμε-

νον, κάκεΐνον τή βολτ] κατηγοινίσατο, χαΐ δια χειρδς

άεΐ φέρει τδ δίίλον. Οΰτω και ή δικαιοσύνη λίθος

χατά της αδικίας γίνεται, κάχείνην άναιρεί, κα'·. έν

τω κόλπω τοΰ προσεμένου φυλάττεται. Κατά τδν

αύτδν τρόπον πάντα προς τδ κρεΣττον νοούμενα, άν-

αιρετικά τών χειρδνων γίνεται, καΐ τοϋ κατορθούντος

τήν άρετήν οϋ χωρίζεται. Κατά τε τδν ήμέτερον λό-

γον, ούτως χρή έν καιρώ βαλεϊν τους λίθους, κα\ έν

καιρώ συναγαγεΐν λίθους, ώς και άε'ι πέμπειν τάς

άγαθάς βολάς έπΐ τδ καταλύειν τά χείρονα, κα\ μη-

δέποτε ήμάς έπιλείπειν τών τοιούτων όπλων τήν

άφθονίαν. Ή δέ έφεξής κατά τδ άκόλουθον έγκει- Β οιι]υ:>(1αιη εοιορίεχοδ.

^ιένη όήσις, περιλήψεως τίνος καιρδν χαΐ άχαιρίαν

ορίζεται.

"Εχει δε ή λέξις οΰτως· ι Κα<ρδς τοΰ περιλαβεΐν,

και καιρδς τοΰ μακρυνθήναι άπδ περιλήψεως. > Ταϋτα

δέ οΰκ άν άλλως γένοιτο ήμίν καταφανή τά νοήματα,

μή της λέξεως πρότερον διά της Γραφής νοηθείσης·

ώστε γενέσθαι δηλον ήμίν, έπΐ τίνος οΐδεν δ θεό-

πνευστος λόγος τή φωνξ χεχρήσθαι. "Ο μέν ούν ό

μέγας Δαβίδ διά ψαλμών διεσήμανε, κα\ βοά λέγων ■

«Κυκλώσατε Σιών, καΐ περιλάβετε αϋτήν ι αύτδς δϊ

ούτος ό Σολομών, οτε τήν ένδιάθετον έποίει συζυ-

γίαν τοϋ έρωτιχώς πρδς τήν σοφίαν διατεθέντος, τά

τε άλλα φησ\, δι' ών γίνεται ήμίν πρδς τήν άρετήν

Ιιιγ. βιιί βοίοϊ Ιβρίιΐβ ΙοιηρβΓβτιΓικ ϊοιρυά'ίεβηι ρπ)*

ιΙβΓηίΙ ΐ'.ο^ίοιίοιιβηι, ο,ιι» ρβΓ1 νοίυρίβίββ βϋπηειιΐί

Ϊ£ηί ιιι.Ήοιαιη δΐιρρεϋίίβι, ίΙΙβιο ]3Γ.ΐυ 8ΐιρβΐ3ΐ, βΐ ίη

ιοβηυ ββηιρεΓ ΓοΠ 3πο3. Ιιβειίβπι ϊαβίίΐϊβ Ωι Ιβρίι

»(1νβΓΒυ$ Ίιι]ιι«1ίΐίί)ΐη, ίΙΙιιιηςιιβ ρεπιοίΐ, «Ι 8βΓΥ3ΐυΓ

ϊη δίηη «]υ8 (|υί 3(1ιοί9°ιΙ. Εοάβιη οιοιίο οπιηΊ3 ηιιχ

άβ εο ςυοιΐ εβί ιιιείίυβ ίηΙεΙΙίςοηΙυΓ, βΐ άβΙβΓίοΐ'3'

ρβπιηιπιΙ, βΐ ηοη 8«ρ*τ>ηΙαΓ ;ΐ!) βο <|ΐιί βκ νίτίοΐβ ββ

ςβπΐ. Με» ςιιίιΐβιη βειιίεηΐίβ οροϋεΐ ί(» ίη ΐεπιροΓβ

ίβοβΓβ Ιηρίιίεε, ει ίη ΐεηιρυΓε εοΙΙί^βΓε Ιβρ'ιϋββ, ιιΐ βΐ

8βπιρεΓ 1)οιιο$ αϊ ί ΙΙβιΐ) ιι 8 ];κΙιΐ5, 3(1 ρΓοΠί^,ιιιιΙ» ςιυε

8οοΙ <1εΐεηοΓ3, βΐ ιιοΐιίϊ ηυηηιιαιιι «ΙβΙϊοΐΑΐ βμίδΐιιοοΜ

βΓηιοΓυιη εορίβ. Ουϊ βυΐβιιι άβίοβερδ βεηυΐΙιΐΓ νβΓ-

1)οΓυπι εοηΐεχίηβ, <1οΠηίΙ Ιεπιρυϊ εΐ 'κοροΓίυηίΙβΙεηι

δίε 3υ1επι ηβοεί εοηίβλίυβ : 5. «Τοπιρυ» εβί εοιη-

ρΐεείεοιίί, ει Ιβιηριΐδ βδΐ ρπ>εοΙ 86 τεπιονεηϋϊ α

εοηιρίεχιι. ι Νοη 6ΠΙ β,υΐβιο 860808 αοϋίβ βίίΙβΓ

εΐβΐ'υδ, ςοίοι 8Ϊ εοοίβχιυβ ρβΓ δοπρΙυΓϊΐο Γυεπί

ρι·ίυβ ίηΙβΙΙεείαδ, οι ηου'ιβ Γΐ3ΐ ρεΓδρίεουιο ίη ςαο-

03ΐη (ΙίνίιιϊΙυδ Ϊ08ρΪΓ3ΐ3 δεπρίυτα νοεε οΐί βείαΐ.

Αίαυβ ηιιρηιΐδ υ,α'κίεηι Οβνίά Ηοε ίη ΡδαΙηιίδ βί^ηί-

ΟοτίΙ. 0130131 εηίοι άίοβηι : « ΟίΓεοοοΙίΙβ δίοη, β!

εοηιρίεείίηιίοί βηηι'.ι Ηίο ίρ8β 3υ1εοι δαίοιοοη,

φΐβοοΌ ΊηΐΓίθ8εεο8 ροιΐίαιιι ίαοΐβοαΐ οοο;ιιηεΐίοηβη)

ε]υ8 <ΐϋί 3100Γ6 εβρίυδ 6Γ31 ββρίεηΐίχ, βΐ αΓιβ ιΐίεϋ,

συνάφεια. χα\ τοϋτο έπάγει · < Τίμησον αΰτήν, Ζνα σε ^ ρβΓ φιχ Άΐ ηοΙ>ί3 ευηι νΪΓίοΙβ €θο]οηο1ίο, 61 Ιιοο

ίίεριλάβτ). > ΕΙ ουν Δαβ\δ τήν Σιών ήμάς παραχελεύε-

ται περιλαμβάνειν · Σολομών δέ το»ς τετιμηχότας

τήν σοφίαν παρ' αυτής είπε περιλαμβάνεσθαι, τάχα

της προσηκούσης έννοιας ούχ άμαρτάνομεν, μαθόντες

τδ πράγμα, ου ευκαιρός έστιν ή περίληψις. Τδ γάρ

Σιών δρος έστ'ι τής: Ιεροσολύμων άκρας ΰπερφαινό-

μενον'. Ό ουν ταύτην σε περιλαμβάνειν προτρεπό-

μενος, τή ύψηλ^ πολιτεία συμφυή είναι παρακελεύε-

ται ώστε εις αΰτήν φθάσαι τών άρετών τήν άκρό-

πολιν, ήν τω όνόματι Σιών παραδηλοϊ δι' αΙνίγματος.

Ό δέ της σοφίας έσσυνοικίζων, τήν παρ' έχείνοις

έπομένην περίληψίν σοι ευαγγελίζεται. Ούκοϋν και

ρός έστι Σιών περιλαμβάνειν, χαΐ ύπδ τής σοφίας

περιλαμβάνεσθαι, τοΰ μέν όνόματος Σιών τδ Οψηλδν

8ΙΐΙ)]00^ίΙ, Η000Γ3 ίρ83Π), οΐ Ιβ εοιορΐ6εΐ3ΐθΓ. 8ί

εΓ{;ο 03νί(1 ]ιι1)6ΐ 008 δίοη εοοιρίεείί : δβίοηιοη 3α-

Ιειο (ΙίεΊΐ 608 ΐ|ΐιί ΗοηοΓϊΓοηΙ βαρίβηΐίηο), ίρ8»ιο

εοιορίβειί 3 εοηνεηίεηΐε δβηβο ΓοΠβ ηοο 3Ρ6ΓΓ3-

ηιο8, 8Ϊ Γβηι (ΙΐιΙίεβΓίοιοδ εα]ο8 ββΐ ΐειορεείίνοβ

εοιορΙ«χο& δίοο βοίοι ηιοηβ 681 Ηίβι-οβοΙνηΊΟΓυηι,

ςυί 8υρβΓ βΓεειο εοιίηεί. ΟυίβΓβο 3(1Ι)0Π3ΐυΓυΐ63ΐιι

εοιιιρΙβεΐ3ΓΪ8, ]υ!)βΙ οΐ βαοΐίαιί τίΐχ β^βηα'χ ηΐίοιια

603168638, 01 ρβΓνε0Ι38 3(1 ίρ83ΙΟ 3Γ6601 ΥΪΓΐΐΐΙΐΙΠΙ,

ηιιβηι 8θ1> ηοοιίιιε δίοη βί^ιιίΓιεβΙ ίη χηΐςπ)3ΐβ. Ουϊ

βΓβΟ Ιβεοοι Ιΐ3ΐ>ίΐ3Γ6 νοΙΙ ΒαρίβοΙίβοι, βυπι ςοί βροιΐ

ίΗθ8 βεςιΗΐυΓ αι>ηυηΙ'ΐ3ΐ Ιίυί εοιορΙεχοοι. ΕδΙ βΓ^ο

Ιβηιριιβ εοηιρίβείεηάί δίοη, ει Ιεηιρυβ οι ηοβ εοοι-

ρΙεείβίοΓ Βκρίεοΐί*, ηοαιΊηβ ςοίο'βπι δίοη οβίβηάεηΐε

τής πολιτείας ένδειχνυμένου , τής δέ σοφίας πάσαν Ο δΐιοΐίοιίΐαΐβοι νίΙχ3^βο(1ίβ ΓβΓιοηίβ; 83ρϊεοΐί3 βυΐεοι

άπδ μέρους τήν άρετήν δι' έαυτής σημαινούσης. ΕΙ

τοίνυν έγνώχαμεν διά τών είρημένων τδ τής περι

λήψεως εΰκαιρον, διά τών αΰτών έδιδάχθημεν, τίνων

δ χωρισμδς τής συμφυΐας έστί λυσιτελέστερος. Και

ρός γάρ, φησί, τοΰ μακρυνθήναι άπδ περιλήψεως.

'Ι) πρδς τήν άρετήν οίκειωθε\ς, τής πρός τήν χαχίαν

σχέσεως ήλλοτρίωται. ι Τίς γάρ κοινωνία φωτ\ πρδς

σκότος, ή Χριστφ πρδς Βελίαλ; > "Η πώς δυνατόν

έστι δυσ\ χυρίοις έναντίοις δουλεύοντα, εδνουν άμφο-

τέροις γενέσθαι ; Ή γάρ τοΰ ένδς άγά-η, μίσος τοΰ

έτερου έποίησεν. "Οταν ούν ή άγαπητική διάθεσις

περιποι^) τδ καλδν, τοϋτο δέ έστι τδ εΰκαιρον, έπ-

βχ ραηβ οηιοβοι ρεΓ 8β νίΓΐυΙειο «ϊςοίΓιεβοΐε. δί

ει*£ο ρεΓ ε» ({μοβ (Ιίεΐ3 βυαι εοςηοτίιοο8 ορροηο-

ιιίΐβίβιο οοιιιρίβχυβ, ρεΓ 63 ίρ83 αϋΗϊείοιυβ, α ςυί-

1)ΐΐ8θ3ΐο 8ερ3Γ3ΐίο βίΐ υΐίΙίοΓ εοη]οηεΐίοα6. Τβοιροι

681 βηϊηι, ίηςυίΐ, Ιοη^β ββτί 3 εοοιρίεχο. Οοί νίΓ-

Ιοιί ββΙ εοο]υηεΐο8 ηβεβδβίΐυο'ίηβ μ ΓααιΐΙίαΓίΙαίο,

6*1 «Ιίβηαΐοβ 31) εβ ηυ» ευοι νίΐίο ββι Ιαοίΐηύΐαβ.

< Ου« 681 εοίηι 8οείεΐ38 Ιοεί εοιο Ιεοεϋηβ, 3ΐιι

ΟιγΊκΙο εοιο ΒβΙίβΙ'Τι Αο( ςυοπιοιίο ΙΙβΓΪ ροίεβΐ,

ιι ι (|ΐιί ύιιοΙ>ιΐ8 (Ιοηιίηΐδ δΟΓνίΙ «οηΐπίΓϋβ δίΐ ιιΐΓίβςιιβ

Ιιεηβνοΐιιβ ·? 1]οϊιΐδ εηίοι (ΙϋοείΊο οά'ιανη βΙΒοίΙ ιΓΐβ-

Ηυι. Ουβικίο βΓ^ο άίΐεείίοοίδ α£Γεεΐίο βίοι νίηϋίουΐ

« 1'83ΐ. μη, 13. » Ριον. ιν, 8. ι II Οογ. νι, 14, 15. » ΗαΙΙΙι. νι, 24.
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ί»ΐ φΐθ(1 «81 οοηιιητι βΐ ηοηβδίυπι, Ιιοε αυΐβιτι εβί ορ- Α ηχολούθησεν δντως ή πρδς τδ άντιχείμενον άλλοτρίω-

ροΓίυηυπα ει Ιοηρββίίνιιοι, νβτβ βεηυϊΐιιι* ηΓιοικιιίο

·1> βο φιοά εί αιΙνεΓΜίυΓ. 8ϊ υργο άΊΙβιίϊΐί Ιειηρβ-

ΓβηΙίβιη, ίιΐ ίρηκΙ ηϋνίΜ'δηιιΐΓ οιΐίδΐί. 8ϊ :ι<1 ριιπίΐίειη

βευΐίβ ββρίείδ ;ιηι;ιΐοπίΑ, οϋίδΐί δείΐϊεβί. ίεΙοι·«πι ε«*ηϊ.

8ί Ιιοηο 3(1ηχβΪ8(ί, Ιοη^ε οιηηϊηο 35 βιΐηχδίοηβ

ιιιαϋ Ιε Γβηιον'ι&ΐί. Ο,υοϋ μ ςηίδ βΐϊβιη εοηιρίεχυβ

ϊίρηίΓιΐ'.;ιΙιιηι ιΐεύιιεβΐ Λά εοπιρίεχυη) ιϋνίΐκιπιιη, ίιΐ

ηιιο<]ΐιε οβιεηάϋΐ, ηιιχηβπι βίηΐ .-ιηιρίβχηικίχ άΊνϊΙϊχ,

εί ςυβπιιτι (Ιινίΐηιππη βηιρΙεχιΐδ *ίι :ιηΐ;ιηι1,ιηα\ΐ5.

Νονί ιΙιοδ.Ήίπιιιι ςυί ποςηο βΐυάϊο ςιιχηΐυι·, ηειηρβ

βυπι ηυί 881 βοδεοηβυδ !η η<·ι-ο ", ηοη οιιιη ςιιΊ :ιρ-

ρβΓΡΐ οπιηίηιΐδ. Νονί ηΐΓβιΐί (ΙΊνΐιίαβ ςοχ ηβοεηΙυΓ

«■οηίβηιρίυί, ηοη 63» ςυχ δρβΓαιιΐιιΐ·, 86(1 η,υχ 8β

οΙΤεΓυηΐ οουΐίβ. Ηοε ύοεεί νοχ ΑροδΙοϋ, όΊεβηδ:

σις. Εί άληθώς τήν σωφροσύνην ήγάπησας, έμίσησας

άν τδ άντικείμενον. Εί πρδς τήν καθαρότητα βλέπεις

ερωτικώς, έβδίλύξω δήλον δτι τήν τοϋ βορδόρου

δυσωδίαν. Ε! τω άγαθώ προσεκολλήθης, έμακρύνθης

πάντως της τοΰ πονηρού προσκολλήσεως. Ε! δέ και

πρδς τήν τοϋ πλούτου περιδολήν άγοι τις τδ της

περιλήψεως σημαινόμενον, δείκνυσι κα\οϋτοςδ λόγος

ποίον πλοϋτον αγαθόν έστι περιβάλλεσθαι, και ποίων

κτημάτων περιδολήν ά-οπέμπεσθαι. ΟΙδα θησαυρδν

σπουδαζόμενον, τδν κεκρυμμένον έν τω άγριο, οϋχϊ

τδν πασι φαινόμενον. ΟΤδα πάλιν πλοΰτον άτιμαζό-

μενον. ού τδν έλπιζδμενον, άλλά τδν όφθαλμοΐς προ-

φαινόμενον. Διδάσκει τούτο ή τού Αποστόλου φυινή,

λέγουσα* · Μή σκοπούντων ήμών τά βλεπόμενα.

ι Νοη εοηδϊάεΓβηΐίυυδ ηοοϊδ φιχ νϊο'εηΐυι·, δβα" ςιιχ Β άλλά τά μή βλεπόμενα* τά γάρ βλεπόμενα πρόσ-

ιιυιι νιύεηΙιΐΓ: ςηχ οηίιη νίιίοπίπι-, βυηΐ ΐοιηροΓ;ιΙί;ι;

ςιιχ Βΐιίεπι ηοη νϊάβηΙιΐΓ, χΐεπιβ ". » 8ί ηχε ίηΙεΙΙε-

χίιηιΐδ, εα εΐΐβηι ηυχ (1βίηεβρ$ δεςιιυηΐυτ, ρεΓ ηχε

ΐηίρΙΙοχβππιηδ.

6. < Τοιηρυδ εβΙ εηΊιη, > ίηηυίι, · ςυχΓβηάί, ε(

ΐεπορυβ ροηΐεηιΐί. ι Ουΐ ειιίηι εχ Π3 ηιιχ εχβηιίηαΐβ

8111)1, ίηίεΙΙεχεπΙ 3 ηηοπιιη εοηιρίβχη δ^ϋΐι^ιτβ

βείρδυηι όεΐιεβΐ, εί πιιη φιίΐηΐδ οροιΊββΐ 86 εοπ]υη-

Κ6Γβ ; εοβηοβεεί βΐϊβηι Ηπίά1 φιιιτοηυΊπιι βϊΐ, ει ρ,υ,ο-

πιηι βπιίδδίο δϊι ΙιιεΓίιηι.ι ΤβΓηριΐδΟδί οηίιη, ι ϊηΐ|υίΙ,

< ςαχιτηοΊ, ει Ιειηριΐδ βηιίΐΐεηάί. > Οηίιΐ βδΐ οιχ'ο

<]υθ(1 ηιβ ηυχΓβΓβ οροηβΐ, ηΐ Ιβιηριιβ 388«ςυ3Γ εοη-

νειιΐεηβΤ δεά ηυϊ(1η3ΐη ηυϊιίεπι ςυχή οροηεβΙ, ίη-

ϋϊεβΐ ρπ>ρη6ΐΪ3, όϋεεηδ : ι (^υχΓίιβ υοηιίηυηι, βι

χαιρα · τά δέ μή βλεπόμενα , αιώνια. » Εί ταύτβ

νενοήχαμεν, κα\ τδν εφεξής λόγον διά τούτων νε-

νοηκότες έσόμεθα.

• Καιρδς γάρ, > φησί, ι τού ζητήσαι, κα\ καιρδς

τοΰ άπολέσαι. > Ό γάρ νοήσας διά τώνέξετασθέντων,

τίνων προσήκει μακρύνειν έαυτδν άπδ τής περιλή

ψεως κα\ τίσι συνάπτεσθαι" γνωη άν, τί τε προσήκει

ζητεΐν, κα\ τίνων ή άπώλεια κέρδος έστίν. ι Καιρδς

γάρ, > φη<Λ, ι τού ζητησαι, κα\ καιρδς τού άπολέσαι. »

Τί τοίνυν ΙστΙν ό με ζητή*σαι χρή , ώστε έπιτυχεϊν

τού καιρού τοΰ καθήκοντος ; άλλά τί μέν ζητεϊσθαι

δέον ή προφητεία δείκνυσι, λέγουσα· ι Ζητήσατε τδν

Κΰριον, κα\ κραταιώθητε· ι καΐ πάλιν < Ζητήσατε

εοηΓ)Γΐτι:>ηιϊηί ". > Ει ΓϋΓβιιβ : ι Ουχηΐβ Οοιηϊηοιη, ^ τδν Κύριον, καΐ έν τώ εύρίσκειν αύτδν έπικαλέσασθε,

« ι ίη ϊηνβηίοηάο ειιηι ϊιινοεΐΐε, 61 ΙχΙεΙϋΓ εοΓ ςυχ-

Γεηΐίαιη Ο ιΐηίηυηι'*. > ϋο^ηονί βΓ^ο ρεΓ εβ ηυχ

ιΐίοιη 8υηι, ίιΙ ο,ηοιΐ ςυχΓεηιΙυηι ε»1 : ι·η]ο8 ίηνεη-

Ιίο 651 Ίρβυιη δειιιρεΓ ()υΧΓ6Γβ. Νοη εη'ιηι α1ϊυ<1 ε8ΐ

ςηχΓΟΓε, εί 3ΐίυ(1 ΙηνβηϊΓβ : 86(1 εχηιιίΓεηιΙί Ιιιοπιηι

<:81 ίρβυιη ςιιΧΓεΓε. Υίδ ρ.\'\ανη δείτε ορρΟΓίιιηίΐηΐεηιΤ

Οηυ<1 681 1βιηρυ& (μκιηοηιΐί Οοιιιίηιιιτι ? ΒΓενίΐοτ (Ιμ ο

(Ί εοηιρεηιΐίο, Ιοΐ3 νίΐ3. Ιη Ιιοε οηίιη 8θΙο δΐηϋϋ

Ιειηρυβ 681 ιοίυηι βιυϋϊυπι. Νοη ειιίηι εειΊο βΐϊςυο

»ϋ ιΙοΠηίιο ΙβιηρΟΓβ Οοιηίηυηι ςιιχΓ6Γ6 ηοηυπι «8(,

Νεά ηοη εβ583Γβ <·υχΓ6Γβ, Ηοε ε8ΐ νεΓ3 ορροΓίιιιιί-

(38. ι ΟευΙΐ ι οηίιη ι πιει, > ίηηυίι, · ΒειηρβΓ αά

Ι)υ·ιίηιιηι ·*. ι \Ί(1ε8 (]υ3ηι (ΙίΙί^οηίοι- 8εηι13(υΓ

χαΐ εύφρανθήτω καρδία ζητούντων τδν Κύριον. »

"Εγνων τοίνυν διά τών είρημένων δπερ ζητήσαι χρή·

ου ή εΰρεσίς εστίν αύτδ τδ άε'ι ζητεΐν. Ού γάρ άλλο

τί έστι τδ ζητεΐν, και άλλο τδ εύρίσκειν άλλά τδ.

τού έκζητήσαι κέρδος, αύτδ τδ ζητήσαί έστι. Βούλει

κα\ τήν εύχαιρίαν μαθεΐν, τίς χαιρδς τού ζητεΐν τδν

Κύριον ; συντόμως λέγω, Ό βίος όλος. Έπ\ τούτου

γάρ μόνον ί,ς καιρδς τής σπουδής έστιν ή σπουδή πά

σα. Ού γάρ άποτεταγμένω τινι καιρώ χα\ χρύνφ

άφωρισμένω τδ ζητεΐν τδν Κύριον , άγαθόν έστιν ■

άλλά τδ μήτε όλως διαλείπειν άεΐ ζητούντα, τοΰτό

έστιν άληθής ευκαιρία. < Ο! > γάρ < οφθαλμοί μου, »

φησΐ, ι διαπαντδς πρδς τδν Κύριον. > Όράς πώς έπι-

οευΐιΐδ ςιιοά ςυχηίαΓ, οι ςυϊ ηυ1ΐ3ηι βϊϋϊ ύεΐ Γκηιϊϊ- ρ μελώς έρευνά δ όφθαλμδς τδ ζητούμενον , ούδεμίαν

δίοιιεπι, ηοιριο ιιΙΙυηι ε]υβ ιριοϋ ςιιΐΡΓΪΐυΓ ΐηΙεΓναΙ

Ιιιηι, ηεςιιβ υΙΙαιη ΐ'εΐ3Χ3ΐίοηεπι εοςίΐ3ΐϊοηί8 ? ΡβΓ

ΐ(1]6εΐίοηυιη ειιίηι ε]υ8 ςυο(1 051 βειιιρεΓ, υίίοικίίι

ρεΓροΐυυιιι , εί φιοιΐ ηιιηςιΐ3ΐη ίηΙοπιιίΙιίιιΐΓ, 8ΐυ-

(Ιηιιη. 5ίιηϊΙίΐ6Γ 3υ(εηι ϊηΙεΙΙί^απιυδ ει Ιειηρυβ ρβΓ-

(Ιοιιιΐί, Ιικί ιπη ε8$β }ικΙίο«ηΐο8 ίΐΐηιΐ ροπίβιο, *]ΐιυ(1

8Ϊ ςυΪ8 1ι:ι1)ο.ιΙ. ίιΐ ίΙΙί (Ιβπιηυπι ,ίΙΓογΙ. ΜιιΙ;ι ρο>505-

ΜΟ 681 3Υ»ΓίΙΙ3 ; 631ϋ 6Γ£0 ρ6Γ(]3Π)υ8. ΜΐΐΙυΠΊ (Ιοριι-

-ίΐιιηι 681 αεεερίχ ίη]υΓΐχ ΓοεοΓ(ΐ3ΐίο. Ιϋ οι ηιιιίι-

>3ηιυ8. Μ»ΐ3 ρο88εε8Ϊο ε&1 εΟ*Γεη3ΐ3 Ιίΐιίϋο : β]υβ

ιιοχίιιιβ βηΐβ »Ιΐοδ ρ3υρβΓΐ3ΐειη 1εηε3ηιυ8, πι ρβΓ

ρ]υ&ιηοϋ! ρβιιρεηαΐεπι το^ππηι ΙϋΟΓίΓαοίηιηιι». « Βομ-

άνεσιν έαυτώ διδοϋς, ούδέ τι δ.άλειμμα της τού ζη

τουμένου κατανοήσεως ; Τή" γάρ τού διαπαντδς προσ*

θέσει, τδ διηνεκές τε κα\ άδιάλειπτον τής σπουδής έν-

εδείξατο. Ωσαύτως δέ νοήσωμεν χα\ τδν τοϋ άπολέσαι

καιρδν, κέρδος είναι χρίνοντες, τδ άπολέσαι εκείνο,

ου ή ύπαρξις, ζημία τώ έχοντι γίνεται. Κακδν κτήμα

ή φιλαργυρία1 ούκοϋν άπολέσωμεν. Πονηρδν άπόθετον

ή μνησικακία* ούκοϋν προώμεθα. "Ολέθριον κτήμα ή

άκόλαστος επιθυμία* τούτου μάλιστα πρδ τών άλλων

π^ωχεύσωμεν , Ινα διά της τοιαύτης πτώχειας , τήν

βασιλείαν χερδήσωμεν. ι Μακάριοι > γάρ ι οί πτωχοί

τφ πνεϋματι, ι δηλαδή οί τού τοιούτου πλούτου π;νό-

10 Μ311Ι). χιιι. 44. " II Γ.ογ. ιν. 18. ·* Ρ*3ΐ. «ιν, 4. " ιΜύ. 3. '· ΡβαΙ. χχιν, 1ΰ.



721 ΙΝ ΕίΧΙ^δΙΑϋΤΈΝ. ΙΙΟΜΙΙΛΑ VII.

μενοι, κα\ τά άλλα πάντα τοϋ διαβόλου κειμήλια, μα- Α

καριώτερον μέν, τδ μηδέ τήν άρχήν τινα κτήσασθαι,

ίνα καθόλου άκτή μονές των μολυνόντων γενώμεθα.

Καλδν δε ούχ ήττον τώ προληφθέντι τη1 πονηρή κτί

σει τδ άπολέσαι τά τοιαύτα κτήματα, και εί; άφανι-

<?μδν άγαγεϊν. Αλλά τδ μηδέ όλως ποτέ ϊχειν των

τοιούτων μετουσίαν, κρεΐττον ή κατά τήν άνθρωπί-

νην φύσιν έστί, τδ δε λαβόντα έξαφανίσαι , τούτου

χαι ή των άνθρώπων δΰναμις τήν ίσχϋν Ιχει. Διδ τδ

μηδέν έσχηχέναι των τοΰ άντικειμένου κτημάτων

μόνου τοΰ Κυρίου έ»τ\ , τοΰ μετασχόντος ήμϊν των

αύτών παθημάτων χωρίς άμαρτίας. « "Ερχεται γάρ, ·

φησ\ν, ι δ άρχων τοϋ κόσμου τούτου, κα\ εν έμο'ι ευ

ρίσκει τών ιδίων οϋδέν. » Τδ δέ δι' έπιμελοΰς μετα

μέλειας έαυτδν έκκαθήραι, τοϋτο καΐ έπ' άνθρώπων

των δι' άρετής έαυτοϋς λαμπρυνόντων έστιν ίδεϊν.

'Απώλεσεν δ Παύλος τδ πονηρδν χτήμα τήςάπιστίας,

διά τοΰ ένεργοϋντος έναύτώτής προφητείας τήν χά

ριν · πλήρης τοΰ θησαυρού έγένετο , δν έζήτησεν.

Άπώλεσεν Ησαΐας έν τω καθαρσίψ τοϋ θείου άν-

6ρακος πάν (ίυπαρδν , κα\ όήμα , χα\ νόημα ■ διά

τοϋτο έπληρώθη τοϋ άγιου Πνεύματος. "Απόλλυσι

νιας ίν τ?| μεταλήψει τοΰ κρείττονος παν τδ πρδς τδ

έναντίον νοούμενον. Οϋτως ό σώφρων τήν άκολασίαν

άπόλλυσι, τήν άδικίαν ό δίκαιος, τήν ύπερηφανίαν ό

μέτριος, ό έθνους τδν φθόνον, ό άγαπητικδς τήν άπ-

<χθειαν."Ωσπερ γάρ ό έν τω Εύαγγελίω τυφλδς ευρεν

δ μή είχεν, έκ τοϋ άπολέσαι δ είχε · της γάρ τυφλό-

τητος άψαιρεθείβης, ή τοΰ φο)τδς άντεισήλθεν αυγή ■

τίβΧ έπΐ τοϋ λεπροΰ, τοΰ πάθους άφανισθέντο;, ή τή; £

ύγείας έπανέρχεται χάρις ■ και έπΐ των έκ θανάτου

4νισταμένων ή νεκρότης τί] παρουσία της ζωής ϋπ-

εχώρησεν οΰτως καΐ έπ\ της προκειμένης ήμϊν φιλο

σοφίας οΰκ Ιστι τι των υψηλών κτήσασθαι, μή τήν

περί τά γήϊνά τε κα\ ταπεινά σπουδήν άπολέ σαντας.

Έν γάρ τώ ταΰτα εύρίσκειν, άπόλλυται ήμΐντά προ

τιμότερα · καΐ τδ ίμπαλιν, ή τούτων άπώλεια, της

τών τιμίων ευρέσεως πρόξενος γενήσεται. Ταΰτα

παρά της τοΰ Κυρίου φωνής μεμαθήκαμεν € Ό εύ

ρων τήν ψυχήν αύτοΰ άπολέσει αύτήν, καΙ ό άπολέ-

σας τήν ψυχήν αύτοΰ ένεκεν έμοΰ, εύρήσει αύτήν. ι

Τδ γάρ έν τοις κατά τήν ϋλην απουδαζομένοις τήν

ψυχήν εύρεθήναι αίτιον γίνεται τοΰ έν τοις άληθινοϊς

άγαθοϊς αύτήν μή εύρεθήναι· χα\ τδ ίμπαλιν, ή τού

των ατέρησις κα\ άπώλεια, τών έλπιζομένων ϋπαρξις 1)

γίνεται, ι Τί γάρ ώφελεΐται άνθρωπος έάν τδν κόσμον

δλον κερδήσ}), τήν δέ ψυχήν αύτοΰ ζημιωθή ; ι-« Και-

ρδς, ι φησ'ι, ι τοΰ ζητήσαι, καΐ καιρδς τοΰ άπολίσαι. ·

Εί τοίνυν ϊγνωμεν τί έστι τδ ζητούμενον κέρδος, Β ?:ά

τοϋ άπολέσαι τά κακώς κτηθέντα εύρίσκεται, τδ μέν

ζητήσιυμεν, τδ δέ άπολέσωμεν ■ τά καλά ζητήσωμεν,

τά κακά άπολέσωμεν. Καλώς δέ καΐ προσφυώς τοις

πρρεξητασμένοις και ή άκολουθία τών γεγραμμένων

έπάγεται. Φησ\ γάρ· · Καιρδς τοϋ φυλάξαικα\ καιρδς

τοΰ εκ6αλεϊν.> Τίφυλάξαι; Δηλονότι τδ εύρεθέν ήμϊν

έκ τής ζητήσεως. Τί έκβαλείν ; Εκείνο πάντως, ου ή

άπώλεια λυσιτελεϊν ένομίσθη. 'Εγένετό σοι νόημα

Ιί · βιιϊιιι $ιιηΙ < ρβιιρβη» βρίπία >· > > τίιΐβϋεα

ςυϊ 8ϋπΙ Ιβΐίυαι β£6ΐη οΊνίΐίβπιηι, βι βΐϊββ θρε·

οιιιηοκ ά'ιαίιοΐί Ιβαιίυδ ηυίο'βηι 6*1 ηβ οηιηίιιο

αιιίϋεηι ρο8ίί(1βΓβ, υ( βοπιιη ηηχ ηοβ ίηςιιίηαηΐ,

ΟΓβαηιυδ οηιηίιιο ροδδβδδίοηε. Νοη πιίιιυβ βιι-

Ιβηι ϋοηυηι εβί βί ςυβηι ώ)»\λ ίηναβΗ ροδδβδδίο,

Γβδ θ]ΐΙ5Π10(1ΐ <]11£Β 31) ϊρδΟ ρ05ϊί(]«ηΙυΓ ρβΓίΙβΓβ, 01

οηιηίιιο άεΙβΓβ. 8β(1 βΟΓυηι φίκΙεπι ηοπ 6556 οπιηίηο

ρβηίείρεβ, αιβίίυ» 681, ςυαηι υ( ϊά βνβηίΓβ ροβδίι

Ιιυιη&ηχ ιιηίαΓΧ, ββά ευπι »εεερεπΙ 6» βυοίβι-ε, ίιΐ

δίΐυιιι 681 ίη ΙιοπΓιηίδ ροΙβ8ΐ3ΐβ. δοϋυβ ίιβψιβ ββΐ

ΟοιηίηΊ ηίΐιίΐ οιίχιΐβββ βοτιιιη *]υχ ροββίϋβΐ »<1υβγ-

83ΓΪΙΙ8, ςυί βΗΓΗΠΙ (]11β8 1108 ρ358Ϊ 8υΠ1ϋ8 βίΙβΟΪΟ-

ηιιιιι ΓιιίΙ ραιίίοβρδ ρτίεΐιτ ρΜχαΙιιιιι. < νβιιϊΐ εηίηι,»

ίιΐ)|ΐιΊ(, ι ρηηοβρβ ίυ]ιΐ8 ηιυηϋϊ, βί ίη ιιιβ ηίΐιίΐ

ίηνβηίΐ ει ριορπίβ · δβίρβιιιη «ηΐβιιι ρβΓ ά'ύ'ι-

Κβηΐβαι βχρυΓ{·Γβ ρο3ΒΪ(6·ιΐΊ>πι, ηοο ηυοςυο Γκβΐ

νίο'βΓβ ίη Ιιοπιίηίουβ ηυϊ 86 ίρ808 ίΙΙυβίΓβηΐ νίπυΐί-

Ιιυκ. ΑηιίδίΙ Ραυίυβ ηιαίαηι ίιιθΓθί1υΓιΐ3ΐί$ ροβδοδβίο-

Ββηι ρβΓ βιι μι (]ΐιί ίη ίρβο ορβτΜητ ^Γαΐίαιη ρι ορίιβ-

Ιίκ : ρΙοηυβ βυΐκηι Γυίΐ ΙηεβαιιΐΌ ςυεηι ο,υχδίίΐ.

ΡβΓβ'ίιΙίΙ Ι8»ίί3 ίη ο*ίνίηί εβΓΟοηίδ ρυΓ£»ιίοηε ο,υίϋ-

ο,υίϋ ίη 5β 6Γ31 κοηϋιΐιιιη, ει νεΓϋυηι, εί εο^ίΐαΐυιη.

ΡΓορίεΓββ ΓβρΙείυβ ΓιιίΙ βαηείο δρίπΐιι. Ρβτιϋΐ ςιιί-

ΙίΙιεΙ ίη ε]α$ <)ΐιοι1 081 ιηείίιυ ρ3Γΐίείρ3ΐίοιιε, ηυίιΐ-

^υίϋ ίπίεΙΙίςίΙυΓ βί οβββ εηηΐΓίπυπ). 5ίε ΙεηιρβΓίη*

ρβΓίΙϊΙ ίιιΐειιιρεΓ3ΐ)Ιί3ΐη, ]ιΐ5ΐυ5 ίιι]ιΐ8ΐίΙΪ3πι, ηιοιίε-

8ΐυ8 8ΐιρεΓΐ)ί3ΐη, ΙιεηβνοΙυβ ίηνίαΊαιη, ςιιϊ βϊΐ ε(ια·

Πΐ3ΐε ρΓ96(1ίΙυ8 ίηίιιιίείΐί35. Ουοηιοιίο βηίηι (\\ύ οι 31

εχευβ ίη Εναηςεΐίο, ίηνειιίΐ ςηοιΐ ηοη Ιιβίκ;!·:» ι :

αΙ)ΐ3ΐ3 εηίιη εκεϋαΐβ, ε]αδ Ιοεο $υοοβ$βΜ ιρίβιιϋοτ

Ιανίβ ; εί ϊη 1ερπ>80, »Ι>1αΐο πιοΓυο Γβ<1ίΙ ^ι-αΐϊα 83-

ηίυιίβ; ει ίη ίίβςυί 5ιιγ^ιιιι( 3 πιοΓίυίδ, βϋνβηίεηΐβ

νίια ιιιογ5 Γβεεϋίΐ : ίΐ3 βΓιβιιι ίη ριοροϊίΐα ιιοϋί8

ρΐιίΐοϊομίιία, ίϊβΓΪ ηοη ροΐεδί «ι αΙίςυίιΙ ρο5«ίι1ε.ιΙιΐΓ

εοΓυηι φι» δΐιηΐ βχοβίΜ, ιιίϋί ΓβΓϋπι Ιειτβ-

η»Γ«ηι βί ηυηιίϋυιη 8ΐυοΊιιπι 3ηιί80Γίιιιιΐ5. Ε»

6ΐιίπι ίηνβηίεικίο ρεΓβυιιΙ ιιοϋίβ ηυχ κυιιΐ ριχ-

5ΐ3ΐιΐίοΐ'3. Ει εοηΐΐ'3 εοιυηι 311115510 ρΐΌΐιιπιΐΜ

ίηνεηΐίοιιεηι ΓβΓυ;η ρΓεΐίθ53Γυηι. ΙΙχε ιϋϋΐεΊιΐΗΚ »

νοεε Ουιηϊηϊ : ι Ουί ίηνεηίΐ βηίηΐίιιι 5ΐι»ηι, ρεπίεΐ

63ΐη : εί ηυϊ ρβπΐίο'ίΐ βιιίηοιιι βυαπι ρΓορίεΓ ιιιβ,

ίιινειιίβΐ ίρ53ηι ι Ουοά εηίιη ίιινβηία 8ίΐ ηιιϊηι»

ίη ίΪ8 ςιιοπιηι δΐυιΐίυπι εοΙΙοειιΙυτ ία ηιαίεπ»,

είΐΐδί 851 υι ίρ83 ηοη ίιινεηίβΐϋΐ· ίιι νεΓίβ Ικιηίδ. Ει

εοηΐΓ3, εοτη ιιι ρι ϊναΐίο εί 3ΐιιί88ίο,εΑϊείΙυΓ8ΐι1}8ΐίΐιι-

Ια εοΓυηι ςυχ δρεηηΐυτ. ι Ουίο" βηίηι ρτοο'εκΐ Ιιο-

ηιίηί 3Ϊ Ιοίυα ηπιηιΐυιη Ιυοι·εΐοτ, ρείκηηι »ιιΐβο·

Γ30Ι31 3ηϊηΐ8Β 18 1 » — ι Τειηριΐδ β6(, > ίιιςϋίΐ, ι ο,κιιε-

Γεηάί βι Ιβηιρυβ 681 αιηίΐΐβικίί. ι 5ί ετ^ο Βεϊηια·

ΐ)ΐιίϋ 8ΪΙ Ιυεπιιη ςιιοϋ ςιιΧΓίΐυτ, ςιιοι) ηιιίιΐβιη «χ βο

ίιιν«ηίΐυΓ,ί)υθ(1 ρβπεηιιΐ (]υ% ιηβΙβ ρο83ε533 ίιιβΓβιιι,

ίΙΙυι! ςυίο'βηι ηυχΓαηιυδ , Ιιοε νεΓΟ 3ΐηίΐΐ3ΐηιΐ8 :

βοηα (|υ9βΓ3ΐιιυδ, π\»\» απιίΐΐαηιυβ. ΙΙεείβ >υΐειιι ει

ορροδίΐε ϋδ ααχρηυβ ιοοΐ εχαηιίηαΐ», δυ)ι]υρ^ίΐυΓ

εοηδβΐ]υεηΐί3 εοηιηι ςυ« δίτίρία βυιιΐ. ϋίείι ειιίηι,

ι Τεπιρυβ εβί 5βΓναη(1ί, εί Ιοιιιριιβ 881 β^ίείβικίί. ι

Οιιίύ 8εΓν3ΐ«1ί? 1ϋ δείϋεεί ιμιοϋ 3 ιιο1>ίδ ϊη νύΐι(ιι;η

" ΜαίιΙι.ν, 3. " Ιο»», χιν, 3ί. 17 Μ3»Ι». χ, 39. ΜαΙίΙι. χνι, 20.
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βδΐ βχ ίηφιϊδΐΐϊοηβ. (3ιιΙ»Ιβ]ίοίβηάί? Ιιΐ δοίΐίοβΐ οο,ίοδ Α δεξιδν, είσήλθεν έπιθυμία τοϋ ίδείν τδν θεδν, έδίψη-

βηιϊδδίοηειη βχϊ$(ίπ)3ΐυιη 651 οοηΓβττβ. ΟγΙ» μι ιΐοί

υοηβ οο^ϊΐαΐίο, ΐβ ίιιεεδδίΐ όοδίάβηοοι τίάειιιΐί

Οεαιη, δίιίνίι βπΐιηβ (ιι» αά Οβυιη Γοηεπι, νίνοιιι '·,

ΐίΐ» οτΙλ 6βΙ αρρείίίίο ιι! 6536» ίη βιπίβ ΟοηιϊηΊ :

3ΐπ3 ίυίειη ϋοιηίηί βιιηΐ . ηιβο α,οίο'βιη ^α^1ϊ^^ο, τϊγ-

ΐοΐβδ οοιη φιϊΙηΐΒ η*1>ίΐ3( ΓίΓιο, ίΐ ςοϊοοηςοβ ββ-

«μιίίοι· Γ3(Ίοηβα>. Παεο οιΐδίβύί, ηβ ιίίιί βίΟιιαηΙ όΊνί-

ΙΪ83 ηιοηϋβΐΌΐη ιηβηΐϊβ ροδ8β88ίοηοηι. Ιη£Γβ(ΙίΙθΓ

αυχρϊοηι εοοίΓ.ιπβ εθ£Ϊΐ3ΐίο, ΐ3ηςο3ηι Γογ ιιομ

Βΐ&ηϊΓβουβ, ηαηηύίί ριοΠίςβΐ οο«ίι.Ίΐίοηεδ, 63

631 βμείβηιΙαει λ ιιιβηΐβ30ΐ3η(ΐ3ΐιϋ3. Ιη 63 βηϊπι α"β-

ΙυΓΐ)3ΐ)(ΐ3, Ιιιΐο οοοδεινβίοίοι· ηο!)Ϊ8 οοηοΓυηι Ιΐιβ-

»αοπΐ3. 8ϊ βοΐβιη ηοη ΓοβπΙ ο|β<Π3 ςοκ ρβπΐίι, ηϋιϋ

Ιιιογϊ ρυδδίαΌυίπιοδ, ΙϊίΓοηιιιη ςοϊ ηιιίΓΟδ ε£Γοϋίιιιιΐ

ίιΐδίαΜίδ (ΙίίΙΙοβηΓιΙιοβ Γ»οο1ΐ3ΐί1>υ8.

0.οοη'ΐ3θΐ βΓ{ζθ Ιβηιρυδ ο,υχΓβηοΊ «Ιϊάΐοίηιτιβ,

< οπιηίβ ίϋΐβπι <}ιν ςικεπί, ίονβηίΐ *· : > ιι( ρβι°πΐ3-

ιιοβΐ ηιιοά ίιινβηίοηι 651, ΐΗ683υΓ0 (ΙΊΙί^βηΙβιη βΐί-

ηυβπ) ιιηροηβηιιιβ οοδΙοάΊβηι. ι Οιτιηί, ι ίηςοίΐ,

( 0Ο8ΐ0(1ί3 86Γν3 00Γ 111111» ", Ι 11 1 ρ08ΐςΐΙ3ΠΊ )Π-

νβηβπβ, οοδίοϋίβδ ίηνοηίβηι βπηίβιη, υΐ, βχβοιρίϊ

03083, ςυϊ 3(1 Αϋβηι »οοβ98ίΙ, ροπίβίβιιι ίηνβηίι ρβΓ

ΙανϊΟΓυιη. 8β(1 ιιι3]ογ 681 ΙβΙκιγ ίη οιΐδίοάίβηαΌ ςιιοιΐ

ηεεερίΐ, α,οβηι ϊη ίηνβηίβηϋο ηυοά ηοη Ιιβοιιϊι.

Ώυοπκχίο ογ£0 άίοείιαππίδ ηοη βΙίςυο Ιειοροι-ε είτ-

(;υηΐ80ΐί1)Ί ορροΓίιιηίιβιβηι ίητβηίβηα'ί, 860* Ιοίβηι

νίιβιη βδδβ υηυηι ιβηιρυδ ΙιοηχίΙΙίυβ ΐηηοίδίΐίοιιίβ :

Ϊ13 οΐίβηι (βηιρϋί ευβίοοΊχ ΐοΐβοι νΐ<3ΐο ιοβίιπ ρι·ο-

Β

σεν ή ψυχή σου πρδς τδν θεδν τον ίσχυρδν,τδν ζώντα,

πίθος έγένετό σοι τοΰ έν ταϊς αϋλαίς ιού Κυρίου

γενέσθαι · αύλα\ δ' άν εϊεν τοϋ Κυρίου, κατά γε τδν

έμδν λόγον, αί άρεταΐ, αίς συναυλίζεται 6 λίγος, χλΛ

πάς 4 τώ λόγω έπόμενος. Ταύτα φύλαξον , ώς μή

διαδρ\ιήναί σοι τον πλοΰτον των καθαρών τής δια

νοίας κτημάτων. Παρεισδύεταί τις λογισμός έναντίος,

οίόν τις λαθραίος κλέπτης άφανισμδν των καθαρών

νοημάτων ποιούμενος, έχβλητέος ούτος χα\ άποπεμ-

πτέος της διανοίας. Έν γάρ τφ έκεϊνον άπώσασθαι,

δι' άσφαλείας ήμΐν 6 των άγαθών θησαυρδς φυλαχθή-

σεται. Εί δε μή έκβληθείη ό λυμαινίμενος , κέρδος

οΰδ'εν ϊσται της κτήσεως, έν τή των τοιχωρϋχων έπι-

6ουλή της εύπορίας ΰπο^οϋσης.

Επειδή οδν έδιδάχθημεντδνκαιρδντοΰζητεΐν,· πας

δέ δ ζητών εύρσίκει, » δπως αν τδ εύρεθέν παραμέ·Λ|,

άκριβή τινα τω θησαυρψ τήν φρουράν έπιστήσωμεν.

ι Πάση φυλακή, ι φησ\, ι τήρει σήν καρδϊαν, » μετά τδ

εύρείν τω φυλάξαι τήν εύρεθεΐσαν χάριν · οίον ευρεν 6

προσελθών τή πίστει τήν δια τοΰ λουτρού καθαρότητα.

Άλλά μείζων ό πίνος έν τω φυλάξαι 8 έλαβεν, ή έν

τω εύρεϊν δ οϋκ είχεν. "Ωιπερ ουν εϊπομεν μή χρίνω

τι·Λ τήν τοΰ ζητεϊν εύκαιρίαν περιορίζεσθαι, άλλ^ι

πά'/τα τδν βίον ένα καιρδν είναι της άγαθής έκείνης

ζητήσεως ■ οϋτω κα\ τδν τή; φυλακής καιρδν πάση

τή ζωή μετρεϊσθαι άποφαινίμεθα · τήν αύτήν φωνήν

τής προφητείας κα\ νΰν παραθέμενοι, τήν λέγουσαν'

ιιυι>ΙΪ3ΐοα8, 630Υ.Π1 νοοβ ρτορΗβΓίίί οιιοε <|υοςιΐ6 3(1- Ο ι Οϊ όφθαλμοί μου διαπαντδς ποδς τδν Κύριον δτ>

(Ιϋοο, ςο3Ε Λκ'ιΙ : < ΟεοΙί ιηοί 8ειοροΓ3ΐΙ ϋοηιίηυηι :

ί|υοηί3οι ίρββ βνβΐΐεΐ οχ Ι^ςιιοο ρβ(1β8 ιηβοβ **. »

Ιο ηοο βηίιο ροΐοΓίιηιιβ οουίδ ίιιΐββίαιιι οι Ϊοΐ3οΐ3θΐ

ΙΌ056ΓΤ3Γ6 1)00301 ρθ88688Ϊ00βΟ1, (|00(1 ΟβΟΠΙ 813-

10301118 Ο081Γ3Γ0Ο) ΓΟΙΌΐη 008ΐΙ)ιΐ6Ο1. Οι1.1Ι1(1σ βοίΐΟ

οοιιΓι ιοοί 8οηιροΓ ΓιιεΓίιιΙ 3(1 ϋοιοΊοιιοι, Ιυηο ηίΙιίΙ

ροΐοΐ'οηΐ οΠίοοΓβ Ιηηιιεϊ 3θΎεΓ83Γϋ, ροΓ ηοο8 ίΙΙβ

ιοοϋΐοΓ ϊπβίϋίαβ ϋβ ςοκ ηιηΐ βοΐιοββ ρΓβΐιοβ».

< Νοο άοβ, > ίηηοίΐ, ι ίη οοιηηκιΐϊοηβηι ρεάβηι

Ιυοιο, βΙ ιιοο ιΙοΓηιίΙβΙιϊΙ ςοί ειιβίοϋίι Ιβ **. > ΕβΙ

ογ§ο ρΓ3686ΐΐ8 εοηιεχίυβ εοπβοηΐΗϋΐβ οί (]οί ρΓ*εβ8-

8ΪΙ. ΙΙΙβ ]08δίΐ (]!Ι3!Γ6Γ6 01 ίηνεθΪ3ηΐ08 : ΙΐϊΟ 8ΙΙ30ΌΙ

οιΐ8ΐοιϋΓβ ηβ ρβΓ(ΐ30ΐ08. Μοϋο8 βοΐβοι 86η'3ηάί Ιιο-

ιΐ3 681 ίη ο]ϊοΊβηϋί8 ϋβ ηοχ ίοΐβΠίβοοίοΓ βχ εοηΐη

αύτδς έχσπάσει έκ παγίδος τους πδδας μου. * Έν

τούτω γάρ έστι τδ άσυλον τήν άγαθήν κτήσιν ήμΐν

φυλάττεσθαι, έν τψ τδν θεδν φύλακα των ήμετέρων

ποιήσασθαι. "Οταν γάρ οί όφθαλμοί μου ώσι διαπαν-

τδς πρδς τδν Κύροον , τότε άπρακτοι γένωνται τοϋ

αντικειμένου αί πανίδες , δι' ών έκεϊνος των έν τή

ψυχή τιμίων τήν έπιβουλήν τεχνάζεται. ι Μή δώης, ι

φησ\ν, < είς σάλον τδν πόδα σου, καΊ ού νυστάξει δ

φυλάσσων. > Ούκοΰν ακόλουθος ή παρούσα (ίήσις τω

προάγοντι λόγω. Εκείνος έκέλευσε ζητεΤν ίνα εϋρω-

μεν, ούτος φυλάσσειν συμβουλεύει, ίνα μή άπολέσω-

μεν. Ό δέ τοΰ φυλάττειν τα άγαθά τρόπος έστ\ν έν

τω έκβάλλειν τά έκ τοϋ εναντίου νοούμενα · ώσπερ

έπ\ τής πολέμου μένης πόλεως άσφαλεστέρα γίνεται ή

γιο ; (]οοθ)θ(1ο ορρίαΌηι ςοοά οόδίιίεΐυΓ, (ιιΐίθ8 οο· ^ φρουρά των προδοτών έκβληθέ'Λων · έως δ' άν έντδ;

5(0(ΙίίιΐΓ ο]βοΐί8 ρΓθ(1ΊΐοπΙ>ο8 : ςοαοϋίυ 30ΐβοι βοοΐ

ίοΐιιβ, ηια^ϊβ ίο8ίο'Ϊ3ο(οΓ ϋ ηοί ΙβΙβηΙ, ςοβιο Η ςαί

ςοηιβρεπϊ ΙιθδΙβ8. Τοιοροβ 681 βοίηι, ίοηοίΐ, ειΐδίο-

η'ίβηάϊ, οί Ιβοιροδ οΙ)]Ίεί6θ(1Ί.

ϋϋοιΐ 301001 (Ιβϊηεερβ δβςπίΐιΐΓ, αηΊπηαιη αΛ

ηΐ3]οΓ6ΐη (Ιο τοοοδ ηιοε εβαΌηΙ ιοο Ιηΐβΐϋ-

{;εοΐί3ΐη ηΌ(Ιοοίι ρηί1θ8ορΗί3ηι. Οδίοικίίΐ βηίηι

Ι(Οθά 0ηίν0Γ8Ϊΐ33 βδΐ (Ιοί ίριί οοοίίοοηδ , ιιεο

( οπιρη^ο εοΓοηι ςο8β οαιίυοΐ βοϋ ίη(ε1Γΐ{βοΐί>ηι,

πΙΙαοι ηβοβΐ δοΐυΐίοηβιο, δβϋ 681 ςιιχα<3πι βΟΓοιη

ςο86 £οοΐ, ϊηΐβΓ ββ ίονίοβοι εοηδρΪΓβΓιο. Νβςοβ βρ-

βείδδυιο οδΐ οηίνβΓδοηι 31) βα ςιιχ εβί δβεοιο εοο-

ώσι, μάλλον έπιδουλεύουσι τών φανερών έχθρών οί

λανθάνοντες. Καιρδς γάρ, φησ\ν, τοΰ φυλάσσειν, και

καιρδς τοϋ έκβάλλειν.

Ή δέ έφεξής ακολουθία τοΰ λόγου είς μείζονά

τινα τήν πιρ'ι τών νοητών φιλοσοφίαν την ψυχήν

άγει. Δείκνυσι γάρ ότι συνεχέ; έστι τδ πάν έαυτιρ

κα\ ούκ Εχει τινά λύσιν ή αρμονία τών νοητών, άλλά

τις έστι σύμπνοια τών δντων πρδς άλληλα. Και ούκ

άπέσχισται τδ πάν τής πρδς έαυτδν συναφείας, άλλ'

έν τφ είναι μένει τά πάντα τή τοΰ δντος δυνάμει

περικρατούμενα. Τδ δέ δντως δν, ή αύτδ άγαθότης

" Ρδ»1. χμ, 2. » ΜαίιΙι. νιτ, 8. " Ργου. η, 43. *· Ρ$3ΐ. χχιν, Ιο. " Ρδ»Ι. οχχ, 3
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ίστ'ιν, ή εϊτι ύπερ τούτότις έπινοεί σημαντικδν της Α ,μιηοΐίοιιβ, βοά" ϊη οδδοΐιΐία ηοηεπί οιηηία, ιιΐ ο,ιιβ;

Αφθαρτου φύσεως δνομα. Πώς δ' άν τις εϋροι εκείνου

όνομα όπερ Οπερ δνομά φηοιν είναι ή θεία τοϋ

Αποστόλου φωνή; πλήν οτιπερ αν εύρεθη δνομα

έρμηνευτιχδν της άνεκφωνήτου δυνάμεως τε κοΛ

φύσεως, άγαθόν εστί πάντως τδ σημαινόμενον. Τοϋτο

τοίνυν τδ άγαθδν ήτοι ύπερ τδ άγαθδν, αυτό τε ώς

αληθώς Εστι , κα\ δι' έαυτδ τοις οΰσι δέδωκέ τε καΊ

δίδωσι τήν τε τοϋ γενέσθαι δύναμιν και την έν τω

είναι διαμονήν. Πάν δε τδ Εξω αύτοϋ θεωρούμενον,

ανυπαρξία έστί. Τδ γαρ Εξω τοϋ δντος έν τω είναι

οΰκ Εστιν. ΈπεΊ ούν άντιθεωρεΐται τή" αγάπη ή κα

κία· θεδς δε ή παντελής άρετή ' Εξω άρα τοϋ θεού

ή κακία , ή"ς ή φύσις , ούκ εν τψ αύτήν είναι, άλλά έν

τω άγαθδν μή είναι καταλαμβάνεται. Τδ γάρ εξω

τοϋ άγαθοΰ νοήματος δνομα, τήν κακίαν έΟέμεθα· ■

ούτως άντιθεωρεΐται τω άγαθώ ή κακία, ώς άντι-

διαιρεΐται τδ μή 3ν τφ δντι. ΈπεΊ ούν τω αύτεξουσίψ

της όρμής τοϋ άγαθοΰ άπε($|5ύημεν ■ ώσπερ οι έν

φωτ\ μή δντες σκότος λέγονται βλέπειν · έν γάρ τψ

μηδέν βλέπειν έστΊ τδ σκότος βλέπειν ■ τότε ή άν-

ύπαρκτος της κακίας φύσις, έν τοις άπο^υεϊσι τοϋ

άγαθοΰ ούσιώθη , ήτις Εως τότε έστιν, Εως άν ήμεϊς

Εξω τοϋ άγαθοΰ ώμεν. Εί δέ πάλιν ήμών ή αυτεξού

σιος τοϋ θελήματος κίνησις άποόόαγείη της πρδς τδ

άνϋπαρκτον σχέσεως , κα\ συμφυείη τψ δντι · εκείνο

μέν τδ έν έμοί μηκέτι είναι έχουσα , οϋδέ τδ έν έμο\

δλως Εξει. Κακδν γάρ Εξω προαιρέσεως έφ' έαυτοΰ

κείμενον ούκ Εστιν. 'Εγώ δέ τψ άληθώς δντι έμαυτδν

προσκολλήσας τε καΐ προσράψας, έν τώ δντι μένω , _ ~Γ .

. , . » « . , . . . - ' - „ . , 0 ΙΓ3 &οιιιιπι δυπια*

ο άεί τε ην και εις αει Εσται, και νυν εστι. Γαυτα
» ' , , . , , . νο1ιιηΐ3ΐΐδ 11101118

μοι οοκει τά νοήματα ό του ρηςαι καιρός, και ο του

ρ"άψαι καιρδς ύποτίθεσθαι, ϊν' άπορ^αγέντες εκείνου

ψ κακώς συνεφύημεν, προσκολληθώμεν έκείνω, ου

άγαθή ή προσκόλλησις. ι 'ΕμοΊ γάρ.· φησΊ, « τδ προσ-

κολλασθαι τψ θεώ άγαθόν έστι, τίΟεσθαι έν τώ Κυ-

ρίψ τήν έλπίδα μου.> ΕΓποι δ' άν τις κα\ πρδς άλλα

πολλά τήν βουλήνχρησίμως Εχων, οίον,« Έξάρατε τδν

πονηρδν έξ ύμών αύτών. ι ϊαϋτα κελεύει δ θείος

Απόστολος τδν ΙιΑ τή παρανόμψ μίξει κατεγνωσμέ-

νον , τοϋ κοινοΰ τής Εκκλησίας πληρώματος άπθ(1-

^αγήναι κελεύων, ι Ώςάνμή μικρά, > φησ\, ιζύμη τής

τοϋ κατεγνιοσμένου κακίας , δλον τδ φύραμα τής

Εκκλησιαστικής εύχής άχρειώσειεν.» Τδν δέ άποέόα-

γέντα διά τής άμαρτίας, πάλιν προσάπτει διά τής Β
βρειιι 11)03111". ι Οιοι ροδδΐιηΐ ιιιιι1ΐ3 ηιιοφιο ά\:ά

οοηΙίιιεβηΙυΓ ο,]ιΐδ πυοά εβι ροίεβίαΐο. ΙιΙ ιυΙβΜ

1)110(1 ΤβΓ6 881, 3υ1 081 ίρδ3 ρΟΓ 80 1)01)1138, 3Λ11 81

ιιαίαπε ίη (|ααπι ηοη οβιΐίΐ ίηΐεπίυδ πΐΒ^ίδ δίβίΓιΠ-

Οίΐίνυιη ηοηιβη ροβδίΐ ίηνεηίπ. ΟιιοιιιαιΙιιιοιΙιιιη <ιυ-

Ιβηι ΗΗηΐ ίηνεηίπ ροδβεΐ ηοαιβη, αποα" εββε δΐιρι-»

ηοιηβη άίείΐ άίνίηα νοχ ΑροδΙοΙί *^ ? ΟχΐβΓυιηηυοο'-

ευιιηυβ ίιινοηΐιιι» ΓυοΓΪΙ ηοιηβη βχρϋοαηβ ϊηββΓα)»ϊ-

ΙϋΙΤΙ ρθΙβ8ΐ3ΐβΠ), 01 η3ΐΐΙΓ3ΙΠ, 1)01111111 081 οιιιιιίηο 81-

£ΐιίΟο3ΐυηι. Ηοο ογ(50 α,υοά 081 ρβΓ 80 Ιιοιιυπι, $οιι

(]υο«1 081 8ΐιρΓ3 οοηυπι, οΐ ίρδυιη υογο εβί, ροΓ 8β

άεάίΐ ει άαΐ ίίδ ψιχ κιιηΐ Γ3ουΙΐ3ΐεηι, υΐ ςί^ηβιιΙιΐΓ,

εί υΐ ρεπη&ηεβηΐ ίη 088βη1ί3. Οοίι1(]ϋ'κ1 αιιΐβπι εχΙΓβ

ίρδυηι οοΐΐ8ίοΌΓ3(υΓ, εο ΓεαΊβ'ιΙιΐΓ υΐ ηοη εοηδίδίαΐ.

Οϋοά οηίιη οδΐ εχΐΓ3 ΚΙ ςιιοιΙ ε8ΐ, ηοη 081 088βηΓΐ3.

Οιιοηίαιιι ογ^ο υΐ οηηπίίΐΐί 3<ΙνεΓ8υπι οοηδίάει-3ΐιιι-

νΚίυπι : ϋειιβ βυίειη 081 ρεί'Γεοΐα ει ρΐηηο 31)80-

Ιυΐα νίΓΐυβ : εχΐΓ3 Οουιιι ογ^ο 081 νίιίυηι, ευ]υ>

ηβΐυΓα ηοη ίη βο ςυοά ϊρβυηι βίΐ, 8β(1 ίη εο ςυοα*

ϋυηυηι ηοη δίι, εοηαρΓεηεηα'ίΙυΓ. Μβιη οχΐΓ3 Ιιυηϊ

ιιοιίοηειη νίιίϊ ηοηιεη ροδυίηιυδ : Ϊ13 οοηδίαΌΓ3ΐιΐΓ

νίιίυηι εβ8ε αάνεΓδυπι οοιιο, υΐ ιά ηυοά ηοη 08ΐ,

αϊ) εο ο,οοιΐ ε$1, Ιβηςυαιη εί βο'νεΓίαηι,ο'ίδΓιηςυίΐιΐΓ.

Ροδίςυβηι υογο ΥΛρ,ιλ αΓϋίΐΓϋ ηοβίΓί βρρειίιίοηβ α

Ιιοιιο οχοίϋίαιιΐδ; ςυοιηοιίο ΐ|ΐιί ηοη δυηΐ ίη Ιιιεο.

υ'ίοηηΙυΓ νίοΥτβ ΐεηε1>Γ3$ : ία'εηι εηίηι νβίοΐ ηίηίΙ

νίο'εΓε, ςυοά ΐεηεΙ)Γ38 νίάει-ε : Ιυηο ο,ιι* ηοη οοη-

δίδΐίΐ νίιίϊ η.ιΐυΓ3, ίη ϋδ ςιιχ α Ιιοιιο άοίΙυχεΓυηΐ, βο-

οορίι 08δβη1ί3ηι, ςυβε Ιαηάϊιι 081, ηιΐ3ΐιιΓια ηοδ οχ-

δί 3ϋ1βιιι ηοδΙβΓ ΓϋΓδυβ 1ίΙ)βΓ

3ΐ)8οίηιΐ8ΐυΓ ;Γι> 03 Ιι»1)ίΙυο'ίηε,

(|ΐΐ5Ε 081 ίΙΙί ουιη οο ςιιοο" ηοη ροΐεδί οοηβίδΙΟΓΟ,

οι οιιιη βο ςιιοιΐ ββΐ, οοη]ιιιΐβ;ιΙϋΐ· οι οο3ΐοδθ3ΐ : ϊΐ-

ΙικΙ (]υίοΌηι ςυοο* 081 ίη πιο, εδδο ηηη ΙιαΙιοηβ »ηι-

ρΓιιΐδ, ηεο ίΐιιοιΙ οδΐ ίη ηιε ηυίιίοηι ΙιαΙιευίΐ οιηιΓηιο.

ΜβΙυιη εηίιη οχΙΓβ Ιίυοηιιη 3ΐ1)ίΐηυψ, ίη βοίρ^ο

ιιοη 081 ΒΪΐυπι. Εχο αυΐεπα οιιηι οί <]ΐιυϋ νβΓβ βίΐ

3ΐ1ΙΐΧ80Ι'ίΐ11, 01 1110 01 38δυ0Γίΐ11, ΠΙ3Π0Ο II) 00 ψΐθ',1

ΟδΙ, (|Ι10(1 01 δβηΐρβΓ 0Γ31, 01 δΟΙΙΐρβΓ ΟΙ'ίΙ, ('ί 11111:0

οϊΙ. ΙΙίε ιιιίΐιί νί<1οΙΐ)Γ 0δ8ε δθΐΐδυ8 ο]ιΐδ ψιοιΐ 88(,

Τοιηρυδ εδί πιιιιρεηιΐί, ει ιοιηριΐδ εοηβιιεηο'ί, υΐ

αϊ) ϊ 1 Ιο 3ΐ)πιρ1ί ειιί ιιιβίε »άη33δίιηυ8, ΊΙΙί ηοΊιχΓεΐ-

ΙΜΙΙ8 ΐ'ΐι'ι 1>οηυΐιΐ 081 3(ΙΙιχγογο. < ΜίΙιί οιίηΐ, ι η-

ΐ)ΐιίι, «Οοο 3(1Ιι3!γοι·ο υοηιιιιι εδί, ροηβΐ'β ίιι ϋοηιίηο

μετανοίας,λέγων ί "Ινα μή τή περισσοτέρα λύπη κατα -

ποθή δ τοιούτος, ι Οϋτως οίδεν εύκαίρως τε άπορ\όήξαι

τδ σπιλωθέν μέρος τοϋ τής Εκκλησίας χιτώνος · και

πάλιν εϋκαίρως προσράψαι , δταν διά τής μετανοίας

έκπλυθί) τοϋ μολύσματος. Κα\ πολλά τοιαύτα Εστιν

ίδείν, έν τε τοις άρχαιοτέροις των διηγημάτων, κα\

έν τψ καθ' ήμάς (5ίψ, δσα έν ταίς Έκκλησίαις οικο

νομικώς έπιτελεϊται. Οϊδατε γάρ τίνων άπο^ίηγνύ-

μεθα , κα\ τίσιν &ύ προσραπτόμεθα. Τής γάρ αίρέ-

οεως άποσχιζόμενοι, τί) εύσεβεία διαπαντδς ένραπτό-

|/£θα · τότε ά|1όηκτον βλέποντες τδν τής Εκκλησίας

χιτώνα, οταν άπο^ίαγή τής πρδς τήν αΐρεσιν κοινω-

:>Ί εοιιδίΐίυηι ιΐ3ηοΊιιη 3οοοιιιιηθ(1ιι1.ι, υΐ : ( ΤοΙΙίΐο

ιη3ΐηιη 3 νοίιίδ ίρδίδ *·. > Ηχο}υΙ)θΐ αΊνίηυδ Αρο-

δίοΐυδ, ]ιιΙ)οιΐδ οιιιη, ςιιί ϋ3ΐηιΐ3ΐυδ 0Γ31 ηβΓηηί οοη-

(Ίΐΐιίΐιΐδ, 3ΐ)πιιηρί α οοιηηιυιιί εοηνεηΐυ ΕεεΙεβίχ,

ι ηο ρ3Γνιιπι, ίηΐ)υίΙ, Γοπηεηΐιιηι νΙΙϋβ]ϋ3 ηυί Γιιο-

Γ31 (1,ιΐηΐΐ:ιΙΠ5, εθθΙθ8Ϊ38ΐίθ:ΐΓΙ1ΐη ρΓΟΟυΐΙΙ ΟΟΙΙδρΟΓ-

δίοιιοιη Ιυΐ3ΐιι γιηΙ(Ι;ιι ίηιιΐίΐεηί". ι Ειπη ηυΐηηι ΐ|υί

ρβΓ ροεο3ΐυιη ίιιβΓβΙ 3ΐ>Ι0ρΙΙΙ8, ΓυΓβιιι 3881ΐίΙ ρβΓ

ροοηίΐοηΙί3ΐιι, (Ιίοεηβ : ι Νο ηίηιΪ3 ΙπδΙίΐίβ ηηβΟΓ-

1>03ΐυΓ ίδ ςπί 881 1)ΐι]ιΐ8ΐιιο(1ϊ ". ι 1ΐ;ι ηονίΐ εί ορ-

ροΓίιιηε ;)1)πιιιιροΓο ρΐΓίειη εοηιπ)3ευΐ3ΐ3πι Ιυηίεχ

»* ΡΙιίΙίρ. ιι, 9. " Ρδ3ΐ. ι.χχιιι%28. " Ι*», ι, 16. ι? I Οογ. ν, 6. ·* II ΰοΓ. ιι, 7.
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ΕοοΙβδ'ΚΒ,βΙ Γ«Γ8ϋ8 ΟρρΟΓίϋΠβ 3δδϋβΓ6, αιΐίηάο Ρ6Γ Α νια- Άλΐ' »Γ-γ V ι
ηη>ηϊ>αηΐ;«η »κ ■ · » η·"««« ι«γ λ νιας. Αλλ είτε κατα τήν προεξετασθεϊσαν *αΐν

ροβηΙΙβηΐΐ·» αϊ) ίηςυίηβιηβηΐο Γυβπι 3υ1υΐ3. Μυΐΐα

βυΐεπι β]υ8ηιο<Ιί Ιίοβΐ νϊάβΓβ Ιαιη ίη βηιΐα,ιιϊδ ιιβγ-

Γ3ΐΐοηί1»»8, ςο»πι 1η Ιιβε ηοβίΜ νίι», ςυχ α&οοιιο-

ΐΗΐοβ Γιιιιιΐ ία βεείββϋδ. δεΐιϊδ βηϊαι 3 ςαίυυδ 31>-

ιυρίί βυωυδ, εΙ ςιιϊουδ Βδδυΐηιιιι·. Α&δεΐδδί βιιίια 31<

ΙΐΧΓ6δϊ, ρϊβ(3ΐί 30 νβΓ33 ΓβΙϊβίΟΙίί ρβΓρβΙΐΙΟ ίηβΙΙΪ-

θεωρίαν φιλοσοφεί περί των 6ντων ό λίγος, είτε'τά

τοιαΰτα διά της συμβουλής ταύτης παι&ιίιι, κατά

πάντα τδ έ::ωφελές τε χα'ι χρήσιμον περιέχει ή ρ"ήσις,

έν καιρώ τε άπο^ηγνΰσα ών πονηρά ή συνάφεια,

χαΐ χατά καιρόν πάλιν συνάπτουσα ών έπωφελής

έστιν ή ενωσις.--»-- ί ■»·
ΐ" υτ : ίιιιιο ϊηΐυεηΐεβ ίηίΐ'3ΐΊ3ΐ» Εεείε&ίχ Ιυηϊοβαι , ςυιιιοΌ 3 οοηιιηιιηίοηο ευπι Ιιχι-εδί ΓυβπΙ φΐίδρ'ιίΐη

»1)πιρ1ιΐ8. δβιΐ δίνε εοηνβηϊεηιεΓ εοπίβπαρίαΐίοηί, ςυχ ρπυδ 3 ηουϊδ ΓιιϊΙ 6Χ3πιίη3ΐ3, »1ο ϋ» ηηχ δυηΐ

ΐιΐ ςυοά (ΙίοΙαηι βδΐ ρΙιϊΙοβορΙιβίϋΓ : βϊνβ <1αΐο οοηδίΐίο <1β Ιιί» βπιιΐίι, οπιηίηο εοηΐίηεΐ οοηΐεχίιιβ ίιΐ

ςυοά £81 εοηϋϋΐ-ίΐιιΐε, ιιΐ (]οί βΐ ίη ΙβηιροΓβ ο» 3ί>ιυιηρ:ιΐ, ηιιοπιηι ιηαΐα εβί εοηιιηίϊΐίο, εΐ ίπ ΙειηροΓβ

τυΓδυβ οοπ;ιιη§:ιΐ 63 ςιιΟΓϋπι υΐϊΐίδ ε$1 ιιηίο.

Νυβ »υ1ειη ρβΓ(;3ΐηυδ 3<1 63 αυχ «Ιείηεερβ 86- Β Ημείς δέ πρδς τά έφεξής τοΰ λίγου προέλθωμεν,

ηαιιηΙιΐΓ ϊη ΟβηΙοιΙυ, ρβΓ ςυχ ηιΊΙιί υηΙοΙοϊ ΟΜίίο δι' ου μοι δοχεϊ μάλλον δ κατά τήν ύψηλοτέραν φιλο-

ρ6Γ 8ΙΐΙ)1ίΐ1ΐίθΓβΙ11 ΟοηδϊιΙβΓΙΙΙα ρΗίΙοδΟρΙΐίίΠΙ, ΠΙΛ]ι)

Γβπι εαπι -ν ο γ 1 » ί δ 1)3ΐ)6Γβ εοιινεπϊειιΐίβπι. Ρποπ

εηίιιι Ιοεο εο11οε3ΐιιπ) 681 Ιβηιριΐδ Ιϊοεηύί, βΐ ρο&ΐ

δίίβηΐίιιπι άϋάίΐ Ιεηιριΐδ Ιοο,υβηο'ί. Ουαηιΐο 6Γ|{0 εΐ

ιΐε φΐϊ1)υ8ΐΐ3ΐη 681 ιηβϋυδ ΐαοεΓβ? ϋιχει ίι ςυϊδρίαιιι

6Χ 115 (}ΙΙΪ 3(1 Ι11ΟΓ05 3δρίθίΐΐηΙ, δΧρβ δίΙβΙΙΐίΐΙΙΙΙ 6886

«ΙβεβηΙϊυδ δεηιιοηβ, υΐ φιοιηοιίο (ΙίδΟβπιίΙ Ραυίυβ

ορροΓΐυηίΐ3ΐεπι δίΐεηΐϋ εΐ δβπιιοηίδ, 3ΐί<|υ3ηι1ο

(ριίιΐοηι ι1οοβιηβη& ΙβοβΓΟ : βΐίφιαιηΐο βυΐβιη ρβΓ-

πηΙΙειίδ Ιοςυί. « ΟηιηΪ8 86γιτι<> ηΐ3ΐιΐ8 6\ ΟΓβ νε^ίΓΟ

ηοη ρτθ(]ε&1 ι Ηχο 681 Ιεχ βίΐεηΐϋ. 8εά 8Ϊ ςυίβ

8ΪΙ 1)0(111$ 3(1 »(1ίβθ3ΐίοηεηι Γκίοί, ιιΐ άα κΓ3ΐΪ3ΐη

3υ<1ϊβηΙϊ1>ιΐ8 : Ιιοε βδΐ Ιβπιρυβ Ιο^υεηιΙΊ. ι Μιι1ίβΓ68

ίβεεβηΐ ίη βεοΐβδϋβ ,α.

— —Γ—
ΙβηΙίο. ι δί ςυί(1 βυΐεηι νοίιιηΐ <1ί$εβΓβ εχ ΪΪ8 ςυχ

ηεβεϊυηΐ, άοιηϊ ιηϊΓίΙοβ 8υο8 ίηΙεΓΓΟ^εηΙ ". > Κυτ-

8ΐΐ8 ΟίίοικΙίι ορροΓίυηίΐαΐοηι 8βηιιοηΪ8. ι ΝοΙϊΙε

ιηεηΙΪΓΪ ίηΙί'Γ νοβ ίηνΐεβιη **. > Ηχο ςυο^υβ 681 δϊ-

ΙεηΙίί ορροΓΐυηίΐ38. ι ίοςιιαίιιτ νεΓίΙαΙβπι υηυβ-

ηυίδηυε οιιηι ρΓυχίπαο δαο ". ι βπτδυδ ύαΐατ ρο-

Ιβδίαβ ΙοιμκΊΐ,Ιί. ΜυΙΐ3 οΐίαιη ου]υ3ΐηθ(1ϊ Άδετη

ροδδυηΐ οχ νοίοπ δοπρίυΓ». < Οππι οοιίδΐδΙΟΓοΙ ρεο-

ο3(ογ ηϋνιτδίπη ηιε, οΐυππίπί, εΐ 1ιυηιϊ1ί3ΐυδ δυιη,

οι δϋυί 3 ϋοιιίδ **, 61 Ι3η(]ΐΐ3ΐη δΐιπίιι 8 ηοη ηικϋο-

Ι3ηι, οι ΐ3ηηΗ3ηι πιυΐιΐδ ηοη αρεΓΪεηδΟδ δΐιιιηι **. >

ΜυΙιΐδ Ιίι ςυί 3(1 γοΓογοικΙιι πΐ3ΐ3 εδί ίιηιιιουϊΐίδ;

ϊη ΐ[ΐιί1ιιΐ8 3ΐι1εηι υΐεηιΐυιη βδ! ββΓηιοηβ, ορβπΐ

σοφίαν θεωρηθε\ς λδγος οίχειώσεως πρός τδ ίτ-ν>

έχειν. Προτέτακται γάρ δ τοΰ σιγάν καιρδς, κα\ μετά

τήν σιγήν ίδωχε τδν τοΰ λέγειν χαιρόν. Πδτβ ουν ,

χα1. περ\ τίνων τδ σιγ^ν έστιν ίμεινον; εΓποι τις

των πρδς τδ ήθος βλεπόντων πολλαχή τήν σιωπήν

είκτ/ημονεστέραν εΐναι τοΰ λδγου, οίον καθώς δ·.α-

κρίνει της σιωπής τε καΐ τοΰ λίγου τήν εύκαιρίαν &

Παΰλος, ποτέ μέν νομοθετών τδ σιγαν, ποτέ δέ έπι-

τρέπων τδ λέγειν « Πας λίγος σαπρδς έκ τοΰ στά

ματος ύμών μή έχπορευέσθω. ι Ούτος σιωπής ί νό

μος· άλλ' ει τις άγαθδς πρδς οίχβδΌμήν της πίστεως,

ίνα δώ χάριν τοϊς άχοΰουσιν , οδτος τοΰ λέγειν και

ρός- < Αϊ γυναίκες έν ταίς έχκλησίαις σιγάτωσαν · >

ΚιίΓδίΐδ άβο^Ι Ιβηιρυδ βί- Ο πάλιν Εδωκε τγ| σιγ^ τδν καιρόν. < Είδε τι μανθάνει»

θέλουσιν ών άγνοοΰσιν, έν οίκω τους Ιδίους άνδρας

έπερωτάτωσαν · ι πάλιν έπέδειξε τοΰ λόγου τήν εύκαι

ρίαν. « Μή ψεΰδεσθε εις άλλήλους* > και αΰτη σιωπής

ευκαιρία ( Ααλείτω άλήθειαν εχαστος μετά τοΰ πλη

σίον αϋτοΰ· > πάλιν ή έξουσία τοΰ λόγου. ΚαΙ πολλά

τοιαΰτα έστιν ειπείν κα\ έκ τής άρχαιοτέρας Γρα

φής · € 'Εν τφ συστήναι τδν άμαρτωλδν έναντίον μου,

Ικΐιΐφώθην, κα\ έταπεινώθην, κα\ έσίγησα έξ άγαθών,

μχ\ ώσε\ κωφδς ούκ ήκουον, κα\ ώσεί άλαλος οΰχ

άνοίγων τδ στόμα αΰτοΰ. ι "Αφωνος γίνεται ό πρδς τήν

άντίδοσιν τοΰ κακοΰ μένων άκίνητος · έν οΤς δέ προσ

ήκει τώ λόγω χρήσασθαι, ανοίγει έν παραβολαϊς τδ

στόμα, φθέγγεται προβλήματα, πληροί τδ στόμα
ραΓα.κ,Ι,δ αβ δϋϋη., Ιο,αααΓ ρΓοροδίϋοηβδ, ϊπ,ρίεΐ «ίνέσεως, κάλαμον ποιεί τήν γλώσσαν. Αλλά τί χρ,

08 δαυηι Ι»ιι»1β, ΙίηΒι.3ΐη δυ3ηι Γβοϊι οβίαιηιιηι. 8βα ,.,,,.ί,.™ κ„τ,.,ο ί„ ,* γ * λ_.»08 δΐιυηι ΙοικΙο, Ιίιιμιιηιιι δυβηι Γυοίι εαίαιηιιηι. 8οι1

ευπι δΐιιΐ ίηηιιη]6Γ3ΐ)ϊ!ί3 φι;ι· Ίη 8οΐ'ίρΐιΐΓ3 δυηΐ

εχοηιρία, ςιιί(Ι ορυδ εδί 8ΐιΙ)(ίΠΐ6Γ ιι^ογο ίη ίίδ «.Ιο

ςυίϋηδ εοηδΐ3ΐ?0ιιοϋ αιιΐβπι βηΐβΐιοο ιηϊΗϊ ρΓΪηιυπι

ϊη οδ νεηίΐ, ιιΐροΐο ηυοά Ι30βη(1ί ει ΙοςιιβηοΊ ορ-

ροΓίυηϊΙβδ ευηνεηίβι εοηίειηρίαΐίοηί, ςιιχ ά&ΐ3 βδ(

(1β πιρίυτα βΐ ιυΐαη, ϊιΐ νοίο πιτδΐΐδ βυιηεΓβ, εΐ

ραηοϊδ ϋίεβΓβ. Ναιη εΐ ίΙΙίε ευιη ςιιχ ηιηΐο εοη(Γ3-

τίο 3(1ΙιχδεΓ3ΐ, 3ηίηΐ3ηι βοιίρυίδδβΐ οι αΐίο, Λά ο]ιΐδ

ηυοιΐ νοΓο ο»ι ηηίοηεπι ββιη (ΙεϋυχίΙ ρβΓ βύηχβίο-

ηοηι, (]>ιοά ((ΐι'ιιίοιη θΓ3ΐίοηβπ> 6Χ06(1ΐΙ : ςιιχ ηιιϊ-

«Ιοιη (1ίεΐ3 δΐιηΐ ϊη ηίδ ςιιχ ρΓοεεβ(1ιιηΐ. ΙΓιε βιιίοπι

ρΓορίοΓο:» ηιίηί νΐοΌΐυΓ ργιογι Ιοεο ροδίΐιιιη βδβε

1306Γ6, ηιιθ(1 ίΙΙαά ςιιοΊ οιηηβ ηοηιεη δυρβΓ3ΐ οι

μυρίων δντων έν τή Γραφή τών ύποίίίγμάτων ,

λεπτουργεΐν έν τοις δμολογουμένοις τδν λόγον ; "Ο δέ

μοί πρδ τούτων έπίνοΰν ήλθεν, ώς συμφωνούσης τής

περ\ τοΰ σιγάν καΐ λαλείν ευκαιρίας τή άποδοθείση,

περ'ι τοΰ ίήγματος καΐ τής ίαφής θεωρία, τοΰτο Βού-

λομαι πάλιν έπαναλαδών , δι' δλίγων ειπείν. "Εκεί τε

γάρ τήν κακώς τώ έναντίω προσφυεϊσαν ψυχήν άποό>

ρ'ήξας δ λόγος εις ϊνωσιν ήγαγε τοΰ δντως δντος διά

τής προσκολλήσεως, δπερ ύπέρ λόγον έστ\ν, ά δ προ-

λαβών άπέδωκε λόγος. Ένταϋθά τε διά τοϋτό μοι δοκίϊ

τδ σιγαν προτετάχθαι· τοϋτ' ϊστι διότι τδ ύπέρ πάν

έκεϊνο νόημά τε κα\ δνομα, 8 ή τοΰ χακοΰ άπο|1£α-

γείσα ψυχή κα\ ζητεί διαπαντδς , κα\ ένραφήναι τψ

εύρεθέντι έφίεται, τοΰτο πάσης έρμηνευτικής φωνής

«χΓν^ΐ ϊ'^.^ί^,^34· ,,ω·»^ «««..1* -Ρ^



720 ΙΝ Ε1ΧΕΕ5ΙΑ5ΤΕΝ. ΗΟΜΙΙ.ΙΑ VII. · 730

έστιν ύψηλότερον. "Οπερ δ φιλονεικών ύπδ τήν τοϋ Α

λόγου σημασίαν καθέλκειν, λανθάνει πλημμελών

είςτδ θείον. Τδ γάρ ΰπέρ πάν είναι πεπιστευμένον,

χα'ι ΰπέρ λόγον πάντως έστίν. Ό δέ λόγω διαλαμ-

6άνειν έπιχειρών τδ αόριστον, οΰκέτι δίδωσι τδ ύπέρ

πάν είναι εκείνο δ άντεξάγει, τδν Γδιον λόγον τοιοΰ-

τόν τι καΐ τοσούτον είναι οίόμενο; , οΤον κα\ όσον

ειπείν 6 λόγος έχώρησεν, ούχ είδώς ότι έν τώ πεπεί-

σθαι ύπέρ γνώιιν είναι τδ θείον, έν τούτω ή θεοπρε-

πής περ'ι τοϋ δντως δντος φυλάσσεται ϊννοια · διότι

πάν τδ έν τή κτίσει δν, πρδς τδ συγγενές έχ φύσεως

βλέπει. Και ουδέν των δντων έξ έαυτοΰ γενόμενον έν

τω είναι μένει. Ού πΰρ έν ύδατι , ούκ έν πυρ\ τδ

ϋδωρ, ούκ έν τω βυθφ τδ χερσαϊον, ούχ έν τή χέρσω

τδ Ινυδρον, ούχ έν άέρι τδ ίγγειον, ούκ έν γή πάλιν

τδ έναέριον άλλ' έν τοις ιδίοις εκαστον μένον δροις Β

τής φύσεως, 'έως τότε έστιν, ϊως άν των ιδίων δρων

έντδς μένη. Εί δέ Ιξω έαυτοΰ γένοιτο, έκτδς χαΐ τοϋ

εΐναι γενήσεται · ,καΐ ώιπερ των αίσθητηρίων ή δύ-

ναμις , ταΐς κατά φύσιν ένεργείαις παραμένουσα ,

μεταδήναι πρδς την παρακειμένην ού δύναται. Ούτε

γάρ δφθαλμδς τά της άχοής ένεργείται, ούτε άχοή

γεύεται, ούτε άφή διαλέγεται, ούτε ή γλώσσα τά της

δψεως ή τά τής άχοής ένεργεϊ, άλλ' έκαστος δρον

έχει τής Ιδίας δυνάμεως, την κατά" φύσιν ένέργειαν ■

ούτω χαΐ πάσα ή χτίσις έξω έαυτής γενέσθαι διά τής

καταληπτικής θεωρίας ού δύναται, άλλ' έν αύτη μένει

αεί, χτΧ όπερ άν Γδη, έαυτήν βλέπει, κάν οίηθείη

τι ύπέρ έαυτήν βλέπειν, τδ έκτδς έαυτης φύσιν ίδείν

ούκ Ιχει · οίον τήν διαστηματικήν Ιννοιαν έν τη1 των

δντων θεωρία παρελθεϊν βιάζεται, άλλ' ού παρέρχε-

ταί. ΠαντΙ γάρ τω εύρισκομένω νοήματι συνθεωρεί

πάντως τό συγκαταλαμδανόμενον τή ύποστάσει τοϋ

νοουμένου διάστημα · τδ δέ διάστημα ούδέν άλλο, ή

χτίσις έστίν. Εκείνο δέ τδ άγαθδν , δ ζητείν τε κα\

φυλάσσειν έμάθομεν, άνω δν τής κτίσεως , άνιυ έστ\

καταλήψεως. Ή γάρ ήμετέρα διάνοια τή διαστηματική

παρατάσει ένδιοδεύουσα , πώς άν καταλάδη τήν άδιά-

ηατον φύσιν διά τοϋ χρόνου άνάλυσιν άε'ι διερευνωμένη

τά των εύρισκομένων πρεσβύτερα ; ΚαΙτά μέν γινω-

σχόμενα πάντα, διά τής πολυπραγμοσύνης παρέδραμε,

τήν δϊ τοϋ αίώνος Ιννοιαν παραδραμεΐν, οϋδεμίαν μη-

χανήν έξευρίσχει, όπως άν Ιξω έαυτήν στήσειε, χοΛ

ύπερθείη τοϋ προθεωρουμένου τών δντων χα\ αύτοΰ τοϋ

αιώνος· άλλ' ώσπερ έπϊ τίνος εύρεθε'ις άκρωρείας. ρ

'Τποκείσθω δέ πέτρα τις είναι λεία χα'ι άπότομος,

κάτωθεν έν έρυθρφ τφ σχήματι, ε'ις άπειρον μήκος

κατατεινομένη, χα'ι άνωθεν έπ\ τδ ϋψος τήν άκραν

έκείνην άνέχουσα , τήν έν τή προβολή τής δφρύος εις

τι βάθος άχανές καταπίπτουσαν οπερ ουν είκδς παΟεΐν

τδν άκρω τω ποδί τής έπινευούσης τω βάθει ^αχίας

έπιψαύοντα, και ούδεμίαν Ιτι ούτε τώ ποδ'ι βάσιν, ούτε

τή ΙχειρΙ άντίκλη έξευρίσκοντα. Τοΰτό μοι καΐ ή

ψυχή παρελθούσα τδ έν τοις διαστηματικοϊς βάσιμον,

έν τή ζητήσει τής προαιώνιου τε κα\ άδιαστάτου

<ρύσεο>ς πάσχει, ούκ έχουσα δ περιδράξηται, ού τό

πον, ού χρόνον, ού μέτρον, ούκ άλλο τι τοιούτον ού

δέν , ού δέχεται τής διανοίας ήμών τήν έπίδασιν

αλλά πανταχόθεν τών άλήπτων άπολισθαίνουσα, !).ιγ·

οο^ίιαιίοηβπι, ςυυϋ α πΐίιΟ αΙ)Γυρθ ηηϊιη'ϋ 61 <ι««-

γϊΙ ρβΓρβΙυο, βΐ (ΙβδίάβΓΒΐ ίηδυί βί οποιΐ βδΐ »«—

νεηΐιιιη, ί(1 ββΐ >11ίιΐ8 ηιιβπι υΐ υΐΐβ νοχ ίιΐ ροβδίΐ

ΐηΙβΓμΓβίΒΓί. Ο,ιιοιΐ ο,ιιίάβιιι πυί εοηΐεηόϋΐ (1βΙι·3-

ΙιβΓβ 3(1 ββπηοηίδ βφΐίβείΐίοηειη, ίηιρι-υιίεηδ ρεε-

€31 ίη Οβηπι. Ο,υοό! εηϊαι €Γβ<1ϊΙυηι εβί εβδβ 8υρΓ3

ιιηίνβηιιηι, οιιιιιίηο ββΐ ειίαηι δηρι-3 ΟΓβιίοηβιή.

φιϊ 3ΐιΐοηι οιιηρΓεΙιεικΙεΓβ εοηηΐυτ ΟΓαΐίοιιε ί<1

ςυοά ηυΐΐίδ Γιιιί1>ιΐδ ροΐβδί οίΓοοπίδοπϋί, ηοη »1ϊ·

ςηβ εοΐιεεΰίι βυρΓ* υηίνεΓδίπη ββββ ΗΙικΙ ηβοΛ

εοηΙΓί αάϋαοϊι, α! ςιιί βαβπι οι·3ΐίοηειιι Ιαίοιη ει

Ι3ηΐαιη ε$8ε μυΐεΐ, ηιιαίθΐη είςιιβηΐβιη εοηιρΓεΙιεη-

άίΐ ΟΓϋΓιο, ιιεβείεη* ς«οϋ ίη βο ηηοά βϊΐΓτεϋϊΐυιη,

ϋ6ΐιηι £886 ΒΐιρΓ3 εοξπ'ιΐίοηεπι, ίη εο ηυ% ϋειιπι

άεεβΐ, εοηιρΓεΙιεηάίΐιΐΓ ε]ιΐ8 ςαοά νεΓε 681 ιιοΐίο :

ςιιοηϊαιιι ηιιί(1ΐ|υί(1 681 ϊη ΟΓβαΙιίΓα, ϊηΐιιβίυτ 3(1 ί4

ΐ]ΐιοι1 ββΐ ει·([η3ΐιιη) 3 ηαίιΐΓβ. Νβ<|ΐιβ ηυίόηυβτη βχ

ίΪ8 ςυβ ίΐι ιπ. εχ 8β ΟΓΐιιιη,ιηηικΗ ίη εβδεηΐί». Νοη

ί^ηίδ ίη ιςοη, ηοπ »(|ΐΐ3 ίη ί^ηε, ιιοιι ίη ρΓοΓυηιΙο

Ιβιτοιιιιηι, ηοη ίη ΙβΓΡ3 αηαειιιιι, ηοη ίη ηειε Ιβτ-

Γβηυαι, ηοη ίη Ιειτβ ΓϋΓδυβ »επυηι : 86(1 ιιηιιιη-

ςιι·(1ηιιβ ιηβηεηβ ίη ρΓορπίβ ηηΙυΓΧ Ιεπιιίηίκ,

Ιβηάίυ 6!1, ςιιβηϋίυ ββΐ ίηΐια 8ΐιο8 ιεπιιίιιοβ. Οιιοιΐ

βί βΧΐΓ3 8ε ΓυβΓΪΙ, βΓΪΙ βΐι'βπι βΧΐΓβ 688βηΙί3Β1, εί

ςηοπιοϋο βεηΙίεηοΊ ίηδίΓυιηεηΙοΓυπι νίβ, ίη ϋ$

ηιαηεηβ ορβΓ3ΐίοηίοιΐ8 ςυ* δΐιηΐ βεειιηιΐυηι ηηΐιι-

Γ3ηι, ηοη ροίεβΐ ΙΡίηίίΓε »ά βαιη ςηχ 851 ρΓορε

δίΐ3. Νεςυε εηίιη οειιΐυβ ορβΓβΐυτ 63 ς«33 «υηΐ

3ΐΐ(1ίΙυ8, ηειηε βιιπδ ^ιΐδίαΐ, ηεςυβ Ιβεΐϋβ ΙοςιιίΐυΓ,

ηεςηβ ϋη^οβ β* 3&1 ηηα βιιηΐ νϊδίιβ αιιΐ βικϋΐυβ,

εοιΐ υηυηιςυοά'ςυβ Ι»3ΐ)βΙ ΙβΓηιίηυιιι 8ΐιχ ΓβευΙΙλΙίβ,

■ειτιρβ εαηι ορεηΐίοηβηι ηηχ 681 δβευηάυηι ηβΐιι -

Γ3Π1. 1(3 61Ϊ3Π1 ΟΓΤΐηίδ 6Γ8311ΙΓ3 βΧ(Γ3 86 6886 Π0Ι1

ροιβδί ρεΓ εοηιρΓεηβηϋεηόί εοηΐεπιρίβΐίοηεπι, δβιΐ

ίη 8β ίρ$3 8εηιρβΓ ιηβηεΐ, βΙ (]υί(1ςιιί(1 νίάβπΐ, δβίρδ3ΐη

ϊιιΙυβΙυΓ, βί 8ί βχίδΙίπιβνεΓίΙ 86 3ΐίςυί(1 νί(ΙεΓε ςυοϋ

δίίδυρτβ 86, ηοη 681 ε» π3ΐυΓ3 υΐ νίίΐβαι βΧ(Γ3 86,

υ( νεΓίιί 631183, ΐπΙβΓναΙΙϊ ει 8ρ3ΐίί ίη ηιεηιε εοη-

ερρίίοηειη ίη εοηιηι (\υ« βυηΐ εηηΙβηιρΐ3ΐίοηε τϊ

60Π31ΜΓ ΙΓ3Πδ£Γεάί, 86(1 Π011 ΐΓ3ηδ^Γε<1ίΐΟΓ. ΝβΠ>

ειιηι οιηηί ηυχ ίηνεηίΐιιτ ηιρηίίδ εοηεερίΐοηε, δίηκιΐ

οηιηίηο 60ΐΐ8>άβτ3( ίηΐβΓνβΙΙαπι, φ\οά Βίπναί εηηι-

ρτβηεηάΊΐιΐΓ ευηι δϋίΐδίβηΐία 6]Π8 ηιιού ηιβηΐεεοη-

εϊρίΐυΓ. ΙηΙβΓτηΠυιτι βυΐβη ηίΙιίΙ βϋυιΐ ββΐ ςικιιη

0Γ63111Γ3. ΙΙ1ϋ(1 αυΐοηι ϋοηυιη (\υοά ϋκΐίείιηυβ ςιιχ-

Γ6Γ6 61 ευδίοαΊτε, ευπι βίΐ βυρΓβ ΓΓΡβΙιιπιηι, ββ!

βυρΓβ εοιηρΓεΙιβηδίοηεηι. ΝοβΙγβ βηίηι οο^ίΐ:»-

Ιίο, ςυ8ί ίηΐΡΓνβΙΙίδ <1ί^υηοΐ3ΐη ίη^Γε(ΙίΐιΐΓ βχίεη-

Βίοιίεη, (]ΐιοηιο<1ο ρβΓ ΙβιηροΒ εοηιρΓεΙιεηιΙεΙ παίιι-

Γ3Π),ςυ3ΐη ηαΙΙβ (ΙίιπεΙίυιιΙυΓ ίηΙβΓΤβΙΙβ, ηυ;ε ςιιί-

(Ιβηι εοςί(3ΐίο Ββιηρβτ £6Γυΐ3ΐιΐΓ ρβι ΓεβοΙυΙίοηεηι

»η(ίςυίθΓ3 ΐ ί β ςυ% ϊηνβηϊιιηΐιΐΓ ? Ει οιηηϊα <ριί-

άεπι ο,υβϊ ηο^ηοβεαηίατ ρΓ<εΙεΓευΓΠΐ ρεΓ ειιηο-

βίΐιίβηι, ηυ)ΐ3ΐιι βιιίβηι τβιίοηεηι ίηνεηίΐ, ςιΐϊ ροβ-

δίΐ ρΓ36ΐ8ΓεαΓΓ6Γε ΒϊΐβΓηΊΐΒΐίδ εοηεερίίοηβπι, υ( ββ

6ΧΙΓ3 83ΙΠ $18131, 6( 81ΐρβΓβΙ 1(1 ηυΟίΙ 6Χ ίίδ ς 1)0!

δΐιηΐ ρπιΐδ εοηίίάερβΙϋΓ, βί ίρχ3ηι 3βΐεπιίΐ3ΐεηι :

56(1 βίεηΐ ΐηνβηΐυβ ίη βΐίηυο ρτοιηοπίοηο. ΡοηαΙαΓ

3ϋ16Γ0 Γϋρβϊ 3ΐί^ϋ8 Ιχνίβ 61 ρΠ8ΓϋρΙ3, ΐηίβΠίβ ΪΓ
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πι!)Γα Π(5ϋΓ0 ϊιι ίπ(ϊηίΐ3ηι οχΙοιίδα Ιοηςίΐυιΐίηειη, οι \ γι£ τε 3«Λ άμηχανεϊ, καΐ πάλιν πρδς τδ συγγενές

βυροΓηβ ΙΐΐΙιοιιβ ίιι αΐιίΐιιιΐίιιβ ϊΐίικί ρΐΌΐιιοηιοηαηι,

()υυι1 ϊη ρι·ο]εεΐο δυρβι-οίΐίο ίη ναβίαιιι οβιίίι ρι·ο-

ίυιιιϋΐ3ΐεαι. Ο.υθ(1 βΓ^ο οοιίδοιιίαιιβυιη εβί ενβηίΐ'ε

εί ιμιί βιιαιηιο ρειίε 13Π£|1 ϊΐίαιπ νβΐυΐί (ΙοΓδί δρίηαιη,

«(υ* ϋ'εείίηβΐ ίη ρΓοΓυηϋιιηι, εΐ ιιβςυο ίηνβιιίΐ ίη ςυο

Γΐ83ΐ ρειίίδ βΓΟδδυιη, ηοςαβ ςιιοιΐ ηΐ3ΐιιι βρρΓοΙιβη-

ά»ΐ: Ιιοο υδΐινεηίΐ χη'ινηχ, (\υχ ΙιβηδϋΙ ίιΐ ρβΐ' ςυοϋ

ίηοοϋί ροίεβΐ ίη ϋβ ηαχ ϋί^ιιηςυηΐυΓ 'ιιιίοι ναΐίοπιιη

8ρ3ΐίΪ8, ίη ςυχΓβηάο ηβΐιίΓαπι ςυχ εβι βηΐε βχοαίβ,

οι ψΐ3ηι ηιι!ΐ3 ηιβΙίυηιιΐΓ ίηίοΓνβΙΙα, υΐ ου» πιιη

ηίΙιίΙ Ιΐ3ΐιβ3ΐ φίοιΐ βρρΓοηοηϋβΙ, ηοη Ιοοιιιη, ηοη

ιοιηριιε, ηοη ιηβη8ΐΐΓ3ηι, ηοη βΐίηυίιΐ βΐίικί ο]υδΐνιοάί,

ιιο^ΐΓΧ οο^ίΐ3ΐίοηί$ ηοη βιΐδείρ'ιΐ ίη^Γβδδΐιηι: «8(1

υικΙΊηυβ αΊΙβοοηΒ αϊ) ίίδ (\\ιχ ηοη ρο88ΐιηΙ εοηιρΓε-

Ιιοηιΐί, οαΐίςαΐ ει βδΐ ροΓρίεχβ εΐ ρβΓίιιΐ'ΙιαΙη, ει 80 ^

Γυτ$υ$ εοηνβηίΐ 3<1 \Λ ηυοα" 881 θί §βηεΓ8 οοη]ιιη-

εΐηηι, 83ΐίδ Ιιβϋεηδ δί ιΐε εο ςαοά εδί βιιρβΓ οηιηίβ

Ιιοο δοΐιιιη οοβηοδοβΐ, ςαοιΐ ροΓδΐΐ3δΐιιη 1)3ΐ)ε&(, ία*

ββββ>Γιφιΐ<ΙαΙία(Ι λ ώλιμτλ βοπιπι ηυχ οο^ηοδοοηιυι-.

ΡΓυρΐ8Γ83 φιαικίο νεηβΓίΙ Γβΐίο οΐ ογβΙιο »ά 03 φΐχ

Γπΐίοηειιι δΐιροταιιΐ, ηεε νει-βίδ ροδδυηΐ εχρίίεβι-ί,

(υηε οβί Ιεπιρυδ Ι30εη(1ί, ει ίηεΟΛϋίΙίδ ίΙΓιυς ιιαίυπο

ίηεχρΙίο3ΐ)ί1ίΐ33 ηαίιοί ηι'ΐΓβειιΙυηι ίη 3γο3ιιο οοη-

εείεηΐίχ, βρυϋ ευιη ςυί βοίΐ, ςυοιΐ εΐίβιη νίι ί ηΐ3£ηί

<Ιε ϋεί ορβηΐηΐδ, ει ηοη (ίε ϋοο Ιοηιιβίιβηΐιιι·, (ΙίοεηΙεδ :

«Οιιίδ ΙοςυεΙιΐΓ ρυίβηΐίαδ Οοπιίηί **ν ι εΐ, < ΝαΓΓαυο

οιηηίβ ορεΓβ Ιιιβ" : · εΐ, ι ΟβοβηΙίο Ιβυαβίιίι ορβΓ3

ΐυ3>8.ιΗχοιΙίουηΐ ε( άείίδύίδδεηιηΐ,οΐ νοεί ροπιιίΐ-

έπιστρέφεται, άγαπώσα τοσούτον μόνον γνώναι περί

τοϋ ύπερκειμένου, όσον πεισθήναι, οτι άλλο τι παρά

τήν των γινωσκομένων φύσιν έστί. Δ;ά τοϋτο δταν

ΙλΟτ) εις τά Οπερ λόγον ό λόγος, γίνεται τότε καιρό;

τοϋ σιγάν, κα\ της άφράστου έκείνης δυνάμεως άν-

ερμήνευτον έν τώ άποδ|1ήτω τής συνειδήσεως ίχ« τδ

θαϋμα, είδότα ότι καΧ οί μεγάλοι τά έργα τοϋ θεοΰ

και ού τδν θεδν έλάλουν, λέγοντες· « Τ!ς λαλήσει τάς

δυναστείας τοϋ Κυρίου ; ι κα\, ι Διηγήσομαι πάντα τά

έργα σου 1 1 χα\, ι Γενεά επαινέσει τά ϊργα σου. > Αύτά

λαλοΰσι κα\ περί τούτων διεξέρχονται, χα\ τήν των

γεγονότων έξαγόρευσιν τή φωνή έπιτρέπουσιν ·

όταν δε περί αύτοΰ τοϋ ύπερεστώτος πάσης έννοιας

ό λόγος, σιωπήν άντιχρυς, δι' ών λέγουσι, νομοθε-

τοϋσι. Λέγουσι γάρ δτι τής μεγαλοπρέπειας, της δό-

ξης, τής άγιοισύνης αϋτοϋ, ούκ έστι πέρας. "Ω τοϋ

θαύματος! πώς έφοβήθη ττ) τοΰ θείου θαύματος δόςη

προσεγγίσαι 6 λόγος, ώστε οϋδέ τών ίξωθέν τίνος

θεωρουμένων τδ θαϋμα χατέλαβεν; Οΰ γάρ ε'πεν ότι

τής ουσίας τοΰ θεού πέρας ούκ Εστί, τολμηρδν κρί

νων όλως τδ είς Εννοιαν τοϋτο λαβείν, άλλά τήν έπι-

θεοιρουμένην τή δόξη μεγαλοπρέπειαν θαυμάζει τώ

λόγω Πάλιν δέ ούδέ αύτής τής δόξης τήν ούσίαν ίοείν

ήδυνήθη ■ άλλά τής άγιωσϋνης αύτοϋ τήν δόςαν έξ-

επλάγη κατανοήσας. Πόσον τοίνυν άπέσχε τοϋ τήν

φύσιν, ήτις έστ\, περιεργάσασθαι, ός γε τδ εσχατον

τών προφαινομένων θαυμάσαι ούκ ίσχυσεν; Ούτε

γάρ τήν άγιωσύνην αύτοϋ έθαύμασεν, - ούτε τήν δό-

ΙυηΙ, υΐ3ΐ>ε3ΓεΓοι·3ηΙυΓ(ΐυα; 13013 βυηΐ. δεά ςιιβηιΐο ξαν τής άγιωσύνης, άλλά τήν μεγαλοπρέπειαν μόνην

»- — τής δόξης τής άγιωσύνης θαυμάσαι προθέμενος, καΐ

περ\ τδ ταύτης θαύμα ήτόνησεν. Ού γάρ διέλαδε τή

διάνοια τοΰ θαυμαζομένου τδ πέρας. Διό φησι' Τής

δόξης, τής μεγαλοπρέπειας, τής άγιωσύνης αύτοΰ

ούκ Ιστιν πέρας. Ούκοΰν έν τοΤς περ\ βεοΰ λόγοις,

όταν μεν περ\ τής ούσίας ή ζήτησις ήν, καιρός τοΰ

σιγαν δταν δέ περί τίνος άγαθής ένεργείας, ής ή

γνώσις καΐ μέχρις ήμών καταβαίνει, τότε λαλεΐν τάς

δυναστείας, έξαγγέλλειν τά θαύματα, διηγεϊσθαι τά

ϊργα, μέχρις τούτου κεχρήσθαι τώ λόγω. Έν δέ τοις

ύπέρ έπέκεινα μή έφιέναι τή κτίσει τους ιδίους όρους

έκβαίνειν, άλλ' άγαπαν εί έαυτήν είδη. Εί ούπω γάρ

ϊγνω, κατά γε τδν ήμίτερον λόγον, έαυτήν ή κτίσις,

ούδέ χατέλαβεν οϊα τής ψυχής ή ούσία, τοϋ σώματος

(1ε εο 3£Ϊΐικ ςυο(1 δυροΓΗΐ οιηηειη ηιεηιίδ εοηοερίίο-

ηεηι, ρβΓβ3 ηαχ (ΙίειιηΙ, άβ βίΐεηΐίο βρεΓίβ 1ο§βιιι Γβ-

ηιηΐ. ΏίοαηΙ εηίηα : Μβ^ηίΓιοειιΙίχ, %\οήχ, ίΑακύΙΛία

ε]υβ ηοη εδί Πηίδ. Ο πιίΓ3θυΙυπι ! Ο.υοι»οι1ο Ιίιηιιίΐ

ηΓ3ΐίο βοεεϋοΓε αά ξ\οτ'\Άχη άίνίηί ηιΪΓΐουΙί, αάβο αί

ιιε(|υβ 3ϋειι]υ$εοΓυηι ηυχ οοιΐδίάεΓ3ηΐυΓ εχίπηδβοΐδ

εοηιρΓεΙιεηιίεΓΪΐ ιηίΓβοιιΙυηι ? Νοη εηίηι (ΙίχίΙ : Οβί

βδδειιΐίβε ηοη ββΐ ίίηϊδ; ηιιηί3;οδδβ 3υϋ3οί80 ]υι1ίο3ΐΐδ,

νεί <1ε εο οοςίΐ3Γε; 86(1 ςυχ ίη ρΙοΓίβ εοη$ί(ΙθΓ3ΐιΐΓ,

▼βΓΐ»Ϊ8 πιίΓ3(υΓ ηΊ3§ηίϋεεη(ί3ηι. ΚαΓβιιβ νβΓΟ ηεηυε

ϊρδίϋδ %\οί'κε νϊιΐ8Γ6 ροΐιιίΐ 88$6η1ί3ΐη : δεά οΙ>8ΐυ-

ρυίΐ οοπι εοηδίϋεΓ3$δε( ^ΙοΓίβπι β3ιιβ β3η«1ΐ1*1ίβ.

Ουβηΐυιτι ογ^ο βΜϋίΐ «Ι ευΐ'ίοδβ ςυχΓεΓβΙ, (|(ΐχη3ΐη

δίΐ ηαΐυτα, ςιιί υΐΐίηιιιηι βοΓυιη ηυχ αρρβΓβηΙ ηοη

ροΐιιίΐ 3ΐ1ϋ)ίΓ3Γί ! Νβα,ηε εηίηι ε]υβ δ3ηε(ίΐ3ΐβιη βδΐ Π ή φύσις, πόθεν τά δντα, πόθεν έξ άλλήλων γενέσεις,

3(1ιηίΓ3ΐυ$, ηεςιιε ςΐ0ΓΪ3Πΐ 83ηε1ίΐ31ίκ, 88(1 ευιη

83ηεΐίΐ3ΐ'ΐ8 &οΐ3ΐη δίυίρΓοροδαίδδεί 3θΊηΪΓ3π ηια^ιιΊΓι-

εβηΐίβιιι, 01Ϊ3Π1 3(1 83ιη 3(1η)ίΓ3ηο,3ηι νίτεβ ΓιιβΓυιιΙ

ϊιιι1)εοίΙΙχ.Νοη ειιίιη οοηιρΓβΙιβη^ίιοο^ίΐβΐίοηεΓιηβηη

ε]ιΐ8 ςυο(1 3<ΙηιίΓ3ΐυΓ. ϋίείΐ ίιβο,ηε: Οοηχ, ηιη^ηίΙΪ-

εεηΐίχ, δ»ηοΐίΙ»ΐίδ ε^υβ ηοη εβί βηί8. Ιη ϋδ 6Γ§ο ςιυβ

(Ιβ Οεο άίευηΐιΐΓ, ςιΐ3ηάο (]υχηΐιΐΓ ηυίάβιη ο"ε ε$-

ββηιία, 881 Ιειηριΐδ Ιβοεηάί. Οιιαηιίο βυΐεπι οΌ Ιιοικι

πώς τδ μή δν ούσιοΰται, πώς τδ δν είς τδ μή δν

άναλύεται, τίς ή έκ τών έναντίων κατά τδν κόσμον

τούτον εϋαρμοστία· εί έαυτήν ή κτίσις ούκ ο'δε, τά

ύπέρ έαυτήν πώς διηγήσεται ; Ούκοΰν χαιρδς τοΰ

ταΰτα σιγαν χρείττων γάρ έν τούτοις ή σιωπή. Και

ρός δέ τοΰ λαλεΐν, δι' ών ό βίος ήμών πρδς άρετήν

έπιδίδωσιν, έν Χριστώ Ιησού τώ Κυρίω ήμών, ω ή

δόξα χαΐ τδ κράτος είς τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

3ΐίςιΐ3 ορεΓ3ΐίοηε, ευ]υδ οο^ηίΐίο 3(1 ηο$ υδηιιε (ίοδοβηιΐίΐ, Ιυηε Ιεηιρηδ ε$ΐ ΙοηυεηιΙί ροιεηΐίββ. 3η-

ηυιιΐί3η(1ί ηιίΓ3ευΐ3, ηαΓΓΛηιϋ ορβΓ3, ϋαοίβηιιβ υΐεηάί βεπηοηβ. 1η ίίδ βυΐβιη ηυ* Ϊ1ΐ3 βιιρβΓβηΐ,

ηοη εβί ροπιιίΗοηόιιπι ΟΓοαΙυπο υΐ δυο» ιεπηίηοδ δυροΓεΙ, 86(1 εί άεϋβΐ 8ΐιίΓιεεΓ8 δί δβίρδβπι ηοηΐ^

Ν3πι 8ΐ ηοηάαπι 8είρ»3π>, «ι ηηδΐΓ3 ηιιίόοιη ΓβΓΐ ορίηίο, ιιονίι 0Γ631ΠΓ3, ιιειίυε ευιιιρΓεΙιεικΙίΐ α,ιΐίΐίίί

" ΡβηΙ. εν, 2. " Ρ53Ι. ιχ, 2. 18 Ρδ»1. ΰΜ-ΐν, I.
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$ίΙ Βΐιϊιηχ 6356πΐ!α, ηυαϋβ ηβΐιιι-β οοτροπβ, υηάβ 8υηΙ 63 αυχ δύηΐ, υηϋβηηιη ιηιιΐυχ βχ 56 ϊηνίεεηι

Γιαηΐ βεηεηΐίοηεβ, αυο ρϊοΐο ςυοιΐ ιιοη εδί 5ΐι1)5ΐ3ηΐί;ιιη αοοϊρϊβΐ, ς[ΐιι·πΐ3(Ιηιοϋυιη ίά ςυοά βδΐ, ΐη

ΐ(1 ςιιοϋ ηοη εβί ΓββοΙναΙυΓ : ςυχηιπι βίΐ εχ εοηΐΓβπϊβ ΐη Ιιοο ηιιιηυο εοηΐίηυβ εοιηροδίΐίο : εί βε-

ϊρβαπι ηοη ηονΐΐ ΟΓββίιΐΓβ, ςυχ βυρΓβ δείρββηι δυηι α,υοπιοϋΌ εη3ΐτ3ΐ)ίΐ? Τειηρυδ εβί βΓ^ο Ιιχο ΙβεβηάΊ.

Ιη ηΪ8 βηίηι ηιβίίυδ 68( βίίβηΐίυιη : Ιειηρυδ 3υΐειη 881 63 ΙοηυεηάΊ, ρβΓ ςυχ νίΐ3 ηο8ΐΓ3 ίη νϊτΐυΐβ

αεείρίι ϊηοΓβπιβϋΐυηι , ΐη ΟιιΊδίο Ιββα ϋοπιϊηο ηοιίΓΟ, ευϊ £|ογϊι βΐ ροιβηΐίβ ϊη δχειιΐ* βχευΐοηιπι.

λιηβη.

ΟΜΙΛΙΑ Η'. Α ΗΟΜΙΕΙΑ VIII.

Κεφ. γ*, στίχ. η'. — ι Καιρδς τοΰ φιλήσαι, χα\ Οαρ. III, ν. 8. ι Τειηρυδ 3Π>3ΐΐ(1ι, εί Ιβπιριΐδ οά'ιο

χαιρδς τοΰ μισήααι. » Τίς ίρα ούτως έσται την άκοήν 1ΐ3ΐ)6ΐΐ(1ϊ. > Ο,υίδ επί 3(1εο ριΐΓββΙίβ 3υπυΐ)8, υΐ

χεχαθαρμένος, ώστε καθαρώς δέξασθαι τδν περ\ τοΰ

φιλήσαι λόγον , μηδέν της (ίυπαράς φιλίας έαυτώ

συνεισφέροντα ; Τάχα κα\ τα ήμέτερα ώτα χρήζει των

δαχτύλων Ίησοϋ , Γνα δια της θείας έπαφής τοϋ

άληθινοΰ Λόγου, έλευθερωθή παντδς (ίύπου, τοϋ τήν

άχοήν έμφράσαοντος, ή άκουστική της ψυχής ήμών

δΰναμις · ώστε καΙ συν.έναι τήν έπαινετήν φιλίαν,

κα\τή ψυχή παραδέξασθαι, τίς δ καιρδςτοΰ φιλήσαι,

χα'ι τίς 4 καιρός τοΰ μισησαι. Οϋχ οΐμαι τοΰτον 5λ-

λον είναι καιρδν πλην τοΰ συμφέροντος. Ή γαρ άφ'

έκατέρου τούτων ώφέλεια, κατά γε τήν έμήν κρίσιν,

ή ευκαιρία της χρήσεως αμφοτέρων έστίν ώς είγε

ριΐΓβ 3οοίρ'ΐ31 \ά απθ(Ι άίαίικ άβ βηιαικίο, ουδεβηί

3ΠΊΟΓΪ8 ηίΙιίΙ βεευιη ίή*βΓβη8? ΓοΓίβββε βυΐεηι ηο-

δίτχ ιιΐΓββ οριιβ ϋαίιβηΐ αΊ($ίιίδ ^βυ, υΐ ρβΓ ϋίνϊηιιιη

ΥβΓίϊί εοηΟεΙυηι 3ϋ οηιηί 80Γ(1β, αυχ οΙ>8ΐι°υίΐ βυ-

(Ιΐΐυηι, 1ίΙ>εΓεΐυΓ τΐβ βυάϋεηάί ηοδίΓΧ βηίηιχ : αϊ ει

Ι3ΐκΐ3])ίΐ6ΐιι ίηΙβΙΙί^αι βηιοΓβπι, εΐ 3ηίπ)3 βεείρίβι

ςυοάηβπι δίΐ Ιβπιριιβ βηιβηαΊ, εί ςυοά βίΐ Ιβιηρυδ

οάίο ηβυβηιΐί. Νοη ριιΐο αιιΐβιη Ιιοο α\\υά εβδε Ιεπιρυχ

ρΓ;εΙβΓςπ3ηι ε]υβ ηποΛ ε$1 ιιίΠε. Ου* εηίηι εχ

υίΓοηυε βοπιιη εβρίΐιιι· υΐί1ίΐ3δ, πιεο ςιιίάειη ]υάΊ-

εΐο, εδί 3ΐηΙ)0Γυιτι υιυβ ορροιΊυηίΐΐδ. Νβπι $ϊ ί(«

Γΐ3ΐ, ιιΐ 511 ΓβιηοΙπηη 3ϋ υΐϋίΐαΐβ, εχιι·3 Ιεηιρυ»

Εξω τοΰ λυσιτελοΰντος γίνοιτο , ίςω αν εΓη χα\ τοΰ Β εΐϊβπι ΙυβπΙ ίιΐ ςυοά 01. Αΐηυε ρπιΐΒ ί)ϋί(1βηι, υΐ

χαιροΰ τδ γινδμενον · πρότερον δέ μεν, οΐμαι, χρή

νοήσαι τών δύο τούτων βημάτων τδ σημαινόμενον,

τοΰ φιλήσαι λέγω χα\ τοΰ μισήσαι, Ιν' οΰτως κα\ τήν

εδκαιρον αΰτών χρήσιν τώ λόγω κατανοήσωμεν.

♦(λτρον έστ'ιν ή ένδιάθετος περ\ το καταθύμιον σχέ-

σις δι' ήδονής κα\ προσ-αθείας ένεργουμένη · μίσος

δέ ή προς τδ άηδές άλλοτρίωσις καΐ ή τοϋ λυποΰντος

Αποστροφή. "Εστι δέ τούτων έκατέρα τών διαθέσεων

χα\ λυσιτελώς κα\ έπ'ι τών ένα^/τίων χρήσασθαι, και

ώσπερ πας ό χατ' άρετήν βίος έντεύθεν τήν αρχήν

ίχει. "Οπου γαρ δν τή αγάπη (5έψωμεν, έχεΐνο ταΐς

ψυχαΐς οίκειούμεθα , κα\ πρδς δπερ άν μισητικώς

διατεθώμεν, τούτου άλλοτριούμεθα. ΕΓτε γάρ πρδς

τδ καλδν, είτε πρδς τδ καχδν ή της ψυχής γένηται

ορίηοΓ, ίηΐεΙΙί§εηαυπι εεΐ ςί^ηίΠεβΙιιιη Ιιοπιπι ϋιιο-

ι- ιι ιιι νεΓϋοΓυιη, αιηπιιϋϊ , ίηςιοηι,εΐ ηύϊεηϋί, υΐ 8Ϊε

εΐί3ΐ]ΐ ορροΓίυιιυιη ευπιιη υειιιη νεΓ>>ί8 εοη8ί)1εΓε-

111118. Λπιογ εεΐ ίηΐηηδεειιβ ϊηίίΐβ ϊη ί<1 ςιιοά βηίηιο

ε8ΐ]υευη<Ιυπι, Ιιαίί'ιίικίο, ορβηΜ ρετ νοίιιροΐεηι ε!

(1ε1εεΐ3ΐίοηεηι. 0(1ίυιη 3υ(βιιι εβί αΐϊβηηΐιο 3ϋ εο

ιιοιΐ 68( ίη]ιιειιηι1υΓη, ει 3νεΓ8ίο 3ΐ> εο ηυοπ ιιιο-

Ιε8ΐΪ3 3ίΙΐείΐ. Ροβκυηιυβ αιιίεηι υΐΓ3ηυε Ιΐ3Γυιη 30ε-

εΐΐοηυηι ει υΐϋίΐεΓ υΓι, ει εοηΐΓβ, ει υΐ ηιΐ3Β εχ

τΐτΐυΐε νίΐ3 3ξίΐιΐΓηίηε ηβϋεΐ ρπηοίρϊυηι. Α(Ι <]υοι1

εηίιη βηιοΓε ίυεηπιιιβ ρΓορεηβί, ϋϋ ΓαιηΐΗαΓίΐαΐβ :ιο

ηεεε88°ιΐυάΊηε 3ηίιιιο εοη]ιιη;ΙηιυΓ , ει ;κΙ ψιοά

οά'ιο 3π*εεΐί βιιπιιιβ, 3ϋ εο 3ΐίειΐ3ηιυΓ. Ναιη $ίνε άΛ

Ιιοιπιηι, βϊνε 3(1 ηιαίιιιτι Γυεηΐ 3πϊηιχ 1ι»1)ίΙυ(1ο, ίη

σχέσις, χαταχιρναταί πως τή ψυχή τδ άγαπώμενον. ^ 3ηίηΐ3 ςιιοΗβηιιηοοΌ ηιΙβεεΙηΓ ςυοά" (ϋΙίβίΐαΓ. Οιιί(1-

"0 τι δ' αν εΓη καΐ δπερ αν παρεμπέσ^ διά μέσου τδ

μίσος, τούτου τδν χωρισμδν κατειργάσατο, εΓτε τοΰ

χαλοϋ, εΓτε τοΰ χείρονος. Ούκοΰν έπισκεπτέον αν

«Γη, τί μέν άγαπητδν, τί δέ μισητόν έστι τή φύσει,

ώς άν έν καιρώ τή τοιαύτη τής ψυχής διαθέσει χρη-

σάμενοι, τών τε κακών άλλδτριοι δια τοΰ μίσους

γενοίμεθα καΐ τή φύσει τών αγαθών συγκραθείημεν.

Κα\ είθε τοΰτο πρδ πάντων ή τών άνθρώπων έπαι-

δεύετο φύσις, εις τήν τοϋ καλοΰ λέγω, χα\ μή τοιού

του διάκρισιν ! Οΰ γάρ άν έσχεν πάροδον κατά τής

ζωής ήμών τά πάθη, ε! έξ άρχής τδ καλδν έγνωρίσα-

μεν. Νυν\ δέ τήν άλογον αΓσθησιν τοΰ καλοΰ κριτή-

ριον παρά τήν πρώτην ποιούμενοι, συντρεφδμεθα τή

ςυίιΐ 3υΐεηι Γικτ'ιι, ει ευί ίηίετπιείΐίυηι ίηΐεΓεεβ-

8εΓ°ιΙ οιΙ ίπιη, ο] π 8 Γαείι 8ερ»Γ3ΐίοηειη, >ευ ϋοηί Ββυ

ηΐΐΐϊ. Κ 8 1 εη;ο εοηβίάεΓαηϋυπι ιρπιΐ κίΐ ηιιίϋειη

βηιηικΙιΐΜΐ, ηυίϋ τεΓΟ 8ίΐ 3 η3ΐυτ3 οά'ιο ηβυεηάυιη,

υΐ ίη ΙεηιροΓε ιιίεηΐεδ Ιιαο 3ηίη>ί 30εεΐίοηε, ει 3

ηιηΐϊδ 3ΐίεηΊ οναιίηιιπίδ ρβΓ 0(1ίιιιη, ει ουηι Ιιοιιο ■

πιπί η3ΐυΓ3 εοηΙεπιρεΓειηυΓ. Ει υΐϊηαιιι Ιιοε βηΐβ

οιιιπίιι ηοιηίηυπι άΌεεΓείυΓ ηιΐιιτβ, αά άίβεεΓηεπ-

ο'υηι, ίιιψκιιιι, οοηυπι ει Ιιοηεβίυιη, οι ίιΙ ςυοιΐ ηοη

ε8ΐ ε]υ8ΐιιο(1ί ! Νοη εηίηι 3(1 νίίαιη ηο8ΐΓ3πι βύίΐυιη

Ιΐ3ΐ>εΓεηΙ 3ηίη~ιί ρεΓΐυΓ)>3ΐίοιΐ68, 8ί ίιΙ ςυοιΐ εβί οο

ηυπι ηο88επιιΐ8 31) ίιιίιίο. Νυηε 3ΐιΐειη βεηβυηι

εχρεΠειπ Γβΐίοηίβ, ]ιιαίεεηι οοηί ει Ιιοιιεβίί ρΓίπιυιη

κατ' άρχάς έγγινομένη περ\ τών δντων χρίσει, κα\ _ ΓβείβηΙβϊ, βίηιυΐ βΙίηιιΐΓ επηι εο ]υ(Ιίείο αβ ϋδ ςιΐίε

' . * ί ._ Υ _.— . _β ! _Π _ί . Λ .1 Ι-υΙ η .Λ ·■ ! ΤΙ ί II Ι ί\ ΔΙ Ί ΛίιΠ 11 ί Ιϊΐ /Ί ! I ! ΟΓ
τούτου χάριν δυσαποσπάστως Εχομεν τών τή αίσθή-

σει νομισθέντων είναι καλών, έαυτοϊς τήν περί ταΰτα

σχέσιν τή συντροφιά ποιήσαντες.

Καλδν φαίνεται τοίς άνθρώποις 3 δφθαλμοΐς τινα

ήδονήν διά τής εύχροίας έντίθησιν, εΓτε έν τή άψύχω

8ΐιιιΐ, ςυοά ϊηεβΐ 3 ρπηείρίο, ει ίϋεο (ΙίΟϊουΙίεΓ

βνεΙΙίιηυΓ »1ι ϋδ ο,υιε 1>οη3 ε88ε ϊεηβυβ εχίβΙΪΜβ-

νίι, υΐ ηυί ΓίΓπιβιη 3ε 8ΐ3ΐ)ί1επ> ηοϋί$ ΓεεεΓίπιυδ

1ΐ3θίΐιΐ(1ίιιοη), εο ςυοο* ευιπ ϋδ βίιηυΐ εϋυείϊ ει

«ιιυΐΓίΐί βυιιιυβ.

ΡυΙοΙιτυπι νίϋεΐυτ Ηοηιίηί1>υ3, ςυοϋ οευΐΐβ ρεΓ

Ιοηυιη εοΙοΓειιι 3θεΓΐ τοίιιρίβίεπι βίνε ΐη ίηβηίιηϊ
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1Π310ΓΪ3 , δίνε ίη 3ηϊπΐ3ΐΐ5 δρεοΐβουΐίί. ΑυυΊΐυί ρυΐ- Λ

ϋΙίΓα Γ6$ 631 ηιείοάίβ. 1η ςαροηϋυβ ςυοφίε <·ι ίιι

οάΌπΙ)ΐΐ8 ε]υ$π)0(]ί ϋοηυιη βε ρυΊεηΓυω αεΠηϊΙ ,

ϋΐιιιΐ ςυίαεηι βυ$ΐυ$, ηοε νείο οάοΓ3ΐυ8. Οιηηίυηι

ηυίειη £Γ3νϊ$$Ίηιυηι, ει 3 ΓηΙίοιιβ αΙίεηΊδδΊιηυιιι ε$ΐ

Ι3ε1υ$, ρεΓ υυεπι ίηΙειηρεΓαιίδ νο1ιιρΐ38, ίη εο ηιιοιΐ

ρυΐεΐιτυηι 681 ιϋ,μκΐίοηικίο, ρπιηαδ 3ρυά ηαΐυπϋΐι

|ΐ3Γΐε$ ιεηεί. (^ποπίαπι ει-^ο βεηβυβ ειιηι ηββεεηΐίίχιβ

ιιουίδ 8(3(ίιη ΟΓΪυηΙϋΓ, ει ευπι βίβ ίη ρπηιο νίΐχ

ίηίΐίο βοιίηι νεΓβαιηυτ; νί αυίειη βεηΐίεικίί ευιη

νίΐ3 3 Γ31Ϊ0Π6 αϋεηη πιβ^ηβ 681 Γ3ΐηϊΙΪ3ΓΪΐ38 : οιη-

ηΐ3 οιι ϊ [ΐι ε]υ$ηιο(1ϊ εεπιιιηΙιΐΓ ειίαπι ίη ΙιεβΙϋδ :

)ΐιβιΐ8 3υΐ6ΐη α,υοάβηιπιοοΌ ίιηρεϋίΙΟΓ 3 8ϋ3 ορεΓβ-

Ιίοηε, υΐ α,υηηι ηοη ειιρίβΐ ϊηΓαηΙΐα, εΐ ϊϋφία γβ-

ιίοηβ εχρηηιϊΐυΓ 3 ιίοπιίιιαίιι βεηβυβ ςυϊ β$ι εχρεΓ$

ΐ'3ΐίοηί8 : ρΓορΐ6Γε3 Γβίβυβ ει αΐιβιταιίδ υβυβ 3ΐη3Π(ϋ ^

:ιΠεεΐϊοηί8, ρηιιεϊρίυηι 681 εί ΓυηοΉιηεηΐυη) νίΐχ

<|υχ ίη νίΐίο αβίΐυι·. Νβκι φΐοηίβηι (ΙυρΙεχ εβί ηο-

1)15 η3ΐυτ3, ηεηιρε εί εο ςιιοϋ βιιΐ) ίηΐε1Ιί£εηΙί3ΐη,

εΐ εο φΐοϋ βαο 5βη8αηι εαιίίι εοιιΐειηρεΓ3ΐ3, (Ιυρίβχ

εοηβεςιιεηΙεΓ 681 ηοϋίβ νίΐβ, αυχ ίη υΐΓ0ΐ]ΐιε ίηεβΐ

εοηνεηίειι(6Γ : εοΓροΓ3ϋΐεΓ ςυ'ιϋεπι ρβπί βεηβίΐί,

ηΐΐεπ αυΐεπι ίυεοΓροΓαΙίΙεΓ. δίιηϋίΙεΓ ηιιίοπι εΐ

φίοιΙ εβί 1)οιιυιιι, εΐ ((110(1 ηοη εβί ηυ]υ8ΐι>οϋί, ηοη

ία'εηι εβί ιιΐπφΐε νίΐχ ηοβίΓΧ £εηβη, δίΜ \ά ςυίάειιι

ψιοά ρβΓείρίΐιΐΓ Ίηΐε11ί^εη1ί3, εί α,υχ εαοΊΐ βυΐ) ίη-

Ιε11ί£εηΐί3ΐη : δβηδϊΐί 3ΐιΐειη εί εοι-ροΓεχ ραπί ΙβΙβ

φκι,ε νυΐΐ ββηβυβ. Ουοιιίαηι εΓβΟ βεηβυβ αυίύεηι

δ'πτιιιΙ ιΐ88είΙυΓ ευιη ρπηιο ΟΓΐυ, ιηεηβ Ηυίειη βχβρε-

εΐ.ιΐ υΐ εχειιιταΐ Χ138 »ά δνηπηιΗΐ'κπη, υΐ ίρβ3 ροβ- ^

«ίΐ ραυίαΐϊπα 3ρρ3Γ6Γ6 ίη 8υ1)]εεΐο, 63 (Ιο εβυβ»

86Π8υ8 άΌπιίηβΐυηι οοΐίηεΐ ίη ηιεηίοηι ςυχ δβιΐδίιη

αεεβαΊι, βΐ βεηιρεΓ 388υββείΐ εί ςυοά" ηοςίβ 3ΐιυη-

ιΐ.ιΐ .κ! εί οοεόΊεηιΙιιιη, ίΙΙιιϋ οοηυηι νβΐ ηιπίυπι ]υ-

«Ιίεβηβ, ηυοά εχρβίεηιΐυιη νεί Γεμείεηαυιη βεηβυβ

ΜαΙυεπΙ. Οιιο ίιΐ, υΐ δ'ιΐ ηοοίβ απίιιυηι ει αΊΠίεϋβ

νβ'ΐιιη Ιιοηυιη ηιπιΐε εοιηρΓεηεηιΙεΓβ ; φίοιιίιιιιι

μι·;ιοι (Ίΐραΐί βιιιηυβ δεηΐίβηάί ίηβΐι-υηιεηΐίδ , εο ιρκκΐ

ύβΙε< 131 61 ΙχΙίΙί» ηίΐίι'ίι, οοηυηι εί ηοηεβίυιη είι·-

ευιτιβεπύεηίεβ. Ουοπιοϋο εηίπι ΓιβΓί ηοη ροίεβΐ,

ιι(3άβ3ηι ςυχ 68ΐίη ε<εΙΪ8 ρυΙεΙίΓίΙικΙίηοιιι 3$ρίεί3-

ιιιυκ, 8ΐ ΑεΓεηι ςιιί εβί 8υρι°3 εβρυΐ γλΗ^ο ίηΐεκε-

ρεΓίΙ : ίΐ3 ηεε οευΐυβ 3ηίηιχ 3(1 νϊιΐυΐβπι 38ρίείΙ,

6Ϊ ρεΓ νοίυριβιβηι, τείυΐί ςυβηια'αα) εαΐϊ^ίηεηι (φΐϋ

ο1)Ιυηο,3(υΓ τίβυ». Ουοηίβιη «ί^ο δεηβυβ ηιιίϋειη ])

αβρίείΐ 30* τοίυρίβιεπι, ηιβιΐδ βυίειη ίηιρειΙίΙυΓ ρβΓ

τοίυρίαΐεηι ηβ νίϋεβΐ νίπυίβηι, Ηοε ββΐ" ρπιιείρίιιηι

νίΐιί, ηυοηίβηι 3 Γβΐίοηβ βΐίεηηιη ·1ο 1>οηο ε( Ιιο-

ιιβ8ΐο]ιιϋίεϊυπ), τηεη$ ςυοςυε, ίη ςιιαιη δοηίΐΐδ οΙ>-

ΙίηβΙ (Ιοιηίηηΐυιιι, βηο εοιηρΓουβΙ 8υΟ"Γ3§Ίο, εί 8Ϊ

(ΙίχβΓΪΐ οευΐυβ ρυΙεΙίΓυηι εί Ιιοηεδίυιη 688β ίη 1>οηο

εοΙθΓβε]ιΐ8 ςυο(1 εβΓηίΐϋΓ, εο ςυοςυβ νει·ι;ϊΐ ΊιιίεΙ-

Ιίβειιΐί». ΕΙ 8ίπ)ίΙίΐεΓ ίη 3ΐίί8, ία1 ςικχΐ 8βη8ΐιιη ουίε-

< ΐ;ιΐ, Ι)οηυηι εβ8β εβηβεΐιΐΓ. ΟικηΙ 8ί βΐίιριο ιιιοϋο

Ιίβπ ρθ886ΐ, ιιΐ ποοίδ ;ιΙι ΊηίιΊο ίηεδδεί ϋε ϋοηο «Ι

ΗοηβιΙο ]α(1ίείιιηι, ηιεηΐβ ίη βείρ&β ρΓθ1)3ηΐε ςιιοιΙ

'υοηυηι 681, ηοη ΓβΓιοηΐδ εχρεπί δεηβυί 8βΓνΊι-βιηιΐ8

Ιαηςυβιη η«8ΐίχ ίη ββτνίιιιΐβιη Γεά'βεΐχ. υΐ 6Γ$ο

Ιβϋβ οοηΓυϊϊο ά'ίεεεί'ηβΙυΓ ίη ηο1)Ϊ8, οι ί(1 <|υο<1 εδί

ΰλτ), εΓτε έν τοις έμψϋχοις θεάμασι. Καλδν τ?| βκοί^

τδ μελι,ΰδημα · χαΐ έν τοις χυμοϊς δέ κα\ έν τοϊς

όσμοϊί κολδν όρίζεται, τ5 μέν ή γεΰσις, τδ δέ ή

δσφρησις. Τδ δέ πάντων βαρΰτατόν τε χα\ άλογώ ■

τατόν έστιν ή άφή, δι' ήί ή άκ<5λαστο; ήδονή έπ\ τϊ)

τοϋ καλοϋ ψήφω προτερεύει τί) φύσει. Έπε*, οδν αί

αισθήσεις ήμϊν ευθύς γινομενοις συναπο-ίκτονται, κα\

ταϋτο[ις] παρά τήν πρώτην ζωήν συστρεφίμεθα ■

πολλή δέ έστι τϊ) αισθητική δυνάμει πρδς την δλογον

ζωήν ή οίκείωσις· πάντα γαρ τά τοιαύτα χα\ έν τοις

άλόγοις όρϊταΓ ό δέ νοϋς έμποδίζεταί πως πρδς τήν

οίκείαν ένέργειαν ϋπδ της νηπιότητος μή χώρου -

μένος , άλλ' εκθλίβεται τρόπον τινά τξ επικρατήσει

της άλογωτέρας αίσθήσεως, διά τοϋτο πεπλανημένη

τε κα\ διημαρτημένη της άγαπητικής διαθέσεως

χρήσις, άρχή καΐ Οπόθεσις τοϋ κατά κακίαν γίνεται

βίου. Επειδή γάρ διπλή τίς έστιν ήμΐν ή φύσις, τφ

νοητφ τε καΧ αϊσθητφ συγκεκραμένη, διπλή κατά τδ

άκόλουδόν έστιν ήμΐν κα\ ή ζωή, έκατέρων έν ήμϊν

καταλλήλως έγγινομένη, σωματικώς μέν τφ αϊσΟητφ

μέρει, τφ δέ έτέρω άσωμάτως. Ωσαύτως δέ καΐ τδ

καλόν τε καΙ μή τοιούτον, ού τδ αύτό έστιν έκατέρω

τφ της ζωής ήμών εϋδει, άλλά νοητδν μέν, τφ νοητφ·

τώ δέ αίσθητφ τε κα\ σωματικφ μέρει τοιούτον οίον

ή αίσθησις βούλεται. 'ΕπεΙ ουν ή μέν αΓσθησις άμα

τή πρώτη γενέσει συμφύεται, δ δέ νοϋς άναμένει τήν

εΙς τδ σύμμετρον της ήλικίας άναδρομήν, ώστε δυ-

νηθήναι κατ' όλίγον έμφανήναι τω ύποκειμένω, τού

του χάριν δυναστεύεται ΰπδ της αϊσθήσεως δ νοΰς ό

κατά μικρδν έγγινόμενος , κα\ κατά κράτος ά,ύ τφ

πλεονάζοντι πρδς τδ ύπακούειν αΰτφ συνεθίζεται,

έκεΐνο χαλδν ή φαΰλον κρίνων, δπερ άν ή προέληται

ή άπο6ά),η ή αϊσθησις. Διά τούτο χαλεπή τε καΐ

δυσκατόρθωτος ήμϊν ή τοϋ άληθώς άγαθοϋ κατανόη-

σις γίνεται· δτι προειλήμμεθα τοις αίσθητικοΐς κρι-

τηρίοις, έν τφ εϋφραίνοντί τε και ήδοντι τδ καλδν

δριζόμενοι. "Ωσπερ γάρ ουκ έστι πρδς τά έν ούρανφ

κάλλη βλέπειν, όμίχλης τδν ύπέρ κεφαλής άέρα δια-

λαβούσης· οϋτως ούδέ ό της ψυχής όφθαλμδς πρδς

τήν άρετήν χαθορά, οΤον άχλύϊ τιν\ πρδς τήν δψιν

διά τής ήδονής άναλαβόμενος. 'ΕπεΙ ουν ή μέν αί-

σθησις πρδς τήν ήδονήν βλέπει, ό δέ νοΰς διά τής

ήδονής πρδς τήν άρετήν όρ3ν έμποδίζεταί, αύτη

γίνεται ή τής κακίας άρχή, διότι τήν αλογον περί τοϋ

καλοϋ κρίσιν κα\ ό νοϋς ΰπδ τής αίσθήσεως δυναστευ-

θεις έπεψήφισε, καν είπη δ όφθαλμδς έν τή εύχροία

τοϋ φαινομένου τδ καλδν είναι, συνεπι^έπει τούτψ

καΐ ή διάνοια. Κα\ έπΐ τών λοιπών δέ ώσαύτως, τδ

εύφραιναν τήν αίσθησιν τήν τοΰ καλοϋ ψήφον ήνέγ-

χατο. Εί δέ πως οίόν τε ην έξ άρχής ήμΐν τήν αληθή

περ\ τοϋ καλού κρίσιν έγγίνεσθαι, τοϋ νοϋ τδ άγαθδν

έφ' έαυτοϋ δοκιμάζοντος, ούκ άν τή άλόγω αίσβήσει

δεδουλωμένοι κτηνώδεις γινόμενοι χατεδουλούμεθα.

'Ως άν ουν ή τοιαύτη σύγχυσις έν ήμΐν διαχριθείη,

καν τδ τή φύσει άγαπητόν, κα\ τά έτέρως έχοντα

πάλιν, άπλανώς έπιγνωσθείη, ταύτά φησι νύν δ "Εκ

κλησιαστής έν τψ λόγω, δτι ι Καιρδς τοϋ φιλήβαι, χαΐ

καιρδς τοϋ μισήσαι. · Δι' ών διακρίνει τήν τών πρα

γμάτων φύσιν, δ:ιχνϋς τί τδ συμφερόντως φιλού
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μενον, και τί τδ μισούμενον. Λέγει γάρ ή νεόιης τοις Α η»ΙϋΓ» ιΐίΐίββιιιίαηι, βΐ φΜΒ βΙίΙΟΓ $6 ΙΐίώοηΙ, πίΓδυβ

της ηλικίας πάθεσι ζέουσα, χαιρδν είναι αύτη1 τοϋ

φιλεϊν ταύτα α τϊ} νεότητι φίλα έστίν. Άλλ' άντιβοά

ό Εκκλησιαστής τή νεότητι , άλλον της καθαρϊς

φιλίας καιρδν όριζόμενος. Μηδέ γαρ είναι τοϋτο φι-

λίαν, τήν διημαρτημένην τής ψυχής <χερ\ τά άτοπα

σχέσιν. "Ωσπερ γάρ εόοδουμένης έν ύγιεία τής φύ

σεως, έν καιρώ προσγίνεται τδ δίψος τφ σώματι ■ οίς

δέ το δήγμα τής διψάδος έχίδνης τήν τοιαύτην διά-

θεσιν ένεποίησεν, ούκ αν τις είποι κατά καιρόν έν-

εργεΐσθαι τήν δίψαν ού γαρ φυσική δρεξις έπΐ τού

των, αλλά πάθος ή δίψα γίνεται ■ ούτω κα\ τδ (ίυπαρδν

τής νεότητος φίλτρον, ού φίλτρον, άλλά νόσος έστ\

τώ διακαεΓ τε καΐ γνώμη τώ τής ήλικίας δήγματι

έγγινομένη. Ού πάσα τοίνυν φιλία τδ εύκαιρον Εχει,

είΐΐ'3 βΓΓΟΓβπι 3£ηοδθ3ηΐυΓ, Ηχο ηυηε άΊείι ίη Ιιοο

ΙίίΓΟ ΕεεΙβδϊβδΙβδ, ι Τοπιρυδ 681 αιηϋκϋ, βΐ Ιβιηρυ»

ο$ ι οά ίο Ιιη&εικϋ.» ΡβΓ ςυ* (]υί(1βπι ϋίδεβΓηίΙ ιοηιηι

Π3ΐυΓ3ΐιι, 08ΐ«ο<1βηϊ ςυίά' υΐίϋΐεΓ 3Π16Ι11Γ, β( ςυϊϋ

οά\ο 1ιβ1)β3ΐυΓ. ϋίεϊΐ βηϊηι ]ιινοπΙυ3 ;εΙαΙίδ ίβΓνβηβ

αΙΤβοΐίϋυβ, δίυί Ιεπιριΐδ 6886 3ηιαηιΙί ε» (|ΐι* οΙιβγ»

δίιιΐ ]υνβη(υιί. 8βι1 }ιιν6ηΐυΐί εοπΐΓ3 οίηηιαΐ ΕεεΙβ-

8138168, ϋβΠΐΐίβΠδ 3ΐίΐΙ«1 6886 ΙϋΙΙφΙΙδ ρϋΓ3Β 3Πΐίεϊ-

Ικκ. Νοη εηίηι Ιιοε 6856 ϊιηίείΐ'ιαπι,ϊηίιιικ Ιιαοίΐυ-

(Ιίπεη) 3ΐ)6ΓΓ3ηΙβπι ίη Γ6ΐ)ΐΐ8 Ιυτρίυιΐδ εΐ ΠοςϊΐϊοΒΪβ.

Ο,ιιοπιουΌ εη'ιιη 8Ϊ ίη 83ηϊΐ3ΐβ ΓβεΙο ειΐΓβα βαΐ ηα-

ΐυΓα, ίη ΐβαιροΓβ βίΐίβ βεεβιΐίι εοι-ροπ : ηυΐουβ ηυ-

Ι6ΐιι ηΐ0Γ8υ8 (Ιίρβ&όίβ ΙβΙβηι Ίαά'ιΐ βΟβεΐϊοηεπι, ηεηιο

άαβηΐ ίη ΐβίΒροΓβ βαω βίϋεί βίιίαι : ηοη εηίηι ίη ηί$

άλλ' ή περ\ τδ μόνον άγαπητδν γινομένη. Άλλ' ούκ ° ιΐ3ΐυΓ3ΐί3 3ρρεΙί(ιΐ8, 88(1 νί(ίθ83 βΟεείίο 681 δίΐίβ

ϊστι σαφή περ'ι τούτων γνώσιν λαβείν , μή ού:ωσ\

διελόμενον έν τή θεωρία τδν λόγον τών άγαθών τοί

νυν, δσα πΐρά τών άνθρώπων σπουδάζεται, τά μέν

δντως τοιαϋτά έστιν, οία καΐ δνομάζεται · τά δέ

ψευδώνυμον τήν έπωνυμίαν έχει. "Οσα γάρ ούχΐ

πρόσκαιρον δίδωσι τήν άπόλαυσιν , ούδέ τά τινι

δοκοΰντα καλά έτέροις άχρηστα γίνεται , άλλά πάν

τοτε κα\ διά πάντων κα\ έν πάσίν έστιν άγαθά, οΤς

άν έγγένηται, ταΰτα ώς άληθώς έστιν άγαθά, άε\

ωσαύτως έχοντα, κα\ τήν τοϋ χείρονος έπίμιξιν ού

προσδεχόμενα. "Απερ τοις άκριδώς έξετάζουσι περ'ι

μόνην τήν θείαν τε κα\ άίδιον θεωρείται φϋσιν. Τά

δέ άλλα πάντα δσα τή αίσθήσει καλά έστι, διά τής

ί(3 οΐ'οπι οοβεβιιυι 3π»0Γ ]ιινεηΐυΐίδ , ηοη ββι

βιηοΓ, 86(1 πιογΙιιι» ηυί ρΓοεΓεβίιΐΓ 3Γΐ1βηΙί βΐ (1ίρβ3-

όΐ8 ιιιίηίηιε ΑΟίίηιίΠ πιο-Γδίι ]υνβηΐιιΐ'ΐ8. Νοη οηαίβ

βΓ^Ο 3ΠΊ0Γ 8611 3Π)ΐείΙί3 681 ΟρρΟΠίΙΙΙΪ, 86(1 63 θ!β-

ηιιιιιι, «(ο* τ«Γ8»ΙυΡ ίη εο ηυοιΐ 68* δοΐυηι αιηαη-

ϋυηι. δβά Οβπ ηοη ροιεδί, υΐ ιΐβ ΙΓΐδ ε!·Γ» ηαοβα-

ΙυΓ εο^ηίΐίο, ηίϊί ίάάε ςιιο α^ίΐιΐΓ ίΐα (ΓινίιΙίΐιΐΓ ίη

εοηΐεπιρίαΐίοηε : Βοηοπιηι 6Γβθ, (]υοπιηι Μιτάίο

ΐβηβηΐυΓ ηοαηηββ , βΐία φιίιίεπι νβΓβ βιιηΙ (»Ι!α

ςιιβίία ηοηιίηβηΙυΓ : βΙί3 βυίβηι Γηΐεαηι Ιιβόεηΐ

3ρρ6ΐΐ3ΐίοηεπι. Ο,υ,Έ εηίηι βυηΐ <ί]υκηιθ(ϋ υΙ ηοιι

8β 3(1 ιειιιρυβ (ταεαάΑ ριχοβ&ηΙ ; ηβ(|υβ ευηι α 1 ι

οί ί ρυΐεητί νί(1β3ηΐαΓ , 3ΐϋβ βυηΐ ίηυιίΐίβ, ββιΐ

κατά τήν οΓησιν άπάτης καλά φαινόμενα, ούτε έστι £ δοηιρβΓ 61 ρβΓ οηιηία, 61 ίη Οίηηίοιιβ βυηΐ 1)οη3

τή φύσει, ούτε ύφέστηκεν, άλλά τής (ίοώδους κα\ παρ

οδικής δντα φύσεως, δι' άπάτης τινδς κα\ ματαίας

προλήψεως, ώς κατά άλήθειαν δντα τοις άπαιδεΰτοις

νομίζεται. Ε! ούν τών άστατων περιεχόμενοι τών άε\

έστώτων ούκ έπορέγονται, ίοικε γάρ τοίνυν οίον έπί

τίνος σκοπιάς ύψηλής έστώ; ό Εκκλησιαστής έμ-

6οάν τή άνθρωπίνη φύσει δι' ών λέγει · ι Καιρδς τοϋ

φιλήσαι, κα\ καιρδς τοϋ μισήσαι, ι οτι άλλα έστί τά

δντως άγαθά, & κα\ αύτά έστι καλά, και τους μετ

έχοντας τοιούτους ποιεί.

ηιιίϋυδ ΓιιβηιιΙ, 63 νβΓβ 3αηΙ Ιιοηο, δειηρυτ βϊηιΗϊ-

(εΓ βΐ εοιίβιη ιηοοΌ 86 ΙΐίϋβηΙίβ, βΐ ηοη ιιιΐιηίιίβη-

ΙΪ3 ίη α 1 ί εοηιηιίβΐίοηβιη. 1}ηχ ηιιίο'βπι ίίδ ηυί ΓβΒΐ

3εευΓ3ΐβ βΧ3Π)Ίη3η(, ίη 8θΐ3 <1ίνίη3 βΐ χΐεπΐ3 εοη-

κ'κΙί'πιηΐιΐΓ ηαΙυΓ3. Α I ϊ α ηιιΐϋΐη οηιηία ηιιχ 3βι:5υί

δηηΐ ρυΙεηΓ3 3ε οοη3, ριιΐοΐιτα βυίειη νίάεηίαΓ ρβΓ

βΓΓΟΓεηι ορίηίοηίδ, ηεςυβ 8υηΐ, ηβςυβ εοιιβίδΐιιηΐ

η3(ιΐΓ3, 50(1 ειιιη 8Ϊη( ίΐυχχ εΐ (Γ3ΐΐ3βιιη1ί3 ιιβΙιΐΓΧ,

ρεΓ βΓΓΟΓβπι ςυρηκίπηι ε( ίηβηβηι βχίδΐίηιβΓιοηβηι,

\6Γ3 βδδβ εεηββηΙϋΓ ίηβΓϋ(1ίΙί8. δί βΓ{[0 βιιιρίεοίβη-

(63 β3 (]ϋ3β βυη( ίη$ΐ3ϋίΙί3, 63 ηοη βρρείυηΐ (|υχ δοπιρρχ δυηΐ, νΜβΙυτ Εεείεδίββίεβ νείυΐί ίη ςυα-

άατη λ\ι» 8ΐ.ιηδ βρβευΐα, Λά Ηυηιαπαηι εχεΙβιιΐΐΓβ ηαΐυηηι ευιη άίείΐ, ι Τβηαρυβ 681 απιβηάί, ει Ιεηι-

ρυβ 68( οόίο 1κι1)οηι1ί, ι ς«κΙ ϋϋι (ΐηΐ νβΓβ οοηι, ηυχ βΐίβηι ίρβα &αηΐ ραΐοηπι ει ηοηεβίβ, ει οΐβδ.

ίηοίιιηΐ β08 ςυί βυυΐ ρ3Γΐίείρβδ.

ΟΓον γάρ άν ή τή φύσει τδ μετεχόμενον, πρδς ϋ Ουϊΐβ εηίηι ββΐ Ι13111Γ3 \ά ςυοϋ ρ3Γΐίείρ3ΐυΓ, ίη ίιΐ

τοϋτο άνάγχη χα\ τδ μετέχον συμμετατίθεσθαι ■ βΐΐβιη ηεεεδδβ 681 βίαιη! ΐΓβηβηιυΐεΐιΐΓ Ίά ςικκ! ρ»Γ-

οΓον ε&πνουν γίνεται τδ στόμα τοΰ λαβόντος τι

τών εύπνοούντων άρωμάτων διά τοϋ στόματος, κα\

δυσώδες πάλιν τοϋ σκόροδον έντρώγοντος, ή τίνος

άλλου τών ίυσωδεστέρων. Ούκοΰν έπειδή δυσ-

ώδης μέν πάς (5ύπος τής άμαρτίας, έκ δέ τοΰ έν

αντίου ή άρετή Χριστοΰ έστιν εύωδία , ή δέ άγα-

πητική σχέσις τήν πρδς τδ άγαπώμενον άνάκρασιν

φυσικώς κατεργάζεται ■ δπερ άν ουν διά τής φι

λίας έρώμεθα , έκεϊνο γινόμεθα , ή εύωδία Χρι

στού ή δυσωδία. Ό γάρ τδ καλδν άγαπήσας ,

καλδς χα\ αύτδς Ισται, τής άγαθότητος τοΰ έν αύτφ

ΙίείρβΙ, α! Ιιβηβ οίβηδ £1 08 ε]α$ ηυϊ ΟΓβ βεεερίΐ

3Γ0Π1313 , εΐ Π1Γ5113 ΙΠβΙβ ΟΐβΠδ 6]υ$ (\»'\ ΰ0Π16(1ίΙ

3ΐ1ίιιιη, 3υΙ αΙίςυίίΙ αϋυ(1 ςυοά βδΐ ίοείιϋίυδ. Οαο-

ιιί3ΐιι βΓ^ο ΓοβΙϊάα ςιιίο'βπι εδί οηιπίβ βοηΐββ ρβεεβ-

Ιί ; εοιιΐΐ'3 βυΐεπι νΪΓΐυδ ββΐ Ιιοηυδ οο"ογ ϋΐιηδίϊ ",

3ΐιΐ3ΐιι1ί 3υ1βηι 1ΐ3ΐ)ίΐυοΌ η3ΐυΓ3ΐίΐβΓ εΟϊείΙ εοηΐεηι-

ρβΓβΐίοηβηι ευηι βο ςυοϋ αιηβΐυτ : ςυοά εΓ£0 άίΐί-

^ίιηυβ ρεΓ αιηοΓεηι , ρβΓ ϋΐυά βίϋοίαιτιυΓ ΟιτίδΙί &ο-

ιΐ(ΐ8 νεΙ πα&ΐηβ οάοΓ. Οϋί εηίηι ςιιο<1 οοηιιηι ββΙ ει

ΙιοηεβΙυιη απι&νίΐ , ίρδβ ςυοςυε βτίΐ Ιιοηυδ ει Ιιο-

ιιβδίιΐδ, υοηίίαιε ο]ιΐδ ιιαοι! ίη ίρβο εβί, ευηι ςυί βοεβ-

» II Οογ. ιι, 15.
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ρίΐ ϊη ςβϊρβαπι ΐηηβιηυΟηΐβ. ΡΓορίβΓββ ηοϋίδ βείρ- ι

$υηι εοηιεά'εηϋ'υ.ηι ρι-οροηίΐ Ϊ8 ςυί δεσιρβι- εβί, υΐ

ειιιιι ί ρ < ιι ιιι ϊη ηοοίδ ίρβίδ βεεβρεπιηιΐδ , ιΙΙυϋ Γιαιιιιΐ3

<|υθ(1 ϊ 11ο ε$1. Πίοϊι εηίπ) , < Οβγο ιπεα νει-ε 681 εί-

])«$ , εΐ 83ηςυίδ ιι ι ι-υ 5 νβΓε εβί ροΐυβ *°. ι Οιπ ει-μο

Ικπκ' 3ΠΙ31 εβΓηεηι , ηοη ε$1 βιηίευδ βυχ ι·»ηιί$ , εΐ

ςυ'ι ϊη ηυηε 83ηςυίηεηι ε$1 βΟβεΐυδ , πιιιικίιΐϋ επι 3

βεη$ϋί δ3η£ΐιϊηε. €ατο εηίηι V β γ I > Ί , εΐ δ3Π|;υίδ ςυί

881 ίη 1ΐ3ε εβπιε,ηοη ιπκιηι ηβΐιβ! £Γ3ΐί3πι,8βά' εβί 61

διιβνίδ ίί$ (]υί £ΐΐ8ΐ3ηι, ει 3ρρεΐεηϋιι$ ίί$ ςυί άεδίιΐβ-

Γ3ΐιΙ,εΙϋ$ςιιί(ΙϊΙϊξΐιηΐ3πΐ3ΐ)ί1Ϊ5.δί ςυί$ 3(ΐΐεηι ηπιο-

Γ6ΐη εοηνειΊεπΙ αά ε3 ςηχ ηοη εοηδίδΐυηΐ, ευ]υ$ιιιοι1ϊ

δυηΐ 63 η3ΐυΓ3, ΐαΐβ εΐίβηι $Ίι ηεεεδδβ εβί εΐ ςυοά

ϊη ίΙΠδ ΓιιβΓΪΙ. Οιιοιιίβπι πμο ίη η» ηιιχ βηηΐ, 3ΐίυά

ςυίόειη εβί νβπιηι, :ιϋυιΙ νεΓΟ ίηβηε, εοηνεηίΐ εο^ηο-

8εεΓ6 ίιιβηε, υΐ 63 ορροηεηάΌ εΐ οοπιρβΓβιηΙο ίιιίεΙ- '

Ιί£3πιιΐ8 ιΐ3ΐυΓ3ηι βΟΓυηι ηιιχ νότο βυηι. Βίε εηϊπι

ΓβείυηΙ οηιηβδ 83ηεΐί , 60$ ςοί 3 τεεΐ3 νί» :ι!)ογγ:ι-

ΓυηΙ , 61 ροΓ ηοη ι-εε(3π> πιμιαίπι ιιΐυτ, ΓεϋυεεηΙββ

3(1 νϊβιη η ηη3 άίνεπβπιηΐ , ρι-οευΐ εΐ3ηΐ3ηΙεδ,Ευ.£ε

νϊ3ΐη ίη ηυ3 ίιιςΓβάβΓίδ. 1η ε3 εηίηι βιιηΐ ΙβίΓοηεδ

εΐ ρΓχάΌηεδ εΐ ηοηιίεία,3Γυηι ίηδϊαΊχ , \ιΙ δίιηυΐ

(]υί(1εηι νΪ3ΐθΓ ρεπειιΐιιηι άεείίηεΐ νί:ε ρβΓηίοίοκχ ;

η\> ΪΙΙ3 βυΐεηι νΪ3 Γεεε$$υ8, βΐ νίβ ηιιχ ιΐο,είΐ :η1

ε3ΐη φΐχ 86Γν3ΐ. Ιΐ3 εΐίβηι ιιο&ηυδ ί I Ιο ΕοεΙεδΪ3-

8168 ιίεβαρει· εΐ3ΐη:·1)3ΐ Ιιιιιη.ιη;Β ηβΐιιτχ , ςυχ επ·3-

1>3ΐ ίη ϊ ιι ν ίο εΐ ηοη ίη νΪ3 , υΐ οΊείΙ Ρι-ορηεΙβ Μ,

ηχε, βρεΓίβ άΊεεηβ ρβΓ 63 ο,η* ΙοςυίΐιΐΓ :Οιιγ ρ«Γ

ιοΙλπι νίι«ιη εΓπιΙίδ , ο Ιιοηιίηεδ ? ευΓ βιηβΐί» νβηβ ,

εΐ ι1ί)ί£ίι>8 63 (|ιμ' ηοη ροδίΐιιιΐ εοιίδίδίεΓε , ει ;ι(1β-

εΐίοηε ίη ϋ8 εοιιΐβΐιεδείΐίδ ηυοπιιη ηιιΙΙ» εδί δυΐι-

813Ι)Γ|3? ΛΙΪ3 681 ΥΪ3 ΙΙΐίηΐΙΙΐε 6ΓΓ3Π8 61 83ΐΐ1ΐ3Πδ , ΪΙ-

Ι3ηι α'ίΐί^ίΐε, ίη ίΙΐ3 «ηιΐιυΐ.ιΐε ρεΓ εΐιβηΐβίβηι , ειι]ιΐ8

ιιοηιεη ε81 νεπίβδ , ει νίΐ3 , εΐ ίηεοΓΓίιρΙίο , ει Ιιιχ ,

βΐ ςιιχ βιιηΐ Ιιυ]ιΐ5ΐιιθ(Ιί. Ηχε 3υΙβπι νια ρεΓ ηιιηιη

ιιιιηε ειιιτίιίδ, <Ιίμιι;ι εβί ςηβηι ικΐίο ΙιβΙιεηΙίβ εΐ

3νεΓ8εηιίηί ; εβΓεΙ εηίηι Ιιιεε , ει ε»ΐ ίηΐ6Γ0βρΐ3 Ιε-

ιιεΙίΓίδ , άΊιείΙαηε 3<1 ρΐΗ·είρίΙί3 , ει 0»Γ»ΙηΓ3 , <·ι

Γιτ3πιηι Ι3ΐίυιιΐ3, εΐ 3ΐ1 ΙαίΓοηιιιιι ίηίίιΐίβδ. ^ιιί βτ%<>

άΊχϊΐ : ι Τβιηρυ» ε<>1 βηιβικίί, ι 08ΐεη<1ίΐ ίιΐ φΐυα" νει·ε

ε8ΐ 3ΐη:ιΙιιΙι· εΐ ΰίΐίμεικίιιηι : εΐ (|ΐιί οοΊο 1ειηριι$

38εηρδίΐ, (Ιικ ιΊ ηυχηιιη δίηΐ 3νεΓί3Π(ΐ3. Ουιη π-μυ

•ίιΙ (]ΐιθ(Ι 681 η3ΐυΓ3 «ιιΐϋΐκΐιιιη ιΙίάίεεΓίιηιι» , Μ εοιη-

ρΙβ(Ί3πιιΐΓ ρβτ εΙΐ3Γίΐ3ΐειη , 30 εο ηιίηίηιβ ινβηΙ,

ει βυ φΐοΊ Ιιοιιιιηι βΐ ΙιοηεδΙυιη ]ικϋ( αιβ ηοη

ροδδίπιυβ, 3ηιθΓβιη ϊη Γιβ ιοιΐ8υι»6ηΐ68, ϊη φ^ιίΐιυβ

ρΓοΙιίυεΙ πΐ3^ηιΐ8 Ι»ανίιΙ , (Ιίεεηβ : ι Κϋϋ Ιιηηιίιιυηι,

ςυουδφΐβ ^Γβνί εοίάε ? ειιτ αΊΙίμίΙίδ νηηίΐΛίβιη , ει

ηυχτίιίδ ηιβιιιίβείυπι 11 ? > Ε»1 εηίηι ιιηυιη βοΐιιηι ηα-

ΚΙΓ3 (ΙΊΙί^εηϋιιπι , \ά ςυο(1 νεΓβ ε$ΐ , (Ιε ηυο βΐϊαιη

άίείΐ Ιεχ 1)βε3ΐθξί : < ΟίΙί^εβ Οοιηίηυηι 1)επιη Ιηιηη

εχ Ιοίο εοπΙε Ιυο, εΐ εχ 1013 ιηεηΐε Μΐ3 , εΐ εχ Ιηΐ3

βιιίιη» Ιιΐ3 > Ει ιιηιιιη εδί ηΐΓ8ΐΐ8 νειε ούίο Ιΐ3-

1) ηιΐιιιιι , η<Μΐιρβ νίΓιί ϊηνεηΙΟΓ, νίίχ ηοδίΓχ Ιιοβίίδ ;

ϋε^υο ιΐίεϊιίοχ,ι 0(ϋο Ιΐ3θεΙ)ί8 ίηίηιίευιηΐιιιιηι". > Οβΐ

εηίηι άϋεείίο, εβί ΓοΓίίιιιόο ε]υ8ηυί ϋϊΐίμϊι. \ά νίιίυιη

βυΐεηι βίίεείίο εχίΐίιιηι βΠβιϊ εί ςυί ηιβίιιηι ιΐιΐί^ίι. 8ίε

I γινομένου ·πρός έαυτήν τδν δεξάμενον μεταποιούσης.

Διά τούτο έδώδιμον ήμΪΜέουτον τροτίθησιν ό άε\ ών,

?νο άναλαβίντες αύτον έν αϋτοΐ;, έχεϊνο γενώμεθα

όπερ έχεΐνάί έστι. ΦησΊ γαρ, δτι < Ή σάρξ μου άλη-

θώςέστι βρώσις, χαΐ τδ αίμα μου αληθώς έίτι ■κάαις.»

Ό οδν ταϋτην άγβ-ών τήν αάρχα , ούχ Ιστι φίλος

της ιδίας σαρχδς,χαΐ ό πρδς τοϋτοτδ αίμα διατεθείς,

τοϋ αισθητού αίματος χαθαρεΰσει. Ή γάρτοϋ Λόγου

σαρξ, χα\ τδ τη σαρχΐ ταύτη έγχείμενον αίμα, ού

μίαν τινά χάριν εχει ■ άλλ' ήδύ τε γίνεται τοϊςγευο-

μένοις, χα\ όρεχτδν τοις έπιθυμούσι, καΐ τοίς άγα-

ιτώσιν έράσμιον. Ε; δέ τις τρέψειε πρδ; τά μή ΰφ-

εστώτα τδ φίλτρον, οία τή φύσει ταύτα έστιν, ανάγκη

■πάσα τοιούτον γενέσθαι καΐ τδν έν έκείνοις γενόμε-

νον. Έπε\ ουν έν τοίς ουσι τδ μέν τοι αληθές έστι,

τδ δέ μάταιον, Ενα διά της Αντιπαραθέσεως τήν των

άληθώς όντων φύσιν νοήσωμεν. Ούτω γάρ ποιοΰσ»

πάντεςοί άγιοι, τους άποσφαλέντας της εύθείας όδοΰ,

χαΐ διά της πεπλανημένης όδοιποροϋντα^, πρδς την

όδδν άφ' ής έξετράπησαν έπανάγοντες, έμΚοώντες

πόρ^ωθεν, ότι Φύγβ τήν όδδν έν ^ πορεύη. Ληστα\

γάρ κατ' αϋτην καΐ λωποδύται, κα\ φονέων ένέδραι,

ή ίνα άμα μέν ό όδίτης τδν χίνδυνον έκτραπη" της

όλεθρίας όδού ■ ή δέ άναχώρησις εκείνης, όδηγία της

σωζούσης γίνεται. Ούτω; καΐ ό μέγας Εκκλησιαστής,

άνωθεν έβόα τή" άνθριοπίνη φύσει τί^ έν άβάτω πλα-

νωμένη και ούχ όδω, καθώς φησιν ό Προφήτης, ταΰτα

άντικρυς δι' ών φθέγγεται λέγων Τ£ πλανάσθε διά

τοϋ βίου, ώ άνθρωτοι; Τί άγαπάτε τά μάταια, και

β φιλεΐτε τά άνυπόστατα, καΐ προστετήχατε τή διαθέ

σει τούτοις, ών έστιν ουδεμία ύπόστασις ; "Αλλη έστ\ν

όδδς απλανής τε κα\ σωτήριο; ■ έχείνην φιλήσατε,

έν εκείνη διά τής άγάπης όδοιπορήσατε, ής τδ όνομα,

αλήθεια έστι και ζωή, χα'ι αφθαρσία, καΐ φώς, χα\

τά τοιαύτα · αύτη δέ ή όδδς δι' ής νϋν τρέχετε, μίσους

γ.α\ άποστροφής άξια ■ άφεγγής γάρ έστι γ.αί σκότει

διειλημμένη, εις κρημνούς δέ άγει, κα\ βάραθρα, χαΐ

θΓ,ριο'αδεις τόπους, καΐ ληστών ένέδρας. Ό τοίνυν

εΙπών, ι Καιρός τού φιλήσαι, ι τδ φιλητόν ώς άληθώς

χα\ άγαπητδν ένεδείξατο ■ χα\ ό τώ μίσει τδν χαιράν

προγράψας. ών χρή τήν άποστροφήν έχειν έδίδαξεν.

Ούκοϋν μαθόντες τδ άγαπητδν τή φύσει, τούτου διά

τής άγάπης περιεχώμεθα, μηδαμοϋ παρατραπέντες

ϋπδ τής τ.ζρί τδ καλδν άκρισίας, έν τούτοις τδ φίλ-

0 τρον δαπανησαντες, έν οις απαγορεύει και ό μέγας

Δα6\δ, λέγων ι Υιοί άνθρώπων, εως πότε βαρυκάρ-

διοι ; ίνα τί άγαπάτε ματαιότητα, κα\ ζητείτε ψεύ

δος; ι'Εν γάρ μόνον άγαπητδν τή φύσει, τδ άληθώς

0ν, περί ου φησι χα\ ή Δεκαλόγου νομοθεσία, ότι

ι Αγαπήσεις Κύριον τδν θεόν σου έξ όλης τής διανοίας

σου.» Κα\ έν πάλιν μισητδν τή άληθεία, ό τής κακίας

εύρετής, ό τής ζωής ήμών πολέμιος - περίοΰ φησιν

ό νόμος, ότι ι Μισήσεις τδνέχθρόνσου. » Ή γάρτοϋ

θεού αγάπη, Ισχύς τού άγαπώντος γίνεται- ή όέ πρδς

τήν κακίαν διάθεσις, όλεθρον φέρει τω κακδν άγα-

πώντι. Ούτω γάρ φησιν ή προφητεία - · Αγαπήσω

σε, Κύριε, ή ισχύς μου ■ Κύριος στερέωμά μου, χτ.\

Μ ^311. Μ, 56. Μ Ρ831.ΟΥ1.40. " Ρδ3ΐ. IV, 5. »» ϋευΐ. νι, 5. »* Μαΐΐΐι. ν, 43.
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καταφυγή μου, καΐ μύστης μου. ι Περ\ δέ τοΰ έναντίου Α βη'ιπι (1 1 οί 1. ρΓΟρΗΰΐΐα : « Γ)ί Ιϊ^πγπ Ιβ , Ποηιιηβ , ίοΓ-

φησίν, « Ό δέ άγαπών τήν άδικίαν, μισεί τήν έαυτοΰ

ψυχήν. Έπιδρέξει έπ\ άμαρτωλοϋς παγίδα. > Καιρδς

βδν τοΰ πρδς θεδν φίλτρου ή ζωή πάσα, καΐ της τοΰ

Αντικειμένου άλλοτριώσεως δ βίος όλος. Ό δε μικρόν

τι της ζωής ίςω τοΰ φιλεΐν τδν θεδν γενόμενος, Εξω

γίνεται πάντως ου τής αγάπης κεχώρισται. Τδν δέ

Ιξω τοΰ θεοΰγενόμενον, ίξω είναι τοΰ φωτδς άνάγκη·

ΐιότι φως δ θεός 1 Ιξω δέ χα\ τής ζωής κα\ τής

άφθαρσίας, κα\ παντδς τοΰ πρδς τδκρεϊττον θεωρου

μένου νοήματός τε καΐ πράγματος· άπερ πάντα 6

θεός έστιν. Ό γάρ έν τούτοις μή ών, έν τοις έναν-

τίοις πάντως εστίν. Οϋκοΰν έκδέχεται τδν τοιούτον

σκότος κα\ διαφθορά, κα\ πανωλεθρία και θάνατος.

Β

Ταύτα έν βραχεία φωνή ό τοΰ Έκκ/.ησιαστοϋ

λόγος διελών, έπιδείκνυσι τή εϋκαίρω φιλία, κα\ τω

κατά χαιρδν ένεργουμένω μίσει, τήν έκατέρου των

κατά τδ εναντίον νοουμένων φύσιν άποκαλύψας.

Καιρδς, φησ\ν, τοΰ φιλήσαι τδ άγαθδν , κα\ καιρδς

πάλιν τοΰ μισήσαι τδ εναντίον. Λέγει δε, ότι Σϋ, ώ

άνθρωπε, πρδς τδ καλδν οίου βλέπειν τδν λόγον. Ή

γάρ ένηλλαγμένη τε κα\ πεπλανημένη πρδς έκάτερον

τούτων τής ψυχής ήμών διάθεσις, (5ίζα κα\ άρχή τής

αμαρτίας εστίν. <Ούδε\ς· γάρ ι δύναται, > φησΐν, < δυσΐ

κυρίοις δουλεύειν ή γάρ τδν ένα μισήσει κα\ τδν έτε

ρον άγαπήσει. ι Έδίδαξεν ή άντιδιαστολή, τίς ό κακώς

κυριεύων, ου χρή διά τοΰ μίσους άλλοτριοΰσθαι, καΐ β ,,„; η,3,β (,0^ίηβ1ϋΓι 3 «,,,ο 0ρο«εΙ βΙίεηίπ ρβΓ

Ιίΐηιΐο π>63 : Πυηιίηιΐδ ΓίΓΐιιαηιβηΙυιη ηιευιη , βΐ ΓβΓιι-

ξϊυιπ ιηβυπι , εΐ ΙίυεΓβίοτ πιβιΐδ > οοιιΐιαπο

βυΐεηι αίείΐ : < Ουί βυΐβπι ά\\\%\1 ίηία,υίιβίεηι , οιΐίΐ

3ηίπΐ3ΐη κιιαιη. ΡΙυβΙ δυρβΓ ρεοοβΙοΓββ ΙβαυβιιηΊ *·. ι

Τεηιριιβ βΓβο α'ίΐίξεηά'ί ϋευηι εβί Ιοίβ νίΐβ, εί Ιβπι-

ρΐ!8 3ΐ)3ΐίεη3ΐίθηίδ 31) 3ΐΙνΰΓ$3Γίθ 681 ΙΟίϋΙΙΙ ΙεΠίρΐΙδ

νίΐ«. Οϋί 3 II 10 111 ρ3Γνθ βΙΪΟ,ΙΙΟ νϊΐ36 81Ι8Ε δρβΙΪΟ 081

ΓειηοΙιιβ 3 ΟεΊ άϊΐβοΐϊοηβ , ρΐ3ηε εχίΐ 3ΐ>εο, οιι]ιΐ8

α εΙΐ3Γίΐ3ΐε 8β]ιιηεΐιΐ8 681. Ευπι βυίβηι αηί ε»1 εχΐΓΛ

Γ)ειιηι , βχΐΓ3 Ιυοοπι «886 ηβεεβδε 681, ςυοηίβιη

ϋειίδ 681 Ιιιχ : φΐίηείίβπ» εχΐΓ3 νίίβηι β( ϊηεοίτυ-

ρΐίοιιβπι , ει <]ΐΐ3ΐικιιη<]υβ ΓηεηΙίδ εοηεβρίίοηεηι , ει

γοιιι , ςιΐίβ πυίάεηι οηιιιίβ ββΐ ϋβυβ. Οϋί εηϊπι ηοη

681 ίη Ιιίδ, 681 οπιηίηο ϊη εοηΐΓ3Γϋ8. Ευπι ίίβηυε ςυί

681 β]υδΐηθ(Ιϊ , βχείρίυηΐ ΙβηουπΕ εΐ ίηΐβπΐιΐδ, βί

βχίΐίυηι ει πιογ8.

ΙΙίβε ειιηι 1)Γβνϊΐ6Γ άίδΐίηχίδδεί ιβπηο Εοοίοδίηδιορ,

ΙεπιρβδΙίνα 3ΐηίείΐί3 , ει οαίο ςιιοά βχβΓΟβΙϋΓ ίη

ΐεηιροΓβ , οδίβηαίΐ βρεπίηυβ ιιαΐιΐΓ3πι βοπιηι αιιβ;

δίϋί 3ηνεΓ83ΓΪ ΐηΙεΙΙΐ^υηΙιΐΓ. Τβιηριιβ 681, ίηςυίΐ,

3ηΐ3ηαΊ Ιιοηυπι : εΐ Ιεπιριΐδ βδΐ πίΓδίΐδ οήΊο ΙιβΙιεηιΓι

εηηΐΓ3ΓΪιιηι. Γ)ίπΙ ηιιίειη, Τυ, ο Ιιοπιο. οχίδΐίηιη ϊιΐ

αυοα αίπΐιΐΓ ββρϊεβρβ αά ίά ψιοα" εβί Ιιοηιιπ) ει Ηο-

ηβδίιιπι. Νβηι ςιΐίβ ίη ιιίΓΟίριβ ηοΓυηι εβί ρεΓνβΓδο ει

3ΐ)βΓΓ3ηδ βηίηΐίε «Πεοΐϊο, β3 βδΐ ταά'ιχ ει ρΓίηείρ'πιηι

ρεεεβίί. « Νειηοειιίιιι ροΐεδί, > ίηηπίΐ Ποιτιίηιιβ,· <3ιιο-

ηιΐδ αοπιίηίδ δετνίΓβ ; βιιΐ βηϊτη υηιιτη οιΐίο ΙοοεϋϊΙ,

εΐ ηΐίβηιιη ά'ΛΊξβί ι ϋοεεί Ιιιεο αίβΐίηείίο, ί|«ί8

τίς δ επ' άγαθφ τοΰ άρχομένου κρατών, ω προσήκει

δι' άγάπης συνάπτεσθαι. Εί δέ τις τοΰ μισητοΰ μεν

άντέχοιτο, τοΰ δε άγαπητοΰ καταφρονοίη, ουτός έστιν

4 ύπαλλάσσων τής φιλίας κα\ τοΰ μίσους τήν εύκαι-

ρίαν ίδίφ κακφ. Ό γάρ καταφρονών πράγματος,

καταφθαρήσεται ύπ' αύτοϋ · δ δε άντεχόμενος τής

άπωλείας, πίριποιήσεται τοϋτο έαυτώ ου άντείχετο.

Διαστείλας τοίνυν τώ λόγω τά κατ' άρετήν τε κα\

κακίαν νοούμενα, έπιγνώσει τήν εΰκαιρίαν, τοΰ πώς

χρή πρδς έκάτερον τούτων Ιχειν. Εγκράτεια καΐ

ήδονή, σωφροσύνη κα\ άκολασία, μετριότης καΐ τύ

φος, εύνοια κα\ κακόνοια, κα\ πάντα τά έξ έναντίου

νοούμενα, φανερώς ύπδ τοΰ Έκκλησιαστοΰ ύποδεί-

κνυταί σοι όπως τή ψυχή περ\ ταϋτα ευ διατιθέμενος,

λυσιτελώς βουλεύση. Καιρδς ούν τοΰ φιλήσαι τήν έγ-

κράτειαν, χαί τοΰ μισήσαι τήν ήδονήν. ίνα μή γένη

φιλήδονος, μάλλον δέ φιλόθεος, και τά άλλα πάντα

ωσαύτως, τδ φιλόνεικον, τδ φιλοκερδές τε καΐ φιλόδο-

ξον, καΐ πάντα τή έπΐ τά μή δέοντα τής φιλίας χρή

σει, τής πρδς τδ άγαθδν σχέσ:ως άφορίζοντα ■ οίον

έκ παρόδου δόγμα έμάθομεν, δτι πάσα τής ψυχής κί-

νησις έπ' άγαθώ παρά τοΰ δημιουργήσαντος τήν φύσιν

ήμών κατεσκευάσθη · άλλ' εί δή ήμαρτημένη τών

τοιούτων κινημάτων χρήσις τάς εις κακίαν έγέννησεν

άφορμάς · καλόν τι ουσα ή αύτεξούσιοςδύναμιςήμών,

όταν πρδς τδ κακόν ένεργήται, κακών Ισχατον γίνε

ται. ΚαΙ τδ έμπαλιν, βργανον άρετής έστιν ή άπ-

0(1 ί ιι ιιι, ρΐ φΐίδ άοηιίηείιΐΓ ρ}ιΐδ Ιιοηο ευί ίιηρειβΐ,

ο ιι ϊ οροΓίεΐ εοη]ιΐίΐβί ρβΓ εΙι&ΓΐΙαΙβπ). 8ί Γ|ΐπ8 βπίεηι

ί(Ι ι]ΐιΊιΙβηι ηιιοϋ εβί οιΐϊο ΙιβΙιεηπιιιη εοτηρίεείϋΐητ,

οοηΐβιηηαΐ βιιίεηι ϊι! ηιιοά βδΐ <1 ΐ 1 ϊ ρβιιιΐ ιι ιη , ίδ βδΐ

ηιιϊ δυο πιαίο ιτιιιΐ3ΐ ορροηυπίΐΑΐεηι βιηοπδ ει οάπ.

Οιιί βιιίιτι τεπι εοηίβηιηίΐ, ίδ 3ϋ 63 ίηΐεΐ'ίΐιίι. Οιιί

3ΐιΙοπ) οοπιρΙεείΐΙυΓ ρβΓϋίΙίοηεπ), βεςυΪΓβΐ βίοι ί<1

<]ΐιο<] 3ηιρΙεεΐεΙ}3ΐιΐΓ. Οιιί 6Γ#ο νβΓΐ)Ί* (ΙίβΙίηχερίΙ εκ

ηιΐ33 εχ νίτΐυΐε εί νίΐίο ίηΐβΙΙί^υηΐυΓ, εηςηοδεεί

ορρατΐιιηίΐ3(επι, υπεηοάιιιοιίιιιη δβ ^βΓεΓβ οροΓΐεβ-1

ίη ιιΙΓίδηιιε. Γ.οηΙϊηεηΐϊα εί νοίιιρίββ , ίριιιρβΓηηΙϊ»

εί ίιιΐειηρβΓ3ΐιΐί3, ιηοιίεδίί» εί 3ΓΓ0^ηηΙί.Ί, υεηενο-

ΙοηΓι» 61 ηΐϊίκνοίειιΐίβ, εί ηπ3?οιιηο;ιιβ βχ βάνοΓδο

ϊηΐεΙΙί(;υηΙιιΐ', ΙίΙιί :ιΐ> ΕεείεδίβδΙβ »ρ6ΐΊβ οδίεηοΊιη-

0 Ιυρ, ιιΐ ίη Ιιίδ ΓεεΙο εοηδίιΐβδ. Τεηιριιβ εβί εΓ^ο

πιηηηιϋ εοηΐίηεηΐϊβηι, εί οαΊο ΙιαοοπΗί νοίιιρίβίεηι,

ηβ εν3θ".Ίδ ΗΙ)ίο"ιηοδυδ, δεά ρΓΟΙίηυδ ΓεΙίςίοδυδ ει

ϋεί 3ΐηίειΐδ, εί «Πη οπιηίη δίηιίΙίΐβΓ, εοηΐεηΐίοηίδ,

ΙπεΓί εί (;Ιογϊχ βιηοΓειη, εί οπιηί3 ηυ96 ιιβιι βηιοπδ

30* 63 ηιΐ33 ηοη οροποι, δερβτ.ιηΐ 30 63 ςιιχ 3ϋ

Ιιοιιιι ιη 631 ΗβΙιίΙιιαίηβ, υΐ νεΓΐ)ί εβιΐδβ ίη ΐΓβηβΐΐα

ηοε (Ιοριΐιη (ΙκΙίείιηυβ, ο,ιιοίΙ οηιηίδ βηίπικ ηιοΐυβ

3(1 Ι)θηιιηι 681 εοηάίιυβ α\> εο ςυί ηοδίΓ.τιη Γββπ-

ε·1υι β$1 η3ΐυΓ»ηι ; ββά βί ρεεεβνεηΐ Ιιοπιιη πιο·

ι υ ιι πι ηβυβ, ίδ ία νίΐίυηι ργοογροΙ οεεαβίοιιβ* βί

8άιιιίηίευΐ3 : ΙίυεΓΪ αΓοΊΐπΐ ΓβευΙιββ ειιιη δίι τη

ΙιοιίΛ, (]ΐΐ3ΐκΙο 63 3(1 ηααΐυαι εχεΓΟβίιιτ, εδί η·»1ο-

" Ρδ3ΐ. χτιι, 2. Μ ΡδβΙ. χ, 6, 7. " ΗαΙίΗ. νι, 2».
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Ιογπι» εχΙΓειηυιη. Ει οοιιίτα , νίιΐιιΐίδ 651 ίηδίπι- Α ωστική τών αηδών δύναμις, ή* δνομα τδ μίσός έστιν,

δταν κατά τοϋ έναντίου όπλίζηται. Αλλά άμαρτίας

τότε γίνεται δπλον, δταν πρδς τδ άγαθδν άντιτακτι-

κώς έχει. Οΰκοϋν πάν κτίσμα θεού των έν ήμΐν

ιηεηΐιιπι, νϊβ βιριιΐΐπχ εοπιηι φι» δΐιιιι ϊη]υουη(ΐ3,

«ιι ί ηοιηεη ίβΐ οιΐίιιιη, ςυαιιιΐο 3γπί31ιιγ ><1νβΓ8Π8

εοηΐΓβΓίιιπ). 8β(1 Ιυηο Γα 3ΐ·πΐ3 ρεεε.ιΐί, ςυβηϋο

1)0110 ΓεδίδΙίΙ. ΟηΐΙΐίδ εΓβΟ Πίί 0Γ6311ΙΓ3, βΧ 118

ςιι* βιιηΐ ίη ηοΙ>Ϊ5 (οηδίΓϋοΐα, Ιιοηη βδΐ, ει ηοη

η;]ΪΓΪβηι1α, 5Ϊ βυηιβίιΐΓ ευηι αΐίαηιηι βειίοηε :

ίη£Γ3ΐιΐ3 ΐυΐεηι εοΐ'υιη ιΐδΐΐδ νϊιϊυοι εΠίείΐ εΓεβΙιι-

Γβιι», ρΡΓ ηυο(1 ι-εεεϋίΐ <|υ3β εδί ηοΐιίδ ευιιι 1)βο

εοη]ιιηεΐίο, ϊη^ΓειΙίβηΓιβ βιιίειη οόιιιι-3Π3, Ιοεο ϋεϊ

ροηιιηΐυτ : βϋεο ιιΐ ρεΓ 63 νίΐίοδίε ηΠεείίοιιεδ ίη

ιΐεοδ ΓθΓβτη ηΙΗΓ. 8'ιε ίΪ8 ο,ιιί $ιιΐ3ί διιιιΐ ϋβϋϊΐϊ, ιΐευ.8

(■$1 νεηΐβΓ. 8ίε ανβπ βίυί εχ νΐΐίο ϊιΐοΐυπι εοηδΓι-

ΙααηΙ. δίε ϋ ηιιί ρεΓ εποιειη Ιιβίκηιΐ ίη Ιιοε 586-

οηΙο οΙιιειίΓβΙοβ βηίιιιβ οειιΐοβ, Λεοηι βίοι Γβείυηΐ

νηιιβΠΊ §ΙθΓΐηηι. Ει ιιΙ βειιιεί άίε.ιηΊ : ευϊ γο'ι ςυ>8-

ρίαιιι 8ΐΐ3ΐη Γβΐίοηβηι 8ΐιΙ>]υ.πχβηΙ, ει ίη ββΓνίΐιιΐθΐη

κ·(ΐ30ΐαηι ηοηείρβνεΐ'ίι, οαιη δυο νϊΐϊο άευπι ΓεείΙ :

ιιηη Ιιοε (ϊοΙιιγιιι, η'ΐδ'ι ρβΓ άιΙεεΓιοηεπι πμΙιιπι δϋιΊ

ΓηηαϊΗαΓβ ει ηεεβδδίΐιιιΓιιιβ εοι>]ιιηεΐαηι εΟΊ'είδδεί. δί

κατεσκευασμένων χαλδν, χα\ οΰδέν άπδβλητον μετά

ευχαριστίας λαμβανόμενον · ή δέ άχάριστος τούτων

χρήσις πάθος τδ κτίσμα έποίησε, δι" οί έκβαίνει ή

πρδς θεδν οίκειότης, άντεισελθόντα δε τά εναντία,

ε!; τον τοϋ θεοϋ τόπον άντικαθίστανται 1 ώστε τοΓς

τοιούτοις θεοποιείσθαι τά πάθη. Οϋτωί ουν τοις λαι-

μαργοϋσι γίνεται θεδςή κοιλία. Οΰτως είδωλοποιοΰσιν

έαυτοΐς οί πλεονέκται τήν νόσον. Οϋτως οί δι' άπάττς

σκοτιαθέντες έν τω αίώιη τούτω τοΓς δφθαλμοϊς της

ψυχής, θεδν έαυτοϊς τήν κενοδοξίαν εποίησαν. ΚαΙ

συνελόντι φράσαι, φπερ 4ν τις τδν έαυτοϋ λογισμδν

Β ϋποζεύξας, δούλον ποιήση κα\ ύποχείριον, τοϋτο εν

τώ ίδίω πάθει έθεοποίησεν ' ούκ άν τοϋτο παθών,

εί μή διά της άγάπης τδ κακδν ώκειώσατο. Εί οΰν

ένοήσαμεν τής τε φιλίας κα\ τοϋ μίσους τήν εϋκαι-

ρίαν, τδ μέν άγαπήσωμεν, τδ δε πολεμήσωμεν.

«η$ο βιιιοιίδ εί οιΐίϊ ίηΐεΐΐεχίιηιΐδ ορ?οι-ΐιιιιίΐ3ΐειΐ), ϊΐΐιτυιη ηυίο'βηι (ΙίΙιρβηιιΐδ :ειιπι βΙιεΓΟ νεΓΟ οεΐΐιιιη

£61*311)118.

ι Τεηιριιβ 681 οηΊηι, ι ίηψιίΐ, < οβΙΠ, εί Ιεηιριΐΐ

ραείβ. ι Υϊάβδ εοηΐΓ3Γί3ΐ-ιιιιι βΙΓβειίοιιιιιη ίιΐδΐιυ-

εΐηηι :< (ίΐ'ΐιι, Ιοςεηι εατηίβ ριι«ηηηΐειη βάνβΓβυβ

Ιΐ'^ειη ιηοιπίδ, 61 ε3ρΓιν»ηΙεηι ίη Ιι·κοιη ρεεε»ιί

Αιίειιϋε πιυΐΐίρΐίεβιη ει ναΓίυιη ριιςη3? 3ρρ3ΐ'3ΐυιη,

(Ί ηυβπ) ηιυΙ(Ϊ8 βίςηε 3ΐ1οο ίηΓιηίιίδ ηιοιίίβ βΧ6Γ-

είΐιΐ5 3(1νεΓ83ηΊ ιίΓυειη Ιυΐηι ορριιςιιεί ; ιηίΐΐϊι

εχρ1θΓ3ΐοΓε$, βυΙκίΓηαΐ ρΓ0(1ίΐ0Γβ8, ίη νϋ» εοΙΙοεαΐ

« Καιρδς γάρ,φησ\, πολέμου, χα\ καιρδς είρ^ντ,ς. »

Όρας τών Αντικειμένων παθών τήν παράταξιν, τδν

νόμον της σαρκδς, τδν άντιστρατευδμενον τψ νόμω

της άμαρτίας. Προσχες τή ποικίλη της μάχης δια

σκευή, πώς μυριδτοπός εστι κατά της σης πδλεως ή

τοϋ αντικειμένου στρατηγία · κατασκόπους πέμπει,

προδδτας ύποποιεΐται, ταΐς δδοΐς έφεδρεύει, λόχους

κα\ ένεδρα συνίστησι, συμμάχους προσεταιρίζεται,

ίιΐ8ί(1ί35, 3ιΐ5ΐ:ί8είΙ ΙιεΙΙί δοείοδ, ει εοιιιρ3Γ3ΐ ιιι»- ^ μηχανήματα κατασκευάζει, σφενδονίτας κα\ τοξότας

εαίιΐ28, ρεΓ ςικίδ ςυ3ΐίΐυΓ ιιιυΓυδ αηίιιιχ; Γυοιίί-

1ογα8, 83^ίΙΐ3ΓΪ03, εί 008 ςιιί ιη;ιιιιΐδ εοπδεΓυπΙ,

εί εηρΪ38 εςηεβίΓβδ, ει (ΐιιχευηηυβδυηΐ 1)ΐι]υ8ΐιιθ(Ιί,

ε3 οηκιΪ3 αιΐνεΐ'βυό Ιε ίη βείε (ϋπιίεαιιΐ. Νεΐ)ΐιβ

τβΓΟ ίμιιοΓ35, ςιιίδ δί I δειίδυδ βοπιηι (]ΐια.' ιΐίπα

8ΐιιιΐ, ςυίδ δίι ρΓοιϋΐΟΓ, (|ΐιϊ8 δρεειιΙ.ιΐοΓ, '|υί ίιι-

$Ίϋί3ΐοΓεδ, <]υί ΓιιηιΙίΙοΓεδ, <|ΐιί Μ|ΪΙ1·ηϊ, ει α,ιιί ριι-

8ΐΐ3ΐιΐ εοιιιίηιΐδ ηΐ3ηιΐ8ΐ|ΐιε εοιίδειυηΐ. ει ςυχ δίΐ

Ιυηιι» 6(|ΐιί[υηι. Α(1 οηιηίβ οι-μο 88ρίείεηΙε8 ηο8 ηιιο-

ιριε οροιΊεΙ 3Πΐΐ3ΓΪ, ει δοείοδ 3ιΙΙιογ13π, εί ίηΐεΓ

603 « ι ιι ϊ βυηΐ ιιοοϊδ $ιιυί«εΐί (ΙΊ]ιι(1ϊε3Γε, η ι. πι Γβ-

νββιιΐ Ηοδίίυιη ρβηίϋυδ, ει ρΓ08ρίεεΓβ ηε ΐη νια

Ιίαιιΐ ίιΐδίιΐίιε, εί βΟνετδυδ ΙεΙοΓυιη )αοΙιι>, εοδςιιβ

καΙ τοϋς συστάδην συμπλεκομένους, κα\ τήν Ιππι-

κήν δύναμιν, καΊ πάντα τά τοιαύτα κατά σοϋ έκστρα-

τεύεται. Πάντως δέ ούκ άγνοεϊς τήν τών είρημένων

διάνοιαν, τις ό προδότης, τίς ύ κατάσκοπος, τίνες οί

ενεδρευτα\, τίνεςοί αφενδονϊται. τίνες ο! τοξόται, καΐ

τίνες οί άγχέμαχοι, κα\ τών Ιππέων Ελη. Πάντα ουν

βλέποντας χρή κα\ ήμάς καθοπλίζεσθαι, κα\ τοϋς

συμμάχους παρακαλεϊν, κα\ φιλοκρινεϊν έν τοις ϋπο-

χειρίοις, μή τις τά τών πολεμίων φρονεί, προβλέ-

πειν τε τάς παρόδιους ένέδρας, γ.αΧ τυρεοίς τάς βολάς

άσφαλίζεσθαι, πρός τε τους συστάδην ήμϊν συμπλε

κομένους άνωθεν, κα\ άποταφρεύειν τοίς καθ' ήμών

ίππόταις τήν πάροδον. "Ηρμοζε δέ τισι καΐ προσβο-

ςιιί εοπιίηιιβ ηοΐιίδειιηι ηΐίηιΐδ <:οιΐ8εΓ«ιιΙ, εΙ>'ρε'ΐ8 ρ λαΐς τά τείχη κατασφαλίζεσθαι, ώς άν μή κατασει-

σθείη τοίς μηχανήμασι. Πάντως δέ ούδεν\ λόγω τά

καθ' έκαστον έρμηνευόμεθα, πώςόέχθρδς της έκάστου

ήμών πόλεως, της έν τή ψυχή παρά τοϋ θεοϋ συν-

ωκισμένης, ή δ:ά κατασκόπων αποπειράται ήμών

της δυνάμεως, καί τινας Εχει τοϋς έξ ήμών αυ

τών προδότας γινομένους της ήμετίρας δυνάμεως,

'βς δ' άν φανερώτερον τδ νόημα έκκαλυφθείη, τοιοϋ-

τόν έστιν ή πρώτη τοϋ πειρασμού προσβολή, οθεν τά

πάθη τήν άρχήν λαμβάνει. Ούτος της ήμετέρας δυνά

μεως κατάσκοπος γίνεται · οΤον, ένέπεσε τφ δφθαλμώ

θέαμα τήν έπιθυμίαν άνακαινίσαι δυνάμενον. Αιά

οΰν τούτου κατασκοπεϊ τήν έν σοΙ δύναμιν ό πολέ-

ιι: β ρΓοίε^εΓε, ει Γοβ83 30 βαΊιιι ητεβΓε εοβ ηυί

ίη ηο* ίηιηιίΐΙυηΐιΐΓ εο,ιιίιεδ. Οοηνεηίΐ βιιίειη ςυί-

1)ΐΐ5(ΐ3ΐιι εΐίβιη ρΓοριιρηηοιιΓιβ ηιαβηίβ ιτιιιηΪΓβ , ηβ

εοηευΐίβιιΐιΐΓ ηιβείιίηίβ. Νεηηε νετο ορπδ βδΐ υΐ

νβΓΐ*ί8 3ίιι§ιιΐ3 εχρίίοεηιιΐδ, ηεηιρε ςιιειιιβο'ηιοα'υηι

ίηίπιίειΐ8 υηίιΐ3ειι]ιΐδΐ|ΐιε ηοδίη» είνίΐλΐίδ, ηυχ βδΐ

3 Πεο εοηι!ίΐ3 ίη βη'ιιηα, 3υΐ ρεΓ εχρΙοΓβίοΓεβ

ιιο8ΐΓ3Γυπι εορίιηιηι ΓαοίΙ ρεΓίευΙιιιη, εί ηιιοβηιαι

Ιι: υει εχ ηοδίπδ ςιιί ιιοδίηιιιι ρΓθϋ3ηΐ εχεη'ίΐυηι,

ΙΊ 3ϋ1ειιι 8εηδυ5 βρεΓίαΐυτ ιηβηίΓεδΙιΐδ, ΙβΓίί εδί

ρ.-ίιηυδ Ιειιίαΐίοηίδ ίη&υΐΐυβ, υη^ε εβρϊιιηΐ ϊοίιίυιη

νίΐίοβα: ϋϋεείίοηεβ. Ηίε εδί εχρΙοΓϊΐοτ ηοδίΓΒτυιη

Μ Ηοιη. νπ, 23.



^45 ΙΝ ΕΓΧίΕ5ΙΑ5ΤΕΝ. ΙΙΟΜΙΕΙΑ VIII. * 7*6

μιος, εΓτε οχυρά, τις κα\ εύπαράσκευός έστιν, εΓτε Α οορϊ»πιιη ; υΐ εχεηιρίί 031153, ίηοίϋίΐ οειιίοπιηι

Ατονος κα\ ευάλωτος. Ε! γάρ ούκ ώκλασας τώ σχή-

μοτι, ουδέ σοι πρδς τό φανέν διελύθη της διανοίας ό

τόνος, άλλ' άπαθώς παρέπεμψας τήν συντυχίαν, ευ

θύς έπτόησας τον κατάσκοπον, οΤον όπλιτών τινα

φάλαγγα τοις δόρασι φρίσσουσαν, τήν των λογισμών

λέγω παρασκευήν τψ κατασκόπω δείξας. Εί δε μαλα-

χθείη δι' ηδονής πρδς την θέαν ή αΓβθησις, κα\ τδ

τοϋ χαρακτήρος εΓδωλον έντδς της διανοίας δια των

όφθαλμών είσδύη, τότε καταπολεμείται μεν ό στρα

τηγός των Ινδον ό νοΰς, ώς ούδεν άνορώδες ή νεανι-

κδν έχων, άλλα βλακώδης τις καΐ έκλυτος ών, καΐ

πλήθος προδοτών έκ τοΰ δήμου των λογισμών περ\

τδν κατάσκοπον συγκροτείται. Ούτοι δέ είσιν οί προ-

βόται, περί ών φησιν ό Κύριος, δτι ι Οί έχθρο\ τοΰ

δροείαειιΐιιιιι ηιιοά ΓβηονβΓΟ ροίεβΐ ουρίϋίΙβΙεΜ.

ΡβΓ ηοο ετζο βχρίοηΐ ηοβίίβ 638 ςυ« ίη (β βυηΐ

εορί39, δίηΐηβ ναΐϊιίκ ει Ιιοηβ ίηδίηιείχ, 3η ίπιοβ-

είΙΙβί ει εχριι§η3ΐα ΓβοίΙεδ. δί εηίιη ηοη Ιβ ίτβξ'Λ

β(ηη> αβρβειαβ. ηβο οροτίο δοΐιιΐιιιη Γαϊΐ Γουατ Ιυ»

οοβίιβίίοιιίδ, 86*1 είΐΓΒ 11ΙΙ3111 βηίηιί ρεΓΐυι·1>3ΐίοηειιι

ΙηηβιηϊβϊβΙΐ 1(1 ηιιοιΐ ιίυί οεπιπ-ίι, ρβΓίβΓΓβΓεείΒΐϊ

ρτοΐίηιΐδ βχρΙΟΓΗίΟΓΟίυ, νείαΐί ηιιαύαπι απηαίοπιηι

ρΙιβίΒηξβ Ιιαδίίδ ηοΓτεηΐβ, ραταΓίδ, ίηςαβοι , ει

ίηδίπιείίδ ΓΒΐίοηίυιΐδΟδίβηδίδ βχρΙοΜίοπ. δεά βϊ

3(1 κρεεΟευΙυιη ρεΓ νοίιιρίβίειτι επιοΐϋΐυβ ΓιιίΙ βεη-

βυβ, ει Ο^ιιπβ δ'ιηπιΐηεπιηι οο^ίΐηιίοηοιη διιΜίι ρβτ

οευ!ο8, Ιηηο 6Χριΐ£η*ΐυΓαυίάεπι πιβηδ, εοηιηι ςιικ

βηηΙ ίηΐιιβ ίηρβΓβΐΗχ, ιιΐ ςυ* ηίηίΐ ΙιαΙιεαΐ νίπΐβ

άνθρωπου οί οίκειακοί αύτοΰ ■ ι οί της καρδίας έκπο- Β βυΐ ]ιινεηί1ε, $β(1 βίΐ 60επιίη3ΐ3 εί (ΙίδδοΙιιΐβ, βϊ

ρϊυόμενο:, κα\ κοινοϋντες τδν άνθρωπον, ών τά όνό-

ματα σαφώς έστιν έκ τοΰ Ευαγγελίου μαθεΐν. Τδ δέ

άπδ τούτου, ούκέτι αν σοι γένηται δυσχερές, δι' άκο-

λούθου τά καθ' έκαστον της πολεμικής έκείνης δια

σκευής κατανοήσαι της έκ τοΰ άφανοΰς προλοχεύον-

τος, οΐς περιπίπτουσιν ο! άπροόπτως κατά τήν τοΰ

βίου όδδν πορευόμενοι. Οί γάρ έν σχήματι φιλίας

κοΛ εύνοιας πρδς τδν της άμαρτίας Βλεθρον καθέλ-

κοντες τον πειθόμενον, οδτοί είσιν οί κατά τάς όδοϋς

ένεδρεύοντες , οί της ήδονής έπαινέται , οί πρδς τά

θέατρα χειραγωγοΰντες, οί τοΰ κακοΰ τήν εύκολίαν

άποδϊίκνύοντες , κα\ δι' ών ποιοΰσι πρδς τήν τών

ίμοίων μίμησιν έκκαλοΰμενοι , άδελφοϋς έαυτοΰς

κα\ φίλους έπ' όλέθρω τών άπολλυμένων κατονομά-

πι:ι§η3 ηίΒηιικ ρι-οιίίίοπιιτι εχ ροριιΐο οοξίΐβΐίοηιιιιι

εοςίΐιΐΓ ίϊΓεί εχρΙθΓ3ΐθΓ6πι. Ιδίί ΐΐιίεαι $υηΐ ρΓοάΊ-

ΙΟΓ68 (Ιο ςηίΐΜΐδ ά'ιαΐ Κοπιίηυβ : < Ιηίηιίεί ηοηιίηίδ

<1οπ)ε9ΐίεί ε]υ8 *·, ι ςιιί εχ εοΓάε εχευιιΐ, εί ηοιιιίηεηι

ΐικίυϊηβηΐ ■·, α,αοηιιη ηοιηίηι ίρβΠθ άίβεί ροββιιη!

εχ Ενιη^εΙΐο. Ηίηε ΙίΙ>ΐ ηοίηϊαιβ ΓυεπΙ άΊΙΓιεϊΙε, εχ

εοηβεςυεηΐ! ΙπΙεΠί^βΓΐ δίη^υΐβ ψιχ ρεηίηεηΐ «I

1>ε11ίευαι ίΙΙυηι ιρρβηιαιη, ει ςυί βηηΐ ϋ ςαϊ εΐηηι

εοΙΙοεαηΙ ίηβϊιΙΐΜ, ςυΐ ίηειίΓίίοηεπι Γβείυηΐ ϊη βοβ,

ςυϊ εχ ίηιρΓΟτϊδΟ ϊη νίαηι νϊΐχ ϊη^ΓειΙίυηΐυΓ. Οαί

βηίιτι ρΓχιεχία βηιίείιία; ει ϋεηενοΐεηΐίχ, βαη ειιϊ

ρεΓ8«8(ΐ6ΐυΓ 3)ΐΓ3ηυηΙ βά ρβεεβίϊ εχϊΐΐυιη, ϋ 8αηΙ

ηιιί ϊη νια ίηβ'κΙίβηΙυΓ, ΙβυιΙβίΟΓεβ νοίιιρίβΐΐδ, ςιιΐ

(Ιεϋϋοιιηΐ 3(1 ΐ!ιε3ΐΓ3, ςυϊ ηιβίί ίη(1ίο3ηΐ ΓβείΙϊΙβΙεηι,

ζοντες. Περί ών γέγραπται, δτι ι Πάςάδελφδς πτέρνη Ο εί ρεΓ 83 ςιΐίΡ ΓηείυιιΙ, ρΓονοεβιιΙ αΛ ϊηιίΐηΐίοηβοι,

πτερνιεϊ· κα\ πας φίλος δόλφ πορεύσεται. » Εί δέ

νενοήκαμεν τάς ένέδρας, σαφές αν εΕη καΐ τδ τών

βφενδονιτών τε κα\ τοξοτών καΐ άκοντιστών στίφος

ίιερευνήσασθαι. Οί γάρ ΰβρισταί τε κα\ θυμώδεις κα\

λοίοοροι τω προκατάρχειν τών ϋβρεϋ)ν, άντ\ βελών

ή λίθων, τοΰς παροξυντικους λόγους άποτοξεύοντες,

καΐ σφενδονοΰντες, κα\ άκοντίζοντες, μέσην τιτριό-

σκουσι τήν καρδίαν τών άθωρακίστως κα\ άφυλά-

κτως διοδευόντων. Τδ δέ τοΰ τύφου κα\ της ύπερη-

φανίας πάθος, εις τδ γαυρίαμα τών Γππων μετενεγ-

κόντες ούκ άν άμάρτοιεν. "Ιπποι γάρ είσί τίνες

άτεχνώς ύψαυχενισταΐ χα\ ύψηλοκάρηνοι , τοις ύπερ-

όγκοις τοΰ τύφου (ίήμασιν οΐόν τισιν όπλαΓς κοίλαις

τοΰς μετρίους κατακραδαίνοντες. Περί ών φησιν ή

56 ΓΓ31Γ6Β εί 3ΐιιίοο» 110111111311168, 3(1 ρεΓηίοίβπι

βΟΓυηι ςιιί ίηΐβΓβυηΙ. ϋβ (|ΐιίΙ)Π8 δοπριυπι 681 *' :

ιΟηιηίδ Γγ31ογ οαΐο.τηεο δΐιρρΚιηΙίΙιΊΐ : βϊ οπιηϊβ

^ηιίουδ ίη (Ιοίο 3ΐη1>α1.ι1)ϊΐ. ι 8ί βιιΐβπι ίηβ'κϋαδ

ΐηίεΙΙβχεΓίπιυδ, ροΙβΓίιτιυδ εΐϊβιη ιϋΐιιοκίβ ρβΓδεπι-

13γΊ Ιαπηαπι Γιιηιΐίίοπιηι, 83§ίΐΐ3ηθΓαιη ει ]βοαΙ·-

Ιοπιηι. Ουί εηϊηι βηηΙ οοιιΐυηιείϊοβί ει ΪΓ3ευη(1ϊ εί

Π13ΐ6(1Ϊ6Ϊ, 60 φΙΟ(Ι ρΐ'ίθΓ68 1366880111 ρΓθΙ)ΓΪ» 36 ΠΙ3-

Ιβϋίοΐίδ, ρΓΟ Ιεΐϊβ 3ΐιΐ Ιβρίάίουβ, νεΓΟίςυββ ίΓΓΪΙαηΐ

Ιβιιηιιαιηεχ »γοιι ει Γυηο*3, ει ϊηβίβΓ ]3ευΙί]»6ίβηΐβ8,

ιηβάϊαιη οογ 83(ΐεΪ3η( εοΓυιη ςαϊ 8ΐ»(]οβ Ιογιοϊ, ει

δϊΐιϊ ηοη 03νεηΐβ8 ΐΓβηβεηηΙ. 8ηρεΓΐ)ϊχ βυίειη ει

ϊηβοΐεηΐΐχ νΐΐϊιιηι ςιι'ι βο" οηιιοπιηι ΐΓβπβΐιιΙβπηΙ εΐα-

Ιίοηβηι, πιιηϊτηβ βοβΓΓβνβΓίηΙ. δυηΐ εηίιη ρίβηβ βςιΐί

Γραφή, δτι < Μή έλθέτω μοι ποϋς ύπερηφανίας. > Τά " εοΐΐαηι 61 03ρυΙ ίιι βΐΐυπι βΐΐοΐΐεηΐεβ , ίιιθ3ΐΐ8

δέ μηχανήματα δι' ών λύεται άρμονία τοϋ τείχους,

καλώς ίν τις τήν φιλοχρηματίαν κατανοήσειεν. Οϋδέν

γάρ ούτως έστ\ βαρϋ καΙ δυσάντητον έν τί} τών πο

λεμίων παρασκευή , ώς τδ της φιλαργυρίας μηχά

νημα. Κάν δτι μάλιστα τάς άλλας άρετάς διά της

έναρμονίου συνθέσεως ταϊς ψυχαϊς περιοικοδομηθώ-

σιν, ούδέν ^ττον κα\ διά τών τοιούτων πολλάκις είσ-

δύεται τδ μηχάνημα. "Εστί γάρ ίδεϊν κα\ διά σια-

φροσύνης τήν φιλοχρηματίαν είσπίπτουσαν, χα\ πί-

σΐεως, κα\ μυστηρίων άκριβείας, έγκρατείας τε κα\

ταπεινοφροσύνης, και τών τοιούτων πάντων έντδς γι-

ιηδοΙεηΐίίΒ νεΓΐ)ϊδ, νείιιΐϊ ςυίΙ>ιΐδ(33ηι ιιηξυΐΐδ, εθ8

ηιιί Βυηΐ ηιθ(ΐ6Γ3ΐί ριιΐδβηίεβ. Πβ ςυίύυβ άϊείΐ

διτίρΙιίΓα : ι Νοη νεηίαΐ ιηίη'ι ρεβ 5ΐιρβΓΐ)ί36 ·*. »

Μαοΐιίηββ βιιίβηι ηυϋ>υ> βοΙνΊΙιΐΓ ηιυπ εοβξηιεηία-

Ιίο, 3ν3Γϊΐΐ3ΐη βυΐ ρβειιηίβε οιιρί(Ιίΐ3ΐ6ΐη ι-βο-ΐβ ηο-

ηϊηϊνβτίβ. Νϊηϊΐ βηίηιοδί Ιβιη ^Γβνβ ε( ευΐ ϋίΓΓικϊ-

Ιίυδ 066ΙΙΓΓ1 ρΟδδίΙ ΪΠ 3ρρ3Γ3ΐΐ1 ΠΟδίΜΙΠΙ, 0,03111 1113-

εηϊη» ΒνβπΙίίβ. Νβιη εΙί3Π)8ϊ ά\Ίχ νϊτΐυΐββ ρεΓ εοπ-

είηηαιη εοβ^πιεηΐβιΊοηοηι βίηΐ χάίΠεΒίχ ίη εοπιηι

βηίπιίδ, ηϋιίίοπιίηυδ εΐίβιη ρεΓ 838 βοερέ ίηΐηΐ ηι»·

οΙΓιπβ. νίίίετε επίηι Γιεεί εΐίαπι ρεΓ ΐειηροΓαηΐϊαιιι

" ΜβίΛ. χ, 56. »· ΜβΙΐΙι. χν, 18. ·' Ιετ. ιχ, 4. " ΡβηΙ. χχχν,12.

ρατκοι.. Οβ. χυν. 1%
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ίΓΓϋβΓβ ανβΓΪΙίίηι, 61 ροΓ Γιιίεπι, 61 ηιγβίβποπιιη Α νομένην τήν βαρεϊαν ταύτην και δμαχον τοΰ χαχου

3εευι°3ΐ3ΐιι 61 ιΐίΐ ϊβοιιΐβιπ ρεΓεερΙίοιιεηι, οοηΐ'ιιιεη-

Γκιηιψιε εΐ 1ιιιηιί1ίΐ3ΐβηι, ει ςιιχευη<]υε 8ΐιηΙε]ιΐ8-

ιηοίΐί, ίηίΓΟ ΪΓΓυιηρεί'ε Ιιοε ηΐίΐυιη βπινβ εΐ ϊηεχριι-

£ΐ>3ΐ)ίΙε. Ουο Πι, υΐ ηοηηιιΙΙί εοηΓιηεηΙεβ βΐ οιο-

ϋεβίί ει Λάϋ »Γ(1εηΐ63, ηιοΓίυυβςυε εοηιροδίιϊ ει

ηιοιΙεΓΟΙί, Ιιιιίε βοΐί ειιογΙιο ηοη ροδδίηι Γ83Ϊ8ΐ6Γε.

8ϊ οτξο ίηίεΙΙεοΐβ εβί 3 ηυΐι'υ εαΐεητα ΙιοδΙίιιηι,

Ιοηιριυ επί 1>ε11ϊ{;6ΐ°3ηι1ί. Νοπιο βυΐβιη οοηίίιΐίΐ ?β

ηοδίίιιηι 3είεπι ροβδβ ίιι§3Γε ει ρΓοΠί£3Γβ , ιιϊ&ϊ

ίροδίοΐί 3ΓΠΐ3ΐιΐΓ3πι " ϊΐτϊριιεηΐ. Οπιηϊιιο βυίοπι

ηειηο 'ΐ£ηοι-3ΐ ει^υδηιοϋΐ δίηΐ ατηια ΠΙα, ρβΓςαχ εΓ-

Γιείΐ υ( ><1τβΓΐΐι ΙεΙϊ» ηιίηϊαιβ βίΐ νϋ1ηβΓ3ΐ>ϊΠδ, φΐί

Ιιοβιϊαηι Γββϊδίίΐ ρο:ΐΐ3ηςϊ. Νβπι ευιτι Αροβίοΐυβ τίτ-

Ιυΐββ (ΙϊνίδίδδεΙ ίη £εηβΓ3 , υηυηιαυοϋα,υβ ββηυδ

τΪΓίαΙϊδ ρΓορη3 3Γπΐ3 εΟεϋίΐ, αοίεαϊςυβ οοι-υηι ςυχ

Ιη ηο1)Ϊ5 8ϋπΙ ορροΓίυηβ ει μιιοχίρυ». Ουηι εηίηι

ου πι Γκίβ εοηηεχυίδδεί βΐ εοηΐβχυϊκβΙ ]ιΐδΐίΐΪ3πι,

ρβτ Ρ3 3ΠΠ310 ηαυηίΐ ΐΙιοι·3οεηι, τεειε βΐ (υΐε ροΓ

ιιίπιπιψιβ ιτιίΐίΐίδ ρβοΐαδ πιιιηϊειίδ. Νοα ροΐβίίβηϊοι

ΗβΓΪ, υΐ 3ΐ(6Γυιη 3ΐ> βΐΐβι-ο ύϊδ,ΐυηείυηι, εχ 8ε Ιαΐ3

ΒΓίΒΐΐΟ.Ίΐ 3Π113 81 401 Ϊρ83 ΐΓ36ΐ3ΐ. ΝθφΙβ 611101 ίί-

(Ιε8 βϋβςιιε ορεηουε ]ιΐ8ΐίΐΐχ8υΓίίεϊι ηιΐδβηαηιίυη).

Νεςιιρ ΓϋΓ«α3 νίΐχ ]α8ΐίΙϊ> ρβϊ μ Ιυΐ3 εβί 3(1 δβΐιι-

Ιβαι, 8ί 8ε]υηεΐ3 δίΐ ίίαβδ. Ει ίΰεο ευηι νείιαϊ

(|ΐΐ3ΐικΐ3πι πΐ3ΐεπ3ηι Ιΐύειη ει ]ιΐ8ΐίΙΪ3ΐη ηϊβ οι-ηιίδ

εοηΙβχυΪ886ΐ, απηαΐί ηίΐίΐϊδ ηιυηίι ρΓχεοπΙί,Ί. Ιη

ρεεΙΟΓβ βιιίω οογ ίηΐε1Γΐ£ίΐυΓ. Ροηίβ ιιιΐβιη νίπ

οορυΐ βρε ηιυηίι, 8°ι§ηίΓιε3η8 ςιιοιΐ εοηνοηίΐ Ι)οηο

πιίϋιί 3υ1>Πιηί(ΐιη γογιιιιι δρβπι , νείυΐί φΐ.ιιη(1:ιηι £

επ8ΐ3ΐι>, ηβΙιβΓβ δΐιρεΓηε. ϋΙ)·ρ6ΐΐδ βιιίεηι αυί 681

3ΓΠΙ3 <] ιι Η) ιι 5 ΐεξίηιιΐΓ, 051 βϋεβ <ΐα;κ ΓΓ3Π({ί ηοη ρο-

ΐεβΐ, ςυβπι βοαίοοπιπι ειΐδρίδ ηοη ροίεβΐ ρβΓνΒΐΙεΓε.

Αευΐεοβ βιιίεη; ψιϊ ίηιιη'ιΐΐιιη1υΐ'3ΐ)1ΐ05ΐϋ>υ8, οιιιηϊηο

ϊηΐε1ΙΪ£Ϊηιυδ νβποβ τίΙίοΓοηι ει 3η"ιηιϊ ρειΊιίΓηιΙϊο·

ηυηι ίιηρεΐιι$. 83ΐυΐ3Π3 3ΐιΐεηι 3γπι3 ΐ]ΐΐ33 ιηιιηίυηΐ

3(1νβΓ8Π5 ηοιίβϋ (ΙεχΙβΓ.ιυι βοπιπι, Γ,υί 86 ΓοιΊίΐεΓ £β-

Γυηΐ, εβί 8&ηεΐυ8 δρίπΐυδ, ςιΓι 681 ΙβΓπΙηΊϊδ φΐϊ<1β«ι

8Ι8ΪΙ οοηΐΓ3Γίυ5, 83ΐυΐ3ΓΪ8 3υΙειη 8Ϊ 388ΐιπΐ3ΐιιι·. Οπι-

ιιίκ 3ΐιΐειιι ιΐοείπιιβ Εν3η$ε1ίε3 ρβ(1Ί1)ΐΐ5 βΟεΓΐ βεειι-

Γΐΐ3ΐ6ηι, 3(1εο υΐ ηιιΐΐα ρ3Γ8 εοΓροηβ ίηνεηΪ3ΐυΓ

ηυο*3 ει 3ρΐ3 ζά ίοΐιΐδ 3εείρίεηάθ8.

δί ϊ^ϊΙυΓ (ΙϊοΊεϊιηιιβ ευηι (|υίου8 8ΪΙ υεΐίβηϋυηι,

βΐηυε Ϊ13 ρυ§η3 03ρβ88εη(ΐ3, 3ΐΐεΓ3 ηιιοςιιε ρ3Γ8 681

•προσβολήν/ΟΟεν τινίς εγκρατείς τε κα\ σώφρονεί,

κα\ τ:ερ\ ττ^ν τ.Ί ζ-ι-ι διά^ροι , καΐ κατεσταλμίνοι τ*ν

τρόιτον, κα\ διά τών ήθών μετριάζοντεί, τ:ρδς ταύτην

μόνον άντισχείν τήν ν<5σον άδυνατοϋιιν. Ε: οίν νε-

νίητα'. ήμΐν των πολεμίων τ6 στίφος , καιρός άν εΓη

τοΰ πολεμεΐν. Ούκ άν δέ τις θα£(5ήσειε τήν έναντίαν

παράταςιν τροζώιασΟαι , μή της πανο-λίας τοϋ

Άττοττίλου δραξάμενος. Πάντως δέ οϋδε'ις αγνοεί

τον τρίτον της θείας εκείνης όττλίσεως, δι' ής άτρω-

τον 7τοιεί τοις έναντίοις βέλειι τον πρός τήν φάλαγγα

των ττολεμίων Ιττάμενον. Διελών γάρ είς είδη τάς

άρετας ό Άττίιτολος, ίδιον δπλον έκάστω των έν

ήμίν καίριων έκαστον άρετης είδος πεττοίηται.

πίατει γάρ τήν δικαιοσϋνην συμπλέξας καΐ συνυφά-

νας, διά τούτων κατασκευάζει τφ οπλίτη τον θώ-

ρακαν καλώς κα\ ασφαλώς δι' άμφοτέριυν θωρακικών

τόν στρατιώτην. Οΰ γάρ ίστιν, έτερον τοΰ έτέρου

δ'.εζευγμένον, άσφαλές δπλον έφ' έαυτοΰ τώ μεταχει-

ρι^ομένω γενέσθαι. Ο&τε γάρ ή πίστις χωρ\ς τών

Εργων της δικαιοσύνης ικανή περισώσασΟαι ■ ούδ' αυ

πάλιν ή τοΰ βίου δικαιοσύνη άσφαλής έστιν είς σω-

τηρίαν καθ' έαυτήν, διείευγμένης της πίστεως. Διά

τοΰτο καθάπερ ϋλας τινάς τώ οπλω τούτω τήν πίστιν

καν τήν δικαιοσύνην συμπλέξας, το περικάρδιον τοΰ

όπλίτου κατασφαλί^εται. 'Εν γάρ τώ θώρακι, ή καρ

δία νοείται. Τήν δέ κεφαλήν τοΰ άριστέως τή έλπίδι

κατασφαλίζεται, σημαίνων ότι προσήκει τώ καλψ

στρατιώτη, τήν ελπίδα τώ'ν υψηλών, οίον τινα λοφίαν

είς τό άνω εχειν. Ό δέ θυρεός τ6 σκεπαστήριον

δπλον, ή άρ,όαγής πίστις εστίν , ή*ς ή τών άκίδων

άκμή διαδυήναι οΰ δύναται. "Ακίδας οέ πάντως

παρά τών πολεμίων έκτοςευομένας , τάς ποικίλας

προσβολάς τών παθημάτων νοήσωμεν. Σωτήριον δέ

δπλον δ τήν δεςιάν δπλίζει τών κατά τών έχθρων

άριστευόντων, τδ άγιον Πνεΰμά έστι, φοβερδν μέν ·Λ

ϋπεναντίον, τδ δέ μεταχειριζόμενον σωτήριον. ΙΙάσα

δέ ή ευαγγελική διδασκαλία , τοις ποσ'ι ποιεί τήν

άσφάλειαν, ώς μηδέν τοΰ σώματος εύρεθήναι γυμνόν

και πρδς πληγήν έπιτήδειον.

Εί ουν μεμαθήκαμεν οΤς πολεμείν χρή, καΐ οϋτως

τής μάχης άντιλαμβάνεσθαι, μαθείν προσήκει κα\ τδ

(Ιίδοεηϋα , ηεηιρε εοιη ηυίθιΐ8 ΓοΕϋιΐδ ίηίτε εί ρβεεηι ϊτερον μέρος , οΤς Ενσπονδον είναι κα\ είρηνικδν δ

3^ογο οροιίεΐ, ΐε8(ίΓιοεΐυΓ Ιιϊε ΙΐϋβΓ. Οιιίδ 681 εΓ^ο ϋο-

ΠΙΙ8 ίπΐρ6Γ3ΐ'.<Γ, 6111 ρ6Γ ρίΗΧ'ΠΙ 1116 ΓβίΙΐΙίΙΙΙ ]ΐΐηθΙυΐ11

Γ3ΠΐίΓΐ3Γίΐ3ΐε? Οιιίϊ 681 ίυίειβ (Ιυχ Ιιιφίδ εχβΓΟΪΙιΐδ ?

Νυπι 681 ρεΓ8ρίευιιιιι (]ΐιοιΙ υΙπιιιΐ(|υο βυιΐίνίηιυβ 3

δεΓίρΙιΐΓ3 (1ίνίιιϊΐυ8 Ίη8ρ'ΐΓ3ΐ3, ηιιθ(1 οικίεβίίδ εχοΓ-

εϊΐϋβ 811 36188 3ϋ£βΙθΓΙΙΠ1 ? < ΕβΟΐβ 881 ΟΠΙΠΙ, ) 111-

ςαίΐ, ι ηιυΙΙίΙυ(1ο ιηίΐϊΐίχ εοείεδίίδ Ι:ιικΙ;ιιι1ίιιιπ

ϋευπι ·*. > Ει 1>η ιι ί ο I νϊίΐοΐ (Ιβοίε* ηιΊΙΙε πιϊΙΙϊ» εοππη

ςυί 388ί8ΐυηΐ. 6ΐιηί1ΙΪ63 ηιίΙΙε ηιϋΙΪ3 ββρίείΐ ϊηΙεΓβοβ

ι] ι ί ηιίηί5ΐΓ3ΐιΐ ". Ι'ΓορΙιεΙα 4]υθ(|ΐιε ί,Ι ΐεδίϊΓιεβηδ ,

Οοιηϊηιιιτ. εχοΓοίΙιαιιη 61 Οοιηίιιυηι εορί3Γΐιιιι νοοβΐ

1)οηιίιηιηι υηίνβΓδίΙβΙίδ ". Ει αά ^δΐιιη Νβνβ " ρο-

λόγος διαμαρτύρεται. Τις ουν δ άγαθδς στρατηγός ,

ψ διά τής ειρήνης έμαυτόν οίκειώσω ; Τίς δέ ό τοΰ

τοιούτου στρατού βασιλεύς ; "Η δήλόν έστιν, άμφω

παρά τής θεοπ-^εύστου Γραφής άκηκόαμεν, ότι στρα

τός ουράνιος, ή παράταξις τών άγγέλων έστίν; ι "Εγέ-

νετο γάρ, » φησ'ι, « πλήθος ουρανίου στρατιάς αίνούν-

των τόν θεδν. > Κα\ ό Δανιήλ μυρίας μυριάδας παρ-

εστώτων δρα, και χιλιάδων χιλιάδας έν τοις λειτουρ-

γοΰσι βλέπει. ΚαΙ δ Προφήτης τό τοιούτον μαρτύρων,

Κύριον στρατιών, κα\ Κύριον δυνάμεων τόν τοΰ παν

τός όνομάζετα: Κύριον. Και πρός τόν Ναυή δ δυνατδς

φησιν έν πολέμω · < "Εγώ, · φησ\ν, ι δ άρχιστρατη-

" ΕρΙιεδ. νι, 14. "ίυο. ιι, 15. " ϋαη. νιι, 2. 56 Ρδ3ΐ. χχιιι, 10. " ίθ8. ν, 14.
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■ρς είμι της δυνάμεως, ι Ε! δε ένοήσαμεν τίς έστιν ή Α

άγαθή συμμαχία , κοΛ τίς δ τών συμμάχων τούτων

ήγούμενος , σπονδάς προς αΰτδν ποιησώμεθα, προσ-

δράμωμεν αΰτοΰ τή δυναστεία , φίλοι γενώμεθα τφ

τοσαϋτην δύναμιν κεκτημένω. Τίς δε δ τρόπος της

•προς αύτδν οίκειώσεως, διδάσκει ή μας δ της φιλίας

ταύτης συναγωγεύς, δ μέγας Απόστολος, έν οΤς φησι·

< Δικαιωθέντες ουν έκ πίστεως, είρήνην ίχομεν πρδς

τον θεόν. ι Κα\ πάλιν ■ < Υπέρ Χριστού πρεσβεύομεν,

ώς τοϋ θεοΰ παρακαλοΰντος δι' ημών, δεόμεΟα ΰπέρ

Χριστού · ΚαταλλάγητετώΘεώ.ιΈιυςγάρήμεν τέκνα

φύσει οργής έν τψ ποιεϊν τά μή καθήκοντα , τοις

άνθεστηκόσι τη δεξιά τοϋ Υψίστου συνετετάγμεθα,'

άποθέμενοι τήν άσέδειαν κα\ τάς κοσμικάς έπιθυ-

μίας, έν τφ δσίως και δικαίως κα\ εύσεβώς ζην.

Διά της ειρήνης ταύτης τη άληθινΐ) ειρήνη συναφθη- ™

σόμεθα. Ούτως γάρ φησι περί αύτοΰ δ Απόστολος,

2τι < Αυτός έστιν ή ειρήνη ήμών. ι Οίτος δ λόγος

πάντων τών κατά καιρόν γινομένων τδ πέρας έστ\

κιι τδ κεφάλαιον. Πάντα γάρ έν καιρώ ποιεϊν έδιδά-

χθημεν, ίνα τούτο έαυτοΐς κατορθώσωμεν, τδ είρήνην

ίχειν πρδς τδν θεδν, διά τοϋ πολεμίως προστεθήναι

πρδς τδν άντίπαλον. Πάντως δέ κάν τάς άρετάς είπη

τδν ειρήνης στρατδν πρδς ας χρή φιλικώς ϊχειν ή μας,

οΰκ Εξω της άποβοθείσης διανοίας έξει τδν λόγον ·

δ'ιότι παν άρετής δνομά τε καΐ νόημα, εις τδν Κύριον

τών αρετών άναφέρεται.

Κα\ τί άν τι; έν τοις τοιούτοις τδν λόγον μηκύνη. ^

Ικανών δντων χσΧ τών είρημένων έκκαλύψαι τήν

έγκειμένην τοις (ίητοϊς διάνοιαν ; Άλλ' έπειδή διά

τούτω». .. τήν ψυχήν τοϋ προπαιδευθίντος έν τοις ΰψη-

λοϊς τούτοις μαθήμασι, πάλιν άνάγει πρδς ύψηλήν

τινα κατάστασιν τήν ψυχήν τοΰ έπομένου τω λόγω ,

χαί φησι ' Τίς περίσσεια τοΰ ποιοΰντος έν οΓς αΰτδς

μοχθεί ; "Οπερ ΐσόν έστιτω ειπείν Τί έκ τών μόχθων

τών άνθρωπίνων πάντων, έξ ών ούδέν έστι πλέον ;

Γεωργεΐ , ναυτίλλεται , στρατιωτικοϊς έγκακοπαθεϊ

πόνοις, έμπορεύεται, ζημιούται, κερδαίνει, δικάζε

ται , μάχεται, ήττηθε'ις άπήλθε, τήν νικώσαν φέρε

ται ψήφον , ταλανίζεται, μακαρίζεται, μένει έφ-

ίστιος, έν άλλοτρίοις πλανάται· πάντα δσα δρώμενα

κατά τδν βίον έν ποικίλοις έπιτηοεύμασιν, άλλα έν

άλλοις. Τί φέρει πλέον τω διά τών τοιούτων τδν ίδιον ρ

δαπανώντι βίον ή περί ταύτα σπουδή; Ούχ όμοϋ

τε τδ ζήν έπαύσατο , κα\ λήθη έπεκαλύφθη τά

πάντα· κα\ μονωθείς τών σπουδαζομένων γυμνδς

οΓχεται, έπαγόμενος μεθ' έαυτοϋ τών τήόε πραγμάτων

ούδέν, πλήν τής έπ\ τοις πράγμασι μόνης συνειδή

σεως; παρ' ής τρόπον τινά αύτη μετά τούτο γίνεται

είς τδν ούρανδν ή φωνή,'τδν διά τών τοιούτων άσχο-

λιών συμπλανηθέντα τω βίω, δτι Τίς περίσσεια γέ-

γονέ σοι τών πολλών έκείνων πόνων έν οΤς έμόχθη-

σας; Πού αί λαμπραΐ οίκίαι ; Πού τά κατωρυγμένα

βαλάντια; Πού αί χαλκαΐ εικόνες, κα\ αί τών εύφη-

μούντι>)ν φωναί; Ίδοϋ νύν πύρ κα\ μάστιγες , και ή

Ιεηβ ίιιΐ|ΐΜΐ ίπ 1)β11ο, ι Ε(ξθ, ι ίηςυίΐ, ι βυη

ρπηοερδ οορϊβπηη. ι 5ί βυΐβπι ίηΙοΙΙβχίηιιΐδ ςιι«-

τιλτλ δϊηΐ 1)θη3 ίη οβΙΙο αυχίΐίη, βΐ (ΐιπδηβπι $ί( ςυί

ΡΓ3Β65Ι 1>6ΐ1ί 800ΪΪ8, Γοβάϋδ 01)111 βΟ 11)63111115, 3(1 β]ΐΙ$

ροίβηΐίαιη οοηΓυςίβιιιιΐδ, εί δΪΓηιΐδ βπιίοί ςιιί 1»πΐ38

ΙιαΙιβΐ οορί.18. Οιπχηβηι δίΐ βιιΐβπι ηιοιίιΐδ ίηοιιικίβε

Ο)Π1 60 Γ3)Τ)ί1Ϊ3ΓΪΐ3Γΐ$ 61 ηεοβδδίΐιιάίηίδ, άΌεβΙ ηοβ

ςιιί Ιιβηε βιηίο'ιΐίβηι οοηοϋίαΐ ηιβςηυδ Αροβίοΐιΐδ,

οιητ) άίείι : « ΙυδίϊΓιεβίί βΓ?ο βχ ϋ(1ο, ραοβπ) ηβΐιβ-

«ιυβ βραά Ι)βιιηι ** ; ι βί πΐΓβυδ : ι Ργο Οηπδίο 1ε-

83ΐίοιΐ6 Γυη{ζίηιιΐΓ, (3ηςυ3Π) ϋεο ρβΓ ηοβ βχηΟΓίβηΐβ

Γο^βπιιΐδρΓοΟΙίΓΐδίο : ΚεοοηοίΙϊβπΓιηϊ ϋεο *·. · Ουβη-

ϋίυ βηϊπ) Γιιϊηιυδ ηβΐιΐΓβ ΙίΙίί \τχ, ίαοίοηάο α,ιιβκηοη

οοηνβηίιιηΐ, Γυίιηιΐδ ίη Π8 ςυί 3(1νβΓ53ηΙυΓ ; 3ά

άβχΙβΓβπι βυΐβπι ΑΙ(Ϊ8$)Π)ΐ Γαίηιηβ εοΙΙοοβίί, άβρο·

&ίΐ3 ίηιρίβίβΐβ βΙ 8«οιιΐ3Γί1ιιΐ8 (1β8°κ)6ΓΗ8, νίνοηιΐο

53ΐ)εΐο, ]υ5ΐβ, βΐ ρίβ. ΡβΓ 1)3 ηε ρβεβηι νει* ρποί

εορυΐ3θϊηιυΓ. ϋβ βο βηΐω 8Ϊε άϊείΐ ΑροβίοΙηβ :

ι 1ρ8β εδί ρ»χ ηο8ΐΓ3 ··. ι Ηοο (ΙΊεΙυιη 681 Γιηϊβ ε(

βυηιη)3 εοπιηι ςυχ ΓιυηΙ ίη ΙβηιροΓβ. Ιη Ιεηιροιβ

βηϊηι οαιηϊα ΓβεεΓβ βάοείϊ $υσ)υ8, ιιΐ ηοο ιιοΐιίβ

βϋβοΐυηι Γ6(](ΐ3πιυ8, ηβηιρβ ιιΐ ρ»οβηι 1ΐ3ΐιο.ιιΐ)ΐΐ5

3ρυά ϋβυπ), ρτορΙβΓβα ςαοά ηοβίϋϊ ει ΐηΓοβίο 3ηί-

ηιο ίυβΓΪηΐϋβ βάνβΓδϋδ 3«ΙνβΓδ3ΓΪυηι. Οηιηίηο βυίειιι

δι ςυίβ άΐκβΓΪΙ νϊιΐιιΐβδ βίδβ βχβΓοίιηπι ρ3β4β, ουηι

φΐίοαβ οροηβΐ ηοβ \αη$\ βιηίοίιίβ, ηοη βχΐτ» βυη

ςυί άβΐηβ 681 ββηβιιηι Ίβίΐαοοΐ ΟΓβιϊοηβηι : ςιιβηοΌ-

ΐ]ΐιί(1οπ) οιηηβ νΐΛηΓίΒ ηοηιβη ει οοςίΐβΐυηι ΓβΓβιΐυΓ

3(1 Οοπ)ίηιιιη νΪΓΐιιΙιιηι.

0»3ηςυ3ηι ςυί(1 ιη Ιιϊδ ρΓοΙίχϊΟΓΪ ορυβ 681 ογ3-

(Ίοηβ, ουηι δυΗίοίβηΐ ςυ* άϊοΐβ βαηΐ 3(1 βρεηεη-

ϋ ιι πι βοηδίιιιι ςηϊ ββΐ ίη νβΓοϊβ ? ΡοβΙββφΐιπ) αηΐβη

ρβΓ Ιιιβο βχοίΐ3νίι βηίιηυηι β]ιΐ5 ηυϊ ΓυΐΙ ρηυβ βΓη-

άΊΐυβ ίη ηί8 αΐΐϊβ (Ιοευηιβηΐίδ, 3(1 βΐΐυηι ηιιβηιόβηι

8(3ΐυιη βυδίυΐίΐ ηηίη)3ηι ε]ιΐ8 ςυί 86<]υίΙυΓ Γαΐϊοηβηι,

εΐ 3ΪΙ : Οίκο π)3]ογ .τΐιυηιίβηΐίβ β]υβ ήοί ί»οϊ( ϊη ϋι

ίη ςαίϋΐΐδ ίρβε Ι3οογ31? Ουοιΐ ρβΓίηάβ 681 80 βί (1ί-

οβτβΐ, Ου κ] βχ Η ιι πι αη ϊ η οηιηίοιίδ Ι&οοηΐιυβ, βχ ςοϊ-

1ιιΐ5 ηϋιίΐ 3(1 βυη Γβύ'ιΐ βηιρίίυδ ? Α^ΓΟδ εοΐίΐ, ηβνί^βΐ,

ηιϋίΐ3ΓΊ1)υ8ΐα1)0Γί1)υ8 3(11ί§ίΙυΓ,π)βΓ03ΐυΓ3ηι βχβΓβεΙ,

(Ιαηιηιιηι ρ3ΐί!υΓ, ΙυοΓαΐυτ, 1ίΙί£3ΐ, ριι^ηβΐ, οβυδ3

εαάΐΐ, δβηίβηΐίβ άαΐα Γιΐβπι νίηοίΐ, ϊηΕεΙίχ οβηβεΐιΐΓ,

1)63(08 εχίδΐίηΐ3ΐιΐΓ, (Ιοηιί ηιβηβΐ, βΓΓΜ »ρυ(1 βχΐβ-

ΓΟβ : οηιηίβ ςαβϊ ίη 1)30 νϊΐα οβΓηυηΐυΓ ίη νβπϊβ

δίαόίίδ, 3ΐί3 ίη βΐίίδ. 0>ιί(1 βί ςιιί ρβτ 1ι*ε 803ηι

οοηδυπιίι νίΐβπι 3Γηρ1ίυ8 ββεη, αιιοά ϊη ίϊβ ροηίΐ

βΐυάίυηι ει ίηόΊιβίηαηι ? Αηηοη δίηιυΐ βΐηυε ΛββίίΙ

νίνβτβ, οηιη!3 Ιβοί» βυηΐ οηΐίνϊοηβ : ει Λ ϋδ (|ΐιο-

ηιηι βίαόίο ΐβιιβηβιιΐΓ άεδεηιιβ, 3οίι ηυάυβ, Γβπιηι

ψιχ Ιιίβ δΐιηΐ ηίηίΙ ββευιη βΠβΓβηδ, ρηείετ βοΙβη

Ββιίηιιιιω δΐιβτυηι οοηδοίβηΐϊβπι ? 3 ςαβ Ιιβεβ νοχ

ι^ιιοίΙβΓηηιοιΙο ροδί ηοο ίη οοβίιιπι πιίΐΐίΐυτ, Άά βατή

φΐί ρβΓ ήυ}υ8Π)0(1ϊ οοουρβίϊοηββ 3οβΓΓ3νίΙ ϊη ηββ

νίΐ»:0υί(1 ιί1)ί βηρίίηβ ΓυΐΙ βχ ιηιιΐιίδ ΐΙΙΐβ Ιβΐιοτί-

1)118 ςΐΙΟδ ΒΙΙδΟβρίδΙί ?. 111)1 δϋηΐ ρΓ3Ε0ΐ3Γβϊ Γ6(1ί8? 151 1

δΐιηΐ (1βΓθ583β ΟΓΐιιιιοηίΒ ? υΐ)ί δΐιηΐ Ηΐηειε ίπιηξίηββ ,

οι Ι3ΐΐ(1ίΐ3ΐΐ5 ββ1β1)Γ3ΐιΐίυηι νοοβ5? Εοοβ ηαηο ίβΐιίβ

" Κοηι. τ, I. » II Οογ. ν, 20. "> ΕρΙιοδ. ιι, 14.
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βι Πλ<*ο1Ι.ί, εΐ ]υϋίεϊιιηι ηυοιΙ ηβςιιβ ηιυηεπυυδ, ηεο Α άδέκαστος κρίιις, χα\ ή άπαραλόγιστος των βεβιωμέ-

%τ&1\λ εοΓπιιηρίΐυΓ, βΐ (|ο» ΓβΙΗ ηοη ροιεδί βηΐβ-

αειχ νϊΐίυ εχβαιίηαΐίο. Ουχ εβί βΓβο πι3]ογ 3ηυη-

ιΐαηϋη εϊυβ α,υί ΓβείΙ ίη ϋβ ςηχ ίρββ 1αΙ)0Γ3ΐ? Ει

ροδίβη,· ΥίάΊ, ίηηυίΐ, (ΙίδίΓβειίοηεηι ςιιαιη άΐά'Λ

ϋευβ ήΊϋδ Ιιοπιίηυηι, υΐ ίη βείρβο <1Ί5ΐΓ»ΙιβΓ6ΐιΐυΓ

οιηηία αυχ ΓεείΙ 1)οη3 ϊη ΙεηιροΓε δΐιο. ΟιιίηεΙίϊηι

χνυπι άεά'Λ ίη εοπίε ίρβοι-υπι, ηε ίηνεηίβι ηοηιο

< ριΐδ ςυοιΐ Γεείι Οευ$ αϊ) ίηίιϊο υβςυε 3(1 Γιιιεηι.ι Οιιγ

Ιι«ο (ΙίείΙ ? Αβηονί, ίιιςυίΐ, ιιηϋβηαιη α νίΐα (ΠδΙι.Ί-

οΐ3 δίΐ ΙπιηιαηΛ ηηΐυτ», οεεβδϊοηε ίεεερίβ εχ άίνί-

ιιίδ Ι)εηεΠεϋ5. Ν«ηι ϋβιιβ ηιιϊ<1επι αά 1)υηιιαι ΓεείΙ

υπιηΊα, εΐ ϋ$ ηιιί εοηιηι ςυχ δυηΐ ραι Ιίοιροκ δυιιΐ,

ιΙεαΊΐ ΓαΙίοηειιι α,υί όίδεεΓηβηΙ ί(1 ψιοά ε$ΐ ηιείίυβ,

υεΓ (1113111 αβηϊΐα ορροιΊυηίΐίΐδ ]ικΙίοϋ ιιηίυ8ευ]υδ-

αυε, Ιιοη'ι ει Ιιοηεδίί δεηδυηι ρΓχυεί ίίδ π,ιιί ιιΐυη-

ΐϋΓ. (ίιιοηίηιη ηυΐεπι 1αρ$υ$ εδί 3 Γεείο <1β ίίδ ςυχ

8«ηΙ, ]υύίε'ιο, ρεΓ ιηαΐυιιι εοηδίΐίυηι 3νεΓ$υ$ α εοη-

δίαηΐί ΓΛίίοηε, Γεεε$8ΐιβ » ΐειυροΓβ, \ά ςυοά εδί ίη

ιηιοηυοφίε υίΠε, νεΓίϊΙ ίη εοηΐΤ3πυπι. III $Ί ο,υϊβ

ίη ηιεηβα ρτοροδίΐο οηιιιί βρριιι-ηΐιι εοιινίνίϊ, ει νβδίδ

ηιιίΐιιΐδΐΐίπι ηρΐίβ 3(1 ηρρηΐ"3ΐΐ(];ι βΐίπιεηΐ», βίηιυΙ

εΐϊαηι εβ ϋρροδυεηΐ ςηχ λ\> ίίδ ρατηηιιΐΓ ςυί ιΐείε-

εΐηηΐιιΐ' ηιι,μίδΐιιοιίί αηίΠείο, »ιιΐ 8η1)1ί1ε$ ςΙα(1ίο$,

ρεΓ φΐοδ εοηνίνχ βίοι ϋίνίιΐυηι 3ϋ(|ΐιί(1 εχ ίίδ ςυχ

βιιηΐ αρροδϊΐΗ, ηιιί ητςεπιεβ εοεί)1ε3Π3, υ,υίοιίδ φΐχ

ίη 3118Γ3 β]ϋ8 ρ»Γΐβ 051 ε3νϊΐ38, Γ;ι0ΐ3 681 ηΐ 3ρΐ8

εΐ βρροδΊΐο 88 Ιΐ3ΐ)0Γεΐ 3(1 ροΐίοπίαιη. ϋείηαΌ π,υίβ-

ρίβη εχ ΪΪ8 αυί βυηΐ εοηνοεοΐϊ 3(1 εοηνίνίιιπι, πιά

νων έξίτασις. Τις ουν περισσεία του ποιοΰντος έν οΐς

ούτος μοχθεί; Κα\ μετά ταύτα, (Είδον, ι φησ'ι, 'ιτον

περισπασμίιν δν Ιδωκε τοις υίοΐς των άνθρώπων τοΰ

περισπάσθαι έν έαυτώ τά σύμπαντα, & έποίησε καλά

έν καιρώ αύτοΰ. Κα£ γε τ6ν αιώνα εδωκεν έν καρδία

αύτών, δπως μή ευρη δνθρωπος τ6 ποίημα δ έποίη-

σεν 4 θεδς άπ' άρχης μίχρι τέλους. > Τί ταΰτα λέγει ;

Έπέγνων, φησ\ν, δθεν περιεσπάσθη της ζωής ή αν

θρωπινή φύσις, έκ των θείων εύε,ργεσιών τάς άφορ-

μάς λαβοϋσα. Ό μέν γάρ έπ' άγαθφ τά πάντα έποίησε,

και λογισμδν έδωκε τοις των βντων μετέχουσι δια-

κριτικδν τοΰ βελτίονος, δι' ου ή εΰκαίρια της έκαστο»

χρήσεως έτ.ιγνωσθεϊσα τήν τοΰ καλοϋ αΓσθησιν τοις

κεχρημένοις χαρίζεται. Επειδή δέ άπεσφάλη της

" όρθής περί των δντων κρίσεως , δια πονηρδς συμ

βουλής παρατραπε\ς τοΰ καθεστώτος λογισμού , ή

ύπαλλαγή τοΰ καιρού το έφ' έκαστου χρήσιμον ε!ς

έναντίαν έτρεψε πεϊραν. "Ωσπερ εΓ τις επί τραπέζης

πάσαν προθε\ς παρασκευήν ευωχίας, κα\ σκεύη τινά

προς τήν της τροφής συνεργίαν έπιτηδείως έχοντα

συμπαραθείη , οια δή παρά τών τα τοιαύτα φιλοτε-

χνούντων κατασκευάζονται , ή λεπτάς μαχαίρας δι'

ών οί δαιτυμδνες έαυτοϊς τι διαιρούνται τών προτε-

θέντων, ή τάς άργυράς περίνας, αΤς ή συμπεφυκυΐα

κατά τ4 έτερον μέρος κοιλότης, πρδς τδ έθνος έπι

τηδείως έχειν πεποίηται ■ έπειτά τις τών έπ' ευωχία

συγκεκλημένων ύπαλλάςας τών προκειμένων τήν

χρήσιν, έκάστψ πρδς τά μή δέοντα χρώτο, και τή

ΙαΙΟ υβυ ε]υδ ςυοά 881 ρΓοροδίΙιιηι, υΙεΓεΙυΓ υπο- ^ μαχαίρα μέν, ή έαυτδν ή τινα τών παρακειμένων

τέμοι, τί) δέ περόνη τδν ίφθαλμδν ή τοΰ πέλας ή

τδν έαυτοϋ έκκεντήσειεν ■ εϊποι τις 4ν, ότι τι} παρα

σκευή τοΰ έστιάτορος ό δείνα εις κακόν άπεχρήσατο,

αύτοΰ παρασκευάσαντος τήν αϊτίαν τών έκβησομένων

προετοιμάσαντος, άλλά τής κακής τών προτεθέντων

χρήσεως εϊς τούτο τδ πάθος προαγαγούσης τδν άβού-

λως τςΐς προκειμένοις χρησάμενον ούτως, φησϊν,

έ^νων και έγώ, οτι παρά τοΰ θεού γέγονε μέν έκα-

στον έπ\ παντί τω βελτίονι, εΓπερ έν καιρώ κατά τ?»

προσήκον έκάστου γένοιτο χρήσις· ή δέ παρατροπή

τής όρΟής περί τών δντων κρίσεως εις άφορμήν κα

κών τά άγαθά περιήγαγεν · οΤόν τι λέγω ■ Τί γλυκύ-

τερον τής τών δφθαλμών ένεργείας; Άλλ' δταν δψις

παθούσα υπηρέτης γίνεται τοις τοιούτοις, τδ έπ' εϋερ-

ηυοιμιε 3(1 83 ήπιε ηοη (Ιβεεηΐ, εΐ ςίαιίϊο ηυ'κίβηι,

νεΙ δείρΒίιηι, νεί βΐίςϋεηι βχ ϋδ ςιιί ρτορε 3εευηι-

ΙχιηΙ, δεειιτεί : εοείιίεβτί »ιι1εηι νεί ρι-οχίηιί, νεί

βηηηι οειιΐυιη εχριιη^8ΓεΙ:(1Ίε8ΓεΙ(ΐΓ ςιιοϋ 3ρρ3Γ3ΐα

εοηνίνίΙοΓίδ ίρβε 3(1 ηιβίυιη α1ιυ$(ΐ8 ββΐ, ευηι ίρδβ

ςυίάβαι ςιιϊ αρρβτανεΐ'αΐ εβϋδβηι εοτυπι ςυχ ενεη-

ΙΟΓ» 8Γ3ΐιΐ ηοη 4·8ροβυίβ$8ΐ, νεπιηι πιαίπβ υδυ<

εοι-αιη ςιΐΛϊ 8Γ3ηΙ αρροδίΐβ, 3(1 Ηοε ποίιιηι (Ιεϋηχε-

ΓΪίευηι ςιιί ίηεοηβυΐΐβ υβυδεβίϋβ ςυβ βΓβηΙ ρΓορο-

8Ϊ13. Ιΐ:ι, ίηςιιίΐ, εβο ςιιοηυε ιιονί, (|υθ(Ι 3 ϋεο

(Ιεπι ΓιιεΙυιη εδί ιιηυιη({ΐιθ(1((ΐιε αιΙ οιηηβ υοηιιιιι, δί

ίη ΙειηροΓΡ, υΐ εοηνβηίΐ, εο (ΐίοιηιΐΓ : 3νβΓδίο βυίειη

3 ΓεεΙο (1ε ϋδ<]υ% βιιηΐ, ]ιιι1ίείο, ϋεο'υχϋ Ιιοηα 3(1

οεεβδίυηεπι ηι»1θΓυηι, αϊ εχεηιρίί ε3ϋδα οΊεο, ςυίιΐ-

ηαιη εδί ]ιιεοηι!ίιΐδ οευΙοΓυηι ορβΓ3ΐίοηβ? 8εο1 η γεσία γενδμενον αίτιον κακών γεγενήσθαι λέγει· όπερ

ήΐΐ3ηι1ο ηιβίε αΟΌεΐιΐδ νίβιΐδ 881 αϋηιίηίδίεΓ εοηιηι

(|υχ δΐιηΐ ε](ΐδΐηο(1ί, (Ιίείι ΉΙ ιμιοιΙ ΓβεΙυπι Γαίι αά

ΙϊεηεΓιείιιιη, ίιι'ι$8ε 83υ83πι ηιαΙοΓυιη : ηυοιΙ ηυίάεηι

ηΊΙιίΙ 881 3ΐίϋ(1, ηιΐ3Π) ηιιού ηοηο ηιαίε ιιίεηδ ηιιίδ-

ρϊ3ΐη, εΟεείΐ ηΐ υβιΐδ εδδβΐ νίΐίυιιι. 1ΐ3 εΐίαηι ΆΪια

οπιηί3 ιμΐΐ: α Πεο 1ΐ3ΐιεΙ ηαίιιτη, 8°ιΐ3 δηηΐ ίη ΙίυεΓα

βίεείϊοηε εοΓυηι ηιιί ιιΐυηΙιΐΓ, υΐ Ιίαΐ ηιαίεΓΪα νβΐ

Ιιοηοηιιη νεί πιαΙοΓίιιη. ΟυβιηουΓεπι (ΙίείΙ ι Οπιηία

αυχ ίεεϊΐ ηοη» ίη ΐειηροΓε δυο. >0υίηεΐί3πι χνιιπι

(ίί·(ΙΊι ίη εθΓ(1ε ίρβοπιπι. /Ι'.νιπη βιιίειη ευηι δίΐ

<)υ·..1ι1.ιιιι ιηβηΐίδ εο§Ίΐ3ΐυηι δρβίίίδ εΐ ίηΐεΓναΙΙίδ (1ί·

πιεηδυη), δίβηίΓιε3ΐ οιηηειη ε]υδ ΓΓε;ιΐιιι·»ιη ηυχ ίη

ίρβο ΓυεΓίΙ. Εχ εο εΓ^ο φιοα* εοηΓιηεΐ, υηίνεΓ8ΐιηι

(ΐιιοιΐ ίη εο εοηΓιηείυΓ, ΟδΙεηϋίΐ ΟΓαιίο. Οηιηία ει^ο,

4λλο ούδέν έστιν, ή ότι κακώς τώ καλώ τις χρησά-

μενος , πάθος τήν χρήσιν έποίησεν. Ούτω κα\ τά

άλλα πάντα όσα παρά τοΰ θεοΰ έχει ή φύσις, έν τ|)

προαιρέσει τών κεχρημένων κείται, ή καλών ή κακών

ύλη γενέσθαι. Διό φησι · ι Τά σύμπαντα α έποίησε

καλά έν καιρώ αύτοΰ. ι Καί γε τδν αιώνα Εδωκεν έν

καρδία αύτών. Ό δέ αίών διαστηματικόν τι νόημα

8ν, πάσαν αύτοΰ σημαίνει τήν κτίσιν τήν έν αύτώ

γενομένην. Ούκοΰν έκ τοΰ περιέχοντος άπαν τό έμ-

περιεχόμενον δείκνυσιν ό λόγος. Πάντα ουν δσα έν τώ

αϊώνι γέγονεν, έδωκε τή άνΟρωπίνη καρδία έπ' άγαθώ

ό θεδς , ώστε διά μεγέθους και καλλονής κτισμάτων

άναθεοιρεΐν δι' αύτών τδν ποιήσαντα. Οϊ δέ δι' ών

εύηργετήθησαν, διά τούτων έβλάφθησαν, τώ μή κατά
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τδ δέον έ^άστω κα\ πρδςτδ λυσιτελοϋν άποχρήσασθαι. Α ςυ* ίη *νο Ιβεΐβ βυηΐ, άβόΊΐ ϋευβ εοπίί Ιιυηιβιιο

Α ψ Α τη! I τ/ι 'Λν» ίΤΙ «ι · ι "Ώμ... ..2. .Κ κ. .α... \ # . .Α:ί τοϋτό φησιν < "Οπως μή εύρη άνθρο,ιπος τδ ποίημα

δ έποίησεν ό θεδς έπΐ τώ της ωφελείας σκοπώ, εν

πάσι τοις γεγονόσιν άπ' άρχής της κτίσεως και μέ

χρι τής τοϋ παντδς συμπληρώσεως, ούδενδς έν τοίς

οϋσ·.ν δντος κακού, ι Οϋδέ γάρ Εχει φύσιν έξ άγαθοΰ

κακόν τι φϋναι. ΕΙ δε άγαθδς δ τών άπάντων αίτιος,

αγαθά πάντως δσα εκ τοϋ άγαΟοϋ την ύπδστασιν

£χει.

3(1 1)οηυιιι, υΐ ρβΓ παα^ιιιΙυ<1Ίηβπι εΐ μυΐεΐιπίιια'ίηειιι

εΓβ3ΐυταηιηι, ρι τ ίρδίδ εοηίειηρίεηιυτ βυπι ςυί Γβ-

ΟΪΙ. ΙΙΙί 3111611) ρ·Τ 63 ψΐ;6 36ϋ6ρ6Γ3Πΐ υβΙΙβΠοία ,

1χ$ί 8ΐιιιΐ, βο ςυοο" ηοη υηοαυοα,υε πι οροΓίβΙ εΐ 3(1

υΐί1ίΐ3(οπι ΐϋί βυηΐ. Ει ίάβο <1ίείΐ : < Νο ιηνβη'οΐ

Ιιοιιιυ ορυ$ (]υθ(1 Γεείΐ Ι)οιι« 3(1 δεορυηι υΐϋίΐϋΐΐδ,

ίη οπιηίΐΜΐ5 ηυχ Γβεΐβ δΐιηΐ 31) ίηίΐίο εΓεβΙίοηίδ, εΐ

υβαυε 3(1 υηίνεΓ8Ϊ εοηδυηιηιβίίοηεπι : ευηι ίιι ίίβ

(|ΐΐ3β δυηΐ, ιιίΐιϋ 8ίΐ ηιβΜ. > Νειιυβ εηίπι «ι Ιιοε ιΐ3ΐυι·3ΐβ, υΐ βχ 1>οηο βΐίπυίά ηιβίί η3»ε3ΐιΐΓ. 8ί ίυίβηι

1»ιιιΐ8 β8ΐ αυί ΓβΓυω οιηηίυιη 681 βυείοΓ ει εβυββ, οοηβ οιιιηΐηο δυηΐ ςυκευωουβ εχ &οηο Ιιβοβηΐ

8υ08ΐ3ηΙί3Π).

Είτα, ι'Εγνων, ι φησίν, ι δτι οΰχ εστίν άγαθδν έν Β Οείι^ε, 12. · Νονί, » ίηαυίΐ , ι ςυοά ηοη εδί

αιιτοϊς,εΐ μή τδεϋφρανθήναι,καΐτδ ποιεΐν άγαθδν ίν ίη ίρβίβ ηοηιιιη, ηίβί Ιχίαι-ϊ, ει Γϊεει-ε Ιιοηυηι ίη νίΐ3

ζωή αύτοΰ.ι Άνακεφαλαιοϋνται τώ λόγω τά είρημένα.

ΕΙ γαρ έν καιρώ τών θείων ποιημάτων ή χρησις τδ

χαλδν όρίζει τη άνθρωπίντ}, ζωή, εν άν εΓη καλόν, ή

διηνεκής έπΐ τοίς καλοϊς ευφροσύνη, ήτις έκ τών

άγαΰών έργων γεννάται. Ή γάρ τών έντολών έργα-

σία, νΰν μέν διά τής έλπίδος εύφραίνει τδν τών κα

λών προϊστάμενον έργων μετά ταΰτα δέ άπόλαυσιν

τών αγαθών έλπίδων δεξαμένη, Γδιον τοις άξίοις τήν

εΰφροσύνην προτίθησιν, δτε φησ\ν δ Κύριος τοις τδ

άγαθδν πεποιηκόσιν, δτι ιΔεύτε,οί εύλογη μένοι, κλη

ρονομήσατε τήν ήτοιμασμένην ϋμΐν βασιλείαν. » Καί

οπερ έστίν ή βρώσις κα\ πόσις τω σώματι, δι' ών

συντηρείται ή φύσις, τοΰτό έστι τή ψυχή τδ πρδς τό

«(ι». · ΗΪ3 νειΊιίΒ ίη δυηιηιβιη εοΐΐφΐ ςυβϊ (1ίεΐ3 δυηΐ.

δί βηίηι άίνίηοΓυηι ορεηιι» υδυβ ίη ΐειηροΓβ ϋεΓι-

ηίΐ υοηιιηι Ιιιιυιηικρ νϊιιβ, υηυπι ΓυεπΙ Ιοηυηι,

ηειηρκ ρβΓρβΙυα ίη Γββυδ 1)θηί$ 61 ΗοηβδΙίδ 1χΐίΙΪ3,

ςυχ η38είΙυΓ βχ 1>οηί8 ορεήηυδ. Μαικίβίοππη εηϊηι

ουδειναΐίο, ηηηε ςυίαεηι ρεΓ δρεηι 1χ1ί1ί3 «ΙΓκ-ίΐ

ευηι ςυί ϋοπα ΙΊπ-ίΐ οροτη : ροδίοκ ηπίπη οοιιμ

βρει ίπιείιι ηεεερίο, ρΓοροηίΙ ρΓ0ρΓΪ3ΐη ϊίβ ςυϊ

ϋίςηί $υηΙ 1χ(ί1Ϊ3ηΊ, (|ΐιπηι1ο ϋίείΐ ϋοηιίηυβ ΐίδ ηυί

ηοηυπι ΓεοβΓυηΐ : ι ΥεηίΙβ, οεηεάίεΐϊ Ραίι ίδ Γηεί,

ρο$$ί(1εΐ6 ρ3Γ3(υηι νοίιίδ Γεςηυπι ι Ει ηυοιΐ ε$1

ι'ώιΐδ ε( ροΐυ$ εοΓροΓΪ, ρε γ πιι.ν εοιΐ86Γν3ΐυΓ 113-

ΙιΐΓ3, ηοε εβί 3ηίηΐ3Β 3(1 οοηυηι ββρίεβΓβ, ει Ιιοε 681

άγαθδν βλέπειν, χαΐ τούτο ώς άληθώς δόμα έστ\ θεού 0 νβΓβ άοηυιη ϋβί, ϊη Οευπι άβΠχοδ 1ια1>6Γβ οεηίοβ

τδ ίνατρΜίΓειν Α?»7ι ΤλΓ,-« «Λ- 1 ν - , ,· . ....τδ ένατενίζειν θεώ. Τούτο γάρ έστι τδ δνομα, 8 έν

τοίς έφεξής είρημένον διερμηνεύεται/Εχει δέ ή λέξις

ούτως · € Καί γε πας άνθρωπος δς φάγεται, καΐ πίε-

ται, καί ίδη άγαθδν έν παντί μδχθω αύτοϋ, τούτο δέ

δ\5μα θεού έστιν. ι Ό; γάρ δ άνθρωπος, φησίν, 6 σαρ

κώδης έν τω φαγείν κα\ πιεΐν τήν ίσχΰν έχει, ούτως

ό πρδς τδ άγαθδν βλέπων (άγαθδν δέ άληθινδν δ μόνος

άγαθδς άν είη) δόμα θεού έχει έν παντί μόχθω αύ

τοϋ, αύτδ τούτο τδ πρδς τδ άγαθδν άεΐ βλέπειν.' Διά

τοΰ Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού · φ ή δόξα καί τδ

κράτος εις τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

" Μ3«1ι. χχν, 34.

Ηοε 681 εηϊηι ηοηιεη, ηηοά Ίη 'ύ$ φκΒ (Ιβίηοβρβ

άίεΐα δυηΐ ίηΙβΓρΓβΐ3ΐυι·. Ιο βοίβηι ηβοεί εοηΐβχΐηβ:

13. < Ουίηειίβηι οιηηίδ ηοηιο π,υΐ εοηιοίΙβΓίΙ, ε(

1)ί1)6ΓίΙ, εΐ νίάβπΐ ϋοηυηι ίη οηιηί ΙβΙιοΓβ $ιιο, Ιιοε

εβί 3υΐβπι άοηυιη ϋβΐ. > Νβπι βίειιΐ ηοηιο, ίηςυίΐ,

οαΓηϊΙίδ ϊη εοωεάβηιΐο βΐ 1)ί1>εηάο Ιιβίιεί νίΓββ :

ί(3 (]υί 3(1 ϋοηυπι αερίοιΐ (Ιιοηυπι βυΐεπι νεΓυηι

681, ςηί δοΐυβ εβί υοηυβ ) (Ιοηυιη ϋεί 1ΐΗΐ)βι ίη οηιηί

ΙβΙιΟΓβ 8αο, ηοε ίρβυηι 3(1 Ίά ηυοιΐ Ιιοηυπι εβί

βεηιρεΓ βδρίεβΓβ. Ρεχ ϋοπιίηυηι ηοδίηιιιι ίε$υπι

ϋΙΐΓίβΙυαι: ευί ς1θΓΪ3 6( ροίβηϋα ίη 335ευΐ3 βχευΐο-

Γυπι. Αηιοη.
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

ΕΞΗΓΗΣΕ ΑΚΡΙΒΗΣ

ΕΙΣ ΤΑ ΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ

δ. Ν. Ρ. ΟΚΕΟΟΚΙΙ

ΕΡΙ80ΟΡΙ ΝΥ35ΕΝ1

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ

ΙΝ ΟΛΝΤΙΟϋΜ ΟΑΝΤΙΟΟΚϋΜ

(6ί·ηΐίαηο Βετναίο ϊηίβτρΓβίβ.)

ΡΚΟΟΕΜΙϋΜ Αϋ ΟΙΛΜΡΙΑϋΕΜ.

0γ31ινι) 81 βοεερίιιηι ίιιίι ηπΐιί ίίικίίιιηι (1β €άο-

Ιίεο εβηΐϊεοπιηι, φΐοί! οι οογαπι, ει Ιυϊβ αιΐ ιΐ08

βχρο8ΐιί$ΐί ΙϊΙΙεπβ, υΐ ςυοά 1ιοηε5ΐίε Ιιιεβ νίΐχ ει

ριιΐ'36 οηίιτίΰο εοηνειιίβι, υΐ ρεΓ ευηνεηΐεηίβηι εοη-

Ιβηιρίαΐίοηειη 3ρβΠ3ΐυΓ ςικε 851 ϊιι νει1)ί8 οεειιΐΐϊ

ρΐιίίοδορίιία, β)) εα (]υχ εβί ϊη ρτοηιρίυ (ΙΐεΙίοιιε,

ϊη ρατϊ8 3ε Μικτή* βεηβίΐιυβ εχριΐΓ§3ΐ3. Οικιπι-

οϋΓεηι ρΓοηιρΙο ει 3ΐ»επ αηϊιηο <Ιβ Ικκ: η: ΐυβιτι

βεεερΐ βοΐΐίείΐυάίηεηι : ηοη ςυοϋ 3(1 Ιυοβ ιηοΐΐδ

Ιιοε Ι'ιΐΐ ΓυΙιιπιιη.δίΐ οβϋί: <.·>! βηίπι ιηίΙΓι ρεΓ$ιΐ3-

Μΐιιι ριίΓυιη 838ε Ιααιη ίΐηίιιιχ οευΐυπι, 3ΐ> οιηηί

£0Γ(ϋ(1α ει υ1)δε6ηΐ ευ^ϊΙ»ΐϊοηβ, ε( ςιΐίε 3£ίΐ3ΐιΐΓ 31)

βηϊηιϊ ρβΠυΓΐ)3ΐϊοηΊΙ)υβ , ευιιιςιιε ρεΓ ιΐίνΐηα Ιιχε

νβΓΐ)3 3(1 5ΪιιεεΓ3ΐιι ει 3ΐ> ϊηΐεΓΪΐα 3ΐίεη3ηι $ροη$3ηι

ϊηΐυειί είΐΓβ «ΙΙυηι ίιπρβϋίηκ'ηΐυπι '· >υιΙ υΐ ςυί ςιιηΐ

ρ3υ1θ ηι:ιρΊ8 ε3ΓΙ)3ΐε$, ρεΓ 63Π) <Ι<·.|ΐΚ·;ΐΙΙΙΙΙΓ 3(1

$ρϊηΐ(ΐ3ΐειη εΐ πιβιεπχ εχρεπβηι δίαίιιπι ηιιϊιικι:,

»(1 ηιιεηι (ΙυεΐΙ 1ιΐ<; ΙΊΙιογ ρεΓ 53ριεπΐί3ηι ςυ* ίη εϋ

ύεΐϊΐεςεϊΐ. 0υοη;3ΐη αυίοπι ηοηηιιΙΙίδ νπίβΙυΓ εεείε-

βίΜΐίεϊβ, 53εΓχ δετίρΐιΐΓΧ ΙΐΙΙβηαι ει (ΙίεΙίοηεπι

ρεΓρεΙπο ε$$β ΜΊρκΊκΙαπι, ηεε 38δοηΐπιηΐυΓ ρεΓ

χιΓιςιηβία βΐΐεςοηαδφΐε βΐ δεηδυ» ΐΓηηοβ α1ί(|υϊ<1

»Ι> β* (Ιίεΐυηι εββε αιΐ ηοδίΓαηι ιιΐίϋΐηίοιιι : εχίδΓιπιο

ρππιυιη βδ8β ηεεεδδβπυιη, ϋδ τείροηιΙεΓε ηοί (1β

ϋϋ 1108 3εευ83ηΐ, ει οδΙεικΙεΓε, ςυοϋ ηϊΐιίΐ 3ΐ)8ΐΐΓ-

«Ιπιιι ει βΐϊεηιιπι Γιοϊοιιβ, βί εχ ιΙΊνϊιιβ ει α Πεο

ίηβρίΓαΙϊ δειίρΙιΐΓ3 οιιιη'ι ΓβΙίοηε νειιεηηΐΓ ιιΐίϋΐα-

Ιβιη : -.α 5ϊ ρΓ08ΐΐ ηιιίϋειη ιΐίαίο ίηΐεΐΐεεία ϊιι (Ποία

Α Ι1Ρ00ΙΜ10Ν ΠΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ.

Άπεδεξάμην ώς πρέπουσαν τφ σεμνώ σου ]3ίω,

χα\ τη καθαρά σοϋ ψυχή, τήν περί τοΰ "Ασματος τών

φσμάτων σπουδήν, ήν κα\ κατά πρόσωπον χαΐ διά

γραμμάτων ήμϊν έξέθου, ώστε διά της καταλλήλου

θεωρίας φανερωθήναι την έγκεχρυμμένην τοις (5η-

τοϊς φιλοσοφίαν, της προχείρου κατά τήν λέξιν έμ-

φάσεως έν ταϊς άκηράτοις έννοίαις κεκαθαρμένην.

Διδ προθύμως άπεδεξάμην την περ\ τούτου φρον

τίδα, ούχ ώς σοΕ τι χρησιμαΐον είς τδ σδν ήθος

(πέπεισμαιγάρ σου καθαρεϋειν τδν της ψυχής δφθαλ-

μδν άπδ πάσης έμπαΟοϋς ιε καΐ ρ"υπώσης έννοίας,

κα\ πρδς τήν άκήρατον χάριν διά τών θείων τούτων

ρ"ητών άπαρεμποδίστως βλέπειν ), άλλ' έφ' φ τοις

ρ σαρκωδεστέροις χειραγωγίαν τινά γενέσθαι, πρδς τήν

πνευματικήν τε καΐ Αϋλον της ψυχής κατάστασιν,

πρδς ήν άγει τδ βιβλίον τοϋτο διά της έγκεκρυμμένης

αύτώ σοφίας. Επειδή δέ τισι τών εκκλησιαστικών

παρίστασθαι τή λέξει τής άγιας Γραφής διά πάντων

ίέναι δοκεϊ, κα\ τδ δι' αινιγμάτων κα\ υπονοιών εί-

ρήσθαί τι παρ' αύτής είς ώφέλειαν ημών οϋ συντί

θενται* άναγκαϊον ήγοϋμαι πρώτον περ'ι τούτων τοις

τά τοιαύτα ήμΐν έγκαλοΰσιν άπολογήσασθαι , οτι

ούδεν άπδ τρόπου γίνεται παρ' ημών, έν τώ σπουδά

ζει-; ημάς τδ παντοίως Οηρεύειν έκ τής θείας χα\

θίοπνεύστου Γραφής τδ ώφέλιμον · ώστ' άν μεν ώφε-

λοίη τι κα\ ή λέξις ώς είρηται νοουμένη, ϊχειν έξ

έτοιμου τδ σπουδαζόμενον. Εί δέ τι μετά ύποκρύψεως

έν ΰπονοίαις τισ\ και αίνίγμασιν είρτημενον, άογδν
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*1ς ώφίλειαν είη κατά τδ πρόχειρον νόημα, τοϋς Α ΓυίΙ, ρΓοηιρίϋΜ 61 ραταΐΐιηι ΙιαΙοαηΙ \Λ, ειπιΐδ Ιβ-

ταιοότους λόγους άναστρέφειν, καθώς διηγείται 6 διά

των Παροιμιών ήμας παιδεΰων λόγος είς τδ νοήσαι,

ή ώς παραβολήν τδ λεγόμενον, ή ώς σκοτεινδν λόγον,

ή ώς (ίήσιν σοφών, ή ώς τι τών αινιγμάτων. Ών

την δια της αναγωγής θεωρίαν, εΓτε τροπολογίαν,

είτε άλληγορίαν, είτε τι άλλο τις όνομάζειν έβελοι,

οϋδϊν περ\ τοΰ όνόματος διοισόμεθα, μόνον εί τών

επωφελών Ιχοι[το] νοημάτων. ΚαΙ γάρ 6 μέγας Από

στολος, πνευματικόν είναι λέγων τδν νόμον, έμπε-

ριλαμβάνει τφ όνόματι τοΰ νόμου κα\ τά ιστορικά

διηγήματα, ώς πασαν θεόπνευστον Γραφήν, νόμον

εΐναι τοις έντυγχάνουσιν , ού μόνον δια τών φανερών

πραγμάτων, άλλά και διά τών ιστορικών διηγημάτων

παιδεύουσαν, πρός τε γνώσιν τών μυστηρίων, κα\

ηειιΐυτ δΐιιιΐιο. 5ί ςυίϋ αυΐβιη οεουΐΐβ (ΓκΊμπ, ίη

Βΐχβιιίδ 8βιΐδϊ1)ΐΐ8 εί &ηί<;πΐ3ΐϊϋ.ΐ5, 3(1 ιιΙί1ίΐ3ΐειη δϋ

ρίβηε οΓιοδίιιη, δί δρεείεΐιιι- δεηδίΐδ ο,ιιί εδί ίπ

ρΓοηιρΙυ βΐ ιΐβ εο βεπιιο Γΐ3ΐ, βϊοαΐ ηοΙ>Ϊ8 ΟδΙεηιΙίΙ

ςαί ηοδ επιύίΐ ρει· Ρι·ονει·1)ί:ι, 3(1 ίηίεΙΙίςεικΙιιιιι,

νβ! (3ΙΚ1Ι13ΙΙ) ραΓβϋοΙαπι ίιΐ ηυοϋ ϋϊεΐιιιη εβί, νιΊ

(ηηηιιαιη οΙΐδευι-Ληι ΟΓβΐϊοηειιι, νβΐ Ϊ3η(|ΐΐ3ΐιι (ΙίεΙιιιη

δαρϊεήΐιιιη, νβΐ Ι3ηαυ3ΐη αΓκμκκΙ %ιΓι§ιιια. Οιΐίβ ρε»"

:ιιι;ι«οι···ιι βιιίειτ) βχδίοΐίΐ εοηιειιιρίβΐίο, δε·ι ίτοροΐο-

£'ΐ3ΐη, 50ΐι αΙΙβςοη&ιη &ευ βϋΙοΓ νβϋδ ηοπιίη&Γβ, «1ε

ιιοηι'ιηβ ιιϋιίΙ εοηΐεηιίεηιυδ, 8Ϊ 3 δεηδίι υΐίΐί ηοιι

ΓεεεϋβΙ. Μββίιυδ βηίηι ΑροδίοΙιΐδ ίε^οιν (Γιοειίδ εϊδο

8ρΪΓίΐ<ΐ3ΐειη , Ιε^Ίδ ηοπιίιιε εοιιιρΓεΙιειίιΠί εΐίβιη

1ιί8ΐοΓΪε38 ιΐ3ΓΓ3ΐίοηε8 , &ι1εο αϊ υηϊνεΓ63 3 Πεο

πρδς καθαράν πολιτείαν τους έπιστατικώς έπαΐον- Β ίιΐδρίΓαΙα 5θΓΪρΙιιι·α 6ΪΙ Ιεχ ϋδ ηυί ίρδ3πι ΙβςυηΙ, ηοη

τας " κέχρηται μέν τή εξηγήσει κατά τδ άρέσκον

αδτφ, πρδς τδ ώφέλιμον βλέπων· οδ φροντίζει δε

τοΰ όνόματος ω χρή κατονομάζεσΟαι τδ ε'δος της

έξηγήσεως. 'Αλλά νϋν άλλάσσειν φησι τήν φωνήν,

μέλλων μετάγειν τήν ίστορίαν είς τήν Ενδειξιν της

περ\ τών Διαθηκών οικονομίας ■ είτα μνησΟεΙς τών

ίΰο τοΰ Αβραάμ τέκνων, τών έκ της παιδίσκης καΐ

της έλευθέρας αδτώ γεγονότων, άλληγορίαν όνομάζει

τήν περ\ αδτών θεωρίαν. Πάλιν δέ πράγματά τινα

διηγησάμενος της Ισ,τορίας φησ\ν , οτι ΤνΛιχώς

μέν· συνέ€αινεν έχείνοις, έγράρι\ ιέ Λρύς νου-

θεαΊαν ι)μώγ. Κα\ πάλιν τδ, μή δεΐν κημοϋσθαι

τδν άλοώντα βοϋν ειπών, προσέθηκεν, οτι ού μέλει

δοίιιιιι ρεΓ ρι·α:εερΐ3, δεά εΐϊαηι μοι- ηί$ΙοιΪ033 πηγ-

Γ3ΐϊοηεδ ει-υοΊεηδ, εί 3ϋ εο^ηίΐίοιιεηι ηι>'5ΐεΠ0Γϋηι,

εί 3(1 8ΪιιεεΓ3ΐιι νίΐα' ίηδίίΐιιΐίοηεηι , εοδ φιί ;μΙ

8είεηΐΪ3ΐη 3εοοιηπ>ού3(ο; βιιάίυηΐ ; ιαίΐαΐ1 ηυί(1ειιι

εχροΐίΐίοηε, υΐ δίΐιϊ ρίβεοί, 38ρίείειΐδ 3(1 ί(1 φιοιΐ εδί

υΐίΐε, ηοη ειΐΓ3ΐ 3ΐιΐεπ) αυο ηοιηίηε ΒΪΙ νοεβηιΐιιιη

£βηιΐδ εχρο$Ίΐίοιιϊδ ; δειΐ ηυηε (μιίϋειη (ΙίείΙ δβ

πιυΐΒΓε νοοεηι, Ιΐ'αίΐϋϋΐυτυδ ΙΓίδΙοηΜΠΊ ηϋ ίηάΐεαο-

άαπι ΤεδΙβιιιεηΕοΓϋΐιι (ΓίδροδίΙϊορρΓη. Πεϊηϋε ηιεη-

Ιϊοηειιι Γβείεαβ (Ιυοηιηι ΟΙίοΓυπι Α1)Γ3ΐι% , ςυί εϊ

ιΐ3ΐί δΐιηΐ εχ 3ηεί]ΐ3 ει ΙίϋείΜ, 3ρρε1ΐ3ΐ 3ΐ1ε§οι ί»ιη

ι3ε ϋδ εοηΙεπ)ρΐ3ΐίοηεαι 6'. ΚαΓ8ϋ8 3αΐειη ειιηι ο«ι;β-

ΰηπΐ η3ΓΓ38501 εχ Ιιίδίοπβ, (Ιίεΐΐ : II α:ο ϊη Λ^ΜΙΌ

τφ θεφ περ\ τών βοών, άλλ' δτι δι' ήμάς πάντι^^ς ίΙΓι$ βνβηίεΙ>αηΙ : αήρια $ηηί αηΐβτη αά ηοίΐταηι

έγράφη. "Εστι δέ δπου τήν άμυδροτέραν κατανόη- αάηιοηϊΐϊοικηι β*. Εί ΓυΓδυηι ειιιιι (ΙίχίδδΡΙ, Νυη

σιν κα\ τήν ίκ μέρους γνώσιν, έ'σοπτρον όνομάζει βε«β αΙΙϊραηάΐίΜ οι ύουι ΙήΙηταηΐΊ 6", 3(1]εεΊΐ ϊΐΐιιά,

χα\ αΓνιγμα. β«ο ηοη βί$ΐ αιταιη άβ 6ο/)Ηί, δειΐ οαιηϊαο ε3 εδδβ

δΟΓίρΐβ ρΓορίεΓ ηοδ. Α1ίοα1>ϊ βυίειη ϋΙΐδουΓΪοΓεηι ϊηΐεΐΐϊ^εηΐίβιη, ει ηυ» εδί βχ ρβιΐε εο$μιίΓιοηειη,

δρεευΐυιη ηοιηίη,ιΐ εί χηί^ηΐΒ β0.

ΚαΙ πάλιν τήν άπδ τών σωμάτων πρδς τά νοητά

μετάστασιν, πρδς Κύριον έπιστροφήν λέγει, καΐ κα

λύμματος περιαίρεσιν. Έν πασι δέ τούτοις τοις

διαφόροις τρόποις τε κα\ όνίμασι της κατά τδν νοϋν

θεωρίας, έν ύφηγεΐται διδασκαλίας εΐδος ήμϊν, τδ

μή δείν πάντως παραμένειν τώ πράγματι, ώς βλα-

πτοώσης ήμάς έν πολλοίς έπ'ι τδν κατ' άρετήν βίον

της προχείρου τών λεγομένων έμφάσεως· άλλά με-

ταδαίνειν πρδς τήν άϋλόν τε καΐ νοητήν θεωρίαν,

Ει τυΓδυδ ΐΓ3ηδΐ(υιιι α Γε1)υδ οοΓροΓαιίΙιυδ 3ά 83$

(]ιι;γ ε3(1ιιηΐ μιΙ> ίιιΐεΙΙϊξειιΐί3ΐη, αρροΐΐαΐ ΐΓ3Πδΐΐυηι

3(1 Ποιηϊηυα), εί νεϋ 3ΐ)ΐ3ΐίοιιεηι. Ιιι οηιιΓιΙιυδ 3ΐι1βιη

1ιΐ8 (ΙίνεΓδϊδ Ιοεΐδ 61 ηοιηίηϊ1>υ$ ε]ϋ8 ηυχ εδί ία

ιηεηΐε εοηίοπιρίβΐίοηίδ, ηοδ υηιιηι (Ιοεεί ιΐοείηηαΐ

^εηιΐδ. ηυη οροηεΓε οηιιιίηο πιααεΓε ίη ΗιΐεΓ3,

υΐροίε ηιιοιΐ εδί ίη ρΐ'οηιρίιι εοΓυιη (]υχ ()ί-

ειιηΙϋΓ 5ΪξηίΓιε3ΐϊο, ίη ητηΙΙϊδ ηοδ Ιχιΐβΐ ίη ϋδ ςυχ

ρεηίηεηΐ 3(1 νίΐαηι τεείε ει εχ νϊΓΐυΐε «1β£βη<ΐ3ΐιι;8β<1

ώστε τάς σωματικωτέρας έννοιας μεταβληθήναι β ΐΓβιΐδίρε 3(1 ηι»ΙβΓΪ3ϊ εχρεΓίεπι, εί (]υ»3 βυΐ) ίηΐεΐΐί-

πρδς νοϋν κα\ διάνοιαν, κόνεως δίκην της σαρκωδε-

στέρας έμφάσεως τών λεγομένων έκτιναχθείσης.

ΚαΙ διά τοΰτό φησιν , οτι Τύ γράμμα άποχτείνει,

τύ δέ ΧΓενμαζωοποιεϊ· ώς πολλαχή [της Γραφής,

τουτέστι] της ιστορίας, είπερ έπΐ ψιλών σταίημεν

τών πραγμάτων, ούκ άγαΟοϋ βίου παρεχομένης ήμϊν

τά υποδείγματα. Τί γάρ ώφελεί πρδς άρετήν τδν

άκοϋοντα Ώσηέ ό προφήτης έκ πορνείας παιδοποιού-

μενος, καΙ Ησαΐας είσιών πρδς τήν προφήτιν, ε!

μέχρι της λέξεως στήσειέ τις τδ λεγόμενον ; "Η τί

πρδς τδν ένάρετον συντελεί Βίον τά περ'ι τοΰ Δα6\δ

μ<·ηΐΊ;ι:ιι <·;ιιΙ:ΐ εαηΙεηιρΐ3ΐϊοηειη, υΐ δεηβυδ ςυί 8υη(

ρβιιΐο αΐ3{|ίδ εοΓρθΓ3ΐε8, ΐΓ3(1υε3ηΐυΓ 3(1 ιηεηΐεηι εί

ίηΐεΐΐί^εηΐίηηι, 6Ζ0Ο893 ριιΐνεήδ ίη πιοϋυηι εοΓυηι

ςυ3? (ΙίευηΐιΐΓ 3ρεΓ(3 δί^ηΊΓκβίίοηε. Ει 'κίεο άίείΐ :

ί,χΐίετα οαΊάχι, «ρΐπίκι αιιΐΐΐη ήνΐββαΙ *' : ιιίρηίε

(]ΐιθ(1 8χρε ηίδΐ0Γί3 8Ϊ δίείεπηιιΐδ ίη ηυιΐϊδ Γ6θυ>,

ηο1>ίδ ηιίηίιπε ρΓ33ΐιε3ΐ εχεηιρίυηι Ιιοηχ νίΐ». ί,ΗΐίιΙ

εηίηι 3(1 νίηιιίεηι αηιΙίΐοΓί ρΓοΓυεί'ίΐ, ιμκκΙ ρΓορΙιε(3

Γιΐίοδ ρΓοεΓεεί βχ Γοπιίεβίίοηβ 68 ; εί Ε83Ϊ38 ίιι^Γβ-

(ΙίβΙυΓ 3(1 ρΓθρΙιεΙΪ883ΐη -\ δί ηοη υ!ΐΓ3 ΙίΙΙεΓΧ

(Ιίεΐϊοηεηι ρΓοεεϋβΐ ϊ<1 ηυοϋ άϊεΐΐατ) Αιιΐ ςιιί(1 ίκΐ

" Κοπι. νπ. 1 4. » 6>|. ιν, 2ί . " I ϋοι·. χ, 1 1 . «Μ Τίι«. ν, 18. " 1 Εογ. η, 9. 65 Η Οογ. ιιι, 5.

" Οβεβ ι, 2. «· 183. νιιι, Ζ.
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νϊίαπι βχ νίΓΐυΙβ ϋθ^βηιίαπι εοηΓβπιηΙ αηχ αε Οανίάε .

ΠυηΙ η3ΓΤ.ιΙϊοηβ9, ειπη αιΐυΐΐεπυιιι 61 εχύββ ε]ι>8 ίη

υιιηηι εοηειίΓΓεπηι ηεΓαπιιηι Γαεΐηυ$? 8ί αυΐβιη

Βΐϊιρια ΙηνεηϊαΙυΓ Γ3ΐίο, αυχ 08ΐειΐ(1»1 ίά ςυοιΐ ρκΓ

63 (ϋ$ρβηβ3ΐυΓ ίη ηιιΐΐαηι οαϋοτβ ι-ερΓβηεηβίοηβιη,

ιυηε νοπιιη εβββ οβΙβηάβΐιΐΓ υ ςιιοά ιΐίείΐ ΑροβΙο-

1ιΐ8, ηβιηρβ ςποιΐ ί,ϊΐίβτα οοάάίΐ (πΐ3ΐ3Γυπι βηίηι

ΓβΓϋπι ίη $6 ΙιαοβΙ εχεηιρίβ), ιρίήΐιι» αηίετη νίνίβ-

εαί; ββηβυηο βηΐπ) ηυί αρραι εί ει εαϋίΐ ίη νίΐυρβΓα-

ιϊοηεηι , λΑ άίνίηίοΓβιη ΐΓβϋιιείΙ ΒΪ^ηϊΰεβίΐοιιβαι.

8είπ>υ8 αιιίεηι βΙ ίρβυπ) ΥεΛϋΐη, ςαοιΐ αο υηίνετδα

»(]θΓ3ΐιΐΓ εΓ63ΐυΓ3, ςιιηηάΌ ϊη βίηιίΐίΐυάίηε ηοπιίηίδ

βΐ Γιούτα ρεΓ εαπιβιη (Ιίνίηϊ ΐΓ3(1εΙ>αΙ πιγδίεπα, βίε

ηουίβ τενεΐατε Ιε^ίβ βεηβϋβ εΐ πονβίβηα, υί (Ιυοδ

ηοιηίηεδ ςυοηιπα 681 νεπιιη ΐεδίίηιοιιίυιη, ββϊρβιαη

άίεαΐ 8856 ει ΡβίΓβιη " : βΐ ββΓρβηίειη χπευηι ίη

βιιυΐίιηβ εΐαΐυιη, αυί ρορα'.ο ιτιοΓίίΓβηβ ιηοηίΐΗΐβ

■αιιείαίο ορεω ΓβΓβ1)81, ΐΓ*η$ΓβΓ3ΐ »ά άίβρεηββίίο-

ηβηι ίη επιεβ ρΓΟ ηουίβ (ίοΐαα " : ίρδΟΓυηιαυβ

ββηειοΓυηι ευοπιπι άίβείρυΙοΓυιη ΐη£βηϋ ηευπιεη

ρβΓ Ιβείοδ βχειεεαι βεπηοηεβ, ίη ρ3Γ3ΐ>ο1ί8, ίη είπιϊ-

Ιίιυάίηίυυβ, ίη νειηίδ ουβειίΓίδ, ίη όίεΐΐβ ςαχ ρτο-

ΓειυιιΐιΐΓ ρβΓ χηίςυΐ3ΐ3, ςυοπιπα ββΟΓβυηι αΉ1)3ΐ

6χροβϊΙϊοο68, βΟΓϋΐη 8ο1νβπ8 0086ΐΐΓίΐ3ΐεηι ". Νοη-

ηυηηιηιη βυίει», β! ηοη 68861 αΙ> ΠΙίδ εοοιρΓβηβηβιιβ

βεηβυδ εοηιηι α,υχ αΊεεΙ>3ηΙυΓ, ΓβρΓεηεηϋεΐΉΐ εο-

Γυηι ϊη(βηϋ Ιβΐ'άΊΐβίεηι, ει ίιη1)βείΙ1ίΐ3ΐεηι, υΐ ςυΐ

εββεηΐ ΓϋιϋοΓεδ 3ά 'ιηΐβΙΙί^εηάιιπι. Οιιαικίο εηίπι

]ιιΙ)603( εο8 308ΐ1ηβΓβ 3 ίβπηεηΐο Ρηαπδβίεο " :

ίΙΠ νεΓΟ ραβΐΙΙο ει 36]βεΐο αηίηιο 38ρίείε1)3ηΐ 3(1

εοΓοβ8 Ίη ςιιΐΐηΐί ραηιιηι εοηαπαεβίηιη ηοη αΐΐαΐβ-

ΓυηΙ*. Ιυηε 608 ίηδβεΐΐΐυτ, υί ηυί ηοη ίηΐε11ί§βΓεηΐ,

ηυοϋ εδβεΐ (ΙοείΓΪηβ, ςυχ βί^ηΊΓιεβυαίαΐ' ρβΓ ΓβΓ -

πιβηΐυηι. Ει ηΐΓβυβ ευιη βί ηιοηβαιη βρροηβΓβηΙ

ιΐίδοίρκίί, ίρδοςυβ ΓββροηαΊβββΙ : Ε</ο Ιιαύεο εοηιβ·

άβηάαηι άύιιιη ηυειη νο$ ηαάιχι εχίδΐίπιαδδοηΐυ,υε

βαηι άίεεΓε ϋβ εοΓροτβΙί είύο (αηςυαιη αΐίιιηϋε &Λ

ειιηι ίΙΙαίο, βυυιη ββπηοοβηι ϊηΐβΓρΓβίαΙιΐΓ, ςιιοά

«ί)>ί εοηνεηίεηβ βίβεΐ είϋυβ, εαΐυΐατίδ νοίυηιαιίδ

βάίιηρίβιίο.

Ε}ιΐ3ηιοϋί ρΙϋΓΪιηα ΙίεεΙ εοΙΓιςεΓβ εχ νοείΙιιΐΒ

βνϋη^βΐίείβ, ίη ηυίύιιβ 681 ηίίυϋ ςυοϋ ίηΙο1Ιί§ΗιΐΓ εχ

60 ςυοϋ εβί ίιι ρΓΟηιρίυ, αΐίυιΐ 3υ(ειτι ςυο(1 ιβ-

(υεΐιΐΓ $βη(εηΐϊ3 βοι υιη ηιιχ (ΙίευηΐυΓ : ιιΐ ηςυβηι

ηυαιη ρΓοιηίίίι $Ίΐίβηΐίηιΐ8, ρβΓ ιριηπι βιιη( ΓοηΙββ

ΟανίοΓυηι ί)8 ςυί εΓεάυηΐ ; ρβηειη αυί άο εββίο άβ-

66εη(1ίΙ, Ιεηιρίυηιςυοίΐ βοΙνίΙϋΓ,βΙ ΐΓίϋυοβχείΐαΐυΓ;

νϊβπι, 08ΐίυιη , Ιαρίϋειη ηυί 3)) βε^ίϋεαΙΟΓΪουβ εβΙ

ΓερΓθΙ)3ΐυ8 βε εοηίβηιρίυ», ε( ίη εβρίΐε ϊη^υΐί 3(1-

3ρΐ3ΐιΐΓ : <1ηθ8 (]ΐιί βπηΐ ίη υηο ΙεεΙο, ηιοΐεηϋίηυηι ,

ιηο1ειιΐ6$ ηιυΓιβΓεβ ; ββπι ςυχ 385υπιίΐυΓ, ββιυ ηηχ

ΓβΓιικιιιίΐιΐΓ, εβϋανβτ, 3ςυί1β8, Οευπι, ςυχ (εηβΓβ

ενα(1Ί( ει Γαηιοβ ρι-οιίυοίι. Ου* οηιηί3, ε( ςυχευη-

ςυβ πυηΐ ε]υ8ηιοάϊ, ηοβ ααΊιοηηηΐιΐΓ υί ϋϊ νίηαβ

βΟΓίιΙειηιΐΓ 8οηρΐιΐΓ38, ει ηιίοικίαηιιΐδ ΙβεΙίοηί, βί

οπιηί Γβΐίοηβ ίηνείΐϊβεηιυβ, δίευΐι'ι »1ΐ(|υ3 ίηνεηίαΙιΐΓ

ΐ3ΐΐο 8ηΙ>ΙίιηίοΓ 63 φιχ 881 ίη ρτοηιρίυ, άοάαεβηβ

διηγήματα, μοιχείας χα'ι φόνου κατά ταύτο Κίρ\

τ6 εν συνδεδραμηχότων άγος ; ΕΙ δέ τις εύρεθείη λό

γος 6 τ6 δια τούτων οϊκονομούμενον επιδεικνύων

άνεύθυνον, τότε άληθεύων ό τοϋ αύτοΰ λόγος ϊιζι-

δειχθήσεται, οτι Τύ γράμμα άκοχζεΐνει (πονηρών

γαρ Ιχει πραγμάτων έν έαυτω τα υποδείγματα), τύ

δέ χνεϋμα ζΜΧοιεϊ· μετατίΟησι γαρ την άπεμφαί-

νουσαν καϊ διαβεδλημένην ϊννοιαν είς θειοτέρας έμ-

φάσεις. ΟΒαμεν δέ κα\ αύτ6ν τδν Λόγον τον παρά

πάσης κτίσεως προσκυνούμενον, ότε έν όμοιώματι

άνθρωπου καϊ σχήματι δια σαρκός παρεδίδου τά θεία.

μυστήρια, οϋτως άνακαλύπτοντα ήμϊν τά τοϋ νόμου

νοήματα, ώστε τούς δύο άνΟρώπους, ών άληθής έστιν-

ή μαρτυρία, έαυτδν κα\ τον Πατέρα λέγειν είναι ' καϊ

τον χαλκοϋν δφιν τον ΙΆ τοϋ ύψους άνατεθέντα, 8ς

ήν τώ λαφ τών θανατηφόρων δηγμάτων άλεξιτήριος,

είς τήν διά τοϋ σταυρού γενομένην ύπέρ ήμών οίκο-

νομίαν μεταλαμβάνοντα · καϊ αύτών δέ τών άπλώς

αύτοΰ μαθητών τήν άγχίνοιαν διά τών κεκαλυμμένων

τε κα\ έπικεκρυμμένων λόγων διαγυμνάζοντα έν πα

ράβολα!;, £ν όμοιώμασιν, έν σκοτεινοϊς λόγοις, έν

άποφθέγμασι, τοις δι' αινιγμάτων προφερομένοις,

ύπέρ ών καταμόνας μέν έποιεϊτο έξηγήσεις, έπιλύων

αύτοϊς την άσάφειαν ■ ίΐστι δέ οπου, εί μή κατελήφθη

παρ1 αύτών ή τών λεγομένων διάνοια, διεμέμφετο αύ

τών τδ βραδύνουν, καϊ περί τήν σύνεσιν άτοπον. "Οτε

γάρ άποσχέσθαι τοΰΦαρισαϊκοϋ αύτοίς ένεκελεύετο ζυ-

μοΰ, οί δέ μικροψύχως πρδς τάς πήρας άπέβλεπον,

έν αΤς τδν έκ τών άρτων έπισιτισμον ούκ έπήγοντο,

τότε καθάπτεται τών μή συνιέντων, δτι διδασκαλία

ήν τδ διά τοϋ ζυμοϋ δηλούμενον. ΚαΙ πάλιν τράπε-

ζαν αύτώ τών μαθητών παραθέντων, άποζρινόμενος,

δτι Έγώ βρώσιν ίχω φαγεη , ήν νμκΊς ούκ οίδατε,

ύπονοησάντων αύτών περ'ι σωματικής αϋτδν λέγειν

τροφής, ώς έτερωθεν αύτώ προσενεχθείσης, έρμηνϊύει

τδν έαυτοϋ λόγον, δτι βρώσίς έστιν αύτφ πρέπουσα

κα\ κατάλληλος, ή τοϋ σωτηρίου θελήματος άποπλή-

ρωσις.

Κα\ μυρία τοιαύτα έκ τών εύαγγελικών φωνών

έστιν άναλέξασθαι , έφ' ών άλλο μέν έστι τδ έκ τοΰ

προχείρου νοούμενον, έτερον δέ πρδς δ βλέπει ή τών

λεγομένων διάνοια· οΤον τδ ύδωρ δ τοις διψώσι κάτ

ι επηγγείλατο, δι' οί πηγα\ ποταμών γίνονται ο! πι-

στεύοντες, τδν άρτον τδν έκ τών ουρανών κατα6αί-

νοντα, τδν ναδν τδν λυόμενον, καϊ διά τριών ήμερών

έγειρόμενον, τήν όδδν, τήν Ούραν, τδν λίθον τδν παρά

τών οίκοδομουμένων έξουδενούμενον, κα\ τζ έπιγω-

νίω κεφαλή άρμοζόμενον" τους δύο τους έπ\ κλίνης

μιάς, τδν μυλωνά , τάς άληΟούσας , τήν παραλαμβα-

νομένην, τήν καταλιμπανομένην, τδ πτώμα, τβϋς

άετοϋς, τήν συκήν τήν άπαλυνομένην καϊ τους κλά

δους έκφύουσαν. "Απερ πάντα κα\ δσα τοιαύτα γέ

νοιτο άν ήμίν ές προτροπήν τοϋ χρήναι και διερευναν

τάς θείας φωνάς, κα\ προσέχειν τή άναγνώσει , καϊ

κατά πάντα τρόπον άνιχνεύειν εΓ πού τις εδρεθεΐη Ϊ.6.

'· ίο»η. νιιι, 14. " ^3ΐ). ίιι, Η. 71 ΜϊΙΙΙ). χιιι,13 ; Ιλκ. ναι, 10. 13 ΜαΙίη. χνι, 6. '* ]οίη. ιν, 32.
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χος τής προχείρου κατανοήσεως υψηλότερος, έπ\ τά Α οο^ίΐαΐίοιιοπι αά Γ05 πίΛ^ίδ ιΐίνίηαδ 61 ίηοοΓρΟΓβαδ.

Οειότερά τε καί άσώματα χειραγωγών τήν διάνοιαν.

Γού:ου χάριν τδ άπηγορευμένον τή βρώσει τοϋ ξύλου,

οΰχ\ συκήν, ώς τίνες άπεφήναντο, οϋδε άλλο τι τών

άκροδρϋων είναι πειθόμεθα. Ε! γάρ τότε θανατηφό

ρος ην ή συκή, οΰδ' αν νΰν πάντως έδώδιμος ϊ|ν.

Άμα δε καΐ μεμαθήκαμεν παρά της τοϋ Δεσπότου

φωνής, δι' αποφάσεως τοϋτο δογματιζούσης · ότι

Ονδέν έστι τών είσπορενομένων διά στόματος δ

δύγαται χοινώσαι τον άνθρωπογ, Άλλ' έτέραν τινά

ζητοΰμεν διάνοιαν έπ\ τοϋ νόμου , άξίαν της τοϋ νο

μοθέτου μεγαλειότητος· καν της τοΰ θεού φυτείας

Εργον τον παράδεισον είναι άκούσωμεν, καν ξύλον

ζωής έν μέσω τοϋ παραδείσου πεφυτευμένον, ζητώ-

μεν παρά τοϋ άποκαλΰπτοντος τά κεκρυμμένα μυ-

ΙΙαο (Ιβ 031183 (ΐιιοϋ ίη βδα ΓιςιΓι βδΐ ρι-οΐιίϋϊΐιιιιι,

ηβςυβ ίίουιιι εδββ ΟΓβϋίιιιυδ, ιιΐ ηοηηυΙΙί ρι-οηυηΐία-

ηιηΙ, ηεηιιβ 3ΐίφιηηι βχ ΓΓυβίΓκπδ 3γ1)οιίμιι8. 8ί

βηϊηι Ιυηε Πευδ Γυίδδεί ΙβΐΊΓβΓ.ι, ηββ ηυηο α,ιι'κΐβιη

65801 οιιιιιϊιιο βδευΐβιιΐβ. ί5ΐιηυΙ 6ΐΐ3ΐιι Ιιοε υυοο,υβ

ϋίίΐκίιηυδ α νοεβ ϋοιηίιιί, ςυχ Ιιοο ιΐίχτβΐυιη ρι-β-

ηαηΐίβΐ : ΝϊΙάΙ «*ι ΐοτην» ηικε ρ«τ οι ίη^τΐά'ινηΐν,τ

ηιιοά ϊηηιιϊηβΐ Ιιοιηϊηεηι : 86(1 ϊη η30 1β£6 3ΐί3ΐη

ο,υατίηιιΐδ ίηΙβΙΙίςβηΓιβιη, φιχ Ιε£°ΐδΐ3ΐοπ5 άι^ηα δίΐ

Ι113]εδΐ3ΐ6. Εΐ 81 311ΐ1ϊβΓΪΙΙΐυ8 ρ3Γ3(1ί811Π1 βδδβ ΟρΟβ

ϋβί ρΙαιιΐ»1'ιοηί8, εί β'ι Γι»ηιπιι νίΐ* ρΐ3ηΐ.ιΐιιιη ϊη

ηιβιΐίο ρ3Γ3(Ιί8ί, ηυχΓΐΐηιιβ βχ εο ηιι'ι οοειιΐΐβ Γβνβ-

131 ιιιν>ΐΰΠ3, ιιΐ ι)ι$οαιυιΐ3 ςαθΓΐιιιιιι»ιη 3ςι-ίεοΐ3 εΐ

ρΙαιιΐΐΐοΓ ΓαοΓΪΙ ΡαΙβΓ, βΐ ςυβπιβϋιιιοϋιιιιι Ωεΐ'ί ροδ-

στήρια μαθεΐν, ποίων φυτών γίνεται όΕατήρ γεωργός Β βίΐ, υΐ ίη ηιειίίο ραι-ΐάΊδί βίηΐ ιΐηο Ιίβΐιβ, βΐίβηιηι

•.ε και φυτοκόμος , καΐ πώς δυνατόν έστι κατά τδ

(.εσαίτατον τοϋ παραδείσου τά δύο είναι ξύλα, τό τε

τής σωτηρίας κα\ της άπωλείας. Τδ γάρ άκριβώς

μέσον, καθάπερ έν κύκλου τή περιγραφή, έν τώ έν\

κέντρω πάντως εστίν. Εί δέ παρατεθείη τω κέντρω

κατά τι μέρος έτερον κέντρον, άνάγκη πάσα συμμε-

υατεθήναι τώ κέντρω τδν κύκλον, ώστε μηκέτι μέσον

ίΐναι τδ πρότερον. Έκεΐ τοίνυν ένδς δντος τοΰ πα

ραδείσου, πώς φησιν ό λόγος Ιδιαζόντως μεν έκάτε-

ρον Οεωρεϊσθαι τών ξύλων έπί δέ τοϋ μέσου είναι

;οΰτο κα\ τοϋτο, ών τδ Οανατηφόρον τής τοϋ θεοΰ

φυτείας άλλότριον είναι διδάσκει δ πάντα καλά λίαν

είναι τά τοΰ θεοΰ ίργα άποφηνάμενος λόγος ; Οίς εί

μή τις διά φιλοσοφίας ένΟεωρήσειε τήν άλήΟειαν,

βαίιιιϊβ, αΐΐβπιιτι ίηΐβπΐυβ. Νοιη ςυοι) ρειΊβεΐβ εβί

ιηεϋίιιιη, Ιαηςυαηι ίη (Ιβδεί'ίριίοηβ είτευΠ, οηιηίιιο

ιιηιιιιι 681 ιιηο εεηΐι ο. 5ί βυΐβιη ίη εεηίΓΟ εχίεηβαηι

ΓαβΓΪι εχ βΙΙογβ ρ3ΐΊβ βΐΐβπιπι εβιιίπιιιι, ηβεβδδβ

εδί οιηηίηο, ιιΐ ευιη εβιιίΓΟ δίπιυΐ ΐΓ3Π8ΓβΓ3ΐυΓ ο'ιγ-

ο.υΐϋδ, «(Ιβο υΐ ιιοη 8ΐΙ βηιρίίιιβ ηιβ(1ίιιιη ί(1 ςιιοιΐ

6Γ31 ρΓίϋδ. Οηηι 6Γςο ϋΐίε βίΐ ιιιΐϋδ ρ3Γ3(1ί8υ8, ()υο

ρβείο (ΙίείΙ δοτιρίυτα 8εοΐ'$(ΐπι ςιιίϋοηι εοηδίϋει βι ΐ

υΐΓΐιηιηυο Ιί^ηιπιι, ίη ηιειίίο αιιίειιι 0886 ηοε βΐ ίΙΙυϋ,

ςαοπιιη ίιΐ ςυοϋ ΙειίίοΓυηι ετβΐ, α Οβί ρίβηίαΐίοηβ

Γαίδδβ αΐϊβηυηι ϋοεεί ϊβ 8εΓΪρΙυΓΧ Ιοευδ, ςιιί οπιηί»

ϋοί ορεΓΜ ν;ιΙ(1ε Ιιοη» εδδβ (ΙεοΙβΓίΙ ? 1η ςυ.ΐΐϋδ ηίδί

ρβΓ ρηίίοδορίιίαηι νοιίΐαίοιη ίυβΓίβ οοηΐβιιιρίβΐυ»,

νί(1βΙ)ίΐιΐΓ ί(1 ηυο(1 (ΙίείΙιΐΓ, εβδβ ίβυιιίοδίιηι, 3ϋΙ ηοη

άσύστατον ή μυΟώδες είναι τοϊς άνεπισκέπτοις τδ Ο ροδδβ εοιίδίδίβΓε, Ιιοιιιίηίυυδ ηοη 83ΐίδ εθη8Ϊ(1θΓ3η-

λεγόμενον δίξει. Ιί1»ΐ8.

Κα\ μακρδν άν είη τά καθ" έκαστον έκ τών προ

φητών άναλέγεσθαι ■ ώς δ Μιχαίας έπ' εσχάτων ήμε

ρων, έμφανές δρος λέγει γενήσεσθαι έπ\ τάς κορυ-

φάς τών όρέων, τδ έπΐ καθαιρέσει γίνεσθαι τών άν-

τικειμένων δυνάμεων, άναδεικνύμενον τής ευσέβειας

μυστήριον οΰτω κατονομάζων πώς δε ρ*άβδον άνα-

τέλλειν φησ\ κ^ δνθος έκ τής ρΊ'ζης, ττ ν διά σαρκδς

τοϋ Κυρίου άνάδειξιν δ ΰψηλδς Ησαΐας ούτω μηνύων,

ή τδ τετυρωμένον δρος παρά τώ μεγάλ(ο Δαβίδ ,

όποιον έχει νοϋν έν τή λέξει φαινόμενον, ή τδ μυριο-

πλάσιον άρμα, ή τών ταύρων ή συναγωγή , ή έπα-

φιεμένη ταϊ; δαμάλεσι τών λαών, ή ό βαπτόμενος τώ

αιματι ποϋς, ή τών κυνών αί γλώσσαι- ή καθ' δμοιό-

τητα τοϋ μόσχου διαλεπτυνόμενος τών κέδρων ό Λί-

βανος· κα\ μυρία πρδς τούτοις έστιν έκ τής λοιπής

άναλεξάμενον προφητείας, διδάξαι τδ άναγκαϊον τής

κατά διάνοιαν τών (ίητών θεωρίας, ής άποβαλλόμενος,

;<αθώς άρέσκε: τισ'ιν, δμοιον είναι μοι δοκεϊ τδ γινό-

μενον, ώς εϊ τις άκατέργαστα προθείη πρδς άνθρω-

πίνην βρώσιν τής τραπέζης τά λήϊα, μή τρίψας τδν

άσταχυν, μή τώ λικμητώ διακρίνας έκ τών άχύρων

τά σπέρματα, μή λεπτύνας τδν σϊτον εις άλευρον,

μηδέ κατασκευάσας άρτον τώ καθήκοντι τρόπω τής

σιτοποιίας. "Ωσπερ ουν τδ άκατέργαστον γέννημα τών

κτηνών έστι τροφή, καΐ οϋκ άνθρώπων οϋτως εϊποι

1.01)^11111 ΓιιβΓΪΙ εχ ρι-ορίΐϋΐίβ δίιι^υΐβ ('θΙΙί|;6Γ0,

ηυεηΐΜ(1ιιιο^υιιι Μίε1ι%3$ (ΙίείΙ ίη υΐΐίηιίβ ϋίεϋυδ,

ηιβύίΓοβΙυπι Γογθ ιιιοηίειη δΐιρεΓ νβηίεε» ηιοη-

Ιίιιιπ ,5, Ϊ13 ηοηιίιιβηδ ρίεΐηΐίδ ιη)δΐεΓΪυηι, ςιιοιΐ

0δΐεη(1ίΙυΓ 3(1 αΌΙοηύβδ ρηΐβδίβίεβ 3(1ν6Γ83Γί33 ,

<) 1 1 < ■ ι η :» . I ιι 1 1 μ 1 1 1 1 1 1 <ϋπΐ \ΪΓξ3ΐιι εί ΠοΓειη ογϊπ εχ ι;<-

(Ιίοε Ιβδδο ", Οοηιίηί ρβΓ οβπιβπι ΟδΙεηβίοηειη βί-

ςιιϊΓιεβιΐδ δυυΐίηιίδ Ιδ3ί3δ, 3υΙ ηιοηβ ε3863ΐ(ΐ8 ηρικί

ηκιςηιιιη Οανίιίειιι ", ηιιοηι ΙιβΙιεί βεηδίιηι ςιιί 3ρρ3η:1

ίη (Ιίειίοηο ΙίΙίεΓΧ, 3ΐιΐ ευΓΓίι» (Ιεεβπι ηιϋιϋιιι»

ηιιιΐιίρίεχ, αυΐ εοηςΓ6ςαΐίο ΐαυτοηιιη ηιι% ΊιηπιίΙΙί-

Ιυΐ' ίη νβυεηβ ρορυΙοΓυιιι, 3υΐ ρεβ ςηί Γιη^ίΙυΓ δ»η-

| £ΐΓιηβ : 3υΐ εηηαιη ϋη^υχ, αυΐ ιμιί ίηδΐ3Γ νίΐυΐί 3

εειίΓίδ (Ιίν'κΐίΐυτ, Ι.ίυ3ΐιυδ : ει αΐί» ρΓχίβΓ Ιιχε ίιι-

ιιυιηβΓ3ΐ)Ί1ί3 ΙίεεΙ 6Χ ΓβΙίηυ3 εοΙϋ^βΓβ ρΓορΙιεΐί3 ει

ϋοοεΓε εδδβ ιΐ6068δ3Γί3ηι νιτυοπιηι εοηΐ6θΐρΐ3ΐίοη6ΐιι

εχ δεηΐεηΐί». Οιηι: β'ι Γβ]ίεί3ΐυΓ, «ι ρΐαοοι ηοηηοΙΗβ,

ιηίΐιί νίϋεΐιιι- ίά ρβΓίηϋβ εδδβ, υΐ δϊ ηιιίδ 3(1 ηιιιι.;ι-

ιι ιι ιιι ίη πιεη53 βδυιιι ηοη εοιιΓβεΙαδ αρροιιαΐ 80{ζβΐ68,

δρίείδ ηοη ΙτίΙίδ, μ γ;ι η ίκ νεηιϋβΙίΓΟ ηοη 86€Γεΐίδ 3

ρ.ιΐε;·, Γηιηιβηΐο ίη Γ3ηη3ηι ηοη εοπιηιίηυΐο , ηβ-

ηΐΐβ Ρ«11β Ρ3Γ310, 60 φ!0 ρ3Γ 681 ΙΙ10(]θ, 3(1 ΙΐΟΰ υΐ

5ίι 686υΙβηΐυ8. ϋυοηιοιίο βΓ^ο ηοη εοηίβειυιιι ίι υ-

πιειιΐιιιιι 681 βΐίιιιεηΐιιιιι ]ιιιιΐ6ηΐ0Γυπι ει ηοη ηοιηί-

ηυιη, ϊΐα ιΐίε'ι ροΐβδί υι-υίοιυηι ροιίυδ ςαβηι Γβΐίοηβ

" Μίεΐι. ιν, 1. " Ι&3. χι, I. " Οβη. ιι, 35 ; Ρβαΐ. ι.χνπ, 16.
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ρι-χιΐίίοπιιη ηηϊηιαηΐϊιιηι β58β ηΐίσιεηΐυη» ρει- δΐ>1>- Λ

ιϊΠοΓβιη ιιοη οοιιΓθοΙ» εοηΐεηιρίβΐίοηειη νειΊ)3 3

Ι)βο ίηβρίΓαΙη, ηοη δυΐιιηι νείβπδ ΤρδΙ;<ηιοιιΐϊ , βε(1

ιηοΐΐα 01Ϊ3Η1 οΌεΙπιιχ ενβιίβεΐϊεοο, υΐροΐβ νεηΐίΐη-

Ιιπιηι α,υοιΐ ρυτ^βΐ ογελπι, ρηΐβ.ιηι ςπα: 3 νβηΐο

35ροΓ(;ιΐιΐΓ, βΐ Ιηΐϊευιη ςιιοα" ι-ειηαηεΐ 3(1 ρε(1β8<·]ιΐ8

(]ΐιί νβηΐϊΐαΐ , ί^ηβιη ίηβχδΐίηξυ'ιυϋεηι, Ιιοηιιιιι Ιιογ-

Γβυιη, 3ΐ·1»οΓβιη ι\υχ ΓείΊ ηιαίυδ ΓΓυυΐιιβ, ηιϊιιαβ δε-

ευηϋ, ςυ% ίηΐεηίαηΐ Ιειτίίιίΐεηι ΠΓΐιοπιιη βιιιριιΐη-

Ιίοηειη, Ιαρϊιΐοδ ςιι'ι ϊιι Ιιυηιβηαπι ΐταηδπιιιΐ&ηΙυΓ

ιι»ΐιΐΓ3ηι. Ηχε α<1 ΐιιαιιι ριικίοηΐίαπι δειίυΐο Ιιίδ Ηι-

ΙβτΊδ 3 ηιβ 8ϋΐίρΐ3 8ϋη(, ιιΐ 8ΐηΐ ςιιχάαηι ΓΟίροηβϊο

3<1 60β φΐί δίαίιιυηΐ εχ νειΊιίδ «1ϊ νϊηΐβ ηίηϋ 3ηιρΓιιΐ8

ε88ε ηιιχτεηοΊιιη, ηιηιιη ςιιχ εδί ίη ρΓοηιρΙιι ΓιΐΐβΓΧ

εΐ (Γιειίοηίδ κί£ΐιί6ε3ΐίοηειη. ΟικχΙ δϊ, ειιιιι Οπυεηβδ

ρΐιιηπηιπι ΙιιΙιοπδ ει δΐιιιΐϋ ϊιι Ιιιιηο ΙΊΙΐΓΐιηι <:οιιΐιι- ™

ΙβΓΪΐ, ηοβ (πκιιμιο ιρκκΙ 3 ηοΙ>ί8 ε$ΐ εΙβϋοΓηΐυηι ΙϊΙ-

18ΓΪ» ιη3ΐιϋ:ΐΓ0 Ιυ1>βιιΐεΐ' βοΐιιβιίπιιιδ, ηεπιο ηο5 36-

ειΐδεί, 3(1 \ά ψ\οά αΊείΐ Αροδίοΐιΐδ ϊηΐιιβηι : ί/ιι««-

ηηί$ηνβ ρτορτϊαιη ηεταάιτη αεοϊρΊεΙ $ε^αιιάη>η ιαηιη

ίβ6οΓ«ηϊ". Νοιι εβί ηυίειη Ηΐο ΙϊΙβτ 3 ιηβ δΓπρίιΐδ

3(1 θ8(εηΐ3ΐΊοηεπι, δοιΐ ηυοηίαιη πιπ1ΐ3 εχ ϋβ ηικε

(Ικ·ΐ3 βυηΐ ίη Εεείοδϋδ, ψικίαηι εχ ϋδ ςιιϊ ηοΐήδειιηι

νβΓ83ηΐυΓ, (Ιίεεηϋϊ δΐυύϊο ηιΐιιοίαππιΐ, αΐϋβ ςιιΜοηι

35 ΪΙΙΪ8 βεοερίίδ φΐχ εοηδοφίεπίει- ΙιβΙηπΙ εοΓυηι

αύηοιαιίο, ει αΓιϊδ » ιηε .κΐιΐίΐίδ, φιοπιηι ετβΐ ηβ-

εβ883ΓΪ3 »(]]εεΐίο, βη ίη Γοπηβπι ΙιοιηίΗηηιπι εηηι-

Γανί, 3(1 ΙϊιΐβΓΐΒ (ΙίεΙίοιιεπι βΐηΐίιη .ιοΜίΐβ νοΓΐ)οπιιη

εοηιεηιρΐ3ΐΐοηε, ηιΐΒΐιΐυηι ηιίΐιϊ 3(1 Ιιχε (Ι.ιΐιιηι εδί

οΐϋ ιη (1ίε1)ΐΐ8 ]ρ]ΐιηίοπιινι. Ιη Ιιίδ εηϊηι Ιιϊε Ιϊΐιει· 3(1 £

βυτεδ ρορυΐί 3 ιιο&ϊβ Γιιίΐ εΐ3ΐ>0Γ3ΐιΐ8. (}ιιοιΙ ιί Ιεπι-

ροΓΪδ βραΐίιιπι ιιυΐιίδ (Ιειίεπί νίΐχ ηοδίη» ύίδρεηκβ-

Ιογ ϋεϋδ, Ιοιιιριΐδΐ|υι' ραοαίιιιη »Ί ΐπιηιμιΠΙιιπι, Γογ-

1388ε εχίει-:» ρει-δεφιοιηιιι·. Νηηε οΐϊαηι ηοΐιϊδ υδο,ιιβ

3(1 (ΙίιιιίίΙίυηι ρι-οεεβδίΐ 1ϊ1>ογ οι εοηΐβιηρίαΐϊο. ΟπιΙίϊ

1>οιηίηί ηοδίιϊ 4β5ΐι Οιτίδΐί δίΐ ηοΐιίδπιιη οπιιιϊυυδ

ιη δίεειιία βχευΐοηιπ). Λιηεη.

ΗΟΜΙΪ,ΙΑ I.

€αρ. ι,^ I. ΟίεχιΙείχιτ χηε οίο/ο οπ'ί («ι; (μιία ϋοπα

<κη( ιιίιετα ίνα $ηρετ νίπαηχ, εΙ υάοτ ηιιαηεηίοτιιηι

Ινυτιιηι ιαρνα οηιηϊα ατοηχαία. 2. 1}ηρ«εηΙ*Μ ε/[η-

ί«π« νοιηβη ίαηιη. Ιάάτοο αάοΐαοεηΐνία: άχίεχετιιηΐ

(β, 3. ίταχετιιηι 1ε. Ρυιί ίβ βηίηι ποτβιιΐΜί ίη υάοτειη

ΗηαηεηΙοτντη Ινοτιιηι. ΙηιτοάαχίΙ ιηε >εχ ίη $ιια ρε-

ιιείΓίΐΙϊα. Εχ$ιιΙίειηα8 εί Ια·ΐε\ηητ ϊη Ιε. ϋίΙΊί/αιιηΐί ^

ιιύετα ίηα ιιιρτανίηιιηι. 'ϊε άίΐεχϊΐ τεαϊΐιιάο.

Οηϊειιικίπε εοη^ΓηεηΐΡΓ εοηδίΐίο Ρηιιΐί, τεΙεΓεηι

Ιιοηπηεπι, Ιαηηιιηιη δ0Γ(1ίι1υιιι ίΐϋιρκχΐ νεβίίυιεη-

ιιιιτ), εχυίδΐίδ ευπι ε]ιΐ8 3εΐϊοηί1)ΐΐδ ει (Ιεδϊιΐβτϋδ, ει

Ιϋι:ΊιΙ:ΐδ Οοηιίηί ν<!δίθδ, (μκιΐβδ οδίεηϋίΐ ίη ΐΓ:ιηδ(ι-

μιιΐΜΐίοπο ιρικ Γ3013 ΡδΙ ϊη ιιιοη(ε, ίικίιιϊδίίδ ρεΓ

ν'ιΐχ ρυηΐηίειη, ϊπιο νοΓΟ ςηί ίρδίιπι Οοηιίηηηι ηο-

■Ιηιηι ίρδίιηι ΟΙΐΓΪδίυιη ειιιη ρηαΓίΙβΙβ, ηπχ εβί

ι?]ϋ8 ίηϋυιηεηΐιιηι, ϊηόυίδΐϊδ, 61 βδΐίδ εί εοιΓθΓΠΐ31ϊ

3ίΙ ίιηριιΐί1)ίΙίΙαΐειιι ει 3(1 Ιιοε υΐ δίΐίδ ϋίνίιιϊοΓβδ,

τις 3ν άλογων μάλλον ή λογικών εΐναι τροφήν κα-

τεργαϊΟίντα δι3ε τή; \επτο~έρας θεωρίας τά Οεό-

πνευστα βήματα, οΐ μόνον της Παλαιάς Διαθήκης,

άλλα κα\ τα πολλά της ευαγγελικής διδασκαλίας, τδ

■πτϋον το διακαΟαϊρον την άλωνα , το άποφυσιώμενον '

5χυρον, ό παραμένων σίτος τοις ποσ'ιν τοΰ λικμή-

τορος, το άιδεστον πϋρ, ή άγαΟή άποβήκη , τδ των

κακών εΟφορον δένδρον, ή άπειλ,ή της άξίνης, ή φο-

6ερώς τών δένδρων την άκμήν παραδεικνΰου σα , οΐ

πρδς τήν άνΟρωπίνην φύσιν μετα ποιούμενοι λίθοι.

Ταϋτά μοι διά τών πρδς τήν σΟνεσίν σου κατά σπου-

δήν γραμμάτων άζολογία τις γεγράφθο^ πρδς τοϋς

μηδέν πλέον παρά τήν πρίχειρον της λέξεως ξμφα-

σιν έκ τών θείων βημάτων άναζητεϊν νουθετοϋντας.

Εί δε τοΰ 'βρ-.γένους φιλοπίνως περ\ τδ βιβλίον τοϋτο

σπουδάσαντος, κα\ ήμεϊς γραφή παραδοϋναι τδν πό-

νον ήμών προεθυμήθημεν , έγκαλείτω μηδε\ς, πρδς

τδ θείον τοΰ Αποστόλου λόγιον βλέπων, ος φησιν, ότι

"Εκαστος τ&ν ίδιον μισβύν Λι'ιψεται χατά τύ>· Ιδιον

χόπογ. Έμο'ι δε ού πρδς έπίδειξίτ έστι συντεταγμένος

ό λόγος· άλλ' επειδή τά πολλά τών έπ' Εκκλησίας

όηθέντων, τίνες τών συνίντων, ήμϊν ϋπδ φιλομάθειας

έσημειώσαντο, τά μεν παρ' εκείνων λαβών, δσα δι*

ακολούθου Ισχεν αύτών ή σημείωσις , τά δε κα\ άπ'

έμαυτοΰ προσθε\ς , ών άναγκαία ή"ν ή προσθήκη έν

όμιλιών είδει τήν ΰπηγορίαν πεποίημαι, καθεξής πρδς

λέξιν προαγαγών τήν τών (ίητών Οεωρίαν, έφ' όσον

ό καιρός τε κα\ τά πράγματα, τήν περ\ τούτου μοι

σ/ολήν ένεδίδου κατά τάς ήμέρας τών νηστειών.

'Εν ταύταις γάρ ήμϊν π&δς τήν δημοσίαν άκοήν 4·

περί τούτου λόγος διεσπουδάσθη. Εί δέ παράσχοι καΐ

ζωής χρόνον ό τής ζωής ήμών ταμίας θεδς, κα\ εΐ-

ρηνικήν εύκαιρίαν, κα\ τοίς λειπομένοις Γσως έπι-

δραμούμεθα. Νΰν γάρ ήμϊν μέχρι τοΰ ήμίσεως προ-

ήλθεν ό λόγος καΙ ή θεωρία. Ή χάρις τοΰ Κυρίου

ήμών Ιησού Χριστού μετά πάντων ήμών είς τοϋς

αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΛΟΓΟΣ Α'.

Φι.1ι\σάτω με άχύ (ίίΛτιμάτων στόματος αντοϋ '

δτι άγαθοί μαστοί σον ύ.τίρ οΊνον , χαΐ οσμή

μύρων υπέρ πάντα τά άρώματα. Μΐ'ρον ίχχενω-

βέν δνομά σον. Λιά τοντο νεανίδες ί\γάπτ\σάν σε,

εΙΛχνσάν σε. 'Οπίσω σον είς οσμην μύρων σου

δραμονμετ. ΕΊσήνεγχέ με ύ βασιΛενς είς τύ τα-

μεϊον αύτον. ΆγαΛΛιασώμεΟα χαϊ εννρανΟώμεν

έν σοι. Άγαπήσωμεν μαστούς σου νπερ οΤνον.

ΕνΟύτης ϊ'ιγάπησέν σε.

"Οσοι κατά τήν συμίΐουλήν τοΰ Παύλου, τδν παλαιδν

άνθρωπον, ώσπερ τι περιδόλαιον ρυπαρδν άπεδύσα-

σθε συν ταϊς πράξεσι καΐ ταϊς έπιθυμίαις αύτοϋ, καΐ

τά φωτεινά τοΰ Κυρίου ιμάτια , οΤα ΙτΛ τής τοΰ

δρους μεταμορφι'^σεως Εδειξε, διά τής καθαρότητας

τοΰ βίου περιεδάλεσθε, μάλλον δε οί αύτδν τδν Κύριον

ήμών Ίησοϋν Χριστδν μετά της άγάπης, αύτοΰ στο

λής, ένδυσάμενοι, καΐ συμμορφωθέντες αύτώ πρδς

τδ άπαθές τε κα^, Οειότερον ύμείς ακούσατε τού μυ-

:* I ϋορ. ιιι, 8.
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στηρίου τοϋ "Ασματος των άσμάτων. 'Γμεΐς έντδς Α νοδ 3υάίΙε πιγδίεπυηι Οηηΐϊοί εβηΐϊοοπιηι. νοί,

γίνεσθε τοΰ άκηράτου νυμφώνος, λευχειμονοΰντες ΐηςυβπι, ίη^Γβ(Ιίιηίηϊ ϊηίΓα ουίίϊΐβ κροηδί, ίη ςυο;1

τοίς καθαροϊς τε χα\ άμολύντοις νοήμασι. Μή τις ηοη αάϋ ίηΐεπίυδ, ει ίηιΐιιϊιτιϊηϊ πιιιικΠί ει ϊηιροΐ-

έμπαθή και σαρκώδη λογισμδν έπαγόμενος , κα\ μή 1υΙΪ8 00£Ϊΐ3ΐίοηί1)υδ. δί ο,ιιίβ αιιίεπι ρεΠιίΓοαΙίοηϊ

Εχων πρέπον τω θείω γάμω τδ της συνειδήσεως έν- ' αηϊπιϊ οοηοχίβπι 81 οβΓηβΙβπ» Ϊη<3ιιβιΐ3 οο^ϊΐβΐίο-

δυμα, συνδεθή τοις ιδίοις νοήμασι, τάς ακήρατους ηεπι, βΐ ηοη ηαίιεηδ ίηοΊιιηεηίαιη εοηδεϊεηΐίί»; ύ'ι-

τοϋ νυμφίου τε καΐ της νύμφης φωνάς εις κτηνώδη Λ'ίιιίδ εοηνεηίοηί ηυρίϋδ, ρΓορπίβ ΒίΓΐββΙϋΓ οο^Ίΐβ-

κα\ άλογα καθέλκων πάθη, και δι' αύτών ταϊς α!σ- Ιίοηίυιΐδ, 31) ίηίβηΐυ βΐϊβηλβ βροηβί βΐ βροηβΧ νοεεβ

χραϊς ένδυθείς φαντασίαις Ιξω των έν τω γάμω φαι- αΙΐΓ.'ΐΙιβιΐδ 3(1 1>ε11ιιίη3δ εΐ Γ3(ϊοηΪ8 βχρβιΊεδ βηίηιϊ

δρυνομένων άπορ^ιφή, τον βρυγμδν κα\ τδ δάκρυον '' βΠβεΙίοηεδ, βΙρεΓ 639 οββεεηίδ ίηύΊιΚίδ ρ!ΐ3ηΐ3δϋ3,

άν-ν της έν παστάδι χαράς άνταλλαξάμενος. Ταΰτα ε]ίείαΙιΐΓβχΐΓα βοβςαϊ ίη ηηρίίη ΙζΙΪ 8ΐιηΐ8(3ΐ&0Γ68,

διαμαρτύρομαι μέλλων δπτεσθαι της έν τω "Ασματι ρ™ Ιηβΐηηιί 1»ΗίΙί3 3οείρίεη8 5ΐπύοι βηιο!βηΙίυηιεΙ 13-

τών άσμάτων μυστικής θεωρίας. Διά γάρ τών έν- 0Γγηΐ3δ. ΗΰΡΟ ΙεεΙίΩεοΓ ΐΓ3013ΐυΓΐΐ3 εοη1ειηρΐ3ΐίοηειη

ταϋθα γεγραμμένων, νυμφοστολεΐται τρόπον τινά ή ηΐ)δΙίοαηι €;ιιιΙίοί είηΙίοοΓϋΐη. Νβιη ρεΓ 63 ςυ* ηίε

ψυχή πρδς τήν άσώματόν τε και πνευματικήν καΐ "~ δΟΓΪρΙ» δυιιΐ, ΟΓηαΚίΓ ςυθ(1»ιηηιθ(Ιο 3ΐ)ϊηι» Γβηςυβιη

άϋλον τοΰ θεοΰ συζυγίαν. Ό γάρ πάντας βέλων σω- Β βροηβα, αά ϊηεοΓροΓβηηι εΐ δρίπίοαίεηι ηααΐβήχςυθ

Οήναι, και είς έπίγνωσιν άληθείας έλθεϊν, τδν τελειό- βχρβΓίειη ϋεί οοη]υηοΐίϋηεηι. Νβπι α,υί νυΐΐ οηιηεβ ■

τατον ένταΰθα και μακάριον τής σωτηρίας ύποδεί- βδδε 83ΐνο$, εΐ νεηίτβ 3(1 β^ηίΐίοηεηι νεπίβΐίδ™, 08-

κνυσι τρόπον, τδν διά της αγάπης λέγω. "Εστι μέν Ιεηϋίΐ Ιιϊε ρειΐεείίδδίιηιιηι ει 1)ε»1αηι ηιοαΊιηι ββΐιι-

γάρ καΐ διά φόβου τισ\ γινομένη ή σωτηρία, δταν ,' Ιϊκ, ειιιη αΜεο ςυΐ Πι ρεΓ οηβπΟΙειη. Νίΐη ηοηηΐιΐΐίβ

πρδς τάς άπειλάς της έν τή γεέννη κολάσεως (5λέ- ύΐ εΐίβιη δΐϊΐυδ ρεΓ ΙίηιοΓοηι, ηιιαηιΐο ϊηΐυεηΐεδ »ά

ποντες τοΰ κακοΰ χωριζόμεθα. ΕϊσΙ δέ τίνες οί κα\

διά τήν άποκειμίνην τοις εύσεβώς βεβιωκόσι τδν

μισθδν έλπίδα τήν άρετήν κατορθοΰντες, ούκ άγάπτ)

τδ άγαθδν, άλλά τή προσδοκία τής αμοιβής κατακτώ-

μενοι. Ό μέντοι πρδς τδ τέλειον άναδραμών τή

ψυχή, άπωΟεΐται μέν τδν φόβον ■ άνδραποδώδης γάρ

ή τοιαύτη διάθεσις, τω μή δι' αγάπης παραμένειν τω

κυριεύοντι, άλλά τφ των μαστίγων φόβω μή δραπε-

τεύειν ■ ύπερορά δέ και αύτών των μισθών, ώς άν μή

πιίηιΐδ δΐιρρίϊεϋ ^εηεηηχ, 3ερ3Γ3ηιιΐΓ 3 ηιαίο. δυιιΐ

ειίαηι 3ϋςυί, ψιί ρΓορίεΓ δρειη ηιβΓεειΙΐδ Γεροδίίβηι

ϋδ ςαί ρίε νΐχεπηΐ, δε Γεείε εΐ εχ νίτΐιιΐε ςεΓυιιΙ,

ηοη ε1)3πΐ3ΐε ϋοηιιπΊ ροδδίιίεηΐβδ, δεϋ εχδρεείβιίοιιε

ΓβηιυηεΓ3(ίοηίδ. δβιΐ <]ΐιί αηίυιο ουπϊΐ ;·<1 ρεΓΓβ-

εΐίοηοπι, οχρεϋϊΐ ηαίίίειη ΓιιιιοΓειη (βδΐ ειιίη» ε]υδΐηο-

ό'\ δεΓνίϋδ βίϊεείίο, ρΓορίεΓΟ» ηυοι! ηοη ρΓυρίεΓ

εη»ΓΪ(3(ειη ρηΓηιπηεβΐ 3ριΐ(1 (Ιοιηίηυηι, ρΓορΙεΓ Π3-

ι:γοπι::ι 3υ(εηι ιιυΐιιιπ ηοη 3υΓυςίΐΐ) ; (ΙοδρϊείΙ 3υ-
1 > I — V V I 1

δοκοίη τδν μισθδν ποιεΐσθαι προτιμότερον τοΰ δώρου- Ιεηι ίρδβδ ηυοςυε πιβΓεβϋεδ, ηε νϊίΙεαΙυΓ πιεΓεειΙεηι

μένου τδ κεροος ■ άγαπα δέ ές δλης καρδίας τε καΐ

ψυχής καΐ δυνάμεως, ούκ άλλο τι τών παρ' αύτοΰ

γινομένων, άλλ' αύτδν έκεϊνον ος έστι τών άγαθών ή

πηγή. Ταύτην τοίνυν ό καλών ήμάς πρδς τήν έαυτοΰ

μετουσίαν, νομοθετεί ταΐς τών άκουόντων ψυχαΐςτήν

διάθεσιν. Ό δέ βεβαιών τήν νομοθεσίαν ταύτην, έστ\

Σολομών ου ή σοφία κατά τήν θείαν μαρτυρίαν μέ-

τρον ούκ έχει, πάσιν έπίσης τοϊς τε προγεγονόσι κα\

τοις έσομένοις άσύγκριτος ου σα κα\ άπαράθετος, δν

έλαθε τών δντων ούδέν. ΤΑρά με τούτον οίει λέγειν

τδν έκ τής Βηρσαβεέ Σολομώντα, τδν έπΐ τοΰ δρους

άνενεγκόντα τήν χιλιόμβην, τδν τή Σιδωνία συμβούλω

πρδς τήν άμαρτίαν χρησάμενον; "Αλλος Σολομών δι'

ρΙαΓΪδ ΓαοβΓβ ηυαηι βιιηι ςυί ϋοηαΐ Ιυεηιαι. ΟϊΙί^ϊΙ

α ιι ι οιιι εχ (οίο εοΓάε εΐ 3ηΊιη> ει ροΐεδίβίε, ηοη αϋ-

(|υϊ(1 ;ιΓιιΐ(1 εχ ϋδ ηυχ α1> ϊρβο ΙΙυηΙ, βεά ευιη ίρβυοι

ςυί 681 Ιοηβ Ιοηοπιηι. 0οί ίΐαςυβ ηοβ νοοηΐ Λά βοί

ρ3Γΐίεϊρ3ΐίοηεπι, ϊδ Ιιαηο ϊη αυιΐίίοπιιιι 3ηίιηΐδ 813-

(υίΐϊβεείϊοηεηι. ΟιιΊ αιιίοιη ηαηο Ιε^εοα βαηεϊΐ, ίβ

681 δοΐοηιοη, ε^αβ βαρϊβηΐΐα, υΐ άίνίηυιη ββΐ ΙββΙί-

ηιοηίυιη, ηοη ηβοβΐ πιεηδυΓαηι, υΐ ςυχ εχ ίεςαο

οοηΓβΓΓί ηοη ροδδίΐ ευηι οαιηίουβ ςυϊ 3ηΐβ3 ΓαεηιηΙ

ε( ηαί ΓυΙιΐΓΪ βαηΐ : ςίιεηι βοηιιιι ςυ;β βυηΐ οπιηίηο

ηϋιίΐ ΙβΙβΙ. Νυπι ηιε ρυΐβδ ϋίεοΓβ δοΐοιηοηεπι ςιιΐ

ηαΐυδ ββΐ βχ ΒεΓββυεε, ςυί ίη ηιοηΐο οόΐυΐίΐ πι ϊ 11ο

βονεδ, ςυϊ δίάοηίχ ηιυΐίεηδ εοηβϊΐίο οιηβ ββΐ 3(1

αύτοΰ σημαίνεται, ό καΐ αύτδς έκ τοΰ σπέρματος Ό ρεεεβίυηι! δει! ρβΓ ηυηε βΐίυδ δί^ηΊΟεαίιΐΓ δοΐοιηοη,

Δαβίδ τδ κατά σάρκα γενόμενος, φ δνομα ειρήνη, ό

άληθινδς τοΰ Ισραήλ βασιλεύς, ό οικοδόμος τοΰ ναού

τοΰ θεοΰ ■ δ πάντων έμπερ'.ειληφώς τήν γνώσιν, ου

άόριστος ή σοφία, μάλλον δέ τδ είναι σοφία έστι καΐ

άλήθεια, καΐ πάνθεοπρεπές τε χα\ ύψηλδν δνομά τε

καΐ νόημα. Ούτος όργάνω τψ Σολομώντι τούτω

χρησάμενος, δι' έκείνου ήμϊν διαλέγεται, πρότερον

μέν έν Παροιμίαις, είτα έν τώ Εκκλησιαστή · καΐ

μετά ταΰτα έν τή προκειμένη τοΰ "Ασματος τών

ασμάτων φιλοσοφία, οδώ ν.αΧ τάξει τήν πρδς τδ τέ

λειον άνοδον ύποδεικνυων τώ λόγω.

αυί ίρδε ηυοα,υε η3ΐυδ εδ( εχ δειηίηε Πιινίιΐ δεοιιη-

άυηι εβΓηεηι, ευί ηοηιεη 681 ραχ, ςυί εδί νοπι» ιεχ

ΙβΓβεΙ, ςυί εδ( χύίΓιεηιοΓ Ιεηιρίί ϋεί, ηιιί γοπιμι

οηιηίηπι εοιιιρΓεηεηϋίΙ οοςιιίΐίοηεηι, ε^υδ εδί ϊηΐΐ-

ηίΐα δαρίεηΐία, ίηιο νεΓΟ ειψίδ εδδοηΐία εδί 83ρίεη-

ΙΪ3 ει νεπίϊδ, ει (]υο(11ί1ΐϋΙ ϋοο εοηνεηίβηδ εχεεί-

8υπΐ(]υε ηοιηεη εΐ ίηΐεΙ1ί§εηΐί3. Κ υδΐΐδ Ιιοε δοΐοηιο-

ηε Ιαικιααιιι ίηδίΓυηιειιΐο, ρεΓ ίΠπηι ιιουίδ ΙοηιιίΙυΓ,

ρΓίηιυηι (|ΐΗ(Ιεαι ίη ΓΓονειηϋδ, (Ιείηιΐο ίη Εεε1εδΪ3-

810| ει ροβίβα ίη ρτοροδίο ρΐιίίοδορίιία ΟυηΓιεί εβη-

ΙίοοΓυηι, νια ει οπΓιιιε Γ31ϊοηί οδίεηϋϋΐΐδ βδεεη^ιιιιι

ςιιί Ιοη^ίΐ 3ί1 ροΓΓοείίοηειη.

^ΙΤϊιη. ιι, ί.
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Οιιοιυοιίο εηϊπι ϊη νϊΐα α,ικε εδί δεευιιϋυηι οβγ- Α ΚαΟάπερ γάρ έπ'ι της κατά σάρκα ζωής, ού πάσα

ιιει», ηοη οαιμϊβ 36138 οηπιβδ ιιλΙιιιήΚ·* εοιιιρίεείίΐυι· ήλικϊα πάσας χωρεί τάς φυσικάς ένεργείας, ούδέ διά

ηρεΐ'3ΐίοηεδ, ηεηιιε ρβΓ δίηπίία ηοΐιίβ ρΓοοβιΙίΙ νίΐα των όμοιων ήμΐν έν αύταίς ήλικιών διαφοραϊς ό βίος

ιιι ϊρδίδ χίαΐυπι (ΙίΟεΓειιΙϋδ : ιιϊηι ηεε ϊιιΓαιιβ ηϋυΐΐο- προέρχεται (ούτε γάρ το νήπιον τά των τελείων Ιργα

πιηι βΐ ρειΊεοίοπιπι α^ΐ'οιϋΐιΐΓ ορβΓ»; ηεε 3θΊι1ΐιΐ5 ' μετέρχεται, ούτε ό τέλειος έν ταϊς άγκάλαις της τι-

30 ροιΐοείιΐδ ββδίίΐΐυτ ΐιι υΐιιίδ ιιιιίτκίδ; δει! ίη υηο- θήνης Αναλαμβάνεται), άλλ' έν έκάστω καιρώ της

π,ιιοςιιε ΙεηιροΓβ χΐβΐ'ΐδ εδί βΐϊα,υίιΐ 3ΐίυ<] εοη$ι·υεηδ ήλικίας άλλο τι πρόσφορόν έστι κα\ κατάλληλον ·

εοηνειιϊειίδ : ΪΙ» οΐϊβιιι ΠεεΙ νΐυΌι-ε ίη αιιϊαια ρι·ο- ούτως Εστίν ίδεΐν καΐ έν τ?| ψυχή άναλογίαν τινά

ρΟΓίίοηβηι ςυαηκίαπ) 30 εοηνεηϊεηΐίβηι οιιηι εοΓρο- προς τάς σωματικάς ήλικίας, δι' ών ευρίσκεται τάξις

Π8 Χΐ3ΐΐυυ5, ρβΓ ςιιαβ ίιινβιιίΙιΐΓ ονΙο εΐ οοηδεαυεη- « | τις κα\ άκολουθία, προς τδν κατ' άρετήν βίον χειρα-

ΙΪ3, (Ιΐ'ϋυοοιίδ ήοηιίηεπι 3(1 νϊΐαηι (Ιεςεικίβηι βχ υιγ- γωγοϋσα τδν άνθρωπον. Ου χάριν, άλλως ή Παροι-

ΙιιΙε. Ο,ιπιιη οΐ) εβυβαπι βΐϊίει· επιυΊυιιΐ Ρι·ονειϊ>Ϊ3 : εΐ μία παιδεύει, κα\ άλλως ό Εκκλησιαστής διαλέγεται·

οΙϊΙβΓ ϋϊδδεηΐ Εεε1ε8Ϊ38ΐε8 : εί ςιιχ ρβΓ ΟβηΓιειιπι καΐ ή διά τού "Ασματος των άσμάτων φιλοσοφία,

οαηΐίιοπιιΐ] Ιΐ',ιιΐίΐιιΐ' ρΙ)ί1θ8ορ1ιί3, υΐΓ3ΐιιαυε 8υρεΓ3ΐ διά των υψηλότερων δογμάτων άμφοτέρων ύπέρ-

«Ιο^πιαίιιιτι 8υυ1ΐη)Ί(3ΐε. Νβηι ςυ* ρεΓ ΡιονεΓυΐβ άΆ- ' κείται. 'Π γάρ διά των Παροιμιών διδασκαλία, προς

Ιυτ (1οεΐΓΪιΐ3, αά ευηι ςυί εδί βϋΐιιια ίιιΓαη» νει·ϋ3 Β τον |Χ( νηπιάζοντα ποιεί τους λόγους, καταλλήλως τη

ίαοίΐ, εοιινειιϊειιΙΡΓ 3Π3ΐί ηιίαρίαιίδ ΐάΊηοηίΙίοηειιι. ήλικία τοϋς λόγους άρμόζουσα. "Ακουε, φησίν, υιέ,

Αηάϊ, ϊιιςιηΐ*·, βΐϊ, Ιερει ραΐή» ίαϊ, εί ηε τερεΙΙαι ϊη- νόμους πατρός σου, καϊ μη ά.ιώση θεσμούς

αΐϊΐηία τηαΐήι Ιαχ. νίϋεβ εχ ϋδ ςα* (ΙίειπιΙυι·, ηιιβιη μητρός σον. Όρος έκ των λεγομένων το άπαλδν Ιτι

8ίΙ 3ΐ1Ηυο ΐβηει-3 33138 3ΐιϊιηχ, ηιιεηιβιίπαοϋυιιι ηοη της κατά ψυχήν ήλικίας κα\ άπαστον, Ιτι μητρώων

ροδδίΐ δβ ρ38θεΓε, ει 3(11ιυε ορυβ Ιΐ3ΐιε3ΐ ιηβίεΓπίδ αύτδν θεσμών έπιδεά βλέπει, καϊ πατρικής νουθεσίας,

ίηδίϊΐιιΐϊδ, εΐ ρ;ιΐεπΐ3 αάηιοηίΐϊοηε. Ει υΐ ιηΓαηδ ΚαΙ ώς άν προθυμότερον προσέχοι τοις γονεΰσι το

ρΓοηιρίο ει βΙαοπ 3ηίηιο 3ΐΙεη(ΐ3ΐ ρατειιΐϊΐια», ροΙΙϊ— νήπιον , τοϋς παιδικούς αύτώ κατεπαγγέλλεται

εβίυτ εχ (ΙίδείρΓιηίδ ει οπκιιηοηία ϊοι·ε ρυεΓΪΐϊα. Εδί κόσμους έκ της περί τά μαθήματα σπουδής προσ-

βηϊιιι οπιαηιοιιΐυιη ρυεη]ε, ΙΟΓ^αίδ ϊΟΓβυβ ϊη οοΐΐο . 'γενήσεσθαι. Παιδιών γάρ έστι κόσμος, χρύσεος

ΓΟδρΙεηϋεηβ, 61 ςυ» ]ιιευηϋί8 εχ ΠοΓΪυιιβ εοΓοηα μανιακής τφ τραχήλω περιλαμπόμενος , καΐ ό έξ

υεείίΐυτ. ΟροΓίεΙ 3υΐειη οιηιιϊηο Ιΐίεε ίηΙεΙΙίξβΓε, υΐ ανθών τίνων έπιχαρίτων άναπλεκόμενος στέφανος,

ββηδϋδ ίειιίβηιαίίδ όειίαεβΐ ίιΐ ηυοά εδί ηιείίϋβ. Νοεΐν δε χρή ταύτα πάντως όπως άν όδηγήση πρ4ς

δϊο εί ίιιεϊρίΐ ναι'κιιιι »ε ιιιυΙΓιρΙίεεπι <]οϋ<.τϊΙ»ι?Γο 8ί- τδ κρεϊττον ή τού αινίγματος Ιν^ια. Κα\ ούτως ΰπο.

ρϊειιΐϊΐηι, εί ΊηεΟαοϊΙίδ ριιίεηΐ'ίΐυοΊηίδ ϊηΙεΓρΓείβΓΪ II γράφειν άρχεται τήν σοφίαν αύτώ, ποικίλως τε κα\

βρεείεηι 30 (ΙεεοΓειη, ιιΐ ηοη 3ΐίςιΐ3 ηεεεβδίΐΐΐβ εί πολυειδώς τοΰ άφράστου κάλλους διερμηνεύων τήν

ιιιείιι, δβ(1 οιιρί(1ίΐ3ΐε εί (1>:δίι1βπο εχείΐεΐυτ 3ϋ Ιιοιιο- ώραν μή φόβω τιν\ κα\ άνάγκΓ,, αλλά έπιθυμία κα\

Γΐιιιι ρ3Πίοίρη(ίοηεηι. Νβιη ιΙεδΟΓίρΙίο ρυΙοΙίΓίΙϋϋϊιιίβ πόΟω προς τήν τών αγαθών μετουσίαν διαναστήναι.

3ΐΐΓ3ΐιίΙ οιιιηειη ]υνβηυιη οιιρίιΐιΐ^ΐοοα 3θ" ίά ηιιοιΐ Ή γάρ τού κάλλους έπιγραφή έπισπάταί πω; τήν

0δΙεπ4ίΙιΐΓ, αεεεηα'ειίδ ιίευϊιΐιτίίΐιιι ιιΐ 8ΪΙ ρ3Γΐϊεερ8 ■. τών νέων έπιθυμίαν προς τδ δεικνύμενον , πρδς

\ειιυ8(3ΐΪ8 βΐ ε1εβ3η(ί<£. κοινωνίαν της ώρας τον πόθον άνα^ιπίζουσα.

ϋΐ εΓβο εϊ ιιια^ίδ αυ^βαΐοτ ευρϊϋίΐ3δ α ιιΐ3ΐεη3Γι Ώς άνουν μάλλον αύτώ τδέπιθυμητικδναύξηθείη,

ΐΓ3ϋυεΐ3 βϊεείϊοηε αιΐ ιιΐ3ΐεΓΪαΐ εχρεηεηι ΙιαΙιΐΐιηΙϊ- μετατεθέν άπδ της ύλικής προσπάθειας πρδς τήν

ιιειιι, 0Π131 Ι»ιΐ(1ι1>ιΐ8 δβρίεηΙίϋΒ ρυΐεΐιΐ'ίΐυα'ίηεηι. Νε- άϋλον σχέσιν, ώραΐζει διά τών έγκωμίων της σοφίας

<|ΐΐ6 δοΐυιιι οπΐ3ΐ νβΓϋίί ε]ϋδ δρεοίεπι εί ϋεεοΓεηι, ι τδ κάλλος. ΚαΙ ού μόνον τδ κάλλος της ώρας διά τών

βεά εΓΐ3ΐη ε]υδ εηιιηιεΓ3ΐ ϋίνίΐίβδ : ςυβτυηι εναϋεΐ λόγων προδείκνυσιν, άλλά καΐ τδν πλούτον αύτη; άπ-

ο!οιιιίηυδ <ιυϊ ευηι εβ η3ΐ>ϊΐ3νεπ(. ϋοηδϊοΌΓβιι- αριθμείται· οϋ κύριος πάντως ό συνοικήσας γενήσεται.

Ιιιγ βυΐεηι (ΙΊνϊΙίχ ίη ίίβ ιμΐΧ 3υ ίρ83 ρΓοροηυη- Όδέ πλούτος τέως έν τοις προκοσμήμασιν αύτήςθεω-

ΐυΓ. Κ3Μ {ΙβχίεΓ ιμιίιίειη εδί εϊ οηΐ3ΐϋ3 υηίνεΓδα ρεϊται. Κόσμος μέν γάρ αύτη περιδέξιος αιώνες

8Χευΐ3, ευηι 113 «Ιϊοαΐ δεπρίηπ **: ί,υηςϊίηάο νϊΐα· π όλοι. Ούτως είπόντος τού λόγου , ότι Μτ\χοςβίου χαΐ

€1 αηηϊ ν'ιΚε »ιιη< ίη άεχίετα ε]α». Ιη 8ΪηΪ8ΐΓ3 3υΐεηι έτη ζωής έν τη δεζιφ αύτής. Έν δέ τζ άριστερά

ιιΐ3ΐιυ 1ΐ3ΐ)εΙ ροδίΐπ» ρΓεΐίθ83δ νΪΓΐηΐυιη (Ιίνϊιίβδ, χειρ\, τδν πολύτιμον τών άρετών περίκειται πλούτον

φι* βίηΊΐιΙ Γεβρίεικίβηΐ ευηι 8ρ1εηάθΓβ ^ΙοΗβΒ. ϋί- τη λαμπηδόνι της δόξης συνδιαλάμποντα. Λέγει γάρ,

ί ίΐ ειιΐιη : Ιη ιϊηΐ$1τα ί}Η» άΜίχω ει φΐυήα. Οεϊηϋβ ότι Έν τ\\ αριστερή, αύτης χΛοϋτος κάί δόξα.

οι·ίδ ςιιοςυο β]υδ ά'ιο'Λ ΐ'ει1θΙβηΙί3ηι 8ρίΓ3ηΙειιι 1)οηυπι Είτα χα\ τού στόματος αύτης λέγει τήν εύπνβιαν

υιΙοΓβιη ]υ8ΐίΙΪ3:, ιΙίεβηδ : Εχ οτε ε}ΐι$ εφτεάχΐιιν τού καλού της δικαιοσύνη; άρώματος άποπνέουσαν,

ίιιείίΐία. Ιιι ε,ΐιΐδ 3υ1βηι Ι3Ι)ΓΪ$, ρΓΟ πιΙιοΓε ιιβίιιπιΐϊ λέγων Έκ τοΰ στόματος αύτης έχπορεύεται δι-

Ιε^βιιι ΟοΓεί'β (ΙίεϊΙ ει πιίδβηοοΓΟ'ίβιη. Ει «ι Ιι^υβ καιοσύνη. Τοις δε χείλεσιν αύτής φησιν άντί τοΰ

&ροη88Β ϊιινειιϊβΙιΐΓ οιιιπϊ εχ ρ3Γΐε ρ<τΙ'ει.·1;ι ρυΐϋΐιπ- φυσικού έρυθήματος τδν νόμον έπανθεϊν καΐ τδν

ιϋ^ο, ΙβιιιΙίΐΐιΐΓ ςαοπαβ ε]υδ ϊηεεδ^υδ. Οίεϊΐ εηϊιη : έλεον. ΚαΙ ώς άν διά πάντων εύρεθείη τ^ τοιαύτη

Ιη ίίί« )««1ί/ίβ οιηί>κ/(ίί.Ι·^ιΐ8 ςυοηιιε ρυΙεηπίυάΊηίϊ νύμφη κάλλος έρανιζόμενον, έπαινεϊται αύτής καντδ

Ι3ΐιϋί1>ιΐ8 ηβε άεεδί αυίιίειυ ιηα^ηίΐηιΐο,ευιη οϊαδϊιι- βάδισμα. Φησ\ γάρ· Έν όδοΐς δικαιοσύνης αερι-

ΜΡι·ον. ι, 8. " Ργου. ιιι, 16 δοη^.
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πατεί. Οϋ λείπει τοις έπαίνοις της ώρας ούδέ τδ μέ- Α ΟΓβηιεηΙυιιι βχευιτει Η Ιηηςυαηι ρίβηΐβ βΓιηιια 1>βηβ

γεθος, ΐσα φυτώ τινι των εύερνών της αυξήσεως βΟΓίιιϊιιαηβ. 1)1 βυΐοηι ϊηΙβΠί^αδ οιιϊ ρΐηηΐ* 3&δΊιιπ1β-

άναδραμούσης. Τδ δε φυτδν τοϋτο ψ τδ ΰψος αύτής ΙυΓ ε]ιΐδ βΐΐίΐυιΐο, /ρ«ο, ϊηπυίΐ, βϊ! Ιχφιχιηι νχΗΒ,

προσεικάζεται, ΑύΓό, φησ\, τδ της ζωής ξύΧον φΐοά εβί πυΉΙεπι ηυίπηιεηΐιιπι ϋ« ηιιχ εαιη αρρνεΐιεη-

έστίν, δ τροφή μέν γίνεται τοις άντεχομένοις, στύ- Γ 4κη(; ϋί βυΐβιη ηιιχ χηηχΐιιηΐιιτ, εοΐυιηηβ (ίτχηα Μ

λος δέ το?ς· έπερειδομένοις άσραΛής τε καΐ άσειστος. 8ΐ3ΐ)ί1ίδ, βϊ φιχ ηοη ροΐβδί ΙβΟβΠβΓί. ΡθΓ υίπιηιαοο

Νοώ δέ δι" άμφοτέρων τδν Κύριον. Αύτδς γάρέστιν ή βιιίεηι ίηΐβΐΐΐ^ο ϋυηιίηυηι. Ιρββ εηίπι εβί νίΐα ει

ζωή και τδ έρεισμα. "Εχει δέ ή λέξις οΰτως· ΞύΛον Γυΐεπιπ) 36 ίίπτΐ3ηκ>η1ιιιη. 11;ι βυίβηι 1)31)01 (ΙίοΙίοηίϊ

ζωής έστι πάσι τόϊς άντεχομένοις αυτής, [καΐ εοηιεχίιΐδ, Ιψιιιηι ε$1 νϊίιν οηιηχΐιαί ηιιϊ αρρτεΗεη-

τοΐς έπερειδομένοις έπ' αΰτήν ώς έιΛ Κύριον άσφα- άαηΐ εαιη. Γ.οιηριτΙιοιιιΙιΙυΎ βιιίεηι ουιτι εχίεπδ ε]ιΐ8

λής. ] Συμπεριλαμβάνεται δέ μετά των λοιπών έγκω- πυοα,ιιε Ι3ΐΐ(1ί1)ΐΐδ ροΙεηΓο, υΐ ρβΓ οη>ιιί» Ιιοηβ ΪΠ)-

μίων αύτής κα\ ή δύναμις , ώς άν δια πάντων των ρΙββΙαΓ Ιβιιβ ριιΙεΙιπΙΐΗΐϊηϊβ επρίβιιΙίοΒ. ΰειιι βηίπι.

Αγαθών πληρωθείη τοϋ κάλλους της σοφίας δ έπαι- ΐη^υίΐ, ιαρχειιίχα (χιηάανχΐ Ιβτταηι. ΡβΓβν'ιΙ εοείοβ ίη

νος. Ό θεός γαρ, φησ\, τή σοφία έθεμεΜωσε ρΓυιΙβηΐίβ, εΐ υηυηΐφίοιΙςυββΟΓυηι ςο* οοηβίάβι-βη-

τήν γήν. 'ίΐτοίμασε δέ τοϋς ουρανούς έ·ν φρονήσει, : Ιπγ ίη ΟΓοαΙίοηβ, (ΙεαΊιείΙ 3(1 νίβηι 83ρΊβηΙίχ, εαιη οτ-

καΐ τά χαθ' Εκαστον των έν τή κτίσει θεωρουμένων ^ 1)3118 ναπίβ ηοηιίηίΐΗΐδ : ε;ιηΐ(1ειη επίη) 3ΪΙ 6886 εΐ 83-

είςτήν τής σοφίας άγει δύναμιν, διαποικίλλων αυτήν ρϊειιΐϊατη οΐ ίηΙβΙΓΐ£εηΐ'ΐ3ΐιι, δεηδίιηι βϊ εοβπίΐίοιιειιι

τοί; όνόμασι. Τήν γαρ αυτήν χαλ σοφίαν λέγει καΐ ει ρΓυ(]βΐ)ΙϊπιΤ) , βϊ φιχ δίπιΐ Ιιιι]ιι$πιθ(Ιί. ΡοβΙ Ιι*ε

σύνεσιν, αίσθησίν τε κα\ γνώσιν κα\ σϋνεσιν χαΐ τά 3ΐιΙεηι ίηείρίΐ Οηηυβηι ρ3Γ3ηγηιρήιΐδ άεάηεβΓβ ]ιι-

τοιαϋτα. Μετά δέ ταύτα νυμφοστολεϊν άρχεται τδν, ' νεηβι» 3(1 ε]υδηιοιϋ εοΙΐ3ΐ)ίΐ3ΐίοηβηι , »ά (Ιίνίηυιη

νέον πρδς τήν τοιαϋτην συνοίκησιν, ήδη πρδς τδν Ιΐιβίβπιυιιι ]3πι ]υυβιΐ8 ίηΐυεπ. ϋίείΐ βηΐπι : Λ'β

θείον θάλαμον βλέπειν έγχελευόμενος. Λέγει γαρ,

δτι Μή έγχαταΛίπης αυτήν καΐ άνΟέξεταί σον

έράσθητι αυτής, χαΐ τηρήσει σε · περιχαράκωσαν

αΰτήν χαΐ ύψώσει σε' τίμησαν αυτήν Ίνα σε\

περιβάΛη ■ Ίνα δω τή χορνφή στέφανον χαρίτων,

στεφάνη δε τρνφής υπεράσπιση. Έν τούτοις δή

τοις στεφάνοις ήδη τοις γαμικοϊς νύμφην κατακο-

σμήσας άχώριστον αύτής εΐναι διακελεύεται , λέγων

άίπύΐΐαι εαιη, ει τείϊηεΰιΊ ίε : άϊΐίβε εαηι, ει εν»ΐο-

άίεΐ Ιε: επεηηΐΐαΙΙα εαηι, εΙ,Ιε ίη αΙΙιιηι ενεΙιεί:

Ιιοηοτα εαηι ηΐ Ιε αηιρίεοΐαίχιτ : ηί άεΐ ΐηο εαρϊΐ'ι οο-

τοηαηι βταίχαταηι, εοτοηα αιιίεηι άεϋοχαηιηχ Ιε ρτο-

Ιεαεί. ϋυπι 1π$ ιιΐιρΐΪ3ΐϊΙ)υ8 εοΓοηίδ 63ΐη ];ιηι Ι3ΐι-

ςυαηι $ροη83ΐιι 0Γη388εΙ, ]ιιΙιοι ;ιΙι 63 ηιιηςιιηιη 86-

Ρ3Γ3ΓΪ, (Ιίεβηδ : ^ηααιίο αιηϋαΐαι, άαε εαιη, εΐ $χΙ

Ιεεχιτη; ειιηχ άοτηιχε$, ιε αι&ΐοάϊαΐ, χιΐ Ιεαιηχ εχρετ-

ΉνΙχα αν περιπατής έπάγον αΰτήν, χαΐ μετά £ νεείο εοΙΙυηιιαίχιτ. β" Ουιιι ρβΓίικε βϊ (]ϋ3β βυηΐ ε]ιΐδ-

σοΰ ίστω · ώ< δ' άν καθεύδης φυΧασσίτω σε, ίνα

έγειρομένω συΛΛαΛή σοι. Διά τούτων καΐ τών

τοιούτων τοϋ νεάζοντος έτι κατά τδν έσω άνΟρωπον

τδ έπιθυμητικδν άναφλέξας, κα\ αύτήν έκείνην τά

περ\ εαυτής διηγουμένην ύποδείξας τω λδγφ, δι* ών

μάλιστα τήν άγαπητικήν σχέσιν τών άκουόντων έφέλ-

κεται, τοϋτο μετά τών άλλων ειπούσα, ότι Έγύ>

τούς έμέ ψιΧοϋντας ά\απω. Ή γάρ έλπ\ς τού

άνταγαπηθήναι σφοδρίτερον είς έπιθυμίαν τδν έρα-

στήν διατίθησι· και μετά τούτων τάς λοιπάςέπάγων

συμβουλίας έν άποφαντικοΐς τισι χα\ άπεριγράπτοις

τοις άποφθέγμασι , κα\ είς τελειοτέραν έξιν αΰτδν

άγαγών, είτα πρδς τοις τελευταίοις τών Παροιμιών

μακάρισας ταύτην τήν άγαθήν συζυγίαν , έν οίς

Π)0(1ϊ, ε]ιΐδ <|ΐιί βδΐ βάΐιοε ϊιινβηϊδ δοευικίαιιι ϊηΐβ. ϊο-

Γοιη ηοηιΊηεη, ϊηΠ3ΐιιπΐ38δε( ευρί<1ί(3ΐβιη, ει ίΐΐβπι

ίρδ3ΐιι 8113 η3ΓΓ3ΐ)Ιβπι θΓ3ΐίοηε οδίοικίίδδοί, ροΓςυχ

ηιαιίπιε αΐΐΓ3ΐιίΙ (ΙίΙεεΙϊοηΊδβυιΙίΙοΓίιιη 1ΐ3ΐ>ίΐυ(1ίηεηι,

ηοε ευηι 3ΐϋβ άϊεεη* : Εαο άίΐϊαεηΐεί χηε άϊίίαο

δρεβ βηΐπι ςιιβ δρβτηΐιΐΓ ΙοΓβ υΐ ΓεϋηηιεΙιΐΓ, 3ΐηη-

ΐΟΓβπ) 3Γ(1βηΐϊθΓΪ βΒεϊΙ άοίάβηο : ει ευηι Ιιίδ ΓβΓι-

(]ΐΐ3 3(1(1υχίδ86ΐ οοπϋΐΐϊα, ίη ςυϊϋυδϋβπ) (ΙίεΙίβ ειηπι-

Ιι3(οπϊ8 ει ηιίηίπαβ εΪΓειιιηβεΓίρΓίδ, εΙ ευπι 3(1 ΙιαΙιί-

(υπι ιΙβιΙιιχίδδΐΊ ρβΓΓβεΐΐοΓβιη, ει (Ιείικίο ίη Πηβ Ργο-

νβΓΐ)ίοΓυπι ρΓοηυηΙϊ»88βΙ βδδβ ΙιεαΙβηι ηβηεεοι^ηη-

εΐίυηειη, «|ΐΐ3η(1ο ηιαίίετίδ ίΙ1ίυ$ Γοηίδ ρεί'δεευΐιιβ

β8ΐ βηεοηιΊβ, Ιυηε 3ϋ]υη§ίι ίΙΙηιη φαί ββ! ίη Εεείβ-

δί3$ΐβ ρηίΐοβορίιϊβιη, υΙ ςπί ρεγ ρΓονβΓϋίβΙβαι ίη-

διεξήλθε τά της ανδρείας γυναικδς έκείνης εγκώμια. Λ) δΐίΐιιΐίοηβιη δ3(ίδ ίηΐΓΰ(1υχίδδε( »ι1 άβδίϋβπυιη νίτ-

τοτε προστίθησι τήν έν τώ Εκκλησιαστή φιλοσοφίαν,

τω ίκανψ διά της παροιμιώδους αγωγής είσηγησα-

μένφ είς τήν τών άρετών έπιθυμίαν. ΚαΙ διαβαλών

έν τούτω τψ λόγω τήν περ\ τά φαινόμενα τών άν-

θρώπων σχέσιν, κα\ μάταιον είπών είναι πάν τδ

άστατούν τε κα\ παρερχόμενον , έν οΤς φησιν , δπ

Παν τδ έπερχόμενον ματαιότης· ύπερτίθησι παντδς

τοϋ δι* αίσθήσεως καταλαμβανομένου τήν έπιφυτικήν

της ψυχής ήμών κίνησιν έπ\ τδ άόρατον κάλλος· και

ούτως έκκαΟάρας τήν καρδίαν της περ\ τά φαινό

μενα σχέσεως, τότε διά τοϋ "Ασματος τών φσμάτων

ΙιιΙιιιη : 61 οιι ιιι ίη εο Ιί1)Γ0 ΓβρΓβΗβηάίδβεΙ Ιιοιηίηυιη

3(1 ί(1 ςυοιΐ αρρατοί !)3ϋί1ιΐ(ϋηειη, βϊ ναηυιη 6886

(Ιίχίδδεί ι|ΐιί(]φΐκΙ 681 ίηδ(3ΐ)ίΙβ ει ΐΓ3ΐΐδίεηδ, αϊεβη·,

Ουίϋςηίιΐ νβιιίΐ β»1 νβιιίΐβδ : ευίϋυεί φιοά 8βηβα

εοηιρτ6ΐιβη<ΙϋυΓ, ρπείειΊ ηβΙυΓβΙβηι αιιίηιυβ ηοβίΓΧ

ηιοΐϊοηβηι 3(1 ρυΙεηΗΐυϋίηεπι φχχ ηοη εβϋίι βυο

λδρβεΐιιηι. Ει ευηι βίε εοΓ βχριΐΓ^ίΐβεΙ α!> Ικιοίκι-

άίηβ φιχ 681 3(1 ίϋ ςυο(1 3ρρ3ΓβΙ, Ιυηε ρεΓ 0»τι1\-

ευιη εοηΐίοοπιηι πιγ3(ίεβ ΐηίΓοάυχίΙ (Ό^ίιηΐίοηειιι

3(1 άϊνϊηα αάγία : ίη ςυίυυδ ί(1 ηιιίιίεηι ςυοϋ ίηβεΗ·

1)ΗϋΓ, βδΐ »ρρ3Γ3ΐϋβ ΙΗΙρΙίαΙίδ ! ίά 311161η φιοϋ ίη-

" Ρι·ον. ιν, 6, 8(|(ΐ. " ΡΓον. νιιι, 17.
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Ιβ11ί£Ϊ1ιΐΓ, εβί 1ιυηι»η% 3ηίηΐ33 ευιη ϋοο εοηΐεπιρε- Α έντδς τών θείων άδυτων μυσταγωγεΐ τήν διάνοιαν έν

ι αΐϊο. οΤς τδ μεν ύπογραφόμενον, έπιθαλάμιός τις έστι δια

σκευή, τδ δ' έννοούμενον της άνθρωπίνης ψυχής ή

πρδς τδ θεϊόν έστιν άνάκρασις.

ΡΓΟρΙβΓΟ» ι$ 651 βροηβιΐδ ςυϊ ϊη Ρι·ονβιΊ)ϋδ ηοηιϊ- Γ Διά τοΰτο νυμφίος ό έν τοις Παροιμίσις όνομάζε-

Η3ΐυΓ (ίΐίιΐδ, βΐ 83ρϊειιΙΪ3 Ιοο,ιιπι ΙεηεΙ 5ροη5«, υΐ ται υ!δς, κα\ ή σοφία ε!ς νύμφης τάξιν άντιμεθίστα-

ϋι·ο Ιιοιηο (ΙεδροηδεΙυΓ 03813 νΪΓβΟ, βΐ Οβο Ά°ξ\υ· ται, ίνα μνηστευσθή τώ θεώ ό άνθρωπος αγνή παρ-

Ιϊηαΐυβ ΓιαΙ υηαδ δρΐηΐιΐδ, ρβΓ εοη(επιρεΓ3ΐίοιιεπι θένος, χαΐ κολληθείς τω Κυρίω γένηται πνεϋμα έν,

οιιπι οο ςιιοά" 651 »1) ϊιιίοπίυ ΐΙΊβηαηι βΐ ΐπ*ραΙΐΙ>ί1β, δια της πρδς τδ άκήρατόν τι κα\ άπαθές άνακράσεως

<1β βΓ3νϊ οβπιβ οίΓβοΙιΐδ ριΐΓ3 ίηΙε1ΙΪ£οηΙΪ3. Οιιπι ΟΓβο <0 νόημα καθαρδν άντ\ σαρκδς βαρείας γενόμενον.

δίΐ πα» Ιοηυϊΐυι- 83ρίοιιΐΪ3, (Ιίΐϊ^β ςυβηΐυηι ροίθδ Επειδή τοίνυν σοφία εστίν ή λαλούσα, άγάπησβν

βχ Ιοίο εοπίβ βΐ Ιοιίδ νϊπ&ιΐδ, εοπουρίδοβ ςυβηΐιπη όσον δύνασαι έξ όλης καρδίας τε χα\ δυνάμεως, έπι-

ροΐεδ ΟβροΓε. Αάάο 3ΐι(6Π) 3ϋ(ΐ30ΐβΓ ΙιΪ8 αυοςιιε νει-- θύμησον όσον χωρείς. Προστίθημι δε θαρρών τοις

1)Ϊ8, Αηι3. Νβπυε εηίπι ΓορΓεηεηβϊοηϊ βδΐ βΠιιιϊβ, εΐ ^ήμασι τούτοις, κα\ τδ,Έράσθητι.Άνέγκλητον γάρ

ββΐ πιιρβΙ'ι&Μίδ ίιι ίηοοΓροΓβίδ \ιχο 30οοΐϊο, υΐ 83- " τοΰτο κα'ιάπαθέςέτΛ των άσωμάτων τδ πάθος, καθιϋς

ρίεηΐίβ (ΙίοϊΙ ϊη Ρι-ονοΓΟϋβ, άε .ίπιογο (Ιϊνϊηχ ριιΐ- ^ φησιν ή σοφία έν ταϊς Παροιμίαις, τοΰ θείου κάλλους

οηηΐιιϋίηΐδ Ιε^βπι ΓβΓβπδ. δεά δίηιί1Ϊ3 ςυοφιβ ρΓ33- νομοθετούσα τδν έρωτα. Αλλά κα\ ό νΰν προκείμενος

οερίΐ ΙίϋβΓ ιιιιηε ρΓοροδϊΙιΐδ, ηοη άε ηοο ηικίυηι 80- λίγος τά ίσα διακελεύεται , οϋ γυμνήν τήν περ\ τού-

Ιυιηινιοίΐο βΠοΓΟίιδ οοηδίΐίιιπι : 80(1 ρεΓ 3Γ03Π3 ρΐιίΐο- του συμβουλήν προσάγων, άλλά 8Γ άπορ,όήτων φιλο-

8θρΙΐ3ΐαΓ, ϋδ (]υ8είη(6ΐΙϊ§υηΐυΓ, οοι^εαιίΓαιιι Γβείειίδ σοφεϊ, τοις νοήμασιν εικόνα τινά των κατά τδν βίον

οιι]ιΐ5(1αιιι ίπΐ3£ίιιΪ3 εοτιιιη α,ιι« μιευηάβ δυηΐ ϊη νϊΐ3, ήδέων εις τήν των δογμάτων τούτων κατασκευήν προ-

;ΐ(1 εοιίδΐϊΐιιβικία ίίοςιτιαΐ». Ιπιβ^ο βιιΐοηι εδί ςιιίιΐηιη στησάμενος. Ή δε εϊκών γαμική τίς έστι κατασκευή,

;ιρρ3Γ3ΐιΐ8 πυρίϊαΐΐδ, ϊη <{υο ιηΙοιτοιΓιΙ ϋοδίϋοΓ'ιιιιη έν ?) κάλλους έπιθυμία μεσιτεύει τω πόθω,ού κατά

ριιΐοΐιπίικίίιιίδ,ηοη Ηιιπιαηο ηιοΓε δροιίδΟ ίηείρϊεηΐβ τήν άνθρωπίνηνσυνήΟειαντοϋ νυμφίουτής επιθυμίας

ιοηεπ ιΙβδϊιΙβΓΪο, 86<1 βροηβιιηι \\τ%ο ρΓίενεηϊΐ δϊιιβ ι' κατάρςαντος, άλλά προλαμβάνει τδν νυμφίον ή παρ-

ταΙ)0Γ6, βιιυηι ϊη ριι1)1Ίοιιπι ρΓοίβΓεηβ άβδίάεηυιη, θένος άνεπαισχύντως τδν πόθον δημοσιεύουσα , καΐ

βΐ ίιι νο(Ϊ8 1ΐ3ΐ>ειΐ8 υΐ ϊη Ο8θιι1ηη(1ο βρυηβο 3ΐίςυ3ηι1ο εύχήν ποιούμενη τοΰ νυμφικοΰ ποτε κατατρυφήσαι

βε οΙ)Ιοο(εΙ. Ν:ιπί Γ]ΐιοηίαηι 1)οηί βροη&χ ρΓΟηυΙιϊ, φιλήματος. Επειδή γάρ οΐ άγαθο\ της παρθένου

ραΐΓΪΒΓεΙιιβ, βΐ ρΓΟρΙιεΙκ, εΐ 1θ£Ϊ$ΐ3ΐοτο5, ύίνϊιια άθι\& προμνήστορες, πατριάρχαι τε κα\ προφήται , κα^

8ροη$ίθ 311υΙοηιη(, ηιΐίβ Ογλοϊ βοίβηΐ ΎΟεβΓβ 2δνα, ^νομοθέται προσήγαγον τή μεμνηστευμένη τά θεία

Ϊ13 ιιοιηϊη3ηΐο$ άθΠ3(ϊοηθ8 αιιΐβ ηυρίίαβ; Ιιββο βυΐβαι χαρίσματα, άπερ εδνα καλεί ή συνήθεια, τά πρδ των

δΐιηΐ Γβιιιϊδδίο ιΙοΙίοΙΟΓυιη, οοϋνϊο ηιαίοπιηι, ρβεεβίϊ γάμων δώρα οϋτω κατονομάζουσα. Ταΰτα δέ ήν δφε

3ΐ)ΐ3ΐίο, ιΐ3ΐιΐΓ% ΐΓ3η8ΓθΓΠΐ31ϊο, β]ιΐδ ϊη ψιοά 03(ΙίΙ σις τ.αραπτοιμάτων , άμνηστεία κακών, άμαρτία;

ϊηΙβΓίΐυ 5 , ϊη ίιΐ ΐη ςυοά ηοη οβϋίΐ, ΐΓηηδίηιιΙηΙίο, άναίρεσις, μεταστοιχείοίσις φύσεως, τοΰ φθαρτού

<1οΙΪΓΪ33 ρ3ΓηϋΪ8ί, ΓΟ^ηί (1ίβηϊΐ38, 1«ΙίΙΪ3 (\υχ Γιηβ '. .' πρδς τδ ίφθαρτον μεταποίησις, παραδείσου τρυφή ,

εβΓεΙ. Οιιιη Ιΐ32β 6Γ§0 (ΙΊνίηβ ύοηα \\τςο 3εοβρΪ858ΐ βασιλείας άξίωμα , ευφροσύνη τέλος ούχ ϊχουσα.

3 ρΓ3εεΐ3ΓΪ8 ρ»Γ3ηγηιρ1ιΪ8, εΐ ΓβΙεΙιΐΓ ύείϊ(1εΓίιιηι, ει Ταΰτα τοίνυν ή παρθένο; δεξαμένη τά θεία δωρήματα

Γε$1ίη3ΐ ΓΓαί βί·3ΐΪ3 ρυΙο!ΐΓίΐϋ<3ίηΪ8 ε}ιΐδ ςιιειη (1β- παρά τών καλών έονοφόρων, των διά της προφητικής

«ίάει-αΐ. Εβπι 3ϋ8θυ1ΐ3ΐιΙ <]αα;(ΐ3πι οϊ Γ3ΐηΊΙί3Γ68 ει διδασκαλίας αύτη προσαγαγύντων τά δώρα , και δμο-

33131ε ρ3Γ6δ, δμοιΐ83πι ϊηΓίΐ3ΐι1εδ 3(1 πΐ3]υβ ιΐεδίιΐε- " λογεϊτήν έπιθυμίαν, κα\ έπισπεΰδει τήν χάριν, ήδη

ΠϋΙΒ. ΑεεειΙίΙ εΐΐβιιι δροηδίΐδ βιυυεεηδ εΙιοΓυπι της ώρας τοΰ ποΟουμένου κατατρυφήσαι σπουδάζουσα,

ςιιοπιιικίαπι βπιίοηηιηι 61 εΐιίεπ) βΓ3ΐοι-υηι. Η δυηΐ Άκροώνται αυτής συνήθεις τινές και όμήλικες πρδς.

31110111 «(ΙηΐΐιιΐδίΓβΙΟηί βρΪΓίΐυε, ρβΓ φΙΟβ ΙβΓΤβηΙϋΓ μείζονα τήν νύμφην έπιθυμίαν διερεθίζουσαι. Παρα-

Ιιοηιίηοδ, 3υΙ δαηείί ρΓ0|)Ιιεΐ33, ηιιϊ βροηδί νιιεε ηιι- γίνεται δέ κα\ ό νυμφίο; , φίλων αύτώ τίνων και κα-

<1ΐΐ3, Ι.νΙαηΙιΐΓ εΐ εχβαΐίβηΐ οΐ) ραι-ηηι οΐ αϊ) ΊιιΙογιΙιι'ο ταθυμίων χορδν επαγόμενος. Ούτοι δ' άν εϊσιν τά λει-

βΐίειιαιη ςιΐ36 00Π5ΐιιηιΤ)31ιΐΓ εοιι]ιιικΐίοηειιι, ροΓ τουργικά π-νεύματα, 8ι* ων οί άνθρωποι σώζονται, ή

ο,ιιλιιι 3ΐιίιιΐ3 Οεο εο^υηε(3 &1 υηυδ δρίτίΐυδ, δ'ιειιΐ οι προφήται οί άγιοι, οί της φωνής τοΰ νυμφίου άκού·

(ΙϊοίΙ ΛροδΙοΙϋδ 8*. σαντες, χαίρουσί τε κα\ άγάλλονται της άκηράτου

συζυγίας άρμοζομένης, δι' ής ή κολλωμένη τώ Κυρίω ψυχή, έν πνεϋμα γίνεται, καθώς φησιν 4 Από

στολος. _' > 1

ΚυΓδίΐδ Η3(|ΐΐ6 ϊη Ρι·ονει·1>ϋδ ΓερεΙβηι ΟΓαΙίοηειιι : Πάλιν τοίνυν έν ταίς Παροιμίαις έπαναλή^ομαι

Νειιιο εΓ^ο ρεΓΐυι1)3ΐίοηί1)ΐΐδ 3ΐΓιιιιί οΐιιιοχίιΐδ εΐ03Γ- τδν λόγον · Μή τις έμπαθής και σαρκώδης, Ιτι της

ηηΐϊδ, νοίειϊδ Ιιοπιίιιίδ πιοΓίαιιηι αιΙΙιιιε οίειίδ ΓεΙο- νεκρας τοΰ παλαιού ανθρώπου δυσωόία; άπόζων, προς

τόπι, Άά 1)εΙ1υίιΐ3δ ΐΓαΙιβΙ ϊηβρΓίΑβ «ΙίνΙιΓιΙυδ ΐιυρϊ- τάς κτηνώδεις άλογίας κατασυρέτω τάς τών Οεοπνεύ-

Γ3ΐ3Γυπι 8εηΙειιΐί3Γυιιι 30 νοΓίιοπιηι δί^ηίΟθ3ΐίθ- , στοιν νοημάτων τε χα\ βημάτων έμφάσεις · άλλ'

ηβί : δεϋ ιιηιΐδηυίβηιιε ίρδε 3 δβίρίϋ οχεειίειιβ, ειιηι έκβάς έκαστος αύτδς έαυτοΰ, και έξω τοΰ ύλικοΰ κό-

ΓϋβΓΪΙ εχίΓα πιιιιιιΐυιιι ιιια10Γί3ΐειιι, βΐ ρει· ϊιηρ.ιΐίΐιί- σμου γενόμενος, κα\ έ-ανελΟών τρόπον τινά δι' άπα-

*' Ερ&68. IV, 4.
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θείας είς τδν παράδεισον, χα! διά καθαρότητος Α ΙϊΙηΙοιη (|ΐιθ(1αηιιηθς1ο ΓΡίΙίβΠΐ ϊη ρ3Γ3άΊδΐιιη, οι ρετ

δμοιωθεΐς τώ θεώ ■ ούτως εττι τδ αδυτον των προφαι-

νομένων ήμϊν δια τοϋ βιβλίου τούτου μυστηρίων

χωρείτω. Εί δέ τισιν άπαρασκεύαστός έστιν ή ψυχή

πρδς τήν τοιαύτην άκρδασιν, άκουσάτω τοΰ Μωσέως

νομοθετοϋντοί, μή κατατολμήσαι της έπ\ τδ δρος τδ

πνευματικδν αναβάσεως, πριν πλΰναι των καρδιών

ήμών τά ιμάτια, καΐ τοις καθήκουσι τών λογισμών

περιρ^αντηρίοις τάς ψυχάς άφαγνίσασθαι. "Ωστε νΰν

ρυηίαΐβπι ΙΗ·ο δίηιίΐίδ ενβδεπί, Ϊ13 ρΓοεειΙαι 3(1

3()γΐϋΐΐ) ιιινκΐΐΊΊοΐ'ΐιιΐ], <]υ% ίη Ιιοε αρρ»ΐ'6ΐι( ΙίΙίΓυ.

Ουοιΐ $ί 3(1 Ιιχε 3υ(1ίεη<ΐ3 δίΐ 3ΐίπ,υί1)ΐΐ8 ίιιιρ3Γ3ΐιΐΐ

»ηίιηυ$, βιιιΐϊαΐ Μοδοηι Ιε^ε ο»νρηΙοπι, ηβ αά ηιοιι-

Ιειη δμίπΙιι»Ιοπι 3ΐΐ(1β3ηιιΐδ 3$εεικ1εΓε, ρπυδςυ.ιιη

εοΓάίυηι ηοδίΓοηιπι ΙανβΓίιηυβ νεδίίηιβηΐβ, ει εοη-

νβηίοηΐίΐηΐδ οοβίΐηΐ'ιυηυιΐ) βδρεί'δίοηίϋιΐδ αηίπιβδ

βϊρίβνεππιυδ. <}υ3ηιο1)ΐ·βηι ηυιιε, άοηι ίη Ιιβε 38δί-

έν ψ χρδνω προσεδρεύομεν τη θεωρία ταύτη, λήθην ι^ <1επΐ!ΐ$ εοηίειηρίαΐίοηβ, εχίδΐίηιο οροΓίβΓε ηιιρίί»-

τών γαμικώι* νοημάτων ποιήσασθαι, κατά τδ παράγ- Ιίιιηι ουϋνίβεί εο$ϊΐ3ΐίοηαιτι, εοιινβηίεπΙβΓ ρΓχεερίο

γελμα τοϋ Μωϋσέως, τοΰ καθαρεύειν άπδτών γάμων Μοδίδ, ςιιί εβνίΐ, α! φΐί ίηίΙίβΓβηΙυτ ηιγδίεηίδ,

τοΰς μυσταγωγουμένους νομοθετήσαντος ■ και δια ριιπ εδδβΐιΐ 3 ιιυρίϋδ : εί ίη οιηηίίηΐδ δϋδείρρΓθ ρτχ-

πάντων άναλαβεΐν οΐμαι δεϊν ήμάς τά τοϋ νομοθέτου εερίβ 1ε£ίδΐ3ΐθΓίδ εοβ ςιιί βιιηΐ ρΓοεεδδΐιπ 3ά δρίιί-

προστάγματα, μέλλοντας προσβαίνειν τώ πνεύμα- ^ (υ3ΐεηι πιοηίειη Ιε{ξίδ , ίη ο,υο (ρηιίηίηυηι ^ρηιΐδ

τικώ της θεογνωσία; δρει, έν ψ τδ θήλυ γένος τών εο^Ίΐβΐίοηυηι ειιηι 3ρρ3Γ3ΐιι ηιβίεπαϋ Γείίηςιιίΐυτ

λογισμών μετά της Ολικής άποσκευής τώ κάτω κατα- ϊη ν'ιΐβ ίηΓεποΐ'ί. (ίιι«νίδ 3υΙεη> Γ3ΐίοηίδ εχρρΓβ

λείπεται βίιο. Πάν δέ δλογον νδημα, εί περί τδ τοι- ιιιβηΐίδ εοηεβρίίο, δί Ίη ηοε ηιοηΐε νίδ» ΓυβΓΪΐ, π-

οϋτον δρος δφθείη, τοις στεά(Ιοτέροις λογισμοΐς, οίδν β'κίίοπίιιΐδ εοςίΐβΐίοηίϋιΐδ, νείιιΐί ψΓι1)ΐΐδ<ΐ3ηι Ιβρί-

τισι λίθοις καταφονεύεται. Μόλις γάρ αν ούτω χωρή- .' (Ιίΐιυδ, οεεΐΛεΙΠΓ. Νβιη δίε φικίοιη νίχ 3υάίβπηιιΐ8

σαιμεν τήν φωνήν της σάλπιγγος ταύτης, μέγα τι καΐ νοεεηι 1ιυ)υδ Ιου»;, ηυβε πΐ3$ηιιιη βΐ νβΐιΐβ ιηίιβιι-

έξαίσιον κα\ ύπέρ τήν δύναμιν τών δεχόμενων ήχού- άΊιπι ειΐίΐ δοηϊΐιιηι, ει ΜΐρΓ3 νίΐ'βδ βοπιηι ςηί 8Μ8-

σης, ήν αύτδς δ γνόψος τής άσαφείας προΐεται, ένξι είρίιιηΐ, ςιιβηι ριιιίΐΐίΐ ίρ83 83ΐί{;ο οΙ)δευπΐ3ΐίδ ίη

έστιν δ θεδς, δ τδ ύλικ'.ν άπαν έπ\ τοϋ τοιούτου ςυΗ βδΐ Οευδ, ςιιϊ ι^ηε εοηι1)ΐΐΓ)1 φΐ'κΙηαΜ β8ΐ ίη

ίρους τώ πυρ\ καταφλέγων.Γ"Ηδη τοίνυν έντδς τοϋ ί Ιιοε ηιοηΐβ ρβιΐίεερδ ηΐ3ΐεπ33. ίβηι βΓ^ο ίη^ΓείΙϊβ-

Άγίου τών άγιων γενώμεΟα, δπερ έστ\ τδΤΛσμα τών ηιηΓ δβηείιιηι δβηΠοπιπι, ςυοά ςιιίόβηι 8δΙ ΟβηΙί-

άσμάτων. 'ϋς γάρ έντώ'Λγίω τών άγίων πλεονασμόν ειιηι εβηΙίεοΓυηι. Οιιο ηιοιίυ βηϊηι ίη δ^ηείο δβηείο-

τινα-κα>. έπίτασιν της άγιδτητος διάτής υπερθετικής γηπι ηΌεεηιυΓ ηυ3Π)(]3Πΐ .ι1)ΐιηιΐ3ηΙί8ΐιι ε! ίηΐεηδίο-

ταύτης φωνής διδασκόμεΟα · οϋτω κα\ διά τοΰ "Ασμα- ηεηι 83ηεΙϊΐ3ΐίδ ρεΓ ηβηε νοεεηι 3ΐιρεΗ3ΐίν3ηι : ίΐΛ

τος τών άσμάτων, μυστηρίων μυστήρια διδάσκεινίΟ· βΐίβπι ρβΓ ΟβηΙίευηι είηΐίεοπιηι, ηινδΙβΓίβ ηινδίεπο-

ήμας ό ύψηλδς λδγος κατεπαγγέλλεται. Πολλών γάρ γαπι ηοβ (ΙοεεΓβ ρΓοΓιίεΐιΐΓ δΐι!)1ίπ)ίδ ΟΓβΐίο. Νβη) ευιη

ίντων, κατά τήν θεδπνευ στον διδασκαλίαν τών ασμά

των, δι' ών τά μεγάλα νοήματα διδασκόμεΟα περί

θεού, παρά τε τοϋ μεγάλου Δα6Ίδ, κα^ Ήσαΐου, καΐ

Μωϋιέως, κα\ άλλων πολλών ■ τούτο παρά τής έπι- I

γραφής ταύτης μανθάνομεν, δτι όσον απέχει τών τής

£ξω σοφίας ασμάτων τών άγίων [τά] άσματα,τοσοΰτον

ύπέρκειται τών άγίων άσμάτων τδ έν τώ "Ασματι

τών άσμάτων μυστήριον. Ουτδ πλέον είς κατανόησιν,

ηιιι1ΐ3 δίηΐεεειιηάιιιη ίΐϊνϊηΐΐυί ίηδρΪΓαΙηηι (ΙοοίΓΐηηιιι

ϋ3Ι1ΐίε3, ρ8Γ ηΐΐ* 3 1)13^110 1>3νί(], εί 1δ3Ϊ3 81 Μοδβ,

ει τηηΐΐίδ βΐίίδ, (Ιοοοιτιιιγ ππ»ξη38 ι1β Οεο ίηΙβΙΗςβη-

Π35 : Ιιοε άίδειπιιΐδ ηί> Ιιαο ίηδεΓίρΙίοηε, ί]ΐιθ(1 π,ιιοη-

ΐιιπι 3 Οβιιΐίείδ εχίεπικ δηρίεηΐίχ άίδίβηΐ δηηοΐο-

ΓΗΐη ϋ«ηΙίε», ΙβηΙυηΊ βαρβΓβΐ Οαηΐϊο ββηείοηιηι

ηινδίβΓίιιιη ο,ιιοιΐ εδί ίη ϋ3ηΓιεο εβηΐίεοπιηι. Οιιο

ηιιί(Ι 3ΐηρΙίπ3 3(1 ηιρηΓΐ8 εοιηρΓεΙιοιίδϊοηβηι, ηεε ίη-

οΰτε εύρεϊν, οδτε χωρήσα^ ή άνθρωπίνη δύναται ^ νοηίΐ'8, ηεε εΒρετε ροίθίΐ ηιιτίδ ηιιηιηηη, ιιεε η3-

άκοή χα\ φύσις. Και τούτου χάριν τδ σφοδρδτατον ιογβ. ΕΙ Ιι3ε άβ ε3ΐΐδ3, ίϋ ηιιοιΐ εδί νβΐιεηιεηΐίδδί-

τών καθ' ήδονήν ένεργουμένων (λέγω δή τδ έρωτικδν. ηιυΐΓι εοππη (|ΐι* βχ νοίιιριηΐβ (ϊιιηΐ, 3ηΐ3ΐθΓΪ3ΐη, ίη-

πάθος) τής τών δογμάτων Οφηγήσεως αίνιγματωδώς πικιπι , 3θ"βο1ίοηβιη 3(1 (Ιο^πιβΙιπιι βχρίϊοαίϊοηβπι

προεστήσατο ■ ίνα διά τούτου μάθωμεν, οτι χρή τήν 38ΐιί£;πΐ3ΐΊεβ ρΐ'ΟΚιΙίΙ : II I ρΡΓ Ιιοε (Ιίδοηιιιιιβ ηιιοιΐ

ψυχήν πρδς τδ άποόσιτον τής θείας φύσεως κάλλος οροΓίεΙ 3ηίηΐ3ηι οειιΐοδ (Ιείί^εηΙεηι 30* (Ιίνίηρε ιιη-

ένατενίζουσαν, τοσοΰτον έροίν εκείνον, όσον Εχει τδ

σώμα τήν σχέσιν πρδς τδ συγγενές και δμδφυλον,

μετενεγκοϋσαν είς άπάθειαν τδ πάθος, ώστε πάσης

κατασβεσθείσης σιοματικής διαθέσεως , μδνω τιο

πνεύματι ζέειν έρωτικώς έν ήμΐν τήν διάνοιαν, διά

τοϋ πυρδς έκείνου θερμαινομένην, δ ^αλεϊν έπ\ τήν

γήν ήλθεν δ Κύριος.

'Λλλά ταΰτα.μέν, δπως χρή διακεΐσθαι τήν ψυχήν

τών μυστικών βημάτων άκουδντων, ίκανώς Ιχειν

φημί ■ καιρδς δέ άν εϊη χα\ αύτάς τάς θείας τοΰ '

"Ασματος τών άσμάτων φωνάς ήδη προσθεϊναι τή

θεωρία τοΰ λύγου. Κα\ πρότερδν γε τήν τής γραφής

χατανοήσωμεν δύναμιν.ΐοΰ γάρ άργώς μοι οοκεϊ τώ

ΐιΐΓίε ριιΙεΙίΓίΙικΙίιιοιτι, 3(1 ηιοηι ηοη ραΐεΐ 3(Όβ5δΐτϊ,

ιηιιΐιιηι ίΙΐ3ΐη βιηβΓβ, φΐ3ηΐ3ΐη Ιι.ι1)εΐ ΓΟΓριΐδ Ιιβίιίΐιι-

(Ιίηβηι 3(1 ί(Ι πιιο(1 βδΐ εί εη^η3ΐιιιη εί ε]<ΐ3(1βπ) {?ε-

ηβΓίδ, Ιΐ·π(1υεΐη ηηίΓηί ρβΓίιιτηβΙίοιιε ηϊ) ίιηρβΙϊΜ·

ΓιΙηΙβιη, 3ι1ι;ο ηΐ ρχδΙΐηΠ3 οιηηί οονρΟΓΠΐϊ 3(ΓοΡΐϊοηε,

βοΐο δρίπΐιι αηιηίΟΓΪβ ίη ποίιίδ ηιειιβ ΓβΓνββΐ, ρεΓ ίΙ-

Ιιιηι ίβηεηι εβΙεΓβοβ, ηιΐ ςυεηι ];ιοίοικ1ιιιιι δΐιρκΓ

ΙεΓΓβιη νεηίΐ Οοηιίηιΐδ.

δεά 1ΐ3!ε (μπα'βηι κηΐίδ βδββ ορϊηοΓ, 3(1 οδίβηάεη-

άητο, (]υεηΐ3θ'ηιθ(1ιιη) βΟΓρείβηι οροιΊεβΐ εδβε ιηϊ

ηΐ3η) εοΓϋηι φιϊ νβΗιβ ηΐ)'5ΐίρ8 3ΐΐ(1ίυιι( : Ιβηιριΐδ

3ΐιΐ6πι ΓυεπΙ, ϊρκη» ςιιοηιιβ αΜνίηβί νοεεβ ϋβηΐίεί

ε3ηΓιεοπιηι ]3ηι ύοίΙηοοΓβ 3(1 οΓΒΐίοηίδ εοηΙεπιρΐ3-

Γιοηοπι. Ει ρππιΐίΐη φΐίιίεηι οοηδίύοΓεηιιΐδ νίιτι ίη
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εοπρίϊοηϊδ. Νβφΐβ βηΪΓη πι'ιηί νιιΐβΐυι· ΟΙΪ083 ΐιΐδοπ- Α Σολομώντι τδ βιβλίον έχ της επιγραφής άνατεθεΐσθαι ·

άλλ' ώστε γενέσθαι διάνοιαν τοϊς έντυγχάνουσι, τοϋ

μέγα τι και θείον έν τοις λεγομένοις προσδέχεαθαι.

"Επειδή γάρ άνυπέρβλητόνέστι παρ' έκάστω, δια της

περ\ αΰτοϋ μαρτυρίας, ΙτΛ τη σοφία τδ Οαϋμα, τούτου

χάριν εύΟϋς έκ προοιμίων ή τοϋ όνόματος μνήμη

παραλαμβάνεται· ώστε τι μέγα κα\ της περ'ι αϋτοΰ

δόξης έπάξιον έ/πισθήναι διά τοϋ βιβλίου τούτου τοϊς

έντυγχάνουσιν.^Πσπερ δέ κατά την γραφικήν έπιστή-

μην ύλη μέν τίς έστι πάντως έν διαφδροις βαφαΐ; ή

συμπληροϋσα τοϋ ζώου τήν μίμησιν · ό δε πρδς τήν

εικόνα βλέπων, τήν έκ της τέχνης διά τών χρωμάτων

συμπληρωθείσα·/, οϋ ταϊς έπιχρωσθείσαις τω πί/ακι

βαφαΐς έμφιλοχωρ;ΐ τψ θεάματι- άλλά πρδς το είδος

βλέπει μόνον, 8 διά τών χρωμάτων ό τεχνίτης άνέδει-

ξεν · ούτω προσήκει καΐ έπ'ι της παρούσης Γραφής,

μή πρίςτήν ϋλην τήν έν τοις {5ήμασι χρωμάτων βλέ-

πειν άλλάκαθάπερ τι βασιλείας είδος έν αύτυϊς καθ-

οραντδδιά τών καθαρών νοημάτων άνατυπούμενον.

Λευκδν γάρ, ή ώχρδν, ή μέλαν, ή έρυθρδν, ή κυάνεον,

ή άλλο τι χρώμά έστι τά ίήματα ταΰτα κατά τάς

προχείρους έμφάσεις, στόμα, κα\ φίλημα, κα\ μύρον,

κα\ οίνος, κα\ τά τών μελών ονόματα, κα\ κλίνη, κα\

νεάνιδίς, κα\ τά τοιαύτα. Ή δέ διά τούτων άποτελου-

μένη μορφή, μακαριότης έστ\ και άπάθεια, χα\ ή

προς τδθεϊον συνάφεια, κα\ ή τών κακών άλλοτρίωσις,

κα\ ή πρός τδ όντως καλδν κα\ άγαθδν έξομοίωσις.

Ταϋτά έστι τά νοήματα τά μαρτυροϋντα τώ Σολο

μώντι τήν σοφίαν έκείνην τήν ύπερβαίνουσαν τοϋς

Ηχ ϊυηΐ ηιβιιΐϊδ εοηοερΙ>οηε3 ει ϊηίεΙΙΙβεηΙίχ, <\\ιχ ς δρους της άνΟρωπίνης σοφίας. Τί γάρ αν γένοιτο τού-

δοΐοηιοηί ΓεηιηΙ Ιβδίίηιοηϊυιτι ϋβ ίΙΙιι δβρ'ιιηΐίβ (]ΐι« του παραδοξότερον, ή τδ αυτήν ποιήσαι τήν φύσιν τών

βχδΐιρεΜί Ιεπι>ΐηθ3 Ιιιιπιηιια! 8»ρίβηΙί.τ. Ου'ιιΐ εηίιιι Ιδίων παθημάτων χαθάρσιον, διά τών νομιζομένων

ΓιιβπΙ »αιιιίΓ3ΐ)Ί1ϊιΐ5, ι)ΐιαπι πι ηηΐιίΓαηι ϊρβηιη βΓ(ΐ- έμπαΟών όημάτων τήν άπάθειαν νομοθετούσαν καΐ

οίαΐ ηϊίΌΐΊοηιιπι 8υ»πιηι 8χριΐΓ83ΐποειιι, <1ιιπι ρβΓ παιδεύουσαν ; Ού γάρ λέγει τδ, δεϊν έξω τών της σαρ-

η νθΓΐ)α ςιι* εεηδεηΐιιι· βδββ ρΙοηβ βΟβεΐίυηίΐΜΐδ, χος γενέσθαι παθητικών κινημάτων, κα\ νεκρούντα

ρΓίΕϋϊρίΐ 30 (ΙοοεΙ Ϊηιραΐί1)ΐ1ί(3ΐβπι ? Νοη βηϊπι αΊείΙ τ* μ£χη ,3, έπ\ τή; γή;, χα\ χαθαρεύειν άπδ τών έμ-

ρΐίοηε ΓιΙίΟΓ 0880 βδοπρίιιβ δοΐοιηοηϊ ; ββιΙ ιιΐ ςυ'ι

ΙεςετεπΙ, οοςίΙαΓβιιΐ ςυοά ιιιη^ηαπι ο,ιΓκΙρίαιη οΐ

άΊνΙηυπ) ίη ϋβ πυ» όΊουηΐιιι· , εοηΓιηβηίοι·. Ναιιι

<]ΐιοηί.ιηι ηριιθ αηαηι ηαβιηηιιε, οβίρει· ϊρδυηι, αιιοά '

ίρββ α> 80 ΙιιϋΙ, ΙβδΙϊΐίΐοηίιιηι, ίηδ'ιςηίδ ο]ιΐ8 ου 53-

ρ'ιβηΐ'ιηιη 3(1ιηΪΓ3ΐίο: 63 άβ 011183 Βΐ3ΐϊη» 3 ρι-οοβιηϊο

ηοιη'ιηϊβ 358ϋπιϊΙιΐΓ πιοηΐϊο : ιιΐ ϋί α,ιιϊ ΙοςυηΙ, ιηβ-

Βηιιηι ςιπιΐρϊβπι,βίςιι»! (1β βο ΙιηϋβΐιΐΓ ορϊηΐοηβ Λϊ^-Ί

ηιιιη, ρβΓ Ιιιηιο ΙϊΙ>γιιπι «ρβΓβΐυι·. Οαοιηοϋο βιιΐβπ» ϊη -

βο'ιβηΐΊα ρϊοΐυΓΧ ςπίοιίϊη) 631 οαιηΐηο ιηαΐβη· ίη

(ΙίνβΓβίβ οο1ογι1)ιι8, ηιιχ 3ηϊπΐ3ΐΊ5 οοηιρίβΐ ΐπιίΐαΐίο-

ηβηι : ςυϊ 3υΐοπι 3$ρϊοϊΐ αά ίπ)3^ίηβιη, ηιΐ36 ροτ οο-

1ογο8 ίτΐβ 081 3ΐ)8θΙυ!3, ίη 03 οοηΐβιιιρίβικία ηοη

ίιηηιοΓαίιΐΓ ίη οοίοπίηιβ ίΐΐίΐίδ Ι3ΐ>π1.ΐ : $6(1 ΊηιιιβίαΓ -

βιΐ δοΐαηι Γοπηαιη ςηιιη οοΙοΓίυυβ βΙΙεοίΙ 3ΠίΓοχ : ■

Ί>3 61Ϊ3ΙΗ οοηνοηίΐ ίη ρι-χββηΐί δοτίρΐυτα, ηοη ίη-

ΐιιβΓί 3(1 πΐίΐβΓΪΛΐη οοίοπιηι ηυχ 681 ίη τβΓΐιΪ5, βοά

βϋρίοβΓβ νβΐιιΐί 3ΐ1 (]ΐιαπη1.ιηι Γ6§ί? Γ0ΓΠ13Π1, ηυχ ίη

ϊΐ8 βχρι ίηιίΙιΐΓ ρβΓ ρυΓ33 ιηεηιίβ οοηοβρίίοηβί. ΑΙ- ί

Ιιιιιη βηϊπι, »ιιΐ ΓιιΙναη», ηιιΐ ηίςηιηι, 3ΐιΐ Γΐι1)Γυιη,

3>ιι οχΓυΙοιιηι, ηιιΐ βΐίςηίδ ηΐίιΐδ οοΙογ, δΐιηΐ Ηχο

τογΙ)3, δί δρβοΙβηιιΐΓ ηυχ ίη ρΓΟιηρίυ βυη! βίβηίΠ-

Ο3ΐίοιιο3, ηοηιρβ 08, οι υδουΐυιη, οι ιιη^ιιοιιΐυηι, εΐ

νίιηιπι, οΐ ιιοηιίηα ιιιοιηηΓΟΓυιη, βΐ («οΐυΐιΐδ, 61 αάο- .

1ο8θοηίιι1:6, εΐ ςίΜβ 8υηΐ ηιι}ιΐδΐηθ(1ί. Ου* αιιίειη

ρβΓ ΗΧΟ βίΙίείΙΐΙΓ ίθΓΠ13, ΡδΙ 1)03ΐίΐΙΙ(1θ βΐ ίπιρΜΐίΙ)ί-

ΙΪ138, βΐ οιιηι Οεο εοη]υηε1ίο, 61 »Ιίβη3(ίο 3 π)3ΐίδ,

ει βί ηιιοά β8ΐ νβΓβ ρυΐεηπιηι οι υηηυιη »δδίηιΊΐ3ΐίο.

οροπβΓο 688β·βχΐΓ3 03Γηίδ ηιοΐιΐδ οΐιηοχϊοι οΟοοίί-

1)ΐΐδ, ει ηιοΠίΠοΒΓΟ ιηειη!)Γ3 ςυι δΐιηΐ δυρΓβ Ιογμπι,

βί 0Γ8 06δΟ ρΐΙΓΙΙΙΙΙ 3 νβΓΟίβ ρ3ΐΗθΙίθίδ : 30(1 ίΐ3 βΓ-

ϋείΐ 3ηίηΐ3ΐη, υΐ ρεΓ 83 ςυχ νίιίβηΐιιτ 6330 αΙ>δΐιπ1α

0ΐϊη(1οεθΓ3, 3δρίοΪ3( αιΐ ρυηΐ3ΐοιη, ροΓνοΓΐ)3 ρβιΐιβ-

ΙΚ3 ίηίΟΓρΓείηηδ ηιεηιεηι 30 ββιιΐοηΐϊαιη, ίη ηιιβηι

ηοη 03(1ίΙ ϊηΐεΓίΙυβ. Ηοο ήΐιίάειιι υηιιηι ηοβ ρεΓ

ρΓυα3ηιί3 (1οεο3ΐ ογ31ϊο, ηυοά ηοη δυιιΐ 3ΐηρΙίυδ

παθών βημάτων τώ στόματι · άλλ' οΰτω διέθηκε τήν

ψυχήν, ώς διά τών άπεμφαίνειν δοκούντων πρδς τήν

καθαρότητα βλέπειν, κα\ διά τών εμπαθών ρήσεων,

τήν άκήρατον έρμηνεύων διάνοιαν. "Εν μέν δή τούτο

διά τών προοιμίων ήμάς παιδευσάτω ό λόγος, τδ μη-

κέτι άνθρώπους είναι, τους ΙιΑ τά άδυτα τών τοϋ βι

βλίου τούτου μυστηρίου είσαγομένους, άλλά μεταποιη-

Οήναι τ|) φύσει διά της τοϋ Χριστού μαθητείας πρδς

Ιιοαιίιιεβ «|ΐιϊ ΐηΙτο(1ιιθϋΐιΙϋΓ, ηά α«1>'1α ηιχδίεΓίοπιιη ϋ το θειότερον καθώς μαρτυρεί τοίς έαυτοΰ μαθηταίς

Ιιυ]υδ Γιογϊ, βειΐ ρβΓ ΟΙιπβΐΊ (ΙΊδείρΙΐηβιη 8ΐιη( ΙΓ3

(ΙιιγΓι «.Ι ίιΐ ηυοιΐ εδί άϊνίηίυι. δϊουΐ 8ηΪ3 οΊβείρο-

Γΐ8 ΐθδΐ3ΐιΐΓ ν· ι 1(11111, ηιιοά εδδεηΐ Ιιοπιίηε πιεΓιοΓεδ,

<|υοδ άΪΒΟΓβνϊΙ 31) Ιιοηιίηβ, ι|ΐι;ε 3 ΙίοιηΊηο αραά

ίρδΟδ Γ3εΐ3 βδΐ ιΙϊδΓιηεΙίο, ηιι.ιιιϋο ϋίείΐ : Οιιαα ηιβ

ύ'ιαιηΐ ε$ίέ Ηοηύηί$? \Ό$ αιχίειη ηιιβιη ηιβ ε»ιε άίοχ-

ίι'5"? ΚενεΓβ οηϊηι ρβΓ πβεο νοΓΐ)3, ηιιοΓυιιι ςυκ ίη

ρΓβιηρία «·>ι βίκηίΟοαιϊο, ΙηΰίεαΙ Γ3ΐη3ΐε3 όείεο'.β-

Ιίοηεδ, ηοη <1εΐ3ΐ>εη3 3(1 ο!)8θοη3ΐη εο^ίΐ3ΐϊοηβηι,

80(1 ΓβΓυιη (ΙίνίηβΓίιπΊ ρΗΊΙθδορΙιί3ηι 3(1 ρυτ33 (!ε-

άυεεηδ πιοιιΐίβ οοηοορίίοηρβ : οδΙεηάΊΐ ηοη βπιρΓιιΐδ

6880 ΐΊΟίηϊηοπι, ηοςυε Ιι31)ογο η3ΐιΐΓ3Πΐ οβγπο εΐ

ό Λόγος, ότι κρείττους ήσαν ή κατά άνθρωπον, ους

διέκρινεν άπδ τών άνθρώπων ή γενομένη πρδς αυτούς

παρά τοϋ Κυρίου διαστολή, δτε φησί ■ Τίνα με Λέ-

γονσιν οΐ άνθρωποι είναι ; Ύμβϊς δέ τίνα με Λέ-

·)-ετε εΊ>·αι ; άληθώς γάρ ώς διά τών τοιούτων βημά

των, ών ή πρόχειρος έμφασις τάς σαρκώδεις ήδυπα-

θείας ένδείκνυνται, μή κατολισθαίνων εις τήν ρ^υπώ-

σαν διάνοιαν, άλλά πρδς τήν τών θείων φιλοσοφίαν

1π\ τάς καθαράς έννοιας, διά τών βημάτων τούτων

χειραγωγούμενος δείκνυσιτδ- μηκέτι άνθρωπος είναι,

μηδέ σαρκι κα\ αΐματι συμμεμιγμένην τήν φύσιν

έχειν ■ άλλά τήν έλπιζοαένην τϊ] άναστάσει τών άγιων

Μ Μογο. νιιι, 27.
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ζωήν έπιδείκνυται, ίσάγγελος δια της άπαθείας γενό- Α δβιΐβΐιϊηβ εοηιηιϊ8ΐ3η>, δβιΐ ΟδΙεηϋίι 83ηοΙοπιηΊ νί·

μένος. "Ως γάρ μετά τήν άνάστασιν τδ μεν σώμα

μεταστοιχειωθεί πρδς τδ άφθαρτον, τή ψυχϊ^ τοϋ Αν

θρώπου συμπλέκεται· τά δέ νΰν δια σαρκδς ήμίν έν-

οχλοϋντα πάθη, τοίς σώμασιν έκείνοις ου συνανίστα-

ται ■ άλλά τις ειρηνική κατάστασις τήν ίωήν ήμών

βιαδέξεται, μηκέτι τοϋ φρονήματος τή ς σαρκδς πρδς

τήν ψυχήν στασιάζοντας, μηδέ τοΰ εμφυλίου πολέμου

διά τών έμπαΟών κινημάτων άντιστρατευομένου τω

νόμω τοΰ νοδς, κα\ώσπερ αίχμάλωτόν τινα τι) άμαρ-

τία προβάγοντος τήν ήττηθεϊσαν ψυχήν · άλλα πάν

των τών τοιούτων καθαρεύσει τότε ή φύσις, καΐ ϊν

δι' άμφοτίρων ίσται το φρόνημα, της σαρκός φημι,

χα\ τοϋ πνεύματος, πάσης σωματικής διαθέσεως ές-

13111 φΙ.Έ 8ρβΓ3(ΜΓ ΪΠ ΓβίΙΙΓΓβΟΐΙΟΠβ, ρβΓ ίιΜ ρΠΐίΙίϊ -

1113160) 60601118 ρ»Γ 3η£6Πδ. (.)ΐ10!)ΙΟι]ιι 60ΙΠΙ, ρΟΗ

ΐ'βδυποοίίοιιοιιι, ('οιρπδ ςυϊϋβπι ίιι )<1 ΐι·ηηδ>Ηυΐ3-

Ιυιη ίπ ςυοι! ιιοιι εβαΊΐ ίιιίοπίιΐδ, οοημιηβίιυΓ βηί-

ΐ))% Ιιοιΐ)ϊηί8 : ηιιχ βαΐκιη ηυηε ροτ εατηεαι ιιοΐιίβ

ηιο1βδΙί3πι ('χΐιίΐιηιΐ ϊη'ιιιιί ριτΐυιΊ>3ΐϊοη6δ, ηοη εοη-

8)8ΐιιηΙ ίη )1Ι'ΐ8 εοι-ροπίχΐδ, 86(1 ρΛείΠευδ η,οκίαηι

8131)18 νίΐ3ΠΙ ΙΙΠ61ΚΙ11Ι βΧείρίβΙ, ρπΐ(Ιι·ΙΙΙΪ3 ΟαΙΊ'.ίδ

,' ηοη 3ΓηρΙίιΐ8 8 1 ■ 1 1 Ί ι Ί ο 1 1 ρ π ι εχοιχβηΐε 3(1νβΓ8ΐΐ8 3»ϊ-

1)1311) : ηεα,ιιβ 1>6ΐΙο ίηΐεδίίηο ρβΓ ηιοΐυδ βββεϋο-

1)1)111 Γβριι^ηβηΙε Ιρ$) ηιεηΐίδ, βΐ Ι3ηηιΐ3π) «-ηρΐϊνηιη

ρεεεβίο νίοίαιιι ϊϋυΊιεεηΙβ Ληιιηαηι ; 8βϋ ηΐι οηιηί-

1>Π5 6]υ801θύί 111116 ρΐΐΓ3 6Γί( Π3ΐϋΓ3, 61 3Π)Ι)01Ί1ΠΙ

αφανισθείσης άπδ τής φύσεως· οΰτω παρακελεύεται ·*υπ3 βΓΪΙ ρηκίεηΐίη, εαιηίδ, ίηηιιαιη, βΐ δρίηΐι»,

διά τοϋ βιβλίου τούτου ό λόγος τοις έπαΐουσι, καν έν Β οη>ηί εοΓροΓαΙί «ΟβεΙϊοηβ ϋίίΐβΐη εχ η α 1 1 1 γ α ; ίο ρβΓ

σάρχ\ ζώμεν. μηδέν τοις νοήμασι πρδς αυτήν έπι- ηυηε Ποπ»η ;»1)εΙ ΟΓβΙ'ιο ίίδ φι> 3ΐιά>υηΙ , ιιΐ

στρέφεσθαί · άλλά καΐ πρδς μόνην τήν ψυχήν βλέπειν,

και πάσας τάς άγαπητικάς τούτων έμφάσεις καθαράς

τε κα\ άμολϋντους άνατιθίναι τω ύπερέχοντι πάντα

νοϋν άγαθώ θεψ · ω μόνον έστ\ν ώς άληθώς, γλυκύ

τε χα\ έπιθυμητδν κα\ έράσμιον · οζ ή άπόλαυσις ή

άε\ γινομένη άφορμή μείζονος έπιθυμίας γίνεται, τή

μεταυσία τών άγαθών τδν πόθον συνεπιτείνουσα. Οϋ-

6ΐ)3Π)8Ί ίη εβπιβ νίταηιυ$, ποδίπδ εο£ίΐ3ΐίοηϋ>υ8 3(1

63))) Π)ίη1π)6 εβΙ)Τ6Γΐ3ηΐ)ΙΓ , 86(1 3(1 8θΐ3Π) 3$ρί-

οίαηιιΐί; 3ηίη)3Π) , εΐ οιηηεβ ιΐίΐεειίοιιίβ δίροίίί-

ε3ΐίοηβ8 ρυτ38 ει ίηιροΙΙυΐα» (Ιοιίίεοηιιβ ϋοϋ·

1)εο, ςυί οιηηεηι βυρβΓ.Ή ίηΙεΙΙΐξβηΙίβπι : ευί δο-

Ιαηι 681 ΓενβΓβ ςυοη" (ΙυΙεβ βΐ μιευηάυιη βχρείεη-

(1υηΐ(|υβ 61 βηιβοίΐβ : ειιμιβ ςυχ 8οπιρβΓ εχβΓιΐϋ

τως ό Μωιής έφίλει τδν θεδν , οϋτως δ Ηλίας · οΰτως ΓγιιϊΙϊο , ΓιΙ Π1316Π3 βΐ οεεββίο η>3]θΓΐ8 ευρίίΐίΐβΐίδ,

β Ιωάννης έφίλει τδν νυμφίον λέγων · Ό §γωτ την ϋοηοπιιΐ) ριΐΓΐίείρβΓιοηε ίηίβηάοηβ (Ιβδίάεπυιη. 113

νϋμφψ· πψρίος έστί*·· ύ φΙΧος τον ΥνμφΙον Μοβββ Οβιιηι <1ϊ 1ί^β1>3ΐ ; ί(3 ΕΙΪ38, ΐΐ3 ^3ηηβ8 βροιι-

χαρί Χ'Ίρει διά τί\ν <ρωνί\ν τοϋ νυμφίον. Ούτως βιιιη (Ιίΐίββυϊΐ, άϊεεηδ " : βκί Λα6βί ιροηεαηι 1*1

ό Πέτρος {ρωτηθεί; είφιλεϊ λα\ άγαπ3, όμολογεϊ μετά ίροηιχιι ; αηιίαν$ ααϋηι ιροηιϊ ΙααϊΙϊα α(βοΐΐυτ

παρ"όησίας, λέγων Σϋ ο7£ας, Κύριε, δζι φιΛω σε. £ γτορίετ $ροη»αηι. 113 ΡβΙπιβ ΓΟ^βΟιβ 3η βηιβΐ »ζ

Οϋτως οί λοιπο\ άπόστολοι · οϋτως ό Παύλος ό πρ\ν «ΙίΙΊ^βΙ , ΙίυεΓβ 61 ευηϋιΙβηΙβΓ ΓβΙβΙιΐΓ, (Ιίεεηδ":

διώκτης, κα\ άγαπήσας βν οΰχ έώρα Χριστδν, Ιγραφε Οοηιϊηε, Ια βεί» ηαοά ατηο 1ε. 113 ε«ΐ6Γί 3ρθδ1ο1ί.

λέγων · Ήρμοσάμητ ύμάς παρθέτον άγττχνααρα- 113 Ραιιΐυβ, (\ηι ρΓΪυΒ ρβΓδβαιΙΟΓ, οαιη (ΙϋεχίϋδεΙ

στΐχσαι τφ Χριστώ-'Ούτως ή νϋν Εκκλησία, ή νύμφη Ί ΟΙΐΓΪδΙυηι ηυειη ιιοη νίάεΐΎΐ. δΟΓΪρδίΐ (Ιϊεεηδ : Ώε-

τδν νυμφίον έφίλει, κατά τήν έν τώ "Ασματι παρθέ- *ρο«<« ι>08 νίτΐ)ίηεη ίαιίανι εχΐιίύειε ΜιτηΙο *·. 1(3

νον τήν λέγουσαν · ΦιΛησάτω με ά.ιό ριΛημάτωτ

στόματος αντον. Ούτως ό διά της κατά στόμα γινο

μένης αύτψπαρά τοϋ θεού όμιλίας, καθώς μαρτυρεί

ή Γραφή, δτι έν έπιθυμία μείζονι τών τοιούτων φιλη

μάτων έγένβτο, μετά τοιαύτας θεοφανείας, ώς μήπω

τεθεαμένος ίδείν άξιών τδν ποΟούμενον. Οϋτως οί

λοιπο\ πάντες, οίς ό θείος πόθος διά βάθους ένέκειτο,

ούδαμοϋ της επιθυμίας ΐσταντο, πάν τδ θεόθεν αύτοΐς

είς άπόλαυσιν τοϋ ποθουμένου γινόμενον, ϋλην καΐ

ςοχ ηυηε 631 ΕοεΙβδί3, βροηδ3 δροηδυη) άίΙί{;βΙ)3ΐ,

εοηνβηίβηΙβΓ βί νίτςίη) ((υ» (Ιίείΐ >η ΟοηΙίοο : 0$οα-

Ιβΐιιτ τηε ο&οηίο οτίε ιιιΐ Μ. 8ίε ϊΙΙβ ο,))) (Ιίςιιυδ εβί

1)«6ίΐιΐ5 εηπ) Οεο Ιοςαί ίαείβ 3(1 Γβοίεηι, υ( ΙβδΟΙυι*

δεπρΙϋΓβ *·, βϊυδηιοίΐί οδευΐοηιιιι η)»]θΓί (εηεηβΙυΓ

(ΙεβίύβΓΪο, ροβίςιΐίΓη ει Ιοίίίβ Οβοβ βρρβπιίδβεΐ,

γο£3Π8 υ ι νίύεΓβΐ «[ΐιεπι ι1εδϊ(ΐ6Γ353(, ρβΓίηόβ βε βί

ηυηηυβηι ευαι 68961 οοηΐεηιρίκΐιΐδ ". Ιΐα ο;ιΊβΓί

οιιιηεΒ ςοοΓυπι ιΐίνίηυηι (ΙβδίίΙοΓίυιη ίηδϊ(1εΙ)3ΐ Ίη

ύπέκκαυμα της σφοδροτέρας επιθυμίας ποιούμενοι. Π ϊ ίη ) 5 ρβηβΙΓαΙίΙιυδ, ηυηςΐ)3ΐη δϋυηι δΐΐ'οίυηΐ ϋβίϊ-

(ΙεΗηηι, ηυ'χίςηίά 6Ϊ8 όϊνίηϊΐυ» βνβηϊβϋβΐ, ςηο ΓΓυεΓεηίαΓ εο ςυί άβδ)<1βΓ3ΐ)3ΐυΓ, ηιηΐεπβιη ηΓΓίρίβηΐεβ

εΐ ΓοηιίΙβη) ηια]υπ8 άβδϊίΙβΓϋ.

"Ωσπερ δή καΐ νΰν ή τφ θεώ συναπτομένη ψυχή

άκορέστως έχει της άπολαύσεως · δσω δαψιλέστερον

Εμφορείται της άπολαύσεως, τοσούτον σφοδρότερον

τοις πόθοις άκμά£ουσα. Επειδή γάρ τά βήματα τοϋ

νυμφίου, πνεύμα κα\ ζωή έστι- πας δέ δ τώ πνεύ-

ματι κολλώμενος πνεΰμα γίνεται, καΐ δ τί^ζωη συν

απτόμενος άπδ θανάτου είς τήν ίωήν μεταβαίνει,

Ο,υοηιοιΙο εΐίαιη (]υ% ηυηε ηυοςυβ Οεο εοη]ιιη^)-

Ιυτ ηηίηΐ3, 83ΐί3Γϊ ηοη ροΐοβΐ Γηιίιίοηβ, ΐ|υ<> εορίο-

δίυδ ΓΓ))ίΐ)οηε ίηιρΙείυΓ, βο νεΙιεπιβηΐίοΓ) νίςεηδ (1β-

δίίΙεΓίο. Ουί3 εηίη) τβΓΐ)3 δροηδί δρΪΓΪΙυδ δυηΐ ε(

τίΐα", ςιιίευηηυβ 3υ(επ) εοη^ΙυΙίιοΙυΓ βρϊτίΐυ ) , Αι

δρϊηΐυδ ; ει ποϊ νί(χ εοη]αη|1ΐυΓ, ΐΓβηβϊι 3 πιοπβ ηΗ

νίίαπι, εοηβτυβηΐβΓ νοεί Οοπιίηί ; ρΓορίετβα (Ιβδίιίε-

χατά τήν τοΰ Κυρίου φωνήν διάτοϋτο ποθεί προο- >3θρρΓθρίη(|υ3Γβ αιιϊοηαιη ΓοπΙϊ νΊΐίβ ΒρΪΓΪΙιηΙίδ νίνρο

εγγίσαι τήν ψυχήν τή πηγή της πνευματικής £ωής βιιϊιηη. Ροηδ 3ϋΙεηι βδΐ 08 δροηδϊ, υηάβ 8ε3ΐυΓΪβηΙ:3

·' Ιο3η. ιιι, 29. " 1ο3η. χχι, 15. "II ϋοΓ. χι, 2.

χχχιιι, 18. " ίοαη. ν, 64.

ΡατιιΟι.. Οκ. ΧΙ,ΐν.

"(?ιηΙ. ι,Ι. δςσ. " ϋβϋΐ. χχχιν, 10. »' Εχο.1
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ΤβτΙ» ΥΪΙ3Β χΙεΓηχ ίηρίεηΐ οι 63 3ΐΐΓ3ηβη3 , βίευΐ Α ή παρθένος ψυχή. Ή 81 πηγή έστι τοΰ νυμφίου -Λ

ΓιεϊβοαΙ ΡΓΟροβιβ ρβΓ οβ ΐηηβηβ βρϊπΐυη) ·*. Οαί»

βτ§ο οροηεΐ ο» ϊαΊιιονβΓβ 31)113! βιι ιη, αυί ροΐιηη

3ΐΐΓ3ΐιίΐρχ ίοιιΐβ : Γοηβ αιιΐβπι εβί ϋοπήηυδ ηυίά'ίχίΐ,

δι ηαϊ» ίίίι'Γ, ιεηϊαί α4 τιι β «I 6ί6αί »*, ρΓορΐ6Γ«· βηίιηα

νυΐι ο γι νίίαιη δοαίυΓΪοηΐϊ μ βυιιιη βάυιονβΓβ ,

ϋίεεηδ : ΟίοηΙεΙατ ηΐύ ο»αιΙο οπ< ινί ; εϊ ςυί οιηηϊ-

Ιιιιβ 803ΐβτβ Γαοίι νίιαιη, βΐ νιιΐι οαιηββ ββββ βίΐνοβ,·

ηεαιϊηεηι τιιΐι εοηιαι αυί ββΙνί Πιιηΐ, βΜβ εχρβχΐβιη

στόμα, όθεν τά (ίήματα της αιωνίου ζωής άνα-

βρύοντα πληροί το στόμα τδ έφελκόμενον, καθώς

έποίει ό Προφήτης δια τοΰ στόματος Ιλχωντδ πνεύμα.

Επειδή τοίνυν χρή προσθεϊναι τδ στόμα τφ ύδατι

τδν έκ της πηγής ποτδν έφελχόμενον , πηγή δε ό

Κύριος δ ειπών · Εϊ τις διψα, έρχέσθω πρός με χαϊ

" Λΐνέιω ^ίιά τοΰτο ή ψυχή προσαγαγεϊν τδ έαυτής

στόμα τω τήν ζωήν πηγάζοντι στόματι βούλεται ,

Ιιιι]ιΐ8 οδειιΓι ; 681 εηίπι ε]ιΐδ ΟδευΙιιπι ρυι-ςαιηβηιιιιιι κ λέγουσα * ΦιΛησάτω με άχό τών φιΛτψάτων στό-

ϋυ]υ$νί$ δΟΓίΙίδ. ΟυαιιιοίΐΓβπι ηιίηί νία'εΐιΐΓ ϋοηιίηυδ

Ιιοε οχρΓθΙ)Γ»ι·β δίιηοηί ΙερΓΟδΟ, Οιονίιιιη ηιϊΐιϊ ηοη

άΐάΐίΐί ". ΗβνβΓ» βηίιη ΓιΓίδδεΙ πιιιηαβίυδ 3ΐ> 3Ρ£ΓΪ-

ΐηυΊηε, $ί ΟΓβ 3ΐΐΓ3Χΐ88ει ρυπίίΐίειη. δρά ϊΙΙβ αυίάειη

ιηεπίο ίιΐ ηοη βδΐ βχρβΝΐΜ, ηΐ ευ]υί ε»Γ0 $υρΓ3

ματος αύτοϋ ■ χα'ι δ πασι τήν ζωήν βρύων, χαϊ

πάντας σωθήναι θέλων, ούδένα βούλεται των σωζο-

μένων τοΰ τοιούτου φιλήματος είναι άμέτοχον ■ κα-

θάρσιον γάρ έστι |5ύπου παντδς τοΰτο τδ φίλημα.

Διό μοι δοχεί τω λεπρω Σίμωνι τδ τοιούτον δνειδι-

ιικηΙιιιιι εχεΓενίδδεΙ ρεΓ ηιοΓυυιη, οΐ) βιιαιιι ουρίιϋ- ρ στιχώς προφέρε» ό Κύριος, ότι ΦΙΑημά μοι ουκ

Ι3ΐ6ΐι) ίΐ3 ηοηεηϊ, υΐ βϊίηαηίπ ηοη ροδδβΐ α νιΐιο.

Αιιίπια οιιΐβιιι εχριΐΓ£3ΐ3 βο οηιηί ε3π»Ιί Ιερη,

αυηβ Ιιιηιίηίοιίδ β]υβ οΐϊίείβΐ, αερίαϊι Ιιοηοπιηι ΐηε-

δαιιπιιη : ΐΒββ&υ,ΓΟ αυΐβιη ηοιηειι 681 εοΓ. ΡΓορΙιβΙα

πυοςυβ ΓΟ£8031 υΐ δίϋί 6Γ63Γ61ϋΓ οογ ηιυικίιιιη ",

3 ςηο 136 «Ιΐνίηαπ) δΐιρρεάΊΐβΐυΓ ηαβπουβ , αυο ηυ-

ΐι·ίΐυι· αηϊιιια , εοηνεηίεηίει- ρΓοροΓίϊοηϊ Ωϋβί αΐΐτα-

ηεηβ £Γ3ΐίιηι. ΟιιηπιοΙίΓβηι ϋίείΐ : Βοηα ·υη( *1>ΐτα

ΐαα $κρτα νϊηηι» , εχ Ιοεϊ ροβίΓιοηβ ρβΓ υοβη οογ

130Ϊ16 δίβίΓιΙίοίηδ. Οιηηϊηο ιυΐεηι ςυϊ οογ ηυίάειη

οεειιΐκηι ει ηιοίΐιβηι ^Ίνίη'ιΙβΙίβ νίΓΐηΙεηι ίηΐεΐΐϊ^ίΐ,

ηοη 6ΓΓ3ΐ)ί(. υΐιβΓ3 ουίβπι 1>οη38 ϋίνϊηχ νίτΐυΐίδ

ρΓο ηοϋίδ ορβΓ3ΐίοηεδ ιηβΓΪΙο ροδ^υιηυβ εχΪ8ΐϊηΐ3Γβ,

ΙΒωχας. Ή γάρ άν έχαβαρίσβη τοΰ πάθους τώ στό

ματι σπάσας τήν καθαρότητα. Άλλ' έκεΐνος μεν εΐ-

κότως ανέραστος ην, ΰπερσαρκήσας δια της, νόσου

πρδς τήν οίκείαν έπιθυμίαν, μένων ύπδ τοΰ πάθους

Ακένωτος. Ή δέ κεκαθαρμένη ψυχή , μηδεμιας

σαρκώδους λέπρας έπιπροσθούσης , βλέπει τδν τών

άγαθών θησαυρόν - δνομα δέ έστι τώ θησαυρψ ή χαρ-

δία. Και δ Προφήτης χαθαράν χτισθήναι καρδίαν

παρεκάλει, άφ' ζς έστι τοις μαζοϊς ή χορηγία τοΰ

θείου γάλακτος, φ τρέφεται ή ψυχή, κατά τήν άνα-

λογίαν τής πίστεως έφελκομένη τήν χάριν. Διά τοΰτί

φησιν , ότι ΆχαΟοϊ οΐ μασθοί σον ύχερ ο\υου · έκ

τής τοπικής θέσεως διά τών μαζών τήν καρδίαν

ρεΓ 0Μ3δ υηίιι.δειι]ιΐ8αυβ νΐίαπι Ιαηςιιαπι ηυΐΓίι ιΚΓ; ύποσημαίνουσα. Πάντως δέ καρδίαν μέν τήν χεκρυμ-

1)611* , υηϊουϊςιιβ εοηιιη ςιιί βεείρίυηΐ, εοηνεηίβηβ ^ μένην τε χα\ άπόρ"(5ητον τής θεότητος δύναμιν νοιυν

Ιαι^ίϋΐΐδ ηυΐΓΪίΕβηΙυηι. τις, οϋχ άμαρτήσεται · μαζοΰς δέ τάς άγαθάς τής

θείας δυνάμεως ύπέρ ήμών ενεργείας είκότω; άν τις ύπονοήσειε , δΓ ών τιθηνεϊται τήν έχάστου ζωήν δ

θεος, χατάλληλον έχάστω τών δεχομένων τήν τροφήν χαριζόμενος.

(^ιιοιΙιΙηιιι βΐϊαιτι βϋυ<1 ϋοςιτια ϋίδείιιιυδ ουϊΐεΐ' ρεΓ Μανθάνομεν δέ τι κατά πίροδον καΐ έτερον δόγμα

Ιιιι]ιΐ5 ΙιΙιγϊ ρΐιίίοδορηίαηι , πεπιρε ηιιοϋ «ΙιιρΙεχ εδί

ίη ιιοΐιίδ 8ειΐ8ΐΐ8, βΙ'ιυδ ςηκίοιη εοΓροταϋδ, υΙΪΜβ

νει-ο ϋίνϊηυβ , βίευΐ βΐίευυϊ (ΙίείΐυΓ ϊη ΡΓθνβι Ι>ϋ8,

ΒεηΒαηι άίνϊηηια ϊηΐ€ί»ε$. ΕδΙ βηίηι ςυχιίβηι ρΓΟ-

ροΓίίο εϊ εοηνβηϊεηΐίβ αηίηι.ιΐίϋπδ πιοιίΐιιΐδ ει ορε-

Γ3ΐίοηΊ1ιιΐ8 εηηι ίηδΙηιιιιβηΐΊβ δβηβιιιιηι εθΓροη$,

εϊ Ιιοε ιΐίδείιιιυδ εχ ρΓΧ$εηΐί1>υ8 είοςυϋβ δρΪΓΪΐυδ.

Υίηϋηι εηίπι ει Ι»ε ςιΐδΐιι άΊ]υπΊε3ηΐιΐΓ: ουιη ηιιίεηι

ΐΙΙΐ δίιιΐ ο]ιΐ5ΐηοιΙί , ιιΐ 8ΐιΙ> ϊπΙβΙΙϊ^βιιΐΊαπι οαιίαιιΐ,

οιηηϊηο 63 ίηίεΙΙί^Ίΐ ει βρρΓίΊιεηιΙίΙ, 681 νίτΐϋδ

διά τής τοΰ βιβλίου τούτου φιλοσοφίας, ότι διπλή τίς

έστιν έν ήμζν αΓσθησις, ή μέν σωματική, ή δέ θειο-

τέρα , καθώς φησί που τής Παροιμίας δ λόγος ' οτι

Αίσθησιγ θείαν εύρήσεις. Αναλογία γάρ τίς έστι

το?ς ψυχιχοϊς χινήμασι και ένεργήμασιν πρδς τά τοΰ

σώματος αισθητήρια, κα\ τοΰτο έχ τών παρόντων

μανθάνομεν λογίων τοΰ Πνεύματος. Ό γάρ οΐνός τί

χα\ γάλα τή γεύσει χρίνεται · νοητών δέ δντων έκεί-

νων, νοητή πάντως κα\ ή άντιληπτική τούτων τής

ψυχής έστι δύναμις. Τδ δέ φίλημα διά τής άπτικϊς

31)111)36. Α(1 ορεΓ3ΐϊοη6Π) 3ΐι1ειιι (ΙοίΙιιείΙυΓ ο$ειιΙυιτι ϋ αίσθήσεως ένεργεΐται. Εφάπτεται γάρ άλλήλωρ τά

|ί<γ 80ΐΐ8ΐιιη Ι3εΐιΐδ. Ν3ΐη 8ε ίηνϊεεπι Ιβηςυηΐ 1;ιΙ>ηι

ίη οδευΙο. ΕδΙ βυΐεηι ε1ΐ3ΐη ηιιίιΐ.'ΐιΐ) Ιαείυδ 3ηίηηχ

ςυί *«Ημιπι ΐ;ιημ'ίΐ; άεϋιιείΐΜΓ 3ΐιΐβπι 3(1 ορεΓ3ΐίο-

ηοη) ρεί' ηυβηιάβιιι ΓΟΓροΓβυιιι ϋοηΐ3εΐιιηι , εϊ ο,υί

εβϋίΐ δΐιΐι ίηίεΙΙίςβηΙίβηι , ιιΐ ϋϊεευαΐ ίδ ιριί (ΙΊχίΙ,

Μαηιΐί ηη&ΐηι· αοηΐτΐοΐανΐΐηηΐ άε νειΊ'ο ν'ιία: ". δί-

ιιιίΙιΙεΓ βυίειιι οιΙογ <|ΐιοΐ]υε (ϋνΐηοηιηι υιΐ|;ιιειιΐυ-

Γα ίη , ηοη ε«ΐ οοΌγ ηβηυηι, 8β<1 ειι]νΜΐ>ιη νίηιιΐίι

Ι0316ΓΪΧ 6Χρ6ΓΐΪ8, 61 Ι|ΙΙ.Κ ρι-ΓΓΪρίΙΐΙΓ ίιιίεΐΐίβοιιΐίβ,

ευπι ΐΓαείιι βρϊηΐυί δϊηιιιΙ ΒΐΐΓβηεηβ ΟϋηκΙ) όοηυηι

οΊογκι.ι. δίε ειιϊιη νοίί νίΓ^ΊηαΙίδ ΐη ρπκοιηίο Ιιβίιεί

χείλη έν τώ φιλήματι. "Εστι δέ τις κα\ άφή τής

ψυχής, ή άπτομένη τοΰ λόγου, διά τίνος άσωμάτου

κα\ νοητής επαφής ένεργουμένη, καθώς εΐπεν δ ει

πών, ότι ΑΙ χείρες {\μΰ>γ έ^τηΛάρησαν χερϊ τοΰ

Λόγου ζής ζωής. Ώσαύτοις δέ και ή τών θείων μύ

ρων δσμή, ού μυκτήρων έστ\ν δσμή, άλλά τίνος νοη

τής κα\ άθλου δυνάμεως, τή τοΰ πνεύματος δλκή τήν

τοΰ Χριστού συνεφελχομένης εΰωδίαν. Οΰτω γάρ

ή άχολουθία τής παρθενικής εϋχής έν προοιμίοις έχει·

δτι Αγαθοί μασθοί σου ναέρ οϊνον, χαϊ 6σμη

μύρων σου υπέρ πάντα τά ίΙρώ/ίαΓα/Δηλοϋτα·. δέ

•·Ρδ3ΐ. εχτιιι, 151. ·♦ ίο»η. τιι,*57. "Ευε. τιι, 45. ,δ Ρβα!. ι, 12. "Μοαη.ι, ί.
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διά τούτων, χαθώς ήμεΐ; δπβιλήφαμεν, ού μικρόν τι, χ εοηδεςιιειιΐίβ : Βοηα Ηδιια Ιυα $αρτα πΜκΜ, ?Ι οίίοΓ

οΰδ& εύκαταφρόνητον νόημα. Τάχα γάρ έν τώ ΰπερ-

θείναι διά συγκρίσεως το έκ των θείων μασθών γάλα

τής έκ τοΰ οίνου γενομένης ήμϊν εύφροσύνης, μαν-

θάνομεν διά των είρημένων, δτι πάσα άνθρωπίνη

σοφία κα\ έπιστήμη των δντων και πασα δύναμις

θεωρητική κσΛ κατανοητική φαντασία άδυνάτως έχει

παρισωθήναι 5ιά συγκρίσεως τή απλουστέρα τών

θείων μαθημάτων τροφή. Έκ γάρ τών μασθών το

ηηςιιβηίοτηηι Ιηοταηι »υρτα οηχηϊα ατοτηαΐα. Ι'.τ

Ιιχε αυίβηι, υΐ ηο« εχίδΐίηιαιηυδ, δϊξηϋίεβίυΊ- ηοη

Ρ3ΓΥ3 3ΐί(]ΐια, ηεςιιε εοηΐβιηηρηϋη ίηΐβΐΐϊ^βηΐϊβ.

ΡοΓίβ βηίιη ίη 60 α,υοά ρΓ3Ηιι1επΙ ρβΓ εοηιρνι^ιίο-

ηβπι \»ο <\μοΛ εν «Ιϊνϊπϊδ ιηβηβΐ υΐιοπυυδ, ΙίΚΐίΙίχ

ςυ% ηουίδ οι-ϊιιιγ εχ νίηο, ρβΓ 63 ςυ* ά'ιείβ δυηΐ,

άΊδείηιυδ, ουοά οηιηίδ ηυηκιηβ δ3ρίεηΙΪ3, βΐ εοπιπι

ςιΐίΒ δυηΐ βοϊβηΐίβ, βΐ οηιηίδ νΪΓΐυδ εοηΙεηιρΐ3(ίν3.

γάλα φέρεται · νηπίων δ' έστ\ τδ γάλα τροφή. Ό δέ^ βΐ πιεηΐβ εοιηρΓεηεηάεηβ ρΐιβηΐβδίβ, ρεΓ εοιηρ»Γ3-

οίνος δι' εύτονίαν τε κα\ θερμότητα, τών τελειοτέρων Ιίοηεω ηοη ροίεβΐ εχίεηυβΓί δίαιρίίοί ηυΐπ'πιβηΐο

βπόλαυσις γίνεται · άλλ' δμως τδ έν τή έξω σοφία άίνίηβπιηι άίδείρΐίηβηιιη. 1,3ε εηίηι ίΊαϊΙ εχ υϋει ί-

τέλειον της νηπιώδους τοΰ θείου λόγου διδασκαλίας 1>υ»; εβί 3υΐειη 1»ε ιιυίππιβηΐιιηι ΐηΓαηΙ'ιυιη. Υί -

έστ\ μικρότερον. Διά τούτο κρείττους οι θείοι μασθο\, ηκπι 3«ΐειη ρΓορίβΓ νίπι βΐ εβίοΓεαι ά»1ητ (ταβιί-

τοΰ άνθρωπίνου οίνου. I Ή δέ δσμή τών θείων μύρων, ; »1ιιηι ρεΓίεεΙίοπυυ», δεά Ιβηιεη ςιιοά εδί ρεΓίεεΙυιιι

χαλλίων έστ\ πάσης τής έν άρώμασιν εύωδίας. "Οθεν β ίη εχΐ8ΓΠ3 δβρίεηΐίβ, ηιίηϋί 681 ςυαηη (Ιϊνϊιιϊ νειίιί

δοχεί τοιούτον τον νούν άποδεικνύειν ■ Αρώματα ϊηΓβηΙϊΙίδ άοείηηβ. ΡΓυρΙεΓΟβ νίηο· Ιιιιπιαησ ιιικ-

νοούμεν τάς άρετάς, οΓον, σοφίαν. σωφροσύνην,

άνδρείαν, φρόνησιν , χα\ τά τοιαύτα, οΤς προσχρων-

νύμενος κατά την έαυτοϋ δϋναμιν καΐ προαίρεσιν ί

Εκαστος , άλλος άλλως έν εύωδία γινόμεθα · ό μέν

έκ σωφροσύνης ή σοφίας · δ δέ έκ δικαιοσύνης, ή άν-

δρείας, ή άλλου τινδς τών κατ' άρετήν νοουμένων ■ δ

δέ τυχδν καΐ έκ πάντων τών τοιούτων άρωμάτων

συγκεκραμένην έχει έν έαυτψ τήν εϋωδίαν. 'Αλλ'

δμως ταύτα πάντα ούκ άν εις σύγκρισιν έλθοι της

παντελούς άρετής έκείνης, ήν τους ούρανοϋς διειλη-

φέναι φησ\ν 'Αββαχοϋμ ό προφήτης είπών ■ Έχά-

Λνψβτ ουρανούς ή άρεζΐχ αύτον, ήτις έστ'ιν αύ-

1ίθΓ3 βυηΐ «5εΓ3 άίνίηβ. 0«1ογ 3υΙειη άίνίηοηιιη

υηζΐιβηίοππη εδί ηιεΙίοΓ οηιηί ίΓ3§Γ3ηΐία ηγοπι»-

(πιη. ϋηιΐε ηοΐιϊδ νϊάεΐιΐΓ ηβηο ϊηάίοαΓβ δεηΐεη-

Γΐ3πι ; Ατοιηαΐα ίη(εΙΙί£ίιηιΐδ νίΓΐυΙβδ, νίάεΐίεεί δβ-

ρίεηΐίβπι , (βιηρεΓβηΙίβιη , ΓοΓίίΐυάίηειη , ρι-υάβη-

Ιϊβιη, ει ςυ* βαηΐ ηυ]υ$π)οα'ί, ςυίΐηΐδ οοΐίΐιΐδ εοιι-

νειιίεηιεΓ δυ% ροιεδίβΐί εΐ 1ί5βΓ0 αηίιηί ευΐ ίηβΐί-

Ιιιΐο , υηιΐδςιιίδηυε, αΐΐυβ αΙιΐβΓ βυπιυ'δ ίη 1>οηο

οάοΓε; βΐίυδ ηυίο'βοι βχ 1«πιρβΓ3ηΐΪ3 »π( ββρίεη-

ΙΪ3; 3ΐίιΐδ 3ΐιΐειη εχ ]ιιβΐίΙί3 3ϋΙ πια^ηί βηίηιί νίτ-

ΐαίε, 3υΐ ίΐΐίηυο βΓιο εχ ϋβ ςυχ ίη(ε11ί§υηΐυΓ εχ

νί Γΐυΐβ ; αΐίυι ιυΐβη ίοτίβ ηβϋεΐ βΐί&σι ίη βε 1>ο·

τοσοφία, καΐ αύτοδικαιοσύνη και αΰτοαλήθεια, καΐ ηυπ) οϋοΓεηι εοηΐβιηρεΓβΙυιη εχ 0Π)ηΊΙ)ΐΐ8 6]υ8ΐηοι1ϊ

-α. καθ' ϊκαστον πάντα. Τών ουρανίων μύρων ή ^ 3Γ0Π)3ΐί1)υδ. δεά Ι3πιεη Ιιχε οηιη'13 ηίηίΐ βυηΐ δ'ι

δσμή, φησ\ν, άπαράθβτον έχει τήν χάριν πρδς ταύτα οοηίβΓ3Π1υΓ ευιη ϋΐ3 ρεΓΓεεΐ3 εΐ οσιηί εχ ρβΓίβ

τά άρώματα τά παρ' ήμών γινωσκδμενα. ~ 3 1)50 1 υ 13 νίΠυΙε, Ο,υβιιι Ηβϋαευε ρτορΗβΙα (Ιίεΐΐ εοβ·

Ιοδ εοπιρΓείιβηάίδδε, άίεβηδ : Ορεηιϊι «εΐοί νϊτΐα$ ί]ιΐ! >β, ςυ«3 εδί ίρδβ ρεΓ βε 83ρίεη(Ϊ3 , ε( ϊρβ3 ρεΓ

8β]υβΐίΐί3, εΐ ίρ83 νεΓΐΐ3δ , ει δίη^αΐβ ε]υ8ΐιιοί1ί, ηε άϊοαπι οηιηίβ. ΰοείεβίίυσι υη{υβηΙοηιπι , ίηηυίΐ,

6ιΙογ Ιχΐίΐί3πι Ιΐ3ΐ)8ΐ ίηεοιηρ3Γ3ϋί1εηι, δί εοηΓεΓ»ΐιΐΓ ευιη ϋβ βΓοηιβίίϋυβ ςυχ 3 ποίιΊβ εο^ηοδειιηΐυι*.

Πάλιν έν τοις εφεξήςύψηλοτέρας άπτεται φιλοσοφίας ΚυΓβυΐ ίιι ϋδ ι\ικβ άείηεερδ δεηαυηΐυτ, δΐιϋΐί-

ή ψυχή ή νύμφη, τδ άπρόσιτόν τε κα\ άχώρητον ηιίοΓεπι Ι3ηβί1 ρΙιίΙοδορΗίαηι βηίηιβ δροηδ», ΟδΙεη-

λογισμοϊς άνθρωπίνοις τής θείας δυνάμεως ένδεικνυ· όειιβ Ιιυπιβηίβ Γ3ΐΊοείπ3ΐίοηί1)υδ ηοη ϋβτί βάίΐιιηι

μένη, έν οΤς φησι· Μύροτ ίχχενωθέγ δνομά αον · βϋ <1ί νίηβηι νίΓΐυΙβπι, ηεε ϊΐίαπι 35 ϋβ ροδβε εοιη-

τοιοΰτον γάρ τοι δοκεϊ μοι διά τοΰ λόγου τούτου ση- ρΓβηεηϋί, εϋηι ά\ά\. : ϋηιχχΐΐηίαηι £/[αιατη ηοηιεη

μαίνεσθαι, δτι ούκ έστιν όνομαστικί) σημασία περι- Ιαηιη. Νβπι ρεΓ 1ι«0 νεΓΐ)3 ιιιίΐιί νία'εΐυρ Ιιοε &ί^«ιϊ-

ληφθήναι δι' άκριβείας τήν άόριστον φύσιν άλλά 1Ϊ03Γ6, ςιιοά ίιηπιεηδ3 π3ΐυΓ3 ηοπιίιιαίίιη ρει-Γεείε

«άσα νοημάτων δύναμις, χα\ πασα βημάτων τε χα\ εοηιρΓβΙιεηιΙί ηοη ροδδίΐ, βεά οιηηίι νίβ εθ((ίΐ3ΐίο·

νοημάτων έμφασις, κάν τι μέγα κα\ θεοπρεπές έχειν ιιιιηι , 61 οιηηίδ δϊξη'ιίίεβίίο νεΓΟΟΓαιη 3ε ηοιηίιιιιιη,

6ό?Π, αύτού τοΰ βήματος δντως έφάψασθαι φύσιν ούκ ^ ε1ί3ΐιΐδί νίϋεβΙυΓ (ΐ3ΐ>εΓε Π)3^ηυιιι ςυίιΐρίΐπι ει

έχει ' άλλ' ώσπερ έξ ιχνών τίνων καΐ έναυσμάτων δ ςυοιΙ ϋευπ) <1εεε3ΐ, ηοη ε»ιη ΙιβΙιεΙ ηηιιΐΓ3ΐη υΐ

λόγος ήμών τού Λόγου καταστοχάζεται , διά τών κα- θη£3ΐ ί'1 ςυοΛ εδί νεΓβ νεΐ'1>αη) : ββά νεΙυΓι ςιιί-

ταλαμβανομένων είκάζων έκ τίνος άναλογίας τδάκα- Ι)ΐΐδ(ΐ3Πΐ νεδίίςϋδ εΐ ί11υ8(Γ3ΐίοηίοιΐδ Γ3ΐίο ιιοκΙγβ

τάληπτον. "Ο τι γάρ άν έπινοήσωμεν, φησ'ιν, δνομα νειουιη εοιψείΐ, ρεΓ 63 (|ΐι* εοηιρΓεΙιεηιΙηηΙιιΐ',

γνωριστικδν τού τής σης θεότητος μύρου, ουκ αΰτδ εχ (]ΐΐ303ΐη ρΓοροΠίοηε ει εοητβηίεηΐΐβ εοι^οείηηδ

τδ μύρον διά τής έμφάσεως τών λεγομένων σημαί-

νομεν, άλλά βραχύ τι λείψανον άτμού τής θείας εύ

ωδίας τοις θεολογικοϊς όνόμασιν ένδειχνύμεθα.[/Ως

έπ\ τών άγγείων, ων άν έχκενωθη τδ μύρβν, αΰτδ

μέν τί) έαυτοΰ φύσει άγνοεϊται τδ μύρον τδέκκενωθέν

τώι άγγείων, οΐόν έστιν έξ άμυδρας δέ τίνος τής

ί(1 ο,ιιοιΐ ηοη ροιβδί εοηιρΓεηεηο'ί. ΟιιοιΙ<ίιιιι|ιιη

βηίιη, ίηςιιίΐ, ηοηιεη βχοο^ίονβτίιηιΐδ, ΐ|ΐιο εο-

ξηθδ03ΐυΓ ιιη£ΐιεηΐΐ!πι ΐυ33 4ίτίηί(3ΐίι, ρει- βοιυιιι

ηΗ8Β αΊεηΐιΙυΓ δίβηίΟεβιίοιιειη ηοη ίρδυιη β'^ηίΠο-

ηιιΐδ υη^ιιεηΐιιιη , βειΐ ρβΓνβδ αΐίςυαβ Γείίιμιια*

τ9ρι>ΓΪ3 1)οηί άίνίηί οοΌγιβ Ιηεοΐο^ίείδ ηοιηίηίυυι

"Ή3ΐ)3ε. ιιι, 3.

ι
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πΐίΙίΟΒΠίνιδ. III Ίη νβδ'ΐδ φίοτυπι εΟϋδυπι ΓοεπΙ υη- Α ύπολειφθείσης έκ των άτμών τώ άγγείω ποιότητος,

βΐιβηιιιη), ϊρδίιηι ^υϊίΐοηι ναβΟΓυηι εΟϊΐδηηι ιιη- στοχασμόν τινα περ\ τοΰ έκκενωθέντος μύρου τ.οιοί-

£Ι1βιΗπΐη 5"» ηηΙϋΓβ ίβηοΓβΙϋΓ φΐαΐβ δίΐ, βχ 0ϋ3- μεθα. Τοΰτο ουν έστιν δ δια των είρημένων μανθά-

(Ιϊπι βυΐβιη βχίΐί βΐ οϋδειίΜ βχ νβροπίιυδ ϊη νβδβ νομεν, δτι ούτό μέν τδ τής θεότητος μύρον δ τίποτε

ΓβΙίεΙ» φΐβΐίίαΐβ, άβ εΙΓιίδο ιιη{μιβηΙο βΓιφίίπι Γβεΐ- 5 κατ'ούσίαν έστίν, Οπερ παν έστιν δνομάτε καΐ νόημα,

ηΐϋβ εοιι]εεΙιΐΓ3ηι. Ηοε βδΐ βι^ο φΐοα" άΐδεϊπιυδ ρβΓ Τά δέ τω παντ'ι ένθεωρούμενα θαύματα, τών θεο-

63 ςυ« υΜεΙβ δΐιηΐ,ςοοιΐ ϊρδυιη ί|ΐιίί1βηηί ιιη<;υεηΐυιιι λογικών δνομάτων την ύλην δίδωσι , δι' ών σοφδν,

(ΓινίηϊΙβΙίδ, αυοιίευηφίε δίΐ εδδβηΐΐβ, βΧδηρβΜΐ δυνατδν, άγαθδν, άγιον, μακάριόν τε καΐ άΐδιον, χα\

οηιηβ ηοπιβη βΐ ϊηΐβΐΐϊββηΐϊβηι. ^αx 3υΙβηι ίη υηϊ- χριτήν, κα\ σωτήρα, κα\ τά τοιαύτα κατονομάζομεν

νβΓδΟ εβΓηαηΙιΐΓ πιΪΓ3ϋΐιΐ3, ΙηβοΙοβϊεοπιηίΐ ηοηιί-ί" ζ άπερ πάντα ποιότητά τινα βραχεϊαν τοϋ θείου μύρου,

ηιιιη άαηΐ ιηβίβιϊβηι, ρβΓ φΐίβ Οβυηι ηοπιίηβπιιΐδ ένδείκνυται , ήν πάσα ή κτίσις διά τών ένθεωρουμέ-

δβρίβηΐεΐϊΐ, ροίβηίβηι, όοηυηι, δαηείιιπι, ϋοηΐϋΐη, νων θαυμάτοιν, σκεύους τινδς μυρεψικοΰ δίκην, ίν

βΐ «ΙεΓηιιπι, ει ]ιι<ϋεείη, εΐ βετνίΐΙΟΓεηι, ει αιικ έαυτή άπεμάξατο. Διά τοϋτο, φησ'ιν, νεάηδες ήνά-

δϋΐιΐ Ιιιι]ϋδπιοάϊ : α,ιικ ςιΓκΙοιη ϊηάΐεβηΐ ςυβηιάαηι πησάνσε, εΙΧκυσάγ σε. Είπε τήν αίτίαντής έπαι-

πιουΊεβηι άίνϊη'ι υη^ιιβηΐϊ φΐ3ΐίΐ»1βπι, ςιιβηι ιιηϊ- νετής έπιθυμίας, κα\ της άγαπητικής διαθέσεως.

νβΓδ» ΟΓβΒίϋΓ» ρεΓ εα φΐ:β οεπιιιιιΙυΓ πιίι·3εϋΐ3, ^ Τ£ς γαρ τοιούτου κάλλους άνέραστος γίνεται, ε! μό-

ΪΙ1513Γ υη@ιιβηΐ3ΓΪΐ ου]οδι1απι νβδίδ, ϊη δβ ίηιρΓβδ- νον δφθαλμδν έχοι τδν ένατενι'σαι τη ώρα δυνάμενον ;

δίΐ. Ιάάτεο, ϊιΐφΐϊΐ, αάοΐααηΐιιΐπ άιΙ(Χ«η»η( Ιβ, Οΰ πολϋ μέν τδ καταλαμβανδμενον κάλλος, άπειρο^-

ΐΓοιεπίηί ιβ. Οϊχϊΐ εβιΐδβπι ΙαικίΒυ'ιΙίδ ειιρίάίοιϊδ, πλάσιον δέ τδδιά τοϋ φαινομένου στοχαστικώς είκα-

«I 8ΓΠ310ΓΪ86 ίΟΓβοΙϊοηϊβ. Ο,ιιϊδ εδί εηΐηι φΐϊ ηβηβ;, ζόμενον. Άλλ' ώσπερ ύλιχδς έρως τών ϊτι νηπιαζόν-

ηοη αιηβΐ ρηΐεηπίηαίηβιη, δϊ δοΐαηιπιούο Ιιηοοηΐ των ούχ άπτεται (ού γάρ χωρεί τδ πάθος ή νηπιότη.;),

ΟουΙιΙΜ ςοβιτι ροδδϊΐ όεΓι^ΟΓβ ϊη νβηιΐδΐίΐβπι βΐ ουτε μήν τοϋς έν έσχάτω γήρα πεπονηκότας έν τοϊς

(ΙβοοΓβηι? Νοιι εδί ςϋί(1βιιι ιιιβ^ιι» (Ι».έ εοηιρΓβ- τοιούτοις Ιστιν ίδείν ■ οδτω κα\ έπΐ τοΰ θείου κάλ-

ΙιβικΙίΙϋΓ ρυΙεηπΙυαΌ, εδί βυΐεηι ϊιιΓιηίΙίδ ρβΓίίΙιυδ λους, δ τε νήπιος έτι κα\ κλυδωνισμένος κα\ περι-

ηΐ3]0Γ «3, οιι]ιΐ5 ρβΓ ϊ(1 ςοοά 3ρρ3ΓεΙ ί3θϊηιυδ εοη-; ' φερίμενος παντί άνέμω τής διδασκαλίας, κα\ 6 πα-

]εε(ιΐΓάπι. 8β<1 ςιιοηιοίΐο βιιιογ ηΐ3ΐβΓΪ3Γΐδ ηοη βΐΐΐη- λαιδς κα\ γηράσας , χαί τω άφανισμψ προσέγγισα; ,

ςί( βυδ ςιπ δΐιηΐ «άηιιβ ίιιΓβηΙεδ : ίηΓβηΙΪΒ βηϊηι άκίνητοι πρδς τήν έπιθυμίαν ταύτην εύρίσκονται.

ιιοη 03ρίΐ αΙΤβοΐΐοηβιιι : δεά ηεε εοδ ςυϊ βχΐΓβηΐΒ γάρ άπτεται τών τοιούτων τδ άδρατον κάλ),ος ■ μόνη

εοηΓεεί'ι δυιιΐ δβηεείυΐβ, νίάβΓβ ΙϊεβΙ Ίΐ3 αΟεεΙοβ : δέ ή τοιαύτη ψυχή ή διαδάσα τήν νηπιώδη κατάστασιν,

113 βΐϊαπι Ίπ (ΙΊν'ιπα ρυΐεΐιπίυίϋιιε, ηιιϊ ΟδΙ αά\ι\ιο,£ καΐδιά τής πνευματικής ήλικίας άκμάσασα, μή προσ-

ίηΓ:ιπ8 βΐ Πιιοΐιι»1, βΐ οιππΐ νβηΐο άοείπη* εΐιχυιη- λαβοΰσα σ-ΐλον, ή (Ιυτίδα, ή τι τών τοιούτων, ή

ΓβΓίίΐΓ, ει ηιιΊ εβί νβΐιΐδ εΐ δβηίο εοηίεείηδ, βΐ

ηηη ρι-οειιΐ αυ ϊιιΙβΓίΙυ, αά Ιιπηε ειιρίυΊΐΗίειη

ϊηνβη'κιηιαΓ ϊπιιηοΐιϊΐβδ. Νοη εηΐιιι εοδ Ιβη^ϊΙ ρ< 1 1—

εΙΐΓίΙυ(1ο (]ΐιχ ηοη εαάΐΐ δυΐ) 3δρεθυπι. 8οΙα βιι- .

Ιβηι εη απϊιιιη , ψι% δΐηΐυηι ΐΓ3Πδϋ( ϊηΓαηΐΐΙβιη ,

βι 3(1 δρίΓΪΐυαΙϊδ κΐαΐίβ ΠοΓβιη ρεΓνβηίΐ ηο νΙ^ΟΓβπι,

ηβε ηιαευίαιιι βοεβρίΐ αιι( πιςβηι, αυΐ »Γΐφΐϊ(1 Ιιυ]υδ-

ιηοιίί, ει ηβφΐβ ρΓορΙει* ϊηΓ»ιιΓΐ3ΐη ( ;ιιίΊ δειίδΐι, ηε-

φΐβ ου νείυδίηίειιι β^ι ίιηΐιεεϊΐΐα. ηυ.·ιιη βιΐυΐεδεεη-

Ιυΐ3ΐτι ΙΓιε ΙίΙιβΓ ηοηιϊηαΙ, ··» ρ.ΐΓβΐ ιηα^ηη ει ρι-Ίπιο

ρΓ«εερΙυ Ιε^Ίβ, Ιοίο εοηΐε βι ΙοΙΐβ νίτίουδ ίΙΊΙΊ-

§εηδ ϊΐΐατη ριιΙεΙίΓΪΙυϋίηειη, ευ]ιΐδ (ΙβδεΓίριϊοηεηι,

βχειηρΙύιιιςυβ ει ϊηΙεΓρΓβίαΐίοιιβηι Ιιιιιηαηα ιιοιι ϊη-

μήτε ύπδ νηπιότητος άναισθητοϋσα , μήτε ΰπδ πα-

λαιότητος άδρανοϋσα , ήν νεάνιν όνομά^ει δ λόγος ·

αύτη πείθεται τή μεγάλη κα\ πρώτη έντολϊ] τοϋ νΛ-

μου, έξ δλης καρδίας τε κα\ δυνάμεως άγαπώσα τ^

κάλλος εκείνο, ο5 ΰπογραφήν κα\ υπόδειγμα κα'·

έρμηνείαν ούχ ευρίσκει ή άνθριυπίνη διάνοια. Αί

τοιαΰται τοϊνυν νεάνιδες διά τών άρετών αύξηθεϊσαι,

κα\ καθ' ώραν ήδη τών θείων μυστηρίων τοΰ θείου

θαλάμου έντδς γενδμεναι, άγαπώσι τοΰ νυμφίου τ?-

κάλλος, καΙ διά τής άγάπης πρδς έαυτάς έ^ιστρέ-

φουσι. Τοιούτος γάρ δ νυμφίος , ώς άντιδιδδναι τοις

άγαπώσι τδν πδθον, δ ούτως είπών έκ προσώπου

τής σοφίας, δτι Έγω τούς έμέ φιΧονντας άγαΛω ·

νβιιίΐεο8Ϊΐ3ΐΐο.Η,βεΓ8θ3(1ο1βδ08ηΙιιΙ;Εςυ3ίει·βνβΓυηΐ Ο Χα\, δτι Μεριώ το'ις έμέ άγαιιώσιτ ύπαρξε (αύ

ία νίΓΐιιΙίυιΐδ, 61 ρβΐ' χίαΐεπι |;ι:ιι ϊιι^Γεδδίβ δΐιηΐ

ΊΙιαΙαιιιιιηι Οίνϊηοηιπι ηινδίετίοπιπι, ιΜΙίμυηΐ δρηηδί

ριιΙϋηΓίΙικΙίηεπι, ει ρεΓ (ϋΐεείίοιιεπι ευηι 3(1 δβ εοιι-

νκΓΐιιηΙ.Ταϋδεηίηι ββίβροηδυβ, ςιιί βιηβηΐίουδ νϊ«·Ϊ8·

δϊιιι Γβ(1(ΐ3ΐ αηιοΓεπι, ιιη (Ιίεβηδ ίη ρεΓδοη» δαρίειιΐίικ :

Ε()ο άϊΙ\<ιβηΙα ιηε ά'ιϋφο , εΐ : Οίνίάαηι ίϊ$ ηνί ιιιβ

αίΓι^αιιί, ίΐιΙ)$ΐαηιϊαιιι. Ιρ»ε αυΐβιη βδΐ δΐιοδίβηι^.

Ει 1/ΐΜί/ΜΓοί εοτηηι ίιηρΙβίο 6οιιί«Μ. Α(1 κε βΓ^ο Ιη-

Ιιυηΐ ητπιιΐΗ} (Ιεδ'κΙβΓϊιιιη δροιίδϊ ίη ηιιειιι ηοη εβάΐΐ

τδς δέ έστιν ή ύπαρξις)· καϊ τούς θησαυρούς αύ-

τωτ έμπΛήσω αγαθών. "Ελκουσι τοίνυν αί ψυχα>

πρδς έαυτάς τοΰ άφθάρτου νυμφίου τδν πδθον, δπίσω,

καθώς γέγραπται , Κυρίου τοΰ θεοϋ πορευδμεναι.

Τής δέ άγάπης αύτών αίτια ή τοϋ μύρου εύωδία γί

νεται, πρδς ήν άε'ι τρέχουσαι τοις Εμπροσθεν έπεκ-

τείνονται, τοΰ κατδπιν λήθην ποιούμενα·.. Όπ/σω

γάρ σου, φησ\ν, εις- όσμην μύρων σου δραμού-

μεβα. Αλλά αί μέν ούπω τής άρετής τδ τέλειων

ΙηΐβΓΪΙιιβ, ροδί Ροιιι'ιηυιη [)βιιιη, δίευΐ 30ΓΪρΙιιιη βδΐ, Ιχουσαι, και καθ' ήλικίαν έτι νεάζουσαι, βραμείσθαι

ηιιιουίβηΐβδ'. ϋίίβεΐίοιιί» «υίειη βΟΓϋΐη εαυβα ε»1 πρδς τδν σκοπδν, 8ν ύποδείκνυσιν ή δσμή τών μύρων,

Ιϊοηιΐδ οιΙογ ιιηςυεηΐί, φΐεηι βεηιρβΓ ευΓΓβιιΙεδ κατεπαγγέλλονται. Λέγουσι γάρ, ότι ΕΙς δσμην μύ-

1 Ργου. νιιι, .17 δ(|φ 1 Οδβε. χι, 10.
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/χ·>» σοχ> δραμονμεθα.ΊΙ δέ τελειοτίρα ψυχή σφοδρό- Α εοπιιη ςιι;β ΓεΙτο δΐιιιΐ ουΠΐ36, αΛ εα ςιιβϊ δΐιηΐ αιιΐβ

τ:ρον έπεκταθεϊσα τοϊ; έμπροσθεν, ήδη τυγχάνει τοΰ δε εχιεηιΐυιιΐ. ΡοιΙ Ιε εηϊιη, ίηα,υίΐ, αιττειηη.} ίκ

σκοπού, δι' 8ν δ δρόμος άνύεται, καΐ των έν τοις οιίοτειη ηηΐ)ΐιεηΙοηιηι Ιχιοηιηι*. δει1 833 ςυίά'βιη ψιχ

ταμείοις θησαυρών άξιούται. ΦησΊ γάρ , ότι £ίσ- νΪΓΐυΙίδ ιιοικίιιιιι ΙιβυειιΙ ρει·ΓεεΙίΌηοηι, βΐ βυηΐ 3(1-

ι'μ-εγχέ με ύ βασιΛενς είς ταμεϊον αϋτον. Ή γάρ {" Ιιιιε η;ΐα1β ]π νβπββ, ρΓοΙΗεηΙιιι· 8β εδδβ ευι-δΐίΓαβ αι!

άκροις χείλεσιν άγαθού ψαΰσαι ποθήσασα, κα\ τοσοϋ- δεοριιιιι φΐεπι είδ οδΙεπάΊΐ οοΌγ υη£ΐιειιΙοηιη).

τον μόνον έφαψαμένη τοΰ κάλλους, δσον ή της εϋχής ϋϊουηΐ επΐηΐ : Οηττεηιη» ίη υάυταη Ηηι/ηεηΙΟΓαιη Ιαο-

ενδείκνυται δϋναμις, ηϋξατο δε οΤόν τίνος φιλήματος

άξιωθήναι διά της τοΰ Λόγου έλλάμψεως. Αΰτη δι'

ών έτυχε, και έπ\ τδ ένδότερον των άπορθητών τφΐ

λογισμφ διαδυεΐσα, Βοά1 μή μόνον έν προθϋροις των

αγαθών είναι τδν δρόμον, άλλά τή άπαρχή τοΰ Πνεύ

ματος, ου διά της χάριτος, οίον διά τίνος φιλήματος

ήςιώθη διερευναν τοΰ θεοΰ τά βάθη , καΐ έν τοις

ώδύτοις τοΰ παραδείσου, κατά τδν μέγαν Παΰλον,-

γ««. Ρει·Γεεΐίοι· βιιίειιι αηϊηια νείιεηιειιΐίιΐδ :ι«Ι 63

((ϋ* δυιιΐ ηηΐε βλίειιβα, ]αιη δεοριιιη «δδοφιίΐυι·,

ρΓορίετ ςιιειη οιΐΓβιιβ ρει-ΙίείΙιιι·, ει ιΐί^ιι» εοηδεΙιΐΓ

Ιΐιβδίΐυπδ (|ΐιϊ ϋίπιΐ ϊη ρεηεΐΓ3ΐίΙ)ΐΐ8. !)ΐεϊι «η Ί ιιι :

Ιηίτοάιιχ'α ηιε τεχ ίη ιυα ρεηείταΐία. Ναιίι ίΙΙ» αυί-

•Ι'Ίΐι ευιη διηιιπΊίδ Ι»1)ΐ·Ί» 1>οηιιηι ΐβηββΓβ άβδί<1οι·38-

βεΐ, εΐ ριιίείιπίικίίηοηι βοΐιιπιιηοιίϋ ΙβηΙυπι .ιΐιίμ'υ-

8εΙ, ςιιιιηΐιιπι ίηιΓιεαΙ νΪ8 ορίαηιΐί, νοιίδ ρείϋΐ α,ιιο-

όραν τέ φησι τά άθέατα, καΐ τών άλαλήτων έπακοοα- Β (1»ιη νείιιΐί Οδοιιΐο ύ\«ηα εεηδει ί ρβΓ ΥβΓοί ίΙΙιι

σΟαι βημάτων. πιίοϊΐίοηεπ). ΙΙοεε ηιιίοπι 38δβειιΐ3, εΐ αά ίηΐβιϊυδ

ηΓεβηυιη εθ8Ϊΐ3ΐίοηβ ϊη^ΓβΛδδ,εΙίΐηαΙ ηοη δοΐιιιη 6δδβ οιιι-δΐιηι ίη νεδίίυιιϋδ ϋοηοπιηι, δεά ίη ρπηιίιίίβ

δρίπΐυδ, ρεΓ επ]υβ ξΓβΙίαηι, νεΙυΓι ρεΓ ςιιοιΜαπι οδοιιΐυηι, <]Ϊ£ΐΐ3 ΙιαΙιίο εδί ηυχ δοπιΐβΓεΙιιι· ρΓΟ-

ΓιιηιΙα ϋεί, εί ευηι 68861 ίη α«1γΙϊ& ραι-αιϋδί, ιιι. 'ιηβ^ηιιβ ιΐίείΐ ΡαυΙιΐδ, νϊ€ΐοΓοΙ <]υ* 8ΐι1) οευΐυιη

ιιοη ηάυηΙ, ει Άύά'πβΐ νβΓίκι ςυ* ηοη ΚββΙ οίοφιί.

Ή δε έφεξής (5ήσις τήν έκκλησιαστικήν οίκονο- Ου» 3ΐι1ειπ (Ιείπεερδ ίβηυϊΐυτ άΊοΐίο, βοοίεδίβδίΐ-

μίαν έκκαλύπτει τφ λόγω. Οί γάρ πρώτοι μαθητευ- ε»ιιι οεεοηοηιίαιιι νει^ίδ βρεπί. Νβηι (|ΐιί ρπηιυιη

Οίντες τή χάριτι, κα\ αϋτόπται κα\ ύπηρίται γενόμε- ΓυβΓυηΙ ^ΓβΙί» βΓυιΙίΐί, 61 <]«ϊ \'βΓΐ)ΐιηι ρΗηιυπι νϊ-

νοι, ούκ έν έαυτοΐς τδ άγαθδν περιώρισαν, άλλά και .. ιΐβπιηΐ, βΐ εί ηιίηίδίΓΛΠίηΙ, ηοη ίη δείρδίβ Ιιοηυιη

τοις μετ' έκείνους έκ διαδόσεως τήν αυτήν έποίησαν είΓευπίδΓ,ΓίρδεΓίιηΙ, βειΐ εΓιαιη ροδίετίδ εβηκίεηι

χάριν. Διά τοϋτο πρδς τήν νύμφην φασ\ν αί νεανίδες, ρ3Γ3νεηιηΙ βίαΐίαπι *. Ρι·ορΐ8Γεα (Ιίευηι 3ΐ1οΙβδεεη-

τήν πρώτην, διά τοΰ κατά στόμα γενέσθαι τοΰ Λόγου, ^ 1υΐ35 3(1 δροηδηπι, ςιι:κ ρι-'ιηι» 1)οηΪ8 Γαίΐ Γερίβΐβ, 61

τών άγαθών πληρωθεϊσαν, καΐ τών κεκρυμμένων οεειιΐιίδ ηι^δίεπίδ ΓυίΙ ΜξΜ : ρΓορίεΓεβ υ,ιιοιΐ εχ

μυστηρίων άξιωθεΐσαν , ότι ΆγαΛΛίασώμεθα %αϊ \ ί οΓβ υ6γΙμ 63 η3ΐΐ88ΓΊΐ : Εχ&ηΙίεηΐΗ» (ί Ιχΐΐτηητ χη Ιε.

ΐύρρανθώμβν έν σοι. Κοινή γάρ ήμών έστι χαρά τδ Γοιηιηιιηίδ ειιίπι ηοδίΓβ ΙαΗίΙίϊ εδί Ιυ» εχδΐιΐίαιίη,

σδν άγαλλίαμα , δτι ώς σΰ καΙ άγαπάς ύπερ οίνον

τοϋς μαζοϋς τοΰ Λόγου, ούτω κα\ ήμεϊς σέ. Μιμη-

σώμεθα σοϋς μαζούς, δι' ών τούς νηπίους έν Χριστψ

γάλα ποτίζεις. Υπέρ τδν ανθρωπον άγαπήσωμεν

'^ίνον. Κα1, ώς άν τις έπΐ τδ σαφέστερον προαγάγοι

τδ νόημα, τοιοΰτόν έβτι τδ λεγόμενον ΊΙγάπησε

τοϋς μαζοϋς τοΰ Λόγου, 6 1~\ τδ στήθος τοΰ Κυρίου

άναπζσών Ιωάννης, και οΤόν τινα σπογγιάν τήν έαυ-

τοΰ καρδίαν παραβείς τή πηγή της £ωής, κα\ πλή

ρης !κ τίνος ά^όήτου διαδόσεως τών έγκειμένωντή "

τοΰ Χριστοΰ μυστηρίων γενόμενος, κα\ ήμϊν έπέ'χει

ςαοΗ·>πι βίειιΐ ιιι ιιιια« βάρη νίηιιιη υυεί'α \ , ιΊιί,

ίΐ3 1108 (]ΐιο |>ιε Ιε. I ιιιϊΐβιιιιΐΓ ιιΐιβτα 1ιΐ3 ρεΓ <]·Ι3Ε (ιι

Ι;κ·ΐι· ρβίαβ 008 ιρΓι δΐιηΐ ίιιΓβηΐβκ ίη ϋΐιτίδίο. δυρι·3

ΙιοΓπίιιειιι 3ΐηεηιυ8 νίιιυιη. Ει υΐ δεηδίΐδ Ιί:ιΐ (ΙίΙιιοί-

ά\οτ, Ι3ίβ εδί ίιΐ <|Ι!<μΙ άίείΐυΓ : V ι; 1 1 > ί 3ΐη3νίΐ υ1)0Γ3

ΐ|Μ $ιιρΓ3 ρεείυδ Οοηιίηί ίη οα;η3 ΓεευΙ>υίΙ, εί νεΙ-

ιιΐί (ΐυβιικίαιη 8ροιιμί:ιηι οογ διιυπι ηρροοιίι Γοηΐί

νίΐβ, οι οχ ίηεϋαΙ)ί1ί ((ΐιηιίαπι ΐΓαάίΙίοηβ ΓερΙείιι^

ϋΐιτίδΐί πι^δΙεΓϋδ, ιιοΐιίδ ςυοο,ιιβ εχΙιίυεί τηαπιϊΙ1:ιιιι

3 \ΊτΙίο ίιιιρίβίβιη, ηοδηυε ίιιιρίεΐ Ροηϊδ ηιι;ε εί 3

Γοιιΐε δΐιηΐ ίηάΐΐα, ιιιη^ιιη ι ρπειΓιεηηδ ((ΐιυιΙ

τήν πληρωθεϊσαν υπό τοΰ Λόγου Οηλήν, κα\ πλήρεις β βοηιρβΓ εδί ΥεΛιιηι. 1]ηϋβ ηοβ ηυοςηο πιογιιο ίΙΙί

ποιεί τών έντεθέντων αύτφ παρά της πηγής άγαθών,

κηρύσσων έν μεγαλοφωνία τδν άεΐ δντα Λόγον όθεν

εϊκότως κα\ ήμεΐς πρδς αύτδν έροΰμεν , δτι Άγα-

αήσωμετ μασθούς σου ύχέρ οΤύου. ΕΓπερ δή τοιού

τοι γεγόναμεν, ώς νεάνιδες είναι, γ.αΧ μήτε ταϊς

φρεσΐ νηπιάζειν ΰπδ της τή ματαιότητι συνεξευγμε-

νης νεότητος, μήτε (Ιυτιδοΰσθαι δι' άμαρτίας έν πα- "

λαιότητι τή είς άφανισμδν καταληγούση · διά τούτο

δε άγαπώμεν τήν τών σών διδαγμάτων έπι^οήν,

οτι Σέ 7\ εΰβύτης ήγάχησεν ούτος γάρ ό μαθητής

δν ήγάπα ό Ιησούς· Ιησούς δέ έστιν ή εύθύτης.

Κάλλιον δέ χλ\ Οεοπρεπέστερον ό λόγος ούτος παρά

τδν προφήτην Δαβίδ όνομά^ει τδν Κύριον. Ό μέν

γάρ φησιν, ότι ΕνΟνς Κύριος ό θεός- ούτος δέ εύ-

(ΙίεΡΓηιΐδ : ΟΊΙϊ(]α>ηυ.» «4βΓ0 Ιιια ειιρτα νϊηηιη. δί

ίΐηηιιε 81ΙΠιΐι$ ο]ιΐδΐιιηι1ί, ιιι δίιιιυδ 3(1ο(ε8εϋηΙυ!:ε,

(Ί ιιοι]ΐιο ηιεηιε δίπιιΐδ ΙηΓαηΙεκ οί> ναηίΐ3ΐί ουη-

]ηηεΐ3πι ]ιινοηΐιιΐειη, ιιοιιιιο Γυ^ίδ ϋεΓοΓηιεηπίΓ ρΓο·

ρΐεΓ ρεεεηΐιιηι, ςιιοιΐ ίη νείυβί.ιΐβ ιΙεδίιιίΐ ίη ίηΙεΗ-

Ιιιηι; ρτορίοΓΟ» αιιίεηι (ϋΐί^ίηιαδ ιυοπιηι (ίοειιηιειι-

Ιογοπ) ίηΟυχυηι, Οπια Ιε άίίεχίι τεείιΊηάο. Ηίο εδί

βηίιη ΰίβείρυΐπδ, (|ΐιειη <ΙΗί»ι·ΐΐΊΐ }β«α$4:^β3υι 3ΐι-

Ιειη 081 Γεοΐίΐιιιίο. ΡιιΙεΙιτίυδ ηυίειη εί ϋεο εοηνβ-

ηίεηΐίιιβ Ιιίο ΠΙκτ ιιοηιίηηΐ Οοηιίηιιπι (|ΐΐ3ΐιι ρΓο-

ρΐιείη ΰβν'κΐ. Οανί«Ι βηίιη ιΐίεϊΐ : Λ,τ/κ» αϊ ϋυιιιι-

ηια'. ΙΙίε βηίειηεοιη νοεηΐ ΓεεΙίίοιΙίηειη, ςυο ςυίιΙ

(ΐυίιΐ 081 οοϋςαυηι οοΓΓί^ίΙαΓ ει ΑβάαοίΙυΓ »ι! ι-εείί

Ιυάίηοηι. δει) ίη ηοοίδ ΐ|ΐιο'ΐιιε Ιί;ιΐ, υΐ ΐ]ΐιϊϋ<|υϊ(1 ε>ι

'ΡΙιίί. ιιι, 13. ΊΙ αοΓ. χιι, I δΐ«ι. ιίοοη. χ\ι, 7. 'ΡωΙ. χει, 1(ϊ.
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η1>Γιηυιιπι εναιίηΐ ΓεοΙυπι, ει 3δρβΓ3 <ΙειΙιιε3ηΐιΐΓ »Α Α θύτητα ονομάζει, ζ> πάν τδ σκολιδν πρδς τδ δρθδν

> ί»5 μΐ3Π33. Ογβιϊο Οοηιίηί ηοδίπ Ιβδίι ΟιιίδΓι, ειιι

#!οπ3 !η δχειιΐ» δχευΙοι-υπ). Απιειι.

ΙΙΟΜΙΙΛΑ I!.

Οαρ. ι, ^. 4. Νϊρτα ίκυι βί [οηηοια, (ιΐία· 11ϊεηι$α-

Ιεηι, ιία*< ΙαύετηααιΙα ϋ,εάατ, ιέαιΙ ρβί/β» ΧαΙοτηοηϊι.

ϋ. Νειηε α*ρ\εχαΙη,ηυϊα «ίΐιιι άεηϊβταΐα, ηαοηϊαηαοί

ηιε αιρεχΐΐ. ΡίΙΗ ηιαίτΐχ ηιβοε ρηφιαΐεηιηΐ νι ιηε;

ρη$ηεταηΐ ηιε εναΐΰάεη ϊη νίηιί:, νίηβαιη ιηεαιη ηοη

ζΗ$ΐοάΜ. 6. Πεηηηΐϊα ικϊλϊ, φκβιη αΊ/ίαϊΐ αηίιηα ηιεα,

κ6ί ρα»εα$, «Μ πι6«« ί;ι ηιετϊάίε. Νε φιαηάο βαιη

Ιαηφιαηι αιηίοία /» ^τε^ίύη» $οάαΙ\υ.ηι Ιηοιαιη. 7. 5·

ριοη εο^ηοίοα» Ιε\ρ$αηι, ο ραΐεΐιτα ϊηιετ ηχηίίεηί ,

ερτεάετβ^ιι ίιι νειίϊι/ϋι φης/αηχ ; εΙ ρα»εε Ηα'άοί Ιηβ»

·ιι ΜΛβΓΗΜκϋ* ραιίοηιιιι.

Νοη βΓ3ΐ ριιίεΐιπίυϋο δβειϊ Ια1)βΓηαευ1Ί Ιεδίίηιο-

ιιίί, ηυχ 3ρρ3ΓεΙ)3ΐ 6χΐπιΐ8εευ8, ρ3Γ εΐ ηιιχ οεειιΐΐϊ

ετβΐ ϊηΐυδ. ΑιιΙιεβ ηυίΰεηι εΓβηΙ εχ Ιίιιεϊβ ΙεχΙίϋΙιιΐδ,

βΙ εχ ρ'ιϋ* οηρταπιοι εοιΊίηχ, ει εχ πι1)ΓΪ8 ρείΐ&υδ

;ΐίΐιΙ)Ίΐϋ8 ίϋΐρΙεΙ>:ιηΙ οχΙβΓηυπι ΟΓηαΐυιη ΙαϋβΓηααιιΙϊ.

Νεηιιβ ίμιίιΐηυαιη ιηί^ηυηι βΐ ρι-εΐίοδυηι ρηείβτ Ιιχε

;φραΓε1)3ΐ ΪΪ8 ηυϊ νί(1ε1)3ηΙ εχίπηββοιιβ. ΙηΙυβ 3ΐι-

ΐειη αυΓΟ ει βΓ^εηΐο, ει 1;ιρκΓιΙκΐ8 ρΓβιϊοδίδ ΓεκρΙεη-

ι1ε1)3ΐ ΙοΙιιηι ΙεδΙΐιηοηϋ Ι»1)εηΐ3ευ1υιη : εοΐυιηιιχ,

Ιΐ33ε8, ε*ρΊΐβΙΐ3, Ιΐιυιϊυυΐιιπι, 3ΐΐαΓβ, 3Γεα, εαηιίείβ-

άπευθύνεται. Άλλά γένοιτο χοΛ ήμΐν πάν τδ σχολών

εις εύθείαν, χα\ τά τραχέα είς όδοΰς λείας, χάριτι

τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου, φ ή δόξα εις τοίΐί

αϊώνας των αίώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Β'.

ΜέΛαινά ειμί καϊ καΛη, θυγατέρες Ίερονσα-

Λημ, ώς σκηνώματα Κηδάρ, ώς δένεις ΣοΛο-

μώτ. Μή βΛέψητέ με , διι 6γώ είμι μεμεΧανω-

μένη , δτι παρέβΛεφέ με ύ ήΛιος. ΧΙοι μητρός

μου έμαχέσαττο έν έμοί ■ ίθεττό με φνΧάχισσατ

εΥ άμχεΑώσΐΥ, άμκεΛώτα έμύτ ούχ έρνΛαξα.

ΆχάγγειΛόΐ μοι, ίν ήγάχησετ ή τίηιχή μου,

ποϋ ποιμαίνεις , χοΰ κοιτάζεις έτ μεσημβρία '

μήποτε γένωμαι ώς περιβαΧλομέτη έχ' άγέΛαις

" ίταΙρωΥ σον. Έάτ' μη γτφς σεαντήν, ή καΛη

έτ γυναιξί, ΙξεΛθε έν Άτέρναις των χοιμνίωτ,

καϊ χοΐμαινε τους έρίφους έχϊ σκηνώμασι τώτ

χοιμνίωτ.

Τής ίερ3ς τοΰ μαρτυρίου σκηνής ούχ δμότιμον

τφ ίνδοθεν χεχρυμμένψ χάλλει τδ έκτδς προφαινΑ-

μενον. Αυλαία μέν γαρ έχ λινών υφασμάτων, καϊ αί

δια των τριχών τών αιγών δέρνεις , χα\ αϊ τών έρυ-

θρών δερμάτων περι6ολαΙ τ^ν Ιξωθεν τή; σχηνης

χδσμον ίπλήρουν. Κα\ ούδεν ?ίν μέγα χα\ τίμιον τοίς

τά εχτδς όρώιι ·παρά ταΰτα φαινόμενον. "Εσωθεν δέ

χρυσώ καϊ άργυρίω χα\ τοίς τιμίοις τών λίθων πδσα

ή τοΰ μαρτυρίου σκηνή χατελάμπετο· οΐ στύλοι,α^

βάσεις, αϊ κεφαλίδες, τδ θυμιατήριον, τδ θυσιαστή-

ΙίΓυιιι, ΡΓθρΐΙί3ΐοπυιη, ΙβνβεΓβ, Ια ίηΙΓΟΪΙυ νβΐ3 εΐ £ ρι0ν, ή κιοωτδς, ή λυχνία, τδ ίλαστήριον, οι λουτήρες,

"","'*' '* ■·"" 1 "· χ£ τών εισόδων κατα7ΐετάσματα, οίς τδ χάλλος έκ

παντδς εΓδους εύχροοΟσης βαφής συνεχίρνατο, νήμα,

χρϋσεον, ύακίνθω, κα\ πορφύρα, κα\ βϋσσω, και

χδκκω, διά τίνος τεχνικής λεπτουργίας εύκδσμως

συνυφασμένον, σϋγκρατον έκ πάντων , χαθάπερ έν

Γριδος αύγαΐς άποστίλβειν έποίει τήν αύγήν τοΰ υφά

σματος. Πρδς δ τι δέ βλέπων εντεύθεν προοιμιάζο-

μαι, πρδδηλον ήμΐν πάντως έκ τών (Ιηθησομένων

γενήσεται. Πάλιν πρόκειται ήμΐν τδ ΤΑσμα τών

^σμάτων , εϊς πάσαν θεογνωσίας κα\ φιλοσοφίας

ύφήγησιν. Αύτη έστιν ή αληθινή τοΰ μαρτυρίου

σκηνή, ής προκαλύμματα μεν καϊ δέ^ίεις, κα\ ή τής

αυλαίας περιβολή, έρωτικοί τίνες λόγοι και βήματα

γίνονται, τήν πρδς τδ ποθούμενον σχέσιν έμφαίνοντα,

»υ1χ3, ηυίυυβ ρυΐοΐιτίίικίο 6Γ31 εοηΙβπ>ρεΓ3ΐ3 εχ

ηυονΐϊ βθηεΓβ ^βηβ εο1θΓ3ΐχ ΓιιιεΙυΓΧ, ΙίΙυηι 3υ-

ΐϋΐιηι ΙινβειηΙΙιο, ριιτρυΓβ, 1))'88θ, εΐ εοεεο, αηΊΓι-

εϊοβο ςαοίΐβπίΐ βυΐίΐίςυε ορβΓβ εΙεςαηΙβΓ εοηΐεχίυια,

εΐ εχ οιιιπίϋυβ εοιι^βπιρβΓαΐυιη , Γαοίβ^αΐ ίηϊΙϊΓ

ΪΓΪιΙίβ ΙυεεΓε 8ρΙεηύυΓ6ΐη ε]υβ ηιιοιΐ 6ΓαΙ εοηΐεχίιιιη.

ΟιιοΓδίκη 3ΐιΐϋΐιι 38ρίε)βη3 ΙΓιηε βχοπΙίοΓ , ηοϋίβ

μίαιιε ΩεΙ ηΐ3ΐιϊΓβδΙμπι εχ ϊί8 ηιιχ βιιηΐ ιΐίεειιιΐ».

ΚίΐΓ5ΐΐ5 ιιοΐιίδ ρΓοροηίΐιΐΓ 03ηΐίευηι εβηΐίεοηιηι, 3)1

οχροϊάίοιιβιη υηίνεΓδχ ρΐιίίοδορίιϊχ, εΐ 1)εί εοςιιί-

ιίοιιίδ. Ηοε 681 νεηιιη Ιεδίϊιηοηϋ ΐαϋβΓηβεαΙυιη,

ειι}ιΐδ ορετευΐα ςιιίάεπι εΐ νείβ, βΐ βΐπί αηιΜίυδ,

βυηΐ 3Π)αΐοΓϋ ςιι'κΐβπι ίοιτηοιιβκ εΐ νοΓυβ, δί^ηίΐ}-

εαηΐίϊ Ι)3ΐ>ίΐυ(1ϊηειιι 3(1 ίιΐ ηυοά (1β5ί(3βΓ3ΐϋΓ, εΐ <1ε-

δεηρίίο ρυΐεΐιηΐυιΐίηίδ, εΐ ιηεηΐίο ιηβιη1)Γ0Γυιη εοΓ- Ο χα\ κάλλους ύπογραφή, καϊ μνήμη σωματικών με·

ροΓίδ, Ι3ΐιι ηιιχ ίη Γ.μίο 3ρρ3Γεηΐ, (μκιηι ηυχ δΐιΐ)

Τ6&ΙΪ8 3ηιίεΐυ οεευΙΐ3ηΐυΓ. Ουχ αιιίριιι δυιιΐ ΐιιΐυδ,

βυηΐ τενεΓ3 ςυοϋιΚιιη Ιυηηιιοδίιηι 63η']ϋΐ3ΐΓυπι, βΐ

3Γ63 ρίεικι πινδίεηίδ, βΐ Ι)θηί οϋοιΪ8 ψυηίιιίαιιι, εΐ

ρ ·ι·ι·;ιΐΐ εχρί3(ίο, ίΙΙιχΙ 3ΐιΐ'ευπι νεΓΧ ρίεΐ3ΐΊδ ΙΙιιιιί-

ϋιιΐυηι; νείοηιιη 3υΙχοΓυηΐ(|ΐιε ραΐεΐιιίΐυιΐο .ιρίε ει

ιΊεφίηΙεΓ εοηΐεχίβ ρ<τ ϋυιιυιιι οοΙοΓβιιι νΪΓΐιιΙιιι»,

ΙΙτηιχςυβ 61 ίιηπιοΐιίΐεδ εοΐιιιιιηχ ΐ'3ΐίοηιιηι, 1)3865-

ιριο άοςηΐ3ΐυιη <\υχ ηοη ροϋδυιιΐ ΐΓβιΐδίηονεΓΪ, ει

ρυΙεΙίΓίίικΙο εβρϊίεΙΙΟΓυηι, ρεί' ηιιχ εχρΙϊεβΙιΐΓ ^Γ3·

Ιιι ηιιϊπιχ,ίιι ε3 Γ3ίυΙΐ3ΐε ηικυ ρι ίιιεΐρβίιιιιι οΐΐίιιυΐ,εΐ

βηϊΐΜπιιη ΙΐνιεΓβ, ει ηιιχειιιιηυε 33ρϊείιιπΐ3(1 νΐ!»

•(ΙπιΊηίιίΓαιίοηεΗΐ εαιίειίεηι ει ϊηεοιρυιε3ΐιι, ηιιχ

ρεί' χιΐ)£0ΐ3ΐ3 Ιεχ ρηυείρίΐ.ΐ,ίεεί 3υ1επ) 63 ίηνοπίιείη

λών, τών τε προφαινομένων έν τψ προσώπΐιΐ, χα\ τών

ΰποχεχρυμμένων τή τής έσθήτος περιβολή. Τά δϊ

έντδς πολύφωτός τις έστιν ώς άληθώς λυχνία καϊ

κιβωτδ; μυστηρίων πλήρης, καϊ τδ τής εύωδίας θυ

μιατήριον, χα'ι τδ καθάρσιον τής άμαρτίας · τδ πάγ-

χρυσον έκεϊνο τής εύσεβείας θυμιατήριον , τό τε τών

καταπετασμάτων κάλλος, τδ διά τής τών άρετών εύ-

χροίας εύσχημόνως έξυφαινόμενον, κα\ οί άκλινεϊς

τών λογισμών στύλοι, καϊ αί άμετάθετοι τών δογμά

των βάσεις , τό τε.τών κεφαλίδων κάλλος, δι' ών ή

περί τδ ήγεμονικδν τής ψυχής έρμηνεύεται χάρις,

κα\ οί τών ψυχών λουτήρες, καϊ πάντα όσα πρδς τήν

ούράνιίν τε χαΐ άσώματον πολιτείαν βλέπει, ά δί"

αινιγμάτων ό νόμος διακελεύεται, έν τοις ύποκεκρυμ.
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μένοις τή λέξει νοήμασίν έστιν, εί μόνον έπιτηδείους Α δεηΐεηΐϋδ πιιβΒ ΙβΙβηΙ ϊη (ΗβΙίοηβ,βί ιηούο νϊΐ32 ευι-βπι

πρδς τήν εις τά "Αγια των άγιων είσοδον έαυτούς δι' βει-βηΐβδ, ηοδ αριοί ΓβαΊΙίιΙβπιηυδ ϋΐ ϊηςΓβάίβηιυΓ

έ-ιμελείας τοΰ βίου ποιήσαιμεν, τω λουτήρι τοΰ Λ<5- ίη 8αηεΐ3 δΛηείοπιηι, Ιβνβεπ) Υβι·1>'ι βϋΐιιΐί δοι-άίϋυβ

γου πάντα (ίύπον αίσχράς έννοιας άποχλυσάμενοι, οΙ)8006π* οο^ΐΐβΐίοηϊβ, ηβ 8Ϊ ρι·*ΐεΓ Ιββίβ ρι-χεερίηιη

μήποτε θνήσκοντες παρά τδ παράγγελμα τοϋ νόμου, ^πιοΠίοΐηοιη ηιβηΐΐβ εοηεερίϊοηειη, αιιΐ ίιηηπιικίηιη

θνησιμαίου νοήματος, ή τίνος των άχαθάρτων έν- βΐίςιιβπι 3ΐΐΪ8βι·ίπΐϋ8 εο|$'ΚαΙϊοηβηι , εχείυάηηιυι·,

θυμίων άψάμενοι, άθέατοι των έντδς της σκηνής ηεε εοηίειιιρίβιηυι- ηιίΓαουΙ» ςυκ βυηΐ ϊιιΙι-3 Ιί1)6Γ-

θαυμάτων άποχλεισθώμεν. Ού γάρ παραδέχεται τών ηιιευΐιιπι. Ι,εχ έΊιϊηι δρϊπΐηδ ηοη ρβΓΠΐίηίΙ ιιΐ αυί

τοιούτων τήν εί'σοδον ό τοΰ πνεύματος νόμος, έάν4^ ιηοΓίυαπι βΐ βΐιοιιιίιιαιιϋαιιι ΙβΙϊ^βΓΪΙ οομϊΐ:ιΐϊοιιοιη ,

μή τις πλύνη τδ τής συνειδήσεως έαυτοΰ ίμάτιον/Ο ϊη£Γβ(1Ϊ3ΐυΓ, ηίδί, ιιΐ ρΓχείρίΐ Μθ8ββ *, 3ΐ)1υβηΙ

χατά τδ Μωϋσέιος παράγγελμα, ό νεχρδς τίνος χαΐ νβδίειη βυκ εοιίδεϊβηΐίχ.

βδελυκτής έννοίας άψάμενος.

"Αγει δέ τδν λδγον ή άχολουβία τών προεξητα- Οι-αΙίοιιοιιι αιιίβηι (ΙβάΊιεϊΙ εοηδβηυβιιΓιβ οοι-απι

σμένων πρδς τήν θεωρίαν τών παρά τής νύμφης πρδς-> }~ η,ιιχ ρπυδ δυηΐ εχίηιΐικιΐ» , 3(1 εοηΙβπιρΙαίΊοηοιη

τάς νεάνιδας είρημένων. "Εστι δέ ταύτα ■ ΜέΛαινά οππιπι «[υ* α βμοη$3 (ΙϊεΙβ βοηΐ βαΌΙεδεβηΙιιΙϊδ.

ε'ιμι χαΐ χαΛή, θυγατέρες ΊερονσαΛημ, ώς σχηνώ- ^ Ιΐ3?ε ηιιίεπ) δυηΐ : Νϊρτα «κιη βΐ [οπποια , βΐία: Η-

ματα Κηδάρ , ώς· δέρνεις ΣοΛομώτ. Καλώς ή διδά- Γΐί«α/ίΐη, ϊίεΐίί ΙαΰβτηααιΙα ϋεάατ, ίκαΐ ρείίει 8αΙο-

σχαλος άφ' ών Ιδει ταϊς μαθητευομέναις ψυχαΐς άρχε- ηιβ;ιΪ8. ΚοεΙβ βϋΐεηι ϊηείρίΐ π)3£ΐδΐΓ3 βχ ϋδ ςυ»

ται ποιεϊσθαι τών άγαθών τήν ύφήγησιν ■ αί μέν γάρ οροιΊυίΙ αιι'ιιηιιΐκΐδ ςϋΧ ιΐίϊΐ-ιιηΐ ϋοηοηιπι ρΓΧββΓβ

προθύμως Ιχουσι, δι' ών έπαγγέλλονται, παντδς άν-. βχρίίεΐΐϊοηβιη. Ναηι ΠΙχ ηιιΜβη), ρβι- β3 ςυχ ρπ)Π-

βρωπίνου λίγου , όν οΐνον τροπιχώς δνομάζουσι, ΙβηΙυΓ, δυηΐ ρι-οιηρίο βΐ βΐηεη ηηίηιο, ιιΐ ευ'ιν'ΐδ Ιιιι-

προτιμοτέραν ποιεϊσθαι τήν έχ τών λογιχών αύτής πιλιιχ ΓαΙίοηί, α,υβηι ΙΓορϊεε νϊηαηι ιιοιηϊηβηΐ, ρπβ-

μαίών άπο^έουσαν χάριν , ούτως είποΰσαι τώ (5ή- Γβι-3ηΙ ηιιχβχ Γ31ΪΟΠ6 ρΓΧίΙίΙϊδ 6)118 υοβπΐΐϋδ ρΓοΠυίΐ

ματι , ότι Άγαΐίήσομετ μασΟούς σου ΰΛέρ οΧυου, βΐ-.ιΓοιιι, Ηίδ νεΓίπΒ ιΐϊεεηΐεδ : ΟϊΙϊρβηια» μ6«γο («λ

επειδή σε ή εύθύτης ήγάπτ\σεγ. Ή δέ προυβήχην αιρτα νίπαπι, ηνία Ιβ άϊΐεχϊί τΐαϊΐαάο. Ιρς3 ϊΐιίειη

ποιεί ταϊς μαθητευομίναις τοϋ περ\ αύτήν θαύμα- (ΙίδεειιΙίϋιΐδ βιΐϋίΐ ηΓίΓβευΙαιη, ςυοίΐ ϊη ββ ΓβεΙιιηι

τος · ώς άν μάλλον μάθοιμεν τήν άμέτρητον τοΰ νυμ- εδί, υΐ ηια^ίδ ι1ί.«·»ιηιΐ8 ϊηιηιεηδίηι δροηδί ϋειιίμηί·

φίου φιλανθρωπίαν , τοΰ διά τής άγάπης έπιβάλ- Ιβίειιι, <(ΐιί ιΐίίβεΐίΐ· ρεΓ άίΐεείϊοηειη ίηά'κΙΚ ρυΐεΐιη-

λοντος τή άγαπηθείη} τδ χάλλος.\Μή θαυμάυητε γάρ, Ιιιιϋηβηι. ΝοΓιΐε, ϊηςυ'ιΐ, ηιΪΓ3π, ςιιοά ιηβ ιΐϊΐεχεπί

φηβ\ν, δτι μέ εϋθύτης ήγάπηιεν, άλλ' δτι μέλαιναν ^ ΓοεΙ'ιΙϋιΙο ; 86(1 ςυού , ευπι ηϊ^Γ3 8886Π1 ρεεοβίο , εί

ού-αν έξ άμαρτίας , χαϊ προΐωχειωμένην τω ζδφω ρ<τ ορεΓ» αΙΏηϊδ εδβεπι ε( εοη]υηεΙ> ΙβηεΙ}ΓΪ8, πιο

διά τώνίργων, χαλήν διά τής άγάπης έποίηαεν , τδ ριιΙεΙίΓαιτι ΓβεεΓίΙ ρεΓ (ΗΙεεΙίοηειη , δΐΐ3 ρυΐεΐιπίιι-

Γδιον χάλλος πρδς τδ έμδν οΤαχος άνταλλαξάμενος. <1ίηβ εοιηιηιιΐ;ιΐ;\ οαιη ηιεα Ιυτρίίικίίηε. Ιο εβ βηίηι

Μεταβείς γάρ πρδς έαυτδν τδν τών έμών άμαρτιών ΐΓ3ηδΐ3ΐίδ δοηΐϊΐιυδ ιηεοΓϋηι ρεεεαίοηιιη , ιηβ 8113

(Ιύπον, μετέδωχέ μοι τής έαυτοΰ χαθαρδτητος, χοι- ρυτϊΐβίε ίιηρβΓίϋΙ, εΟΊεϊβηδ ρβΓίίεϊρβπι βιιχ ραΐ-

νωνον με τοϋ έαυτοΰ χάλλους άπεργασάμενος · δς εηηΐυιΐίηίδ , ηιιί εχ (ΙεΓοπιιΊ ρΓΪιηυηι ΓεεϊΙ ΜΒ·θΙ-

πρώτον έποίηυεν έξ ·ί!δεχθοΰς έρασμίαν , κα\ οΰτως 1επ>, 61 δ'ιε ιΐίΐο.χ'ιΐ. ΡοβΙββ 3(Ι1η»Π31ιιγ ϊρδβδ ςυοηυε

ή(·άπησεν. Μετά ταΰτα προτρέπεται τάς νεάνιδας βάοίεβεεηΐιιίαδ , υΐ δίιΗ ραΐοοτΐ», ρπιΐδ 8Π3ηι ΟδΙβη-

χα\ αΰτάς γενέσθαι χαλάς, τδ χαθ' έαυτήν χάλλος ύεηβ ρϋΐεΐιπίικίίηβπι, ηοη δβειιβ 3ΐ()υε ηΐ3{;ηυ8

προδειχνύουυα, χαθ' δμοιδτητα τοΰ μεγάλου Παύλου 'ϊ ' ΡβυΙυδ ςυϊ ϋ'ιΐΊΐ 7 : Ε$ΙοΙβ ίϊοκί βι/ο, ηβη» βί ({/ο

λέγοντος · Γίνεσβε ώς έγ&) , δτι χάγω ώς ΰμεΐς ·^ »παί νοι ; βί : Ε$Ιοίβ τηβχ ΐτηϊΐαίοτει , $%αιΙ βΙ ί$ο

χα\, Μιμητοί μου γίνεσθε, καθώς χάγώ Χριστού. ΟΛπ'ί/ί8. ΡβΓ Ικεε εηϊηι ηοη δΐηϊΐ ιιΐ ηο* 3 8β άο-

Διά τοΰτο γάρ ούχ έά τάς μαθητευομένας αύτϊ) ψυ- εβιιΐιΐΓ βηίπιχ , βύ νϊίβηι βδρίείβηΐεβ ρΓ33ΐβπΐ3η» ,

χάς πρδς τδ παρωχηχδς τοΰ βίου βλεπούσας άπελπί- (ΙεδρβΓβηΙ ηβ ριιΙοΙίΓ* ΓοηΙ : 8βά 3(1 ίρδβηι ϊηίαεη-

ζειν τοΰ γίνεσθαι χαλάς ■ άλλά πρδς αύτήν όρώσαςι/Ι> Ιεδ Ιιοε βχβιηρίο άΊβοβηΙ, (|υοϋ ρΓΧδβηβ δίΐ ρΓ«-

τοΰτο μανθάνειν διά τοΰ ύποδείγματος, δτι τδ παρδν ΙβΓίΙΐ ορβΓευΙυηι , 8Ϊ ϊ(1 ηαΐϋ δίΐ βΟϊηβ ΓβρΓβΒβη-

γίνεται τοΰ παρωχηχδτος προχάλυμμα , έάν άμωμον Βϊοηϊ. ϋίείΐ βηίηι : ίίεεί ηιββ ηυηε 8ρ1βη(1ε3ΐ ρηΙ-

^. Λέγε; γάρ, δτι Κάν νΰν μου έπιλάμπη τδ χάλλος, εηπίαιίο, ηυ» παϊΐιί Γαΐΐ ίηΓοΓπΐϊΐΒ, ρΓορΐβΓ03 ςαο(1

δ μοι διά τοΰ άγαπηθήναι παρά τής εύθύτητος έπ- (Ιίίβεΐβ ΓυεΓΪηι 3 Γβεΐίΐυιΐϊηε, δΐ'ίο ιβηιβη ηιβ 3 ριϊη-

εμορφώθη, άλλ' οΐδα έμαυτήν οΰ λαμπράν ουσαν τδ εϊρϊο ηοη Γιιϊδδβ β1ε8[3ηΐ8ηι βε ηϊΐίά3πι, 86(1 ηίβΓβιη.

χαταρχάς , άλλά μέλαιναν. Τδ δέ τοιούτον εΐδος περ\ ΙΙαηε βηίβηι βΙγοπι 3β Ιβηβοηεοδβηι , ςυ» ϊη ηιβ

έμέ, τδ αχοτεινδν χα\ ζοφώδες, 6 προλα6<ΐ>ν βίος βΓ3ΐ, ΓοΓηιηηι ιηβ3 ΓβοϊΙ νϊΐβ. 5β(1 Ιαπιβη ειιηι ϊΐΐυιΐ

έποίησεν. Άλλ' δμως έχεϊνο ουυα , τοΰτό είμι. Μετ- βδδειιι, Ιιοε 8υηι. 1113 οηϊιη ηοβίΓβ ΙεηβΟΓβηιηι βΐ-

ετχευάσθη γάρ τδ δμοίωμα τοΰ αίσχους ε!ς κάλλους ιιιίΐίΐαύο ΐΓβιΐδΠΐυΐαΐβ ββΐ ϊη Γοπηαιιι ρυΙεΙιηΙοοΊηΊδ.

μορφήν. ΚαΙ ύμεϊς τοίνυν, ώ θυγατέρες Ιερουσαλήμ, Ει νοβ ΜξΟ, ο ΓιΙϊββ 1εΐΊΐδ3ΐεπι, 38ρΊεϊ(β Λά νβ8(Γ3πι

άναβλέψατε πρδς τήν μητέρα ύμών τήν άνω Ίερου- ιιιβίΓβηι δυρβΓηβηι ΙβΓυδβΙβηι. Εΐίαηίδϊ 6886118 Ιη-

«αλήμ. Εί χαϊ σκηνώματα τοΰ Κηδάρ ξτε , διά τό 1»βπι»ευΐ3 ΟεϋβΓ, ρΓβρίβΓβα ([υοιΐ ίη νο1)ίδ ϊιιΙ)3ΐ>Ί-

* Νιιιη. χιχ, 2 $)](|. » I ^ο^. τιι, 7. * ΙΟοτ. ϊύ, 16.
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13Γ61 ρηηεερβ ροΐεδίαΐϊδ ΐεηβΙ)Γ3πιηι ( ιΐίοΐίο εηϊπι Α ένοικήσαι έν ύμΐν τον άρχοντα της εξουσίας τβΰ ι

Οι1»Γ δίςπίβοΛί οΙ)8θϋΓ»ΐΊοΐ)βηι) , επίίδ ρβΙΙοδ 8α-

Ιοιηοιι'18 , Ιιοε εδί βΐ'ίϋδ ΙβιηρΙυιιι Γβ^ίβ, οιιγτι ίιι νο-

1)Ϊ8 ίη1ι.ιΙιϊΐ3ΐΊΐ Γβχ δαΙοηιοιι. δ.Μοιιιοη ηυίειπ 681

ραπΠειίδ, ςυί 3 ρβεε ηοηιβιι αοοβρϊι. ΡοΙΙκδ ειιίιιι

'δαίοιηοηΐδ εχ ραιΊβ ηοιηίηανϊΐ Ιοίυηι αηιυίΐιιιη

Γε$ϋ Ι3ΐ)εηΐ3ειι1ϊ. Ιη Ιιοε βειίδΐι ηιίΐιί νιάεΙυΓ ηΐ3-

βηιιβ ϊΙΙβ Ραιιΐιιβ ρΓΟχ'πηε εοηδίίΐίδδε, ΐη Ερϊδίοΐα

»(1 Ηυπΐ3ΐιο& ιιίιί Οοϊ ίιι ηοδ εοηιπιεικίαΐ εΙιαπ-

Ιηίοηι, π,υοιΐ ηοβ ρεοεΒίοΐ'εδ ειιιη εδδεηιιΐδ, ϋΐ ηίςη,

ΙιπιιϊηοδΟδ ίεεεπί ει ίπκιΐιίΐβδ ΓεδρΙεηΰεΓε ςπιΐΐ;·.

φυηιηοάΌ εη'ιιη ηοεία ευηι Ιεηείιπδ , ςιιχ ϋοηιί-

ηαηΙιΐΓ, βϊτηαΐ ηϊ^ΓαηΐιΐΓ οηιηία, «Ιίαπτιβί μι;» ρβΐιιτα

&ίηΐ δρίβικίίιία, 3(<νεηίεηΐβ αιιίοπι Ιιιεο, ϊη ϋδ αυχ

Ιεπείιτίδ ει εαΐί^ΐηε οι;ιηΐ οΙ:5ευΓ3ΐ», ηηπ ηΐ3ηεΐ $ϊ-

σχους ( σχητασμος γάρ ή τοΰ Κηδάρ λέξις διερμη

νεύεται) , δέρνεις τοΰ Σολομώντος γενήσεσθε , του-

τέστι, ναδς τοΰ βασιλέα*; ΙσεσΟε , έν ϋμϊν οΐχήσαντος

τοΰ βασιλέως Σολομώντος. Σολομών δέ ειρηνικός εστίν,

ό τή ειρήνη έπώνυμος. Δένεις γάρ Σολομώντος άπ&

μέρους πάσαν της βασιλικής σκηνής την περιβολήν

κατωνδμασε. Τούτοις μοι δοκεΐ τοις νοήμασιν όμοίως

Παύλος προσεχέστερον έν τή προς "Ρωμαίους φιλο-

χωρήσαι, λέγων, έν οίς συνίστησι τοΰ θεοϋ τήν περ\

ήμάς άγάπην , δτι άμαρτωλοϋς ήμάς οντάς και μέ

λανας , φωτοειδεϊς καΐ εράσμιους δια τοΰ περιλάμ-

ψαι τήν χάριν έποίησεν. "Ωσπερ γάρ έν νυκτ'ι πάντα

τω έπικρατούντι συμμελαίνεται ζόφω , κάν λαμπρά

κατά φύσιν δντα τύχη · φωτός δέ έπιλαβόντος , ο}

ιυϊΐίΐυιΐο ίΙΙα Ιεηε1)Γ3Πιηι : Ϊ13 «Γιαπί ΐΓίΐιΙιιοία αιιίιη;» Β παραμένει τοις έν τφ ζόφω σκοτισθεϊσιν ή προς τδ.

30 6ΓΓ0Γ6 3(1 νεΠΐ31εΠΙ, ΙβΙ)βΙ>ΓΟ«3 (|υθ(|ΙΙΟ νίΙΧ

Γογπ» ΐΐπιιιΐ ιπυΙαΙυΓ 3(1 Ιιιείϋαιιι £ΐ'3ΐί3ΐιι. IIιό

βιιίεπι εΓιβπι αά ΤίιτιοΐΙιειιιη , αηχ »ά ϊάοίεβεεη-

ΙυΙβδ (Ιίοίΐ ΟΙιπδΙϊ βροπϊ» , Ρηυΐιιβ εχ ιιι^ιό ροδίεα

Γαείυϊ βρΙβικΙΊϋυβ , ςυοιΐ ϊρβε ςυοπ,ιιο ΰΐ£ηιΐ8 βϊΐ

ηαυϊΐυδ αυϊ ββΓβί ρυΙεΙιει·, φιί ρπυδ εΐ'3ΐ ΙιΙαδρΙιο

πιυβ, βΐ ρεΓβεεϋΙΟΓ, βι εοηίπιιιείίοδυβ ", οι ηί^εΓ :

ει ςιιοά ΟιπδΙοβ νεηεπί ϊη ιιηπιιίυιη , ιιΐ ηίβτοβ

ΓβεοΓεί 8ρΙεη(ΙΪ(Ιο$ , ηοη ^ΐδίοδ 3(1 βε νοοβηβ, 8ε<1

ρβοεβίοΓΟδ 3(1 ροΒοϊίειιΐίαπ) , ηυοδ 1»ν»0Γυ τεβεηε-

ΓαΙίοηίδ ΙαεεΓβ ίεείΐ ιαηφΐ3ΐη Ιιιηιίιιαπ» , Ιεηε))Γ0δ3

εοπιπι Γογιίιη ρΐ;Γ 3(|ΐΐ3ΐη 3ΐιΙιιΐ3. Ηοε βΐϊααι νϊϋβΐ

οευΐυβ Οανΐά ϊη βυρβΓηβ είνίΐβίε, ει ηιίηιΐυτ βρβ-

ειαευΐυηι, ηεηιρε ςυεπιαιίιηοιίυπι ϊη Οεί είνίΐαίε,

(1ε (ΐικι ιΐϊεΐβ βυηΊ ςΐηηοδβ, Β3));Ιοη εοΙΙοεβΙιΐΓ, βΐ '

1<33ΐι πιεΓβίΓΪχ δρυηκβ «ΙΓιείΙιΐΓ, αΙίβηί^εηχ(|υε , ει

Τ^Γυδ εΐ ρορυΐιΐδ ^ΕΐΙποριιιη ία εβ εχδίδΐυιιΐ : 3(1εο

υΐ ηειηο ρο&δίΐ αιηρίίυδ Ιιιιίο είνίΐαΐί ΙϋίιΊιαίοππη

βχρΓθ1)Γ3Γε8θΙίΐυϋίηειηύίεεη$ : Νυιηηιύά 8ΐοηάίαι :

Ιίοιηο ηαίμί βίΐ ϊ» «ο"? Ναιη ϊΐΐΐε φίοςυβ ΐΓί&υΙβδ

εϊνϊΐβΓίδ ΙίιιοΛ 3ΐίεηί^επχ, «I ΗίετοδοΙνπαϊιβίΗ Β3ΐ»ν-

Ιοαϋ.βΙ νΪΓ(;ο ιηβΓείΓΪχ, ει ε»η(1ί(ϋ ΛΐΙιίορβδ, εΐ

Τ^Γυδ δυρεπιβ είνίΐαδ. 113 Ιιίε ςαοηιιε δροηβ» |ιγοιιι-

σχότος όμοίωσις · οΰτω μετατεθείσης της ψυχής άπο

της πλάνης προς τήν άλήβειαν , χαΐ ή σκοτεινή τοί»

βίου μορφή προς τήν φωτεινήν χάριν συμμετα€άλ-

λεται. Ταϋτα χα\ προς τον Τιμίθεον , 4 προς τάς

νεάνιδας λέγει ή τοΰ Χριστοϋ νύμφη, ό Παύλος, 4

λάμπρος έκ μέλανος μετά ταύτα γενόμενος , δτι κά

λος ήξιώθη και αϋτϊς γενέσθαι , δ πρότερον βλάσφη

μος ών , και διώκτης , χαΐ υβριστής , υλ\ μέλας · οτι

Χρίστος εις τόν χ«5σμον ηλδε λαμπρούς ποιήσαι τούς

μέλανας , ού δικαίους πρός έαυτδν καλών, αλλά άμαρ

τωλοϋς είς μετάνοιαν, ους τψ λουτρώ της παλιγγενει

οίας λάμπειν ώς φωστήρας έποίησε , το ζοφώδες αυ

τών είδος άποχλύσας τώ ϋδατι. Αύτδ τούτο γ.α\ ό τού

ΔαβΊδ δφθαλμδς έν τή άνω π»5λει δρά, κα\ έν θαύματι

ποιείται το θέαμα- πώς έν τί^ πόλει τού θεού , πβρ\

ή*ς τά δεδοξασμένα λελάληται , Βαβυλών οίκίζεται,

καΊ ή πδρνη 'Ραάβ μνημονεύεται , αλλόφυλο! τε κοΛ

Τύρος κα\ ό τών Αιθιόπων λαός έν αΰτή γίνονται·

ώς μηκέτι τών άνΟρώπων τινά τή πόλει ταύτη τήν

τών οίκητόρων έρημίαν έπονειδίξειν λέγοντα · Μή τις

ίτι ζχ( Σιϊατ ίρεϊ, "Ανθρωχος έγεντήβη έτ αύτ$ .

Κάχεΐ γάρ φυλέται της πόλεως γίνονται οί άλλόφυλοι,

χα! Ίεροσολυμϊται Βαβυλώνιοι , χα'ι παρθένος ή

ρΐ3β ει ηηίηιο 3ΐ30Γε$ Γ8(1(1ϊΐ Γι 1 ϊ » & 4εΓυ83ΐειη, εοηι- πόρνη , χα\ λαμπροί ο'ι Αιθίοπες , και Τύρος ή άνω

ιιιειιάβιΐδ βροηδί ΙΐϋηίίαΙειιι , ςκοά εΐϊβηίδΐ ηί^Γαπι πόλις · ούτω κα\ ενταύθα τάς θυγατέρας Ίερουσα-

βοεερεπί ίηίπιαιη, ρρ.Γ εαιη ςιιχ εαηι ΐρβο ίιιΙκΓεε(1ίΐ λήμ προθυμοποιείται ή νύμφη , συνιστώσα τού νυμ-

εοιιμιιιείίυιιβηι , ΓεάιΙΊΐ ραΙεΙιταιη, εΐ δί ςιιίβ δίΐ 13- φίου τήν άγαθότητα , δτι κάν μέλαινάν τινα λάβοι

ΙιεΓηαευΙυιιι ΟβίΙατ, Πι Ιυεϊδ Ιιαϋϊΐαουΐυιη τεΓΪ 83- ψυχήν, τ^ προς έαυτδν κοινωνία καλήν απεργάζεται,

Ιυιιιοιιίδ, Ιιοε οδΐ ι ε^ϊδ ραείΓιεί ϊη εβ 1ι:»1>Ίΐ3ΐιΠδ : ρ κάν τις σκήνωμα ή Κηδάρ, φωτδς οίκητήριον γίνεται

ρΐ'ορίΟΓβ^ <1·θΐΙ : Νί()τα ιηιη βί Ιοπηοια, βΐία /βπι- τοΰ αληθινού Σολομώντος , τουτέστι τού ειρηνικού

ίθ(β»ι , υΐ 3(1 ωε αδρίείεπίεδ νοδ ηυοι]υε εΠϊεϊβ-

ιιιίιιί ρεΙΙείί δΰίοιποιιίδ , εΐί3ΐιΐ8Ϊ εβδείίδ ΟυεπιαευΙα

ϋε(ΐ3Γ.

ΟείικΙε ϋβ (]υχ (1ϊεΐ3 δυηΐ δΐι1)]ιιη^ίι β» ςίιχ ιΐοίη-

εερδ (ΙίειιήΐϋΓ, ρεΓ ςαχ ηεοε883ΐ·ίο ωυηίΐ ει εοηΓίΓ-

ιηαΐ ηιεηίοηι εοπιπι ψιί ϋίδειιιιΐ, ηε Ιεηοίτ'ιεοβχ

ΓοΓηηχο3ΐΐ83ηι ιΐδεήοαηΐ ΟΓεβίΟΓΪ, 86(1 Ιϊϋεηιιη ιιηϊιΐδ-

ειι]ιΐ8(]ΐιβ αΓϋίΐΓΪυιη ήι^ϋδ Γογπιχ ίηΐεΐΐ'ΐξβηΐ ]βεϊδδε

ρΓΪηε'φίιιπι. ι\β ηκ, ίηα,υίΐ, α&ρκίαΐϊί, ηαοηίαηι&ηιη

ηϊ'}τα(ανΙα. Νοιι Ιβϋβ, ίηψιίΐ, ρτϊιιιο Γβεΐα βιιηι.Νοιι

βασιλέως έν αύτη1 κατοικήσαντος. Διά τούτό φησι·

Μέλαινα είμι χαΐ χαΛ}\ , θυγατέρες Ιερουσαλήμ·

ίνα προς έμέ βλέπουσαι , και ύμεΐς γένησθε δέρνεις

Σολομώντος , κάν σκηνώματα ήτε Κηδάρ.

Είτα έπάγει τοις είρημένοις τά έφεξης, δι' ών

άναγκαίως άσφαλίζεται τήν τών μαθητευομένων διά-

νοιαν , μή τώ Δημιουργώ τήν αϊτίαν τοΰ σκοτεινού

είδους άνατιθέναι , άλλά τήν έκαστου προαίρεσιν τοΰ

τοιούτου είδους τάς αρχάς καταβάλλεσθαι. Αίή βλέ-

Ϋητε χρός με, φησίν, δτι έγώ ε'ιμι μεμελατωμέτη.

Ού τοιαύτη γέγονα παρά τήν πρώτην. Ούδέ γάρ είκδς

•Κοω. ν, 8. "ΙΤίπι. ι, 13. " ΡβαΙ. ιχνρι, 5'< *<\ι\.
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?ι» ταίς φωτειναϊς τοΰ θεοΰ χερσ'ι πλασσομένην, σκο- Α οιιϊιη, ϊιΐ(|ΐιϊΙ, βΓηΙ εοηβειιίβηευηι, υΐ εί ςιια; Ιηείιΐ».

τείνω τινι κα\ μέλανι περιχρωσθήναι τω είδει. Ούκ Οβί ιιΐ3πίΙ«ΐ5 υ°η£ε1)3ΐιΐΓ, ϊΙΙίιιβΓεΙιΐΓ Γογιϊιβ 3ϋφΐ3

ήμην τοιαύτη , φησίν , αλλά γέγονα. Ού γάρ έκ φύ- Ιεηε1)ποο«3 εί ηί§Γ». Νοη εΓβιιι ει-^ο, ΙηηΗΪΙ, ιβΐίδ,

σεώς εϊμι μεμελανωμένη ■ άλλ' έπείσακτόν μοι τδ δοιΐ ΓβεΙβ βιιηΐ. Νοη εηίιη ΓβεΙβ 5αηη ηί^Γα 3 ηίΐυτ».

τοιούτον αίσχος έγένετο, τοΰ ήλιου πρδς τδ μέλαν έκ V δε<1 ηϋνβιιΙΗία ίη σιε ΓυϊΙ Ιιβββ (υτρϊΐυιΐο, ευιη 50 1

λαμπρού τήν μορφήν μεταχρώσαντος. Ό ήΑιος

γάρ, φησί , κροαέβΛεψέ με. Τί ουν 8 διά τούτων

μανΟάνομεν; Λέγε*, δια παραβολής τοις δχλοις 6 Κύ

ριος, οτι ό σπείρων τδν λόγον , ού τήν άγαΟήν μόνον

καιασπείρει καρόίαν , άλλα καν λιθώδης τις ή"ν , καν

ταϊς άκάνθαις ύλομανοϋσα, καν παρόδιος τε κα\ πε

πατημένη, πδσιν έπ'ι φιλανθρωπίας επιβάλλει τοΰ

λόγου τά σπέρματα. ΚαΙ έκαστου τά ιδιώματα έρ-

μηνεύων τω λόγίμ , τοϋτδ φησιν έπΐ της λιθώοους

συμβιίνειν ψυχής , 8τι οΰκ έν βάθει ρΊ^οϋται τδ

ηιεαιη Γοηιιβιη εχ ερίβηιΐϊάο οοΙογο ιηυΐ3νϊΓϊη ηί-

βπιιη. 5ο/ βηϊιη, ίηο,ιιίΐ, αβριχίι ηιε. (}ο\ά βτξο ε»1

(|ΐιο(1 ρβΓ ηοο ιΐίδι ίιηιΐδ ? ΟίεΐΙ Ροηιίηιΐδ Ιιιγ1)15 ρεΓ

ραι;ιΙ>ϋ]αιιι, ςυοϋ π,ιιί νεί'Ιιυηι δβπιίιιηΐ, ηοη 5θ1υπι

ίιι Ι)οιιο οογοΌ βοιηίηαι, βεά εΐίβηι δί $ίι <ιιιίδρί3ΐιι

Ι»ρί(Ιο5ϋ5, εί δί δρϊηίβ Ιπχιιποι, ει βϊ δίι ]υχΐ3 νίβηι

εί εοιιειιίεβίιΐδ , οπιηίΐηΐδ ου Ιιεηί^ηϊΐηΙεηι ]αο!ΐ

νβΓϋ'ι 8εηιίη3 ". Ει υηίυβειφίδα,υε ρΓορποΐβίεπι

ββΓπιοηβ εχρίϊε&ηβ, Ιιοε, ίηηυίι, βεπά'ίι 1η Ιβιτί

!η ρϊι1ο53, ι]υού ηοη ίη ρΓοΓιιηιΙο πβά'ίεεβ α&ϊι Ίά ηυοιΐ

έσπαρμένον , αλλά παραχρήμα μέν δι' έπιπολαίου ^ 081 δοηιίιιβίιιηι, 880 ρΓΟίϊηυβ ψιϊιΐοηι ρεΓ βεπηίηβ

βλάστης τον στάχυν κατεπαγγέλλεται ■ θερμό-ερον Ιίοιιοιιι, ηυχ οπΙιιγ ίη δυρεΓίίείε, ΠΊεδδεηι ρΓΟΠίίΙΐίΙ

δϊ τοΰ ήλίου τδ ύποκείμενον θάλψαντος , τω μή Οπο- εί δρίεβηι, εε(1 ειιηι 5θΙ οηΙίάΊιΐδ βοΐιιπι ίονεπί, ρΓΟ-

κείσθαι ταϊς ρίζαις ϊκμάδα , καταξηραίνεται. Πείρα- ρΙεΓβ» ςυοά ηιιΙΙυδ Ιιυηιοτ δυοδίΐ ϊη Γ:ΐ(1ίοί1)ΐΐ5, ·εχ-

σμδν 6έ διά της ερμηνείας όνομάζειτδν ήλιον.Ούχοΰν·\ ΒίεεαίϋΓ. ΤεηΙηίίοηεπι ίΐηίειτι ίηΙεΓρΓεΙβηάΌ ηοηιΐ-

τοϋτο παρά τής διδασκάλου τδ δόγμα μανΟάνομεν, ιιβΐ βοΐεη. Ηοε 8Γ^0 (1θ£ηΐ3 3 η)3£ίδΐΓ3 αΊδοίηιιΐδ,

οτι γέγονε μέν ή άνΟρωπίνη φύσις τοΰ άληθινοΰ φω- ςαοο* Γβεΐβ ηιιϊϋβηι ε51 ηιιιΐι3Π3 Π3ΐυΓ3 είπιιιΙϊΟΓυηι

■:δς άπεικόνισμα, πόέρ"ω των σκοτεινών χαρακτήρων, νεπβ Ιυείδ, ρτοευΐ 3 Ιεηε1)Γ05ΐ5 Β^υΓίδ ΓυΙβεηδ δ'ι-

τή τοΰ άρχετύπου κάλλους όμοιότητι στίλβουσα · ό ικίΐίίικίίηε εχεηιρΐηπ.5 ρυΙεηΓΪΙυιΙιηίδ ; ΙεηΙβιίο 3ΐι-

δ» πειρασμδς τδν φλογώδη καύσωνα δι' άπάτης έπι->Γ Ιεπι 3Γ(1εηΙεηι χδΐιιηι ρεΓ ίΓ3υ<1εηι ίη]ϊεϊεηβ, ο"β]εεΐΙ

βαλών , άπαλήν έτι καΐ αριζον τήν πρώτην βλάστην ρΓΪηιυιη £επηεη ίάΐιυε ίηιρεΓΓεεΙιιηι εί εβΓεηδ Γ3-

κατέβαλε· καΐ πρΙν εξιν τινά τοΰ άγαθοϋ κτήσασΟαι, ι,ΊϊεϋΗΐδ : εί ρπιΐδηιοηι 3)ϊ(]υεπι 3Γ(|υϊδϋδβεΙ ηβϋϊ-

κα'ι διά τής τών λογισμών γεωργίας δοΰναι ταϊς ρί- Ιιιιη, ει ρεΓ »8^'^υ'ιιι'Γαη, Γβΐϊοηιιιη, ίη ρΓοΓιιηόΌ

ζαις πότον έπ\ τδ £ά9ος , εύβϋς διά τής παρακοής ροΐιιπι (ΙειΙΊδδβΙ Γ3(1ϊείΙ)ΐΐδ, δίβΐίηι ρεΓ ίιιουε(1ίβηΙί3Πΐ

άποξηράνας τδ χλωρών τε κα\ εύΟαλές είδος , διά τής>_' νϊι 'κΐί εί (ΙοτεηΙε ίοπιιβ ε\β'ιεε3ΐ3, ρεΓ αΐδΐιπη ηΐ-

καύσεως μέλαν έποίησεν.Έϊ δε ήλιος ή άντικειμένη ^-^πιπι εΙΤεοϊΙ. 8ϊ 3υΙειη βοΐ ηοηιϊηβΙιΐΓ 3(1νβΓ53 Ιεη-

·μ*.«.*..μ"; Αι,λ . . Χ *■ —Μι ^ Β**.. » ι : — : ~ ,:Λ μ : ,.,.Λ.ι ...... μ ί ι >■ τ< ·ι η .
τοΰ πειρασμού προσβολή όνομά^εται, μηδε\ς ξενι-

ζέσθω τών άκουόντων , έν πολλοίς τδ τοιούτον παρά

τής θεοπνεύστου Γραφής διδασκόμενος. ΚαΙ γάρ έν

δευτέρα τών άνα€αβμών 'Οδ/}, ταύτην ποιείται τήν

εύλογίαν τώ την βοήθειαν έχοντι τοΰ ποιήσαντος τδν

οΰρανδν κα\ τήν γήν , τδ μή συγκαίεσθαι αϋτδν ΰπδ

■ροϋ ήλίου διά τής ήμέρας. Κα\ ό προφήτης Ησαΐας

τήν τής Εκκλησίας κατάστασιν προφητεύων, ώσπερ

τινά πομπήν υπογράφει τϊ| πολιτεία, φαιδρύνων τω

Αόγφ τώ διηγήματι. Λέγει γάρ θυγατέρας έπ'

ώμων αίρομένας, κα\ παϊδας έν λαμπήναις κομι-

ζομένους , καΐ σκιαδίοις τδν φωτισμδν άποκρού-

σαντας. Δι' ών έν αίνίγμασι τδν έν αρετή διαγράφει

ΙαΙίοηίδ ΪΓπιρίϊο, ηιιΙΙί αιιάίΐοΓυπι ίιΐ νίυ!ε3ΐ<ΐΓ ηο-

ν 1 1 ηι , 011111 ίη ηιιιΙΙίδ 131ε ηιιίύρίηηι ηοδ ιΐοοεηΐ (1ί-

νΐιιίΐυδ ίηδρΪΓ3ΐ3 δετϊρΙιΐΓβ. Ειεηίπι ϊη βεειιηεΐο

ο.κιίΗΌ ςταάηηχη, Ιιηηο Γ.ιοίι οεηειίίεΐϊοηεηι, εί φΓι

1ΐ3ϋβι βυχίΐίυηι 3 Οοιηϊηο ςιιί ΓεείΙ εββίιιιη ε( 1«8Γ«

Γ3ΐη, ηο ίρβε 3 βοΐβ οοιιιΙιιίΓαίιΐΓ ρεΓ ϋϊβιη. Ργο-

ρΐιείη ηυοηιιε Ι53Ϊ35 ρπειίίεειίδ δίαίιιηι ΕεεΙείίχ,

ύεδεπΙ/ι! νείυΐί ηυαηκίβηι ροηραιιι, ΥεΓηί π3γγ3-

Ιϊοηε. Οϊοϊΐ εηίηι, ΟΙίβδ £1513138 ηηιηεπβ , ει ΠΓιοβ

νεοΐοδ Ιεειίείδ, ει 3Γεεηΐεδ »35ΐυιη υηιοεΙΗδ. ΡεΓ

< 1 1 : λ ■ ιΙεδεΓίοίΙ ίη 8Βηί^ηΐ3ΐε νίΐβιη ςυχ ύεςίΙιΐΓ ίη

τίΠυΐβ, ρεΓ ρυεΓΪΙειη ςιιίιίεηι χΐιιίεηι ΟδΙεηϋεηβ Ίιΐ

ιριοι! οβί ηιιρεΓ ιιαίιιπη, δίηιρίεχςυεεί εβΓεηδ ιτιαίϊΐϊα.

ρίον , διά μέν τής νηπιώδους ηλικίας υποδεικνύων τδ ^ ρβΓ υιιι1>οΙΙ;ΐ5 ηυΐεηι, δοΐιιΐίιιηι «δΐυδ, ηυοά 3εεεο5ίΙ

άρτιγενές τε και άκακον · διά τών σκιαδίων , τήν έξ

εγκράτειας τε καΐ καθαρότητας προσγινομένην ταϊς

ψυχαϊς παραμυθίαν τοΰ καύσωνος. Δι' ών μανΟάνο

μεν, δτι χρή έπ' ώμων αϊρεσθαι τήν τοΰ θεοΰ νυμφο-

στολουμένην ψυχήν , ού πατουμένην ύπδ τής σαρκδς,

άλλ' έπικαθημένην τώ δγκιρ τοΰ σώματος. Λαμπή-

νην δέ άκούσαντες , τήν έκλαμπτικήν τοΰ βαπτίσμα

τος χάριν μανθάνομεν, δι' ης παίδες γινόμεθα, ούκέτι

τή γή τδ ίχνος έρείδοντες , άλλ' έπ' έκείνης πρδς τήν

οόράνιον ζωήν κομιζόμενοι. Σκιερδς δέ γίνεται ήμϊν

καλ δροσώδης ό βίος, διά τών τής άρετϊίς σκιαδίων

βηϊηιίδ ε\ εοηΐίηεηΐίβ εί ριιπΐηΐι\ Ρογ (\αχ (1ί$είηιυδ

ηυιηεπβ βοκίητί 3ΐιίηΐ3ΐιι ϋεο ιΙεδροηδβιβηι, ιιοη 3

οβΓηε εοπειι1ε3ΐ3ηι, δε(1 ηιοΐί εοΓροπδ ίιΐδίϋεηιεηι.

ΑηιΙίεηΙεδ ηυίειη βΓίεεε λαμπήνην εϋϋίείιιιιΐδ ίΙΙυιιιί-

ηαίπεεπ) 1)3ριί5ΐιιί ριαίίαιη , ρεΓ ςυβιιι εηΊοίιηιΐΓ

ρυετί, ηοη βιιιρΜιΐδ ίιι Ιογγ3 (ϊςεηίοδ νείΐί^ίιιιιι, βειΐ

βιιρεΓ ί1ΐ3ΐιι ροπηίί 3(1 νίιβιη οοϋΐεδίειη. υιιιϋΐ'οδα

3<ιΙειη Πι ηοΐιίδ νϊΐα ει ΓΟδείάη, εχδΐίηείο %5ΐη ρεΓ

υιηΙ)εΙΐ35 ν'ΐΓΐιιΙϊε. Ηίε εδί δθΙ Ιχάεηδ, ηυαηϋο ε]ιιβ

χδΐυδ ηοη 3ΓεεΙιΐΓ 3 ηιιΙ»ο8ρίΓΐΐ«δ, ςα3ΐη είδ εχ-

ρ.ιικίίι Οηηιίηιΐδ ;ι<1 Ιε^υιηειιΐυιη. Ηίε εηίηι δοΐ ε»ι,

"Μαία. χιιι, 18 εο.<ι.
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ςιιί ηίΐίϋ.ιιτι εο'ι·ροπ'δ δυρειΤιείεηι βεεεηόΊΐ ίηευΐΐυ Α κατασβεννυμένου τοϋ χαύσωνος. Ούτος οδν έστιν ό

(εηΟΓιοηιιπι, βΐ ΓογπιοΙ ηϊςι-βιη ιΙοΓηπηίΙιΙε. παραβλάπτων ήλιος, δτον μή διατειχίζηται ό παρ'

αύτοΰ φλογμδς τή νεφέλη τοΰ Πνεύματος, ήν διεπέτασεν αϋτοϊς 6 Κύριος είς σκέπην ούτοϊς. Ούτος γάρ

έστιν ό ήλιος , 4 τήν λαμπράν τοΰ σώματος έπιφάνειαν τή προσβολή τών πειρασμών έπικαίων κα\

μελαίνων έν δυσμορφία τδ είδος.

ΟείιιοΌ ιιβΓΓαι υιιάβ ρπηοίρίυιιι (Ιυχβτϊΐ 1>οηί εο-

1οι·ίδ 3(1 ηί£Πΐιη ΐΓαιίδΐιιυΙβΙίο. ΡίΙϋ αηίαη, ίηα,υίΐ,

ηιαίτίι ηιε<ε ρη^ηανετιιηί ίη τηε: ρο$ιιεηιηί ηιε Γ*-'

ίΐοάαη ίη νϊηεί», νίηεαηι αιιίβηι ιηεαηι ηοη εηιΐοάίνί.

Ιϋ 1ΐ08 Πΐίΐΐϊ 311β!ΐΐ33 ρΓ3?1)β3ΠΐυΓ 311Γ68, 111)11 III 30811-

Γ3ΐβ (ϋ$ευΐίβιΐ(ΐ3 (ΙίεΓιοηίδ εοηδίηιείίοηε, 86(1 ίη

εοη$ϊ(1βΓ3η(ΐ3 δβηδίΐδ εοηηεχίοηε. 0_υο(Ι 8Ϊ ίδ ηοη

8ίΙ 3εειιΐ'3ΐβ «οηηεχιΐδ, ϊιΐ ίηιριιΐοΐυτ ίηιϊοεείΙΙίΙαΙί

ίηΐβΓρΓείβΐίοηίβ εοΓυιη ηυϊ Ιίπ^ικιπι ΗεοΓβίεαηι

ΐΓαηδΓεπιηΙ ίη νοεεηι 6γχο3πι. Ιϊ

Είτα διηγείται , όθεν τήν αρχήν ϊσχεν ή πρδς τδ

μέλαν τής εύχροίας ήμών μεταποίησις. ΥΙοΙ μητρός

'μον, φησίν , έμαχέσαντο έν έμοί · ίθεντό με φν-

Λάχισσαν έν άμπεΛώσιν , άμπεΛώνα έμόν ούκ

έρύΛαξα. Καί μοι τούτο παρασχέσθω ή άκοή μή

λίαν άκριβολογεΐσθαι πρδς τήν τής λέξεως σύνταξιν,

άλ)ά πρδς τον είρμδν τοϋ νοήματος βλέπειν. Εί δέ

τι μή ακριβώς συνηρτημένον, συμφράσεως τή ασθέ

νεια λογισάσθω τών τήν Εβραίων γλώτταν μεταβαλ-

ειιίιη ςυί δΐιια'ίυηι Β λδντων είς τήν Ελλάδα φωνήν. ΟΤςγάρ αν επιμέλεια

γέγονε παιδευθήναι τήν Έβραίαν διάλεκτον, ούδέν

ευρίσκεται τοιούτον , οίον δοκεΐν άσυναρτήτως έχειν.

Ό δέ σχηματισμδς τής ήμετέρας γλώττης, μή συμ

βαίνων τψ σχηματισμφ τής Εβραϊκής εύγλωττίας ,

σύγχυσίν τινα τοις έπιπολαιδτερον άκολουθούσι τή

σημασία τής λέξεως άπεργάζεται. Ή μέν ουν διά

νοια τών προειρημένων (ίημάτων , αϋτηέστίν, όσον

ήμεϊς κατειλήφαμεν ■ δτι Γέγονε τδ καταρχάς ό άν

θρωπος ούδενδς τών θείων άγαθών ένδεής. Τ11 έργον

ήν φυλάξαι μόνον τά άγαθά, ούχ\ κτήσασθαι. Ή δέ-

τών έχθρών έπιβουλή γυμνδν αύτδν τών προσίντων

έποίησε , μή φυλάξαντα τήν δοθεΐσαν αύτφ φύσει

παρά τοΰ θεοΰ εύκληρίαν. Αύτη μέν οΰν έστιν ή

τών βημάτων διάνοια. Ή δέ διά τών αίνιγματωδων

λίγων τοΰ νοήματος τούτου παράίοσις τοΰτον έχες

τδν τρόπον

ΥΙοϊ μητρός μου, φησίν, έμαχέσαντο έν έμοί·

ίθεντό με ρνΛάκισσαν έν άμπεΧωνι, άμπεΛωνα

έμύν ούχ έρνΛαζα. Πολλά δι' δλίγων δογματικώς

έκπαιδεύει δ λίγος. Πρώτον μέν όπερ κα\ δμοίως ό.

Παΰλος άπεφήνατο, ότι τά πάντα έκ τοΰ θεοΰ κα\ είς

θεδς και Πατήρ έξ ου τά πάντα, κα\ ούδέν. τών δντων

έστΊν,δ μή δι' έκεΐνόν τε κα\ έξ εκείνου τδ είναι Εχει.

Πάντα γάρ, φησι, &' αύζοϋ έγένετο, καί χωρίς αύ

τοϋ έγένετο ουδέ εν. 'Αλλ' έπειδή πάντα δια

έποίησεν δ θεδς, καλά λίαν έσιΐ (πάντα γάρ έν σο

φία έποίησεν), έδωκε τή λογική φύσει τήν αυτεξούσιοι»

χάριν , κα\ προσέθηκε δύναμιν εύρετικήν τών κατα-

ροδίιβπιιιΐ υΐ βι-υϋΪΓβπΐιΐΓ ίη «βπηυηε ΗευπΕΟ, ηίήϋ

ίηνεηίυηΐ ε]ιΐδπιο<3ί,ηΙ νίϋοαίιιι· ηοη εοΙιΧΓβΓε 3ε 3

βε ίηνίεβιη ιΙερεηϋβΓβ, Επίλυα: βιιίειη ηοδίΐίβ Γι^υ-

Γ3ΐβ Ιοευΐίο, ηοη εοηνεηίειίδ εΐε^ηΐίίε Ιίιιςηα». 11»;—

1)Γ3», ,ίΠΊτΙ ςπηιηιΐηιη εοηΓιΐδίοηεηι ίίδ ηυϊ 8ε-

ςυιιηΐυτ ίη δυρβιΏείε δίβηίΠεαΙ'ιοηοιιι (Ιίεΐίοηίβ. Α(-

()ΐιε Ιιίε β8ΐ φπιΙΐΊΐι 8εη8υ8 νεΓϋΟΓυιη ςυχ 8ηηΙ ρΓΟ-

ρο8ίΐ3, (]ΐΐ3ηΐιιιη ιιο$ εοπ)ρι εΙιεηι1ίηιιΐ8 : Κ-ιείιι* ε*ι

Ιιοηιο :ι1» ίηίΐίο ιηι11ίυ$ οϋνίηί Ιιοηί ΊικΙί^ειίί. Κ]ιι«

βηΐ 8θ1οιη ηιυηυβ Ιιοικι 86ΓΤ3Γ6, ηοη βεα,υ'ίΓεΓε.

Ιηίιηίεοηιηι ηιιίειη ίηβία'ίίΒ ειιιτι ίίβ ςυχ Ιι:ι1ιο1ι:α

ιπιιΐηπιηΐ, υΐ ηυί ηοη ευκίοιϋεΓΪΐ ηαΐιΐΓ3ΐη α,ιιχ εί

<).Ίΐ3 ΓιιεΓβΙ 3 Οε'ι Ι)6ηίςηίΐ3(ε. Ηίεεβΐ βΓ^ο μοβο*

νεΓΟοηιιη. ΟυχβιιΙεηι ρεΓ νεΓΡ3 9Βηί§ηι>1ΐο η^υβ

8ειΐ3υ8 $ίΐ ΐΓβϋίΐίο, &ε Ιιβϋεΐ ηοε ηιοοΌ :

ΡίΙΗ, ίηΐ|υίΙ, ηια(η'< χαεν ρα^ηανβτΗΠΐ ίη τηβ: ρο-

$ΗβηιηΙ τηε ειαίοάειη ίη νίηείι, νίηεαηι ηιβαιη ηοη

€Η$Ιθάίνί. ΜΐΐΙΐ3 ρ3ΙΚ'ί8 (1θ^Π13ΐίεβ Π08 0*0881 0Γ31Ϊ0.

Ρηιιιυηι ((υία'εηι ίά φ\οά ηΐ3^ηυ$ εηυηΐϊβΐ Ραηΐυϊ,

<)υοι1 οηιηίβ 8υηΐ εχ ϋεο, εί ιιιιυβ οβί Ι>οπ& ΡβίεΓ βχ

ςιιο οιηηί.τ, ε( ηίΙιίΙ 881 εχ ίίβ ςυχ 8ΐιη(, ηιιηιΙ ηοη

ρΓορίεΓ ίΐΐυπι ει εχ ϊ 11ο ΙιαΙιεαι ββΜηΙίβη '*. Οηχηία

βηίιη, ίηο,υίΐ, ρετ ίρ$ιιιη (ααα ίΐιηΐ, ει ιίηβεο [παηηι

€$1 ηίΙιίΙ '*. δεο1 ((ηοιιίβηι ςιιχευιιηυε Οειιβ Γβείΐ

ν;ιΙιΙΐ' οοηα 8υηΐ (οιηηίβ εηίηι Γεείΐ ίη ββρίεηΐίβ),

ιΐι-ιϋι ηαιαΓΧ Γ3ΐίοηίβ ρβηίείρί «Γηΐί.ιιη υΐ 8ίΙ 8υί

]ιΐΓΐ8, εί ;ηυίϋίΙ Γ3ευίΐ3ΐειη ίηνεηίεηιϋ 83 ςιι;ε δίπιΐ . .

«ίϋί βΓ3ΐ3. «Ι Ιοευηι ηβίτβΓεΙ ί<1 ηυοά εβί ίη ηοβΐ™ η θυμίων,ώςαν τδ έφ' ήμίν χώραν έχοι, και μή χατ-

ηναγκασμένον εΓη τδ άγαθδν χα\ άχουσιον, άλλά κατόρ

θωμα προαιρέσεως γίγνοιτο. Τούτου δέ τοΰ αύτεξου-

σίου κινήματος αύτοκρατοριχώς πρδς τδ δοκοΰν ήμδς

άγαγίντος, ευρέθη τις έν τή φύσει τών δντων δ κα

κώς τή έξουσία χρησάμενος, καί κατά τήν τοϋ "Απο

στόλου φωνήν, κακών έφευρετής γενίμένος. "Ος τψ

μέν έκ θεοΰ κα\ αύτδν είναι, άδελφός έστιν ήμέτερος ·

τώ δέ τής τοΰ άγαθοΰ μετουσίας έκουσίως άπορ^υή-

ναι, τήν τών κακών εΓσοδον καινοτομήσας, καΊ πα

τήρ ψεύδους γενδμενος, είς πολεμίου τάξιν έαυτδν

κατέστησεν , έν πάσιν οΤς δ σκοπδς τής προαιρέσεως

ώς πρδς τδ κρεΐττον βλέπει. Διά τούτου τοίνυν κα\

τοις λοιποίς τής τών άγαθών άποπτήσεως τής άφορ-

ροίεβίαίε, εί ηοη εβδεί Ιοοηυηι εοαείυηι εί ίηνοΐιιη-

Ι3πυιη, 8εϋ Γβειβ Γβεΐυηι βδβεΐ είεειίοηί» ει Ιϋοβη

3Γΐ>ί(πί. Οαιη Ιιίε βιιίεηι ΙίοεΓΪ βτΙιίΐΓϋ ηιοΐυδ ίηι-

ρεηο βΐ 3ΐ)8θΙυ(3 ροίεβίβΐβ ηο8 ύε(1υεεΓεΐ αά Ίά

ςιιοά νίάβοαΙιΐΓ, ίηνβηΐυβ εβί ηιιίιίαπι ίη Γβηιιη ηβ-

ΐυΓ3, ςυί ηιβίε ιιβιιβ 881 ροίεβίβΐβ ει ΙίοεΓΟ αγΜΙγϊο,

βΐ εοη^ΓυεηΙεΓ εί ςιιοιΐ α'ίείΐ ΑροδίοΙιιβ, Γβεΐυβ εβί

ϊηνεηΙΟΓ πιαίοπιηι. Οιιϊ ςιιίιΐοηι, ηιιοιΐ αά Ίά αΐΐ'ιηβΐ

ηυοά βδΐ α Ι)εο, εβί Γγ3(8γ ηοβίβΓ; εο .ιυιειη ηηυϋ

8ΐΐ3 δροηΐε (ΙεΠϋχίι 3 οοηί ρβηίείρβίϊοηβ, ει ιη.ιΙο-

ηιαι ίηβΓβδδυπι ίηηονβνίΐ, ει Ιϊκ.Ιυδ 8δΙ ρ3ΐεΓ ηιβη-

ιίβεϋ, ρπ> ηοδίβ βείρδίιηι εοηβΐίΐυίΐ ίη οηιηίυυβ, ίη

ηιιίόηδ δοοριΐδ Γιυβπ αι·1)ίΐπί ΐεηϋίΐ Ιοιιυιη. Ργο-

" I Οογ. νιιι, 6. "-1ο»η. ι, 3.
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Γ'Ίί έγγινομέ^ης, δ δή και τη φύσει των άνθρώπων Α ρΙΟΓβ» εγ^ο ουπ» ΓεΙΙφο βΐιαπι 3εεε$δ'ιΙ οοοίδίο βΐ

Ιγένετο, χαλώ; ή ποτε μέλαινα, νΰν δέ καλή, τήν αί- ίιιιρυΐβίο, υΐ α 1)οηϊ» εχεία'εΓεπΗίδ', ηιιοά ςυί(1οπι

ιίαν της ζοφώδους δψεως ε!ς τους τοιούτους της μη- βΐίαητι ϊη ηαΐυτα Γιιίΐ Ιιυιηαιια, ΓβεΙβ (\\ιχ βΠαυβηάΌ

τρδς υιούς άνατίθησι,^αιδεύουσα δια των λεγομένων ουίιΐβη) ΓυΐΙ ιύξτα, ηυιιε βιιίεηι ριιΙεηΜ, εβυδβηι

ήμας, βτι μία μέν πασι τοις ουσίν έστιν, οΤόν τις πα- Γ ςυο<1 3ρρ3Γ83ΐ η'ι%τ», ΙηουίΙ β]ιΐ8Πΐθ(1ΐ ΩΙϊίβ ηιβίπβ

τήρ, ή των όντων αΙτία. Κα\ διά τούτο άδελφά πάντα ευ», ρεΓ εβ ς«ΐ33 (ΙίειιηΙιΐΓ ηοδ βτικΓιβπβ, <ι»οά ονα-

έστ\ν αλλήλων, τά έν τοις οΰσι νοούμενα ·ή δε της ηί&ιΐδ ςυϊάβιη ςυ» δυηΐ, 681 νβΐιιΐϊ φΐίάβιη ρβΙβΓ,

προαιρέσεως διαφορά , προ; τδ φίλιόν τε χα\ πολέ- εοπιπι (|υβ? $υηΐ 83083 : εί ρΓορΙβΓεα δυηΐ ϊηΙεΓ 8β

μιον τήν φύσιν διέσχισεν. Οί γάρ άφεστώτες της ΐηνίεβηι Γγ318γπ3, β3 ηιι* ϊη ϊϊβ ςιι» βιιηΐ ϊηΐβΐίίβυη-

πρδς τδ άγαθδν σχέσεως, καρδιά της τοΰ κρείττονος'Ο Ιιιγ; ΊιΐδΙϊΙϋΐί αιιίεπι ει ΗΙ>βΓ33 εΐεείίοηϊβ άίβ'βΓεηΐϊα

αποστάσεως τδ κακδν ύποιτήσαντες (ούδε γάρ έστιν (ΓινίδϊΙ π31ιιγ3πι, υΐ ίηβ3 88881 βπιίείΐίβ βΐ ίηίπΓιείΙίχ.

άλλη τις κακοΰ ύπδστασις, εί μή δ χωρισμδς τοΰ Ιϊυϊ εβΉη ίΐΐδοοδδοπιηΐ 35 ΙιβοϊΙυάΊηβ 3(1 1)οηυηι, βΐ

βελτίονος), πάσαν ποιούνται τήν σπουδήν χα\ έπί- ρβτ Γβεεδβυιη 3 1)οηο η>α1υη> εοηδίίΐιιβηιηΐ (ηεςυβ

νοιαν τού κ»\ άλλους πρδς τήν των κακών κοινωνίαν εηϊπι 881 αΙΊα ιηαΐϊ δΐιΐιβίαηΐϊα φΐαπ)3 1>οηο δρραταΐίο),

προσεταιρίσασθαι. ΚαΙ διά τοΰτό φησιν, €τι ΥίοΓΓ 3(ΙΙιίΙ)βιιΙ οηιηε δίικίίιιιη βΐ ΐηάυβίΓϊαιη, ιιΐ βΐίοβ ςαο-

τής μητρός μου (τζ γάρ πληθυντική σημασία τδπο- " ςοε 8ΪΙ)Ϊ εοιιείΜβηΙ 3(1 ηιαίοηιηι βηείεΟΙεπι. ΕΙ Μεο

λυσχιδές της κακίας ένδείκνυται), πόλεμον έν έμο\ (ΓιείΙ, ΕϊΙϋ ηι«1πδ πιεκ (ρβΓ ρΙιΐΓβΙβηι εηϊπι δίξηίΠ-

συνεστήσαντο, ούκ έξωθεν έξ επιδρομής πολεμούντες, 03ΐϊοηβηι, ΟδΙβηϋίΙ γπ αΐΐϊρίβχ νίΐίιιηι) ϊη ιηε ΙιβΙΙιιιη

άλλ' αύτήν τήν ψυχήν ποιησάμενοι τοΰ έν αύτη" πο- εοπΠβΓυηΐ, ηοη βχίβηιίβ ίηειΐΓ8ίοηίΙ)ΐΐ3 ύεΙΙί^βΓβη-

λέμου μεταίχμιον. Έν έχάστψ γάρ δ πόλεμος, χαθώς' I: Ιβ8, βεά ϊη Ϊρ83 3πΊπι3 1)θΙ1ί βοιίι.'ηι ίϊββηΐεδ. Ε»Ι

έρμηνεύει δ θείος Άπδστολος,λέγων · ΰΛέαω δέ ίζε- βηίιη ϊη υηοαυοψίϋ ΙιεΙΙυιη, ιιΐ ιΐΐνΐηαβ ΑροδίοΙυβ

ρον νύμογ έγ ζοίς μέΛεσΙ μου άγζισζραζευόμενογ 8ί§ιιίΓιε3ΐ, ιΐίοβηδ : Υίάεο αίίαηι Ιεο/αη ϊη ηιετηύτΐ*

ζφ νόμψ τοϋ τοός μου, χαΐ αΙχμαΛωζΙζογζά με ηιεϊ$ τερυαηαηΙειη Ιεφ ηεηΐϊ» ιηεοε, <( €αρΙη·αηΙ;πι

ζφ νύμφ ζής άμαρζίας ζφ (υζι έγ τοϊς μέΧεσί ηιε ϊη Ιερβηι φβεεαίχ, ηιιω ε$1 ϊη ηιεηιΰτΐι πιει» '*.

μου. Ταύτης τοίνυν της έμφυλίου μάχης ένέμοί συ-'Τ Οιιιιι Ιιοε βΓ{[0 1)βΗαπι ίιιΐβδίίηυηι, 3 ιηβϊβ ςυίϋεηι

στάσης παρά των άδελφών μου, έχθρων δέ της έμής ίϊαίπβυδ, ίηϊιιιίείδ αυΐοηι ηιε» δβΐιιΐίδ, ιη ηιβ 88881

σωτηρίας, μέλαινα έγενδμην, ήττηθείσα ΰπδ τών πο- εοιιΠβΙιιη), ΓβεΟ δυιη ηί^Γβ νίεΐ& 3ΐ> ίηίηιίοίβ, 81

λεμίων κα\ τδν άμπελώνα τδν έμδν ούκ έφύλαξα. νίιιββηι ιηεβιη ηοη ΓΐΐδίοιΓινί. Ιηΐβΐΐί^εηιία ηιιίβηι βδΐ

ϊαύτδν χρή νοεϊν τω παραδείσω τδν άμπελώνα. ΚαΙ νϊηε3 ί()εα»· ςυοϋ ρ3Γ3(1ίδΐΐ3. Νβπι ϊΙΗε <]υο(]ΐιβ ]ϋδ-

γάρ κάκεϊ φυλάσσειν έτάχθη δ άνθρωπος τδν παρά-ί^. 8ϋδ 881 Ιιοηιο ευδ(0(1ΪΓ6 ρ3Γ3άϊβυπι. Ιη εα8ΐο<1ίεηάο

δεπον · ή δέ της φυλακής αμέλεια έκβάλλει τοΰ παρα- 3ΐιΐεηι ηε§1ίςεηΙί3 Ιιοπιίηαηι εχείυδίΐ 3 ρ3ΐ 3(1ίδθ, εί

δείσου τδν άνθρωπον, και οίκήτορα τών δυσμών ποιεί εΠεεϊΙ ιιΐ ΙιβοίίεΙ 3(1 οεεΐάβηίβηι αΐχΐυείιΐδ 31) ΟΓΪεηΙβ.

της άνατολής άποστήσασα. Διά τούτο ή άνατολή ταίς ΡΓορίβΓββ οεεβδυϊ ηρρατβΐ οΓΪεηδ. ϋαηίαίε εηϊηι,

δυσμαϊς έπιφαίνεται. ΨάΛΛεζε γάρ, φησί, ζφ Κυ- ΙηηυίΙ, Οοτηϊηο, ηηϊ αιοεηάϊΐ ϊυρβΓ οεεαινιη ", η(

ρίφ ζφ έπιβεβηχόζι έχΐ δυσμών, ίνα τοΰ φωτδς έν ;, ευηι Ιυχ ΙβηβΙΐΓίδ ΠΙυχβηΙ, 3 ηά\ο ΙΓ3ηβπαυΙεηΚιΤ

τή σκοτία λάμποντος, μεταποιηθϊ) πρδς τήν ακτίνα Ιεηβ1)Γ3ϊ, εί Γ·3» ΓαΓδίΐδ ριι1ε1ΐΓ3 ηα33 8Γ31 ιτί^Γα.

τδ σκότος, κα\ γένηται καλή πάλιν ή μέλαινα. Τδ δέ ί}ιιθ(1 βυΐβιιι ιη (ΙΐϋΐΊοηβ εαηι δβηβιι ΐηνβηΐο νΐιΐβ-

δοκοϋν άσυνάρτητον της λέξεως πρδς τήν εύρεθεΐσαν Ιιιγ ηοη οοΙ)33Γ8Γβ, ίι! Ιιοο ηιοάο ροΙβΓΪΙ εοηείΙΪ3Γί :

διάνοιαν, τούτιο τώ τρόπω δυνατόν έστι παραμυθήσα- Με, ϊηςοϊΐ, ροιηεηιηΐ ΟΗίοάεΜ νίηείί. Ο,υοά ψι'ι-

σθαι- "ΕΟενζό με, φησί, φυΐάκισσαν έτ άμπε.Χώτ ι (Ιεηι ρεηηάθ βδΐ, υΐ <;υθ(1 (ΙίεϊΙιΐΓ : Ροβιιετηηΐ Ιετη·

σιν. "Οπερ ίσον έστ\ τφ, "Εθετζο ΊερουσχΛήμ είς ιαίειη ϊη ψοίΛθτ«Μ οη«ΐοάίαχη " , Νοη εηίηι ίΙΙί εβιη

όήωροφυΛάχιον. Ού γάρ έκεΐνοι κατέστησαν αύτήν οοηβΙϊΙαβΓυοΙ ευβίοιίεπι (1ϊνίη:Β νίηεχ, ιιΐ βχ νβΓυίδ,

φύλακα τοΰ θείου άμπελώνος, ώς άν τις έκ τοΰ προ- ςιικ βυηΐ ϊη ρι-οιηρίιι, ροϊδεί ίηΐβΐΐί^ί ; βειΐ ϋεηβ

χείρου νοήσειεν άλλ' δ καταστήσας μέν έστιν δ θεδς, ψιϊο'εηι 881 (^υί εοηδίίΐυίΐ, Ϊ11Ϊ 3υ1εηι βοΐιιπι ϊη ε»

έκεΐνοι δέ έμαχέσαντο μόνον έν αύτ5), χαΐ Ιθεντο αύ-"1ϊ ρυ^ι^νβΓαηΙ, βΐ ροδοβπιηΐ β3ηι Ιπηςιιβιη ΐ3ΐ>6Γη3-

τήν ώς σκηνήν έν άμπελώνι, κα\ ώς δπωροφυλάκιον ευΐυπι ϊη νίηβ3, βΐ Ι3ηα,υ3ΐιι ΓΓυείυυηι οιΐδίοάίΒηι

έν σικυηλάτω,/Τής γάρ φυλασσομένης δπώρας διά ϊη εοεηιηβΓΒΠΟ. ΓΓυεΓιοιιδ βηΐηι ςιιί ειΐ8ΐθ(Ιίε1>3ηΙαΓ

τήν παρακοήν στερηθείσα , άχρηστον θέαμα κατελεί- ρην3ΐ3 ρΓορίΟΓ ιηοοεάΊβηΙίβιη, ΓβΗείβ εδί ίηυΐίΐε

φΟη,τοΰ φυλασσομένου έν αύτ5) μή δντος. Και επειδή δρεεΙβευΙιιΠΊ, ευπι ϊη 83 ηοη 888βΙ ΐ(1 ςυοιΐ ευδΙΟ-

έθετο δ θεδς άνθρωπον έργάζεθαι καΐ φυλάσσειν τδν (1Ίβ1)3ΐυΓ. Ει ηιιοηΪ3Π) ^ειιβ ροδίιίΐ Ιιοηιΐηβιη »ά

παράδεισον, τοΰτό φησιν ή νύμφη, δτι Τοΰ θεού [τοΰ] ορβΓβηιΙυηι εί ειΐδίοάίεηίυη» ρ3Γ3(1Ϊ8υιη, ηοε (ϋχίΐ

θεμένου τήν ψυχήν μου είς ζωήν (ζωή γάρ ήν ή τοΰ 8ροη83: Ουπι Πευβ βηίηιβπι πιββπι ρηβαίδδβΐ 3(1 νϊ-

παραδείσου τρυφή,ένψ έθετο δ θεδς τδν άνθρωπον έρ- Ιβπι : άεϋεϊ»! εηίηι ρ3Γ3(1*ΐ8Ϊ \ϊΙϊ εΓ3ΐ, ϊη ςηο ϋβα»

γίζεσθαι κα\ φυλάσσειν αύτόν),οί έχδρο\ μετέστησαν ροδίηΐΐιοιηίηβιηβά ορεΓβηάυηιβΙβιιιηεϋδΙοιΙίεηιΙϋΐη:

αύτήνέκτής τοΰ παραδείσου τρυφής,είς τδσπουδαζειν ;ηϊιηϊείιηεΐΓηϋιιχβΓυηΐ30υδΙθ(1Ϊ3ρ3ΐ3(1Ίδϊ βϋδΐϋΐΐϊυπι

περ\ τδν αύτών άμπελώνα, ου δ ροτρυς γεωργεΐ τήν πι- ρυιιβηάιιιη ϊη νίηββιιι, ευ]υ8 ΙιοίΓυβ υβηεΓβΙ βιιογο-

κρίανκα\ ή σταφυλή τήν χολήν. Τοιούτος άμπελών Σό- γβιιϊ, εί υνβ ΟϋβΠ». Ε]υ8ηΐΟΐ1ϊ νϊηβ3βΓ3ΐδθ(1οιιΐ3. ΤβΙβ

"Κοιη. νιι, 23 "Ρ>3ΐ. ιιτιι, 5. ΡβϊΙ. ιχιηιι, 1.
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831-ηιβηΙυπι ΟοπιογγΙιο , φ» (ΙαιηηαΙπ 681 ευπι δο- Α δομα ήν το«ύτη κληματ\: Γόμο^α. ή σνγκαταδικα ■

ίίοπΐί» , ρβΓ ςιι.ΐδ ΪΓ3 (ΐΓίοοηαπι ίηιηιεάίεβίιίΐίβ εΓ-

Γιΐδα β$ΐ ίη ιηηΐί» ΐοι·ουΐ3πΙ)υδ δοάοηπίαπιιη. ΕίοοΙ

βιιίβηι ίη ΙιοιΙίΰΓηιιιη υβφίο ϋίβηι νίιΙοΓβ ιιιιι!ΐ08

Ιιοηιίη68 ουΓ!)ΐθΓ68 ει ειΐ8(ο<1>:8 ε]υ8ΐηυιϋ νίηοβπιιη,

« 1 < ι ϊ αΊΙί£εηΐοΓ ίη 8β δυ3 νίΐίβ ουδίικίίιιηι , ροπηιΐβ

30 8Ϊ Ιίπιεαηΐ ηβ ιιιαίυιη ρεηίαηΐ. \ ίϋοδ ίιιιρι-ουθ8

ευ8ΐο(1ε8 ίιΐοΐοΐβΐπχ, ςαχ εχεΓοείιΐΓ ίη ίαιρίεΐαΐβ

οι ίη ίναπίία , φίοιιιηϋΊηοιΙιιιιι νίςίΐαηΐ ίη ηκιΐηππιι

«■ιΐίΐιιιϋ.Ί . (Ιαιηηυηι ε88β εχίδΐϊηιβηΐεδ ρπνβπ ίηί-

ηυίΐβίβ. Ιη 3ΐίί8 φιοψιο Ιίεβΐ νίάεΓβ εο8 ςιη ροηί-

ΐιΐ8 δυβορρβηιηΐ νοΙαρΐ3ΐβπι , 3υ( 8υρεΓΐ)ί3Γη, »ιιΐ

Γ38ΐυηι , 3υι ηϋφΓιιΙ ο]ιΐδπιο<1ί , φΐοηΐ3<ΙηιουΊιηι οιηηί

δίικϋο εα ιιΐ3!3 απιρΙβειαηΙιΐΓ, Ιυεπιιη βδδβ «1 π -

σθεΐσα Σοδόμοις , βι' ών δ τών δρακόντων θυμδ; δ

άνίατος έν ταϊς πονηραϊς ληνοΐς των Σοδομιτών ύπερ-

εχέθη. Έστι δε κα\ μέχρι τοϋ νϋν των τοιούτων

αμπελώνων επιμελητής τε κα\ φύλακας τοϋς πολλούς

των άνθρώπων ίδεϊν, οΐ σπουδή τα πάθη παρ' έαυ-

τοϊς τηροϋσιν, ώσπερ δεδοικίτες μή το κακόν άπο-

λέσωσιν. Όράς τοϋς πονηρούς της είδωλολατρείας

φύλακας, της τε κατά την άσέβειαν κα\ της κατά

την πλεονεξίαν ενεργουμένης, πώς έπαγρυπνούσι τ?|

φυλακή τών κακών, ζημίαν τδ στερηθήναι της άνο-

μίας νομίζοντες. Κα\ έπ'ι τών άλλων ωσαύτως έστιν

ίδεϊν τοϋς έν βάθει παραδεξαμένους την ήδονήν, ή"

ύπερηφανίαν, ή τϋφον, ή άλλο τι τών τοιούτων,

πώς περιέχονται δια πάσης φυλακής τών τοιούτων,

εβηΐβ8, βΐι Ιιυίιΐ8πιο<]ί νίΐϋδ ιιπινμι.ίηι πιΐΓ.ιιη βδδβ η , "»'*" . < ,„ , β . .,.„_. η " κέροος ποιούμενοι τδ μηοεποτε την ψυχην των πα

θών καΟαρεΰσαι. Ταύτα ουν ή νύμφη δδύρεται, λέ

γουσα , ότι Λιά τούτο έγενόμην μέλαινα, έπειδή τά

ζιζάνια τοϋ έχθροϋ, καΐ τάς πονηράς αύτών κλημα-

τίδας φυλάσσουσά τε καΐ περιέπουσα, τδν αμπελώνα

τδν έμδν ούκ έφύλαξα. "Ο πόσον κινεί πάθος έν τοις

αίσθητικώς έπαΐουσιν, Ά//.τε.1ώ»·α έμύν ονχ έρύ-

Λαζα! θρήνος άντικρύς έστιν ή φωνή, τοϋς τών

προφητών στεναγμούς κινών εις συμπάΟειαν. Ηώς

«.βΓβίΓΐχ είνίι.ΐδ Γ,ΙβΠδ δίοη ρΙβη3 )ο<Νεϊο ? Οαο, . έγέν£το ^ η ^ πι3τη &ών Λή χρ;5εωί;

η,ο,Ιο ΓβΠοΙ* 081 ΠΜ3 δίοη Ιαηφ.απ, ΐ«1,βπιαθϋΙϋΐιι πώ. χατελ5ίφβη * βυγάτηρ Σιων ώς σκηνή έν άμ-

π. ν.ηο3 ? Ουοιηοϋο δβϋίι Μ»1> είνΐΐΜ ρίβηα ρορυΐο , πελώνι . πώ; έχάθ,3ε μίν7) η π6Χις> η πιπληθυμένη

ΛΛΜιαη» ίη Γο?ίοηίο.>8, Γβοι» β« 8ι1υ ΐΠ5αΙο? λαών. 5ρχουιβ Μ χώραις> εγενή0η είς φόρον;

ΟΙΙΟΠΜΜΙΟ θΙ)80ΠΓ3ΐ.Πη 081 3ΠΠΠ.1 , 3|ΐΟΓ3ΐϋ.η 081 ^ ήμαυρώ0η τ4 χρυσίον, ηλλο[ώβη Χ6 άργύρ,ον τδ

Λ^βηΙΠΜ Νοηιιη. " ? 0„οη»ο(1ο Γ:.εΐ3 691 ηι8Γ3 , άγαθ<5ν ; Πώς έγένετο μέλαινα, ή τώ άληθινώ ονΑ

«ΙΐΜΤβΓί Ιϋοο. ρΓί,,,,,π. Γ.ιΙΚβΙι8ι? 11*0 οηιηί3 , ίη- Ε χά πρώτα ^ναναλάμπουσα ; Πάντα ταύτα έγένετί

ί[«Λ, ιηιΙ.ί Γηοΐ» βιιηΐ, ιμΐ* νίηβϊη. ηιββηι ηοη μ91> φηΛν, δτι τδν άμπελώνα τδν έμδν ούκ έφύλαξα.

αηίηιηηι. Ηχο ογ^ο (ΙεΠβΙ 8ροιΐ83, (Ιίοβηβ : ΡΓορίοΓ-

63 Γ8οΐ3 8ΐι ηι ηί£Γ» , ηιιοιΙ ίηίηιίεί ζίζ3ηί3 , οΐ

ΜΐηΙιΙ Π081Γ3 8<1ΓηΐβΙ1Ι3 ΟΙΙ810(ΙΪΟΙ18 01 1110113, ΠΙ03ΠΙ

νίιΐ03ΐη ηοη ου$1θ(1ίί. Ο ΐ|ΐΐ3ΐιΐ08 οχοίΐαΐ 3βΌεΙιΐ8 ίπ

118 (|ΙΙΪ ΛΟΠ 8011811 1813 ρΟΓΟίρίϋΠΐ : ΡΐΊΐΜΠΙ

ηοη οηιΐοάίνι ! ΙΙ;οο νοχ 081 αρβΓίβ ΙβιιιβιιΙηΐίη :

ΙηπιοηΙηΙϊο, ςιι.Ό ρΓορΙιοΙηηιηι ξεηιϊ1υ8 οΐ ο]ηΐ3ΐιΐ8

ηιονοί 3ΐΙ οοιιιιιιίδθΓ3ΐίοιιοιιι. ΟιιοηιοιΙο ί.Κ'13 051

ΟΠΚίΟϋΊί. νί|103 081 ίΐΙΙΙΙ10Γΐ3ΐίΐ38 , νίηββ 681 ΊΐΙΐρβ- |

Ι'ΐ1ΐί1ίΐ38, 61 ϋίΟ 388ΪΠ1ϊΐ3ΐίθ , 61 βΐ) ΟΠΙΠΙ Π13!θ

ηϋβηαΐίο. Πυ]υβ νΐηβ» ΓπιοΙιΐδ οβί ρυΓΪΙββ. Πιο 681

βρίβηιΐίιΐυβ ριιΙεηβΓφΐβ 61 ΠΜίατυβ ΗΙβ ηοίΓυβ, ςυί

ρβεαΠϊΓοπι ει βιίπιίίΐη Γοππαπι ρΓΚ ββ ΓογΙ, οι

ο.38ΐίΐ3ΐβ <1υ1εβ$ Γούϋίΐ βεηβυβ βηίιηχ. ΟβρΓοοΙιιβ

νίηοχ 681 ειιηι νίΐβ χΐβΓΠ3 εοη]ιιιιοΓιο οι ουιιηεχίο.

Άμπελών έστιν ή άθανασία- αμπέλων ή άπάίεια,

κα\ ή πρδς τδ θείον όμοίωσις , κα\ ή παντδς κακοδ

άλλοτρίωσις. Τούτου τοϋ άμπελώνος καρπδς ή καβα-

ρότης, δ λαμπρδς ούτος κα\ ώριμος ^δτρυς, 6 ιδιά

ζων τω εΓδει και καταγλυκαίνων έν άγνεία τά της

ψυχής αισθητήρια. "Ελιξ δέ τοϋ άμπελώνος, ή πρδς

τήν άΐδιον ζωήν περιπλοκή τε καΐ συμφυΐα· κλή-

ΕχεΓεβοβπίβδ ρ3ΐιιιί(08, δΐιιιΐ νίΠυΐιιηι εοΐδίΐυιΐίηοδ, \,· ματα. δέ αυξανόμενα, τά τών αρετών έστιν ύψώ-

<|Ι13Β 38εεηόΊιηΙ ιιβςυβ Άά βΐιϊΐηϋίηοδ αη^οΙοΓυηι. ματα πρδς τδ ΰψος τών άγγέλων άναδενδρούμενα ·

ΡοΓια βοΐβιη φι* ^οι ιυίιιηπιηΐ , εΐ φΐ:6 φιίειο δρί- φύλλα δέ τεΟηλότα καΐ τω ήρεμαίω πνεύματι γλα-

ΓίΙα ριιΙεΠΓβ Ίη τβιηΊδ ηιιαΓιαηΙϋΓ, 8ϋηΙ ιηιιΐΐίρίεχ φυρώς τοις κλάδοις έπισειδμενα, δ πολυειδης τών

(Ιίνίη3Γυπ) νίΠηΙυηι οπιαίϋδ, (\\ι& κίιηυΙ ^εηηίπ3ηΙ θείων άρετών κόσμος έστ\, τών συναναθαλλόντων τψ

ο.ιιπι δρίπΐυ. 11%ε οιιιηίβ ροδδϊάοιίδ , ει οιιηι βΟΓυιη

Γπιίιϊοηε βΙοπβΓβι·, ρΓορΙοτοα ηυοιΐ νίηείΐιι

ειΐδίοιίίνί , Γ3013 δΐιιιι ηί^Γ3, ει νίιίο 3 ριιι-ίΐαΐβ

1βρδ3 , Γοπιΐ3ηι ίιιοΊιί 3ΐΓ3πι εΐ ΐοηουΓίοοδαιη. Τ.ιΙΐβ

βιιίηι Γοπηα; εδί Ιιιηϊοα ροΙΙίοεβ. Νιιηο βηίοιη ρΓορίοΓ

Γεοιίίικίίηοιη ςυχ ηιε ηΐΓ&Ηΐ ιίϋβχίι, οίΓοοΐ3 ρυ!ο!ΐΓ3

ει Ιιιιηίηοδβ , βυβροείβηι Ιιαίιοο ηιο.ιιη ρι-οδροπίΑ-

Ιειιι, ιιβ Γαΐ'δΐΐδ ρβηΐβπι ριιΙοΙίΓΐΐυιΙίηβιη, ρβΓ ί^ηο-

Γ3ΐιΓΐ3Α) ηοη 3δδθουΐ3 ιηοιίιιιη ο]υδ ΙυΙο ουδίοο'ίεηϋχ.

ΡΓθρΐ0Γ63 00883118 Ιοφίί Οηηΐ :ΐι1(ΐ!θδ(·(Ίΐ1 Ν Ιίδ ,

νοιίδ Γονοοηΐ δροηδίιηι , οί (ριειπ (ΙοδΊοΌΓβΙιοΙ ηο-

■ΡΪηβ Ίικίίΐο εχ μιί ίη ίρδυηι 3ΐΤοεΐίοηβ. ΟιιίιΙ οιΓιηι

ιΐίοίΐ ? Ηβηηηΐϊα ιηίΐιΐ, ηιιβιη άΐΐίςιΐ αηίηια τηοα ,

«ϋ ρα$ααι, αΗ οαΙια ιη χη(ήά'ιβ ; ιιε ηηαηάο [ιαηχ

ρ πνεύματι.; Ταύτα πάντα κεκτημένη, φησ'ι, κα'ι έν τή

"οιι άπολαύσει τούτων λαμπρυνομένη, διά τδ μή φυλάξαι

τδν άμπελών2, κατεμελάνθην τώ πενθεί · τής γάρ

καθαρότητος έκπεσοϋσα, τδ ζοφώδες είδος ένεδυσά-

μην. Τοιούτος γάρ τψ εΓδει δ χιτών δ δερμάτινος.

Νύν δέ διά τήν άγαπήσασάν με πάλιν ευθύτητα, καλή

τε κα>. φωτοειδής γενομένη, ύποπτεύω τήν εϋκλη-

ρ£αν , μή πάλιν άπολέσω τδ κάλλος, άγνοια τοϋ κατά

τήν άσφάλειαν τρόπου, περ'ι τήν φυλακήν άτυχήσασα.

Διά τούτο καταλιποΰσα τδν πρδς τάς νεάνιδας λό-

γον, πάλιν οι' εύχής άνακαλεϊ τδν νυμφίον, δνομα

ποιησαμένη τοϋ ποθουμένου τήν πρδς αύτδν ένδιά-

Οετον σχέσιν, Τ£ γάρ φησιν ΆχάγγειΛόν μοι, ίν

ήγά.τησετ ?'( φνχή μου, .τοΰ ποιμαίπις, ί) χοϋ

" ΤΙΐΓβη. ιι, 1 δφ].
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κοιτάζεις εν μεσιψβρίφ· μήχοτε γένωμαι ώς Α Ιαηφιαιη αηικία ϊη ητ(α\οη» ίοααιίιιηι Ιαοτηηχ.

χεριβαΛΛομένϊΐ έπ' άγέΛαις τών έταίρων σου. ϋ1)ί ραβοίδ, ο ραβίοι· Ιιοηο , ςυ'ι δυρβΓ ΙιιιιηεΓΟ*

Ποϋ ποιμαίνεις, δ ποιμήν δ χαλδς, δ αΕρων έτζ\ τών Ιοίΐίβ Ιοίιιιη βΓε^οιη " ( υηβ εηίπ» εβί ονΐδ ιιηί-

ώμων όλον τ4 ποίμνιον; ϊν γάρ έστι πρόβατον πάσα νθΓ8ϊ Ηιιηιαη» ηαίιιτ.ι , ηο>ιη δυδεερίδΐϊ δυρετ Ιιυ-

ή άνθρωπίνη φύσις, ήν έπΐ των ώμων Ανέλαβες. ιηεΐΌδ)? ΟδΙεηΰε ηιίηί Ιοειιπι <]υίεΙίδ, εάυε πιβ 3(1

Δεϊξόν μοι τδν τόπον της χλόης, γνώρισόν μοι τδ !ιβΓΐ)αιπ ηοηβπι αιΐ ηυίποηϋηη) , νοοβ πιο βχ ηοπιί-

υδωρ της άναπαύσεως, έξάγαγέ με πρδς τήν τρόφι- ιιβ, υΐ ε^ο αυί 8ϋΠ) ονίδ , ηιιάίαιιι Ιυβπι νοεοηι : βΐ

μον πόαν, χάλεσόν με έχ τοΰ όνόματος, ίνα άχούσω ρΓΟ,ρΙεΓ Ιυβηι νοεεπ» «13 πτϊΐιΐ νίίβηι ίβίβπΐίΐη :

της φωνής σου, έγώ το σδν πρόβατον ■ χα\ δός μοι ΠβηιιηΙία ηιϊΐιί,ηηεηχ άίΐϊαίΐ αηΐηια ηιεα. Ιο οιιϊιιι

δια τής φωνής σου τήν ζωήν τήν αΐώνιον. Άπάγ- ι< Ιβ ηοιιιίηο , ςιιοηίαπ» ηοιηβη Ιαιιιη δυριτβΐ οιηιιο

γειΛόν μοι, ον ήγάχησεν ή ψυχή μον. ϋϋτω γάρ ηοιηβιι οηιηβηιςυβ ϊηΐεΐΐίςεηΐίΐπι , ηβε υηίνβΓβα ιο-

σε κατονομάζω, έπειδή τδ δνομά σου ύπέρ πάν έστιν Ιατβ ρβιΐίεβρδ ΓϊΙίοηίδ ίιΐ βίοι-ί ροιεδί αιιΐ ι-οιιιρΓβ-

δνομα, χα\ πάση λογική φύσει άφραστόν τε καΐ άχώ- ΙιεικΙεΓε. Νοιιιβη εΓ^ο Ιιιυιη , ιιυο 1ιΐ3 εοβηοδείΙιΐΓ

ρητον. Ούκούν δνομά έστι γνωριστικδν της σης ϋοηίΟδ , εβί ηιεχ 3ηϊιηχ εΓ§3 Ιε Ιιεηενο1εηΐϊ3.

άγαθότητος, ή της ψυχήί μοιι περί σέ σχέσις. Πώς Ουοιηοϋο ειιΐπι Ιε ηοη άί1ί£3ηι, ςαί πιε βίο ϋϋε-

γάρ σε μή αγαπήσω, ,τδν οΰτω με άγαπήσαντα, καΐ " χίβΓι , εΐΪ3πι$ϊ βάβο η\%τΑ εβδβπι , υΐ βηίηοαι ΐιοιη

ταύτα μέλαιναν ουσαν, ώστε τήν ψυχήν σου ύπέρ

τών προβάτων θεΐναι, ά σϋ ποιμαίνεις ; Μείζονα ταύ

της άγάπην ούκ Εστιν έπινοήσαι, ή τδ τη" σή ψυχή

τήν σωτηρίαν τήν έμήν άνταλλάξασθαι. Δεϊξον ουν.

μοι, φησί, ποΰ ποιμαίνεις, ίνα εύροϋσα τήν σωτή-

ριον νομήν, έμφορηθώ της Ουρανίας τροφής, ή"ς δ μή

φαγών, ού δύναται είς τήν ζωήν είσελθεΐν- και δρα-

μοϋσα πρδς σέ τήν πηγήν, σπάσω τοϋ θείου πόμα-

τος, δ σϋ τοις διψώσι πηγάζεις, προσχέων τδ ύδωρ ]

έκ της πλευράς, τοϋ σιδήρου τήν φλέβα ταύτην άνα-

σημώσαντος · ου 4 γευσάμενος πηγή γίνεται άλλο-

μένου 'είςζωήν αίώνιον. "Αν γάρ έν τούτοις με ποι-

μάνης, κοιτάσεις μέ πάντως έν μεσημβρία, δταν έν

ροδίιεπδ ρΓΟ ονίϋϋδ ςιΐ33 Ια ρ3δεϊδ?Νοη ρυ1ε$1

εορίαιΐ 1)30 πι3]ογ άίΐεείϊο , ςυβηι Ιυβ »ηΙπι»

ΠΙ63Π1 ρβΓπιυΐΒΓβ $3ΐαΙεοι. ϋοοβ ηιε ϊ^ϊΙυΓ, ΐηςυίΐ ,

υ1)ί ρ3$εΐ8, υΐ μΙιιΙϊτ! ϊηνεηΐβ ρββίίοηβ εοβΙεδίϊ

ϊιηρ1ε3Γ ηαΐΓϊπιεηΐο, ηυοΊ αυί ηοη οοπιεϋϊΐ, ηοη

ροίεβΐ ίη^Γβϋί ίο νίΐϊηι χΐβΓηβπι ; εΐ βεεαΓΓβη* 3(1

ΓοηΙεηι , ϋίνάηυηι ροΐυηι ηβιιπβπι, ςυεηι Ιυ Ιαη-

ηυβιιι εχΓοηΐε ρπί1>β8 ιίΐίβηΐίουβ, ίςυβηι ρΓοΓυηϋεη»

εχ Ιιιο ΙβΙεΓε , ΓβΓΓΟ ηβε νεηβ 3ρεΠ3 , ςυαηι ςηί

ςυ8ΐ3νεΓΪ(, βΐ Γοηβ βφΜί βϊΙΐεηΓίί 3(1 νίι»πι «Ιβπιηιη.

5ί βηίιη ΐη ηϊ8 ηαβρββο&β, ιηε οηιηίηο ίβοϊββ οιι1)»ιβ

ίη ηιεπΗίβ, (]υ3ηι1ο ίη ραεεηι δίιηυΐ άΌτηυβηδ, Γβ-

ηυίβδοαιη ίη Ιυεε ςυχ 03Γ81 υηιΐιΐ'3 ; 8Ϊ(|υϊ(1εηι πιοπ-

ειρήνη έπ\ τδ αύτδ χοιμηθεΐσα, έν τώ άσχίψ φωτΧ^Ο'βδ υ«»1)Γ3 ε3ΓεΙ,,βο^ΙϋΟΜ.Ιβ βϋρβΓνβΓίϊεβΜ,ίΗς..»

άναπαύσομαι * ίσκιος γάρ πανταχόθεν ή μεσημβρία,

τοϋ ίρ.ίου της κορυφής ύπερλάμποντος, έν ή* σϋ κοι

τάζεις τους ύπδ σοϋ ποιμανθέντας, δταν τά παιδία

σου δίξη μετά σεαυτοϋ εις τήν κοίτην. Ούδε\ς δέ της

αναπαύσεως τής μεσημβρινής άξιοϋται, μή υίδς φω·

τδς κα\ήμέρας γενόμενος · 6 δέ κατά τδ ίσον έαυτδν

τοϋ τε έσπερινοϋ κα\ τοϋ όρθρινοϋ σκότους χωρίσας,

τουτέστιν δπου άρχεται τδ κακδν καΐ είς δ καταλήγει,

ούτος, έν τή* μεσημβρία παρά τοΰ ήλιου τής δικαιο

σύνης κοιτάζεται. Γνώρισον ουν μοι , φησί , πώς

χρή κοιτάζεσθαι, κα\ τίς ή δδδς τής μεσημβρινής

άναπαύσεως · μήποτέ με τής άγαθής χειραγωγίας

άποσφαλεϊσαν ταϊς άλλοτρίαις τών σών ποιμνίων

άγέλαις ή τής άληθείας άγνοια συναγελάση. Τα

Ιυ ε»1)3Γ0 Γαεΐ8 εοβ >|ΐιθ8 (ιι ρανίβΐϊ, ηιιαηιΐο Ιιι ρυε-

Γ08 ιπο8 εχεϊρίεβ Ιεευπη ίιι ειιϋίΐε. Νειηο 3υΐεηι Ιι;ιο

τηοΓΪιΙϊηηη Γοιμιίϋ (Ιί^ηυβ εεηδείυτ, ςυί ηοη (ιιεηΐ

Γιϋυ8 Ιηείδ, ει η'Ηιΐδ (Ιίεί. Ουί βυίειηβε εχ χο,υο βε-

ρ3Γ3νίΐ 3 τεδρεΠίηΐβ ει πιβίιιΐίηίδ ΐεηε1)Γί$, Ιιου

881, η Ιη ίηεϊρίΐ ιηηΐιιιη ρΐ ίη < ] 1 1 ο < 1 ϋεδίηϊΐ, Ϊ8 ίη ηιε-

ι-'ιάίε, υΐ ίη εο ευΐιεί, εοίΐοεβίυτ 3 8οΙε )(ΐβΙίΐίχ,

δί);ηί1ίε3 εΓ§ο ιηϋπ, ίηςιιίΐ, ςυοηιοιίο οροΓίεβΙ εα-

1)»Γε εΐ ρ»8εεΓε, ει ηιιχηβιη 8ΪΙ νΪ3 ςιιίεΐίβ ηιβΡΪ-

(ΙΊβηιν; ηβ ΓοΠε 3 ηΐ3ΐηΐ8 ιυχ ϋειίηείίοηε (Ιε>3ρ83

νβΓΚαΐίβ Ϊ8ηοΓ3η11», δίηιυΙ εοηςί'ε^βΓ ευηι £Γ<'(;ί-

1>ιΐ8> 3ΐίεηί8 3 Ιυίδ ονίΐιιΐδ. Ηχε ϋίχίΐ, <1ε ριιίεΐιι ίΐα-

άίηε <] π ;ι· εί 3εείάίΙ (ΙίνΐηίΙυδ δοΙΙίείΐβ, εΐ νοίεηβ ίη-

(εΙΙί^εΓε ηυο ρ;ι< Ιο εί ίη ρεΓρεΙυιιπι ηιηηοΛί ρΓο-

ειπεπερΐ τοϋ γενομένου κάλλους αύτής θεόθεν άγω-«ο 8ροπΐ38. δβί νοοε δροηβί ηοηίΐυηι εδί ά\$η.ύ3,

νιωσα, και δπως δν είς τδ διηνεκές παραμένοι αύτί) ευιη ϋειιβ (Ιο εβ ηιείίϋδ ρΓονίάεΓεΙ, Λ αά ηΐ3]ιΐδ

ή εΰμορφία^, μαθεϊν άξιοΰσα. Άλλ' οδπω καταξιοΰ- (ΙεδίίΙεΓίιιιη ε^υ8 βεεεηιΙεΓεΙ ευρίϋίιβίεηι άΜηΐίο
---- _ιιρϊϋϊ

ται της τοΰ νυμφίου φωνής, τοϋ θεοΰ τ:ζρ\ αύτής ίπιεηϋχ νοίιιρίβΐίδ, υΐ εοπι (ΙεδίάβΓίο δίπιυΙ βυρε-

ν.^π&ν τι προβλεψαμένου · ώς 3ν είς μείζονα πό- ΓβΙυΓ ΙχΙΪΙίβ ; 8εά βηιίεί δροηβί εβιη βΙΙοηηυηΙυΓ,

ηιιοπιοάο δίηι ίη ΙυΙο ίυΐυη, ηυχ βί χίβυηΐ ϋοηβ,

εοηβυΐεηάο βχροηεηίεβ. ΕβΙ ϊυίβηα Ιεεΐ3 ο,ιιθ(|ΐκ'

βοΓϋΐιι οΓβΐίο ρΓορίβΓ οοδουπΟΐεηι. 8ίε βηίηι 1ΐ3·

Ιίεί άϊα'ιο :

θον τήν έπιθυμίαν αύτής άναφλέξειεν ή άναβολή τής

άπολαύσεως, ώστε συναυξηθήναι τω πόθω τήν εύ-

φροσύνην · 4λλ' οί φίλοι τοΰ νυμφίου πρδς αύτήν δια

λέγονται, τδν τρόπον τής τών προσόντων άγαθών

"Εστι δέ κεκαλυμμένος δι' άιαφείας χα\ δ παρ' έχείνων λόγος.
άσφαλείας διά συμβουλής ΰφηγούμενοι.

"Εχει γάρ οδτως ή λέξις-

Έάτ μίι χτφς σέαυτήν, ή *αΛή έτ Ί·υναιξ)ν, 8ϊ ηοη εοι,ηοκαε ΜΐριοΜ, ο ρηίοΐιτα Ιηΐ*

ΙζεΛϋε σϋ ί»· ατέρναις τών ποιμνίων·· σον, χαϊ ΜνΙκτη, ερηάοη (η Ϊη ναΐΐ9»$ 9,ε3αηι Ιμλτημ,

"Μ3ΙΗ. χνιιι, 12.
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<! ραια Ιιαάοι ϊη (αοιτηαοαίϊ» ραιίοπίη». 8βη- Α χοΐμαινε τοί'ς ερίρονςίχΐ σχη-ώμασι τών χοιμέ-

δΐΐδ αιιίειη ηοπιηι νοιίχκυιη εβί ιηί,ηΐΓβιιιιβ εχ εοη

βεςιιεηΐία βοπιηι ςιιχ δΐιηΐ β\:\ηιίη:ιΐα. ϋοηδίπιείίο

βυΐεπι νίιΙβίιΐΓ, ηβδοϊο ςυοιηοιίο, εβδε πι'ιηυδ Ιιι-

ο'κ1:ι. Οιιίδΐΐϊπι βδΐ πρι βεηβαδ ? Τιιΐ'υβϊηΐΒ ηο$ οοη-

βίτναιηΐί γ»Ιϊο, βδΐ δεϊρδίιιη ηοη ί^ηοπίΓβ, ιιβφΐβ

αΙίςιιί(1 βΐϊικί ςυαηι (μιοά ϊη βε εβί νκίοιιίοιη, εχϊ-

8ΐϊιη3Γβ δεϊρδίιιη 3$μίο>Γ6 : ηυοο" ςυίϋειτι πδ3εοϊ-

<1ίΙ ςυί βείρδοδ ηοη οοιΐδίϋβΜηίοδ, νίτεδ, 3υΐ ριιΐ-

εΙΐΓίΐυιΙΊηβηι, ααΐ £Ιογϊ3πι, :πιΐ ροΐοηΐίαπι, αυΐ αΐϊ-

ςιιαβ 3ΐί38 Γαουΐΐαΐεδ, 3υΙ ΓαβΙιιηι, »υΐ εηΓροηδ ηιο-

Ιειη αε ηι»£ηί1ιΐιϋηειη, απί Γογπιχ ε1ε£3ηΐΪ3ηι, αιι(

αΓκμικΙ αϋικΙ ϊη δβΐρδίδ νϊάεηΐεδ, 8ε Ιαΐεβ εββε εχϊ-

8ΐίιη3ηΐ. ΓιορίοΓϋΛ βυηΐ βυί ηοη Ιυΐί ευδίοϋεδ,

ρεΓ ΙιαοΊΐιιϋϊηειη 3(1 βΐίεηυηι, ρΓορηαη) ηε£ΐί£ειιΐεδ

νων. Τούτων δέ των βημάτων ή μέν διάνοια πρόδη

λος έχ της των έξετασθέντων ακολουθίας έστ\ν , ή

δέ σύ\ιταξις δοκεΐ πως τήν άσάφειαν Ιχειν. Τίς ονν

ή διάνοια ; Άσφαλέστατόν έστι φυλακτήριον ήμών τδ --

έαυτ&ν μή άγνοήσαι, μηδέ τι άλλο των περί αϋτέν

βλέποντα, έαυτδν οίεσθαι βλέπειν · όπερ 6ή πάίχου-

σιν οΐ έαυτών άνεπίσκεπτοι, ίσχϋν ή κάλλος, ή δόξαν,

ή δυναστείαν, ή τινα πλούτου περιουσίαν, ή τΰφον,

ή ϊγκον, ή σώματος μέγεθος, ή μορφής εϋμοιρίαν, ή"

άλλο τι τοιούτον έν έαυτοΐς δρώντες, τοιούτους έιυ-

τοΰς είναι νομίζουσι. Διά τοΰτο σφαλεροί φυλακές

είσιν έαυτών, τή περί το άλλδτριον σχέσει, άφύλα-

κτον περιορώντες το Γδιον. Πώς γαρ άν τις φυλάξειεν

8 μή έπίσταται ; Ούκοΰν άσφαλεστάτη φρουρά τών -

ϊηευδίοα'ίΐιιιη. 0υεηΐ3(1ηιθ(](ΐπι εηίιη ειΐδΙΟϋΊεπΙ Β έν ήμΐν άγαθών, τδ έαυτούς μή άγνοεϊν, καΐ το

γνώναι Ικαστον έαυτον όπερ έστι, κα\ ακριβώς

έαυτδν άπο των περ\ αϋτδν διακρίνειν, ώς αν μή

λάθοι φυλάσσων άνθ'- έαυτοΰ τδ άλλότριον. Ό γαρ»

πρδς τήν έν τψ κόσμω τούτω βλέπων ζωήν, κα\ τα

ένταΰθα τίμια φυλακής Αξια κρίνων, ουκ οίδε το

Εδιον διάκρινα·, τοϋ αλλότριου. Ούδέν γάρ τών παρερ-

χομένων έστ'ιν ήμέτερον. Πώς γάρ άν τις κρατήσειε

τοϋ παροδικού τε κα\ ρέοντος ; ΈπεΙ ουν ϊμμονον

κα\ ωσαύτως ϊχει ή νοητή τε καΐ άθλος φύσις , ή δέ -

ΰλη παρέρχεται διά ρ^>ής τίνος κα\ κινήσεως πάντοτε

άλλοιουμένη· άναγκαίως ό τοΰ έστώτος χωριζόμενο;,

τώ άστατοΰντι πάντως συμπαραφέρεται ' κα\ δ τδ

παρερχόμενον χα\ τδ έστδς καταλιπων, Αμφοτέρων

ηιίδρ'ιβαι ϊάςυοά ηεκεϊΐΤ ΕοΓυιη βΓ§ο ςυχ βιιηΐ ία

ιιοοίβ οοηοΓυπι οιι$ΐ(χϋβη<1θΓυηι ββΐ Ιηΐϊββίιηι η-

Ιίο, βείρβυπι ηοη ί^ηοΓίΓβ, βχαείεςυβ ει 3εουτ3(β

8β 80ΪΓ6 υηυηιηυβηιςυε ψι'ιά βΐ βεΐρβηηι άίκεεΓ-

ηεΓε βϋ ΐ Ϊ3 ςυχ βυηΐ εΪΓεα 86, ηβ ΊπιρΓυ(1εη$ βϋε-

ηιιπι ρτο δε'φδο ευδίοϋίαΐ. Οιιϊ εηίπι ιβρϊοίΐ »ά νί-

Ι.ιιη (\αχ 3ξ\1ατ ϊη Ιιοε οαυηύο, εΐ ςυχ Ηϊε βυηΐ

ρΓβ1Ϊ083 6ΧΪ8ΐϊπ)3ΐ ά\ξΜΛ ςυχ ευ8ΐο(1ί»ηΙυΓ, ηββοϊΐ

(ΠδοβΓηβΓβ ρΓορΓΪηπι α!) αϋεηο. Νϋιϊΐ εηϊιη ε*1 ηο-

ΒίΓυπι εοΓααι <]υχ ΐΓ3Π8ευη(. Οαοαιοάο εηίπι (Ιοηιί-

ιιαίϋΐη οΙιΙ'ιηϋβΓίδ ίη ϊά ςυοά ΙιαηδΊΐ ει ΠιιίΙ ? Ουηι

βΓ^ο 63 ςυχ ίηίοΙΙίβοηΐία ρβΓοίρΊΐυΓ ει 681 πιαίεήχ

6Χρ6Γ8 Π3ΐυΓ3, 8ΐ3ΐ>ΪΙΪ8 8ΪΙ, 61 δβΠίρβΓ δίηΐίΙίΐΟΓ 61

βοϋβηι ηιοάο 86 ΙιαυεαΙ ; ΐΓβηεεβΙ αυΐεπι ηιαΙΟΓία Γ διαμαρτάνει, τδ μέν άφιε\ς, τδ δέ κατέχειν μή δννά'-

ρεΓ Πιιχυιη ηιιβηιύβιηεΐ πιοΐυηι ββηιρβΓ ιηπίαΐα : ηβ-

εεββε ε$( υίςιιί α1> 6οηηο(1 8ΐ3(,8βρ3Γ3ΐυΓ,οηιηίηο

εΪΓευπιΓβΓ3ΐιΐΓ ουηι εο ηυοά εδ( ϊη8(3ΐ)ίΙε ; βΐ ςυϊ

ρεΓ86(|υί(ϋΓ ϊά (ΐπηιΐ Ιι αιίδίι, 6( Γβΐϊηηυίΐ ίίΐ ςυοά

68( 8ΐ3ΐ)ϊΐ6, κίΓοςυο ΓπΐδίΓαΐυΓ, ιιΐ ηιιϊ αΐΐβτυιιι ςαί-

(Ιειη «ΙίηιίΐΐαΙ, αΐίοιιιιη νβΓΟ ηοη ρο88ίΙ ΓβΙίηεΓε.

Ρΐ'ορΐ6Γβ3 3ΐηίοοΓΐιιη 8ροιΐ8Ϊ εοηδίΐίυιη ιΐίείΐ εα ςυχ

<1ίε(α βαηΐ, ηεπιρε : 5ί ηοη εοβηο$εα> Ιείρ»αηι, ο

ρηΙοΗτα ϊηίοτ ηχηίχεη», α^ηάύτβ (η ϊη να{ί<)':ί» ρτβ-

ΐ}ΐι>η:(ΐ ραιεβ Η<Βάο$ («οι ίη ΙαύεηιααιΙίι ραϋοτυ,ηι.

ΙΙοο ιιιιΐοηι 6$1, ηυοά ςυϊ ββίρβυηι ί^ηοΓβνϊΙ, η

βΐ'('£θ ςυίο'επι οιηηίυηι εχείάϊΐ, 8ΪΠ)υΙ πηίοπι ρββεί-

ιμγ ευιη Ιιχιΐΐβ, ηυοΊπη βίβιίο τεΐεο(3 ε8ΐ λΑ «ϊηϊ-

8'ιΐ'ϋπι, ευηι Ιιοηιΐδ ρ38ΐοΓ ονο$ βΙιΙυβΓίΙ 3 (1εχ1η8,

μένος. Διά τοϋτό φησιν ή τών φίλων τοΰ νυμφίου

συμβουλή τά είρημένα ότι Έάν μΐ) γνφς σεαν-

τ1\ν, ή χαΛή έτ γνναιξίΐ, ίξεΛθε σϋ έτ πτέρταις

ιώ>· χοιμγίωτ ' καΐ χοΐμαινε ζοϋς έρίρονς έπϊ

σχητώμασι τώτ ποιμνίων. Τοΰτο δέ έστι τ£ ; "Οτι

ό έαυτδν άγνοήσας έκπίπτει μέν της τών προβάτων

άγέλης, σύννομος δέ γίνεται τοις έρίφοις, ών ή στά>-

σις έπ\ τδ σκαιδν άπεώσθη ' ούτω τοΰ καλοΰ ποιμέ-

νος, έκ δεξιών μέν τά πρόβατα στήσαντος , άφορί-

σαντος δέ τής κρείττονος λήξεως έπ\ τδ άριστερδν

τά έρίφια. Τοΰτο τοίνυν έκ τής τών φίλων τοϋ νυμ-

φίου συμβουλής παιδευόμεθα, τδ δεϊν εις αυτήν βλέ-

πειν τήν τών πραγμάτων φύσιν, κα\ μή πεπλανη-

μένοις Γχνεσι τής άληθείας παραστοχάζεσθαι.

1ι*ιΙοδ 3α(ειη 3 ιηεΙίοΓΪ δΟΓίε 8ε§Γε§3νεΓίΐ 3(1 $ΐηϊ$(Γ3πι. Εχ 3ΐηϊεοΓαπι βΓ§υ δροηδί εοιίδίΐϊο ύίβεϊπιιιβ,

0Ρ0Γ16Γ6 3δρίθ6Γ6 3(1 ϊρββΠΙ ΓβΓϋΙΠ ΠαΙυΓίΠΙ, 61 ΙΙΟΠ νββίϊβϋδ 6ΓΓ3ηΐί1)υ8 » ν6ΓΪΐ3ΐβ 3ΐ)6ΓΓ3Γβ.

διιηΐ βυΐβπι Ιιχε νεΓΐ»3 είΛΓΪΒδ βχρίϊεβηιΐβ. ΜϋΙΐϊ ρ Σαφέστερον δέ χρή τδν περ\ τούτων έκθέσθαί

Ιιοιηίηεδ ηοη ]ϋ<ϋθ3ηΙ ίρεϊ ςιιεηΐ3(1ηιο(1υηι ββ ηα-

ΙιεβηΙ Γ68 ηβΐυτχ, βεά εοΓυηι ηυί νϊχεΓυηΙ ίηΐυεη-

Ιε8 οοηδίιείϋϋίηβηι, αίιβΓΓαηΙ 3 83ηο ΓΟΓυπι ίυα'Ίεϊο,

ηοη ρηια'εηΐεπι αΐϊηυαηι Γ3ΐίοείη3(ίοηβιη, δβά γ»-

Γιοηίδ βχρεΓίεηι οοηδυείυάϊηεπι οοηί εΐ ηοηεδΓι

«οηδίίΐυεηΐβϊ ]ιιάίεειη, υηάε 8εϊρ80$ ρΓονεηυη! 3(1

ίπιρεΐΊ3, βΐ ηια^ίδίΓαΐυδ, ηοηΟΓβδςυβ εΐ δρΙεηάοΓβδ

ςηϊ δυηΐ ίη ηοε ιηυηαΌ,οΐ πιβςηίΓβεΐυηΙηιυηάβηβπι

ροΐεηιΐΐπι ει πΐ3§ηίΐυάίηεσι, ευιη δίΐ ίηοεπαπι ςυο

8ΪΙ υηυπιςυοάηυε εοΓυιη ΓβιΙίΐυΓυιη ροδί ηηηο νϊ-

Ι3ηι. Νοη βηίιη (1ε Γιιίαπδ ϊϊΐίδ Ιιιΐο Γιάε]υϋε( εοη-

ιυείυϋο, ουΐιΐδ Ηηίδ δίρβηϋΐηβΓΟ ίηνεηίΐυΓ §Γεχ

λόγον. Πολλοί τών άνθρώπων ούκ αϋτοί χρίνουσιν

δπως έχει τά πράγματα φύσεως, άλλά πρδς τήν

συνήθειαν τών προβεβηκότων δρώντες, τής ύγιοΰς

τών βντων κρίσεως άμαρτάνουσιν, ούκ έμφρονά τινα

λογισμδν, άλλά συνήθειαν άλογον, τοΰ καλοΰ κριτή-

ριον προβαλλόμενοι * δθεν είς άρχάς τε κα\ δυνα

στείας έαυτοϋς είσωθοΰσι, καΐ τάς έν τώ κόσμφ περι-

φανείας, κ&ι τους ύλικοϋς δγκους περί πολλού

ποιούνται, άδηλον δν εις δ τι τούτων έκαστον κατα

λήξει μετά τδν τήδε βίον. Οΰ γάρ ασφαλής τών μελ

λόντων έγγυητής ή συνήθεια, ή"ς τδ πέρας έρίφων

ευρίσκεται πολλάκις, ο0χ\ προβάτων αγέλη. Νοείς δέ
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; χδν λόγον έκ της τοΰ Ευαγγελίου φωνής. Ό Α 1ι«ι1οπιπι, ηοη ονίυηι. (}υο<1 βϋΐεηι ιΐίεο ρίβηβ ίη-

δέ πρδς το Γδιον τής ανθρωπινής φύσεως βλέπων, ΙθΙΜ^ΐϊ εχ νοεε βναηββίϊϋ». Ο,ιΓι αιιΐυιιι ββρϊ-

τοϋτο 8έ έστιν δ λόγος, καταφρονήσει μεν τής άλό- οϊ' 3<1 ϊ«1 ςοοό! 831 ρΓορηυπι Ι)ΙΙΠ)3Π3Β Π3111ΓΓ6, Ιιοε

γου συνήθειας, ούδεν δέ ώς καλδν αίρήσεται, δ μή ΛϋΙβπι βδΐ ΓβΙίο, (ΙεδρίείεΙ ηιικίοιη Μΐίοιιίδ εχρβΓ-

τή ψυχή φέρει τδ κέρδος. Οΰκοϋν ού χρή πρδς τά~ Ιβπι εοιίδΐιείυιΐίηεπι, ηιιΙΙυιη ηαίειη Ικιηηιη εΙί|$8ΐ

Ιχνη των βοσκημάτων βλέπειν, α τω γεώδει βίω δια ςηοά" ηοη 3ΠβΓ3ΐ Ιιιεπιιη :ιηίηι:κ. Νοη οροΠβΙ ΐτςο

των πτερνών ένσημαίνονται οι προωδευκδτες τδν βίον εοδ 3(1 ρεεαάΊιηι βδρίεβΓβ νεδίί^ίί, ο,η»! ρεΓ εβίεεβ

αφανής γαρ έκ των φαινομένων ή τοΰ προτιμοτέρου 608 3ί£ηίΠε3ηΙ ηιΓι νίΐίε Ιειτβη* 8υηΙ βΙΓιχϊ ; β]ιΐ9

κρίσις, έως άν έξω τοΰ βίου γενώμεθα, κάκεΐ γνώμεν εηίηι ςιιοό! εδί ρΓΧδΙβηΙίυβ,εχ ίίδ ςιιη: ηρρατβηΐ ηοη

τίσιν ήκολουθήσαμεν. Ό τοίνυν μή έξ αύτών τών^ 681 ηΐϊηίΓεδΙιιπι μκΐίεϊιιηι, άΌηεε εχ Ιιβε νίΐ3 εχεεβ-

πραγμάτοιν διακρίνων τδ καλδν έκ τοΰ χείρονος, άλλα δεπιιιιΐδ, εΐ ΗΙίε εθ|;ηονεπιηιι& αυοδηβηι δίπιυδ δε-

τοϊς Γχνεσι των προωδευκότων έπόμενος, τήν παρελ- εοΐί. Ο,υί εΓ^ο ηοη εχ ίρδϊδ Γευυδ αΊδεεπιίΙ ϊιΐ ςυοιΓ

θοΰσαν τοΰ βίου συνήθειαν διδάσκαλον τής Ιδίας ζωής Ιιοηιιιη εδί εΐ ΙιοηεδΙυηι ηΐ) εο α,υοά" εδί ηΐ3ΐυπι, δε<1

προβαλλόμενος, λανθάνει πολλάκις, κατά τδν καιρδν δειριεηδ νβ&ΐί^ία εοπιηι αυί ρι-χεεδδβΓίιηΙ, ρπβ-

τής δικαίας κρίσεως, Ιριφος άντ\ προβάτου γενόμενος. _ ΙβΓίΐΛΐιι νίΐχ εοηδυείιιϋίηεπι ωεϊβοΐΐ δίΐι'ι ρΓΟ νίΐ*

Ούκοΰν ταΰτα λεγόντων Ιστιν άκούειν των φίλων, ηιηςίδΐ™, 83?ρε ΓαΙΙϊΙιΐΓ ΙβηηροΓβ άΊδΟΓβΙίοηίδ, εΐ ίηι-

δτι Σϋ, ώ ψυχή, ή έκ μέλαινης γενομένη καλή, εΓ ρπιιίεπδ ηχαΊΐδ ρΓΟ ονβ βΓΠείΙυι·. 1/ιεβΙ βηξο αιιυΊιβ

σοι μέλει τοΰ συνδιαιωνίζειν σοι τής εϋμορφίας τήν ηχε άΊεεηΙεδ αιιιίεοδ : Τυ 3ηίηΐ3, ςιιχ εχ ηί$;ι·3 ία-

χάριν, μή τοίς Γχνεσιν έπιπλανώ των προωδευκότων 013 88 ρυΐϋίιτα, δί εβί ΙίΙιί ευΓΧ υΙ \οηξθ Ιειιιροι-β

τδν βίον άδηλον γάρ εί μή τρίβος έρίφων έστ'ι τδ (ΙιιγοΙ μι:ιϋη ει (ΙεεοΓ Ιιιχ Γοπηιε, ηε βοειτεδ ροδί

φαινόμενον, οΤς σϋ κατόπιν άκολουθοΰσα, διά τδ μή νεδίΐ^ί» εοπιηι ςιπ ρι-χεεδδεηιηΐ ; ηοη 8δΙ εηίηι

φαίνεσθαί σοι τοϋς διά τών Γχνωντήν άτραπδν τρί- ΒρεΠιιιη, 3η δίΐ ηχόΌπιηι δεηιίΐ3 63 φιχ :ιρρ3Γετ

ψαντας, έπειδάν παρήλθες τδν βίον, κα\ κατολίσθης ςιΐ3ΐη (υ βεαυεπβ ; ρπφίει-εβ ςυοιΐ 3 Ιε ιιοη εει·-

έν τή τοΰ θανάτου μάνδρα, μήποτε προστεθής τή ηβηΐιΐΓ ςυϊ νβδΙΪΒΪίδ βιιίδ νϊβιη ΐΓϊνεΓυηΙ, ροδΙο,υβΓη

τών έρίφων άγέλη, οΤς άγνοοΰσα διά τών Ιχνών τοΰ νίίβηι ιηηδπιίδεΓΪδ, εί ίη ηιοιΊίδ δίβουΐυηι ίηείιΐδ»

βίου κατόπιν έπηκολούθησας. Γιιεπδ,ΙίηιεηάΊιηι εδί ηε ίη §ι·εββηι ηχπΌπιηι 3δεπ-

1>3ΓΪϋ, ηυοδ ίβηοηηδ εοπιηι νεδίίβϋδ ίηδί&Ιεηδ, 36-

ευ(» 68 .

"Α*· γάρ μη γτφς σεαυτην, χα.1η έν γνναιζίν, 5ί «ηϊπι ηοη οοφιοιοα» Ιΐ\ρ$απχ, ο ρκ/ί/ΐΓβ ι'ιι-

6ξεΛ0β σύ έτ πτέρναις τώτ ποιμνίωκ, χαϊ Λοί-ι^ΐτ τηιιΐϊβηι, ΐςτεάΐη Ιη ίη ναΐϊφϊι ρηριιηι €1

μαινε τους ερίφονς έπϊ σχηνώμασι των Λοιμνίωτ. ροία Ιινάοι ϊη ΙαύετηααιΙϊι ρα»Ιοτατη. Οιιοιΐ ςηϊ-

"ϋπερ δι' έτέρου τινδς άντιγράφου σαφέστερον ϊστι Λαια Γ»είΙίιΐδ ΙίεεΙ ίηίεΙΙίςεΓε ρεΓ ηΐΐέπιηι ε\εηιρΐ3Γ,

κατανοήσαι, ώς δέ μή τήν σϋνταξιν τών βημάτων *· "β νεΓΟΟΓυηι φπιίοιη εοιίδίΓυεΙίο νί(Ιε3ΐυΓ ηοη

δοκεϊν άσυναρτήτως έχειν. ΦησΙ γάρ, δτι Έάν μή 0θΙι«ΓεΓε. ϋίεϊΐ εη'ιηι : 5ί ηοη εοα.ηο»α» Ιε ίριαιη,

γτως σεαντήν, ή χαΛή έτ γυναιξί, έζηΛθες γ 0 Ρ«'«Αίβ ΐηΐετ ηι«/ι'βΓβϊ, ερτεαα ει ϊη νειΙϊρΧί <)τε-

έχ Γών Λτερνωτ τοΰ ποιμνίου, χαϊ ποιμαίνεις 3αηι · «' V*"* ηνεάοί ρτο ΙαίετηαεηΙϊί ραιίοτηνη,

έρίρονς άντϊ σχηνωμάτων ποιμνίων ώστε δι' ί«1βθ ϋΐ ςη» ίη ηΪ8 άϊοΐίβ »ρρ·Γβ· βεηΐεηΐίβ, εχΒείε

Ακριβείας συμβαίνειν τήν έν τοίς ρ"ήμασι τούτοις εοηνεηίβΐ εί ςυβπι ρΓϊυδ ροδίιϊηιυδ εοηιεχίιΐδ εοη-

έμφαινομένην διάνοιαν τή προαποδοθείση θεωρία τοΰ Ιεηιρίαΐίοηί. Νβ εΓ^ο Ιι«ε ϋυί βεείίίβηΐ, βΐΐεηιΐε Ιίοΐ

λόγου. Ούκοΰν Γνα μή ταΰτα πάθτις, πρόσεχε σεαυτη, 'Ρδ' . Ί'εί' 8ΰπρΙαΓΛ : Ηα?ε εβί εηίηι Ιυΐίδδίηιβ όο-

φησ\ν ό λόγος. Τοΰτο γάρ έστιν άσφαλές τών άγαθών ηοπίπι εοηκεΓνβηίΙοΓυηι ηΐϊο. ΰο^ηοβεε ΐ|υ3η(υιη

φυ)ακτήριον· γνώθι πόσον ΰπέρ τήν λοιπήν κτίσιν Β>8 Π0η0Γ3ί3 8 0Γ88ΐΟΓβ ρΐαβ ςαβηι ΓβΗςϋΟ ΟΓββΙαη.

«αρά τοΰ πεποιηκότος τετίμησαι. Ούκ ούρανδς γέγο- Νοη ίβεΐυιη ΓυίΙ εοϊΐυηι 1111330 ϋεί ; ηοη Ιυηβ, ηοη

νεν είκών τοΰ θεοΰ, ού σελήνη, ούχ ήλιος, ού τδ τών 8θ1 , ιιοη δϊϋεΓυηι ρηΙεΙίΓίΙυαΌ, ηε(]υε ςιιίιίςιιβιη

ίστρων κάλλος, ούκ άλλο τι τών κατά τήν κτίσιν Ο α\\αά εχ ίίδ ςιιχ εβΓηυηΙυτ δεειιηϋυηι Μίαηοι. Τα

φαινομένων οίιδέν. Μόνη σϋ γέγονας τής ύπερεχού- βοΐη ΓβεΙβ 8δ εΟϊ^ίεδ ιιαίϋΓβε ηυ3Β οιιιηεηι δυρεΓβΙ

σης πάντα νοΰν φύσεως άπεικόνισμα, τοΰ άφθάρτου ίιιίεΐΐίβειιΐίβιη , δίιιιίΐίΐυιΐο ρϋΙεΗπΙοα'ίηί» ίη ηϋβιιι

κάλλους όμοίωμα, τής άληθινής θεότητος άποτύπω- ηοη εβάίΐ ΊηΙεΓίΙυδ, εχρΓ8δδ3 Γι^υΓβ νεΓ* α"ινίηί-

μα, τής μακάριας ζωής δοχεΐον, τοΰ άληθινοΰ φο>τδς ΐΛΐίδ, νϊΐίβ 1)83186 ΓβεερΙβευΙϋΐη, νεΓί Ιυηιίηίδ ϊιιΓογ-

έκμαγεϊον, πρδς δ βλέπουσα, έκεϊνο γϊντ), δπερ έκεϊνός ηιηΐυιη δίηιυΙβεΓυιη, 3(1 (\υοά βδρίείεηδ ίιΙ ηηοα1 ί!1ε

έστι, μιμουμένη τδν έν σοι λάμποντα διά τής άντι- εδί εΠΊοεΓίί, ίιηίίβηδ ειιπι ςιιί ίη Ιε ΓεδρΙεηϋεΙ, ρεΓ '

λαμπούσης αύγής έκ τής σης καθαρότητος. Ούδέν ούτω δρ1ειιιΙοι·επι εχ 3(1νεΓ80 ΓβΓ·ιΙ@βιιΙβιπ εχ 1ϋ3 ριΐΓίΟΙε.

τών δντων μέγα, ώς τώ σώ μεγέθει παραμετρεϊσθαι. Εοπιηι ςυ33 8υηΐ ηίΙιίΙ εβί βιίεο ιηα^ηιιπι, υΐ δυδεί-

Ό ούρανδς δλος τή τοΰ θεοΰ σπιθαμή περιλαμβάνε- ρί3ΐ (Ιίηιεηδίοηεηι Ιυκ ηιβ^ηίΐϋΐΐίηίδ. ΤοΙυηι ΓηεΙιιηι

ται, γή δέ κα\ θάλασσα τή δρακϊ τής χειρδς αύτοΰ ϋεί ρ3ΐπΐ3 εοηΙίηεΙιΐΓ ; Ι8ΓΓ3 ει ηΐ3Γβ ρυβίΙΙο ε]ιι»

περιείργεται. Άλλ' δμως δ τοιούτος και τοσούτος, δ Πΐ3ηυ3 εοηιρΓεΙιεηιΙίΙυΓ. 8ε(1 Ιβπιεη «ιαϊ βδΐ ΙίηΙιιβ

πασαν τή παλάμη περισφίγγων τήν κτίσιν, όλος σοι εί ΙβΙίδ, ςυί υηίνεΓδβηι εΓ83ΐιΐΓ3ΐη ρβΐπΐϊ εοηΐίαε(,

χωρητδς γίνεται, κα\ έν σο>. κατοικεί, καΐ ούκ ένστενο- Ιοίαδ 3 Ιε εβρΐΐυι·, βΐ ίη Ιβ η3ϋΐ(3(, βΐ ηοη ίη ΗΓεΙιιηι

χωρεί πάση τή φύσει ένδιοδεύων, δ είπών Ένοικήσω εο^ίΙιΐΓ ίη 1(13 νεΓϊβιΐδ ηβΙηΓί, ςαί άίχίΐ : Ιη εί! Λβ
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ίϊΐα&ο εΐ ά&αηΜα&ο ". δϊ ηχο ηβρίοϊαδ, ίη ηυΐίαιη Α έν αντοΐς χαι έμ.ιεριπατήσω. Έάν ταΰτα βλέπ^;.

Γ0ΙΙ1 ΐ6ΓΓ6ΙΐαΐΙ1 (ΙοΠβΟδ [II II III ΟΠίΙίΠΙΙ. Οΐΐίιΐ (Ιί(Ί>?

Ιιηο πβ οοοίυπι ςυίίίοιη ιίΐη εεηδβϋίΐιΐΓ αιΐηίίπιικίιιηι.

Ουβηιαϋηιοϋιιιη εηίηι, ο Ιιοηιο, εοείοβ ηυ'ηιίηοβΓίβ,

Ιείμδυηι 3$ρίοίοηδ εαοϋδ δΙα1)ϋίθΓειη εΐ <]ιπ·.ώί1ι<ι-

Γβ πι ? Νϋΐιι εοβίαιπ ηυίάειη ΐπιιι-ίι, Ιιιαυίεηι ουηι

εο ςυοά βειιιρεΓ ε$(, δϊιηυΐ ηιαιιεδ 3(1 χΙεΓηίίαΙειη.

Νοη αϋηιϊΓεί'ίβ ιογπι; Ιηΐίιικϋηοπι, ηεα,υε πι.ιιο ηυο<1

ρηηιΙιΐιΐΓ ίη ίηΩηίΙυηι, ψΓώιΐί τι I ρΓχεΒ$6$ ε$ εοη

εί( ούδέν των περιγείων τδν όφβαλμδν άσχολήσεις.

Τί τούτο λέγω ; Άλλ' ούδέν δ ουρανός σοι θαυμαστός

νομισθήσεται. Πώς γάρ θαυμάζεις τοϋς ούρανοϋς, .

ώ άνθρωπε, έαυτδν βλέπων τών ουρανών |»νψώτ«-'

ρον ; οί μέν γάρ παρέρχονται , σύ δέ τφ άει ϊντι

συνδιαμένεις προς τδ άΐδιον. Ού θαυμάσεις πλάτη

γης·, ούδε πελάγη πρδς άπειρον εκτεταμένα, ών έπ·.-

στατεΐν έτάχθης, ώσπερ τινδς ξυνωρίδος πώλων

δΐίΐιιΐιιβ , Ι3ΐΐι]ΐΐ3ΐη Βΐίειιί Οφίοηιιη οιίΓΓαϊ, 3<1 ί(Ι 'Έ ήνίοχος εύπειθή πρδς τδ δοκούν έχων τά στοιχεία

πυοιΐ 1ί1)ί νϊϋβΙΙΙΓ, οΙ>ε(1ίεηΙΪ3 εΐ ίιι Ιιια ροΐ6δΐ31β$ίΐ3 ταϋτα κα\ υπεξούσια. "Η τε γάρ γή σοι πρδς τάς τοΰ

ΙΐίΐΙιοιίδ Ιιχε βίοιιιειιΐ». Νβιιι εΐ Ιειτβ ΐΊΙ)Ί δΐιρρβ- βίου χρείας υπηρετείται, κα\ ή θάλασσα καθάπερ τις

(Η(3ΐ 03 ςιιιε »υηΙ ΙΙ8ΙΙΙ 3ϋ νϊΐαηι, 61 ηιαΓε ηοη 86- πώλος εύήνιος υπέχει σοι τά νώτα, κα\ έπιβάτην 4αυ-

ειΐδ αΐίμιο εςιιαβ ςυΐ Ι)3ΐ>εηίδ ΓΡβίΙιιι·, ΙίΙ)ί (ΙοΓδίιηι τής τδν άνθρωπον δέχεται. ·Έάν ουν γνώς σεαυτήν,

ρηεοβΐ, 61 3ΙΠ1Π1 δοδδοιοπι αεείρίΐ ηοιιπηοπι. δίει^ο' ή καλή έν γυναιξ\ν, ύπερφρονήσεις παντδς τοΰ κό-

Ιε οο^ηοδοηκ, ο ριιίεΐιη ϊηΐβΓ ηιιιΙίεΓεδ, Ιοιυιτι ηιυη- β σμου, καΐ πρδς τδ άϋλον άγαθδν διαπαντός όρώσα,

<1υηι ΰεδρίείεδ, εΐ 3(1 ιι)31οπ;ε βχρεΓδ βοηιιι» ρεΓρε- περιόψει τών κατά τδν βίον τούτον ιχνών τήν πλάνην.

Ιυο ίηΐυεηδ, εοηΐβιηηεδ ειτοΓεηι εοΓυη) α,υαϊ ίη Ιιβε [.Ούκούν άε\ πρόσεχε σεαυτή, κα\ ού μή πλανηθήση.

$ιιιιΐ νίΐβ νβδΙί§ίοπι:η. Αΐΐεηιΐβ εΓ|;ο δοηιρβΓ ΙίΜ περ\ την τών ερίδων άγέλην · ούδε ίριψος άντ'ι πρ<Η

ίρ$ί, εΐ ιιοη οΐΎβοίδ είΓεα 8Γβ8οηι πβάοπιηι, ηβςιιβ,Γ βάτου έν τώ καιρώ τής κρίσεως έπιδειχθήση, ούδε της

εΓΠείβπδ Ιιχιΐϋδ ρΓΟ ονβ ίη Ιβπιροιο ]ϋϋίεϋ ; ηει|υβ έκ δεξιών καθέδρας άφορισθήση· άλλ^άκούση τής

ίεβΓΟ^βοεΓίδ 3 $(3ΐίοηβ 3ΐ) ϋεχίεπιηι : δεά" αικίίοδ γλυκείας φωνής, ή φησι πρδς τά έριοφόρα τε κα>.

]υειιιΐ(ΐ3ΐη τοεεηι, <\αχ (ΙΊείΐ Ιαηί»οπ5 εΐ πΐ3ΐι$υε1ί$ ήμερα πρόβατα, ότι Λεϋτε, οί ενΛογιχμίτοι τοΰ Πα-

ονίΙιιι« : νειιϊΐΐ, ίεηεάίαϊ ΡαΙη$ η«, ειίοίε Ιι<Βτεάε$ τρύς μου , κ.Χι\ρονομι\σατε Γήτ ήτοιμασμέη^

τεφηχ νοΰϊ!

ηοκ ηυοςυε

Γ.οδίΓΟ ευί £ΐοη3 ίη βχευΐα $χειι1θΓυηι. Αηιεη.

ΠΟΜΗΛΑ 01. 0

* ειηιε, υιηεαιαι ι-αιηι πιει, αιοιε ιιατεαα τρνς μυν , λ.λ.,^·^·^^·- ,
Η$ ραταίϊ αηΐε εοηιΐϊΐηΐϊοηειη τηηηάΐ ". Οιιο Ι^ύμΤν βασιΛείαν άχύ χαζαβοΛής χόσμον.^τΗς καΐ

ςυε «Ιί^ηί ΓεραΙβηιυΓ, ίη ΟηπΒίο Οοηιίηο ήμεΐς άξιωθείημεν έν Χριστώ Ίησοϋ τω Κυρίιρ

ήμών, φ πρέπει ή δόξα εις τοϋς αΙώνας τών αιώνων.

ΙΙαρ. 1,^.9. Κί/«ι"ίοίκί πιβο ϊιι ενηίίιιι ΡΙιαταοηϊχ

α&ίιηϋανί Ιε, ρΓυρΐηηηα τηεα. 10. 1}ηαοι ραΐοΐιτσ: (ααα

$ηηΐ ρεηπ ΐικε είαιΐ ΙυτΙατίι,εοΙΙχιτη ίναηαϊοηί ηιοηϊ-

Ιία. 11. 8ϊτη11ϊΐη<1ίηει αηη [αάετηη» ιϋϊ αιηι ηοΐιι ατ-

ηβηΐί. 12. Ώοηεε τεχ ΐη ΜεηϋΐΗ »αο, πατάν» τηεα

άεά'χΐ οάοτεηι ιακπί. 13. Ρ'αιεϊαιίηι ηιι/ηΙκΒ ραΐτηείϊ!

ηιηι$ ηιϊ/ιϊ ϊη ηιεάίο ηύετιιηι ηιεοηνη εοηχιηοταιΊηητ.

ΒοΙηα Οι/ρι ϊ ραΐηιείίι ηιενι ίη ΐίπείι Εηααάάί.

0υ3»6υηί|ΐιο βηΐβ ε3 ηιΐ36 ηαηε 1οεΐ3 $ηηΐ ϊη ρτο-

(ΚΐιΓιϊβ €ιηΙίεί εαηΙίοοΓυιη , $ίιηί1ίΐοΓ $β ΙιηΙιβιιΐ

ίίςιιβ $ρ1εηϋθΓ ςυί ηιηηε ογϊΙιιγ ρο$1 ηοείεηι.Νεηιιβ

ειιίηι ίΙΙβ 6$1 Ιϋΐ ρυτα, 56(1 Ιυείβ ρΐ'ϋϋβιηΊιιιιι : οα

Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Γ.

Γί| 'ίχπφ έν αρμασι Φαραώ ώμοίωσά σε, ή

πΑησΙον μου. Τί ώραιώβησαν αϊ σιαγόνες σου ώς

τρυγόνες, τράχιχΛός σου ώς όρμίσκοι. "Ομοιώματα

τοΰ χρνσίου αοιήσομέν σοι μετά στιγμάτων τον

άργνρίου. "Εως ου ό βασιΛεϋς έν άναχΛίσει αυ

τού, νάρδοςμου ΐδωχεν όσμψ· αϋτοϋ. Άχύδεσμος

στάχτης άδεΛ^ιδός μου έμοί άνά μέσον μαστών

μου αί'ΛισΟήσεται . Βότρυς της Κύπρου άδείρι*

δός μου έμοϊ, έν ύμαεΧώσιν ΈγγαδδεΙ.

"Οσα πρδ τής παρούσης άναγνώσεως έν τοις προ-

οιμίοις τοΰ "Ασματος τών ασμάτων ήμΐν τεθεώρη—

ται, όμοίως έχει τ^ γινομένη μετά τήν νύκτα περ\

τδν δρθρον αύγή. Ούτε γάρ έκείνη καθαρδν φώς.

ηυοςυε ςυβ (ΙίεΙβ $αηΙ, $υηΙ Ιιυ]ιι$ηΐ0(1ί, 1 1 1 ηο!)ί$ ϋ άλλά φωτός έστι προοίμιον, καΐ τά εϊρημένα τοιαΰ-

δί^ηίΓιεεηΙ βχοΠυηι νεΓδβ Ιιιεί$, ηοη 1»πιειι ίη 8β

Ιιβϋεαηΐ ίρίοηι ΟΓϋβιη βοΙίβ εΙβΓβ ιιρραΓοηίοηκ Ν.ιιη

ίη ΠΜβ ηοίο'ειη ΙοςηίΙυΓ $ροη$α, ει βοιίο'ι, ει 3άο1ε-

δοοηιυΐχ : ηυηε 3ΐιΐειη νοχ ίρ$ίιι$ βροηβί, Ιαιίφίοπι

ογΜβ βοΙίβ οΗΐϋΓ , ΓβθίοΓυιη βρΙβηιΙοΓβ 3)>$-

οοηϋβηδ οηιηοιη βρΙβηάοΓβηι αβίΓΟΓυοι ςιιχ ριίυδ

3ρρηΓθΙ)3ηΙ, βΐ πιαίυΐίηί ςυθ(1 ΗΙυχβηΙ. 111α βυίοιη

οηιηΪ3 νίιη ςυΒίιιιΙηη) ΙοοεηΙ ριιι*£3ΐίοηυπι εΐ αβρ?Γ·

ίίοηαπι, ρεΓ ςιιββ οχρίαιη ίηίηιβ ρητηκιτ 3(1 Γββ

άΊτ1π39 εχείρίεη(ΐ3$ : ι\αοά 3υ1βπι ηυηε (ΙίείΙυΓ, ε$1

ρ3Γ(ίε1ρ»ιΐο ίρ&ίυβ (ΙίνίιιίΐβΓιβ, Ιρ$ο ϋεο ΤβΓίΗ) ρβΓ

ρΓορη3ΐη νοοβηι ίιιιρβπίβιιΐβ .ιικϋΐοΓΪ ροΐεδΟΙεΜ ϊη

ηυβηιηοη εβϋίΐ ίηΐεΓίΙυδ. Ει ι|ΐιοηιθ(Ιοίη ηιοηίοδίηα

ρ ΐΓς3ΐίοηί1)ΐΐδ ρΓΪαδ ρβΓ.ιΐυδ ΙδΓ3εΙ (Ιυο!>ιΐ8 (ΙίοΙίϋδ,

τα, ώς τήν άνατολήν μέν ήμΐν τοΰ άληθινοΰ κατα-

μηνύειν φωτδς , ού μήν έν έαυτοΐς έχειν αύτδν τοΰ

ήλιου τδν κύκλον τηλαυγώς προφαινόμενον. "Εν έκεί-

νοις μέν γάρ ή νύμφη φθέγγεται, και οί φίλοι, καΐ

αΐ νεάνιδες · νϋν δέ αύτοϋ τοΰ νυμφίου φωνή, καθά

περ τις κύκλος ήλιακδς ανατέλλει, άποκρύπτων ταΐς

τών άκτίνων αύγαϊς πάσαν τών τε προφανέντων

άατέρων, κα\ τοΰ ύπαυγάσαντος δρθρου τήν λαμπη

δόνα. Κάκεϊνα μέν πάντα καθαρσίων τινών και πε-

ρι^όαντηρίων δύναμιν ϊχει, δι' ών άφαγνισθεϊσα ή

ψυχή πρδς τήν ύποδοχήν τών θείων παρασκευάζεται ·

δ δέ νϋν λόγος, αυτής τής θεότητός έστι μετουσία,

τοΰ θεοϋ Λόγου διά τής ίδιας φωνής μεταδίδοντος τώ

άκούοντιτής άκηράτου δυνάμεως τήν κοινωνίαν. Κιΐ

ΙλτιΙ. χχνι, 12. " Μ3111). χχν. 5().
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ώσπερ έπ'ι τοϋ Σινά προπαρασκευασθεί τοις καθαρ- Α ΙβΠίο (ΙΊ^ηιΐδ οοηδβΐιιι·, ειιηιηιο ηιβηβ, υΐ βί ϋβιΐϊ

οίοις ό Ισραήλ έν ήμέραις δύο, τη τρίτη κατά τδν 3ρρβΓ63ΐ, ηοη ϋιηρίίυδ οεευρβίυδ ίη ΐ3ν;ιη<1ί$ νβδίί-

δρθρον άςιοϋται της Οεοφανείας , ούκέτι περί τήν 1>ϋδ, δεο" ίρδυπι Οειιηι βρβΗε δΐΐδεϊρίεηδ, ρΓορίβΓ

πλύαιν των ιματίων άσχολος ών , άλλ' αύτδν δεχό- ςϋ(Κ| βηίηιαϊ βοιΜεδ ρβΓ ρΓίεεβϋεηΙεβ 3ΐ)1ϋβΓ3* ριΐΓ-

μενος έμφανώς τδν θεδν , ου χάριν τδν τής ψυχής Γ ^(ίοηβδ : Ϊ13 βΐίαιιι ηυηε, αυ&! ίη ϋδ ςυ» ρηυβ <1ίεΐ3

ρ"ϋπον διά των προλαβόντων καθαρσίων άπεπλύνατο· 8υηι (αι1 οοηίβηιρίαΐϊο ρι-οοβηιίοηιηι Οβηΐίεί εβηιί.-

ούτω χαΐ νΰν ή έν τοϊς φθάαασι λόγοις γεγενημένη εοτυπι, <1ιιο1>Η8 άίβυιΐδ ρπΕεευΌηΐίοιίδ : Ιβηΐιιπι ρΓΟ-

τών προοιμίων τοϋ "Ασματος θεωρία κατά τάς προ- ΓυϊΙ υΐ 8ΐ)1ϋβΓβΙ βί βιιιυηϋίΓβΙ 3 80Γ(1ΐ1»ιΐδ εβι-ηίδ

λαβούσας δύο ήμέρας, τοσούτον ώφέλησεν, δσον έκ- δειιβιιιη ςιιί βδΐ ίη ίίδ ψι* (Ιίευηΐιιι·. Ιρδβ βιιίβηι

πλϋναι κα\ άποκλϋσαι τοϋ ρ"ύπου τής σαρκδς τήν έν 'ρ [>6υ8 νειΊηιπι ΙιοιΓιβ, ςνί βδΐ άίβδ ΙεΠίυδ, βρρβΓβ-

τβϊς λεγομένοις διάνοιαν. Αϋτδς δέ ό θεδς Λόγος σή- Μ ρο51 ρππιβηι βί δβοιιηύαιη ριΐΓ§3ΐίοηβιη, ηοη ίη

μερον, ήτις έστι τρίτη, μετά τήν πρώτην τε κα\ δευτέ- εβί^ίοβ β1 ρΓΟΟβΙΙβ, 61 δοοο 1υί)33, 61 ΙβΓπ1)ί1Ί ίβηβ

ραν κάθαρσιν, έπιφανήσεται, ού γνόφω, χα\ θυέλλη, β Γβάίεε ιιβςιιε 3ΐ1 νεπίεβιιι πιοηΐϊδ αιηϋίίαιιι »1)δΐβΓ-

καΐ σάλπιγγος ήχω, κα\ πυρί φοβερώς έκ πυθμένοςείς ^βιιΐβ, ίιρβηβηι 61 ηΐ3ηΊίβδΐ3ΐιι δυβιη ρι·3βΙ>εηδ ρΓ*-

άκρώρειαν τοϋ βρους τήν περιοχήν διασμύχοντι, φα- \ δβηΓιβπι, δβϋ ]υ6υηαΊΐ8 βί αΟίΐοίΙίδ οχ βρβείβ Ϊ1)>

νεράν χαΐ έπίδηλον έαυτοΰ τήν παρουσίαν ποιούμενος· Β ΐβτηοίΗ 3(1 δροιίδΕΒ ΙκΙίΙίίω δβ ΐΓΒΐΐδηιιιΟηδ 61 30-

άλλ' ήδϋςκαΐ ευπρόσιτος, έκ τοϋ φοβερού είδους εκεί- εοηιπιοοίβηδ. Ν'3ηι οαηι ςροηεβ ΓΟ^βνίδδβΧ υΐ βείτεί

νου πρδς τήν νυμφικήν εύφροσύνην μεθαρμοσά- Ιοο» ςαϊβΙΊδ, ίιι ςυίϋΐΐδ 1)θΐιυδ ρβδΙΟΓ νεΓ831ιΐΓ, ηβ

μένος. Τής γάρ νύμφης δεηθείσης μαθεϊν τοϋς τής «]αΐ€ΐ εοπιπι ςιι»; ιιοΙΙβΙ 3πιρ1ϊυδ ίρβί ίοείιΐϊΐ ρΓΟ-

άναπαύσεως τόπους, έν οίς 4 άγαθδς ποιμήν τήν δια- ί ι>ρΐβΓ ϊ^ηοΓβΙ'ιοηβιη , άείηάε ειιηι 3Π»ίεί βί εχροδυίδ-

τριβήν ϊχει, ώστε μή τι κατά άγνοιαν των άβουλήτων 8βη| η«ί8 8ϊι οβΓιυ8 ]υάβχ νβΓΪΙβΙϊδ, ηβηιρβ αϊ 3ηί-

παθεϊν · είτα των φίλων τδ ασφαλές τής άληθείας π)3 &ά βείρ^ιη βδρίείβΐ, εΐ δβ οοςηοδεβΐ : 8βίρδ3πι

κριτήριον ύφηγησαμένων, τδ πρ&ς έαυτήν βλέπειν βηϊιη Ϊ8ηοΓ3ΐβ, ρΓθηυηΐΪ3ΓυηΙ «δδβ ρπηοιρίοιη 61

τήν ψυχήν, καΐ έαυτήν γινώσκειν · τδ γάρ έαυτήν οοηββςυβηΐιβπι ηββοίβηίΐί ηιιϊάβπι ^1^^υ^(1 βϋυιΐ βο-

άγνοεϊν, άρχήν άπεφήναντο κα^. άκολουΟίαν είναι τοϋ Γπιηι ςυ3Β οροΠβΙ ; ςυοπιοίΐο ιη'ιιη 3ΐίςϋϊά αΥιαά

μηδέ άλλο τι τών δεόντων είδέναι. Πώς γάρ άν άλλο ιΐίδεοί ηυϊ δεΐρδίιιιι ίβηθΓ3(? ροδί ηκε Ιαηηυαπι ]3π»

τιμάΟοι, έαυτδν άγνοών; Έ*\ τούτοις ώς ίκανώς 83ιί5 βχρϋΓββΙί, ςυ3Β βηΊηυβ ρΓΐηοΐρβΙαιη ΙεηεΙ,

ήδη τοϋ ήγεμονικοϋ της ψυχής κεκαθαρμένου, έπανα- ΐβομίοΐβ, 0νΙιιγ νει!»ϋηι δροηδ* <1βδϊ(1βΓ3ηΙϊ. βα

τέλλει τη ποθούση ό λόγος , προτροπήν προς τδ τέ- ηϋ36 ρΓ5Β8β„υΛ βοοίρίεικίο, 3αΐΐ0Γΐ3ηδ αα \Α

λειον ποιούμε'Λς διά της άποδοχής τών παρόντων.ΐρ ήϋ0(1 β8ΐ ^ΐνϊηϊυβ. Ι,ίυβ βηϊιη ΓεΓαπι Γβεΐβ ββδίϊπιηι

Ό γάρ έπ\ τοϊς κατορθώμασιν έπαινος σφοδροτέραν 3(ΓβΓΐ ω^0Γβιη 3|ιίίηί 3ι30Γΐι3ιβη, Λ& ϊΑ ^οά 661

τοις κατορθώσασι τήν πρδς τδ κρεΐττον προθυμίαν βίβΐίϋδ.

έντίθησι.

Τίς ουν ό παρά τοϋ άληθινοϋ Λόγου γεγονώς πρδς Οη'κΙπβπι βΓ^ο ιΐίεϊΐ νβΓυπι νβΓίΐϋΜ νΪΓ{ίηί ?

τήν παρθένον λόγος; ϊππφ μου, φηΛν, έτ άρ-ί ΕηαϊίαΙηϊ τηβο, ϊηςυίΐ, ίη αιηϊΐιηι ΡΗαταοηϊ$ αι$ϊ-

μασι Φαραώ ώμοίωσά σε, ή χΛτ\σΙογ μου. 'Αλλ' ηιίίονί Ιβ, ρτυριηηηα τηεα. δεά (|ΐιοηί3ηι βχ εο ςυοοΐ

έπειδή οΰκ έστιν έχ τοϋ προχείρου τήν τών είρη- βδΐ ίη ρΓΟίηρΙυ, ηοιι Γβείΐβ ροΐβδί οοηδίΛεΓβΓΪ δεη-

μένων θεωρήσαι διάνοιαν, έξετάσαι προσήκει δι' έπι- βαβ βοπιιιι ςυ« εϋεΐβ δΐιιιΐ, εχβπιίηαηϋυιη βδΐ ε!ί!ί-

μέλείας, καθώς άν οΐόν τε ή, τδ προκείμενον. "Αλλην $6ΐιΐ6Γ ίο! (]ϋθ(1 β5ΐ ριοροδίΐυηι, ς»03(1 β]ιΐδ ίΪΡΓΪ

δύναμιν τήν άντιταχθεϊσαν τη 'ίππψ τοϋ Φαραώ παρά μ ροΐεπί. ΑΙΊβηι ροΐεδίαΐεηι βηυίΙΚυί Ρη3Γ3θηίδ ο!>·

τής ιστορίας έμάΟομεν, νεφέλην κα\ ρ'άβδον κα\ βίαιον ^β6ι3ιη ε!ί(Πείιηυδ 30 ΙιίδίΟΓΪβ, ιιεηιρβ ηυοεηι βί

άνεμον καΐ πέλαγος διχή διαιρούμενον, κα\ βυθδν έν νΪΓ^βιη βί νίοΐεηΐυηι 36 νεηεηιβηΐβιη νβηΐυηι βί

κόνει, χα\ τήν έκ κυμάτων τειχοποιίαν, και ξηράν ηιβΓβ 1)ί£»παηι (Ιίνίδυηι, εΐ ρΓοΓυικΙαηι ίη ριιΙνβΓβ,

άδυσσον, τήν διά μέσου τών έξ ύδατος πηγών χερσω- βί βχ υηάίδ βΟβοΙιιιη ηιατυπι βί βίεεβηι βΐινδ-

θεϊσαν · δι' ών απάντων έγίνετο τοις Ίσραηλίταις ή (ρ ΝΙΟΙ ρβΓ ίηΐέηιιβιΐίοδ ίη 3<|ϋίδ πιυΓΟδ 3ΓεΓ»εΐ3ΐιι

σωτηρία, πανστρατια τοϋ Φαραώ μετά τών ίππων βί δυϋάαίαιιι, ρβΓ ςιΐίβ οπιηία δβΐιιβ ρ3ΐΊ3 εδί ΙδΓβε-

τε χα\ άρμάτων συγκαλυφθέντος τοις κύμασιν. Ούδε- Ιίΐίδ, ευπι Ρ1ι3γ»ο ευιη Ιοίο βχβΓΟίΐυ, ε( οιιιη εςυίβ,

μιάς τοίνυν ιππικής δυνάμεως άντεισαχθείσης τφ βί ευΓΓΪΙ)ΐΐδ υηάίδ ΓιιηγϊΙ οϋπιΐυδ. Νυΐΐίί ίβίΐηΓ

Αϊγυπτίω στρατω, άπορον άν ε?η μαθεϊν ποία ϊππφ εορίίδ βςυβδίΓίΙιιΐδ οΙ)]βεΐίδ ^Ε^νρΙίοΓυηι βχβΓείΙηί,

τή διαφανείση κατά τών Αιγυπτίων άρμάτων ή ' ηοη Γβείΐβ ΓιιεπΙ δείΓβ ειιίηβηι βηυίΐ3ΐιιί <|υϊ »ρρ3-

νύμφη παρά τοϋ λόγου νϋν προσεικάζεται. Τη ϊππψ πιβΓΪΙ εοηΐι β ειΐΓΠΐδ ^Ε8)·ρΙίθδ, ιιυηο βδδίπιίΙεΙιΐΓ

μου γάρ, φησ\, τή έν τοις άρμασι τοϋ Φαραώ κατ- δροηδβ. ΕηυίΙαΙυί ηιεο, ΐηςυίΐ, ςυί ίη οηιτίΙ)υ$

ειργασμένη τήν νίκην, ώμοίωσά σε, ή πλησίον μου. ΡΙιβΓβοηΊδ ΓβροΠβνίΐ νίεΙΟΓΪβπι, βδδίϊηίΐβνί Ιβ, ρΓΟ-

ΤΙ1 δήλόν έστιν, δ^ι ώσπερ ούκ έστι διά ναυμαχίας ρίιΐ()ϋ3 ηιββ. Αηηοη βδΐ ηοε ιηβηίίεδίυπι, ςιιοά

ήττηθήναί τινας, μή ναυτίου στρατού τήν έν ταϊς ςιιοηιθ(1ο ΓιεΓί ηοη ροΐεδί υΐ ηβνβΐί ρΓχΙίο δίΐ

ναυσ\ τών έναντίων δύναμιν καταλύσαντος ■ οΰτως ρ3Γΐ3 νίεΙΟΓΪ» , ηίβί ηίΐυιίευδ εχβΓείΙυβ (1βπιβΓ56ΓΪΙ

οΰδέ άν έν Ίππομαχία τις ήττηθείη , μή τίνος ίπ- βχβΓείΙυπ» ϋοδίίαη) ςαί 681 ίη ηανίΐηιι : ίΐ3 ηβε ίη

πικής έκ τών έναντίων άντιταχθείσης δυνάμεως ; Εΐ βι|ΐΐ68ΐπ ρΓ8ε1ϊο νίεΐυβ ΓυεπΙ ςιιίδρίβιη, δί ηοη

δή τοίνυν τδ κράτιστον τής τών Αιγυπτίων στρατιάς, ϋΐίςιιιβ βςυββίΓβί εορϊχ ίηίιυίεοπιπ) εχ ηιίνεΓΕΟ

Ρατκοι. Οκ. ΧίΙΥ. 20
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βΙβ1βηηΙ? Ουοηϊ.ΊΠ) βΓ^ο υ π,υο-ίΐ εΜί ταΐΐιΐΐββΐ- Α ή ίππος ξν, τήν έπαχθεΐσαν αυτή χατά το άδρατον

πιιιπγι εχβΓεΐΙυβ ΛΕβγρΙίοπιηι βφΐίΙΜιιβ βηΐ, νΐιη δύναμιν, δι' ής ή νίκη χατά των Αιγυπτίων έγένετο,

3(1νβΓ$υαι ΐΙΙοβ ίΐΐβίαηι, ςυχ ηοη οαάβϋαΐ ·υΙ> οειι- Γππον ό λόγος ώνόμασεν ήσθάνοντο γάρ κάχεΐνοι

Ιοβ, ρβΓ α,υβηι βίΙνβΓδυδ .£ςγρΙίοδ ρ3Π3 βδΐ νίείο- τοΰ πολεμοϋντος , κα\ προς αλλήλους έβόων, Κύριος

Ιοπβ, εςυίΐαίιιηι 3εηρΙΐ(Γ3 ιιοιηίιιανίΐ : ηβηι ίΙΙί Τ πολεμεΐ τοϋς Αιγυπτίους, καί φύγωμεν ά-δ προσ-

φίοςιιβ &οιιΙίβ1)3ΐιι ευηι υεΙΙίξεΓβηΙεπι, βί ίηΙΟΓ δβ ώπου Κυρίου. Δήλον δε οτι καταλλήλωςτή παρασκευή

ιΐαηΐϊβαηΐ, Οοαίϊηαβ 1)ε11υηι ^βπΐ 3<1νβΓ8υ8 των εναντίων ό άληθινδς άρχιστράτηγος την ίδίαν

ρΐίοϊ, βΐ Γιΐβίαπιιΐδ 3 ΓαεΊβ Οοιηίηί. Ε$1 βυίειη ρβΓ- άνΟώπλιζε δύναμιν. Οΰχοϋν ξν τις άδρατος δύναμις,

βρίευυηι, ςυοά ρΓουΐ ίιιβπΐ ϊιΐ3ΐΓυεΐ3 3εϊε$ 3(1νεΓ- ή δια τών περί την θάλασσαν θαυμάτων ένεργοΰβα

83ΐ'ϊοηιιη , νβΓϋδ ϊπιρεΓβΙΟΓ βχεΓείΙυδ 8038 απηβΐ '·. τών Αιγυπτίων τον δλεθρον, ήν ϊππον 4 λίγος ώνο-

εορΪ38. ΕγβΙ βΓ^ο ςυχά'βηι νίηυδ ηοιι εαιίεηβ δυο μασεν. Άγγελιχήν δέ ταύτην στρατιάν ύπονοοϋμεν,

ϋδρβεΐυπι, ((1156 ρβΓ πιίηευΐα «[υ* ΓιβυβηΙ ϊη πιβγϊ, περ\ ής φησιν ό προφήτης· δτι Έχιβήση έπϊ

Λ5βγρΐϋ8 βΙΤεΓεϋαΐ εχϊιίυπι, ςιιηιιι δεΓίρΐυτα ποπιί- τοϋς Ιππους σον , χαϊ ή Ιππασία σον σωτηρία.

ηβν'ιΐ βςυοδ. Αη^εΙϊευπ) βυΐεηι εχεΓείΙυηι ευηι 6886 Άλλά χαϊ άρματος μνήμην θεοΰ έποιήσατο ό Δα6\δ"

£χ'ΐ8ΐίη)3Π)ΐΐ8 , (Ιβ ι]ϋθ ιΠςίΙ ρΓθρΙ)ε13 : Ακιηάι» λέγων Τύ άρμα τοΰ θβοϋ μυριοπΛάσιοτ ■ ψ ύπο-

ίηαα ΐαο», «ί βηιιϊίαΐα* β*Ι ίνα <α/«Μ **. 8βά ϋβϊ ^ ζεύγνυνται τών εύθηνούντων αϊ χιλιάδες. Έτι δέ

ςιιοςυβ ευΓΠΐβ Οατϊ<1 ΓεείΙ ηιεηΐίοηβπι , άΊεεηδ : κα> ή τδν προφήτην Ήλίαν με-αίσιον Ιχ γης έπ'ι τδν

€ατηι$ ϋβΐ άβαηι ηιϊ11ϋιι$ ιηηΐιϊρΐίχ", ευί βυοϊιιη- αίθέριον χώρον άναλαμβάνουσα δϋναμις τώ τών ϊπ-

£υηΙυΓ πιϊΐϋα ββτυι» α,υί άΊη£υηΙ. ΡΓΧΙβΓε» ςυχ πων ονόματι παρά της Γραφής δνομάζεται, κα\ αύ-

ΕΙϊβηι βιιΐιΐϊπιβπι β ΙβΓΓ3 3(1 Ιοοιιηι χΐΙιεΓευιη ΙοΙΙίΙι' τδν δε τδν προφήτην άρμα λέγει τοΰ Ισραήλ χα\ ίπ-

νίΠυδ , εαυοπιιη ηοηιΊηβ ηοηιίηίΙιΐΓ 3 8επρΙυΓ3. πέα ή ιστορία. ΚαΙ τοϋς περιοδεύοντας πάσαν τήν

Οιιίιιβιίαιη ίρβαοι ρΓορηβ13πι ιΐϊεϊι αίβίοη* ευΓΓυιη

18Γ36ΙΪ8 61 εςυίΐβιη »*. Εοβ ςαοςυε ςυί ΐοΐυηι ΟΓΟβηι

ΙβΓΓΧ οΗτβηιηΐ, ρβΓ ςυθ5 (6γγ> πιΜίαΐητ ει ςυίε-

βεΐι, Ζ3εΙΐ3Γί38 ρΓορηε(3 ηοηιίηανίΐ εΐ|υο8 «Ιϊβββ—

Γειιίεε ευηι εαηϊΐε, βΐηηΐβ ϊη ηιεάίο άυοτυιη πιοη-

Ιίιιπι". Εδί 6Τξο εςυηβ εί ςυϊ υηΊτεΓβίΙ»Ιβπι ροβ-

βϊιΐοΐ : 3ΐίυβ ςυίϋβπι βυηυηι (οΙΙεηβ ρΓορΙιβίηηι ;

>1ίυ$ αυΐεπι ίαείβηδ υΐ 1)3θίΐβΙυΓ ογ1)Ϊ8 Ιειτχ ;

οίχουμένην, δι' ων χατοιχίζεται και ήσυχάζει, Ζα

χαρίας ό προφήτης Γππους ώνόμασε , διαλεγομένους

πρδς τδν Ιππότην, τδν μέσον έστώτα τών δύο όρων.

Ούκοΰν "στι τις»Γππος τώ τδ πάν κεκτημένω· ή μέν

τδν προφήτην άνάγουσα· ή δέ τήν οίκου μένην οΐκί-

ζουσα· ή €έ ύποζευγνυμένη τώ άρματι · άλλη δέ τδν

θεδν Ιποχον έπ\ σωτηρία τών άνθρώπων λαμβάνου

σα · άλλη δέ τήν Αίγυπτίαν καταλύουσα δύναμιν.

3ΐίυ8 αιιΙβΓΠ ηυί ]υη^ίΙυΓ ευιτυί ; »Γιυδ ίίειιι ^ Πολλής τοίνυν οδσης έν ταΐς θείαις ΓραφαΙς της διά

ςυΐ ϋβυιη αεείρίΐ νβείοΓβπ) αά ββΐιιΐβπι Ιιοιηί-

ηηπι, 3ΐίυι βυίβηι ηυί ^Εςγρΐί38 ο1)πιΐ( εορίββ. Ουηι

βΓ^ο ΐη ϋίνίηίδ εηυΊβ ιη»%ίΛ ςηχ 3ρρ3Γβΐ ρερ

ορεΓ3ΐίοηβ3 ιΙίΟβΓβηΐί» , 388Ϊηιΐΐ3ΐυΓ εςιιίΐαΐυί ςηί

^Εβνρΐίί» ρβΓάϊΙ εορί38, 63 ςιικ ρβΓ ευΓβυπι νίπυ-

Ιί$ ϋεο 3ρρΓορίηηυ3τί(. 113 βηΐιη βί <1ίείΐ ΥεΓίιυπι :

Εηαί$ ϊμϊ* %η £«Γπί>Μ« ΡΙιαταοηϊ* ααίηιίΐανϊ Ιι,

ρτορίηηηα τηεα. IIαϊ138 ·ηΙβη βΜςυβ ηΐ3ςη38 ΐ3ΐι-

δίπιυΐ νβΓίιυπι ευιηρΙεείϊΙυΓ : 61 681 ηαΜίη

Ιβυιΐυηι εβίίΐο^υβ ςυ» ηίι βςπίί ΓβεΙβ Γυΐι βββίπιϊ-

ΙβΙ'ιο. Ουχευηηυβ βοίπι (1ε ΙδΓ3ε1β εοηιπιεηιοΓβηΐυΓ

ΐη τεςίοηβ ^^ρΐίοΓυηι, 8βΓνί(υ8, ρβίεχ, Ιυΐυη),

ΐ3ΐεΓβ8; υηίτβΓ83 εΪΓβ3 ΙεΓΓαηι οεευρβιϊο ει αΠΙίοΐίο,

ά"απ βΟΓυηι ορβΓυπα ρΓχίβεΐΐ, ςυϊ ςυοΐί<1Ίβ αϊ) εϊβ

τών ένεργειών φαινομένης διαφοράς, τή καΟαιρετικΤ)

τής Αιγυπτιακής δυνάμεως Γππω παρεικάϊεται ή

διά τοΰ δρόμου τής άρετής τφ θεφ πλησιάσασβ.

Οΰτω γάρ φησι πρδς αϋτήν ό Λόγος · δτι Τχ\ 7ππφ

μου έτ άρμασι Φαραώ ώμοίωσά σε, ι) χΑχ\σίον

μου. Πολλούς δέ καΐ μεγάλους έπαίνους ό λόγος έν

έαυτφ περιείληφε· καί τις κατορθωμάτων κατάλογος

έστιν, ή πρδς τήν Γππον ταύτην όμοίωσις. "Οσα γάρ

τοΰ Ισραήλ έν τη παροικία τών ΑΙγυπτίων μνη

μονεύεται, ή δουλεία, ή καλάμη, ό πηλδς, ή πλινθεία,

πάσα ή περ\ τήν γήν άσχολία, οί χαλεποί τών τοιού

των- έργων έπιστάται, οί τδν πήλινον αυτούς καβ'

έχάστην ήμέραν άπαιτοΰντες φόρον, δι' ους τδ Οδωρ

αΤμα γίνεται, κα\ τδ φώς σκοτίζεται, κα\ βάτραχοι

ΙυΙευιη 6χί^ε1)3ηΙ ΐΓΪϋυΙυηι, ρΓορΙβΓ αυοβ βςιια Γιΐ Ο τοις οΓκοις είσέρπουσι, καί ή καμιναία κόνις τάς

οη^υίδ, βί Ιυχ ο1)8ευχ3ΐυΓ, ει Γβηχ δΟΓρυηΐ ίη άο-

γπο8, ει ε εβηιϊηο ρυΐνΐβ Γαοϊΐ ρυβίυΐββ εηαδεί β

εοΓροπυυδ, 61, υΐ ββηιεί (Ιϊοαιη ΟΓηηίβ, Ιοευβία,

ενηίρηεβ, υΓυεηυβ, %τ»ηάο, ςυχ βεεΐϋβπιοί ρππιο-

^εηϊΐΊβ : Ιιχε οπιηίϊ, βί ςυχευηςυβ πιβϋυ$ ρεΓββ-

ςυίΐυΓ 1ιϊ$Ιογϊ3, ρβΓ ηιηβ βεςυΪΓΐΐυΓ 83ΐυβ ΙδΓββΙΐΐίδ,

681 Ιαιιϋυπι βΓβΐιιηεηΙυιη αιιίηικ ηυχ Οβο εοη]υη-

ΙίϊΐυΓ. Νοη βηΐηι 68861 838ΪηιΗ3ΐ3 ίΙΙί βχβΓΟΪΙυί ςυΐ

■9&1ομ ρβπΐίΐ ^^ΥρΙίοϊ, ρβΓ ςυβπ» 3 πιαία ΙγΓβηηίάβ

1ΊΙ>βΓ3Ι11Γ ΐ8Γ3β1 , 1)181 63 ΟΠΙΠίβ ΓββΙβ £6813 0850ΠΙ,

ηηχ 61 ^Εκ^Ρ(υΠ> ρεπίυηΐ, βί ροΓίηΙ ϊΐβΓ 3(1 ϋβυηι,

βΟΓυηι «]ηϊ 3 Ιίπιο ^γρΐϊη ηιίβΓαηι 3(1 ΐεΓΓβιη ργο-

φλυκτίδας άπδ τών σωμάτων άναζέειν ποιεί, χα\ τά

καθ* έκαστον πάντα, ή άκρ\ς, οί σκνίπες, 6 βροϋ-

χος, ή χάλαζα, τών πρωτοτόκων τά πάθη· ταύτα

πάντα καί όσα πρδς τδ κρεϊττον ή Ιστορία διέξεισι,

δι' ών γίνεται τοις Ίσραηλίταις ή σωτηρία, έπαίνων

έστ\ν ΰπόθεσις τϊ) τφ θεφ συναπτομένη ψυχή. Ού

γάρ άν ώμοιώθη τή δυνάμει έκείνη, τή καθαιρετικη-

τών ΑΙγυπτίων κακών, δι' ^ς έλευθεροϋται ό Ισραήλ

τής πονηρός τυραννίδος, εί μή ταϋτα πάντα καί

ταύτη κατώρΟωτο, τά τε καθαιρετιχά της Αιγύπτου,

χαϊ τά παρασκευαστικά τής πρδς τδν θεδν πορείας,

τών μετοιχιζομένων πρδς τήν γήν τής έπαγγελίας

»' Η303ε. ιιι, 8. ·· Ρ53ΐ. ιχνιι , 48. " IV Κεβ. ιι, II. » Ζ3ε1ι. ι, 8.
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απδ της Αιγύπτιας Ιλύος. Ούκούν έπειδή, καθώς

φησιν 6 θείος Απόστολος , πάντα πρδς νουΟεσίαν

ήμών άναγέγραπται , όσα ή θεόπνευστος περιέχει

Γραφή · ούδέν άλλο ή συμβουλεύει διά των πρδς τήν

νύμφην είρημένων ό Λόγος ήμϊν, οτι χρή κα\ ήμάς

Εποχον δεξαμένους έφ' έαυτών τδν Λόγον , κα\ κατ-

αγωνισαμένους την Αϊγυπτίαν ίππον αύτοϊς αρμααι

κα\ άναβάταις, κα\ πάσαν αύτών την πονηράν δυ-

ναστείαν τφ ύδατι καταπνίξαντας, ούτως όμοιωθήναι

δυνάμει έκείνη, καΟάπερ τινά ίππον την άντικει-

μένην στρατιάν έναφέντας τω ϋδατι. Ώς δ' άν σαφέ-

στερον μάθοιμεν τδ λεγόμενον, τοιοΰτόν έστιν* Ούκ

Εστίν όμοιωΟήναι τι) ϊππψ, ίι' ής τά άρματα των

ΑΙγυπτίων τφ βυθφ κατεπόνθη, εί μή τις διά τοΰ μυ

στικού ύδατος της τοΰ Αντικειμένου δουλείας έλευ-

θεροϋμενος, παν Αίγυπτιάζον νόημα, κα\ πάσαν άλ-·

λόφυλον κακίαν τε καΐ άμαρτίαν τψ ύδατι καταλι-

πών , χαθαρδς άναδύη , μηδέν της Αιγύπτια; συν

ειδήσεως τφ μετά ταύτα βίω συνεπαγόμενος.

Ό γάρ άκριβώς πασών καθαρεύσας τών Αιγυπτίων

πληγών, αίματος , καΐ βατράχων, καΐ φλυκτίδων,

καΐ σκότους, άκρίδος τε και σκνιπών, καΐ χαλάζης ,

κα\ της τού πυρδς έπομβρίας, καΐ τών λοιπών, ών

ίστορίας μέμνηται λόγος, ούτος άξιός έστιν όμοιω-

θήναι τη δυνάμει έκείνη, ής Εποχος ό Λόγος γίνεται.

Πάντως δέ ούκ άγνοούμεν τά διά τών πληγών σημαι

νόμενα, πώς γίνεται τοις Αίγυπτίοις τδ αίμα πληγή,

κα\ ή τών βατράχων όσμή, καΐ ή τοΰ φωτδς εις τδ

σκότος μεταβολή , χα\ τά καθ' Ικαστον πάντα. Τις

γάρ ούκ οίόε διά ποταπού βίου αϊμά τις γίνεται, εκ £

ποτίμου τού πρότερον ε!ς διαφΟοράν άλλοιούμενος·

καΐ τί ποιών ζωογονεί τω Ιδίω οίκω τήν τών βατρά

χων δυσωδίαν καΐ πώς μεταποιεί τδν φωτεινδν βίον,

ε£ς Εργα νυκτι φίλα κα\ ζοφώδη, δι' ών ή της γεέν-

νη: κάμινος τάς πονηράς τής κατακρίσεως φλυκτίδας

άναζέειν ποιεί; Ούτω δέ καΐ τάκαΟ' Ικαστοντών έν

Αίγύπτφ κακών (δάδιον μεταβαλεϊν εις παίδευσίν τε

κα\ σωφρονισμδν τού άκούοντος, άλλά ' περιττδν άν

εϊη μηκύνειν διά τών όμολογουμένων τδν λόγον.

Τούτων τοίνυν κα\ τών τοιούτων κρείττους γενό

μενοι, καΐ τω θεώ πλησιάσαντες, κα\ αύτοί πάντως

άκουσόμεΟα· ότι Τ}} ϊααφ μου έτ άρ^ιασι Φαραώ

ώμοίωσά σε, ή ΛΛησίσν μου. "Αλλά λυπεί τυχδν ρ

τους σώφρονας κα\ καθαρδν έξησκηκότας βίον, ή

πρδς τδν ίππον όμοίωσις· διότι πολλοί τών προφητών

άπαγορεύουσιν ήμίν τδ όμοιούσθαι τοις Γπποις, τοΰ

μέν Ιερεμίου τήν μοιχικήν λύσσαν τω ονόματι τών

ϊπ-ων διασημάναντος, έν οΤς φησιν "Ιπποι ΟηΛυ-

μανεΐς έγετήβησαν, έκαστος έχϊ ττ\ν γυναίκα τοΰ

πΛησΙον αΰτοϋ έχρεμέηζε· τού δέ μεγάλου Δα6\δ

φοβερδν ποιουμένου τδ ώς ϊππον τινά κα\ ήμίονον γί-

νεσΟαι, ών κελεύει κατασχεϊν έν κημφ τε και χαλινφ

τάς σιαγόνας. Διά τούτο παραμυθείται τώ έφεξής

λόγφ τήν τοιαύτην διάνοιαν, λέγων δτι Ού τοιαύταί

"σου είσ\ν αΕ σιαγόνες, κάν ίππος ης, ώς κημού χρή-

ζειν και χαλινού είς άγχόνην άλλά σοι διά τής κα-

θαρότητος τών τρυγόνων ή σιαγών καλλωπίζεται.

" ΙΟογ. χ, 11. " ίατειη. ν, 8. " Ρδ3ΐ. χχχι, 9.

ηιΪ38ίοηΪ8. ΙςίΙυΓ ηυαικίοα,ιιίιίειιι, δίευΐ (Ιίοϋ ιΐίνίηιιβ

ΑροδΙοΙυδ", οιηηί3 δεηρίβ δυηΐ 3ΐ1 ηοδίΓαηι βιΐιηο-

ηίιίηηεπι , ψιχ ιΐίνίηίΐυδ ίηδρίταΐα εοηιίηεΐ 8οΗ-

ρΐυχβ : ηίΐιίΐ βϋυιΙ ηοοίδ εοηδυΐίΐ ΥβΓουπι ρβΓ βα

(|ϋ8β άίεΐβ δυηΐ δροηβκ, πυβηι (]ΐιο(1 ηοδ υροΝεΐ βα-

ρΓ» ηοδ δΐιβεερίο ΥβΓϋϋ νβοΙΟΓβ, βΐ άβνίεΐίδ ει^υίδ

^Έςνρΐϋβ, ευηι ίρβίβ ευιτί1)ΐιβ 61 Μββηβοηουβ, εί

οηιηϋιυβ ϊιηρΓοΜβ οορϋι βυ&Όοΐίβ, Ϊ13 Μ3Ϊηί1>π

ίΙΙίδ οορίίβ, Ι3ΐιςυ3πι εηυϊΐαΐυηο ςπβηιϋίιη, εοδ ηυί

3ΐ1νβΓ83Γίιιπι εχεΓεΊΐυηι ίη βςααιη (ΙεπιβΓδεΓυηΐ. υΐ

βυίειη βρεΠίϋβ ίηΙεΙΗςβπιυβ ςυοά (ΙϊεΐΙυΓ, ϊϋ ε$ΐ

ιΐδίτηοάί : ΡϊβΓΪ ηοη ροΐεΐΐ αϊ ηδδίηιίΙβίυΓ ςυίεηυβιη

βςαϊβ, ρβΓ ηαοβ ϊη ρΓοΓυηάιιπ) $υη( ύειηεΓβί οιπ τυδ

^ΕβνρΐΊοΓυηι, αΐβΐ ροΓ βςιιβπι ηα;3ΐϊοαηι Π1>βΓ3ΐϋ8 λ

ΒβΓνίΙαιβ βάνεΓδβΓπ, οπιηϊ δβηδα ^Ε{;νρΐΪ3οο, εί

οηιηί εχίεηιο νίιϊο βΐ ρεεεβίο ίη βςυβ τείίείο, ροΓβ

βπιεΓ^αΐ, Λ8>'ρΐΪ30* εοηδείεηΐίχ ηίηίΐ βεευιτι Λά-

Ίυεεηδ ϊη νίίβω ρο&Ιε3 ΓυΙιΐΓ»ηι. Ουί εηΐπι ββΐ

ρίβηε ρυΓυβ &1» οηιιιίουδ ρΐα^ϊβ ^Ε^ρΐϋβ, δβηβιιίηε,

ει ΓΒηίδ, 61 ρυδίυϋδ, ε( ΙεοεϋΓίβ, ΙοουδΙίδςιιβ ει

5ονηϊρ1πΙ)ΐΐδ,6ΐ ^Γβηάϊηε, εί ϊπιοΓβ ί^ηίβ, ει ε^ΐβι-ίε

ςυοΓϋπι (Ιίνϊηα πιεπιϊηίι ηίδίοτίβ, Ϊ8 άϊ^ηυβ εδί ςυί

388Ϊπιί1εΙϋΓ ϊΐΐΐ νϊποΐϊ ευ]αβ νβΓϋυπι εβί νεΟοΓ.

Οιηηίιιο αυίειτι ηοη ίςηοΓ3ΐηυδ εα ςα* δϊςηίΟεαη-

Ιυτ ρεΓ ρΐ3{38, ηϋεηΐ3(1ηιο(1ιιηι ^Ε^ρΐϋβ δαη^υίδ

Γυίΐ ρ1αξ3, ει οϋοΓ γμιαπιο, ει Ιαεί» ίη ΐβηβΐΜΤΜ

ιηιιΐ.ιΐίο, εί εχΐβΓβ οηιηίΑ. Ουΐ$ εηΐπι ιιεβείΐ ρεΓ

ευ]υ8Πΐθ(1ΐ νΐΐβιη 01 βαηβΐιίδ ηυίδρϊβιη, »1) εο ηυοά

ρηυ$ εταΐ ροΐ3ΐ>ί1β ηιιιΐβΐυδ ίη εοΓΓυρΙίοηειη : ει

(]ϋί(1 Γαείεηβ, άοπιί 8υ% ρΓΟΟΓββΙ ΙεΙπιπι ΓβηβΓυηι

οάοΓεηι : εί ςϋειηαύιτιοίΐιιηι ΐΓβηδπαυίαΐ νίίβηι 1υ-

εϊάβιη ϊη ορεΓ3 βπιϊε» ηοείί εί Ιεηευηδ, ρβΓ ςυκ

Γοηιβχ ^εΐιεηη» Γαείΐ ευυΙΙίΓβ ηΐ3ΐ»8 ρυδΐυ1»8

(ΐ3ΐηη3ΐίοιιί8 ? 113 αυίειη υηιιηιηυυάςιιε εχ ηιαίϊβ

(]υ« βυηΐ ίη Λ^χρΙρ, Γβείΐβ εβί ΐΓ3ηδΐηυΐ3Γ0 οϋ

εηιαίΐίοηεηι εί εβδίίςβίίοηειη αικίίίοπδ. δβιΐ Γυβι ίΐ

δυρεΓνβεβηειιιη εχίεηϋβιε ΟΓαΙίοηειη ρβΓ 83 αβ

ςηί5υδ εοιίδίαΐ.

Οϋη» ΗΪ8 βΓ^ο ει ςυ% βιιηΐ 1ιυ}υδΐηοάί εναδεηπιιΐδ

βυρεηοΓββ, ει 1)βο αρρΓορίηςιιβνεΓίηιυβ , ίρδί ςιιο-

ςιιβ οπιηΊηο βυαίβαιυβ : ΕςαΟαΙπί ιηεο ίη ««Γη'ίιιι

Ρηαταοηϊ* Ιβ α$Μη»Ιαβϊ, ρτορϊηηηα τηεα; &οά βοβ αυί

ΐ6ΐηρβΓ3ΐ3πι εί ρυταιη νίίαιη βχβΓειιβπιηΙ, ΓοΠ3β$β

ηιαίβ Ιΐ3ΐ)εΙ ίΙΙιιϋ, 8β εςυο εδδε 3δ$ίιηί1»1η$ : ρΓΟ-

ρίετεα ψιοά ιηυΙΓι ρΓΟρΗβΙβ ηουίδ ρΓΟΙιίυειιΙ ηβ

35δίιηί1εηιιΐΓ εςυίδ , ευηι ίεΓεπιίββ ςαίϋβπι βιΐιιΐΐεηϊ

Γ3ΐ)ίβπι εςυοΓυιη ηοηιίηε δί^ηιΓκ'βνεΓίΙ, ευιη άίείΐ :

Εηαϊ ϊη (εηιϊηα* αητβηΐεί (αείϊ αιηΐ : \ιηΗ&ηηϊ*αυ.ε

Ιιϊηηίεύαΐ αά ιιχοτεηι ρτοιϊηιχ ιαϊ " ; πιβςηυδ ηυΐεπι

ϋανϊιΙ Γειη ϋυχεπίβδδε ΐεΓΓίοϋεηι, ΓιβΓΪ 8ΐευ( βηυυιιι

εί ηιιιΐυηι : ηυοηιπι ^ι1^ει ίη εβπιο εί ΓΓβηυ ιηϋχϋ-

1»8 εοηδΙπη^βΓβ **. ΕΙ ίάβο εο ^υο(1 (Ιβίηεερδ βε-

ςηίΙιΐΓ, ευηι ββηβυηι ηιίΐί§3ΐ , άίεεηδ : Νοη βυοι

ηιβχϋΐχ Ιιΐ9β ε]ιΐ5ΐτιθ(1ϊ , υΐ βίευΐ βψιυβ εαηιο ει

ΓΓεηο οριΐδ ΙαΐΜϊΒδ ιιΐ εοηδίΓΪη^Γίδ : δεά ρεΓ ρυπΐ3-

Ιειη ΐιΐΓΐιιηιιη Ιίυί οπιηΐυτ ^εηβ. Οϊοϊΐ εηίηι : βυαη
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ρυ{<:Αι-£ (αΰία ιαηΐ Ι'ώ'ι </«ηιε ίίαιί ιητίηήι! ϋε ηβε Α ΦησΙ γάρ· ΤΙ ώραιώθησαν σιαγόνες σον ώςτρνγό-

αιιίεπι βνβ (εβίαηΐιιτ ςυί Ιικε ουδβΓΥΛΓυηΙ , ςυοά δί νες. Μαρτυρεΐται δε παρά των τά τοιαύτα παρατε-

βερ3Γ3(3 ΓιιεηΙ 3 οοη]υ^ϊο , ηιβηεΐ (Ιείηεερβ 3θ1ίΐ3- τηρηκότων, τούτο τδ δρνεον μένειν, εϊ διαζευχθείη

ΓΪ3, ηβε. ευιη ιιΐΐο εοη]αη(;ίΙιΐΓ : 3(1βο ιιΐ ΐη 63 ηβ- της συζυγίας, εις τδ έφεξής άσυνδύαστον, ώς φυσι-

ΐιΐΓβΠίει· βχοΓΟββίυΓ Ιεηιρειβηΐίπ. ΡΐΌρίβΓβα 5εηί(5- χώς έν αύτώ τδ κατορθοΰσθαι τήν σωφροσύνην. Λιά

Πΐ3ΐίΐ 3 Ιαικίιιιιι δί£ΐιίΙίε3ΐίοηε 3 Ύβ^ο εοπιρΓβΙιεηδβ τούτο τδ αίνιγμα των έπαίνων συμπαρελήφθη ύπδ

εβί Ιιγεο 3νΪ8, ςιιοιΐ ρΓΟ ΙΥεηο ΓυβηΙ άίνίηί βςυϊ τοΰ Λόγου τούτο τδ δρνεον, ώς αντί χαλινού γίνεσθαι

Γ03χί11% ΙιιΠυπδ βδδίηιίΙοΓιο , ρβΓ ςιιβπι δί$ηίΠε3ΐυΓ τ$ σιαγδνι της Οε£ας ίππου τήν της τρυγόνος δμοίω-

νΐίαιπ ριΐΓ.ιηι ηιιίε εςυο εοηνεηίΓβ. Ρι·όρΐει·ε3 ευπι σιν, δι' ής ή καθαρά ζωή έπιπρέπειν τ^ τοιαύτη

3(ΙπιίΓ3ΐΐοηβ βί (ΓιείΙ νβΓϋυηι : Οιιαηι ρνίοΙιτιε \αα<ζ ίππω βιάση μαίνεται. Διδ θαυμαστικώς φησι πρδς

ίΗΠί §εηα; Ιχκε ηΐ ΙατΙητί» : Τιυίο βιιίεπι 8υ1)|ϋη§ίΐ αύτήν 4 Λίγος· ΤΙ ώραιώθησαν σιαγόνες σον ώς

3ΐΪ3ΐτι ςιιοα,ιιβ ΐ3αάβπ> ρβΓ δίηιίΐίίικίίηεηι : ϋοί/κη» τρυγόνες. Επάγει δέ τούτω χα\ έτερον δι' δμοιώ-

/ιμιηι $ΐοαί Ιητηκει. Νβηι ευπι βεηιεί ίηείιΐίβδεί ίη σεως ίπαινον, λέγων ΤράχηΛός σον ώς όρμίσχοι.

ΐΓορίοαιη δί£ηίί1ε3ΐίοηεηι, ρβΓ 83 αηκ (1β εςαίδ εοη- "Απαξ γαρ έμπεσών τή τροπική σημασία, δι4 των

δίάβΓίηΙιΐΓ, δροηδχ Ιαικίοιη εχεθ|;ίΐ3ΐ. ί,ίΐκΐηΐ βίιίηΐ Γ περ\ των ίππων θεωρουμένων έπινοεϊ τή νύμφη τδν

οοΐΐυπι, ςυοά ίη Π^υ^ηι ε'ίΓειιΙί εβί ϊη 8ΥΓϋη1· «Ι00*· Β ίπαινον. ΈπαινεΤ γάρ τδν τράχηλον τδν έν σχή-

Γΐίαπι ϊη δΐιρειΊιίδ βϊ ΓεΓοείβυδ εςυίβ νίϋεηιοδ ΗβΓΪ- ματι κύκλου γυρούμενον, 8 δή περ\ τοΰς γαύρους των

ΤθΓ(|ΐιίιιηι βηίπι πιεηΐίο ίηάΊεΐΙ εΪΓευΙυιη : ευ]υβ πώλων δρώμεν γινόμενον. Ή γάρ των όρμίσκων

η£ΐΐΓ3 ϊη εοΐΐο 0δΙεηδ3 Γβά'άίΙ εςυιιηι δβίρδΟ (Ιεεεη- μνήμη τδνκύκλον ένδείκνυται, ου τδ σχήμα έπ\ τοΰ

ΐίΟΓβιη : ΟΓςυβδ βιιίεπι Οι-χεβ (ϋείΙυΓ ορμίσκος, ; · αύχένος δεικνύμενον εύπρεπέστερον έαυτού τδν πώ-

(ΙίηιϊηυΙίναιη β]υδ ςιιοά βδΐ 5ρμος. "Ορμος 3υ(βπι λον ποιεΤ· όρμος δέ λέγεται κυρίως μεν επ\ των

ρΓΟρηβ ςηίιίεηι (ΙίαΐυΓ ϊη Ιοεϊδ ιηοΓίΐίπιίδ , ϊη ςυί- παραλίων τόπων, έν οΤς ή δχθη κατά τδ έντδς μη-

1>ϋδ ΙϊΙΙϋδ ίηΐΓΪηββουδ ίη Ιαη» ΓθΓπΐ3ΐη οβνβΐυπι, νοειδής κοιλανθεϊσα , υποδέχεται τε τω κόλπω την

δίηυ ηιβΓΟ βχοϊρϊΐ, βϊ ροΓ δο ίβοϊΐ ςαϊβδίβΓβ βΟδ ΐ]αΐ θάλασσαν, χα\ άναπαύει δι' έαυτης τοϋς έχ πελάγους

β ΙΠ3ΓΪ ΒίΙηηνϊ^ΒηΙ. Εχ ηιβΐαρ1ΐ0Γ3 βϋίβηι ρΓορΙβΓ ' προσπλέοντας. Έχ μεταφοράς δέ διά τοΰ σχήματος

%ΐΓ3πι οπιαπιβηίπηι οοΐΐί (ΙίοϊΐυΓ δρμος. Ουαηϋο δ περιτραχήλιος κόσμος όρμος λέγεται. "Οταν δέ ύπο-

3ΐιΙβηι (ΙϊιηίηυΙίνβ ιΐίοϊιηιΐδ δρμίσχος ρΓΟ όρμο;, ροΓ χοριστικώς δρμίσκον άντί όρμου λέγωμεν, τήν έν

Ιιαηο νοεβπι ρΓοροπιθ(1ιιιιι οδίβικίίιιιυδ ίρβατη δϊπιϊ- όλίγω τοΰ σχήματος όμοιότητα διά της τοιαύτης φω-

ΙίΙυϋίιιβιτι. ΰοΙΠ 6ΓβΟ ουιη ΙΟΓηιιϊΙιυβ δίηιίϋΙιιΗο νής ένδεικνύμεθα. Πολλά τοίνυν είς έγκώμια συντε-

0δΐ6Π()ίΙ ιτιτιΐΐαι ειιοοιηία <\\ιχ δροηδϊβ εοηνειιϊυηΐ : · ;λοϋντα τήν νύμφην, ή πρδς τοϋς δρμίσκους όμοιότης

ΡπιηιίΓη ηΗΪϋεπι , ηυοΰ ε(}«υδ οοΙΙυηι ίη 0Γΐ)βηι Πβ- Π τοΰ τραχήλου ένδείκνυται ■ πρώτον μέν ότι είς κύ-

εΐεηδ , 3(1 ΟΓΟίιεβ δυοβ ^Γεδδΐΐδ βδρίείΐ, ςαο Πι υΐ κλου σχήμα κάμπτων δ πώλος τδν αύχένα, πρδς τάς

ϊπυ£Γβπδυ8 ε( Ιαΐυβ μι ^Γεδδΐΐδ ε]ιΐδ , ιιεηυε 3(1 Ιαρϊ-

ιίειΐ) οΟβηιΙεηδ, ηεςυε ίη Γοδδβηι κμικί ο ΙηεΙιΙβηβ.

Ηοε ηυη μαπιιη Γ;κ-ίι 3(] Ιαυιίεηι βηίπιχ, ηεηιρε 3(1 .

δ«Ίρδ3ΐη 3δρΐεεΓε, ε( ΙυΓίδδίηιε 3(1 ευΓδίιηι (ΙΊνϊιιυηι

Γεδΐίιΐ3Γε, ςυ%ευηηιιε εχ ΐεηΐ3ΐίοηίοιι$ ίΠΐ ενε-

ηίυηΐ αά ειίΓδυηι ίηιρε(1ϊηιεηΐ3 νΐίβηδ εϊ δυρεΓ3η$.

Οείη(1ε 3υΐεηι ίρδυιιι ςηοηυβ ρι ΐιηίΐίνυηι ηοποβΑ τών

όρμων, ιιηιΐε ρΓορίεΓ Γι^υΓΧ δίηιίΙϊΙυ(1ίπεηΊ εοΐϋ

0Γη3ΐηεηΐιιπι ηοιηίηβΐιιπι ΓυίΙ δρμίσκος , ηΐ3§η3δ

ηυ3δ(]3πι Ιαικίεδ εοηΐίηεΐ, ηυηηιΐο τοις όρμοις, ϊ(1

681, η3ν3ΐΗ)ΐΐδ, ευΙΙυηι Γυοτϊΐ 3δδίιηϋ3ΐιιιη. Οιιχηβηι

βυιεηι δυηΐ ΙβικΙεδ φι:;; ηοΜδ ρ<τ Ιιχε 3 δεηρΙιΐΓ3

ιδίας τών ποδών βάσει; δρϊ· δι' ών άπρόσκοπόν τε

καΐ άσφαλή ποιείται τόν δρόμον, μήτε τω λίΟω προσ-

πταίων, μήτε κενεμδατών τώ βόθρω. Τούτο δέ ού

μικρόν έστιν ε!ς εύφημίαν ψυχής, τδ , πρός έαυτήν

βλέ-ειν, κα\ δι' άσφαλείας πάσης πρδς τδν θείον δρό

μον έπείγεσθαι, πάντα τά έκ πειρασμών τίνων

έγγινόμενα πρδς τδν δρόμον έμπόδια, διαλλομένην

και ύπερβαίνουσαν. Έπειτα δέ κα\ αύτδ τδ πρωτό-

τυπον τών όρμων δνομα, όθεν διά τήν τού σχήματος

όμοιότητα, δ περιδέρ^αιος κόσμιος όρμίσχος ώνόμα-

σται, μεγάλων τινών έγχωμίων ΰπερ€ολήν πίριέχει,

όταν ώμοιώΟη τοις δρμοις ό τράχηλος. Τίνα δέ έστι

8Ϊ£ηϊίΐθ3ΐιΙιΐΓ ? Ν3νί^3ηΐίΙ)ΐΐδ τεδ ]υειιηΗ3 ε( 83ΐυΐ3ΓΪδ τά έγκώμια τά διά τούτων ήμίν ΰπδ τού λόγου δη

Λο· Λ, „..; .. ^,. ηΜ γ : , . . _. ^ _ '. _ . ·ττ*.' _. .. ι., ι _-τ. -,^,.631 ροηυδ, εϊ ςιιϊ ρθδΙ(|υ3Πι Ίιι πΐ3ΓΪ Γυοπηΐ ]η< ΐ:ιΐϊ εϊ

νβχβΐί, ΐΓ3ηςιιίΙΙιιιη 3Γκ|υεηι ροπυπΊ οεευρανεπηΐ ,

ίη ςυο 301'ιεΐίοηεδ ς»3δ ίη ιιΐ3Γί ρεΓρεβδί δκηΐ ο!>-

Γιΐί, Ιοίί νεΓδβηΐυτ ίη τεςαίε, Ιοηςοβ ΙβϋοΓβδ ηαίείε

ιεετεβηΐεβ, ηοη εβί είδ ηβιιΓηςϋ ηιείυδ, ηεηιιε ίη

ιιιπ γι Ι3ΐεη1ίιιηι εβυΙίιίΓη δϋδρίείο , ηεε ρβηευΐυηι

ρΓχύοηιιπι, ηβ(]υε 3 ΩαιϊΙ>υ» ρεΓίιΐΓϋβΙίο, ιιεαυε 3

ρΓθΓυη(1ο ρεΓ νεηίοδ ΙυηιεδείΙ ηΐ3Γε : δε(1 Γειηοΐί

βιίΓιΐ 3υ οηιηίουδ ε]υδπιθ(Ιί ρεΓίειιϋβ ψιί 1εηιρεδΐ»(ε

ρι ΐιιιιΐιΐΓ, ευηι ηΐ3Γβ δίΐ ίη ροΓίη ΐΓαηηιιίΙΙυηι. δί

φΓΐδ εΓ^ο 3ηίπΐ3ηι δίκιιη ίΐ3 εοηδίίΐυεηΐ, υΐ ίρδ3 δίΐ

ΐΓβηηυίΙΙβ ίη ηυίείε, ηοη 3^ίΐ»(3 Πυείίΐιυδ, ηιίηίπιε

ειηοΐ3 3 δρίΓΐΐίουδ ίιηρΓοοίΟΙίδ, ηευ,υε ίηΐυηιεδεεηβ

ρεΓ δΐιριτί/ιηηι, ηεςιιε δριιηι»ηδ ίτ.ε (Ιιιείίυΐΐδ, ηε-

λούμενα ; Ήδύ τι χα\ σωτήριόν έστι τοις χαταπλέου-

σιν ό λιμήν, χα\ τδ μετά τήν έν θαλάστη κακοπά-

θειαν, δρμον τινά καταλαδεΐν εύδιάζοντα, έν ψ

λήθην ποιησάμενοι τών έν θαλάσση καχών, όλοι τής

άναπαύσεως γίνονται , τους μακρούς πόνους δι'

ήσυχίαν παραμυθούμενοι , οΰχ έστιν αύτοΤς ούχέτι

ναυαγίου -φόβος, ούτε ή τών ύφαλων ύπόνοια, ούτε

πειρατών κίνδυνος, ούτε πνευμάτων ταραχή, ούτε ή

έκ βυθών άνοιδαίνουσα διά τών άνέμων θάλασσα·

άλλά πάντων τών τοιούτων κινδύνων έκτδς γίνονται

οί χειμαζόμενοι, τού πελάγους έν τώ δρμω γαληνιά-

ζοντος. Εί τοίνυν ούτω τις τήν έαυτού ψυχήν κατα-

στήσειεν, ώς αύτήν τε γαλήνην ϊχειν έν άκΰμονι τ?)

ή συχία , μηδέν παρακινουμένην έκ τών πνευμάτων
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τής πονηρίας, μήτε δι' ύπερηφανίας οίδαίνουσαν,'μή- Α φΐβ υΐΐ» βΐία υηϋβπιηι αηιιηϊ ρβιΊυιΊ>3ΐίοηε, ιιϋονβ

τε τοις τοϋ θυμοΰ κύμασιν έξαφρίζουσαν, μήτε κατ' νβηΐο 1313, ςιιί πιιιΐΐοδ οχοίΐηΐ Π ικ ΐιι α αηϊηιΊ »ΙΓβ-

4λλο τι πάθος κλυδωνιξομένην , και περιφερομένην εΐιιιιιη : 8Ϊ εΓβΟ ίρδβ ίι» δβ 1)31)831, 61 βοβ ςυί Ία

παντ\ άνίμψ, τψ τά ποικίλα κύματα των παθημάτων η)3Π νίΐ* ΙβιιιροδΙαΙβ 3ξίΐ3ΜΐυΓ ίη ϊΐιηιιη'ι» οιηηβ

έγείροντι· ε£ τοίνυν αύτή τε ούτως Ιχοι, καΐ τους έν Γ ββηιΐδ ιηβΙοΓυηι ΠυεΙίυυδ αρυϋ 8β ΐη ΐΓβηςυϊΙΙο Γβ-

τψ πελάγει τοϋ βίου χειμαζομένους έν ταΐς παντο- ιΊιιθβΙ, β'ΐδ ρΐϊηαιη εί ηυΙΗδ ρι-οεείΐίδ 3ξ\ΙΆΐ&ηι ρβΓ

δαπών των κακών τρικυμίαις έν έαυτή" καταστέλλει, νίι-ΙυΙβηι εχρίίοαηδ νίίβηι : 3(1εο ιιΐ ϋ,υί ίη 63 Γυβ-

λίαναύτοϊς καΐ άκύμαντον την δι' αρετής ζωήν ύφ- πηΐ δίηΐ 6ΧΙΓ3 οιηηϊβ ηιβίβ ηαιιΙϊ»£ϋ, ΓβεΙε 3 5επ-

απλώαασα, ώστε τους έν αύτή γεγονότος έκτδς γίνε- ρΐιΐΓ» 38ίίπιίΐ3ΐιΐΓ δρμίσκοις, ϊ<1 6δΙ, ΙοΠ]υί1)υ§, φΐ36

σθαι των εκ ναυαγίου κακών, καλώς τοΓς ύπδ τοΰ 'ί ε&βΓυηΐιΐΓ ηιιηιειΌ ρΐιιπιΐί, νοεβ δί£ηίΩε3ηΙε ρβΓΓβ-

Λόγου έπαινουμένοις όρμίσκοις δμοιοΰται, τής πλη- εΐίοηειτι ίη ιπιοφιαιμιο νΪΓίαΙβ. 5Ί εηίΐϊ) οηί δοΐί 3δ-

θυντικής σημασίας τήν έν έκάστω εΓδει τής αρετής δίιηίΐ3ΐ3 Ιοτ<ιαί εδδεί, Ιαιίδ οιηηίιιο βδδοί ίηυΐΠϊδ,

τελειότητα σημαινούσης. ΕΙ γάρ ήν ένΐ μόνψ προσει- ςιιοιΐ ιιοη ϊάβηι Ιΐ3ΐ)6ΓβΙ Ιβδίίιυοιιΐυτη ίη εκίεπδ ν'ΐΓ-

κασμένη δρμίσκψ, ατελής άν πάντως ύ έπαινος ήν, ΙυΙ'ιϋυδ : ηαηε βυΐεπι ΟΓβΐίοηβ εοηφίεοΐίΐυτ οηιηε

ώς οΰ τήν αύτήν κα\ έπ\ τών λοιπών άρετών μαρτυρίαν Γ νίΓΐιιΙιιω ΙεδΙίηιοηϊιιηι, α,ιι» ΠΙ Ιοπ|υίυιη ηΐϋΐΐίΐυ-

ϊχων · νΰνδέπασαν συλλαμβάνει τψ λόγω τών άρετών Β θ"ίηί 3δδίηιίΐ3ΐίο. ΕδΙ Ιιοε φ)θ^ε εοηδίΐίιιη), φίθ<1 3

τήν μαρτυρίαν ή πρδς τδ πλήθος τών δρμίικων δμοίω- ΥεΓΐ)0 ρΓ3ε1)βΙυΓ Ιοίί ΕεεΙεδίίβ, ιιοη οροΓίβΓβ ηοδ

σις. Καν τοΰτο συμβουλή τίς έστι παρά τοϋ Λόγου τώ 3ΐ1 ιιηυιη ;ι1ί<|ΐκιιΙ 1)οηυηι 3δρίείεηΐ6δ, ίη οδείεπδ Γβείε

κοινψ τής Εκκλησίας προσαγομένη, τδ μή δείν ήμά^ ΓαεΙίδ εδδε ηε^ΙίβεηΙεδ. 8β(1 δΐ δίΐ Ιί1)ί ηιοηΐΐε Ιβηι-

πρδς Εν τι τών άγαθών βλέποντας, άμελώς περί τάΐ£ ρεΓβηΐϊίΒ, νβΐιιΐϊ (ΐυ'ιοϋδϋ.ιηι ηΐ3Γ{[3πΙϊδ , ρυΓ3 νϊΐΛ

λοιπά τών κατορθωμάτων ϊχειν. Άλλ' ζΐ σοι γέγονε'ν ίη εοΙΙο Γβδρίεηιίεηδ : δΐΐ Ιίϋί 3ΐϊυϋ ηιοηίΐο, αηυιΙ

δρμος ή σωφροσύνη, καθάπερ τισΐ μαργαρίταις τψ ρΓ6ΐίοδ»δ βεηιηΊβδ ρΓχεερίοτυπ) ίη δβ οοηΐίηεαΐ, βι

καθαρώ βίψ τδν τράχηλον λαμπρύνων · έστω σοΙ κα\ ρεΓ δβ ίη εβΓνίεβ εορίοδαπ) δίψρβάίΐβΐ ρυΐεηπίικϋ-

ϊτερος όρμος, ό τους τιμίους λίθους τών έντολών έν ηβηι. δίΐ βΐίβπ) 1ί1)ί 3ΐίιι<1 εοΐΐί οπιαηιοηΐυιη, ηβηιρβ

έαυτώ περιείργων, κα\ δι' έαυτοϋ τής δέρ^ης πλεο- Γ ρίεΐΐδ, Γβεΐ3ςυβ βΐ 83Π3 Ιίϋβδ, ίη ογΙ)«ι»ι οΪΓΟυιιι-

νάζων τδ κάλλος· έστω αο\ και άλλος κόσμος περι- ϋβηδ οοΐΐυηι 3ΐιίιη%. ΙΙοο 8δΙ ΟοΙΙβΓβ βϋΓβιιιη, οόοιΙ

αυχένιος, ή εύσεβής τε χα\ Ογιαίνουσα πίστις, κύχλίι) βχ δίηεεΓΟ βιίΓΟ ϋοϊ εο^ηίΐίοηίδ 0ΪΓ03 εοΙΙυιη τεΓυΙ-

τδν τής ψυχής αύχένα διαλαμβάνουσα. Ουτός έστιν ββΐ : <1β ηαο άίείΐ ρΓονεΓίιίυηι, Οοτοηαιη φταϊιατηιη

ύ κλοιδς όχρύσεος ό έκ τοΰ άκηράτου τής θεογνωσίας αεάρϊβι ίκο ΰαρ'ιΐϊ, ει ίοτηαα αχιτεο» ίο/ίο ί«β".

χρυσίου τψ τραχήλω περιλαμπόμενος ■ περ^ουφησιν ή)» παροιμία· δτι Στί·ρανογ χαρίΓων δέξη σ{\ χο-

ρνρή, καΐ χΛοιότ γρύσ&ογ περί τφ τραχήΛω.

Ή μένουνδιά τών όρμίσκων συμβουλή τοιαύτη. Και- Ο Αΐηιιβ βδΐ αυίάβιη β]ιΐδηιοάί εοηβίΐίυη» ρεΓ Ιογ-

ρδςάν εΓηκα\τδνέφεξήςλόγονπροσθε!ναιτ?1 θεωρία, ςηεδ. Τβιιιρυδ εδί βυΐΒΐιι αειίιιεβηίΐί 3(1 εοηίβηιρίιι-

δν οί φίλοι τοϋ νυμφίου πρδς τήν παρθένον πεποίηνται. Ιίοηβηι 83 ηιιοςιιο νειΊ)» ςικε ηηιίοΐ βροηδί ΓβείιιιιΙ

"Εστι δέ ή λέξιςαϋτη· "Ομοιώματα χρνσίου ποιήσω- ' αά νίΓ^ηειπ. ΕδΙ βιιίβηι Ιι^ϋδηιοϋί (Ιίειίο, 5ι-

μέτσοι μετά στιγμάτων τοΰ άργύρον ίως ό βασι- ηιϊΐϊΐαάίηε! αητί (ααεηια& Μϊ αιτη ηοίί$ ατςβηΐ'ι :

Λεϋς έτ άνακΛΙσει αύτοΰ. Τούτων δέ, τψ μέν πρδς άοηεο τβχ ϊη ο«κΜίκ ι«ο. Εογιιπι αιιΐβιη, εί (|υί-

τδν είρμδν βλέποντι της προαποδοθείσηςήμΓν θεωρίας, (Ιβηι ςιιί 38ρίείΙ 3ΐΙ δβπεηι ρΓίιΐδ άβιαϊ ηοΐιίδ εοη-

δοκεΐ πως ή διάνοια συνηρτήσθαι χα\ τδ άχόλουθον ιεηιρΐ3ΐίοηίδ, νϊίΐβΐυτ ςαοάβιιιηιοίΐο ρειΓβεΐηδ βδδε

έχειν. Ή δέ λέξις έμβαθΰνουσα ταΓς τροπικαΓς σημα-^0 δεηδϋδ 81 ηβϋβΓβ εοηββςιιβηΐίβηι. ΟίεΙίοηίδ βυιειη

σίαις, δυσκατανόητον ποιεϊ τδ διά τών αινιγμάτων εοηΙεχίυδ ρΓθΓυη(ΐ3δ Ιιβόεηδ ΐΓορίεβδ δίβηίΓιεβΙίοηεδ,

δηλούμενον. Επειδή γάρ τδ τής ψυχής κάλλος τή βίΓιείΙ αϊ 8ΪΙ ίηΐεΐίβεΐυ άίΙΓιείΙε, (χυοιΙ Βί^ηΊΟεΗΐιΐΓ ρετ

Ιππψ τή καθαιρετική τών Αιγυπτίων άρμάτων άφ- Φηί^ηιαία. Νβηι ()υοηί3ηι ριιΙιΊΐΓίίικΙο 3ηίιΐ)% 3δδί-

ωμοιώθη, τουτέστι τή άγγελική στρατιά· τή δέ ϊππψ ηιί1»ΐ3 ΓιιίΙ βα;ιπδ ςαί ειίΓΓϋδ ρεηΐυιιΐ Λίβνριϊοδ, Ιιοε

έχείνί) φησ'ιν 6 καλδς έπιβάτης, χαλινδν μέν είναι τήν ( 881 βχβΓΟίΐυ'ι βηβεΐίεο : ίΙΙίδ 3η1βηι βηιιίδ ιΐίείΐ 1)0-

καθαρότητα, ήν διά τοϋ όμοιώσαι τάς σιαγόνας ταϊς ιΐϋδβδεεηδΟΓ ίΓεηυιη ([υίιίβηι εδδβ ρϋπΐίίβηι, ηυβηι

τρυγόσιν ένεσήμαινε · κόσμον δέ περιαυχένιον τούς ■* δί?ηίΠε3νίΐ ρβΓ ηοε ηϋΟίΙ 3δδίιηίΐ3νίΙ ρεηηδ ΙπΠαπ-

ποικίλους όρμους τους διά τών άρετών περιστίλβον- 1>υδ : ΟΓηβΙυιη βιιίειη εί εοΙΙβΓε, ν3ΓΪ3 ηιοηίΙΙί ςιι.ε

τας · βούλονταΐ τινα κα\ οί φίλοι προσθήκη ν τω κάλ- τεδρίεηιίεηΐ ρεΓ νίπαΐβδ; νοίιιηΐ βΐίβηι βιηιεί βΐί-

λει τής ίππου ποιήσασθαι, έξ όμοιωμάτων χρυσίου φικη ΠβΓί βεεβΒδίοηεηι βηιιί ρυΐεηπίαιίίηί, ΟΓηίΐι-

κατακοσμοΰντες τά φάλερα, οΤς ένστί£ουσι κα\ τοϋ Ιβδ ρΙιαΙβΓαβ βχ αυΓΐ δΊηιίΙίΙαι1ΊιιίΙ»ϋ8, ςιιϊΙ>οβ εΐίαπι ϊπι-

άργυρίου τήν καθαρότητα, ώς άν μάλλον διαλάμποι ρπηιιιηΐ ηοΐβδ ρυπίβΐίδ ηΓ^βηΐί, υΐ πιβ^Ίδ 8ρΙεη(Ιβ:ιΙ

τδ κάλλος τοΰ προκοσμήματος, τής αυγής τούάργύ- ριιίεηπίυάο οπιβιηβηΐί. ΓηΙ^ΟΓε βΓ^εηΙί εοηίειηρο-

ρου πρδς τήκ λαμπτ,δόνα τοΰ χρυσίου συγκιρναμέ- ΓαΙο ευηι ηίΙΟΓβ 3ϋΓΪ. Νβεεβδε 3ϋΙβηι ΓιιογϊΙ, ΐΓορίείδ

νης. Άναγκαϊον δ' δν εϊη τάς τροπικάς έμφάσεις Γείίεΐίδ δίβηίΟεβΙίοιιίυυδ, ηοιι «ΙίιηονεΓΟ ΟΓβιίοηοιη

καταλιπόντσς, ώφελούσης ήμάς διανοίας μή άποστή- αϊ) εο δβηβυ ((ΐιί ιιοϋίδ ρΓΟδ'ιΙ. ΙΙΙίδ <)ΐΓκ1ειιι βςΐιίί

σαι τόν λόγον. Προσεικάτθη μέν έκείνιι τή ϊππψ ή ΓυίΙ αδδίηιίΙαίΒ πυ» ρεΓ ν'πΐυΐεδ ρυΓ{;ηΐη ΓιιίΙ αηίπι».

""Ργου. ι, 8.
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^6(1 ηοηιΐυΐίΐ 6Γ31 ΥβΛο 8ΐι1)]οοΙα, ηβςυβ ίη 86 ροτ- Α διά τών άρετών κεκαθαρμένη ψυχή. Άλλ' οΰπω τοΰ

ΙίνϊΙ βυηι, ςιη ρΓορίβΓ βαΐυΐϋηι νοΙιβΙιηΐιΐΓ Ιιίδ βςυίδ. Λόγου γέγονεν υποχείριος, ουδέ έβάστααεν έφ' Εαυτής

ΟροΓίεϋαΙ βηίπ) ρππιυπ) ρβΓ οπιηίβ οπίΛΐυηι βδδβ τδνέπΙσωτηρίατοϊςτοιούτοιςέποχούμενονΐπποις.Χρτ)

ρηιιυπι, «ι άβίηό'β ευηι ΓΡββηι νβεΙΟΓβιη 3εείμει·β. γάρ πρώτον διά πάντων κατακοσμηθήναι τδν ίππον,

Λιι αυΐβπι βχ αΐΐο εςυυαι $ί!)ί βεεοηιιηοά'β*., ίδ ςυί, α( Γ είθ' οϋτως τον βασιλέα Εποχον δέξασΟαι. Είτε δέ άνω-

ά\ηΐ Ρπ>ρηεΐ3, βυρεΓ ηθ8 β<ιιΐ08 βδοεηοΊΐ, βΐ ρΓΟ- θεν έαυτψ έφαρμόζοι τδν ίππον, ό χατά τδν Προφήτην

ρΐβΓ ηθ8ΐΓ3ΐη δαίυΐβπ) 8υρβΓ ηοδ βί-αίΐαΐ, αη εΐϊαιη έπιβαίνων έφ' ήμάς τοϋς ίππους, χα\ ΙτΛ σωτηρίχ

δίΐ ίη Ι)0ΐ)ί8, ςυί Ϊη1ΐ3υίΐ3ΐ βΐ ϊηαιηΐιαίαΐ, ει ίη 3ΐιίη)3β ήμών ίππαζόμένος * εΓτε χα\ έν ήμΐν γένοιτο, ένοικων

ηο&Ιι-χ ρΓοΓιιηϋα ρεΓΠ)βα(, ηίηίΐ ΓβΓεΗ η,ιιοιΐ αά 8βη- τε χα\ έμπεριπατών, κα\ έπ\ τά βάθη της ψυχής ήμών

8ΐιι» αΙΙίηεΙ. Οαί εηίηι βδΐ υηιπη βχ 3η)1>ο1)ΐΐ8, (-αοΛ 1 1 διαδυόμενος, ούδέν διαφέρει χατά τήν Ιννοιαν. Τφ γάρ

ΓεΙίηαιιηι βδίβΐίαηι δβΓβεΙβ Ι)3ΐ)ε(. Νβιη βίαυί ϋβαηι αντδ Εν έξ άμφοτέρων γένηται, συγκατωρθώΟη κα\

8<ιρΓ3 ββ ήβΐιεί, οιηηίηο βΐϊπιη ίη 8β ηββεΐ : βι ςυί τδ λειπόμενον. "Ο τεγάρ έφ' έαυτοΰ τδν θεδν Εχων, καΐ

ίη 8β 3εεερί(, 8ΐιΙ)ίΙ βυηι ςιιί ίη ββίρδο βδΐ. Βεχ εΓ^ο έν έαυτψ πάντως έχει · καΐ ό έν έαυτψ δεξάμενος ύπέβτι

βδΐ ςιιίεΙιΐΓΐΐδ δυρβί" Ιιηηε βηυαπ). Ιη 4ίνίη3 αυΐβιη τδν έν αϋτψ γεγονότα. Ούκοϋν μέλλει δ βασιλεύς τώ

ρηΙεδΐ3ΐ6 ίάεηι 681, υΐ αΊεΐηιη 651, ββδδΐο ει βεειώίΐυβ, \ ίππψ τούτψ έπαναπαύεσθαι. Ταύτδν δέ έστιν έπΐ ττ,ς

ΐ)(ηιηινί8 6ηίιηεχ3Π)1)ο1)ΐΐ8ίηηο1)ί8ΓυεΓίΙ,ρ3Γβ$1§Γ3- ^ θείας δυνάμεως, χαθώς εΓρηται, χαθέδρα τε χαΐ ανά-

(Ϊ3. Ουίϊ εΓ^ο 8ΐΓ3ΐ0Γε$ Γεςί8ε(]υυπ) ρεΓ ρΓ3?εει1εηχί3 κλισις· όπότερον γάρ άν έξ άμφοτέρων έν ήμΐν

οηΐ3ΐηεηΐ3 αρίιιπι ΓαείιιηΙ 3»] βυη) βχείρίεη<]υιΐ) : ίίίβηι γένηται, τδ ίσον ή χάρις ϊχει. Επειδή τοίνυν οί έτοι-

Β81 βιιίεπ) ϋευπ) ίη αϋςυο 8886, βι εβδβ δυρεΓ ιΐί- μααταΐ τοΰ βασιλέως, ευθετον προς ύποδοχήν αΰτφ

•μιεπ) : ΓβΙίοΙβ οοηδβηαβπΐία εΐ βϊ^ηΐίΐοαίϊοηβ (Γορίεβ, Ρ διά των προκοσμημάτων τδν ίππον ποιοΰσι· ταύτδν

ηιϊηίδίΓΪ ςαϊρ3Γ3ηΙ εςυυηι, ίβεβπιηΐ Ιεειίεβπι. ΟροΓ- δέ έστιν έπΐ θεοΰ, τδ Εν τινι χα\ τδ έπί τίνος γενέ-

Ιεΐ εηϊηι ηοδ, ίηςυίΐ, ΓβεβΓβ αυτί δϊηιϊΐίΐυιΐίηβδ, σθαι ■ κα-αλιπόντες τδ κατά τήν τροπικήν βημαβ£αν

οαιιι ηοιίδ 3ΓςεηΙΐ, ςιιοε εςυϊ Γοπικιιη ϋεεοΓαηΐ. III άχόλουθον, οί παρασχευαστα\ χαΐ θεράποντες, χλίνην

ϊίΐ, ίηςιιϊΐ, Γβχ ηοη ίη 03ΐ1)ε(ΐΓ3, 5ε(1 ίη βιευϋίΐυ τδν ίππον έποίησαν. Χρή γάρ ήμδς , φησ\ν, όμοιώ-

δΐιο. 7 ματα χρυσίου ποιήσαι μετά στιγμάτων τοΰ Αργυρίου»

τά τοΰ ίππου τήν μορφήν ώραΐζοντα. "Ινα γένηται ό βασιλεύς ούκ έν χαθέδρα, φησίν, άλλ' έν άνακλίσε*

αύτοΰ.

Αΐηαε ιΐίεΐίοιιίδ υ,υίιίειΐ) εοηδβηϋειιΐία , δίειιΐ Ή μέν ουν άκολουθία της λέξεως, καθώς δ Λόγος

0δ(6Π(1ί( δοΓίρΙυτα, ηοο πκηΙο δβ ΙιαΙιβΙ ; ρβΓ 681 βυ- υπέδειξε, τοϋτον έχει τδν τρόπον · άξιον δέ τούτο μη;

Ιβη) 1)οε ιιοα ρΓ26ΐ6Γη)ίΙΙβΓβ ίηεοηδί(1εΓ3ΐυιη , οιγ ζ παραδραμείν άθεώρητον , τ£ δή ποτε ούκ αΰτο

ηοη ίρδυπο 3υτυη> Μβυηιϊΐατ αά οι ηαΐυιη , δβ(1 »ιιΗ χρυσίον εις χόσμον παραλαμβάνεται, άλλά τοΰ χρυ-

ί,ΊπιΊΗΐιηΠηοδ ; εΐ ηοη ίρδαιη 3Γ£βιιΙυπ), δβά ςαχ εχ σίου τά Αμοιώματα * και ούκ αύτδς ό άργυρος, 4λλά

Ιιβε ιη3ΐεη3 ΊηιρΓ6553ί >υηΙ ηοΐαϊ 3ϋΓΪ δίιηίΐίΐυα'ίηί. τά έξ Ολης ταύτης τφ δμοιώματι τοΰ χρυσίου έγκρο-

Ο,αοά βΓ^ο (1β Ιιίδ ηοϋίδ νεηίΐ ίη ιηεηίειη, 681 β]υδ- τούμενα στίγματα. "Ο τοίνυν περ\ τούτων ύπενοή-

ιηοιίί : ΙΙηίνβΓδί άοϋ(Γίη3 ό"β ϊηε1Τ3ΐ)ί1ί ηαΐυτα , βΐ5ί σαμεν, τοιοΰτόν έστι* Πάσα ή περ'ι τής ά^όήτου φώ-

ιη3χίΐ))β ϋβο εοηνεηίεηΐεηι εΐ εχεεΙδ3Π) ν'κΙβαίιΐΓ σεως διδασκαλία, χάν ότι μάλιστα δοκεΐ θεοπρειτη

οδΙβηϋεΓβ δεηΐεηΐίβήι , αιΐΓΪ δυηΐ δίιηίΐίίαιϋηεδ, ηοη τινα χα\ ύψηλήν έμφαίνειν διάνοιαν, όμοίωμα χρυ-

αυίειρ ίρδυηι «υτυπι. Νοη ροΐεδί εηίιη Γιβπ ιιΐ σίου έστ\ν, ούκ αύτδ τδ χρυσίον. Οΰ γάρ Εστι παρα-

ρ1<3ΐ)8 βΐ ρβΓΓεεΙβ Οδίεικίαΐυτ οοιιηιη ςϋιιά δυρβΓ3ΐ στήσ«ι δι' άκριδείας τδ ύπέρ Εννοιαν άγαθόν · καν

ίηΐεΐΐίβεηΐίαπι εΐ ιηεηΐίδ εοηεερίίοηεπ) : 6ΐΪ3π)δί δίΐ Μ^Παϋλόςτις η, ό έν παραδείσω μυηθείς τά άπό^όητα,

Ρβυΐιΐδ ((υυρΊβπ), ςυί ίη ρ3Γ3(1ίδθ 3Γ63ηίδ η^δΙεΓΪΊδ καν των άλαλήτων βημάτων έπακροάσηται, άνέκφρα-

ΓαίΙ ίηίΐίαΐυδ , εΐίαιιι&ί 3υ(1ίεπΙ νβι·1)3 ίηεΙΤαυίΙία 8β, στα μένει περ\ θεοΰ τά νοήματα. "Α^ρ"ητα γάρ φηαιν

ιηαηεηΐ ίηβΰβοίΐεδ (1β Οβο ίηΐεΐΐίςβηΐίχ. ϋίοίΐ εηίη) είναι των νοημάτων τούτων τά έήματα. Οί τοίνυν

νβΓίιη Οδδβ ίιΐ6θ3ΐ))1Ϊ3 1ΐ3Γυιΐ) ίηΐείΐί^εηΐίβπιιη. Ουί ρ τοϋς λογισμούς τινας ήμΐν άγαθοϋς έντιθέντες περ\

6Γ([0 ηι)1)ίδ 306ιίιγιΙ 1>οη3δ 3ΐί(|υ35 εοιίδίιίβΓαΙίοηεδ ' της των μυστηρίων έννοήσεως, αύτδ μέν ειπείν όπως

<1β ίηΙεΙ1Ϊ£βηΐΪ3 Π))'$(βΓίθΓυηι , (ΙίεβΓβ ςιΓκΙβη) ηοη Εχει φύσεως άδυνατοΰσι, λέγουσι δέ άπαύγασμα δό-

ροδδυηΐ ςυβηπίίίιιιοιίυπ) δβ Ιΐ3ΐ)εΙ ίρδΟΓυη) ηαΙιίΓα, ξης, κα\ χαρακτήρα τής ύποστάσεως, μορφήν θεοΰ,

«Ιίειιηΐ ααΐβιη βρΙεηϋοΓβηι (;1ογΪ3?, (ϊ^υΓαηι δυ1>8ΐαη- Λόγονένάρχή, Λόγον θεόν. "Απερ πάντα ήμΐν μεν

Ιΐ8β, Γογιτι3Ι)) Οβί , νεΓΐ)ηη) ίη ρτίηείρίο, ϋβιιηι Υογ- τοϊς άθεάτοις έκείνου τοΰ θησαυρού, χρυσίον δοκεΐ -

1>υ<ΐ). Οιιχ ςυίάβι» οπιηία ηοΐιίδ ,·ο,ιιί Λϊνίηυη) ϋίαιη ιτοϊς δέ δυναμίνοις άναβλέπειν πρδς τήν άλήθειαν,

11)6δ3υΓυιιι ιιοα 3δρβχίιηυδ , νίιΙεηίαΓ βδδβ ϊΐίΓυι» ; όμοίωμά έστι χρυσίου κα\ ού χρυσίον, έν τοις λβ-

ίίδ 3ϋΙεη> ςυί ροδδαηΐ βδρίεβΓβ 3(1 νοηΐβίβηι, βυηι πτοϊς τοΰ άργύρου διαφαινόμενον στίγμασιν. Άρ-

3υτί δίιηίΐίίικίο ει ηοη βιίΓυιιι , αρραιχηδ ίη. 8υ1)1ί1ί- γύριον δέ ή Νηματική σημασία έστ\, καθώς φησιν ή

1)ΐΐ8 ιιοΐίδ 3Γ£βηΙΐ. ΑΓ£βηΙ(ΐη) αυΐβιΐ) βδΐ νβΓϋΟΓυιιι Γραφή* "Αργυρος αεχνρωμέτος γΑώσσα δίκαιον.

δΐ^ιιίΓιεϊΙίο, δίευΐ (ΙίοϊΙ διτίρΐυτα, ΑΓ^εηίαΐΗ ΐ^ηϊία»! : Τδ τοίνυν διά τούτων δηλούμενον, τοιοΰτόν έστιν. ότι

Ιίίΐ^κα )ΜΙϊ. Οαοιΐ βΓ^ο ρβΓ 1)ίεε δί^ηίΠεΒίιΐΓ , εδί ή θεία φύσις πάσης ύπέρκειται καταληπτικής δια-

ί> ιι ϊ υβιικχΐϊ , ηειηρβ ηιιοϋ «1ίγίιι3 ιΐίΐΐιιια δυρεΐ'3( νοίας. Τδ δϊ περ'ι αυτής ήμΐν έγγιγνόμενον νόημα»

" 11 ΟβΓ. χΐ), 4.
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όμοίωμά έστι τού ζητουμένου. Οϋ γάρ αύτδ δείκνυσιν Α οαιηεπι ηυχ εοπιρτβηβηό'ϊΐ οοςϊΐαΐϊοιιειη. (}ιιχ ιη-

έκεΐνο Ά είδος, 3 ούτε τις εΐδεν, ούτε ίδεϊν δύναται, ΙβΒ (Ιβ 62 ηοΜ» ίηεβΐ ίιιίΕΐΙίββηΐία, Μβηΐίβηαβ εοη-

άλλά δι* έσόπτρου κα\ δι1 αινίγματος ϊμφασίν τινα εερίίο, 651 δίηιίΐιΐυύο ε]υ8 ςοοΛ ηοχπίυτ. Νοη βηίιη

σκιαγραφεί τοϋ ζητουμένου, έκ τίνος είκασμού ταϊς ΟδΙεηάίΙ ίρδ3πι Π1ίθ8 ίΌπηβηι , ςυβηι ηεο,υε ηονίΐ

ψυχαϊς έγγινομένην. Πάς δέ λόγος των τοιούτων νοη- Γ αυίδρίαπι , ηβηιιβ ηοδίβ 3υΙ νίύβΓβ ροΐεδί , &βι! ρβΓ

μάτων τημαντικδς, στιγμής τίνος άμεροΰς δύναμιν δρεευΐυπι βΐ «Έΐιίβΐηα ΗββΟΓΪϋϊ). ςιιβπκΐΗΐη ίΙΙίυβ α,υοο'

έχει, μή δυνάμενος έμφήναι όπερ ή διάνοια βούλεται* α,ιιίΑΠίυΓ αρραΓβπΙβηι δρεείβπι, α,οκ ίηβδί 3ηίπ)ίδ οχ

ως είναι πάσαν μεν διάνοιαν χατωτέραν της θείας ςυοϋαηι εοη]εεΐΜΓ3. Οηιηϊδ βυΐεηι ΟΓαίιο ηιΐίβ βϊβπί-

χατανοήσεως · πάντα δέ λόγον έρμηνευτιχδν, στι- ΓιεβΙ ηιι]υδηιοϋί ηιειιΐϊβ εοηεερίίοηεβ , Ιιβοβΐ νϊιη

γμήν βραχεϊαν δοκεΐν μη δυναμένην τώ πλάτει τήςΐι ευ]ιΐ8(ΐ3ΐιι ρυηείί ίηόίνίά'υΊ , ηοη ναΐβηδ 8ΐρΙίε3Γβ ϊ(1

διανοίας συνεπεκτείνεσθαι. Τήν οδν διά των τοιούτων (\αοά νυΐΐ ιηεηΐϊδ εο^ίΐαΐίο : 3<1εο ιιΐ οηιηίδ ςυίϋεηι

νοημάτων χειραγωγουμένην ψυχήν πρδς τήν των οο^ΊίαΙίο ηιοηΓιβφΐε εοηεερίίο δίΐ ϊπΓγβ Όεί εοηι-

άλήπτων «ερίνοιαν διά μόνης πίστεως είσοικίζειν έν ρΓεηβηδίοηεηι. Οηιηίδ βιιίεηι ίηΙβτρΓεΙαηδ οΐ'βΐίο

έαυτή λέγει δεΐν τήν πάντα νοϋν ύπερέχουσαν φύσιν. τϊ«1εΙιΐΓ 688β ϋΓενβ ρυηείυαι, ϋΐ ςυκ ηοη ροδδ'ιΐ δί-

Κα\ τοϋτό Ιβτι τδ παρά τών φίλων λεγόμενον * ότι ηιιιΐ εχίεηϋί ουιη Ιαΐίΐυιΐίηε εθ£ίΐ3ΙΐοηΪ3 ιηεηΐίβαοε

Σοι ποιήσωμεν, ώ ψυχή, τγ) καλώς πρδς τδν ϊππον Β εοηεερίίοηίδ. Αηίπιβηι 6Γ{;ο , α,υβΒ ρβΓ ηυ]υδΐιιθ(Ιί

άπεικασθείση , ινδάλματα τινα της αληθείας χα\ ηιεηΐίε εοηεερίίοιιεβ ΐ8οηη»ιιι ηιβηη άυείΙυΓ »ά εο-

όμοιώματα. Τοιαύτη γάρ τούτων λόγων άργύρου ή γιιπι φιχ οηρί ηοη ρΟΜΙΐηΙ 0θ£ίΐ3ΐίοηειη, αΊείΙ ρβΓ

δύναμις, ως έναύσματά τινα σπινθηροειδή δοκεΐν είναι δοΐαπι Ιίιίεπι οροΠεΓβ »(1 δυβπι ίηίΓοάΊιεβΓβ ΙουίΙ.ι-

τά βήματα, μή δυνάμενα δι' άχριβείας έμφήναι τδίΛ Ιίοηεπι ιΐ3ΐυΓ3η> ίΙΙβιη ςιιχ οιηηεπ) δυρεΓ3ΐ ίηΐεΐΐϊ-

έγχείμενον νόημα. Σύδέταΰταδεξαμένη,ύποζύγιόν τε βεηΐίαιη. Ει Ιιοε 6δ( ίΙΙιΐ(1 ηυοά ύίείιυΓ 30 3ΐηϊείδ :

χαΐ οίκητήριον γενήση διά πίστεως τοϋ σοι ένανακλί- Τίυί, ο Βηίιηα, ςυ33 τεείε εςυϊδ 68 38δίηιίΙ.ιΐ3 , Γβ-

νεσθαι μέλλοντος διά της έν σοΊ κατοικήσεως· τοϋ εϊειιιυδ α,υαηΐηιη νεπΐ3ΐϊδ δίηιυΐ30Γ3 61 ηυ3δι43Πΐ

γάρ αύτοΰ κα\ θρόνος εΐκα\ οίκος γενήση. Τάχα δ' 4ν δίαιίΙίΙυοΊηεδ. ΗιηΌδηιοοΊ 881 εηίηι ΙιοΓυηι νβΓίιοπιιη

τις εΓποι τήν Παύλου ψυχήν, κα\ εΐ τις άλλη γέγονεΐ ογ^ρπΗ νίδ, ιιΐ δυβείίβυυΐβ φΐ3Κΐ3ΐη ί^ηεβ ν'κΙεηηίαΓ

χατ'έκείνην, τών τοιούτων άξιοΰσθαι βημάτων. Έχει- εδβε νειΊΜ , ςιιχ ηοη ροδδυηΐ βοειίΓβίε 61 εχαείο

νος γάρ σκεύος έκλογής άπαξ τψ Δεσπότη γενόμε- οδΙεηιΙεΓε, (|»ΐΰΡ ϊιιεδί, ιιιεηΐίβ εοηεερίϊοηεηι. Τη 3ϋ-

νος, καΐ έφ' εαυτού και έν έαυτφ είχε τδν Κύριον* Ιεηι ηϊδ 3εεερΐΪ5 , Βεδ ρβΓ ίίϋεω &υΙι]ιΐ(»3ΐο ^ιιπ)βη-

έν μέν τω βαστάζειν αϋτοΰ τδ δνομα έναντίον έθνών Ιυιη εΐ 1ΐ3υί(3ϋυ1ιιιιι ε]υβ ςιιηη Ιε εδί Ιΐ3ΐ)Ίΐ3ΐιΐΓΐΐ8 ,

καΙ βασιλέων ίππος γενόμενος · έν δέ τώ μηκέτι αύ-'Λ ρεΓ 6»η) 0.096 681 ίη 16 η3θίΐ3ΐΊοηεηι ; 6^υδ εη'ιιη

τδν ίί)ν, άλλ' έν έαυτώ δεικνύειν ζώντα έκεΐνον , καΐ Γιεδ εΐ δεϋε8 εΐ ϋΌηιιΐδ. Ρογ(3386 ηυΐεπ) ϋίχεπί ηιιίδ-

δοκιμήν διδόναι τοΰ έν αύτφ λαλοϋντος Χριστού, οΐ- ρΪ30ΐ ΡβυΙί 3ΐιίπ)3πι, 301 δϊ (]03 3ΐία εΐ ΓιιεΓίΙ δίηιί-

κος περιληπτικός της άπεριλήπτου γενόμενος φύ- )Ϊ8 , «ΙΊ^ηβπι εδ58 θ"ε φΐ3 ϊ\χο νβΓΐ)3 (ΙίεαηΙΟΓ. ΙΙΙβ

««ως. εηϊηι δειιιεί ΓΐεΙοδ ν3β εΐεείίοηίδ , δΐιρΓα βε ε( ίη

βε ΙιαυεΙ)3ΐ Οοιηίηυηι : εηιιυδ ηυίϋεηι Γϊεΐιιβ ϊιι βο· ςυοο" ροΓίβΓβΙ ε]ιΐ8 ηοηιβη &Λ ^εηΐβδ εΐ τε^οβ " :

ιη εο ηιιίεπι φιοά ίρβε ηοη βητρίίιΐδ νϊνοΓΟί, δεϋ ϋΐυηι ίη 88 οδίεηιΙβΓεί νίνεηΐβιη, βΐ ΟβΓεΙ εχροΓΪιηεη-

Ιιιπί ΟΐΓίδΙί ίη δε ΙοφίβηΙίδ ", εΟΌεΙυδ ιίοιηυϊ εοηΐΊηεηβ ϊΙΙαηι ηβίαταιη ο,υ* ηοη ροίεβΐ εοηιρΓεΙιεηϋί.

Ταύτα τών φίλων τοΰ νυμφίου χ|) καθαρά κα\ παρ- Οιιιη αηιίεί βροηδί Ιΐίβε ρυτ* ο"βϋΊ8δεηΙ νίΓ£;ϊιιί

θένω χαρισαμένων ψυχή (είενδ' ούτοι τά λειτουργικά (ηϊ 3υΙβηι δΐιηΐ 3αΌιίηίδΐΓ3ΐθΓϋ δρίήΐοδ, ςιιί ιηίΚιιη-

πνεύματα τά είς διακονίαν άποστελλόμενα, διά τους 1 Ιογ αά ηιίηίδίεηιιηι , ρΓορΙβΓ 608 ςυί δΐιηΐ ΓοΙυη

μέλλοντας κληρονομεϊν σωτηρίαν), τελειότερόν πως ΙιββΓβϋβδ δϊΐιιΐίδ **) , δροηδα Γι( ςοοϋβηιιηοϋΌ ρεΓ·

γίνεται τή προσθήκη τών χαρισμάτων ή νύμφη. ΚαΙ ίβεΙίοΓ ρεΓ ΚΓ3ΐΪ3Γυιη αεεεδδίοηεπι. Ουιηο,ηβ 3ΐΙ

μάλλον προσεγγίσασα τώ ποθουμένω, πρίν τδ χάλ- ειιιη ηιιβιη ϋεδίο'εΓ3ϋ3ΐ ηιη^ϊδ βρρΓορίηςϋββϊβΙ,

λος αύτοΰ τοις οφθαλμοί; έμφανήναι, διά της όσφραν- ρΓίπδ(|ΐιαιιι ε]οβ ριιΙεΙίΓΪΙυαΌ οουΐίδ βρρβπιίδδεί, ριτ

τιχής αίσθήσεως τοΰ ζητουμένου έφάπτεται, οΤόν τι- οιίοπιηϋί ίβευΙΟΙειη ευηι ο,αεηι ςιΐ33Γε!)3ΐ >Μίθ{ϊΐ,

νος χρωτδς ιδιότητα όσφραντιχή δυνάμει κατανοήσα- εΐ νείυΐί ου]ιΐδθ,3ΐη οοίοιίδ ρΓθρι ϊεΐ3ΐε 31) οϋο-

σα, χαί φησιν έπεγνωκέναι αύτοΰ τήν όσμήν ττ) ϋ Γ3ηϋί ίϊευΐΐβίε βιιίιιιβϋνεΓδα , ύίείΐ δε ε)ιΐδ οο^ηο-

εύωδία τοΰ μύρου, ου νάρδος έστί τδ δνομα, ταύτη νίδδβ οιΙοΓεηι , ηειηρε υη«ϋβηΐί ΒΙΐ3Υβα) οιΙοΓβηι,

πρδς τους φίλους τή φωνή χρησαμένη , Νάρδος μου €ιι]ιι<5 ηοπιεη βδΐ ηαιάιΐδ , ηβε νοεβ οίβηδ 3(1

ίδωχεγ ύσμϊμ· αυτού. "Οσπερ ύμεϊς, φησΙν, ούκ βιιιϊεοβ, Νατάα» ιιιβο άεάϊί οάοτεη βιιιιπι. Ι^υοιποϋο

αύτδ τδ άκήρατον τής Οεότητος χρυσίον, άλλ' όμοιώ- εηίπι νοδ, ίηςυίΐ, ηοη ίρβυιη δίηεεΓυιη .ηυηιηι Λ\-

ματα διά τών χωρητών ήμΐν νοημάτων τοΰ χρυσίου νίιιίΐαΐίί, 8εϋ ρεΓ ε»8 ιιιειιΐίδ εοηΐ'ερίίοηοδ, ηιιββ

χαρίζεσθε, ού τηλαυγεί τώ λόγω τά κατ' αύτδν έκ- εηροτε ροδδυηιυδ, ηοΐιίβ (Ιοηα(ΐ9 αιιτι δϊιηΠίΐιηΙίηεδ,

καλύπτοντες, άλλά διά τής βραδύτητος τών τοΰ λογι- η0η ϋίΐιιείϋϊ οηϋοηβ ςιι.Έ δυηΐ ε]οδ 3ροΓΪεηΙεδ,

κοΰ άργύρου στιγμάτων, έμφάσεις τινάς παρασχόμε- < 8οα" ρεΓ εχί^ηβδ ΓϊΙίοηε ρΓΟϊιΙίΐί .ΊΓβεηΙί ηοΐβδ, ρΓ«-

νοι τοϋ ζητουμένου· ούτω κάγώ διά τής εύπνοίας τοΰ |>εΐ)(εδ αυ38<ΐ3ΐη 3ρρ3ΓειιΙοδ 8ρεείθ8ε]ιΐ8 ο,οοϋ ςυβίΓί-

έμοΰ μύρου, τήν αύτήν εκείνου εύωδίαν τή αΐσθήσει Ιογ: ίΙ.Ί εβο ΐ|υυ<μΐϋ ρεΓ 1)εηεδρίΓ3ηΐειιι η»εί ιιηβυεηΐϊ

"Αιΐ. ιχ. 15 " II ϋθΓ. χιιι, 3. "Ηι·1)Γ. ι, 14.
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ίπι&ΓβηΙΙίΓη, 8βι>$υ ροΓοβρϊ ϋΐίϋβ ϊρβίιΐδ ηοηιιηι Α

οίΙοΓοηι. ΜϊΙΓι αυΐεηι ί<1 ςιιοι! άίείΙιΐΓ, νϊιΐβΐυτ η.ι

ΒβΓβ ΙαΙβπι δβη&υπι : ΟιίΛηίΙοηιιίϋβιη ηιιιΐίοπιηϊ εΐ

ιϋνοΓΒοπιιη 3Γ0Π)»(υπι, 8β(1 ιιοη βχ 3>Ί» ρΓορπβ-

Ι3ΐβ , 1)βηβ βρίΓβηΐίυιη , 3ΓΐίΓιεϊο$» 61 πιοά'βΓβΙβ

ηιίβΐίο Ιαΐβ εΙΓιεϊΐ υη£αεηΙυηι, εχ ίίδηυχ δίιηιιΙ ίη]ί-

ο'ιιιηΙυΓ, υηβ 1ι8γ1>3 ΓβάοΙβιιΙε, ευΐ ηοηιβη β8ΐ Π3Γ-

ϋυδ, ηοιηεη ρι ιιΊιριυ ΙοΙί εοιιιροδίΐίοιιί : ςιιοϋ 3ϋ-

Ιβη» βχ οηιηίΐιιΐδ >ΠΗΜΙίτΪ8 |)Γθρπβΐ3ΐίυοδ Ίη υηβηι

εοηεϊΓοίυτ βΐ εοιιΠηΙιΐΓ ΙΥαβηιηΙίαιη , Ιβηηιιβηι

ίρβιιιη $ροη$ϊ δΐιανεηι ο<ΙοΓεηι ριΐΓ£3ΐυδ δυδείρίΐ

βι^ηβυβ : ηχε ρεΓ ε3 η,ιιχ αΊεΙβ βυηΐ βχίδΓιπιβπιιΐδ

νεΓυησι ηοδ βΓηοΊτε, ψιοΛ Πΐυά ηιι'κίεηι, ςυβίεευη-

φΐε $ίΐ δβευηαΊιηι 688εη1ίαπι, ςιιοά βοππη ςυχ

βηηΐ, 8ΐιρεΓ3ΐ οηιηεηι εοηςίίΐιιΐίοηεηι 61 αάηιίηίδίΓβ-

Γιηιιεη», ίη.-ιεεεδδυηι εδί, ηεςιιε ιαη^ϊ 3υΐ εοηιρΓε- "

ηειιιΐί ροΐεδί : ςυί υογο ίη ηο1)Ϊ8 εβί 1)θηιιβ οο"ογ

ΐιιβίηηιη^υεηΐί εοπιροβίΐυδ ρ6Γ ριΐΓΪΙαΙβηι τΪΓΐιιΙυηι,

Ϊ8 ηοΐιίδ εχδϊδίίΐ Ιοεο ΠΙίιΐδ, δηη ρυτίΐαΐβ ίιιιίΐηιΐδ ί(1

ςυοιΐ εδί ιΐ3ΐϋΓ3 μιιοθπιπι βΐ ϊηΐεΓΐΐιιϊ πιϊηίηιε οΐί-

ηοχίυιη, ει 1)θπί1.ιΙβ υοιπιτη , ει εο ςυοά* ηοη ίιιίεπί

Ίά ίη ηυοιΐ ηοη εβϋίΐ ΐιιΙβΗΐυβ, ει εοςιιοιΐ ηιυΐβη ει

3ΐΙεΓ3ΐί ηοη ροΐε$1, ίιΙ ηαοά 881 ίπιπιυΐ3ΐ)ίΙε εΐίηβΐ-

ΐβΓ3ηί1ε, βΐ οηιπί ίι.υΐ ηυχ ίη ηο1)Ίδ τεείε υεπιηΐιιτ

οχ νΪΓΐιιΙβ, νεΓ3ηι νπΐιιΐοηι ίηΙε1Ιί$ίηιι>8, (Ιβ ο,πί

ιΐιείΐ Αϋαευε ρπφΐιβία ", α,υοάεοηιρΓβηεηο'ίΙ οπιηεδ

οοβίοδ. Οιι,ΐ' εΓ^ο ηχε οΊδδεηΐ βρυΰ Βηιίοοδ βροηδί,

ηειηρβ οηοιΐ βυιιηι οάοΓειη ιίοιίοι ίι ιηπίπ* ; ηχε ει

ιρι,τ 8<ιηΐ Ιιιι]ιΐδΐηθ(1ί ηιίΐιί νίιΙείυΓ ρηίΙοδορ1ΐ3ηάΌ

ιΙίεεΓε, ηεηιρβ ψιοα" δί φΐίδ οηιηεηι 1)εηο οίεηΐεηι ^

ΠθΓβΙΙ1, 3111 3Γ0Π13 ΟθΙΙβ£βΠΐ εΧ νβΓΪίδ ρΓ3ΐΙ8 Λ'ΪΠΙΙ-

118, εΐ Ιοΐ3πα δυβηι νίίαπι ιιηυιη εβεεβπΐ υηβΐιβηΐυιη

ροΓ υοηυιη οάοΓβιη κ'πιμιιΐοηιιη νίΐχ δΙυύίοΓίπη, 61

«'3 ΓαΙίοηε ρβΓ οηιηίη ίιιεπί ρετΓεεΙυβ, 3(1 ίρδυπι

(]ΐιίιΙεηι ϋεΐ νεΓΐ)Ηΐη, ιαιιςιιίΐη 3(1 οΛεπι δοΐίδ άβΠ-

μιτι: οειιΐοδ δ«3 ηοη ροίεβΐ ηίΐίικη : $οι1 ίη ίρ«ο

Ι3ηςιΐ3ΐη ίη βρβεηΐο δοΐεηι 38ρίείΙ. ΜΙίηβ εηίηι νεΓΧ

61 (Γιν'ιηχ νίΓΙοΙίϊ τΆά'ιι, ρυτχ νίιχ ίΐΐυοεδεεηΐεβ

ρεΓ πΐ3η3ηΐεηι εχ ίΐΐίδ ίιηρηίίυϋίΐίΐεηι , εΟΐείνιηΙ

ΐ)θΙ)ίδ 38ρεεΐ3(>ΊΙειη ηυί εδί ίη38ρεεΐ3ΐ)ίΓΐ8, οι εοπι-

ρΓεηεηδίΙηΙειη ειιηι 3(1 ηηεηι ηοη ρ3ΐε( 3(1ί1ιΐ8, ίη

δρεεηΐο ηυδίΓΟ δυΐειη (Ιεβεηΐιεηΐεδ. Ιάειιι εδί βιιίεηι

(ΙίεεΓε, (\υοά αά δεηβιιηι βιιίηεΐ, 3ηΐ δοΐίδ ταα'ίυδ,

ηιιΐ τίηιιΐίδ ϋυχιΐδ εΐ εηιβηαΐίοηεβ, 3υΐ οοΌΓεδ 3γο-

ιηβΐίεοδ. Οτιίάηυ'κΐ οηίιη ροδυεΓΪηιιιβ εχ εο 3(1 βεο- ϋ

ρ 1 1 ιιι γοι-υί, ηηι εδί (|(ΐχ εχ οιηηίουδ Πι δοηΐεηΐίβ,

ιιβιηρε ηιιθ(1 ηοηί βυρεΓβηΐίδ οηιηεηι ίηΐβΙΙίβεηΐίβηι

ρεΓ νίτίαΐεδ ηοηίδ εο^ηίιίο ίηβ«1, δίοιιΐ ρ^Γ (ΐυβηι-

(Ιηπι ίηΐ3κίηειη οοβίΟτί ροίεβΐ ρΓΪηΐ3ΓΪ3 ρυΐοΐιιί-

ιικίο. 113 οΙϊλιιι Ρ;ιιι1ιΐδ ", (]ΐιί εδί βροηδβ, ρεΓ νίτ-

ΙαΙεβ δροηδίιιη ίηιίίβηδ, βΐ ρεΓ βρεείειη ίη 8ε ϋε-

δοποεηδ 63ΐη 3(1 (]υ3Γη ηοη ραΐοΐ βϋίΐιΐδ ριι1ε!ΐΓίΙυ:1ί-

ηεπι,εχίπιείίϋΐΐδ 5ρϊΓΪΐιΐ5,ο1ι»ΓίΙαΙβ,^3υι1ίθ€ΐ ρβεε,εΐ

φΐχ δΐιηΐ Ιιυ]ιΐδΐηο(1ί δρεείεβ, Ιιηηε η3ΓθΊιηι εοπιρο-

ηβιιβ Ιβηηιοπι ιιπ^υειιΐπΓΪυδ, (ΙίοΊΐ ίη 8β εβδε Οιιί-

Βΐί 1>οηυηι οιΙοΓβιη, ^Γ3ΐί3ΐη ίΙΙβιη εχδΐιρβι-ιηίβηι, 3ο"

ςυβιη ηοη ρ3ΐεΙ οάίΐαδ, ίη 8είρ$ο οϋΌΐ'βιΐδ, < ι 86-

τταρεδεξάμην. Τοιοΰτον δέ τινα νοΰν δοχεΓ μοί τ6

λεγόμενον ϊχειν Επειδή πολλών χα\ διαφίρων άρω-

μάτων, άλλ' ού κατ' άλλην ιδιότητα εύπνοοΰντων,

τεχνική τις κα\ ίμμετρος μίξις τδ τοιούτον Απεργά

ζεται μύρον, μι3ς τίνος πόας εόώοους εκ των συν-

εμβαλλομένων, ^ δνομα νάρδος έττ\ν, δλω τω σκευά-

σματι παρεχομένης τδ δνομα* τδ δέ έκ πάντων των

άρωματικών ιδιωμάτων ε!ς μίαν συνερανιζόμενον

εϋπνοιαν, ώς αύτήν τοϋ νυμφίοο τήν εύωδίαν ή χε-

καθαρμένη αίσθησις δέχεται· ταύτα διά των είρημί-

νων παιδεύειν ήμ3ς τδν Λόγον οίόμεθα, δτι εκείνο

μέν δ τί ποτε κατ' ούυίαν έστί, τδ πάαης ύπερκείμβ-

νον της των δντων συττάαεώς τε χα\ διοικήσεως,

άπρόσιτόν τε κα\ άναφές κα\ άληπτον ■ ή δέ έν ήμΐν

διά της τών άρετών καθαρότητος μυρεψουμένη εύ- <-

ωδία, άντ' έκείνου ήμίν γίνεται, μιμουμένη τω χαθ'

έαυτήν καΟαρω τδ τή φύσει άκήρατον, κα\ τψ άγαθώ

τδ άγαθδν, κα\ τω άφθάρτω τδ άφθαρτον, και τω

άναλλοιώτω τδ άναλλοίωτον, κα\ πάσι τοις κατ* άρε-

τήν έν ήμίν κατορθουμένοις τήν άληθινήν άρετήν, ·

περ\ \ς φησιν Ά66ακοΰμ 6 προφήτης, ώς τοΐις ού-

ρανοϋς πάντας διαλαβοΰσης. Οϋκοΰν ταύτα πρδς τοΰς

φίλους τοϋ νυμφίου διεξιοϋσα, δτι Τήν όδμήν αύτοΰ ή

έμή νάρδος εμο\ δίδωσι · ταΰτά μοι και τα τοιαύτα

δοκεΐ φιλοσοφούσα λέγειν, δτι εις πάν άνθος εΰωδίας Γ

ή άρωμα έκ τών ποικίλων της άρετής λειμώνων άν-

θολογήσας , πάντα έαυτοϋ τδν βίον Ιμμυρον διά της

τών καΟ' έκαστον επιτηδευμάτων εύοδμίας άπεργασά-

μενος, διά πάντων γένοιτο τέλειος , πρδς αύτδν μέν

τδν θεδν Λόγον, ώς πρδς ήλιου χΰκλον άτενώς ένιδεΐν . (

φϋσιν οϋχ Εχει ■ έν έαυτώ δέ καθάπερ έν κατόπτρω

βλέπει τδν ήλιον. Αί γάρ της άληθινής έκείνης χα\

θείας άρετής άκτΐνες τώ κεκαθαρμένω βίω διά της

άπορ^εούσης αΰτών άπαθείας έκλάμπόυσαι, όρατδν

ποιούσινήμϊν τδάόρατον, κα\ ληπτδντδ άποόσιτον, τζι

ήμετέρω κατόπτρψ ένζωγραφούσαι τδν ήλιον. Ταυτδν

δέ έστιν ώς πρδς τδ έγκείμενον νόημα, ή άκτΐνας ει

πείν ήλιου, ή τής άρετής άπο^οίας, ή τάς άρωμα-

τικάς εΰωδϊας. "Ο τι γάρ άν έκ τούτων πρδς τδν τοϋ.

λόγου σκοπόν Οποθώμεθα, εν έξ άπάντων έστί το ν'

έγγινόμενον νόημα, τδ διά τών άρετών ήμΐν τοϋ

πάντα νοΰν ύπερέχοντος άγαθοϋ τήν γνώσιν έγγί-

νεσθαι, ώσπερ ϊστι διά τίνος εικόνος τδ άρχέτυπον

κάλλος άναλογίσασθαι. Ούτω κα\ Παύλος, ή νύμφη,

δ διά τών άρετών τδν νυμφίον μιμούμενος, χα\ ζω

γράφων έαυτώ διά τοϋ βίου τδ άπρόσιτον κάλλος,

Εκ τε τών καρπών τοϋ -νεύματος, αγάπης τε κα\

χαράς, καΐ ειρήνης, καΐ τών τοιούτων ειδών μυρε-

ψών ταύτην τήν νάρδον , Χριστού εύωδίαν ϊλεγεν

έαυτδν είναι, τήν άπρόσιτον έκείνην κα\ ύπερέχου-

σαν χάριν έν έαυτώ όσφραινόμενος, κα'ι τοις άλλοις

έαυτδν παρέχων ώσπερ θυμίαμά τι κατ' έξουσίαν άν-

τιλαμβάνεσθαι, δς κατά τήν προσοΰσαν έκάστω διά-

Οεσιν, ή ζωοποιδς έγίνετο, ή θανατηφόρος εύπνοια.

"Ιίσπερ τδ αύτδ μύρον εϊ κάνθαρος και περιστερά

προττεθείη, ού ταύτδν έπ' αμφοτέρων εργάζεται-

άλλ' ή μέν περιστερά ίιυμαλαιοτέρα διά τής εύπνοίας

"Π3ΐ)»ε. ιιι. 5. » 11 Οοι·. χιι, 2 ίψι.
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τοΰ μύρου γίνεται, ό δε κάνθαρος φθείρεται· οΰτω Α ϊρδυηι ίΐϋβ ρι-χίιβιΐδ, Ιαηςηαηι αΐία,ιιεηι βιιΠΐΐυιη

ΓιΙΐΒΓβ δΐΐδοίρίβηα'υπ), ςιιίυιΐδ εοηνβιιίειιίει- βί ψι*χα'ι ό μέγας Παΰλος τδ θείον έκεϊνο θυμίαμα, εί μέν

τις ήν περιστέρα, ή ' Τΐτον, ή Σιλουανδν, ή Τιμόθεον,

συμμετεΐχεν αύτώ της εύωδίας τοΰ μύρου, προκόπτων

έν παντ\ καλφ τοις κατ' αύτδν ύποδείγμασιν. Εϊ δε

Δήμας τις ήν ή Αλέξανδρος, ή Ερμογένης, ού φέ

ροντες το τής εγκράτειας θυμίαμα, κανθάρων δίκην

ύπδ της εϋωδίας έφυγαδεύοντο. Ου χάριν ϊλεγεν

ό τοις τοιούτοις εύπνοών μύροις, οτι Χρίστου ευ

ωδιά έσμέν, έν τοϊς σωζομένοις, χαΐ έν τοις άποΛ-

Λαμένοις, οίς μέν όσμη θανάτου είς θάνατον

οϊς δέ όσμη ζωής είς ζωήν. Εί δέ τι συγγενές

καί ή εύαγγελική νάρδος έ"χει προς το μύρον τής

νύμφης, έξεστι τφ βουλομένω διά των γεγραμ-

μίνων άναλογίσασθαι, τίς ήν έκείνη ή νάρδος ή

πιστική, ή πολύτιμος , ή χαταχεθεΐσα μέν της κε

φαλής τοϋ Κυρίου, πάντα δέ τον οίκον τής ευ

ωδιάς πληρώσασα. Τάχα γάρ ούκ άπεξένωται τοϋ

μύρου τδ μύρον, 8 τη" νύμφη μέν τήν όδμήν τοΰ

νυμφίου δίδωσιν * έν δέ τφ Εύαγγελίω αύτοϋ κατα-

χυθέν τοΰ Κυρίου, πληροί της εύωδίας τδν οίκον

έν φ τδ συμπόσιον ήν. Δοκεϊ γάρ μοι κάκεϊ προφη

τικοί τινι πνεύματι προμηνύσαι διά τοΰ μύρου ή

γυνή τδ τοΰ θανάτου μυστήριον, καθώς μαρτυρΣΪ

τοις παρ' αύτής γεγενημένοις δ Κύριος λέγων ότι

ΠροίΧαβεν είς τύ ένταφιάσαι με. Κα\ τδν οίκον

πληρωθέντα τής εΰωδίας άντ\ παντδς τοΰ κόσμου, καΐ

όλης τής οίκουμένης νοεϊν υποτίθεται, ειπών 8τι

"Οπου έάν κηρυχθώ τύ ΚύαγγέΛιον τούτο έν δΛφ

ιιηίευίηυβ αιΐββΐ αϋβαίοηί, νεί νίνίβοιιβ νβΐ ΙεΐίΓει·

6Γ31 ΙιαΙίιυβ. Οιιοηιοϋο οηίιιι ΐιίβηι υηβιιοιιΐιιιιι δ)

ΓϋΟΓΪΙ ,'φροίΊΐυιη βεβί'αυχο βϊ εοΐιιιιιΐ)»:, ιιοιι ίιΐβίο

εΟίοίΙ ίη ιιΐι-ίδςυε : 86(1 6θΙαιη1)3 ηυίϋβηι ρβΓ Ιιυιιυηι

υη^ιιβηΐί 1ΐ3ΐίΐυιη Γα γοΙιιιβιϊογ, ίηΐεηΐ 30ΐεηι 803-

ΓΒΐΐ*ϋ8: 113 6113111 ηιαβίιιΐδ ΡϊΐιΙιΐδ ίη άίνίηο ίΙΙο

βυΙΓιΙιι, 8ί 6Γ31 ηυίιίεηι ςιιίδρίαηι αϋςιο οοΙυιιι1>3,

βυΐ Τίΐυδ 3ΐιΐ δνίνβηιι», 3υΐ ΤίιηοιΙιβυ», ευηι ίοιρβΓ-

ΙίευβΙ Ιιοηο οϋοΓβ ιιηςυβηΐί, υΐ α,υι ίη οηιηϊ Ιιοηο

8υβ ρτοβοβΓβΐ ϋοείηη* ει εχεηιρίο. δει! βί υυίδρίβιη

6Γ31 0611135 3111 ΑΙβΧ3ΙΙ(ΙεΓ, 3111 ΙΙϋΠΙΙΟ^ΟΠββ, 11011

ίεΓεηΙεβ «υΟΓιΐιιιτι εοηίίηεηΐίχ , ηοη βεευβ 3ΐςυο

εο3Γ3ΐ)36ί Γυ§3ΐ)3πΐυΓ 3 ϋοιιο οοΌΓβ. 0υ3ηιο1)Γβηι

™ 4ίθβ1)3ΐ 18 Ι|Ι1Ϊ θ]ΐ151ΙΙΟ(1ί 1)0Π3 οΐβΐιβΐ υηκύβοι·:

€ΗτηΙϊ ύοηιΐί οάοτ «ιοιιη» ίιι ι/β ηαί $ετναηίατ, εί ίη

ϋι ακί ρετεαηΐ : αΙιΪΒ ααίεη οάοτ ηιοη'ι» ίιι ιηοηειη,

βΐίϊι βηίβιιι οάοτ νΐΐα ϊη νίΐαηι". Οιιοο" δί ιι»Γ(Ιιΐ8

6ν3Β(βΙίεβ 1ΐ3ΐ)8ΐ 2ϋ(|υηηι αίΐίηίΐβίοιη πίπα υηςυβηΐο

βροηδίβ, ΙϊεεΙ νοίβηΐί ρεΓεβ ςυχ 80Γΐρΐ3 &υηΐ3ηίηιο

ου^ίί3Γβςυ;6ΐιαιη εββεΐ ιιβπΐυδ "ιΙΙβρίδΐ'ιεΒρΓεΓιοβα,ςιΐΗ!

Οοπιίηί ςιιίιΐβιη οβρϊΐΐ ϊηΓυβα, Ιο(3ΐη (Ιυηιυπι ΓβρΙβνίΙ

Ιιοηο οϋοΓβ". ΡοΓίε ειιϊιιι ηοη ΓυίΙ 35 ιιηβυεηίοβίίβ-

ηιιηι υηςυεηΐυιη, ηιιοά βροιιβ* ςυϊϋβιη (131 οϋοΓεηι

βροηδϊ, ίη Εν&ιιςεΙίο 3υιειη ίηΓυ&υιη ϊρκϊ ϋοηιίηο, ϊ πι—

ρΐβΐ ϋοηο οιΙοΓβ ιίοιηιιιη ίη ςϋ3 ογβΙ εοηνίνίυιη. Μίΐιί

εηϊηι τίάεΐιΐΓ ρΓΟρηβΙ'ιεο ηυούβη) δρίηΐυ ρει· υη^ηβη-

Iιι ιη δί^ηίίΐο&δδβ ηιυΚβΓ ηιοπίβ ηιν8ΐ6Γίυιη,<]ϋθιηοι1ο

τφ χόσμφ, ι) όσμϊχ τοϋ ίργου συνδιαδοΟήσεται Γ ίίδ «](ΐ3β βϊ) ίρβα ΓιυιιΙ, Γεη βοπιίηυδ Ιβδίϊπιοιιίιιιη,

τφ τοϋ ΕύαγγεΛΙον χι\ρύγματι , χαϊ μνημόσυνον

Ισται, φησ'ι, ταύτης τύ ΕύαγγέΧιον. Ούκοΰν έν μέν

τφ "Ασματι των άσμάτων, ή νάρδος τήν όσμήν

τοϋ νυμφίου τ?) νύμφη δίδωσι ■ έν δέ τω Εϋαγγελί(ρ

ολου τοΰ σώματος τής Εκκλησίας έν πάση τή οικου

μένη καν έν παντ'ι τφ κόσμιο Χριστού εύωδία γίνε

ται, ή τότε τδν οίκον πληρώσασα, τάχα τις ευρίσκε

ται διά τούτων κοινωνία έν άμφοτέροις , ώς έν τά

δύο δοκεΐν.

αΊεεηδ : Ι'πνυΓηφαΐΊΐ αά τηε ίβρείϊεηάαη Οο-

ιιιιιιη 3ΐιΐ6ΐη υοιιο οοΌι°ϋ Γερίείβηι, ριο Ιοίο ιηυιιάο

61 υηϊνεΓδο ογ1>6 (βΓΓβηιπι 3θΊηοηεΐ εβδβ ϊηΐβΙΙί-

ΚοικΙυιη, ιΐίεβηβ : Ιίοϊοαηηνε ρταάκαΐηηι /Ίιβπ'ί

Ηοο ΕναηρβΙϊαηι ϊη (οίο ηαηάο, οάοτ νηοΜεηΐί αίηιηΐ

άίίίτίΐιαβίιιτ αιΐΗ ρτσ·άΐαιΙΐοηβ ΕναηρβΙη, βί ιηοηϊ-

ιηβη(ηιη, ίηηιιίΐ, ετίί β)ηι ΕναηρεΙίαπι. Ουοιιίβηι

ΐ'ΐ -ο ίη Οκιιΐίοο ίϋΐιΐκΌΓυηι, ηβΓϋυδ ιΐιιΐ βροηβχ

οϋοΓεηι δροηδί, ίη Ενβη^βΓιο βυίβηι Ιοίίιιε οοι ροΓίβ

Εεείβδί»:, ίη υηίνβΓδο οι-ΐιβ ιεΓΓβΓυιιι, εί ίη ιοίο ιηιιηιΐο ΟιτίδΙί Γα ϋοηυδ οοΌγ, ςιιί Ιυηο όοηιιιιη

ίαιρίενίΐ : Γογ13888 ρβΓ η«ο ίηνβηίΐυΓ ίη υΐπδα,υε αΐίφιβ οοη]υηεΐίο βι βοοίείβδ, ιιΐ ο'υο νυεβπΐιΐΓ υιιυιιι.

Κα\ ταΰτα μέν είς τοσούτον ή δέ έφεξής ,^ήσις ΕΙ Ιικε ο,υΊιΙβιιι ΙιβεΙβηϋδ. 0ϋ33 βυΐβιιι δεΐ]υϊιυΓ

καταλλήλως μέν τί) τοΰ έπιθαλαμίου δράματος ύπο- άίεΐίο, νίο'εΙυΓ ςϋίιΐοηι εοη^ηιβΓβ ΒΓ^ϋΐηβιιΐο βρΐ-

θέσει, ώ; παρά τής έν παστάδι παρεσκευασμένης, I) ΙΙιβΙβιηϋ, Ι3ΐιςυ3ηι 31)63 (ΙίοηΙιΐΓ ςϋ* ρ3ΐ·3ΐυΓ ίιι

ϊχεινδοκεί· μείζονα δέ και τελειοτέραν έμφαίνει φι- ΙηβΙβηιο ; ίιιι1Ϊ03ΐ 3ΐι1εηι ηΐ3]θΓβιη βϊ ρεΓίεοΓιοΓειη

λοσοφίαν, ήν κατορθώσαι μόνον των ήδη τετελειωμέ-

νων έστί. Τί ουν έστι τδ είρημένον ; Άαόδεσμος της

σταχτής άδεΛφιδύς μου έμοί, άνά μέσον των μα-

σΰών μου αϋΛισΟήσεται. Φασίν έπιμέλειαν είναι

ταϊς φιλοχόσμοις των γυναικών, μή τοις έξωθεν

προκοσμήμαιι μόνον έπινοεϊν έαυταΐς τδ έπ\ τών

συμβιούντων ■ άλλ' έπιτηδεύειν διά τίνος εύνοιας ήδίω

τά σώματα τοις έαυτών άνδράσι φαίνεσθαι, τδ κατ'

άλλήλως ένεργοΰν πρδς τήν τοιαύτην χρείαν άρωμα,

έντδς τής κατά τήν έσθήτα περιβολής άποκρυπτού-

σαις, ου τδν οίκεΐον άτμδν έκδιδόντος , χα.\ τδ σώμα

τή τοΰ άρώματος εϋπνοία συγκαταχρώννυται. Ταύ-

Ρ>ιί1οδθρ1ιί3ΐη, ςυβιη τεείε βχδεηιιί οοπιιτι βδΐ δο-

I ■■ ίιι ςυί ]3ΐη δυιιΐ ρειΊεοΐί. ΟυίιΙ 68( 6Γ^ο ηυοΊ ιΐί-

ϋ(υιη 681 ? ΡαιάαιίΗχ υιΐ)ηΙιιυ ραίπαΐη ηιεια ηαΙά,

ιη ηκά'ιο ιώΰϊΗΐη τηεοταιη οοηιιηοταΗίητ. Αίυηΐ 8ΐιι-

ϋίο 6886 8υί ΟΓηβηϋί ευρίοΊδ ηιυΐίβηυαδ, ηοη δοΐιιιη

εΚεΓΙΐίδ ρΓ0ΰυΓ3Γ6 0Π13Π16ηΐί8 III δίηΐ 3Π13θίΐ68 ίίδ

ςιιί οιιιη ίρδίδ νίναηΐ, δβ<1 εΐίαιη ι1;ιι<: βρ6Γ3ΐη ιι(

ροτ' <]ΐΐ3ΐηά 3ΐη δυβνβοίβηΐίΐηι, 60ΓροΓ3 α,υοιιυβ δΐιίδ

ΙΙ13ΓίΙΪ8 60η^Γυβ11(6Γ \ί(1θ;ι1ΐΙΐ1Γ ΛξΜΒ ; :ιι! 611111

ιΐΜΐιιι 3Γ0ΐη8 ίηΐιτ δυχ νΐ'δΐίβ 3ΐιι1)ί1ιιηι οεευΙΐβιιΐΡδ,

οιιο δυιιηι εηιίΐίβηΐβ νβροΓεηι , οοΓρυδ ιριοιμιε

Ιιοηο οιίοιο Ιιβίίΐυδ δίπιυΐ 3ΐΓιείΙιΐΓ. ϋυιη Ιιββο 3υ-

Μ ΗΟογ. ιι, 15. " Ιολά. χπ, 5. "ίοβη. χχνι, 15 8ΐ](].
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ιβηι είΐ ϊη οϊβ εηηδυβίυίΐο

αυη ςιιοϋ εηηίΐ Γοι-Ιίδ βίεχεείδί αηΐπιΐ νίΓ^οί ΜίΙιί,

ιηηιιίΐ, ο*ι Γίδεϊευΐυβ, ςιιεηι α εοΙΙο δΐΐδρειιαΌ βιι-

ρπι ροοίιυ, ρβΓ ςυβιη ηοηυιη οιΙογρπι ρι·α?1)εο οογ-

ροΓΪ. ΝιιΙΙυιη βϋΐβιτι αΓιιιιΙ βχ υεηβ δρΪΓαηΐίΙ)ΐι$ 9γο-

ηιαΙί1)ΐΐ8, ςυαιιι ίρδβ Όοιηίηιΐδ οΠβεΙιΐδ ιυνΓΓίια,

8Ϊΐυηι εβί ϊη ΓαδοίοαΙο εοηδείοιιΐίχ, ίη ΐρχο ηιεο

οοπίο εοιηιηθΓ3ηδ 61 Ιιβυίΐαηδ. ίοοαίίδβηίιη εοπίίδ

ρο*ίΙυΓ3 ;ι1ι ϋ$ ςιιϊ 63 δυηΐ δρκοιιίαΐ'ι, άΊείΙιΐΓ βδδβ

ίη ιηβιΐίο αΐκ'πιπι. ΙΙΓιε βυΐεηι ϋίείΐ δροη;» 8β I)»-

1>βΓβ Γηϊοίοιιΐυηι υ ί>ϊ 1)οηιιιιι Ιβηηυβιη Ιηεδ3ΐκιι$

Γβεοηιΐίΐυι-. 5ο(1 βΐ εοι·οΊειιηΐ ε$8β ςαειικίβηι ΓοηΙειη

ηουίδ ίιιηαΓι οβΙοηδ, 3 ςυο ροι- 3ΓΐεΓΪ38 ϊη ηηίνει·-

βυπι εοτριΐδ *-.ί1ογ (ΙίδίπυυίΙυτ : ρβΓ ςιιεπι ΠιιηΙ

ε3ϋ«ΐ3 εί νίΐαΐίβ ηιβηιοκι εοΓροηδ, υΐ ςιιχ Γονεηη-

(υτ :ι1) ί^ηε εοπίίδ. Ουχ βΓςο ίη βηίηιχ ΓαευΙΙαΙβ

ρΓϊηείρ3ΐυηι Ιβηεηΐβ δΐΐδεερίΐ υοηιιιη ΟΙιπδΙί οϋο-

ΐ'οπι, εί εοΓ βυιιηι Γεείι Γβδείευΐυηι ηυ]ιΐ8 δυΙΒίιΐδ,

86 Ϊ13 εοιηρβηΐ, ιιΐ οιηιιία δίη£ΐιΐ3ΐίπι νίΐχ δΐυιΐώ,

Ιβηφίαιη 3ϋειι]υ8 εοΓροπβ πιβη)1)Γ3 ΓοΓνοαιιΐ δρίπΐιι

ηυί βχ οοπίο ροπιιοηΐ, ηυΐΐβ ίηίηυίΐβΐβ ίη υΐΐο ηιοηι-

Ιιγο εοι-ροηβ ΓβΓΓΪςεΓβηΐβ άίΐεείίοηεηι Ίη Οβυιη.

ί»ο(1 ΐΓ3η8ε3ηιυ8 3(1 ί(1 ςιιοιΐ ΰβίηεερδ «βηυίΐυχ.

Αυ<1ί3ΐηιΐ8 (μιίά ιιΐΗίικΙαιίδ νίΐίδ άβ $υΪ8 άΊείΙ ΓπιιΊί-

1)υδ, ψιχ ίη οηιηίυυδ Ιηΐεπουδ (ίοιηυβ ϋβί, δίευΐ

(Ιίείΐ Ρι-ορΙιείβ ", εχΙεηοΊΐυι-, βΐ ρβΓ ρβηψίηοδ άι-

Ιεείίοηίί ιΐίνίηβ οΪΓουηινοΙνϊΐιΐΓ νί(3,εΐ ίη α,υβπι ηοη

εαοΊΐ ίιιίοπίιΐδ. ΒυΙνηι, 'ιηψιίι, ('.ι/ρή ραΐηκίϊι ιηεη$

ου]υ5ηιθ(3Ί ββΐ εηηΐί- Α της δέ ούσης έν αύταϊς τής συνηθείας , οΤον τολμά"

αύτη ή μεγαλόφρων παρθένος ; Έμο\, φησ\ν, άπή-

δεσμος, βν έξαρτώ τού αύχένος έπΐ τδ στήθος, δι' οδ

τήν εύοσμίαν παρέχω τφ σώματι , ούκ άλλο τι των

εϋπνοούντων άρωμάτων έστίν άλλ' αύτδς δ Κύριος

σταχτή γενόμενος έγκειται έν τφ άποδέσμω της συν

ειδήσεως, αύτη μου τή καρδία έναυλιζόμενος. Ή

γαρ τοπική τής καρδίας θέσις έν τφ μέσω τών μαζών

παρά τών ιά τοιαύτα έπεσχεμμένων είναι λέγεται.

Έκεϊ δέ φησιν ή νύμφη έχειν τδν άπόδεσμον, έν ψ ' Λ-

τόπο) τδ άγαθδν θησαυρίζεται. Άλλά και πηγήν

τινα τοϋ έν ήμΐν θερμού, τήν καρδίαν φασίν άφ'

ής δια τών αρτηριών έφ' δ-παν ή θερμότης το σώμα

καταμερίζεται , δι' ής 'νθερμά τε κα\ ζωτικά τά

μέλη τοϋ σώματος γίνεται, τφ πυρ\ τής καρδίας

ύποθαλπόμενα. Ή τοίνυν έν τφ ήγεμονικφ παρα-

δεξαμένη τήν Χριστού εύωδίαν, καΐ τήν καρδίαν αυ

τής ένδεσμον τοϋ τοιούτου ποιήσασσ θυμιάματος,

πάντα τά καθ' εκαστον τοϋ βίου έπιτηδεύματα , ο!όν

τίνος σώματος μέλη ζέειν παρασκευάζει τφ έκ της ; '

καρδίας διήχοντι πνεύματι, μηδεμιας άνομίας τήν

πρδς τδν θεδν άγάπην έν μηδεν\ μέλει τού σώματος

καταψυχούσης.

Άλλ' έπϊ τδν έξης λόγον μετέλθωμεν. 'Ακούσωμεν

τ£ ή άμπελος ή εύθηνοϋσα περί τών καρπών αύτής

διαλέγεται, ή έν πασι τοις κλίτεσι τής τού θεού

οικίας, καθώς φησιν δ ΙΙροφήτης, διηπλωμέ'/η, καΙ

διά τών τής άγάπης έλίκων περιελισσομένη τη θεία

τε καΐ άχηράτω ζωη. Βότρυς, φησί, τής Κύπρου

τηϊΑϊ ϊη ίϊηβϊι Εηραάάί. ΟυίβεδΙ 3(1βο 1)63ΐϋ8, ίηιο ς άδεΛφιΒός μου έμοί έτ άμχεΛωσιν ΈγγαδδεΙ. Ύίς ',Ό

νεΓΟ ςυίβ 3(1βυ ηιηηειη 8ΐιρεΓ3ΐ 1)63ΐίΙιι<Γιηεηι, υ(

ίΐιιιηι Γπκ ΐΐΗΐι νίάεηβ ίη ίρ°ο βυΐβ 3ηίπιχ 1)ΟΙγο, νί-

(ΙοοΙ νίηε:ε (Ιοιηϊ ιιιιιιι ? ΥίιΙβ βιιϊιτι ηιιβηΐυηι ΓΓβνίι,

ςιιχ ίη 8Η3 η3Γ(Ιο 8ροη8ί Ιιοιπιιιι εοκηυνίΐ ηβΐίΐυηι,

1 1 1 ν γ γ 1 κι ςυχ $είρ83ΐιι ΓβείΙ οιΙοπΓοπιηι, οι οοιίΓιϊ Ι.ι-

Λΐίι-ιιΙο εοηιρΙβχ3 ατοιιια, υΐ βίϋί ρεΓρείιιο ρβπηβ-

ηε»ΐ 1)οιιιιιιι ηυηςιΐ3πι βχρίΓβηάιιιη , ΓιΙ ηΐ3(6Γ ιΐί-

νίηί Ιιοΐπ, <]υΐ »ηΐε ρ388ίοηειη ηυίϋβηι έκύπριζε, ΐ * 1

081, ΠοΓεΙ)3ΐ, ίη ρ38-ίοιι<: βυΐβιη νίηιιιη εΙΓυηϋβΙιβΐ :

νίηπιιι βηίιη οογ Ιχιίίίεαηβ ΙΗ, ει ηοιηίηαίιΐΓ 83η-

ρ 1 1 Ί β υνχ ροβΐ ρ»88ίηηΪ8 α'οοηοιηί:ιιιι. €υιη 3υΐεηι

1μ)1γο ΓπιβιηυΓ (ΙυρΓιείΐβΓ, ηβιηρβ εί ευιη Ποβ 1)οηο

οϋ το 80Μ5115 ιΐοΐοοίιιΐ, εί ευπι Γπιοΐιι ]»ιη ρβΓίβείο

εηπι εοιιιεϋεηιΐο νοίυρίβίειη εβρίηιυβ, 3υΐ ευιιι ίη

ούτω μακάριος, μάλλον δέ τίς ούτω χρείττων πάσης

μακαριδτητος, ώστε τδν Εδιον χαρπδν βλέπων έν

αύτφ τφ βότρυϊ τής έαυτού ψυχής δράν τδν τοϋ άμπε-

λώνος δεσπότην ; Ίδοϋ γάρ δσ·ν ηϋξήθη £ν τ^ ίδί^ι

νάρδιυ τοϋ νυμφίου έπιγνοϋσα τήν ευπνοιαν, ή σταχτή

αύτφ ευώδης ποιησαμένη, κα\ διαλαδούσα ;φ τής καρ

δίας ένδέσμω τδ άρωμα , ώς άν παραμένοι αύτη τδ

άγαΟδν διαπαντδς άδιάπνευστον , μήτηρ τοϋ θείου

βότρυος γίνεται , τοϋ πρδ μέν τοϋ πάθους κυπρίζον-

τος, δπερ έστίν άνθοΰντος, έν δέ τφ πάθει τδν οίνον

προχέοντος. Ό γάρ τήν καρδίαν εύφραίνων οίνος, αίμα

σταφυλής μετά τήν τού πάθους οίκονομίαν γίνεται

τε κα\ δνομάζεται. Διπλής ουν ούσης έν τφ βότρυϊ

τής άπολαύσεως " τής μέν έκ τοϋ άνθους, δταν εΰ-

οοηνίνίο νίηο εχΙ.ίΐ3Γ3ηηιί : Ι,ϊο δροιιβ» βεεεάίΐ 3ύ Ο φραίνη ττΙεύοδμία τά' αΐ'βΟητήρια ■ τής δέ διά τοϋ τε-

λειωθέντος ήδη καρπού , δταν ύπάρχη κατ' έξουσίαν

ή τής βρώσεως κατατρυφάν, ή έν συμποσίοις τφ οΓνω

φαιδρύνεσθαι 1 ενταύθα αιτεί ή νύμφη τδν άνθούντα

βότρυν καρποφορεϊν, κϋπρον τήν οίνάνθην κατ-

ονομάζουσα. Τδ γάρ γεννηθέν ήμΐν παιδίον Ιησούς, δ έν

τοις δεξαμένοι; αύτδν διαφόρως προκόπτων , σοφίιι

τε καΐ ήλικία καΐ χάρ'ΐι, ούκ έν πάσιν δ αύτός

έστιν, άλλά πρδς τδ μέτρον τού έν ψ γίνεται, καθώς

άν δ χωρών αύτδν ίκανώς Ιχη, τοιούτος φαίνεται,

ή νηπιάζων, ή προκόπτων, ή τελειούμενος, κατά

τήν τοϋ βότρυος φύσιν · Βς ού πάντοτε μετά τοϋ αυ

τού είδους έπ\ τής άμπέλου δράται, άλλά συνεξαλ-

ΙιοίΓυπι ΟοΓειιίειη ιιΐ ΓΓηοΐΊΠοοΐ, ονρπιηι ηοηιίηβηβ,

Πογομι νίιίδ. 0 1 1 ί εηίηι ηαίιιβ εβί ηοϋίδ ριιβΓ Ιεβυβ,

ςιιί ίη ίί8 ςυί ίρβιιιη βυβεερεΓυηΙ (ΙίνεΓββ ρι οίΐοίι,

8»ρίεηιί3 εΐχ(3(β ο( «πιΐϊ», ηοη εβί ϊϋβιη ϊη οηιηί-

Ι)ΐι$, 8οιΙ ργο ηιοιίο ε]υβ ίη ςυυ εδί, ηυαίβηαβ Ϊ8 <ιυϊ

ϊρβυηι ο;ιρίι βδΐ ίιΐοηευβ, ΙαΙϊι αρρατβΐ,αυΐ ΐιιΓαπβ,

3η( ρΓοΓίϋίεηβ, αιιΐ ρεΓΓεείυβ, εοηνεηίβηιεΓ 1>οιγϊ

ηβιυΓΧ : ςυί ηοη βειηρεΓ εβΓηίΙιΐΓ ϊη νίΐε ίη 63-

ιΐβπη Γοπιΐ3, $0(1 Γοπη,ιιη ηπαηΐ οιιηι ΙοπιροΓβ, Πο-

Γ6ηβ, νβΓηβηδ, ροιΤοοίιΐδ, ιικιΐιιπίί, ν ί υ ιι ιιι ΓαεΙυβ.

ΡγοιμιΙΙϊΙ βΓ§ο νίηε3 (πιοΐιι $υο, ο,ηί ηοιηΐιιιη ηιη-

ΠΙΓ1Ι8 ε( Ιεηιρβϊΐίνυδ εβ( 3(1 νίηυπι, 8εϋ εχβρεεοί

" ΡϊβΙ. ΟΧΙ.νιι. 4.
ι
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Αάσσει τώ χρδνω τδ εΤδος, άνθών,χυπρίζων, τελειού- Α ρΐεηίΐιιιΐίηεηι Ιεπιροτυαι ; ηοη Ιβηιοπ Ιβηςαακι οηι-

μενος, πεπαινόμενος. Επαγγέλλεται τοίνυν ή άμπε

λος τω ίδίω καρπω, δς οδπω μέν έστι πρδς οΐνον

ώριμος, άλλα μένει τδ πλήρωμα των χαίρων · ού

^ μήν ώς εις τρυφήν άναπόλαυστος. Τήν δσφρησιν γάρ

ευφραίνει άντ\ της γεύσεως τή προσδοκία των άγα-

θών, τοις άτμοίς της έλπίδος ήδύνων τά της ψυχής

αισθητήρια. Τδ γαρ πιστόν τε κα\ άναμφίβολον της

-έλπιζομένης χάριτος, ή άπόλαυσις τοίς δι' υπομονής

άπεκδεχομένοις τδ προσδοκώμενον γίνεται. Ούτως

ουν ό της Κύπρου βότρυς έστί, βότρυς οΐνον απαγγελ

λόμενος, ουπω δέ οίνος γινόμενος, αλλά διά τοϋ άν

θους (ή δε έλπίς τδ άνθος έστ\) τήν έσομένην χάριν

πιστούμενος. Ή δέ τοΰ Καδδε\ προσθήκη σημαίνει

τδν πίονα χώρον, ψ ένριζωθεΐσα ή άμπελος ευτροφον

ηίηο .κΙ ο&ίβεΐαηιΐυηι ίηερίαβ. Ργο ^ιιβία βηϊαι «Ιβ-

Ιεείβΐ οάθΓ3(απι, οοηοτυηι εχ*ρεεΐ3ΐίοηε, βρβί »»-

ροηΙ>ιΐ8 ΐεηίεηδ δεηευ$ βηίηιχ. Οεπβ εηίιη εί ίη-

4υ1)ίΐ3ΐ3 ΠίΙββ ιΐβ ξΤΆΐ'ΐΛ ςυχ βριτηΙιΐΓ, ε$1 ΙΥαίΐίο

ΪΪ8 ςυί ρβΓ ρ3ΐίβηΓΐ3πι εχερεείβηΐ ί(1 αηοά εχβρβ-

εΐϊΐυτ. 5ίε 681 εΓ$ο Ι)ΟΙγ<18 Ογρπ, τϊηυιη ρι-οπιίι-

Ιβπβ, ηοηϋαπι βυΐεπι Γβεΐυβ νίηυπι, ββά ρβΓ βοτβαι

(βρε» αυΐΰΐη εβί Οοβ) άεΓυΙυτα ξτζΪΜ Ιϊύεηι Γβεϊεηβ.

Αϋ]εεΐϊο βυΐεπι νοο3ΐ)υ1ί Οαϋάί, δϊ^ηϊΟοαΐ Ιοευηο

ρίη^υεπι, ίη ςυο Γαάΐοββ »£βηβ νϊιίβ ορϊηιυιη εΐ

βπίνβηι 8(1 ί ι Γπιείιιηι. §ίο εηϊιο ςυί άβ Ιοεοηιπι

8εηρ$εΓυηΙ ηί&ΐοηα , (Γιεαηΐ δΟΓίβπι 0»άά\ εκβε βρ-

ροδίΐαπ) 3(1 βίεικίοβ 1>οΙγο$. Ουοηίαιη εΓ^ο ηυί Ιε$μ

Οοιηϊηϊ νοίυηΐβίεπι ηαίιεί εοηγεηΊεηΐεηι, «Ιϊμ βΐηοο-

κα\ ήδϋν τδν καρπδν απεργάζεται. Οί τοπικώς ίστο- Β Ιυ ίη 83 ηιεάίΐαηδ, εΟΙείΙυΓ 3γΙ>ογ βειιιρεΓ §8Γπιίη3η8,

ρήσαντες λέγουσι τδν κλήρον τοϋ ΚαδδεΙ έπιτηδείως

Ιχειν πρδς εΰτροφίαν βοτρύων. · Επειδή τοίνυν 4 τώ

νόμω τοΰ Κυρίου σύμφωνον ^Χων το θέλημα, κα\ διά

πάσης νυκτός τε κα\ ήμέρας ταύτην τήν μελέτην ποιού

μενος, άειθαλές γίνεται δένδρον, ταΤς των υδάτων

έπιρ^οαϊς πιαινόμενον, έν τφ καθήκοντι χαίρω τδν

καρπδν παρεχόμενος, τούτου χάριν και ή τοΰ νυμ-

φίου άμπελος έν τω Καδδε\ τψ πίονι τόπω έ^ρΊζω-

μένη, τουτέστιν έν βαθεία τή διανοία, τή διά τών

θείων διδαγμάτων καταρδομένη κα\ αύξουσα, τδν

βύανθή τοϋτον καΐ κυπρίζοντα βότρυν έκαρποφόρη-

σεν, φ τδν γεωργδν κα\ φυτηκόμον έαυτής ένορά. Ός

μακάριον τδ τοιοΰτον γεώργιον, ου ό καρπδς πρδς

τήν τοΰ νυμφίουδμοιοΰται μορφήν! Επειδή γάρ φως

βςυαπιηι Ουχίίχιβ ριθ£ΐη< εν;κ1εη8, βυοηυε Ιεηιρβτε

Γπιείιιηι ρΓχϋβηβ, 83 (1ε εβυβί βροηβί νίηεβ, ίη Οαάά'ι

»ξτο ρ'ιηξΜΊ 3ε1ΐ8 Γ3άίεϊ1>ιΐ8, ηοο ε$1 ίη ρΓοΓιιηϋ»

εο«ίΐ:ιΐίυηε, ςυχ ρεΓ άίνίηβ άοευπιειιΐβ ίΓΓΐ^ΙυΓ

ε( βιι^ειυτ, ΟοΓεηΙεπι Ιιυηε εΐ νει-ηαπίεπι 1>οΙπιηι

ρΓ0(Ιυχΐΐ, 8υυοι ϊηΐιιβηβ 3£πεοΐ3πι εΐ.ρΐ3ηΐ3ΐϋΓειιι.

Οιιμπι Ι)ε3ΐ3 ε$ι πχε β^ΓίειιΙΐιίΓα, ευ]ιΐ8 ΓΓυεΐυ8

βροηβΐ Γογιτιχ 358ίιηϊΙαΐυΓ ! Νβηι ςικ>ηΪ30ΐ ϊΙΙβ ε$ΐ

Τ8Γ3 Ιυχ, εΐ νεΓ3 νίΐα, ει ]υ&ϋΙΪ3 νετβ, ίίειιΐ άίείΐ

δαρίοιιΐία, βΐ (ΐυχβυηΐ Ι)υ]υ$ιηθ(1ϊ, ΐ)υ»ιι<Ιο ςαϊβρ'ΐΛΐιι

ρεΓ ορβΓ3 Οι 83 ςυχ ϊ 1 1 ο 881, 8Ϊο βδρίοιεηβ.ϋοίηιιυ

ρΓορπχ εοηβεϊειιΐίχ, ίρδυπι $ροηΒυπι Ίη ήοο 38ρί-

εϊΐ , 1υεϊ(ΐ3 εΐ ϊιηπιβοιιΐηΐ» νίΐ3 νεΗΐ3Γΐ8 Ιιιεεηι ίη

Ιυεηδ. ΡΓορΙβΓ83 (ΙίείΙ νίΐΪ8 ϊΙΙ.ι ΓεΓίϊϋδ, Ηευβ ε$Ι

άληθινόν έστιν έχεΐνος, χαΐ άληθινή ζωή, χαί δίκαιο- & ϋοΙηΐ8 ηυί ΟοΓεί εΐ §8ΓΠΐΊη3ΐ. Ιρβε εβί ίΐΐε νβΓΟί

σύνη άληθής, καθώς ή Σοφία φησ\, κα\ πάντα τά

τοιαύτα, δταν τις διά τών έργων ταΰτα γένηται, &

έκεϊνός έστιν, ουτω τδν της Ιδίας συνειδήσεως βότρυν

βλέπων, αύτδν τδν νυμφίον έν τούτω βλέπει, τή" φω

τεινή τε καΐ άχηράτψ ζωή τό φώς της άληθείας

Ιιοΐιυδ, ςυί δείρδυπι ίη νεείίυυδ Ιί^ηείβ εχΙΓιυεί, ειι]ι;8

8>η(αΐβ ϊϊβ ςυί β»1τί ΟυίιΙ ει ΙχίβηΐηΓ Οι ροευΐεηΐυ»

εΐ 8ϊ1ιιΐ3Π8, ίη ΟΙιγϊβΙο ^ε8ϋ Οοηιίηο πο&ιγο, ε<ιί

8ΐοπ3 εΐ ροίειιΐϊα ίη 8χευΐ3 δχεκΙοΓυιη. Απιβη.

ένοπτριζόμενος. Διά τοΰτό φησιν ή άμπελος ή εΰθη-

νοΰσα, δτι Έμδς βότρυς ό δι' άνθος κυπρίζων · αύτδς έκεϊνός έστιν & άληθινδς βότρυς, ό έπ\ τών ξύλινων

άναφορέων έαυτδνδείξας, οΰ τδ αΤμα τοις σωζομένοις τε καΐ εύφραινομένοις, πότιμόν τε χα\ σωτήριον γίνε-

τδ κράτος είς τοϋς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.ται, έν Χριστψ Ίησοϋτψ Κυρίιρήμών, φ ή δόξα καΐ

ΟΜΙΛΙΑ Δ'.

Ιδού εΤ χα.Ο}, ή χΛησίοτ μου· Ιδού εΐ χαΛή, οί

όρθαΛμοΙ σον περιστεράς. Ίδοΰ εΊ χαΛύς άδεΛρι-

δύςμου, χαί γε ωραίος. ΠροσχΛΙη\ ι\μωπτ σύσχιος,

δοχοί ήμό)ν κέδροι, φατνώματα Ϋ\μωγ χνχάρισσοι

ΗΟΜΙΙΛΑ IV.

Οαρ. ι 15. Εοα ριιίοΗτα ε$, ρτορίηηνα τηβα,

ραΙοΗτα α; οαιίί Ικϊ εοΙιιηιΙΚΕ. 16. Εοα ρκΐί/κτ «,

ρβΐηβΚι ηιβιΐί ίΐ /ΟΓτηοβκί. 17. 1,εαηΙα! ηο$ατ αηι-

6το$ιΐί.ΤταΙ>ει ηοζίτα «<<π, Ιαηυβαήα ηο$ΐτα αιρτίίκϊ.

Έγω άνθος τοϋ' πεδίου, χρίνον τών χοαάδων. Ός Β »- ? » · ^9° βο* ί<"»Ρ·. «««η' «*«»«/«««·.«. »ΛΜ

χρίνον έν μέσω άχανθών, όντως ι) πΛησίον μου

άνά μέσον τών θυγατέρων. Ός μήΛον έν τοις ξύ-

Λοιςτοϋ δρυμού, οΰτως άδεΛφιδός μου άνάμέσον

τών νίών. Έν Γ}} σχιφ αυτόν έπεθύμησα χα'ι

έχάθισα, χαϊ καρπός αϋτοϋ γλυκύς έν Λάρνγγί

μον. ΕΙσαγάγετέ με είς οίκον τοΰ οΐνον, τάζατε

έπ' έμέ άγάπην. Σττιρίξατέ με μύροις, στοι€άσατέ

με έν μήΛοις, δτι τετρωμένη άγάπης εγώ. Ενώνν-

μος αύτον ύχό τήν χεραΛήνμον, χαϊ ή δεξιά αυ

τόν περιΛήψεταί με. Όρκισα υμάς, θυγατέρες

ΊερονσοΜ\μ, έν δννάμεσι χαϊ έν Ισχύσεσι τοΰ

άγροϋ · έάν έγεΐρητε και έζεγείρτχτε τϊιν άγάπην,

ίωι- ην ΟεΛήση.

ΙιΙιιιιη ϊηίΐτ ιρίηα», μ'γ ιογοτ πιεα ίηΐιτ βΐϊαί. 5. 8ίαιί

ροηίΗτη ίη Ιίρηη .μ'/ιίγ, ιϊΰ ραΐτηιΐί» ηιεν$ ίηΙΐΤ

βΐίο». 5«4 ΗΐηΙιηι ε}*ι άείίάετανϊ «I $εάϊ, ει [ταείηι

ε)Ηΐ άαΐα» ίη ςιιίίητε τηεο. 4. ΙηίΓοάαάΙε χηε ϊιι

εεΙΙαηι ν'ηιανίαιη : οηίϊηαίε ϊη χηε εΐιαηίαΐεηι.

ΰ./Ή/ίίίί ηιε νηφηεηΐϊι, ιίετηΐΐε ηιίΐιί Ιοτντη ϊη ιηαΐίι;

ηνία ί»ιη ίααείαια α άίΐεείίοηε. 6. 8ίηΊιΙτα εμι* $κ6

εαρίίε ηιεο , εί άεχιτα ε)*» αηιρΙεχαΙιίΐητ ηιε.

7. Αά}ηηινί νοι, βΐίαι ^ηι$αΙειη, ίη ροίειίαΐίΰαι ει

νϊΓΐηΐίΙιη* αατί , ιί εχείίεΐίι εί εχριταίαί ξαείαΐη

ιηατίίαίετη, Λοηεε ΓτίϊΙ.
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ΑίυηΙ 608 φιΐ βιιπιηι 3Γΐε βχρυτ<;3ηΙ, δί ρετ ηϋ- Α Φασ\ τους τδ χρυσίον έκχαθαίροντας, ει διά τίνος

ς'ΐ3ΐη δοπΙίϋ'ιοΓεπ) ηιαίεπ&ηι άβ ίηϋΊιβΙπ» μεπηίδΐϊΐη,

(■όδευταΐί ΓυεπΙ ρυΐεΐιπίυϋο δρΙεηάΌπδ, ρβΓ Ϊ£ηΐ8

Γιΐδίοιιβηι εοΐοη βΠβτΓβ Γεπιειίίιιηι, βΐ ηοε $%ρβ

ΠιεβΓβ, 61 ίη ηαιίΐΐκΐ Γυδϊοηβ εοηδίιΙεΜί-β, ςυβη-

(υπι 3ϋΓοηι ροδί ρποΓβιη ϊπ δευ,ιιβηΙιΐΗΐδ ΓηβπΙ

εοΙοΓβΐίιΐδ , ηεηιιβ ρπυδ εεβδβΓβ ί^ηβ πιαιετιαιη

ρχραΐββΓβ, (]ΐΐ3ΐτι ϊρβα 3ΐιπ βρεεϊββ 8Ϊΐ)ϊ ϊρ8Ϊ ΓβΓίΙ

ΙβδίΊηιοιιϊυπι, ςυοά δίΐ ρϋΓ3 βΐ ιηίηίπιε αιΐυΐΐεπηί.

0ιΐ3Π3ηι βυίοπι άβ ε»υ&8, εοΓυητι <\υχ 1εεΐ3 βυηΐ

ρι-χδεηίειη ΐΓ3ε(3ηΙβ8 εοηΐεηιρίυΐίυηεηι , Ιιοηιιη

ιηεπιίηεπηιυδ, Πει ηο!>Ϊ3 πΐ3η>Γβ5ΐιιηι εχ Ίρβο βεηδίι

βοπιπι ςυ% *εηρΐ3 δυηΐ. Αατββ 3ο ΐηΐΐϊο βτ»Ι ηυ-

πιβηβ ηβΐϋΓβ, εΐ Γεδρίεηιίεηβ δϊΐϋίΐίΐϋϋίιιε, φΐχ εί

ίηΐ6Γεε()6ΐ>3ΐ ευιη βοηο βίηεεπ), ει ΐιι ςυοά ηοη

ρ\ιπαρωτ£ρας ϋλης κατ" έπιβολήν έμμιχθείσης άμαυ-

ρωΟείη τήςλαμπηδόνος το κάλλος, τή διά τοΰ πυρός

χωνεία θεραπεύειν τήν δυσχροίαν, χα\ πολλάκις τοΰτο

ποιεϊν, χαΊ καθ' έκάστην χωνείαν έπισκοπεΐν , οσον \

παρά τήν προτέραν έν τοις έφεξής γέγονεν 6 χρυσός

εύχροώτερος, κα\ μή πρότερον παύεσθαι τω πυρί τήν

υλην άποκαθαίροντας, έως αύτδ χρυσίουτδ είδος έαυτο>

μαρτυρήση τδ καθαρόν τε κα\ άκιβδήλευτον. Τίνος

δέ χάριν της παρούσης τώνάνεγνωσμένων θεωρίας

άπτόμενοι, τούτων τήν μνήμην έποιησάμεθα, δηλον

ήμίν έξ αύτής τής διανοίας τών γεγραμμένων γενή-

σεται. Χρυσή τις ην τδ καταρχάς ή άνθρωπίνη φύσις,

κα\λάμπουσα τή πρδς τδ άκήρατον άγαθδνόμοιότητι *

άλλά δύσχρους και μέλαινα μετά τοΰτο τη έπιμιξία "

εβιΐίΐ ίηΐεπίυδ : βεά ϋεεοΙοΓ εί α\$ι·α ροδΙβ3 ΓβεΙβ Β τής κακίας έγένετο, καθώς έν τοις πρώτοις τοΰ>

εδί ρεΓ 3<1πιϊ3ΐίοη6ηι νίιίϊ, ςυοσιοιίο ίη ρπηείρίο

03ηΙϊεϊ αιηΐίνπηϋδ 8ροη83πι (Ιίεεηΐεηι, ςυοά ηίςΓβπι

β3πι Γεεεπί ηεξΓΐ£εηΐϊ3 ευβίοοΊχ νίηεχ, ευ]ιιβειΐΓ3η8

«ΙεΓοηηϊΐ3(ειη ςιιϊ ίη 83ρίεηΐΪ3 υιπιιία Γα&πεβΙυΓ

ϋειίδ, ηοη πιαεΙιϊηαίιΐΓ ΐιι εη ηοναιιι »1ϊΐ{ΐι»αι ηιιχ

ηοη ρηυδ 8Γ31 ρυΐεΐιπίυιΐίηεηι, δεά ρεΓ δοΐυΐίοηειη

3(1 ρποΓβηι ΓεάυείΙ £Γ3ΐί3ΐη, εαιιι ςυχ νϊΐίο Γιιοιαΐ

ηί£ΓεΓ3ε<3, ΓυηιΙεηαΌ 30 εοηΠαηιΙο ιίειίυεεηδ αά

βίηεεπίϊίειη ίη ηυβιη ηοη εηύϊι 'ιηίοι άιΐδ. ΟυοηιοαΌ

εΐ'(_'π ρεπίϊ εί ά'ιΐί^εηΐεδ αυΓίΟεεβ , ροδί ρηηιβηι

Γιιβίοηεπι εοηδϊϋεΓβηΐ ηυβηΐβ ρυΐεΐιηίαϋϊιιί ίβεΐβ $ίΙ

3εεε8$Ίο ηΐ3ΐεηχ, ευ]υβ δοηΐε» ί^ηο ί υ ο γ η 1 1 1 εοη-

- βιιπιρίχ : εί ΓυΓδίΐδ Γαοΐα 8εευηιΐ3 Γυδίοηε, εοηδ'κίε-

"Α,σματος της νύμφης ήκούσαμεν, ότι μέλαιναν ούτήν

έποίησεν ή τοΰ άμπελώνος όλιγωρία, ής θεραπεΰων

τήν δυσμορφίαν ό πάντα έν σοφία τεχνιτεόων θεός,

ού καινόν τι κάλλος έπ' αύτήν μηχανάται, 8 μή προ- -

τερον ήν, άλλ' έπΐ τήν πρώτην έπανάγει χάριν, δι*

άναλϋσεως τήν τφ κακφ μελανθεϊσαν μεταχωνεύων

πρδς τδ άκήρατον. "βσιτερ τοίνυν οί άκριβείς χρυσο-

γνώμονες μετά τήν πρώτην χωνείαν έπισκοποΰσιν,

όσον έπέδωκεν εις κάλλος ή Ολη τφ πυρ\ τδν ρύτζον Τ

ένδαπανήσασα· καΙ πάλιν δευτέρας γεγονυίας χω-

νείας, εί μή ίκανώς παρά τήν πρώτην άπεκαθάρΟη,

τδ προστεθεν κάλλος έπιλογίζονται, κα\ πολλάκις το

Γσον ποιοΰντες, άεΐ τάς τοΰ κάλλους προσθήκας διά:

Ρ3ΐιΙ 3ηηοη αάά'αα Ίη ρπιηβ 531Ϊ8 βχριΐΓ^3ΐ3 ίυεπί Γ χης επιστημονικής δοκιμασίας έπιγινώσκουσιν ούτω ^ ■

ρυΙεηηΐυάΌ, ει 8*ρβ ρβηΐεΓ ίβείεπίεβ, βεηιρεΓ

3^ηο8εηιιΐ ρεΓ ρΓοοβίϊοηεηι εχ δείεηΐίβ ρΓοΓεείβω,

3εεε88Ϊυηεδ ρπίεΐιπίιι ϋίηίδ : Ϊ13 εΙΪ3η] ηυηε ςυοςυε

ηυί βιίΓΟ ηΐ^ΓεΓβείο :ιιΙΙιϋιεΐ Γεπιεϋίυηι, ευιη νείυΐϊ

<|ϋ3(ΐ3ηι Γυδίοηε 3(1ηί1)ϊΓ)δ ηιεοΊεβπιευΙϊδ οΚιπιηι 3ε

ιιίΐίιΐηηι Γει1ιΙί(1Ίδδεΐ 3ηίιη3ηι : ίη ϋ8 ςυίϋεηι ηυ»

ρι·5ε<τδδοπιπΐ, (Ίΐ]ιΐδ(!αιΐ) εςυι, ίη εο ςυοά 3ρρ3Γε(,

οί 8ΐιο (εδίίηιοηϊο ΙγϊΙχιϊι ρηΙεηΓΪΙυο'ίηεηι : ηιιηε

βυΐβιη Ι3ηφΐ3ηι νΪΓςίηίδ ι) ε εχΙεΓΟ 3ρρ3ΓεηΙεηι

κα\. νϋν δ θεραπευτής τοΰ μελανθέντος χρυσίου ,

καθάπερ τινί χώνη ψυχήν λαμπρΰνας διά τών προσ-

αχθέντων αύτ^ φαρμάκων ■ έν μέν τοις φΟάσβσιν

ίππου τινδς εύμορφίαν τφ φαινομένφ προσεμαρτΰ-

ρησε ■ νΰν δε ώς παρθένου λοιπδν άποδέχεται το Τ

άναφανέν αύτή κάλλος. ΦηΛ γάρ·' Ίδοϋ εΐχοΛή, ή

ΛΛιχσΙοτ μου, Ιδού εϊ χαΛή· οί όφβαΧμοί σον

αεριοΊεραί.

Βΐΐηιϊΐΐίΐ ε]ϋ8 ρυΐεηπίιιύϊηβιη. ΟϊείΙ εηΐιη : Εοοβ

ριιΙεΙίΓα ΰ$, ρτορίηηηα ηιεα, αα ριιίοΙιτα α. Οεκ/ϊ Ιιιϊ οοΙν.τηΙ><Β.

ϋοεεί βιιίεηι ογβιϊο ρεΓ εβ ([\χχ δεπρίβ βυηΐ, Ιιβηε Παιδεύει διά τών είρημένων ό λόγος, ταύτην είναι η

ρυΙεηΓΪΙιΐιΙίηίδ εδδε Γεβϋηιριίοηειη , ςυοά ηιηαβ τοΰ χάλλους τήν επανάληψιν, τδ πλησίον γενέσθαι

3ρρΓορίιΐ(|ΐΐ3Γίΐ ν6Γ33 ρϋΐεηπίϋΐΐίηί, 3 ςυβ ΓεεεδβίΙ. τής τοΰ χαλοΰ πηγής, χαΧ προσεγγίσαι πάλιν τφ

1)ίείΙ βιιίιη : Εοα ριιΙεΗταα, ρτορίηηιια ηβα. ΡΓορ- άληθινώ κάλλει, ου άπεφοίτησε. Φησ\ γάρ· Ιδού εϊ

16Γ63, ϊηηυίΐ, 3ΐι1ε3 ηοη 8Γ38 ριιΙεηΓ& , ο.ϋθ(1 ΙΠ3Ι3 η χαΛή, ή χΛτ\σϊοτ μου. Διά τοΰτο πρδτερονούκ ήσθα

νίιίί 3ρρΓθρίη(ΐυ3ΐϊοηβ 3 ρπηιβπβ 3ΐ)3ΐίεη3ΐ3 ραΐ- καλή, διότι τοΰ άρχετύπου κάλλους άποξενωθεϊσα -γ^

< Ιιι ίΐιιιΐίιιε, ΐΓ3ΐΐ3ηιυΐ3ΐ3 ίιιεΓΪδ :κ1 ιΙεΓοΓηιίΐαΐβιυ.

ΙιΙ ηυιειιι ςυοά ϋίειίυΓ εβί ε]υ3πιη(]ί : 1.ϊύεη 3Γΐ>ίΐηΊ

ι-3ρ3Χ Ϊ3ε1β εβί ηυη)3Π3 ιΐ3ΐυΓ3, ει αιΐ ςυοά 63ηι

<1υεϊΙ ίηβΐίΐηΐϊ 8υί εΐεείίοηϊβ ίηεΙίηβιίο, εχ εο οΐίηηι

ηΐιιΐ3(υΓ. Νβιη ει 81 ϊγχ 8υ8εερειίΙ ηιυΐηηι , ΙίΙ ΪΓ3-

ευηο'β : ει 8ί οΌηιίη3ΐυπ) οΙ>ιϊπα£ΓίΙ εηρί(1ίΐ38, βοΙ-

υΊΙιιγ ίη νοίιιρίϊίειη. Οαοιΐ δί 3^ ηιείυιη εί Γογπιϊο'ϊ-

ηεηι εί Μΐι^ιιΐκί βιιίιιιί ρεΠιΐΓϋ3ΐίοηε3 Γβεΐ3 Γιιεηΐ

εοηνεΓδϊο, δυϋίΐ Γοπη38 υηίιΐδεηΐυδηυε βηίηιϊ ρεΓ-

Ιιιι-1>3ΐίοηΪ8 : ςυοιηο«1ο εΐί.ιιη εοηΐΓ3 Ιεηίΐβδ, ρ3ΐίεη-

113, ρΐΙΓΪΐ38, ρ3Χ, ΪΓΧ ΙΙΟΠ 6888 οΐιΐκιχ ί II III , Χ£Πΐυ-

•Ιίηε ε3Γ6Γ8 εί ηιοΐεδίί», ηιίηίιηε ρβΓίιΐΓϋ.ΐΓΪ, Η«ε

οιηηίΑ ειιιη ΐιι «ε ηκορεηΐ, υιιίυδει^ιΐδο^ιιε Ιιοηιηι

πονηρή γειτνιάσει τής κακίας πρδς τδ ειδεχθές ήλ-

λοιώθης. Τδ δε λεγόμενον τοιοΰτόν έστι* Δεκτική τών

κατά γνώμην γέγονεν ή άνθρωπίνη φύσις, κα\ προς

όπερ άν ή |5οπή τής προαιρέσεως αυτήν άγει, κατ'

έκεΐνοκα\ άλλοιοΰται.Τοΰ τε γάρ Ουμοΰ παραδεξαμένη

τδ πάθος, θυμώδης γίνεται · κα\ τής έπιθυμίας έπι-

κρατησάσης, είς ήδονήν διαλύεται. Πρός δειλίαν τε

κα\ φόβον, καΐ τά καθ' έκαστον πάθη τής ρΌπής γενο

μένης τάς έκάστου τών παθών μορφάς ύποδύεται ·

ώσπερ δή υ.λ\ έκ τοΰ εναντίου τδ μακρόθυμον. τ6

καθαρδν, τδ είρηνικδν, τδ άόργητον, τδ άλυπον, το

ευθαρσές, τδ άπτόητον, πάντα ταΰτα έν έαυτή δεξα-

μένη, έκάστου τούτων έπισημαίνει τδν χαρακτήρα
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τή καταστάσει της ψυχής έν άταραξία γαληνιά£ουσα. Α ϊϊβηαΐ εΙΐ3Γ3εΙεΓβιιι βογοπο α<: ΐΓ3ηηιιί11ο ηιΊηίπιε-

Συμδαίνει τοίνυν άμέσως πρδς την χαχίαν τής άρετής ς«β ρβΓΐοιΊ)3!θ δίαΐυ 3πϊπιχ. ΕνβιιϊΙ βτξο, αϊ νίιΊυΙβ

διεστώσης, μή δύνασθαι κατά ταΰτδν άμφότερον τώ 3 νίΐίο άί5,)ηηεΐ3 δίιιε πιβίΐίο, ποπ ρο&κπιΐ ιιΐπίφΐε

έν\ παραγίνεσΟαι ·ό γάρ τοΰ σωφρονεΖν άποστάς, έν οηί βίπιιιΐ 3(16586 : φΐϊ βηίπι ΓβεεδδίΙ 3 ι ρβΓβηΐίβ.

1 τω άκολάστω πάντως γίνεται βίφ, κα\ 4 τδν άκάθαρ- - νβΓ83ΐυΓ οηιηίηο^ίη νίΐηόίδβοίηΐβ ει ηι'ιηίτηβ ΓΓυςαϋ,

τον βδελυξάμενος βίον, χατώρθωσεν έντή άποστροφή 61 ςαί νίΐβιη ,ΊΐιοηιίιιηΙϋΓ ίηιηιυικίϊΐη, ίΐα 8β %η'Α

τοΰ χαχοϋ τδ άμδλυντον. Ούτω χα\ τάλλα πάντα, ό υΐ ίη 3νβΓ83η<1ο ιηβίο ηιβιιεβΐ ΐηιμοΙΙϋΐυδ. Ιΐ3 βΐίβηι

ταπεινόφρων τής ύπερηφανίας χεχώρισται, χαΐ δ διά άβ είΒΙβΓίδ : ςυί 681 ηυηιίΐίδ, δερβηΙιΐΓ 3 δΐιρβΓϋίβ,

τοΰ τύφου έα»τδν έξογχώσας, τήν ταπβινοφροσύνην Φ»ΐ ρβΓ Γ38ΐιιηι ΐιιΐυιηυίΐ, Γεροί! ίΐ ΗιιπιϊΙϊΐ3ΐβιιι.

άπώσατο. Κα\ τ£ χρή τά χαθ' Ιχαστον λέγοντα δια- | ΕΙ «μιΜ ορυβ 081 ίπιπΐ0Γ3Γί ίη άίεβηάίδ δίιΐ|;ϋΙίδ,

τρίδειν ; Πώς έπ\ των άντιχειμένων τή φύσει ή τοΰ ςιιβηιβϋπιοιίυηι ίη ϋδ η,ηα; 8ϊ1>ί ϊιιΙβΓ δβ 3(1νθΓ53ηΙιΐΓ

ένδς άπουσία θέσις χα\ ϋπαρξις τοΰ έτέρου γίνεται, ηβΙυΜ, 8ΐ)8βη1ί3 ηιιίυδ δϊΐ ροδίΓιο 61 8ΐιΙ)δίδ1εηΙΪ3.

ούτω τοίνυν έχούσης ήμών τήςπροαιρέσεως, <ατ' έξου- 3ΐΙβπιΐ3 ? Οιιηι βίΐ 6Γβθ ίη ροΐβδίηΐβ ηοδίΓΪ 1ί1)6ΓΪ

σίαν έχειν φπερ αν έθέλη τούτω συσχηματίζεσθαι, 3Γΐ)ϊΐΓΪί, 6Ϊ δ'ιιϊΐίΐβαι β^ιιταπι οιιί νοίηεπί δυδείρεΓβ,

καλώς φησι πρδς την ώραιωθεϊσαν δ λόγος ■ δτι Άπο- - β'ι ςιικ ριιΙεΙίΜ Γβεΐβ 681 ΓεεΙε άίείΐ οι·3ΐίο : Α ιτιαΐ»

στάσα μέν τής τοΰ χαχοΰ κοινωνίας έμο\ προσήγγι- * ςυίάειη 80616(316 Γεεβίίβηδ πΓιηί 3ρρΓορίιιπ,υ3δΙΐ :

σας · πλησιάσασα δε τώ άπροσίτω κάλλει, καΐ αύτή ίρρΓορΐηςυβηβ βυίβηι ρπηιαηχ βΐ εχβηιρίαπ ριιΐ-

καλήγέγονας, οΤδν τι κάτοπτρον τω έμω χαρακτήρι εηπίικίίηϊ, ίρδβ ςηοίμιβ ρυΙε)ΐΓ3 68, νβΐιιΐί ςυο(]<ΐ3ΐη

έμμορφωθεϊσα. Κατόπτρω γάρ έοικεν ώς άληθώς τό βρβευίαιη εοιιΓοητ)3ΐ3 ηιβο ο1)3Γ3εΙβΓΪ. Ηοιηο εηίω

άνΟρώπινον κατά τάς των προαιρέσεων έμφάσειςΐ1 ΓβνβΓϊ δρεειιΐο βδΐ βίηιίΐίδ Γίεΐιιβ, Γοι·ηΐ38 βιΐδβίμίβη»

μεταποιούμενον. "Αν τβ γάρ χρυσδν Εδοι, χρυσδς φαί- β* βίπιυΐαεπδ ϊηδίίΐυίοπιιη εΐ ΓώβΜΠίιιι εΐεείίο-

νεται, χα\ τάς αύτάς αύγάς τής ύλης διά τής έμφά- ηυπι. 8ίνε εηίηι βυπιπι νϊάεηΐ, ηιιπιηι 3ρρ»Γβΐ, εΐ

σεως δείκνυσιν · 5ν τέ τι των ειδεχθών έμφανείη, καΐ βοπκίεπι πιβίεποβ δρΙεηϋοΓεπι ρτχ δε ΓεΠ : δίνε βΐίβηι

τούτου τδ αίσχος δι' όμοιώσεως άπομάσσεται,βάτρα- ηι>ί(1ρί3ΐη α"βΓοηηβ βρρβΓυεπι, ββηιάειη εΐίβιη ΙυΓ-

χόν τινα, ή φρΰνον, ή σκολόπενδραν, ή άλλο τι τών - ρίΐϋϋίηεηι ειρπιηίΐ ρβΓ βδδίηιϊΐβιίοηβηι , υΐροΐβ

άηδών θεαμάτων τψ οίχείψ ΰποχρινδμενον, ψπερ άν Γβηβηι 3ΐϊηιΐ3Πΐ, 3υΐ ουΓοηεη), αυΐ δοοΙορβηιίΓαηι,

τούτων εύρεθ|) άντιπρόσωπον. Επειδή τοίνυν κατά 3"1 αΙίςυοΛ 3Γιυ<1 ϊηϊϋευη(1υιτι βρβεΐΜαΙαηι, 8ϋ»

νώτου τήν κακίαν ποιησαμένη ή κεκαθαρμένη ψυχή ίοι·π)3 ΓεΓεΓεηδ ςυοά ίηνεηΐυιπ ΓιιβΓΪΙ είδ αιΐνεΐ'δυιη.

ύπδ Λόγου, τδν ήλιακδν έν έαυτή κύκλον έδέξατο, κα\ Οαοηϊβπι βΓβο ειρυΙδο 3 ΙεΓ^ο τϊΐίο, βχρϋΓ^βΙβ α

τώ δφθέντι έν αύτή φωτ\ συνεξέλαμψε, διά τοΰτδ φησι ς Ύειϊ)ο 3ηϊηΐ3, δοΐϊδ εΪΓειιΙυηι ίη 86 δΐΐδεερίΐ, 61 δίηιυ^

I πρδς αύτήνδΛδγος, δτιΓέγονας ήδη καλή πλησιάσασα Γβΐυχίΐ ευηι Ιυεβ «ιυβε ίη ίρδ3 βρρβΓυίΙ, ρΓορίεΓβ»

τί|> έμω φωτΐ, διά τοΰ προσεγγισμοΰ τήν κοινωνίαν βϊ (ΙίείΙ ΥεΛΗΠΐ : ΡυΙοΙίΓ» ΓβεΙβ 68, η»86 ιηβ» Ιυεί

έφελκομένη τοΰ κάλλους. Ίδοϋ εϊ χαΛίχ, φησ'ιν, ή 3ρρΓορ!ηςυ38(ϊ, ρεΓ 3ρρΓορίηηιΐ3(ίοηεπι βεηυΪΓειιβ

ΛΛησΙοτμου. Είτα έπισχών, κα\ οίον έν προσθήκη τινί οοπιιηυηίοηεηι ρυ1εΙ)π!υ(1ίηί8. Εϊα α, ίηηυίΐ,

κα\ έπιτάσεΊ γενομένην τοΰ κάλλους αύτήν θεασάμενος, ρηίώτα, ρτορϊηηηα ηεα. ϋείιιιΐε ευιη δβ εοΙιίοιιίδδβΙ,

πάλιντδναύτδνέπαναλαμξάνειλδγον, εΙπών ΊδονεΊ εϊ εαη» νείυΐϊ ίη ςυβιίΑηι βιΙ.Ιίιίοηε εϊ ηεεεδδίοηο

χαΛή. Άλλ'ένμέντώπροτέρωτήνπλησίονώνδμασεν* εοηίειηρίαίιϋ εβδεί ρυΐεΐιηΐυάίηίβ, πίΓδυβ εβηκίεηι

ένταΰθα δέ τήν έκ τοΰ εΓδους τών δμμάτων γνωρι- ΓερεΙίΙ ΟΓίΙίοηβπι , αΊεβηδ : Επε ρηίοΐιτα «.

ζομένην ΌφΟαΛμοϊ γάρ σον, φησ\, περιστεράς. 8βά ρπϋδ ςυίίΐεηι ββηι ηοιιιίηανίι μιορίηςυαηι :

ΙΙρότερον μεν γάρ δτε Γππφ άφωμοιώθη, έν σιαγδνι Ιίίο βυΐεηι ε3ΐη ηα* εοβηοβείΐυτ εχ δρεείβ οευΐο-

τε κα\ τραχήλω δ έπαινος ήν. Νΰν δέ δτε τδ Εδιον αύ- Γϋίτι, Οεαίϊ εηίηι <μ« αιΐιιηώο:. Ργϊ\ι8 εηίηι ηιιηηιΐο

τής άνεφάνη κάλλος, ή τών δφθαλμών χάρις έγκω- εφιο ΓιιίΙ 3δδίπιίΐ3(3 , Ι3ϋ3 6Γ3( ίη Π)αχί1ΐ3 61 εοΐΐο.

μιά^εται· δ δέ τών δφθαλμών έπαινος έστι τδ περιστε- Νυηε βυΐεηι ευηι εΐυβ ρΓορηβ βρρ&πΐϊΐ ρυΙιΊΐΓΪΙυ-

ράς τά δμματα εΤναι, βπερ μοι δοκεϊ τοιαύτην έμφαί- <1ο , ΙβιΐίΙβΙιΐΓ %τάΙ'\3 εϊ ϋβεοΓ ε]ϋδ οευΙοΓυηι. Ι,βιιβ

νειν διάνοιαν, έπειδή ταΐς καθαραΐς τών δμμάτων Β 'ααΙβΠ) βϊυδ οεαΙΟΓυπι , ςοοι) δίηΐ οειιΐί εοΙιιηιΙ)».

κδραις δραται τών άτενιζδντων τά πρόσωπα. Φασ\ ^υοά ςυ'κΐβιη ηιίηί νί<)61ϋΓ ηιιηε δοιίδΐιιη ιγκΙκίγρ ,

γάρ οί τοιαΰτα φυσιολογεϊν έπιστήμονες, δτι τάς τών ςιΐ3η(Ιοςυίϋεηι ίη ρυρίΙΠδ οευίοπιηι εεΓηιιιιΙυΓ Γβ-

είδωλων έμπτώσεις δεχόμενος, αϊ τών δρατών άπο|5- είεδ βοΓηηι ςυϊ ΓιχΊδ ίηΙυεηΙυΓ οευΐίδ. ϋίεπηΐ εηίηι

ρ"έουσιν, οΰτως ένεργεί τήν δψιν δ δφθαλμός. Τούτου Ιιί ςυΐ δΐιη! ρΓ3?(1ίΙί δείβηΐίβ ΗιΟυδΠίοϋϊ ΓεΓυηι ηβ-

χάριν έπαινος γίνεται τής τών δφθαλμών εύμορφίας 1υΓ3ΐίιιΠΊ , ςαθ(1 βίιηϋΐΒΟΓΟΠίηι ίηευΓδίοηεδ βχεί-

τδ τής περιστερίς είδος, τδ ταϊς κόραις αΰτών έμφαι- ρίεηβ , ηιι« εχειιηΐ εχ Γε1)«ΐδ 3δρεεΐ3ΐ)ίΙίυυδ , ϊΐα νϊ-

νόμενον. Πρδς δ γάρ αν τις ένατενίση, τοΰτο δέχεται βιιπι ϊη ορεΓβΐίοηβηι άεάϋείΐ οειιΐιΐδ. Ηβε άκ εβϋδί

έν έαυτώ τδ δμοίωμα. Έπε\ ουν μηκέτι πρδς σάρκα Ιαυδ οευίοπιηι ρϋΐεΐιπίϋάίηίδ 681 Γογπι» εοίηηΐϋ*,

καΐ αίμα βλέπων, πρδς τδν πνευματικδν βίον ώρςϊ , βρρβιεί ίηβΟΓυηι ρυρίΙΠδ. Ιη ςυοϋ βηίιη (ΙεΠχβΓίΙ

καθώς φησιν δ Απόστολος, ζών πνεύματι, κα\ πνεύ- οειιΐοβ, ε]υδ ίη δβ δΐΐδείρίΐ δίιηίΐίΐιιϋίηβηι. 0 1 1 ο 1 1 "ι η 1 1 1

ματι στοιχών, καΐ τάς πράξεις τοΰ σώματος θανατών βΓ^ο (Ι0· ηοη 3Π1Ρ1'υ5 3δΡ'«'ι 8Ί εαπιβη» βϊ δβη^ιιί-

τώ πνεύματι, κα\ δλος,δι' δλου πνευματικδς γενόμε- ηβηι, 3(1 νίΐ3Πΐ αδρίεϊΐ δρίπΐυβίεηι , δίειιΐ (ΙίείΙ

νος, ού ψυχικδς, ουδέ σάρκινος· τούτου χάριν μαρ- Αροϋΐοΐιΐδ, νίνίΓΐί;3ηδ , δρίήΐυ 3ΐη1)ϋΐ3ΐΐδ *·, βϊ εοι·-

•"ΟβΙίΙ. ν, 16δς(ΐ.



835 830δ. €ΚΕ00ΚΙΙ ΝΥϋδΕΝΙ

ροπδ 3θΙίοηο5 βρίΓΪΙυ ΠΙΟΓίΊΒοβηβ , ΙοΙιΐδ εΠε- Α τ·-»ρεΐχαι ή της σωματικής προσπάθειας άπηλλαγμένη

οΐυϊ βρίΓΪΙΐΜΐΙίβ , ηοη ιηίιηαΐίβ, ηεςιιβ οαπΐ3ϋί : Ιιαο

ϋβ 03ϋ5» ΓβΓίυΓ ΙεδΙίηιοηίυηι ϋβ αηίιηα ΙϊϋΟΓαΐα λ

οοΓροΓΗΐί 306θΐϊοοβ, βυοά" Ιΐ3ΐ)03ΐ δρβοίεπι οοΐυπιο»

ϊη οουΐίβ : ηοο ε&ι , ςυοά1 οηβΓβοΐβΓ νϊΐχ βρίΓΐιααΙϊβ

ί!1υ$ΐΓ6ΐυΓ ρβΓδρίοίβηΐβ βηίηιί Γαοιιΐΐαΐβ. φιιοηίβπι

ογ^ο ρυηΐδ Γβεΐιΐδ ε$ΐ ε]υβ οουΐιΐδ οίρβχ οΙΐ3Γ3οΐβη3

οοΐυιηΐιχ , ριορίοι-οβ ίη ββιη βΐίβηι οαιίίι υΐ οοιη-

ΙβηιρΙβΙιΐΓ βροηβϊ ριιΐοΐιτίΐυ ϋίηβιη. Νοηο βηίιη ρπ-

ηιυιΐι νϊη$ο ίη βροηβί Γοπιιβιτι ίηΐεηϋίι οουΐοβ, ι]ϋθ-

ιιί3ΐη οοΙυηιΙ>3ηι 1ΐ3θο1>3ΐ ίη οειιΗδ. Λβηιο εηίηι ρο-

Ιαι άκιτΐ ϋοηύηαιη ^β»ηηι , ίηςοίΐ, ηιη ϊη 8ρίτΐΐΗ

$αααο" : εΐϋίοίΐ: ΕοαρηΙΰήβτ α,ραΐηιείίί ΜβΐΜ,βΙ

[οηηοαΐ!. Εχ <|υο «ηίπι ηίΐιϊΐ βΗοο" πιίΐιΐ νίοΌΐιΐΓ 6886

ρυΙοΙίΓΐιιη , βοά 8Υ«ΓΜΐθ8 βοπί υιηιιία ψακ 3ηΙβ3

ψυχή, τδτής περιστεράς είδος έντοίς ίμμασιν έχενν,

τουτέστι τδν χαρακτήρα τής πνευματικής ζωής τώ)

διορατικψ τής ψυχής έναυγάζεσθαι. Έπε\ ουν γέ-

γονε καθαρδς δ αυτής δφθαλμδς δεκτικδς τοϋ τής-^"

περιστεράς χαρακτήρος, διά τοϋτο χωρεί και τοϋ

νυμφίου τδ κάλλος θεάσασθαι. Νΰν γάρ πρώτον ή

παρθένος ατενίζει τή τοϋ νυμφίου μορφ^, οτε Ισχε τήν

περιστεράν έντοίς δμμασιν. Ουδείς γαρ δύναται Κύ

ριοι Ίησοϋν είχεΐγ, εΐ μή έτ Πνεύματι άγίφ ' χαΐ

φησιν Ιδού εΐ χαΛύς, άδεΛφώόςμου, χαί γε ώραΐος.

Άφ' ου γάρ ουδέν άλλο μοι καλόν είναι δοκεΐ, ά/.λ'

άπεστράφην πάντα δσα τδ πρότερον έν καλοίς ένομί-

ζετο, ούκέτι μοι πεπλάνηται ή τοϋ καλοϋ κρίσις, ώστε

" αλλο τι παρά σε καλδν οΓεσθαι· ούκ έπαινός τις άν·

Γβριιΐ3ΐ)3ΐιΙιΐΓ ίη Ιιοηϊβ 36 ρυΐεΐιτίδ , ηοη αηιρίίιΐδ β θρώπινος, ού δόςα, ού περιφάνεια, ού κοσμική δύνα-

ιιι ί Η ϊ αΙιβΓΓαΙ Ιιοηο ^ιάίοίυηι , ιιι ϊΐϊςυϊά 3ΐίυά μις. Ταϋτα γάρ τοις πρδς τήν αίσθησιν βλέπουσιν,

εχδίδΐίπιεπι ρΓΧίβΓ Ιβ βδδβ 1)01111111 3ο ρυΐοΐιπιηι : έπικίχρωσται μέν τή τοϋ καλοϋ φαντασία, ού μήν

ηοη ιι 1 1 ιΐΓΠ ηοιιοΐ'οιη Ιιιιιτηηιιπι , ηοη £ΐοπ3ΐη , έστιν δπερ νομίζεται. Πώς γάρ 4ν τι εΓη καλδν, δ

ηοιι βρ)βηι]θΓβα> ιηιιηϋαηιιηι , ηοη ροΐεηΐίβηι. Η*ο μηδέ δλως Ιστι καθ' ύπόστασιν ; Τδ γάρ έν τφ κόσμίμΤ';

εηίιη ϋβ ςιιί .ιςρίοίυηΐ αά βϋΐΐδΐιηι , ϋοηϊ ςυϊιίβηι τούτω τετιμημένον, έν μόνητή οίήσει των νομιζόντων

βρβοϊβ διιηΐ ΐΙΙΐΐα , δεο" ηοη δυηΐ ίά ο,υοϋ ρνιΙαιιΙυΓ. V είναι, τδ είναι έχει. Σϋ δέ άληΟώς εΐ καλδς· ού καλός

ΟυοηιοιΙο οηίηι ΓιιεΓΪΙ ρυΐοΐιπιιη , ςυοιΐ ηυΐΐο ηιοϋο δε μδνον, άλλ' αύτή τί] τοϋ καλοϋ ούσία άβΐ τοιούτος

ύπάρχων, πάντοτε ών δπερ εΐ· ούτε κατά καιρδν Αν

θών, ούτε έπ\ καιροΰ πάλιν άποδάλλων τδ ίνθος· ^'

άλλά τή άΐδιότητι τής ζωής συμπαρατείνων τήν ώραν

ξι δνομα ή φιλανθρωπία. Ό γάρ ές Ίοΰδα άνατείλας

ήμΐν Χριστδς, άδελφδς δε δ Ιουδαίων λαδς τοϋ έξ

εθνών σοι προσιδντος, καλώς διά τήν έν σαρκ\ γεγε-

νημένην τής θεότητός σου φανέρωσιν, άδελφιδδς τής - ς

εοηδϊδίΊΐ ? Νβιιι ψιοιΐ ϊη ηοο ιηυηάο εβί ηοιιοηιυηι ,

δΐιαιιι ΙιβοεΙ β55βηΙί3ηι ϊη βοΐβ οχίειίιηαιίοηε οογοιπ

(]ΙΙΪ βδδβ 6ΧΪδΙΪΠ13η(. ΤΐΙ 3ΙΐΙβΠ1 Τ6Γ6 ρΐΐ1θΙΐ6Γ ! Π0ΙΙ

βοΐιιιη ριιΙοΙιεΓ, δβ(1 ιρβα ϋοηϊ 6δδεηΙΪ3 δειηροΓ Οΐίδβδ

οηιηίηο \Λ ηυοά 88 : ηεο ίη ΙβηιροΓβ ΠοΓβιΐδ, ηβο ίη

ΙβηιροΓβ ΓϋΓδηδ ΠύΓβηι 3θ]ίοίεη8 , 860* οιιηι νϊΐ3β

»1ετηίΐ3ΐβ δίηιυΐ εχίεηϋβηδ δρβοίβιιι 30 ύβεοΓβπι : επί

ηοηιβη ΓηίΙ 1>βιιί£ΐιίΐ3δ ει ο!ΐ3ΓΪΐ3δ ίη ηοηιίηεδ. Νβηι ^ ποθούσης κατωνομάσθη.

ςιΓι εχ ^ϋ(1^ ηοΐιίϊ οτίαβ εβί ΟηΗδΙυδ , εβί βυΐεηι ^υ^^1ειι8 ροριιΐυδ Γγβιθγ β]ιΐδ ςυί Αά Ιβ βοοβιΐϊΐ εχ

§οηΐίΙ>ιΐδ ρΓορίεΓ ΐυ'ι ίη οβΓηε Γβοίβηι πιαηίΓοϊΐαΐίοηβιτι , οΊείΐϋΓ ρβίΓυβΙί» ε]«δ ηυχ 3«ΐ3ΐ.

ϋοίηιΐβ δο^ιιηςϊΐ, Ι^αηι ηο*Κτ ηηιΙ>το$νι. Ηοο

βίΐ , Ιβ εο^ηονίΐ , βυΐ εο^ηοδοεί ηυιηβηβ ηβΙιΐΓβ ,

ηπιΙ)Γθδυπι Γαοΐυηι ρεΓοΊ8ρεηδ3ΐίοηεπι. νεηίδΐί εηίηι ,

ίηηυίΐ, Ιυ ραΙοΙιβΓ ει οΌοοΓυδ ρ3ΐηιε1Ϊ8 ωβυδ 30* 1ε-

οΐυιιι ηοδίΓυιη ΓβεΙυβ υηιοΓΟδυβ. Νϊδί εηίηι ίρβε Ιβίρ-

■αιη ο!»ϋΐη1)Γ3δ«εδ , ύαηα ρβΓ ιοτνί ίοπηαηι ακπιηι

Γ3(1ίυηι άίνίηίΐβΐίβ οονβΐϋδΐί, ςαϊ$ (υβπι δυδίίηυίδβεΐ

αρρβΓί'.ίοηεηι ? ΝυΙΙυβ εηίηι υηςυβπι τΜβοΐΐ Γβ

οίβηι ϋοπιίηΊ, β( νίνβΐ ΎεπίδΙί εΓβο δρβείοδηβ,

(3ΐίϋ είΓβοΐυδ υΐ ιέ ροβδεηιυδ 8ΐι$είρεΓε. Υεηίδΐϊ

βάυπίυΓΒΐίδ Γβο'ίίβ άίνίηίΐ3ΐίδ ίηΐ6@υιηεηΐο οοΓροπι.

Ουβηιβη'ηιοο'υπι εηίηι ροίηίδδβΐ πιοΓίβΙίδ ηπιοΓί ,

εΐ ίη αυβπι οαάίΐ ίηΙβΓΪΙαδ, οοη]ιιτΐβί οιιηι 83 απ»

ίιιίεΓΪΙιιί ηιίηίπιβ ε$1 ουηοχίβ, ε( 3(1 ςυβιη ηοη ρβίοΐ

Είτα έπήγαγε , ΠροσχΛίνη ι\μών σύσχιος. Τουτ

έστιν, ϊγνω σε , ήτοι γνώσεται ή άνθρωπίνη φύσις , Γ

σύσκιον τή οίκονομία γενδμενον. ΤΗλθες γάρ σϋ, φη-

σ\ν, δ καλδς, δ άδελφιδδς, δ ώραϊος, πρδςτή κλίνη

ήμών σύσκιος ^ενδμενος. Εΐ γάρ μή συνεσκίασας

αύτος έαυτδν, τήν άκρατον τήςθεότητος άκτϊνα συγ-

καλύψας τζ τοϋ δούλου μορφή, τις αν ύπέστη σοΰ · Γ

τήν έμφάνειαν ; Ούδε\ς γάρ δψεται πρόσωπον θιοϋ ,

κα\ ζήσεται. ΤΗλθες τοίνυν δ ωραίος, άλλ' ώς χωροΰ-

μεν δέξασθαι , τοιούτος γενόμενος. ΤΗλθες τάς τής

θεότητος άκτΐνας τή περιβολή συσκιάσας τοϋ σώμα

τος. Πώς γάρ άν έχώρησε θνητή κα\ έπίκηρος φύσις

τή άκηράτφ κα\ άπροσίτφ συζυγία συναρμοσθήναι,

εί μή τοις έν σκδτει ζώσιν ήμΐν ή σκιά τοϋ σώματος

3(1ίΐιΐ8, ηίδί ηοοίδ νίνεηΐίϋυδ ίη ΙειιεϋΠδ, υιηοη Ό πρδςτδ φώς έμεσίτευσε ; Κλίνην δέ δνομάζειή νύμφη,

ΟΟΓρΟΓΪδ ΓυϊβδβΙ ίιιΙβΓ]βο(3 ίιιΙβΓ Ιυοβιτι ? 1.εοΐυη]

3ΐι(εηι ηοηιίηβΐ 8ροηδ3 , (Γθρίθ3 δί^ηίΓιοβίίοιιε ίη·

ΐοτρΓοίαιίϊ Ιι ιι 11)31133 π3ΐιΐΓ33 οαπι (Ιίνίηβ εοηίειηρε-

Γ3(ίοηβηι. ΟυοηαοαΌ εΐίβηι ηιβςηιΐδ ΑροβίοΙιΐδ <1ε-

δροηϋεΐ ηοβ νίΓ^ίηεη) ΟηήδΙο , αηίπιβηιςυε οπιβΐ

ΐ3ηηιΐ3«ι δροιιβηηι, ει οΊιοΓοπι εοη]υηο1ίοηεηι 3ΐΙ

υηίυδ εοΓροπβ αηίοηεηι ιιια^ηιιηι όίοίι 8886 πιγβΙε-

τίιιηι 3ε $30Γ3ΐηεηΐυηι υηίοηϊδ ΟΐΓΪδίί ειιηι ΕεοΙε-

8Ϊ3. ΰυπι οη'ιπι ϋίχίδδεί, ΕτχιηΙ άνο ϊη ιιηοηι γογ-

ΜΜ, δο^υηςίΐ : 8αοταιη*η1ηιη Ίιοό ιηας/ηαηι αϊ; β§ο

Μ I ϋΟΓ. χιι, δ. " Εχοο". χχχιιι, 20.

τή τροπική σημασία τήν πρδ; τδ θείον άνάκρασιν τής

ανθρωπινής φύσεως έρμηνεύουσα. Ώς και δ μέγας

Απόστολος άρμόζεται τω Χριστώ τήν παρθένον

ήμάς, κα\ νυμφοστολεί τήν ψυχήν, κα\ τήν προσκόλ-

λησιν τών δύο εις ένδς σώματος κοινωνίαν τδ μέγα

μυστήριον είναι λέγει τής τοϋ Χριστού πρδς τήν

Έκκλησίαν ένώσεως. Ειπών γάρ δτι ΈΰΌΥΤίΜ οΐ δύο

εις σάρκα μίαν, έπήγαγεν δτι Τύ μυστήριον τοϋτο

μ&)·α έστίν έγϊο £έ Λέγω είς Χριστόν καΐ είς τΐ\ν

ΛΕκ.κΛτ\σ!αν. Διά τοϋτο τοίνυν τδμυστήριον, κλίνην ή
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παρθένος ψυχή ,τήν πρδς τδ θείον κοινωνίαν ώνόμασε. Α αηίειη άϊεο ίη ΟΗτνΙο ίί ΕπΙειϊα ΡΓορΙβΓ Ιιοε βΓβΟ

Ταύτην δε οΰκ άλλιος ήν δυνατδν γενέσθαι, ε! μή δια δΠΟΓαιυβηΙιιηι , 1εε(ιιηι βηίηιβ νΪΓ^Ο ηοηιίηανίΐ εαηι

τοΰ συσκιον ήμϊν διά τοΰ σώματος έπιφανήναι τδν Κύ- Οεο εοη|ΐιηεΙίοηειιι 3ε δοείβΐ3ΐβιη. ΡϊβΓΪ 3\ιΙβπι 1)βηε

ριον. "Ος ού νυμφίος μόνον, άλλά χα\ οικοδόμος έστίν, ηοη ροΙβΜΐ ιιΐ 63 63861, ηϊβ'ι ρβΓ Ιιοε ουού Ποηιϊ-

αύτδς έν ήμϊν γα\ τεχνιτεύων τδν οΤκον, κα\όλης *τής — ηυδ υιηΙ>Γ08ΐΐ5 ρβΓ εοΓριΐδ ποΙΓιβ αρραηιίι. (}υί ηοη

τέχνης γινόμενος. "Οροφονγάρ έπιβάλλει τψ οϊκψ, διά βοΙυπι 681 δροηευδ , $β<1 ειίαηι ίρδβ αιιϋΠεΒίΟΓ ίη πό

της άσήπτου ύλης καλλωπίζων τδ έργον · τοιαύτη δέ 1>ίδ ΓυϊΙ <1οπιιΐ5 , 61 (ίοιηιΐδ 3ΓεΙ)ϊΐβε(υδ βΐ 3ΠΪ8 ιιι»-

έστιν ή κέδρος κα\ ή κυπάρισσος, ώνό έγκείμενος τοις 16ΓΪ3. ΤβεΙϋηι βηίπι ίηιροηίΐ (Ιοηηιί, ορυδ ΟΓΠ3Π8

ξύλοις τόνος, πάσης σηπτικής αιτίας κρείττων έστίν, ρβΓ πΐ3ΙβΠ3ΐιι φιχ ηβαυΐΐ ρυΐΓβΓιβΓί ; ΙβΓιβ βδΐ βιιΐβιη

ού χρόνω είκων, ού σήτας φύων, ούκ εύρώτι φβει- \ εεάπΐδ ει ευρΓβδβιΐδ, ςπαπιηι νΪΓΐυβ ηυ»; ϊιιββΐ Ιί-

ρόμενος. Έκ τούτων κέδροι μεν, διά τδ έπιμήκεις 8η'8· ε*1 ροΙβηΐϊΟΓ ςυ3νίδ 631183 ρυΐΓβίίΐεΐίοηίδ, ιιοη

είναι, τά πλάτη τοΰ ο'κου τώδρόφω διαλαμβάνουσιν · Ιθιιιροπ εεάειίδ, ηοη 1ϊηβ38 ρΓοεΓββηβ, ηοη δίΐιι

αϊ δέ κυπάρισσοι διά της λεγομένης φατνώσεως, τήν νβιιίβηδ 3(1 ϊηΙβΓΪΙυΓη. Εχ Ιιίδ, εβιΐπ, ρΓΟρΙεΓββ 000(1

ίνδοθεν τοΰ οίκου κατασκευήν ώραΐζουσιν. "Εχει δέ 8υιιΙ ρΓοεβΓΧ, Ιαιίΐυιΐίηβιπ (Ιοηπίϊ Ιεείο οεευραηΐ.

ή λέξις ούτως * ΑοκοΙ οίκων ήμων κέδροι. Φατνή-~ ΟυρΓβδδί βυΐεπι ρβΓ ε3 ηυίβ όίειιηΙυΓ Ιβςυεβηβ, δυιιΐ

μάζα ήμων κυπάρισσος. Πάντως δέ τά δηλούμενα Β άβεοπ ίηΐβΓη» ορεπβ εοηδίπιείίοιιί. Οίειίοηίδ 3α-

διάτών ξύλων αινίγματα, φανερά τοϊς έπακολουθοΰσι Ιβηι 113 ΙιβϋβΙ εοιιΐβχίοδ : ΤταΙ>ε$ άοιηοηιηι ηοιίτα-

τώ είρμώ της διανοίας έστίν. Βροχήν ονομάζει τάς τηη εεάτϊ. Ι,αηηεαήα ηοϋτα αιρηΜΪ. ^αx αυΐεπι

ποικίλας τών πειρασμών προσβολάς έντώ Εύαγγελίιρ ρβΓ Ιί^ηβ δί^ηίΠεαηΙυΓ χηίςπΐ3ΐ3, 8ΐιηΙ ρίβηβ Γηβηί-

6 Κύριος, λέγων έπΐ τοΰ καλώς τήν οίκίαν έπΐ τήν ι/ ί«8ΐ3 ϋδ ηυί δβηδίΐδ εοηββαυιιηΙυΓ βεΓΪεηι. ΙηΐϋΓβιη

πέτραν οικοδομή σαντος , ότι Κατέβη ή βροχή, χαΐ \οε3ΐ ΟοηιίηιΐδίηΕναηβΒίϋδ ναπθ8Ϊη3ΐιΙΙιΐ8ΐεηΐ3ΐίο-

έχνευσαν οΐ άνεμοι, χαΐ ήλθον οΐ χοζαμόϊ, χαϊ ηιιηι, <1ίΓ6η$<1β βο ηυί ΓβεΙβ αΌπιιιηι χάΊΙϊεβΓβΐ δΐιρι-3

άχαθές ίμεινετ έν νούτοις τύ οίχοδόμϊΐμα. Ταύτης ρβίΓβιη : \εηϊΙ νηίχτ. βανιτηηΐ νεηΐί, ει νεηετνηΙ/Ιανϋ,

ουν ένεκεν της κακής έπομβρίας, χρεία τοιούτων β' "4 »»« ί//«««ιη τηαηείΐ αάίβόϊηηι **. ΡτορΙβΓ ιιι»1»ιΐ)

ήμϊν έστι δοκών. Αύται δ' αν εΤεναΙ άρεταΐ, αϊ τάς - 6Γ§0 Ιιβηε ρΐυνίαιιι, ορ«8 681 ηουϊβ Ι»ο}υ8πιο<1ί Ιγ3-

τών πειρασμών έπΐ(1όοάς έντδς έαυτών ού προσίεν- 1)ϊ1)ϋ8. Εχ βαΐεπι ΓυβηιιΙ νΪΓΐπΐ68, (|υχ ΙβηΙαΙίοηιιιη

ται . στερραί τε ούσαι κα\ άνένδοτοι, καΐ τδ πρδς ίηδυΐΐιΐδ ίη ββ ηοη 3(1ηιΊΐΙιιιι(, ιιΐ (]πββ &ίηΙ Άγβϊχ :ιε

κακίαν άμάλακτον έν τοις πειρασμοϊς διασώζουσαι. 8θ1Ί(ΐ3Β, ηβε ΓβεΐΙβ οβιίαιιΐ, 61 Ιιοε ββΓΤβηΐ, βΐ ίη

Μάθοιμεν δ' άν τδ λεγόμενον, τήν έν τώ Έκκλη- ΙβηΙβΙίοη'ώιΐδ πιίηϊηαβ ειηοΙΗβιιΐυΓ 3 νίΐίο. Ουοιΐ 3υ-

σιαστ?5 ρήσιν τώ προκειμένω συνεξετάσαντες. Έκεϊ 1 Ιβιη όίεϊΙιΐΓ, ϊηΐβΐΐιββηιυδ, βί ευπι βο ςυοά βδΐ ρΓΟ-

γάρ φησιν · Έν όκνηρίαις ταχεινωΟήσεται ή δό- ροδΐΐυπι δϊηιυΐ 6Χ3πιίη3νβΓίηηΐδΐ1ίειίοηΪ8 εοηΐβχΐιιπι,

χωσις, χαϊ έν άργΐςι χειρών στάζει ή οΙκία. "Οσ- ςοί βδΐ ίη Εεείβιίβδίε. ΙΗίο βηίηι α"ΐεϊΙ : Ιη ρίσΓίίϋί

περ γάρ εί άσΟενή τε κα\ άτονα ύπδ λεπτότητος εΓη Ιιαιηϊίίαίίΐατ εοηΐϊρηαΐϊο, εί ϊη οιϊο ηιαηηνιη γετ-

τά ξύλα τά διειληφότα τδν βροφον, όκνηρώς δέ Ιχη ιΐίΐίαΐ άοτην» *'. Οϋοπιοόο βηϊηι δϊ ηυχ Ιβεΐυιη

πρδς τήν τοΰ δώματος έπιμέλειαν δ τοΰ οίκου δε-" εοηΐίηβηΐ, βίηΐ ίηΙΪΓΠΐ3 61 Ίηι1)βεϊΙΐ3, 3(1 αοιηιΐδ 30-

σπότης, ούδέν άπώνατο της στέγης , τοΰ δμβρου διά 1βπ> ευΓβηι ςβΓειιάβπι δϊΐ ρίββΓ ρ3ΐετ('3ΐηίΓΐ3δ, ιεείυηι

σταγόνων είσρέοντος. Κοιλαίνεται γάρ έξ άνάγκης ό ηίΐιίΐ ρΓοΓυβΓΪΙ ευπ> ϊηι1)βΓ ρβΓ βίΠΙβδ ίιιΟιοί; Ιβ-

δροφος, είκων τψ βάρει τοΰ ΰδατος, καΐ ούκ άντέχει είαιη εηίπι ηβεεδ83Γίο εανίΐυΓ οβϋεηβ &<\\ιχ ροη-

τών ξύλων ή άτονία πρδς τήν τοΰ βάρους προσβολήν (Ιεπ ; ηβε Η^ιιΟΓυιη Ϊηι1)βεί11ίΐ38 Γββίβΐϊΐ, ΓΓβεΙβ 3ϋ

ύποκλάζουσα. Διά τοΰτο έπΐ τά έντδς διαδίδοται τδ' ίηβυΐΐυ ροηάβΓΪδ : ρΓορΙβΓββ δυϋίΐ ίηΙβΓηβ, ςυχ ίη

έναπειλημμένον τή κοιλότητι ύδωρ , και αί σταγόνες εοηεβνϊΐβΐ'ι&υβ ϊηΙβΓοίρίΙιΐΓ 30Π3, ίρδχηιιβ δΐίΐΐ», ιιΐ

αδται κατά τδν παροιμιώδη λόγον έκβάλλουσιν έκ 681 ίη ρΓονεΓΟίίδ, Ιιοηιίηεηι ϋοιηο εχρβΙΙυηΐ ίη Ιβηι-

τοΰ ιδίου οίκου τδν άνΟρωπον έν τή ήμέρα τοΰ ύε- ροΓβ ρΐυνίχ; Ϊ13 ηοϋίδ ίη χηί^ιηβΐβ ρ3Γ3ΐ>οΙχ ρΓ56-

τοΰ. Οϋτως τψ τής παραβολής αίνίγματι διακελεύε- είρίΐ, ρβΓ νίΠυΙυιη ΓοουΓ 36 ΙΪΓπιίΙίΙβπι ηοη εβ(1βΓβ

ται διά τής τών άρετών εύτονίας άνενδότους είναι-ρ ΠιιχίοηίΙ)ΐΐ3 ΙβηΙβΙίοηυπι : ηβ ρβΓ αηίηΊΪ ιιιοΐυυηι

πρδς τάς τών πειρασμών έπιρ^οάς, μήποτε μαλακι- βιηοίΐίΐί ίηευΓδίοηεηι, βίυδΠίοάί βςυβπιιη εχΐΐ'ίηδβ-

σθέντες διά τής τών παθημάτων συμπτώσεως κοίλοι ειΐδ ίη εοΓ ίηΠυβηΓιυιη ίηΠυχυηι βϋηιίΙΟηιυβ ίηΐΓβ

γενώμεθα , καΐ τήν έπι^ρούντων * τοιούτων υδάτων ρεηβΐΓ3ίΪ3, ρβΓ ςυ38 ηοΐιίδ ρβΓββηΐ ςυκ βυηΐ Γβρο-

ίξωθεν έπ\ τήν καρδίαν είσρέουσαν έντδς τών τα- δϊΐ3. Η« βυίβηι εβίίΓΪ 1,ίΙ>3ΐιί, ηυβδ ρΐηηΐηνίΐ Οοπιί-

μιείων παραδεξώμεθα , δι' ών φθείρεται ήμϊν τάτ ικΐδ, ίη ςυίουβ ηία'ίΟεβιιΙ νοΙιιεΓβδ **, ίηΙβΓ ςυββ

απόθετα. Αί δέ κέδροι αύται τοΰ Λιβάνου , ας έφύ- ρΓχείρυυδ εδί ηϊάυβ ΙιβΓοϋϋ ; Η«ϊ βΓ^ο εεύπ, ηεπιρβ

τευσεν ό Κύριος , αΓς έννοσεύσουσι τά στρουθία, ών τίπιιΐβδ, ηιυηίυηΐ (Ιοιιιιιιη ιιυρίϊηΐϊβ ΐΗαΙαπιϊ, ίη

ή τοΰ έρωδιοΰ καλιά καθηγεϊται. Αύται τοίνυν αί ςυίϋυδ ηϊ(1ϊΓιε3ηΐ 3ηίιη3β βΟεεί»; νοΙυεΓβδ, ίηΙβΓ

κέδροι, αί άρετα\, τδν οίκον τής νυμφικής πα- (]ϋ3δ ρπηείρβίυιη ΙβηεΙ ηεΓοάίί η'κΐυδ, ςυεηι (ίοπιιιηι

στάδος χατασφαλίξονται, αΓς έννοσεύσουσιν α! ψυχα\, " νοεβΐ δεπρΙιΐΓ3. ΑϊιιηΙ βυιβη) ηβηε 3>βιη οιΐίο

βτρουθία γινόμενα, κα\ τών παγίδων ύπεριπτά- ή&Ι)6Γ6 εοίΐυιη, ει ηυαίΐβιη ηΚαηβ ηβεβδδίΐβΐβ ίη-

μεναι, ών καθηγεϊται ή <οΰ έρωδιοΰ καλιά , ήν οί- ΙβΓ ββ εορυΐ3ΓΪ είβηιβηΐβδ, 61 33§Γβ ΓβΓβηΙβδ, 61 Ιπ-

" Ερίιεβ. ν, 31, 32. "Μίΐΐη. νπ, 24 8(}ς. *' Εεείβ. χ, 18. *· Ρββί. ειιι, 16.
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ΒΐΊΐίίΐΏ 5Ϊ8ΐιί(ΐο3ηΙθ8. ϋη<1ε ιτιΐΐιι νίιΙεΙΠΓ δοπρΙιΐΓβπι Α χίαν δνομάζει δ λίγος. Λέγουσι δέ άπεχθώς περι τάί

ρβΓ Ιιοο ηοιηεη ίη *ηϊ({ηΐ3ΐβ 8Ϊ£ηίηε3Γ6 ρυηίαίειη

11.18 ϋΓ^ιι ΐΓΐΙιοβ Βΐιριτ Ιιί ΐ;ι ρυιϊ ΙΙιαΙβηιί αδρίείΐ

8,10115.1. ΥκΙ.Ί ααΐβιιι βΐ (|ΐιί Ε81 εχ ευρίΌβδο όπια -

Ιιιηι, ςιιί ρεΓ 1)ειιβ 1ενί£3ΐ3ηι οι εοιιείιιπ3ΐ3πι

εοιιιροδίΐίοηεηι ίΙΙιιβίΓ.Ή εβπι ςυβϊ νίιΙοΙιΐΓ ραΐοΐιτϊ-

Ιυιΐίηειη. ϋυρι-ε$δΐιιιι εηίπι ώχίΐ εβδβ εα ψι.ο βυηΐ

ΐη Ιβείο Ιαηυεβηα, 3ρΐ3 οιι;··ιΙ;ιιη εΐ εοηοίηηα 30

εείβΐ» 3888ΐ·ϋΐη εοηιραείίο, Ιεείί νβπβηδ ριιΐοΐιπίϋ-

ΰίηειη. ^Ιιιιιΐ βηξο ρεΓ Ηχε αΊ&είηιυδΤ Βειιε οίοι ηα-

ΙιΐΓ3ϋ1βΓ ειιρΓεδδυδ, ε η ίρβ;» ;ιηιειη ηιιΐίαιη βιίπιίΐΐίΐ

ριιΐι-εϋίηειιι, ε( εβί αρία 3<1 υηίνεΓδίιιη Γ3ΐ)ΓΪΙε ίΓΐί-

Γιείιιιη, υΐ ςυχ «ίΐ Ιίβνϊβ ει εοηεί ιπια , ει 3ιΙ «3 <\ηχ ρεΓ

0*ΐ3ΐαΓ38 ΟιιηΙ οπκιιηεηΐί 3ρροδίΐ3. Ρβγ εη εΓ§ο ηηΦ

(ΓιοιιιιΙιιγ, εχίβιϊηιο ηοί Ιιυοοπκΐίπ, ςιιοιΐ ιιοη βοΐιιηι

<|υ% 8ΐιιιΙ Ίη αηϊιΐια νίΐ'(υ(β$, ίη 1ια1)ϊΐιι ηοη βνϊιίεη-

ΐβΓ τεείε 8β {ξβΓηηΙ, 8ε<1 ηεα,ιιο «3ηι ηβςΐίςαηΐ νε-

ηυ$ΐ3(βπι, ηιιχ εβι ίη εο ςιιού 3ρρ3ΓεΙ. 8υηΐ εηίπι

ρΓονί(1εηιΐ3 ϋοηβ εοΓβηι ϋβο βΐ Ιιοπιίηίυυδ " : εΐ

ςυο<1 οροΓίεΙ ϋοο πυΉΙβηα ε886 ηιαηΊΓοςΙυιπ, Ιιοηιϊ-

ιιί1)ΐΐδ 3υ1βη) ροι>ιι:κ1οΓ(', ει 1)οηυιη Ιιιιΐιετε Ιεδίί-

ηιοηίιιιη βριη] εοβ ςυί ΓογΪ8 8ΐιηΐ **, εΐ βρίβηόκΐϊβ

ΙιιεεΓβ ορβπΐιιΐδ εοΓβιη ηοηιίηίυιΐδ, εΐ άεεβτβ ηοηβ-

δίεςυβ βηιΙιιιΙίΓβ ηρικί 608 ςιιί Γοπδ βιιηΐ. 11*0 8υηΐ

Ιηφιε.ιη:· ρεΓ ϋοηυηι ΟΙιπδΙί ούοΓβαι, οιι]ϋδ χηί-

«!Πΐ3 ο^ι ειψΓε88Μ8, ίη νίΐχ Ιιοιιε8ΐ3ΐε 3ΓΐίΙίείθ8ε εΐ3-

1)0Γαΐ3, 8ίοιιΐ 83 ΓβεΙβ ει εοηοίηηε 8Γίο1ι»ΐ οοηιρο-

ιιεΓβ 83ρίεη8 3ΓεΙιί(βεΐυ8 ΡβιιΙϋδ, αΊεεηδ : Οηιηία ίη

νοδίί οτάϊηε α ΙιοηειΙε βαηΐ

μίξεις εχειν τοΰτο τίι δρνεον, και τινι φύσεως ανάγκη

πρδς άλληλα συνδυάζεσθαι , δχλάζοντα χαΐ δυσανα-

σχετοΰντα, κα\ τήν άηδίαν έπισημαίνοντα. "Οθεν μοι

δοχεΐ τήν καθαρότητα έν αίνίγματι διά τοΰ ίνόματοςζ^'

τούτου σημαίνειν 6 λίγος. Ταύτας ούν τάς δοκοΰς ίτύ,

τοϋς δρδφους της καθαρϊς παστάδος βλέπει ή νύμφη.

Όρ3 δε καΐ τδνέκ της κυπαρίσσου κίσμον δια τίνος

εύξέστου τε κα\ έναρμονίου συνθέσεως τδ δρώμενον

κάλλος έναγλαΐ^οντα. Κυπάρισσον γαρ είπεν είναι τά "~

τοΰ όρίφου φατνώματα ' φατνώματα δέ λέγεται είναι,

εύρυθμδς τις χα\ διάγλυφος σανίδων πηξις τδ της

δροφής κάλλος διαποικίλλουσα. Τί οΰν διά τούτων

μανθάνομεν ; Εύπνοεΐ φυσικώς ή κυπάρισσος · ή δέ

αύτη κα\ σηπεδόνος έστιν άπαράδεκτος, χα\ πρδς

πάσαν τεκτονικήν φιλοτεχνίαν έπιτηδείως ϊχει, λεία

τε γινομένη κα\ έναρμίνιος , καΙ πρδς τοϋς διά των

γλυφίδων καλλωπισμούς επιτήδειος. Τοΰτο ουν οΐμαι

διά τών λεγομένων ήμάς παιδεύεσθαι , μή μίνον έν

τ?) Ψυχί τ^ί άρετάς έν ϊξει κατορθοΰσθαι κατά τδ

ίδηλον · άλλά μηδέ της κατά τδ φαινίμενον εύσχη-

μοσύνης άμελώς έχειν. Χρή γάρ προνοεΓν ένώπιον

Κυρίου κα\ άνθριοπων · χα\ θεοί μέν πεφανερώσ6αι·

άνθρ^όπους δέ πείθειν, κα\ μαρτυρίαν καλήν Ιχιιν

άπδ τών έξωθεν, και λάμπειν τοϊς φωτεινοϊς ίργοις

έμπροσθεν τών άνθρώπων, κα\ εύσχημόνως περιπβ-

τεΐν πρδς τοϋς έξω. Ταΰτά έστι τά φατνώματα διά της

τοΰ Χριστού εύωδίας, ?;ς αίνιγμα έστιν ή κυπάρισσος,

έν τή° εϋσχημοσύνη τοΰ βίου φιλοτέχνου μένη , καθώς

ί|δει τά τοιαύτα συντιθέναι καλώς τε κα\ έναρμονίως 6 σοφδς άρχιτέκτων Παύλος , δ λέγων · Πάντα κατά

τάζιν έν ύμϊν χαΐ ενσχημόνως γινέσθω.

ΙΙίδίΐα ΓβοΙεβε&Ιί8,1ίΙίηθΓβηιεηΐυιηβ]η8(ΐϋ3ϊβ5ΐίη β Τούτων δέ ούτως κατορθωθέντων , έπαύξησις ^οΰ

ηοΐιίβ ριιΙοηπΙηιΙίιιίΒ , αηιρ1:ι εΐ 1313 ηθ8ΐΓ3 ιιηίπι,ι

βιίειιΐβ ίΙοΓβπ) οάρΓΪΓβΓυιη ει ριίΓυιη. ΕΙοπ 3υ1εηι ηο

ιηεη 881 ΙίΙίυηι. Ιη ιριο ιηιΐυΓηΙίΙεΓ ευη8ί(1εΓ8ΐιΐ8 βρίεη-

ιΙογ, Ιαείΐβ βί^ηίΓιεβΐ ]ηΙ>3Γ ΙβηιρεΓβηΙίχ. ΙΙ,κο εηίηι

8ροιΐ8α βρυϋ δε ρεΓΒεςυεηβ (ΠείΙ : Ε^ο,ρο&1ςυ3ΐτι ΓιιϊΙ

3ΐ1 Ιβο(ιιπ) ηθ8ΐΓυιη ςροηβυβ ηο$(οΓ εοΓροΓβ .κΐιπηίη α-

ΐιΐ8, ηιιίβίοί 32ΐϋΓιο3νίι 1 1 ο 1 1 1 1 1 η ι , (8^εη8ηιείρ83πινίπυ-

ΙυιηεεϋΓίβ, οιΐοπ: πιρπ.'85θπιηι βχοΓΠ3η8 ΙβεΙυπι, εχ

εβιηρο η3ΐυΓΧ ογ(3 8ΐ]ΐη 0ο8, ει εοΙοΓε ει οιΙογο

Γε1ί(ΐυί$ ΠοΓίϋηβ βηΐεεβΙΙεηβ. Νβΐ3 εηίηι βιιηι Ιίΐίυπι

εχ εοην3ΐΠΙ)υ8. δίε βυΐεπι η3ΐ)βΙ εοηΐεχίυ» (ΙίεΐΊο-

ηί8 : Ε<)ο βο$ εαηιρί, Ιίϋαηι ναΐίίαηι. ΚενβΓ3 εηίηι

ρεΓ 83 φκε 8ΐιιιΐ 3 ηο!)ΐ8 ρΓίυβ εοη8ί(ΐ8Γ3ΐ3, ίη ηη-

Ιιιγχ ηηιρίίΐυιΐίηε εχειι1ΐ3 88( 3ηίηΐ3. ϋυπ) εηίηι

έν ήμΐνγί'^ται κάλλους, της πλατείας ήμών φύσεως τδ

εύώδες κα\ καθαρδν άνθος άναδιδούσης. "Ονομα δέ τω

ίνθει κρίνον έστίν. Τφ ή φυσικώς ένθεωρουμένη λαμ-

πρίτηςτήντης σωφροσύνης μαρμαρυγήνύπαινίσσεται.

Ταύτα γάρ ή νύμφη περ'ι έαυτης διεξέρχεται λέγουσα·

Έγώ μετάτδ γενέσθαι πρδςτή" κλίντιήμών τδννυμφίον

συσκιαθέντα τω σώματι , βς ώκοδίμησεν έαυτώ τδν

οίκον , έμέ ταΐς τών άρετών κέδροις δροφώσας τήν

στέγην, κα\ τ^ εύπνοία τών κυπαρίσσων κβλλωπίσας

τδν δροφον , γέγονα έκ τοΰ πεδίου της φύσεως άνθος,

εύχροία τε καΙ εύωδία τών λοιπών άνθών διαφέρουσα.

Κρίνον γάρ άνεφύην έκ τών κοιλάδων. "Εχει δέ ή λέξις

ούτως* Έγώ άνθος τον πεδίον, κρίνον τών χοιΛά-

δων. Αληθώς γάρ ή διά τών προθεωρηθέντων ήμϊν τφ

εβηιρϋηι βυά'ιηιυβ, ϊηΙεΙΠίίηιυβ ηβΙυΓΚ βιηρΙίΐυΗί- ϋ φύσεως γεωργηθεΐσα ψυχή. Πεδίον γάρ άκού

116Π1, ρΓ0ρΐ8Γ63 ί] 1 10(1 83 8|( 3ρΐ3 3(1 8Ι18θί[ΐίεΐιιΐ38

ιηιιΙΐ38 βΐ ίηΟηίΐ33 ίηΙεΙΙί^βηΐίαδ 8ευ ηιεηΐίβ εοηεε-

ρΐίοηββ, οΐ νειίι» εΐ (1ί8είρ1ίη38. δί ί^ίΐιΐΓ εο, ςυο

<Ιίοίιηιΐ8 ηιοϋο, 30 εο ςαί ηο8ΐΓ3ΐη εοΐίΐ ηβΐιΐΓβπι

0|3))0Γ313 681 311111)3, βχοπΙαΓ ΟΧ ΙίαΙίΙΓΠί 110511·:·:

ε3ΐιιρο 0θ8 Ιιεηο οίεηβ, ηίΐίάυβςυβ ει ριιηιβ. Ηίε

λ·8γο εβιηριΐδ βΐϊαπιβί ηοπιίηείυΓ να1ΙΊ$, ευιη νίΐα

«'οβίεδίί εοπιρβΓβΐιιβ , ηίΐιίΐο βεείιικ ββΐ 03ΐηρ09 :

ηεε οοβίαΐ ςυοηιίηυβ ςυχ ίη ίρβο ειιΙΙβ 881, Ωοβ

Γοοίο Γιβί. Εχ εοηεβνο εηίηι ίη αΙΙιιηι οπεηκ, 38-

σαντες, τήν πλατύτητα της άνθρωπίνης φύσεως ένοή-

σαμεν, διά τδ πολλών τε καΐ άπειρων αύτήν δεκτι-

κήν είναι νοημάτων τε και βημάτων κα\ μαθημάτων.

Ή τοίνυν κατά τδν είρημένον τρόπον παρά τοΰ γεωρ-

γοΰντος τήν φύσιν ήμών έμπονηθεΐσα ψυχή, άνθος

εύοδμόν τε και λαμπρδν καΐ καθαρδν άναφύεται έκ

τοΰ της φύσεως ήμών πεδίου. Τδ δέ πεδίον τοΰτο,

κάν συγκρίσει της ούρανίας διαγωγής κοιλά; δνομά-

ζεται, ουδέν ήττον πεδίον έστ\, και ού χωλύετίΐ ή

»' 11 Οογ. νιιι, 21. ·■ 1 Τίπιοΐΐι. πι, 7. " · £ον. χιν, 40.
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έν αύτή γεγωργηθεϊσα καλώς άνθος γενέσθαι · έχ Α δΟΓ^ΐΐ ββπηεη , βίουΐ ΙίοβΙ νϊϋβΓβ ΓιβΓΪ ίη Ιϊϋο

γάρ τοΰ κοίλου έπΐ τδ ύψηλδν δ βλαστδς άνατέλλει,

καθώς Ιστιν ίδεϊν έπ\ τοΰ κρίνου γινδμενον. Έπιπολΰ

γαρ έπ\ τδ 8ρθιον εκ της (5ίζης καλαμοειδώς άναδρα-

' μούσα ή βοτάνη τοΰ κρίνου, τότε το άνθος έκ της

κορυφής άναδίδωσιν , οϋκ βλίγω τώ μεταξύ διαστή-

ματι τής γης άποστήσασα, ώς άν,οΐμαι, καθαρδν έν

μετεώρψ διαμένοι τδ κάλλος, τή πρδς τήν γήν έπι-

μιξία μή μολυνδμενον. Δια ταύτα καΐ ό δίκαιος

όφθαλμδς τήν τοΰτο γενομένην , ήτοι γενέσθαι πο-

θήσασαν · άμφότερα γάρ έκ των είρημένων ύπ-

ενοήσαμεν, ή δτι μεγαλαυχεϊται ώς ήδη γενομένη

δπβρ έπεπόθησεν, ή δτι δεΐται τοΰ γεωργοΰ άνθος

γενέσθαι, δια της έκείνου σοφίας έκ τών κοιλάδων

της ανθρωπινής ζωής είς κρίνου κάλλος άναδρα-

Μ3βΠ3 βίΓΐΜ 6Χ ρ3Γ!6 011111 ΪΠ ΠΤΐιπιΙ 3 Γ30Ίεβ

ϊηδίπΓ 3ΓυηάΐιιΪ3 εχεοπτεπί 1ι6γ1)3 ΙΐΙΠ , Πογοπι εάΊΐ

βχ νβΓίΐεβ, ηοη ηιοάΊεο ίηΐβΓεειΙεηΐβ ίηΐεΓνβΗο »

ΙβΓΓβ Ιηηΐυιυ άίςίαης, ψιαηΐιπιι, υ( ορίηοΓ, 8»1ίδ $ίΙ

3(1 ηοε υΐ Π)3ηβ3( ριπα ίη δουΐίηιί ρυΐοΐι τϊΐυϋο,

ηοη ϊηφηηπΐ» ηιίδΐίοηε πιηι ΙβΓΓβ. Ρπ>ρΐεΓε3 βΐϊαιη

]ΐι$,ΐιΐί οεοΐυδ, εβοι ςοχ Ιιοε &εΐ3 εδί, νεί Πβπ

ύβδίάβΓβνίΙ (ϋΐηιιηςυβ βηίπι εχ ϋδ αυχ ά"ίεΐ3 δοηΐ

ίηΐβΐΐί^ίηιοδ, ιιεηιρβ αοοά νεί ^ΙοΓΪαΐυΓ δε ]απ> Γϊο

13Π1 6588 0,00(1 ϊΙθ8Ϊι1θΓ3νίΐ, νεί (|ϋθά ΤΟξΛΙ 3βΠ-

εοίηηι ιιΐ Ποβ Ικη ρεΓ ΠΙίοδ δΒρίβηΙίβηι , εχ νηΙΓώιΐί

ηιιιηβηχ νίΐχ αά Ιϊΐϊϊ 3δδ0Γ£εηδ ριιΙεΙιπίικΓιοεηι)

βίνε βηξο νοΙΙ Ηοε Ωβπ, 8ευ ΓαεΙβ 681 αοοιΐ νοίυϋ,

τεείβ ]οδΐοδ $ροη$ί οεηίοβ ε]υ$ 1κ>ηο ΒηηυίΙ (Ιεβί-
■ ■

- ■ -- , οριιιιιι υιιιπίϊ «^118 1)0110 ΙΠΠΟΙ! 0881-

μοΰσα' εΓτε οΰν γενέσθαι βούλεται τούτο, εΓτε χα\ Β ιΐεπο α;οχ 3(1 ε]υδ (οπιιηιιι 3δρίείΙ, υΐ ίρδ3 ΓιαΙ

γέγονεν όπερ ηθέλησε, καλώς δ δίκαιος δφθαλμδς τοΰ Γιΐίυιιι, ιηίηίιηε δοΟοεβΙβ α δρϊηίδ νίΐχ, ψΐ35 ιιο-

νυμφίου, πρδς τήν άγαθήν έπιθυμίαν τής πρδς αύτδν ιηΐηβνίΐ πΊίββ, Ιαείΐε, οΙ 3γ1)ΊΙγογ, ΟδΙβηϋβηδ ΐηί-

όρώσης ίδών, έπένευσε γενέσθαι κρίνον αύτήν, μή ηιίεβδ νίΐχ ηοηιβηχ ροίεβίαΐεβ, <]υ3Γυιη ηοιηίηα-

συμπνιγόμενον ταίς τοΰ βίου άκάνθαις, ας θυγατέ- Ιιιγ ρβΙεΓ 18 ηιιϊ βδΐ ϊηνεηΙΟΓ ν'ιΐϋ.

ρας ώνίμασεν, ένδειξάμενος, οΐμαι, κατά τδ σιωπώμενον τάς έχθράς τής άνΟρωπίνης ζωής δυνάμεις,

ών πατήρ ό τής κακίας εύρετής κατονομάζεται

Ώς χρίνον ουν, φησίν , έν μέσφ τών άχανθών,

οϋτως άδεΛρή μου έν μέσφ τών θυγατέρων. "Οσην

όρώμεν τής είς τδ ϋψος άνόδου τήν προκοπήν έπ\

τής ψυχής γινομένην. Πρώτη άνοδος, τδ πρδς τήν

χαθαιρετικήν τής Αίγυπτίας δυνάμεως ϊππον δμοιω-

θήναι. Δευτέρα άνοδος , τδ πλησίον αύτήν γενέσθαι,

κα\ -περιστεράς ποιήσαι τά δμματα. Τρίτη τοίνυν

άνοδος τδ μηχέτι πλησίον, άλλ' άδελφήν τοΰ Δεσπό-

του δνομασθήναι. "Ος &ν ποιήση, φησ\, τύ θέΛημα

τον Πατρός μου τοΰ έν τοϊς οΐφανοΊς, οΰτος β

άδΐΛφός μου, καΐ άδεΛρή μου, και μήτηρ έστίν.

Έπι\ οΰν γέγονεν άνθος, μηδέν ύπδ τών άχανθηφδ-

ρων πειρασμών πρδς τδ γενέσθαι κρίνον παραβλα-

βείσα, έπιλαθομένη δέ τοΰ λαοΰ κα\ τοΰ οίκου τοΰ

«ατρδς αύτής, πρδς τδν άληθινδν είδε Πατέρα, διδ

κα\ άδελφή τοΰ Κυρίου ονομάζεται , τω τής υιοθεσίας

πνεύματι πρδς τήν συγγένειαν ταϋτην είσποιηθεϊσα ,

καΐ τής πρδς τάς θυγατέρας τοΰ ψευδωνύμου πατρδς

κοινωνίας άπαλλαγεϊσα , πάλιν γίνεται έαυτής ύψη-

λοτέρα, κα\ βλέπει τδ μυστήριον, διά τών τής περι

στεράς δφθαλμών · λέγω δέ τφ πνεύματι τής προ

φητείας. "Ο δέ λέγει, τοιούτον έστιν · Ώς μήΑον έν

τοις ξύΛοις τοΰ δρυμού, οϋτως 'άδεΛριδός μου

ανά μέσον των νιων. Τί οΰν έστιν δ τεθέαται ; Δρυ-

&Ίαιΐ ΙίΙίιοη εη;ο, ϊηςυίΐ , χηΐΐτ $ρϊηαι, &ία ιοτοί

π.εα ϊηίετ βΐϊα». ί,ίιιαηΐιιιη νίάεηιυβ 38εεη8υπι ϊη

αΐΐυπι , 1»η1υπι νίι1βιηυ$ 888β βηϊιη» ρΓοΓεείυηι.

Ρπιηιιβ 38εεη$υ» β8ΐ 385Ϊιηίΐ3ΓΪ βςυίδ, ηυί εορϊ»»

ΛΙβνρΓιβδ ρεΓίϋάοπιηΙ 30 (ΙεδίΓοχεπιηΙ. δεευηιΐυβ

38εεη805 881, ςιιοά 63 Γαοΐα 8ίΙ ρΓορΊη(|ΐια, ει

ψιοιΙ ΓεοεΓΪΙ οειιΐοβ εοΐυηιοχ. ΤοΠηίδ εβί 38<·βη-

£υ$, ςοοά ηοο αηιρίίοδ ρΓορίηο,υβ, 8εά 80Γ0Γ ϋο-

π)ϊηί δ'Κ ηοιηϊηηία. (}ιιϊ εηϊηι, ίηηιιίΐ, (εεετίΐ νοίαη-

ίαίύΐη ΡαΙτη τηεί φιϊ ϊη εοιΗ$ ε»ί, Μο είΐ [ταΐετ,

$οτοτ ει ηιαίοτ ". Ρθ8(ςυ3Πΐ βΓ^ο ΓβεΙβ 681 Ποβ,

ηε^οε 3 βρϊηοδίδ Ιχβ3 ΓαϊΙ 1εηΐ3(ϊοηί1)θ8 ςοοιηίηιιβ

68861 ΗΙΙυπι, οΙι1ίΐ3 ροροΐϊ εΐ ιίοιηοδ ρ3ΐΓΙ8 βΐ πια-

(γι5 50%, 3$ρεχίΙ αά νβΓοηι ΡαΐΓβιη : ει Ίάβο νοεα-

ΙΟΓ 80Γ0Γ Ποίΐΐίηϊ, δρΪΓΪΙυ ΙΐΙίΟΓΙΙΠΓΙ 8(1θρΙίθΠΪ5 ΪΠ

ηβηε 3(1ορΐ3(3 εο^ηβΐ'ιοπεπι, ε( ΙΠ)εΓ3(3 3 βοείεΐαΐβ

ε( εοη]οηειίοηβ εοιη Ωΐίαϋιυ ρηΐΓίδ ςυϊ Γαίβο ηο-

ιηίη.'ΐΐιιΐ', 5βϊρ8.ι γοι'505 Πι 8οΙ)1ΊιηίυΓ, 61 38ρίεϋ

ηινδΙεΓίοοι ρεΓ οευΙοδ εοΐοοιίχ, ρεΓ δρΪΓΪΙιιπι ίη-

((030) ρι-ορίιείίχ. Ηοε ««ι αυΐεηι ςοο<1 αδρϊοϊΐ :

8ϊαιΐ ροηιιιηι ϊη Ιίψιί& $Ην<Β , «ίε ραΐηιείϊι ιηεηι

ϊηίετ βΐίοι. (}η\Λ ε5ΐ εΓςο ςοοά νίιΙίι? δϊ Ιναηι 5θ1β(

ηοιηίη3Γβ δεΓίρΐυΓ3, 8Ϊ1ν68(Γεηι ηοοιϊηοπι νίΐηιη,

ϊη ςοβ ΙυχοΓΪβηΐ ναι Ία £βηεΓ3 3οίιηί ρβΓίυΓοβιίο-' ■ Μ"» ""■"■'»"■ '·»■'<> ΒΟΐιοιβ ϋΙΙΙΙΙΙΙ ρβΓ10Γ03ΙΙΟ

μδνδνομα,ει συνήθως ή άγία Γραφή τδν ύλώδη τών 0 ηοη., ί. ηα> 130,03η» ίη αηίΓΟ ΐηβίάβηΐ »ο (Ιβϋΐε

άνθρώπων βίον, τδν τά ποικίλα τών παθημάτων είδη

ύλομανήσαντα, έν ψ τά φθαρτικα θηρία φωλεύει καΐ

κατακρύπτεται, ών ή φύσις έν φωτΐ χα\ ήλίω άνενέρ-

γητος μένουσα, διά σκότους τήν Ισχυν έχει. Μετά

γάρ τδ δΰναι τδν ήλιον , φησίν δ Προφήτης, νυκτδς

έπιγινομένης έν αύτή τά θηρία τών φωλεών άνα-

δύεσθαι. Επειδή τοίνυν δ μονιδς ό έν τψ δρυμώνι

τρεφόμενος, τήν καλήν τής άνθρωπίνης φύσεως άμ-

πελον έλυμήνατο, καθώς φησιν δ Προφήτης, δτι 'ΕΛν-

μήνατο αυτήν ίς έχ δρυμού, χαΐμονιός άγριος χατ-

βεοηΐ Γεΐ'% εχΊΐίοδΧ, ςο3Γοηι η3ΐοΓ3 ίη Ιοεβ εΐ

5θΙε 681 ΟΙΪ083, 6(, νίιη ηοη Η3ΐ)εο5 ορβΓβηα'ί, νίιββ

Ικιυεί ίη ΐεηε^Γίδ. Ν.ιηι ρο8ΐα,ο:>ιο 8θΙ οεείοΊι,

ηοείβ 3(Ινεοίεη(ε, ΡτορΙιεΐ3 (Ιίι ίι 1)ε5(Ϊ38 βίΐνχ ίη

63 6Χ 3ΠΙΓΪ5 βΠίεΓ^βΓβ "'. (}ΐ1(Ιθί30Ι 6Γ£0 8ίη^υΐ3ΓΙ8

ΓβΓοβ ηοί ρββείΙοΓ ίη κϋνα, ^Γ3νί85ίηιοηι ΐΐΐοΐίΐ

(Ιβπιηοοι ροΙεΙίΓΧ νίηεχ ηοπ)3ηχ ηίΐίοτχ, βίεοί

ιΙιείι ΡΓορ)ιε(3, Εαιη νααΐανίΐ αρετ άε ιϊΐνα, ει ιϊη-

ι/αΙαΓΪί (εηι» άεραϋηι ειΐ εαηι " : ρΓορΙεΓεβ ίη

βί1ν3 ρΙαη(3ΐυΓ ιοβίοιη, ηυοα* ίη εο ςο'κίεηι ηυοι!

·β Μηΐιΐι. ιιι, 50 ; Ιυο. νιπ, 21. ·' ρ58|. ειιι, 49 βες. ·» Ρ53Ι. μχιχ, 14.

27



843 δ. ΟΚΕΓ.ΟΙ ΝΥδδΕΝΙ 814

■

ββΐ Ιϊξηιιιη, ββΐ β]υ5(1οηι εδδεηΐίχ ευ]υ$ δϋνβ Ιηι-

Ι113Π3, ΙβηΙαΙϋδ βδΐ βηϊηι ϊη δίιηίϋίικίίηεπ) 3ΐ>δςυβ

ρβοεβίο " : ϊη βο βυΐβιη ςιιοά Ιαΐβιιι ΓβΠ Γπιείυιη,

υΐ ρβΓ βηηι άυίεβδ ΓβιΙίΙηηΙιΐΓ δεηδυδ βηίηιχ, 1>3υεΐ

ιη3]0Γβήι 3 βϊΐνβ άΐββτβηϋβπι , ςυαιη 63 ςααηι

ΙιαΙ)6ΐ ΗΠαπι 3 δρ'ιηϊδ. Νβηι ΓιΙίυηι ςαίιίοπι βρεοίε εΐ

ο(1ογβ ιβηυβ άβΙβείΒΐϊοηεηι ραηΐ ; ροηιϊ βοΐβπ)

^Γ31Ϊ3 Ιηοαβ ββηδΐϋιιβ ιρίβ βΐ εοηνβηίβηΐβΓ «ΙΐβίΓΪ-

Ι>υίΐυΓ, ιιΐ φΐχ 61 οεπίοβ (ΙεΙεεΟί βρβείβ 3δρβεΐα-

ΙιίΓι, βΐ 1)θηο οάοΓΟ ο<1ογιιΙιι& δβηδυιη τεετεβΐ, βί

εΙΤεε(3 ηυίπηιεηΐυπι ύυίεβώηβ 3(8εΐΙ βεηδυπ) ^υ-

9ΐΐ)δ. ΚεεΙβ 6Γβο νί(Πΐ βροηββ ςυ% δίΐ $>Γι α Πο-

ηι'ιηο άίββΓβίιΙϊα, ς»οηί«ηι ίΙΙε ςοΐάειη βι ηοοϊβ ΚΙ

1&ΙΪΙΪ3 οευΙοιυπι, υΐ ςυί ϊη βίβ δίΐ Ιιιχ, 61 υη^υεη-

Ιυπ) ο(1οΓ3ΐη'ι, εΐ νίι» εοηιεϋεηΐίϋιιβ. Ναηχ φ» βκη

ΰοπιεάεήι, νϊνεΐ, δϊειιΐ βΐίευΐή άίείΐ Ενβη^βΓιιιιη ·*.

11υηΐ3η3 βαΐβιη ηαΙιΐΓ» ρεί'Γεεία μεΓ νίΓΐιιΙβδ, Γη

Λοϊ, ηοη δοΐιπη 3£ηεοΐ3ηι ηυίπεηδ, δειΐ δοϊρ&αηι

εχοΓηαηβ. 111ε εηΐηι ηοη βδΐ οοηοηιπ) ηοδίΓοηιπ)

6^6118, 86(1 η08 ϋϋιιβ ϋοηίβ βςβηιιιβ, δϊευΐ (Ιίείΐ

ΡΐΌρΙιεΐ3 " : (}Ηοηίαηι ύοηοηιηι ηιεοηιηι ηοη εα,ε$.

ΡΓορίβΓββ βροηδίηη αβρϊοίΐ ριιτςαΐα 3ηίπΐ3, ϊη

Ιϊβηϊδ 8Ϊ1νί6 Γ3613 ηιβίιιηι, υΐ «ιηι βίοι ΐηδΒΓυβπΙ

0011)69 3£Τ68ΐ68 Γ3Π)08 βΐΐτβ, 6(1)0131 ϋΐ 8)Π))1β8

(ϊυείυδ ρΓοάαεβηΙ. Οαοηιοίΐο βΓ§ο ΠΙΐβδ, ςυοά βϊηΐ

βρϊηϊδ δίηιϊΐββ, ίηΐβΐΐεχϊιηηδ ΠΓιοδ ρβΐπδ α,υϊ Γβίδο

άίείΐατ : φι» φιιάβνα βϊαιυΙ εηηι Ποτβ βχοΓΐ», ]>γο-

εβδβυ ΙβιηροΓΪδ ϊρδκ ςαο(|ΐΐ6 ΐΓαηδβιιηΙ 3(1 £Γ3ΐί3ΐη

ΓιΓιϊ: >13 1)Ϊ6 ςιιοςαβ εαπι βυάίνίδδβπιυδ βδδίππίβίοδ

ιφίδίηοάί ϋ^ηίδ δϊΐνΰε, ηοη βχίδΐίηονίηιυδ 8ί§ηϊΟ-

63Π βπιΐεοδ δροηδί, 8β(1 3άνβΓ83ΓΪ08, ςοοδ ευιπ

δίηΐ Οΐίί Ιβηε1)Γ3Γυηι 61 )Γ*, ρβΓ Γι-υοίιΐδ εοη)π)ΐ>-

ηίοηβπ) ΐΓ3ηδΓοΓΠ)3ΐ ίη ϋΐίοδ Ιυείδ βι (ίΐίοδ ο"ιβί.

ΡΐΌρίβΓββ όΊεϊΙ 3ηϊπ)3 φ\χ βεηβιιβ ηαοβΐ βχ6Γβίΐ3-

108 : Ρηιοίη$ εμιε άηίαε ίη ςαίΐιιτε ινβο. Γπ)ε1ϋ8

αυΐβη) οηοηίηο οΌείπηβ 6βΙ : Οηαηι άιιΐάα ηαιηςυβ

αν,Ηιιή ηβο εΐοηηία Ινα, ίηαυϊΐ Ρι·ορ1)βΐ3, ινρτα ηιεί

οτ'ι ηΐΐο *·. —ΙΊιηαΙαηι ίη Ιΐαηί$ αϊΙνίΒ, «ίο ραίταε-

Ιϊί ηιεη$ ϊηΐετ βΐΐοι. — 8«6 νηιύτα άαϊάηανι

€ί ιεάϊ, ει (ηΐΰΐηι ε]ιι» άηίά$ ϊη φιΐΐυ,τε χηεο. Τυηο

βηίπ) νβΓβ νβΓϋο (Ιηίεββ ΠυηΙ δβηβυδ βηίηιχ, ςηβη-

(1ο ηοβ 3ϋ 9Β3ΐα (βηϋΐΐοηυπ) ηιαϋ ηπ)1>Γ3 δερΛΓβνίΐ,

υΐ ηοη 3ϋ ηοβ βοΐβ αηηιυΓ ςαί 3Γ(1εΐ ΐηιιηϊηεηβ

ηυ(1ο εβρίΐΐ. Νοη'αΐίαδ 3υΐεπ> ϋεβΐ 8«1) ιιη)1)Γ3 »γ-

1)0Γ)δ ΤΪ136 Γ6ίπ86Γ3Γ), (|υ3Π) 81 6υρ>άίΐ38 9.Λ 63Π)

(ΐ6(1υχβΓ(ΐ 9ΐ))π)3ΐη. ΥϊΛββ ειΐΓ Ιϋ)1 8)1 ϊηβϊΐβ νϊβ

ευηουρΊδοεηϋ'ι, ηβπιρβ υΐ ιίυί ροηιί 3&ετ3ΐ άββϊ-

(ΙεΓίυπ), εχ ς«ιο βί ο,υΐ ίρρΓορίηςίϋπΐ ηιυΐιίρίεχ

ΓΓαβηάλ βχβίβΐί! τοίυρίββ. Ναιη βί οεαίιΐδ ΓββΓββΙϋΓ

38ρεεΐ3ΐ>ΊΓι ρυΐεηπίαϋίηβ, βί η&βαβ 1)εηβ δρ'ιιηηΐβη)

ρβκϊρΐΐ οιΙοΓειη, βί εοΓρυδ 3ΐίΐϋΓ, βί 03 (ΙυΙεεοΊηβ

3(1ΊείΐυΓ, βί Κ8ΐυ8 ηνβΓίϊΐιΐΓ, ει υιηοη Γιΐ δβϋβδ εαϊ

ϊπδΊάβαΐ 3ηΊι»3, ςυκ αϋηβ^ανϊΐ 63ΐΙ)βϋΓ3ΐη ρεδίί-

ΙεηΙϊδΒ.

μυχτήρ άναπνεΐ τήν εύοαδίαν, χαΐ τδ σώμα τρέφεται,

«ρεται, χα\ ή οχιά Ορίνος γίνεται, ή έγχά6ηται ή ψυχή,

·· ΗβΙ)Γ. ιν, 15. ·ν Λθ3)). νι, 58. " Ρββί. χν, 2.

εγεμήσατο αυτήν 1 διά τοϋτβ έμφύεται τψ βρυμώνι

τ& μήλον, 3 τψ μεν ξύλον είναι, της ανθρωπινής ϋλης

εστ\ν όμοοΟσιον ■ έ7κιράσθη γάρ κατά πάντα χαθ'

ομοιότητα χωρίς αμαρτίας ■ τφ δέ τοιούτον φέρειν

καρπον, δι' ου γλυκαίνεται τά της ψυχής αισθητήρια,

πλείονα Εχει τήν πρδς τον δρυμδν παραλλαγήν, ή

διην Ιχει πρδς τάς άκανθας τδ κρίνον. Τδ μέν γάρ

κρίνον μέχρι τοϋ εΓδους καΐ της εύπνοίας τδ τερπνδν

Ιχει. Ή δέ τοϋ μήλου χάρις πρδς τάς τρεις αισθή

σεις άρμοδίως καταμερίζεται, κα\ δφθαλμδν εύφραί- ' ί

νουσα τ^) ώρα τοϋ είδους, και τήν δσφραντικήν ήδϋ-

νουσα αϊσθτ,σιν διά τής εύπνοίας, κα\ τροφή γινο

μένη καταγλυκαίνει τά γευστικά αισθητήρια. Καλώς

οδν είδεν ή νύμφη τδ έαυτής πρδς τδν Δεσπότην διά-

φορον · ότι έκεΤνος μέν ήμών και οφθαλμών γίνεται ~

χάρις, φώς γινόμενος, χαΧ μΰρον έν τ?) όσφρήσει, κα\

ζώή τοις έσθίουσιν. Ό γάρ ράγων αυτόν, ζήσεται,

καθώς φησί που τδ Είιαγγέλιον. Ή δέ άνΟρωπίνη φύ

σις δι' άρετής τελειωθεϊσα , άνθος γίνεται , μόνον ού

τδν γεωργδν τρέφουσα, άλλά έαυτήν καλλωπίζουσα. '

Ού γάρ έκεϊνος ένδεής τών ήμετέρων άγαθών, άλλ'

ήμεΐς τών έκείνου δεόμεθα, καθώς φησιν ό Προφή

της, "Οτι των άγαθών μου ού χρείαν έχεις.

Διά τούτο βλέπει τδν νυμφίον ή κεκαθαρμένη ψυχή,

μήλον έν τοις τοϋ δρυμού ξύλοις γενομένη ■ Γνα έγ- "

κεντρίσασα έαυτϊ) πάντας τοΰς άγρίους τοϋ δρυμώνος

κλάδους , τώ όμοίω καρπώ βρύειν παρασκευάση.

"Ωσπερ τοίνυν τάς θυγατέρας, διά τδ ταΐς άκάνθαις

όμοιωθήναι, τά τοϋ ψευδωνύμου πατρδς ένενοήσαμεν

τέκνα· αϊτινες τφ άνθει συμπαραφυεϊσαι, τώ χρόνω

καΐ αύτα\ πρδς τήν τοΰ κρίνου μεταβαίνουσι χάριν ·

ούτω κα\ ένταΰθα τοΰς προσεικασθέντας τοις τοιού-

τοις ξύλοις τοΰ δρυμού άκούσαντες, ού φίλους ση-

μαίνεσθαι τού νυμφίου , άλλά τους έναντίους ύπ-

ενοήσαμεν , ούς υίοϋς δντας τοΰ σκότους καΐ τέκνα

όργής, τή κοινωνία τοΰ καρποΰ είς υϊοϋς φωτδς και

υίοϋς ήμέρας μετασκευάζει. Διά τούτό φησιν ή γε-

γυμνασμένη τά αισθητήρια ψυχή, δτι Καρπός αϋτοϋ

γΛυκύς έν τφ ΛάρυγγΙ μου ' καρπδς δέ ή διδασκα

λία πάντως έστίν. Ός γΛυκέα γάρ , φησ\, τω Λά

ρυγγΙ μου τά Λόγιά σου, ό Προφήτης , ύπέρ μέΛι

τώ στύματί μου. — Ός μήΛον έν τοϊς ξύΛοις τοϋ

δρυμού, οϋτως άδεΛφώός μου άνά μέσον τών

υΙών.— * Υπότηνσκιάναϋτοΰ έΛεΟύμησαχαί έχάθ-

ρ ισα , χαί ό χαρπύς αύτοϋ γΛυκύς έν τω Λάρνγγί -

μου. Τότε γάρ άληθώς γλυκαίνεται τφ λόγω τά τής

ψυχής αισθητήρια, όταν ήμάς πρδς τδν έκ τών πει

ρασμών φλογμδν ή σκιά τοϋ μήλου διατειχίστι, ώς

μή συγκαίεσθαι ήμάς ύπδ τοΰ τοιούτου ήλίου, γυ

μνής τής κεφαλής ύπερζέοντος. Οϋκ έστι δέ άλλως

ύπδ τήν σκιάν τοΰ ξύλου τής ζωής άναψύξαι, μή τής

έπιθυμίας πρδς τοΰτο τήν ψυχήν άναγούσης. Όράς

διά τ£ σοι ή έπιθυμητική δύναμις έγκειται, ίνα σοι

πόθον έμποιήση τοΰ μήλου , ου πολυειδής γίνεται

τοις προσεγ^ίσασιν ή άπόλαυσις. "Ο τε γάρ όφθαλ- -

μδς τη ώρα τοΰ κάλλους προσαναπαύεται , και δ

και τδ στόμα γλυκαίνεται, και ό καύσων άποστρέ-

, ή τών λοιμών τήν καθέδραν άρνησαμένη.

" ΡδβΙ. χνιιι, II.
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ΕΓτά φησιν · ΕΙσαγάγετέ με ε'ις οίκον τοϋ οίνου , ι

τάξατε επ" έμέ άγάπην, στηρίζατε1 με έν μνροις.

Στοιβάσατέ με έν μι\Λοις · δτι τετρωμένη άγάχης

εγώ. "Οπως τρέχτ) τω θείω δρόμιυ ή καλώς τψ ΐππψ

( ινροσεικασθεϊσα ψυχή , ώς πυκνοϊς τε κα\ συντετα-

μένοις τοις άλμασι τοις ίμπροσθεν επεκτείνεται,

πρδς δε τδ κατόπιν οϋκ έπιατρέφεται · πόσων ϊτυ)(εν

έν τοις φθάσασι · καΐ Ιτι διψα\ Κα\ τοσαύτη τοϋ δί-

ψους έστ'ιν ή έπίτασις, δτι οϋκ αρκείται τψ της σο-

?φίαςκρατήρι, οϋδ' Ικανδν οίεται πρδς θεραπείαντής

δι'ψης όλον έγχέασθαι τδν κρατήρα τφ στόματι · άλλ'

εις αύτδν τοΰ οΓνου τον οίκον παραχθήναι ζητεί, κα\

αύται; ταϊς ληνοίς ΰποσχεΐν τδ στόμα, ταΐς τδν αΐνον

τον ήδϋν ύπερβλυζούσαις, κα\ ίδεΐν τδν βότρυν τδν

;ταϊς ληνοΐς ένθλιδόμενον, και τήν αμπελον έκείνην

τήν τδν τοιούτον βότρυν έκτρέφουσαν, καΐ τδν γεωρ-

γδν της αληθινής αμπέλου, τδν οϋτως ευτροφον τδν

βότρυν καΐ ήδϋν άπεργαζόμενον · ών Ικαστον περιτ

τών άν είη διευκρινεϊσθαι, φανεραςοϋσης τής έκάστψ

. τούτων ένθεωρουμένης τροπικής σημασίας. Πάντως

δέ κάκεϊνο βούλεται κατιδεϊν τδ μυστήριον, πώς ερυ

θραίνεται τψ πατητψ τής ληνοΰ τα τοϋ νυμφίου

ιμάτια. Περί ου φησιν δ προφήτης , δτι Αώ τΐ σον

ερυθρά τά Ιμάτια, καΐ τά ένδύματά σον ώς άπό

πατητοϋ Ληνού; Δια ταΰτα καΐ τά τοιαύτα έντδς

τοϋ οΓκου γενέσθαι ποθεί, έν ψ τδ κατά τδν οΐνόν έστι

μυστήριον. Είτα έντδς γενομένη, πάλιν έπ\ τδ μείζον

έξάλλεται.Ζητεΐγάρτδΰποταγήναι τή άγάπη. Αγάπη

δέ έστιν δ βεδς, κατά τήν Ιωάννου φωνήν, ψ τδ ύποτα-

γήναι τήν ψυχήν, σωτηρίαν είναι δ Δα6\δ άπεφήνατο. (

Έπεν ουν γέγονα, φησΙν, έν τψ οίκφ τοΰ οίνου, ύπο-

τάξατέ με τή άγάπη, ήτοι τάξατε έπ' έμέ τήν άγά

πην. "Οπως άν χρήση τη1 άναστροφϊ) τοΰ λόγου, ταύ-

τόν έστι δι' έκατέρου τδ σημαινόμενον, Ικ τε τοΰ ύπδ

τήν άγάπην ταχθήναι, κα\ τοΰ τήν άγάπην αύτη1

έπιταχθήναι.

"Η τάχα τι κα\ δόγμα τών άστειοτέρων διά ταύ

της τής φωνής διδασκόμεθα, οίαν άνατιθέναι τώ θεψ

τήν άγάπην προσήκει, κα\ δπως πρδς τοϋς άλλους

Ιχειν. Εί γάρ χρή πάντα κατά τάξιν και εύσχημό-

νως γίνεσθαι, πολλώ μάλλον ή τάξις έν τοις τοιούτοις

Αρμόδιος. Ού γάρ άν οϋτε δ Κάιν έπΐ τώ κακώς

ίιελεΐν κατεκρίθη, εί μετά τοϋ όρθώς προσενεγκεΐν,

καΙ τδ πρέπον έν τί) τάξει πεφύλαχε, τών αύτψ τε

πρδς χρείαν καταλειπομένων, καΐ τών τώ θεψ άφ- I

ιερωμένων. Δέον γάρ έκ τών πρώτων γεννημάτων

τψ θεώ τής θυσίας άπάρξασΟαι, αύτδς τών τιμιωτέ-

ρων έμφορηθε\ς, τδν θεδν τοϊς λειψάνοις έδεξιώσατο.

Χρή τοίνυν είδέναι τής άγάπης τήν τάξιν, ήν ύφ-

ηγέϊται διά τοΰ νόμου, πώς μέν άγαπασθαι χρή τδν

Θεδν, πώς δέ τδν πλησίον, χαΧ τήν γυναίκα, κα\ τδν

έχθρδν, μήποτε ατακτός τις κα\ ένηλλαγμένη γένηται

της άγάπης ή άποπλήρωσις. Δεί γάρ θεδν μέν άγα-

τ.ίν έξ δλης καρδίας τε καΐ ψυχής, κα\ δυνάμεως, καί

αίσθήσεως· τδν δέ πλησίον, ώς έαυτόν τήν δέ γυναίκα,

εί μέν καθαρωτέρας έστι ψυχής, ώς δ Χριστδς τήν

Έχκλησίαν δ δέ έμπαθέστερος, ώς τδ ίδιον σώμα·

Οϋίηιΐβ (Ιϊε'ιΙ : Ιηΐτοάίιαίί ιηε ιη (βΙΙαιη νίκα-

ήαηι; οτάίηαιε ϊη ηιε ΰΙιαηίαΙειη. ΡιιΙάΙε ηιε νη-

ςηεηΐη , ηιαίη Ιοτιιιη ιηίΐιΐ ίίετηϊΐε, ηαϊα ίΐιιη «ακ

μαία άΗεαϊοηη. 111 »ά ύίνίηυιη ευπ·3ΐ ευτδυηι ςυ*

Γβοΐβ ρπιιβ βι)ΐΓΐδ 3δδίαιίΐ3ΐ3 β8ΐ 3ηϊπΐ3, Ι3ΐΐ(]υαηι

ΟΓθ1)Π8 61 ΟΓ(]ίη3ΐίδ 83ΐΐί))Π5 3(1 3Π16ΙΊ0Γ3 ΙβηάβΠ-

Ιίΐηΐδ βχίβηαΊΐυτ, 3(1 ρ08ΐ6ΓΪ0Γ3 3υΙβιη ιιοη εοηνβΓ-

ΙϊΐϋΓ, φκιηΐιιηι ΙίεεΙ. οεειιρβηάο. <}υίηειΪ3ηι κίΐίΐ.

υ$ηυβ 3(1βο ααΐοη βυ^βΙαΓ δίΐίϊ, υΐ 6 ββρϊεηΐΐχ

ΟΓβίβΓβ ηοη ΙουΓίβΙ, ηβηπε 3ά δβ(ΐ3η(ΐ3πι δίΐϊηι

831Ϊ8 εδδε ρυΐεΐ, 8Ϊ Ιοίιιιπ εΓ3ΐ8Γβπι ϊη 08 ΐηΓυη(ΐ3ΐ,

8β(1 τοξΆΐ υΐ (ΙεάυεβίυΓ 3(1 ϊρβίιη εεΙΙιιη τίηίΗιη ,

εί ϊρδί8 ΙΟΓευΙαΓΪϋυδ 08 6(ΐΙ)]Ίοίαΐ, ει άΊιΙεε νίηυηι

εο3ΐβηδ 3$ρϊεΪ3ΐ, ϋοίπιηι^ιιο ςυ'ι βχρπηαίΙιΐΓ ϊη ιογ-

ευΐ3ΓΪΐ)υ8, εί «Ηβη ίΐΐβπι ηυ% Ιιυηε ϋοίπιιη &1ΊΙ ,

εί νεΓ« ίΐΐίιΐδ νίΐϊδ β^ιΊεοΙβη), ςαϊ 3άεο ορίίηιιιιιι

εί δυβνειη εΙΓιείΙ ϊοίΓυιη. Ουοηιιη υηυιηςιιοιίςικ!

βιιρβΓν3θ3ηουηι Γυεηΐ εχρϋεβΓβ, ευηι βΐΐ πιαιιΊΓβδΙη

ςαηϊ ϊη υηοφίοςυε εΟΓϋηι εοη8ΪάεΓ3ΐυΓ (Γορίεβ »ί-

ςη'ιΟεζίίο. ΙΙΙϋά 3ΐι1επι οηιπίηο νυΐι νίάβΓε ηι^βίε-

τίυηι, ηιιεπΐ3(1ιηοι1υηι δροηβο εαίεβηΐί ΙΟΓεπΙβΓ γο-

1)Γ33 Γΐ3η( νεδίοδ. ϋε ςαο άϊεϊι ρΓορΙιειβ : (}ναηι ού

Γβηι τιΐΌτα $αηί νειίϊιηβηία ίνα, βί ϊηάηηιεηία «««<

άε εαΐεαίο ΐοτεηίαή" ? Ρι-οριειΊΐίβο ει φι» βυηΐ ηα-

{υβπιοιίί, ειιρίΐ ίη<;Γβ(1ί (Ιοπιυηι, ϊη ςυα ββΐ ν'ιηί

ιηγδΙεηιιηι 3ε 83εΓ3πιεηΙιιιη. Οείιιιΐε ϊη§Γ88δ3, 3(1

πιβ^υδ πίΓδϋδ βχδίΐίι. Βο^βΙ βηίηι υΐ 8υ1)]ϊεί3ΐυΓ

ε1ΐ3Γίΐ3ΐί. Οΐ3ΤΪΐ38 31116,11) 051 Ι)βϋδ, II I νΟΧ 68(

Ιοαηηίδ *", ευϊ δυ1)]βοΙ»ηι 8888 3ΐιίπΐ3ηι, εβεβ 83ΐιι-

Ιειη Οβνϊϋ ρΓοηαηΙίβν'ιΙ Οαοηϊϊπι ίιι§Γ8883 δΐιπι,

ΐηςυϊΐ, ϊη εβΙΙβιη τίη3ΓΪ3ΐη, 8ΐι1)]ίεΊΐβ ηιβ εΙ)3Γίΐ3ΐί,

8βυ οτάϊηαΐβ ίη ηιε ο1)3Γίΐ3ΐβηι. Οαοηιοϋοοϋηςυβ

εηϊπι υΐ3Π8 νβΓίιϊ ίητεΓβϊοηε, ϊιΐβιη 881 αυοιΐ ρεΓ

υίΓαηιςυβ δί^ηΊΓιεβΙυΓ, ηβηιρε βί βχ βο ςοοιΐ 8υ1)-

]6ε(3 δίΐ εο3ηΐ3ΐϊ , ε( εχ εο α,ιιοά1 ε1ΐ3Γΐΐ38 εί οπϋ-

ηβΐυΓ.

Ναηε βυίβηι εί βειίαπΊ 3ΐϊΐ|ΐιοά άο^ιτ»» εχ Ιιβο νοεβ

ΓοΠε βοοβαιιΐΓ, ηοηιρβ ευ]υ8πΐ0(1ί βίΐ ϋβο Ιηουεη-

ύα εο3ΓΪ(38, ει ςυβηηάΊηοαΊιιη ϊη 86 ϊηνίεοιη ίββ-

εΐο8 β88ε οροΓίββί. 8Ί βπίπι οροηβΐ οπιηί* οηΐίηβ

ει ΙιοηβδΙβ ΙίβΓί, ωυΐΐο ιηβ^ίδ ϊη ηιβ βδΐ οπίο εοη-

νεηϊεηδ. Νεςυβ βηίηι οοικΙοηιηΗΐιΐδ β88βΐ Οβίη ρΓΟ-

ρΐ6Γ63 ςιιοιΐ ηι»1β ϋίνίίΙεΓβΐ6·, 8ΐ ευηι εο ςυοά ΓβεΙβ

ο1)Ια1ίδδοΙ, εΐϊβηι \ά ηυοιΐ (Ιβεεί ίη ΟΓάϊηε 86Γν3δδβΙ,

1 13πι εοΓυπι ηυχ ΓεβίβϋβηΙ 3(1 ιΐδΐιηι, ςυβηι βοΓυηι

ηαββ ϋβο εοηδβετ3ΐ)3η(υΓ. Οηπι ειιίιη οροΓίβτβ! εχ

ϋδ αυ»! ρΓΪιηο ηβΐβ εΓβηΙ, ϋεο άΐν'ιηβδ οΙΓεΓΓβ ρπ-

ηιίΐίβδ, ίρδβ ΓβρΙβΙυβ ϋδ ςιιχ βΓβηΙ ρΓβιΙοβίοη, Γβ-

Ιίηυϋδ ϋβαηι εχείρίοιίδ εβί ρι-οδβευΐυβ. ΟροΓίβΙ

βΓ{;ο 86ΙΓ8 ΟΓΐΙΊηβηη εηβηιβίίδ , ςοβηι ρβΓ 1β§βιη

βχροηϊΐ, ηεηιρε ςιιεπΐ3ι1ηιθ(1υηι Ώβικη οροΓίεβΐ άϊ-

Ιϊ^εΓβ, βί ιιχοΓβηι, εί ίηίπιίευιη, ηβ ΓοΓίβ ίηοπΓιιιαΟ

βί 1ητβΓ83 Παι εη&ηΙ*ϋ$ αθϊιηρίβΐϊο. ΟροΓίεΙ βηίηι

ϋευηι ςυίάβηι «ΙίΙίβθΓβ· εχ Ιοίο οοηΐβ 61 3ηίηΐ3 εί

ρυΐοηΐί;» εί ββηβα : ρΓΟίίιηυαι βιιΐοηι (βηςυβηι 8β-

ίρβυηι : βί ϋχοΓβηι, βί ρηποπδ ςυίάεπι 881 αηϊηιχ,

βίευΐ ΟηπβΙυβ Εεείβδίβηι ; βϊη βυίειη β8ΐ βηίηιχ

"133. ΜΙ11.2. "8Πθ3η. ιν, 8. "Ρμ1.ι.χι,3. 40 Οίηοί. ιν, 7,
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ρ3ϋΙο ηΐ3Ε!Ϊ8 οΙ>ηοχΪ3β βηίιυϊ ρ6Γΐιη1)3ΐ'ιοηίυο8, δΐειιΐ Α ο&τω γαρ κελεύει 6 των τοιούτων διατάκτη; Παύλος.

< οιριΐδ ρΓορπιιπι. δίε βηίιιι ]αΙ)βΙ ςυΐ Ιΐ3?ε ΟΓϋίηαι

Ρ.ι ιι I ιιχ". Ιηίιηίοιιπι ιυΐβπι, ίη εό ςυοά ηοη τνάΛΛ-

ηιιΐϋ ιηβΐυηι ρΓΟ ιηβίο, 56(1 ρΐΌ ίη]υπ3 Γβίβηηιαι

1>εηείίείυιη. Νηηε βιιίεηι ΓιεεΙ νϊάβΓβ οοηΓιΐδβπι 61

ϊηοηϋηβίΒΐη ίη ωυΙΐΊδ εηαηίαΐεπι, ρβΓ ηοη εοη-

βπιεηίειη ιηεοηεϊηηϊΐΒίεπι 8ΓΓ3ΐϊεβ ίηοβάβηίβηα.

Νβηι ηΙί(]ΐιί ςυίάειη ρβευηίηδ, βΐ ΙιοηοΓββ, 61 βχοιββ,

ίη 63$ ΓοΓίβ ΒΓάβηΙίυβ βΙΓβοΐϊ, βχ Ιο13 αηϊιτιβ *ϋ I ϊ -

ςυηΐ ε( Ιοίίβ νίιίΐιυδ, υΐ βΐϊίπι αηίηαβηι ργο· βίί νε-

ΗηΙ ρΓοΓαηάβΓβ : Οβο φιιηίαιη νίϋβΐυτ : ρΓΟίίιηο

ηιιίειη νίχ Ιαηίαηι οδίεηάαηΐ ε!ΐ3πΐ3ΐεηι , ψιαηία

(Ιί-ΙιεΙυΓ ίηίηιίιίδ. Ιη βοβ 3ϋΐβπι ςυί οαΊο ηβΐιβηΐ

1ι»>χ 651 3θεεΙΐο, ϋΐ ηΐ2]οπ ηιβίο ιιΙείβεβηΐυΓ βαπι

ςιιί ρποΓ αΟβεϊι ϊη]ατϊ3. Οπίίιΐίΐε βΓ§ο ίη ιηβ, ίη-

Τδν έχθρδνίέ έν τω μή κακδν άντιδοϋναι καχώ, άλλά,

βι' ευεργεσίας τήν άδικίαν άμείψασθαι. Νύν δέ συγκε-

χυμένην έστιν ίδεΐν κα^ ατακτον έπ\ των πολλών τήν

άγάπην, διά της Ακαταλλήλου άναρμοστίας πεπλανη- ^

μένως ένεργουμένην. Ο! χρήματα μεν και τιμάς

κ»1 γυναίκας, αν τύχωσι θερμότερον πρδς αύτάς

διακείμενοι, έξ ολης ψυχής κα\ δυνάμεως άγαπώσιν,

ώς καΙ τήν ζωήν αν ύπέρ αύτών έθελήσαι προέσθαι ·

θεον δέ τοσούτον οσον δοκεΐν τφ δέ πλησίον μίλι; '

άν έπιδείξαιντο τήν τοις έχθροΐς άφορισθεϊσαν άγά

πην. Ή δέ πρδς τοϋς μισούντας σχέσις έστ\, τω

μείζονι κακώ τοΰς προλελυπηκότας άμύνεσθαι. Τά

ξατε ουν, φησίν, έπ' έμέ τήν άγάπην, ώστε θεώ μέν

άνατιθέναι όσον οφείλεται, έπΐ δέ τών άλλων έκά-

ίμιϊΐ, εΐιαπίαίβηι, ιιΐ Ώβο ΙβηΙυιιι ιπΐιιιβιη ςιιβηΐιιηι Β στου, τοΰ προσήκοντος μέτρου μή άστοχήσαι. Ή κα\

(ΙβϋβίαΓ, ϊη υηοςυοα,ηβ βιιίεηι βΐίοπιηι, »1)β3 φιαιη

ρ3Γ 651 ηιεηδίίΓα ηοη αΐιβιτβπι. Αη ΓοΓίε ρβΓ Ιιοε

εΐΊβηι ΙίεβΙ ϊηΙεΙΙϊ^βΓε, ηοού ^υοπίβιιι ςυβε ρπιηυ

ΓαβΓβηι άίΐεεί», ρβΓ ίηοοβάΊβηΐίβιη ίηΐετ ίηϊπιίεοδ

Γυί Γερυΐ3ΐ3 , ηυηε &Λ εβιηο'επι τενεΓ83 βιιπι £Γ3-

(Ίβπι, ρβΓ εΙ)3Γίΐ3ΐβηι $ροη8θ εοη]ιιηεΐ3, β3 ηαηε

ιΐϊε'ιΐ, ΟοηΠπηβΙε ιηϊηί Ιιυ]υ» §Γ3ΐί% 5ΐ3ΐ>ίΗΐ3ΐεηι ει

ί:ιιιυιι13ΐ)ίΙίΐ3ΐεηι, ν08 «ιηϊεί δροηδί, δΐιιιΐίο 61 ώΐϊ-

£βηΐΐ3 ιτιϊΐιϊ ΰοη86Γν3ηΐ65 ρΓορβηβίοηβπι αά ίά ψιοά

βΜ. ηιβίίιΐδ.

Ηχο 3ΐιΐοιιι εαηι αΊχίββεΐ, Ιταηδΐι πίΓδίιβ ηιΐ ίά

ςυοά εβ( βυϋΐίηιίυβ : ΓυΙείΓΐ ςοίρρε γο^ιιΙ ηηςυεη-

ιί5 ;κ1 οΙ)Ιίιΐ6ηιΐ3Π) υοιιυπιηι ϋπιιίΙ,Ίΐεηι. ΡηΙεϊΐΐ ηι«,

τοϋτο τυχόν Ιστιν ύπονοήσαι διά τοΰ λόγου, 8τι

Επειδή άγαπηθεϊσα περ\ τήν πρώτην, διά της παρα

κοής έν τοις έχθροϊς έλογίσθην, νυν'ι δέ πάλιν είς τήν

αυτήν έπανήλθον χάριν, δι' άγάπης τώ νυμφίω συν-

αρμοσθεΐσα · κυρώσατέ μοι , ιρησί, τό της χάριτος

ταύτης τεταγμένον καΙ άμετάστατον, ύμεϊς οί φίλοι

τοΰ νυμφίου, δι' έπιμελείας καΙ προσοχής τψ παγίφ

συντηροΰντίς μοι τήν προς τδ κρεϊττον (5οπήν.

Ταύτα δέ είποΰσα, πάλιν πρδς τδ ύψηλότερον μίτ-

εισι· στηριχθήνα: γάρ πρδς τήν τών άγαθών βεβαιό

τητα τοις μύροις ζητεί. ΣτηρΙξατέ με, φησίν, έτ

ιιιςιΓιΙ, ν-ηραεηΐίί. Ο 3άηΓΐΓ3ΐ)ΐ1ε5 οοΙυηιη35 εΐ ηον3 μνροις. "Ω παραδόξων κα\ καινών έρεισμάτων ! Πώς 5 {

ίυΙεΓ» ! Οϋεηιβάιηοο'απι ΟοηΙ «η«ιι<·ηΙα οοίηπιπ* τά μύρα στύλοι τού οΓκου γίνονται ; Πώς τη' εύπνοί^

τδ πάγιον τής τού όρόφου κατασκευής διερείδεται ;

"Η δήλον πάντως έστιν, δτι τδ τών αρετών χρήμα

πολυειδώς έν ήμΐν κατορθούμενον, κατά τάς διαφο

ράς τών ένεργημάτων καΙ όνομάζεται ; Αρετή γάρ Γ

έστιν ού μόνον τδ βλέπειν τδ άγαθδν, κα\ τδ έν μετ-

ουσία τού κρείττονος γίνεσθαι, άλλά κα\ τδ άμετα-

πτωτον έν τψ καλώ διασώζεσθαι. Ό τοίνυν στη-

ριχθήναι βουλόμενος έν τηΐς μύροις, τδ βέβαιον

έν ταΐς άρεταϊς αϋτώ προσγενέσθαι ζητεί. Αρετή Μ ^

γάρ τδ μύρον, διότι πάσης δυσωδίας άμαρτημάτων

χεχώρισται. θαυμάσειε δ' 4ν τις καΙ τδ τών είρη-

μένων άκόλουθον, διά τίνων στοιβασθήναι τδν ο'χον

έπιθυμεΐ. Ού βάτοις τισ\ χα\ άκάνθαις, κα\ χόρτψ,

<1οιηιΐ5 ? ςαειη3οΊηο(1ηηι' Βγπιϊ55Ϊπι3 Ιεείί εοη5ΐΓυ-

εΐΐο ηίΙϊΙϋΓ οβηβ δρΪΓηηΐΐ οάοτβ 1 Αηηοη ρίβηβ

υβΓ5ρίειιυιη «51, ςιιοϋ ηυχ ηαυίΐΐίβηβπι 3 ηιυΐιίδ

εχεΓεεηΙϋΓ νΙΠϋΐεβ, ρΓΟ νβΓίείβίε ορβΓβΙιοηυπι

βίίβιιι ηοιηίηβηΐιΐΓ ? νίΓΐυ$ εηίπι 851 ηοη δοΐυπι Ιιο-

ηυιη ίηΙυβΓΪ, ει β$£β ρβπίεϊρβιη β]υ$ ςυοά βδΐ πιβ-

Ιϊυι, βεά ειΊαιη ίπιιηυΐαίιίΐίΐιΐθΐη ΐη οοηο εοηββΓ-

νβΓε. Οιιΐ κγ^ο νυΐΐ ίϋΙεΪΓΪ υη^υβηΐίβ, 4ϋ9ΒΓΪ( βίοι

3(1β85β ΓίΓΐιιϊιβΙεΓη ϊη νίηαΐίϋιΐδ. νϊΓΐυβ εηίπι 651

υηςυεηΐιιηι, η,υοηίαιη ε$1 8ε]υηεΐ3 3ϋ οπιηί ΙβίΓΟ

οιΙοΓβ ρεεε3(0Γυηι. ΑάιηΪΓαυϊΐυΓ 3ΐι1βηι εΐΪ3πι ηυίβ-

ρϊαηα εοηδβςυεηΐίηπι βΟΓυηι ηυ33 οΊεΐα βυηΐ, ρβΓ

<) ιι «παπί ευρίΐ βίοι βίβτηί άοηιυηι. Ν>ηι Ιιίε ηοη

πΑΊϊ βΐ δρίιιΐδ, 61 δΐΓ3πιϊηβ, βΐ βΓαηάίηβ , βΐ ίβηο, I) κα\ καλάμη (μάλλον δέ καθώς φησιν ό Απόστολος,

^ϋίυυδ εοηδίΓυυηΐυΓ άοηιιιε ηΐ3ΐβπαΐχ : 8εά ιΐοηιιΐδ

$ΐ6Γηεηά£ ηΐ3ΐεΐ'Ϊ3 βυιιΐ ροπΐ3. 8ίβτηϊΐβ, ϊηςυίΐ,

ιηί/ιϊ ίοπο/ι ϊη ηαΐϊι. VI 5ΪΙ οηιιιίηο εί ηϊε ίηι-

εΐυ5, ριιΙεηΓΪΐυιΙο, ιιηςιιβηΐηπι, (ΙυΙεεάο, ηυΐηηιεη-

Ιυιη, ρβΓ υηιΙ)Γ3ΐιι ΓβΓΓί^εΓβΙϊο, βεάεβ ϊη ηυ3 ηυίε-

βείΙυΓ ; εοΐυιηηα, ιμκε 5θΙ)ϊ1ίΙ : Ιβείαιη ςυοά Ιε^ίΐ.

Ναηι ιιι ρυΙεηΓίΙυάο ο,ιιίάβηι εβΓηίΙυτ ευηι άβδΐάε-

πο, υΐ υηςαεηΐυηι (ΙεΙβεΙβΙ ο<1θΓ3ΐυιη, υ( ηυΐΓίηιεη-

ΐιιηι ρϊη^οβίβεϊΐ βΟΓρυβ, βΐ ιΐυΐεειίίηβ ηΙΙίείι βΐΐδΐιιιιι,

μι ιιηιΙΐΓ3 ΓβΓΓί(;6Γ3( χ$1υηι : υΐ 5βάβ5 ΓβεΓεβΐ 13-

ΙΐΊΓβπι : αϊ οΌιηυδ Ιεείυιη , ίηςιιίΐίηο ορεπηιβιιΐυηι

8'.'ρρβϋϊΐ3ΐ : αϊ εο!ιιηιιΐ3 ρΐ'χΐιεί ϊηιιηυΐ3ηί1ί(3ΐ6Γα :

ού ξύλοις καΙ καλάμι) κα\ χόρτω), οΓς οί ύλώδεις

οΐκοι κατασκευάζονται· άλλά στοιβή τής τού οΓκου

στέγης τά μήλα γίνεται. Λέγει γάρ, Στοιβάσατέ με

έτ μι\Λοις· ίνα γένηται πάντα έν πδσιν αύτη ό χαρπδς

οίτος, τδ κάλλος, τδ μύρον, όγλυκασμδς, ή τροφή, ή ^

διά τής σκιάς άνάψυξις, δ άναπαύων θρόνος, ό βεβαιών

στύλος, ό έπισκεπάζων δροφος. Ώς κάλλος γάρ μετά

έπιθυμίας όράται, ώς μύρον ήδύνει τήν όσφρησιν, ώς

τροφή πιαίνει τδ σώμα κα\ γλυκαίνει τήν γεύσιν,

ώς σκιά καταψύχει τδν καύσωνα, ώς θρόνος άνα- "

παύει τδν κόπον · ώς στέγη τοΰ οΓκου, σκέπη τώ έν-

οικούντι γίνεται · ώς στύλος παρέχει τδ άμετάπτωτον

«' ΕρΙιβί. ν, 2ο.
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ώς Ιμφανές μήλον ώραΐζει τόν δροφον. Τί γάρ άν Α 111 πιβίϋΐη βνίϋεηΒ (ΙεεοΓβΙ ΙεεΙιιηι. 0.υο(1η3Π) βηίιη

τις έπινοήσειε περικαλλέστερον θέαμα μήλων συν

θέσεως, δταν ευδιάθετος ή όπώρα κατά τδ συνεχές

έφ' ύπτιου τινδς πρδς αύτήν ήνωμένη κατά τήν δψιν

ποικίλλεται, τοϋ έρυθήματος της δπώρας κατα-

μιγνυμένου πρδς τδ ύπόλευκον. Εί τοίνυν δυνατδν ήν,

Ιξ έπιπέδου των μήλων θέσιν Ανωθεν έπαιωρουμέ-

νην όράσθαι, τί άν της τοιαύτης δψεως ήν γλαφυ-

ρώτερον ; "Οπερ &π\ της νοητών άγαθών έπιθυμίας

Ιβτ\ν ού'κ άδϋνατον. Ού γάρ βαρυ τής δπώρας έκεί-

νης τδ είδος, ούδέ εις γήν βρίθον κα\ καθελκόμενον,

άλλά πρδς τδ ύψος τήν (5οπήν έκ φύσεως εχει. Άνα-

φυής γάρ ή άρετή, κα\ πρδς τδ άνω βλέπει. Διδ τώ

κάλλει τών τοιούτων μήλων επιθυμεί ή νύμφη τδν

* δροφον τοϋ Ιδίου οίκου ένωραΐζεσθαι. Ού γάρ μοι

ροΐβδί βχεο£ίΐ3Γί ρυΙοΙίΓΪτΐδ βρεείΗειιΙαηι , ςιπιιη

πιαΙοΓϋΐιι εοπιροίίΐίο, ο,ιπιηιΐο υβηβ άίβροδίΐυβ ίπι-

οΐυβ εοηΙίηεηΙεΓ ίη βΐίςαο Ιοεο ρίβηο βΐ χςιιηΙιίΓι

8ϊΙη υηίΐϋδ, βχιβπιβ ερβείβ νβπαίιΐΓ, πιΙιΟΓβ ίτη-

εΐιιβ αόΊηίχΙο εηίάβπι εβιιαΌη. 8ί βΓ|$ο Πεη ροβδβΐ

υΐ Ίη βυροτβείβ εοΐΐοεβι» πιβίοπιηι ροβίΐυη νίά'βΓβΙυτ

(ΙββυρβΓ ίιι αΐΐιιιη δυηΙαΐ3, ςυίά" Ιιοε αβρεείιι νίάβπ

ρθ88β( 6ΐ6£3ηΐίυβ? 0.ιηη) ηιιϊϋβιη ηοπ 681 6]ιΐ5ΐηο<ϋ,

υΐ ίίεπ ηοιι ροδβίΐ ίη ιΙββϊϋβΓΪο Ιιοηοιπηι ςυ* 03-

(Ιιιηίδΐιΐ) ίηΐ6ΐ1ί£6ΐιΐίαιη. Νβςυε βηίηι βϊΙ(}Γ3νβ ίΐίικί

£6ηυ8 Γπιείυδ, ηεςιιβ ϊη ΙΟΓΓβηι νεΓ^βηβ βε ΰε-

ρΓβεβιιΠΊ, 86(1 βυβρίε ηβΐιιτ» βιίΓειιπη ΓεΠιΐΓ : ετϊ^ίΐ

εηίπι 8888 νΪΓΐϋί, βΐ ίη »Ηιιηι ΐβρίείΐ. ΟιοπιοηΓειη

ΙιοΓυηι πιαίοτυπι ριιίεηηΐυάίιιβ άββίϋβΓβΙ βροηβ»

τούτο δοκεϊ κατά τδ προηγούμενον τψ λόγω σπου- Β βυ* άΌηιιιβ ΐεειυηι <)εεοΓ3Π. Νοη εηίηι ιηίΐιϊ ν'κίε-

δά£εσθαι, ώς έμφανές τι θέαμα διά τής τών μήλων

συνθέσεως ίπΐ τής στοιδής δράσθαι. Τ!ς γάρ άν

γένοιτο διά τούτων πρδς άρετήν δδηγία, εί μή τι

I I νόημα τών ώφελούντων ήμάς είη τοις είρημένοις έν-

θεωρούμενον ;

Τί ουν έστιν 8 είκάζομεν ; Ό έν τψ δρυμώνι τής

φύσεως ήμών ύπδ φιλανθρωπίας άναβλαστήσας, διά

ί'τοΰ μετασχεΐν σαρκός τε καΐ αίματος, μήλον έγέ-

νετο. Πρδς έκάτερον γάρ τούτων ϊστιν ίδεΐν έν τή

όπώρα ταύτη διά τής χροιάς τήν όμοίωσιν. Τώ μέν

γάρ ύπερλευκαίνοντι μιμείται τήν τής σαρκδς ιδιό

τητα, τδ δε έπικεχρωσμένον έρύθημα συγγενώς Εχειν

- "πρός τήν τοϋ αίματος φύσιν διά τοϋ είδους μαρτύρε-

Ιιιΐ' ρπικ'ίρηίε νειΊιί Ιιοοε88β βΐυιΐίυπι εΐίιΐδΐίΐιιΐιιηι,

υΐ βΐίςυοά Ιιυιιιί δίΜΐυπι 03ΐβη(]3ΐυτ βρεείβευΐιιιιι

ρεΓ ηιαίοπιπι εοοηρο&ίΐίοηειη. Οηχιιβηι εηίηι ριτ

1)κ;ο 68861 ταΐίο ΰυεβηάϋ 3(1 νΪΓΐιιίεπι , ηίβί βΐία,υβ

ηοϋίβ υιίϋΐ3ΐειη βίΤεΓεηβ ίη(.6ΐ1ί£βηΐί3 εοηβΜβΓβΓβ-

ΙυΓ ίη ϋδ ςυ« ιϋεΐ» βυηΐΐ

Ο,υίάββΐ βΓ^οςυοά εοη]ίείηιιΐ5? Ουί ϊη ηοβίηε ηη-

1ΐ! γη; 8Ϊ1ν3 βεπιιίηανίΐ ρΓΟρίβΓ βυαιιι ίη ηοηιίηε»

ϋεηενοΐεηιίαιη, 6Χ βο ςιιοιΐ ΓυίΙ ρβΓίίεερβ ε3ΓηΪ8 ει

83ηςυίηί8, ΙϊιεΙιιβ εβί ηπιΐυιπ. Αιΐ ιιίπιηιςιιε βηίιη

εοπιιη Ιίεεί νίϋοΐΐ ίιι Ιιοε ίτυοίυ ρεΓ εοΙοΓυιη 38-

δίπιϊΐαΐϊοπβπι. Νβπι ςυοιίβηι ςιιί(1βπι εβηύΟΓβ ίιιιί-

ι.ιΐιΐΓ εβπιίδ ρΓορΓίεΐϊΐεπι : βί 3υΐειη ίΐΐίΐηβ ΓυΙ>0Γ

Ρ6Γ 5113111 ΐ88ΐ3(υΓ ΒρβείβΠΙ 86 (]ΙΙ3Ι11(1»ΙΙΙ 1ΐ3υβΓβ

ται. "Οταν τοίνυν ή έντρυφώσα τοις θείοις ψυχή κατά Ο εο8«3ΐ"ιοηβπι ειιπι ηβΙϋΓί δαη^ιιϊηϊβ. Οαοά βΓ?ο

τήν στέγην ταύτην βλέπειν έπιθυμήση, τούτο τώ αί-

νίγματι παιδευόμεθα. Έκ γάρ τοϋ άνω βλέποντας

ήμάς προσέχειν τοίς μήλοις, πρδς ούράνιόν έστι πο-

λιτείαν όδηγιϊσθαι διά τών ευαγγελικών διδαγμάτων.

"Απερ ό άνωθεν έρχόμενος, κα\ επάνω πάντων ών

ύπέδειξεν ήμΐν διά τής έν σαρκΐ φανερώσεως, πάν-

τών τών άγαθών πολιτευμάτων έν έαυτώ δείςας

τά ύποδείγματα, καθώς φησιν ό Κύριος, δτι

Μάθετε ά.-τ' έμοΰ, δτι Λραός είμι χαΐ ταπειτύς γ|}

χαρδίφ. Τδ δέ αϋτδ τούτο κα\ ό Απόστολος, τήν ταπει-

νοφροσύνην ήμΐν ύφηγούμενος, λέγει· Δυτατδτ γάρ

δι1 έτύς θεωρήματος πασαν τ^Υ άΛήθεια,Υ πιστώ-

σασΟαι τφ Λόγφ. Πρδς γάρ τους τά άνω βλέποντας,

Τοϋτο φρονείσθω, φησ\ν, έν ύμϊτ 8 χαϊ έτ Χριστφ

Γυοα ιϋνπίΛππιι (ΙβΙίείίδ 86θ1>Ιβεΐ»η8 3ηίιιΐ3, 63 ίηΐι»

ΐεεία ββρίεβΓβ (ΙββίιΙβΓβνβΓίΐ, ϋοε %ηί|;ηΐ3ΐβ οπι.ΐί-

ηιυΓ. Εχ 60 εηίηι ςυυ<1 8<ΐΓ8υηι 38ρίείβη(88, ροιη»

αΐΐβιιϋβηηυ, 3(1 εοιινβΓ83ΐίοιιεηι εοβίεβίβιη Ιίεβΐ ιΐυ-

(Ιυεϊ ρε γ άοευπιβηΟ «νβη^βΐίεβ. Ουβε ςιιίβΐβιη ςηΐ

άββυρβΓ νεηίΐ, 61 ε*1 βυρεΓ οηπιία, ηοΐιίβ οβΙεηάΊι

ρβΓ 8ααη] ίη εβΓηε πιβηίΓεβίβΐίοηειιι, υΐ ιμιί οηιιιίυιη

Ιιοηοπιπι νίΐ;ε ίηδΙίιυΙΟΓίιιη βίβεΐίοηυηι ίη 8β εχβιιι-

ρΐ3 ίιη1ί('3Γίΐ, είευΐ άίείι Οοηιίηυβ : ΌΪΒΜΐβ α τηβ

ψιυά ίηηι τηϊΐϊ* βι ΗαιηΐΙϊί ΰοιάε **. Ηοε ίρβυΐϋ 3υ-

Ιβπι Αρο8ΐο1υ8 ηαοηαβ Ιιυπιίΐίιβίβηι ηοϋίββχροιιβηδ,

α'ίείΐ : Ρβτ ηηατη εηίτη ίοηίαηρίαΐίοηαη ΙίαΙ νβτϋ

ηηϊνεηαηι οοη(ίττηατε νετίίαίβηι. Οίοι ι εηίπι είβ ιμπ

8ΐΐΓ8υιιΐ35ρίείυηΙ :Βοε (εηΐίίε, ίηςιιίΐ, ί« νοΗ$ ηηοά

Ίησοΰ· δς έν μορφή θεον υπάρχων ούχ άρααγμύΐ & ΐη ΟΙιτηΐο Ιαυ. " : (ξ*% οηηι »» (οη*α Ώεχ εηεί ,

ήγήσατο τύ είναι ίσα θεφ ■ άΛΧ έαντύν έχένωσε

μορφών δούΛον Λαβών , ό διά σαρκδς κα\ αίματος

έπιδημήσας τφ βίω, χα\ άντ\ τής προκειμένης αϋτψ

χαράς έν μετουσία τής ταπεινότητος ήμών έκουσίως

γενόμενος, καΐ μετά τής τοϋ θανάτου κατελθών πεί

ρας. Διά ταΰτά φησιν ή νύμφη· Στοιβάσατέ μβ έν

μήΛοις, ίνα πάντως είς Οψος όρώσα, βλέπω πρδς

τά τών άγαθών ύποδείγματα τά έν τώ νυμφίω δει-

κνυμενα. Έκεϊ ήπραότης· έκεϊ τδ άόργητον έκεΐ τδ

πρδς έχθροΰς άμνησίκακον, κα\ τδ πρδς τους λυ-

ποΰντας φιλάνθρωπον, κα\ τδ δι' ευεργεσίας τήν κα-

κίαν άμείβεσθαι ■ έκεϊ τδ έγκρατές, τδ καθαρδν, τδ

ηοη ταρϊηατη ατΗιταΙιΐί αϊ $ε ε»Ββ α ιιηαίειη ί)βυ ,

αά. ίβτυί {οηηατη. αοοερίΐ , ςυί ρβΓ εβΓηβηι βι »3η-

βΐιίιιεηι 681 ίη 1ι;ιε νίΐα νεΓβαΙυβ, ει ριό 63 φχ»

8ί1)ί 6Γ31 ρΓΟρΟβίΟ 18ΒΙΪ1Ϊ3, 61 Π081Γ98 ίΐϋΠ13ηί(3(ί8

νοίιιηοηβ ρ3Γΐίε«ρ8 ίβεΐυβ β8(, οι υδο,ιιβ »ά ηιοΓίίβ

νβηίΐ εχρβΓίβηΙίβπι. ΡΓΟρΙβΓβ» άίείΐ βροηββ : 5<βΓ-

ηϊΐβ ιηΜ Ιοηιιη ίη χααίη , υΐ δβπιρβΓ ίη ηΙΙιιγπ αβρϊ-

είεηκ, αΐίβηΐβ εί ΓιηυίΐβΓ νίιίεηιη βχβηιρία ϋοηοΓυηι

ςυχ 08(εηαΊιηΙυΓ ίη 8ροη$ο. ΙΙΙίε 681 1βηίΐ38 : ίΐΐίε

ίηι; ν3ευίΐ33 : ίΐΐίο οϋϋνίο ί^αηϊΓυηι ηοεβρίατυπι

ηΐ) ίηΐιιιίείδ : ε( Ηαπΐ3ηί(38 ίη 608 ςηϊ ηιοίεβίϊβηι

ΜίΓεΓϋΐιΐ, 6( ρΓΟ ηιαίο ιοίοπιπί οβηεύείυπ). ΙΙΙίε ε&ι

Μ»ιΐη.χι,19. "Ρηίΐίρρ. ιι, 5.
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Ιβη ρβΓ ηΐίη, ρυπίοβ, ραΐίρηίία, οι ϊηαηϊ ίξίοτία ιιίΐιϋ Α

651 ρ πηϊχίαηι, ίηυϋεηυε ςυχ νεΓ33ΐιΐΓ ΐη ϋβ α,ιι»

3ΐ1 ηβηε ν ί Iη 1 1 1 ρεΓίίηεηΐ.

Ρθ8ΐ ηχε Ιαικί.ιι 83£ίιΐ3ηυπ), ςιιοϋ δεοριιπι Γεείε

3ΐΙίη£3ΐ, υ( ςυϊ Ιοί π πι ρυΐεητε ϊη ίρ$30ΐ ιΓιηξ.ιΐ.

1/ιιΙηΐταια, ίηηιιίΐ, « ηηι α άίΐβοίϊοηΐ. Οζίβηά'Λ Ιιαο

ΟΓβΙίοηβ ΙβΙυιη, ςυοιΐ εοΓυΜ βΐιε ϊηδ'ιάεΐ. Οαϊ ΙεΙιιηι

αυΐεπι ^ευΐβΐυτ, 681 «Ιϊΐβοΐϊο βειι εηβποδ. Οιβπ-

Ι3ίβιη βιιίεηι βδδβ ΙΚίμπ (ϋάΊεϊιηιΐδ 3 δ»εΓ3 δεπ-

ρΐυτβ", ηυϊ βΙεεΐ3πι 8υ3ΐη δ3£ίΐΐ3πι, ηεπιρε Οβυιη

υηίςεπϊΐυιη, ειηίΐΐίΐ ΐη εοβ ςυϊ δεΓνβηΐιΐΓ, δμίπιιι

νϊΐίκ ίΐΐίΐα ΐπρΓιεί 3ευ1εί ειΐδρίιίε. Αευΐεηδ βυΐεπι

6*1 ΠιΙε5, ιιΐ ψι* Ίη α,υο ΓυβπΙ, ευπα 33$ίΐΐ3 δϊηιυΐ

3(1άυε»1 83{;ϊΙΐ3πυιη, υΐ «ΙίείΙ Οοηπηυί : Εςο βίΡα-

Ιετ πηηηι ιαηι«$, βΐ νΐηϊέΐηηι, βΐ νιαηιϊοηετη αρυ.ι>

««ΐη (αοϊΐτηη»". ΥΜβΐ 6Γ^ο ςιΐΒΒ ρβΓ (Γινΐηββ ββεβη-

δίοηεβ ϊη «ιΗυαι βυΐιίαΐα β8ΐ 3πΐπΐ3, άυΐεε ΙεΙιιηι εΙ)3-

η(3ΐΪ8, (]ΐιο ίρ$3 Γιιίΐ ββυεΐβιβ, ει άβ εο νιιΙηεΓε

^ΙογΪ31ιιγ, όίεβηβ : ΥιιΙηεταΐα »\ιχη (<]υ α άϊΐβΰΐϊοηβ.

Ο ρυΙεϋΓυαι νυΐηυβ βΐ οΊιΙείί ρ\ζ%Ά , ρεΓ ηιιβπι

ρΐη^ηπι νϊΐβ βιιΐηΐ ίηΐεπια , ιμιοιΐ π,ιι.τβ 3 Ιεΐυ

Γ3εΐ3 ββΐ ιΐίνίδίο, ηυοιΚΙαιη οδΓιυπι ε( ηιΐίΐυηι 3ρβ-

πιβπΐ! Ναιη δΐπαυΐ 3(ηυε Ιβΐυπι βεεερίΐ εΙΐ3πΐ3ΐί8,

Λά ιιυρίίβίειη 1;εΐίιί.ιιη ρΓΟΙίηιΐδ ΐΓ3ηδΐιιιιΐ3ΐ3 Γυίι

]3ειιΐ3ΐίο. Υϊιίεβ εηϊπι (]ΐιεηΐ3(1πιθ(1υπι πιηηιΐδ ηναιπι

ΐΓ3ε(3η(, ά'ΐδρειίίΐίβ .κΙ ηδΐιηι ορ6Γ3ΐίοηΊΙ)ΐΐ5. Νβηι

8ΪηΪ8ΐΓ3 ςιιίιίειη 3Γεαπι, άεχίεΓβ νεΓΟ ηει-νιπη 3(1

86 3ΐΐι°3ηίΙ, ριτ 83§ίΐΐ;ι: εοηε3νίΐ3ΐειη ΙεΙιιηι ;ι<1 8β

3ΐΐΓ3ηεηδ, ςυοιΐ 3άΊπυϊΙα πιηηυ 3ΪηϊδΐΓ3 3ι1 δεοριιπι

«ΙΪΓΐ^Ίΐυ γ. Ουχ εΓ£0 ραιιΐο βηΐβ Ιεΐϊ Γ:ι* ΐ:ι εδί $εο- ^

ριιβ, ηιιηε 8ε'ψ83ΐη ρΓο Ιείο 3δρίεϊΐ ίη ηιβηίϋυδ

83£ΪΙΐ3Γϋ, ευπι αϋΐ.τ (ΙεχΙβΓβ, ει «Ιίΐορ δίηίδΐΓ3

Ιεΐυηι 3ρρΓεηβηό<3(. 8β(1 φιοηκιπι ρεΓ ΐΓορυιη εχ

ερί(Ιΐ3ΐ3ΐηϊο δηηιρίιιηι ρΓΟυΊιευηΐιΐΓ εχ εοηβεηαεηΐϊ

ιηεθΓ6ΐιΐ3ΐυιη δίςιιίΩεαΙϊοηεβ, ηοη ΓβεϊΙ βευίευηι

Ιεϋ δΐΐδΐίηεπ 3 ιίηί·(η, ηεςυε «ΙεχίεΓβηι ΐεηεΓε

3ΐ(εΓ3πι ρ3Γΐεηι, υΐ δίΐ 3ηίπΐ3 ΙεΙιιηι ϊη ηΐ3ηιι ρο-

Ιεηΐίδ άΐτεείπηι 5»Γ5ΐιιη 3(1 δεοριιπι, 86(1 ΓεείΙ δΐηϊ-

81Γ3Π) ςυία'ειη δυ1>]ίεί εηρϊιί ρΓο βευΐεο : (ΙεχΙεΓαπι

αυΐί'ΐιι ΐειιεΓε ΐύ ηιιοϋ ΓεβίβΙ : υ( βίηιιιΐ, υΐ ορϊηοΓ,

(ΙυρΓιεί η?ηί^ηΐ3ΐε ρΐιϋοβορίιείυτ οηιΓιο (1ε ι!ί\ ιικι

38εεη3ίοηε, 08(εη(1ειΐ8 ςιιοιΐ ϊιίεπι 8ΐ( $ροη8υ$ εΐ

$3£ίΐΐ3ηιι$, 63(1ειτι ηθ8ΐΓ3 8ροιΐ83 εΐ $3^ίιΐα, ηεπιρε

ρ:ΐΓ3 υΐεηβ 3ηίπΐ3, ει Ι3η<]ΐΐ3ΐη ]αευ1ιιπι ικΐ Ι οιηπιι

?εοριπη άίπ^εηβ : Ι3ΐΐ(|υ3πι 8ροη5»ιη δΐΐΓβυιη άε- Ο

ιίικ-ειίϋ 3(1 ρ3Γΐίεϊρ3ΐίοηειη 3!ΐεΓηίΐ3ΐί8, ϊη ηυβηι

ηοη ομιΓιΙ ϊηΙβΓΪΙυβ, νϊΐ% Ιοηςΐίικίΐηεηι ει 3ηιΐ08

νϊΐ* ροΓ άεχίβΓβπ» εΙβΓβ'ιβηδ, ρεΓ ΒΪηΪ8ΐΓ3ηι βιιίεηι,

χίετηοΓυιη Ιχιιιοπιηι (Ιϊνί1ί33 ει ϋεϊ ς1θΓΪ3πα, ειι]υ8

ηοη ρο$8υηΙ ε886 ρβηίείρεβ, ηυϊ ηιιηοΓυηΙ ^Ιοηηπι

ιηιιικϋ. ΡΓθρΙεΓ63 άίείΐ : 8ϊηϊ&ΐα ς/υ« ιιώ οαρίΐε

Μ«ο,ρεΓ()υ3πι]3ειιΙιιιηάίπ§ίΐΐΜ ιϋβεορυιη. 0εχΐεΓ3

3ΐιΙεηι γ]π> ιηε βρρΓεΙιεηύεηβ ει 3ΐ1 $β ΐΓ3ηεη3, <Τ-

ΠεϊΙ ηιε Ιενειη, πι βιιτβυπι ΓεΓ»Γ, ιιΐ ίΙΙυε ιηϊΐΐατ,

ει 3 83^Ί113γΊο ηιίηϊιιιε 8ερ3τεΓ. Αϋεο υΐ εΐ βϊηιυΐ

ΓογπΙιιγ ρεΓ ]»ευΐ3ΐίοηεηι, εΐ ίη Ποηιϊηί ηΐ3ηϊυυ8

ςοη(]υϊε8ε3ΐ. Ιίαπιηι ηΐ3ΐιιιιιιη ρΓορήεΐ3ΐε8 (ΙίείΙ

μαχρίθυμον, τδ πάσης κενοδοξίας τε κοΛ ά~άτη;

βιω-ικϊ)ς άνεπίμικτον.

Ταΰτα είποΰσα, έποινεϊ τδν τοξότην της ευστοχίας,

ώς καλώς έπ' αύτήν τ6 βέλος εύθύναντα. Τετρω-

μέττ\ γαρ, φησ\ν, άχάχτ\ς έγώ. Δείκνυσι τφ λόγ<»)

τδ βέλος, τδ τη καρδία δια βάθους έγκείμενον. Ό δέ

τοξότης τοΰ βέλους ή άγάπη έστίν. Άγάπην δέ τδν

θεδν εΓναι παρά της άγίας Γραφής μεμαθήκαμεν,

δς τδ έκλεκτδν αϋτοΰ βέλος τδν μονογενή Υΐδν επί τους

σωζόμενους εκπέμπει , τω πνεύματι ζοιής τήν τρι-

πλήν τής άκίδος άκμήν περιχρώσας. Άκ\ς δε ή πίστις

έστίν, ίνα έν ψ γένηται συνεισάγη μετά τοϋ βέλους

χα\ τδν τοξότην, ώς φησιν ό Κύριος, δτι Έγω χαΐ ό

Πατίφ εν έσμεν-, καΐ έΛενσδ{ΐεθα, καΐ μστψ- παρ"

αύτφ αοι.ι\σομεν. Όρ3 τοίνυν ή διά τών θείων

άναβάσεων ύψωθεΐσα ψυχή, τδ γλυκύ τής άγάπης

βέλος Ιν έαυτ|), φ έτρώθη, καΙ καύχημα ποιείται τήν

πληγήν, λέγουσα, δτι Τετρωμέτη άγάπης έγώ. "Ω

καλοϋ τραύματος κα\ γλυκείας πληγής, δι' ής ή ζωή

έπΐ τά έντδς διαδύεται, ώσπερ τινά θύραν κα\ εΓσ-

οδον τήν έκ τοϋ βέλους διαίρεσιν έαυτή ύπανοίξασα!

Όμοΰ τε γάρ τδ τής άγάπης βέλος έδέξατο, κα\

παραχρήμα είς γαμικήν θυμηδίαν ή τοξεία μετ-

εσκευάσθη. Φανερδν γάρ έστι πώς αϊ χείρες τδ τόξον

μεταχειρίζονται, μεριζόμεναι πρδς τήν χρείαν ταϊς

ένεργείαις. Ή μεν γάρ ευώνυμος τοϋ τόξου άπτεται ·

ή δεξιά δέ τήν νευράν πρδς έαυτήν έπισπάται, συν-

ελκομένη διάτώνγλυφίδων τδ βέλος τή προβολή τήςάρι-

στεράς χειρδς πρδς τδν σκοπδν εύθυνόμενον. Ή τοίνυν

πρδ όλίγου σκοπδς γενομένη τοϋ βέλους, νΰν έαυτήν

άντί βέλους έν ταϊς χερσί τοΰ τοξότου βλέπει, άλλω;

τής δεξιάς, κα\ έτέρως τής ευωνύμου διαλαμβανούσης

τδ βέλος. Άλλ' επειδή διά τής έπιθαλαμίου τροπής αί

τών θεωρημάτων έμφάσεις δι' άκολούθου προάγονται,

οϋκ έποίησε τήν άκίδα τοΰ βέλους ύπδ τή; άριστεράς

έχομένην, οϋδέ τήν δεξιάν τδ ϊτερον διαλαμβάνουσαν,

ώς δν γένοιτο ή ψυχή βέλος έν χειρί τοΰ δυνατού,

πρδς τδν άνω σκοπδν εύθυνόμενον · άλλ* έποίησε τήν

μέν εΰώνυμον άντ\ τής άκίδος τή κεφαλή ύποβάλ-

λεσθαι ■ διαλαμβάνεσθαι δέ τή δεξιά τδ λειπόμενον,

ώς άν, οΐμαι, κατά ταΰτδν έν τοις διπλοϊς αίνίγμασι

τά περ\ τής θείας άναβάσεως δ λόγος φιλοσοφήσειεν,

δεικνΰς δτι ό αύτδς χα\ νυμφίος κα\ τοξότης έστ\ν

ήμών, νύμφη τε καΐ βέλει τή κεκαθαρμένη κεχρη-

μένος ψυχή, ώς βέλος πρδς τδν άγαθδν εύθύνων

σκοπίν · ώς νύμφην πρδς μετουσίαν άναλαμβάνων

τής άφθαρτου άϊδιότητος, μήκος βίου κα\ έτη ζωής

διά τής δεξιάς χαριζόμενος ■ διά δέ τής άριστεράς

τδν τών αιωνίων άγαΟών πλοΰτον , καΐ τήν τοΰ θεοΰ

δόξαν, ής οί τήν τοΰ κόσμου ζητοΰντες δόξαν άμέ-

τοχοι γίνονται. Διά τοΰτό φησιν, Ευώνυμος αϋτοϋ

νπύ την κεναΛήν μου, δι' ής ευθύνεται πρδς τδν

σκοπδν τδ βέλος· δεξιά δέ αύτοϋ πρδς έαυτήν με

διαλαβοΰσα κα\ έφελκυσαμένη, κούφην με πρδς τήν

άνω φοράν άπεργάζεται, κάκεϊ πεμπομένην, καΙ τοΰ

τοξότου μή χωριζομένην ■ ώς όμ·ΰ τε φέρεσθαι διά

·' I ίοαα. ιν, 8. 65 ίο3η. χιν, 23.



853
8:·ϋ

ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΑΟΑΝΤΙϋ. ΗΟΜΙΕΙΑ IV.

τής βολής, και ταΐς χερσ\ του Δεσπότου συνανα- Α ΡτονβΓϋΐ ιιιπ , ηεηιρο (|υοά Ιοη^ΐΐϋΐΐο νϊΙ«ε 01 3πηί

ίπαύεσθαι. Τά δέ των χειρών τούτων ιδιώματα φησιν

'ή Παροιμία, δτι μήκος βίου, κα\ έτη ζωής έν τη-

δεξιά της σοφίας ■ έν δε τη άριστερα αύτής, πλούτος

■ χα\ δόξα.

ΕΤτα πρδς τάς θυγατέρας της άνω Ιερουσαλήμ

τρέπει τδν λόγον. Ό δε λόγος παράκλησίς έστιν έν

δρχφ προσαγομένη, τοϋ πλεονάζειν καΐ έπαύξειν

άε\ τήν άγάπην, έως άν ένεργδν έαυτοΰ ποιήση τδ

^Υθέλημα, δ θέλων πάντας σωθήναι, χα\ είς έπίγνωσιν

Αληθείας έλθεΐν. Ό δε λόγος ουτός έστιν δν πεποίη-

ται · "Ωρχισα υμάς , θυγατέρες ΊερουσαΛί\μ, έν

ταΐς δυνάμεσι χαΐ έν ταΐς Ισχύσεσι τοΰ άγροΰ,

&&ν έγείρητε χαϊ εξεγείρατε την άγάπην, έως ου

ί θεΛήση. "Ορκος έστί λόγος πιστούμενος δι'· έαυτοΰ

διπλή δέ ή κατά τδν δρχον ένέργεια. Β »ΒΐβΒΒ (ΐυρι6Χ ]υΓ8ηιεηΙί ορεΓαΙίο ; »υΙ ειιίπι ςυϊδ-τήν άλήθειαν '

"Η γάρ αύτος πιστοΰται τψ άκούοντι τήν άλήθειαν,

ή1 Αλλοις δια τοΰ όρκισμοΰ τήν ανάγκην έπάγει τοΰ

μηδέν παραψεύδεσθαι- οΤον, "Ωμοσε Κύριος τφ ΑαβΙδ

άΛήθειαν , χαϊ ού μη αθετήσει αυτήν ' ένταΰθα τδ

πιστδν τής υποσχέσεως έμπεδοΰται τψ ορκφ. "Οταν

δέ φροντίδα ποιούμενος δ Αβραάμ τής εύγενοϋς έπ\

τφ μονογενεϊ συζυγίας, προστάσση τψ ίδίψ οίκέτη,

μή τινα τών τοΰ γένους Χαναάν, τών τη" δουλεία κα-

ταδεδικασμένων συνοικίσαι πρδς γάμον τψ Ισαάκ,

ώς άν μή λυμαίνηται τή εύγενεία τής διαδοχής ή

τοΰ δουλικοΰ γένους έπιμιξία, άλλ' έκ τής πατρψας

αΰτοΰ γης καΐ συγγενείας άρμόσασθαι τψ παιδί τήν

συζυγίαν , άνάγκην έπάγει τοΰ μή όαθυμήσαι περί

-τδ πρόσταγμα διά τοΰ όρκίσαι αύτδν, εί μέν έπι-

στέλλη ποιήσειν δι' αύτδν , δσα περί τοΰ παιδδς 0

έδοκίμασεν. "Ορκίζεται τοίνυν ύπδ τοΰ Αβραάμ δ

θεράπων, ίνα τψ Ισαάκ τήν πρέπουσαν συζυγίαν

άρμόσηται. Αιπλής τοίνυν οΟσης τής κατά τδν δρκον

βνεργείας, ένταΰθα ή πρδς τοσοΰτον ϋψος άναδρχ-

μοΰσα ψυχή, δσον έν τοις προεξητασμένοις έθεωρή-

σαμεν, ταΐς μαθητευομέναις ψυχαΐς τήν πρδς τδ

τέλειον πρόοδον ύφηγουμένη, ούχ ών αΰτη τετύχηχε

παρέχει ταΐς άκουούσαις διά τοΰ δρχου τδ άναμφί-

βολον · άλλ' έχείνας διά τοΰ όρχισμοΰ πρδς τδν κατ'

Αρετήν χειραγωγεί Βίον, μετά τότε άκοίμητόν τε καΐ

έγρηγορυϊαν τήν άγάπην έχειν, έως άν είς πέρας

Ιλθοι τδ άγαθδν αύτοΰ θέλημα. Τοΰτο δέ έστι τδ

πάντας σωθήναι, κα\ είς έπίγνωσιν άληθείας έλθεΐν.

νϊΐίε δυηΐ (ΙβχΙβΓΒ δβρΊβηΙίίί : ϊιΐ6{ιΐ3 αυίειη δίηϊδΐ,Γα

άίνΐιϊχ β( 8ΐοπ3".

ϋβίιχίε οοηνβΠίΐ οταΐΐοηεαι »ά Γιϋαδ δυρεπίίβ

Ιεηίδαΐεοι. ΕδΙ αιιίβηι οΓ3ΐΐο 3<1ηοΓΐ3ΐϊο ςυχ 3<1-

ΙιϊοεΙιΐΓ ευηι 3(1]ϋΓαιϊοηε, υΐ ηιυΙΐίρΙίοβίιΐΓ ει αιι-

^βηΐιΐΓ 8βπιρβΓ εΙ)3πΐ3$, (Ιοηβε 3(1 εΟεείυαι $υ»ιη

(ΙβιΙαχβΓίΙ νοίιιηΐβίεα), ςιΓι νυΐΐ οιιιηεδοοπϋηεδδβΐ-

νοδ ΠβΓί, 61 3(1 αβηίιίοηβηι νεηίτβ νεπο.ιϊδ

Ηδεο 8υηΙ 3ΐιΙεηι ε,)ϋ8 νεΓΐ)3 : Αά]ιΐΓανϊ νοι, βϋχ

ίιηααΙίΜ, ΐη ροΐβε(αΐϊΙηι$ ει νίηιιΐίύαι αρή, «ϊ

εχάίεΐ»$ ει εχρετφιεϊ (οοΐαΙΪ! εΐιατίιαίειη. 1\\%\\\τζη-

άιπιι εδί ΟΓΒΐίο ρει- 88 εοηΓιπηβηδ νεπίαΐεηι. Εδί

ρί3Π) εί ςιιί ϊυιΐίΐ ίίπηαΐ ϋιίεηι νεηΐ3ΐϊδ, αιιΐ βΐϊυδ

ρεΓ ]υι-3Π)8ηΐιΐ(η ββεΓΐ ηεεεδδΐΐαΐεηι υΐ ιιιΊηίηιβ

ηιεηΙίαΙιΐΓ, υΐ : ίατανίΐ ΟονΛΐηα» ϋπνίά νβτΐΐαΐβιη,

εί ηοη (τχΐίΐταϋΐίΐΓ εαηι : Ιι ί ο 0(1εδ ρΓΟίηίδδί εοιιΰτ-

ιιιαίυι- ]υι-ε]ιΐΓ3η(]ο. Οαβηάο βυΐεπι οιιταπι ^εΓεηβ

Α1>Γ3ΐ)3ΐη ηοΐιίΐίδ εοη]υ^ϋ ΙίΙί $υΐ ηηϊεί, ϊιαρεΓ3(

δΟΓνο 8ϋο ηε βΐίηυβηι εχ ϋβ ηυί δυηΐ εχ );εηεΓε Οΐ3-

η33πι, ηυί <ΐ3ΐηη3ΐϊ 8υηΙ Λά δοι νίΐυίοηι εοΐ)]ιιιι^3ΐ

πιβιηπιοηίο ευηι Οΐίο Ιδ33ε, ηε δυϋεεδδϊοηίδ £εηε-

Γίδ ηοΙιϊΙΐΐ3δ εοΓπιπιρ3ΐυΓ πιϊδίίοηεδεΓνίΗδβεηεΓίδ :

8εά εχ ραΐΓΪα δυα Ιειτ3 εί εο^ηβΐίοηε ΙΗϊο δυο αεεί-

ρΪ3( εοηΐυζοιιι *», βΟεΓΐ ηεεβδδίΐβίεπ), ηε ίη ]υδδυ εχ-

βεαυεηάο δϊ( ηε^Π^εηδ, ρΓορίεΓεβ ηιιοϋ επιη »ά}η~

τβνεΓΪΙ, δί ευιη πιίικιΐ, ρΓορΙεΓ ίρδυηι εδ$ε ίβεΐυ-

τυιη (|Π33 εειίδυίΐ άβ ΟΓιο. Αα]υι*ΜΐΐΓ βτξο ΓαηιυΙηβ

αϊ) Α1)ΓαΙι»ηιο, υΐ Ιδ33ε, ςυαηι ρ3Γ εδί, εο^υ^εηι

βεεΐρίΐΐ. Εγ^ο ευηι ]ιπΊ8|αηηΑί άαρίβχ δίίορει-βΐίο,

Ίιίε λ 1 1 ί πι η 3ά (3ηΐ3ΐη εοηδεεηύεηδ βΐι'ιΐυϋίηεηι,

(|ΐΐ3ηΐ3ηι εοηίειηρίαΐϊ δυηιυδ ϊη ϋδ ςυ:ε ΓυεπιηΙ

ρηιΐδ εχβπιίηβΙβ, 3ηϊηΐ3ϋυδ ςυββ άίδευηΐ εχροηεη»

ρΓθ£Γεδδΐιπι Λά ϊά (\υοά εδί ρειΊεείυπι, ηοη ργχ-

οεΐ αυϋίοηΐίϋυδ ρεΓ ]υΓ3Π)εηΐυηι, υΐ $ϊηΐ Γειηοι»

30 οηιηΐ (1υοϋ3ΐίοηε (1ε ϋδ ηυ« ίρβα εδί αδδεευΐβ :

δε<1 εί Ϊ1138 (1ε(1υεί( :κ1 νίίβηι εχ νίΓΐυΙε ϋε^εηϋβιη

ρεΓ 3(Ι]ϋΓ3ΐίοιιειη, εί υΐ εουδ(|ΐ>β ίηδορίίβηι ει νί-

ςϊίβηΐβιη 03ΐ)ε3( εΙ)3Γίΐ3(εηι, (Ιοηεε »ά Οηειιι νεηβ-

γΗ ουη3 (·]υδ νοΙαηΐ3δ. Εα βαΐεηι εδί, υ( οιιιηεδ Ιιο-

ηιϊηεβ δβίνϊ ϋβηΐ, εί ζά β^ηϊΐϊοηεπι νεη'ιβηΐ νειί-

Ό δέ δρχισμδς ώσπερ έχει έν τψ μηρψ τοΰ πα- Ι8ΐ;$ ΑάϊοΓίΙίο βιιίεηι δίεαΐ ϊΙΙΊο ΓβεΙβ εδί ΐη ίειηοιβ

...Λ .. ί.,1... -Γ. Ι.ι Χ.,.,Α,.^τ. νηλ ί„ 1» . ... ... ..·.
τριάρχου έγένετο, ούτως ένταΰθα έν δυνάμεσι κα\ έν

Ισχύσεσι τοΰ άγροΰ , ούτως είπόντος του λόγου · Όρ

κισα ύμάς, θυγατέρες ΊερουσαΛημ, έν δυνάμεσι,

χαϊ έν Ισχύσεσι τοΰ άγροΰ, εάν έγείρτχτε χαϊ

έξεγείρητε την άγάαην έως οί θεΛήσχι· θεωρη-

τέον τοίνυν έν τούτοις, πρώτον μέν τίς δ άγρός ·

Επειτα τίς ή ίσχϋς τοΰ άγροΰ χαϊ ή δύναμις, χα\ εί

διαφοράν έχει ταΰτα πρδς άλληλα, ή έν δι' αμφοτέ

ρων έστΥ τδ σημαινόμενον ■ πρδς τούτοις, τί τδ έγεί-

ρεσθαι, χα'ι τί τδ έξεγείρεσθαι τήν άγάπην. Τδ γάρ ,

"Εως οΰ θεΛι]σχι, διά τών είρημένων προαποδέ-

δοται.

ρβίΓΪβΓοΙι*, ίΐ3 Ιιίε ϊη ροΐεδίαΐΐσυβ ε( νίηυΐίουδ

3^γϊ, νεΓβο δίε (Ιίεεηΐε : Α^ΗΓαιιί »η«, βΐΐω Λετχι-

ιαΐοη, ΐη ροΐαΐαΜιι» εί νΪΓ<κ(ί6»> α§η, μ εχοχΜη

εί εχρετψ»ε'ι [αάαΐϊ$ οηατχίαίειη, άοηεο νείϊΐ. Ιη ηίδ

ρηηιυιη εοηδϊάεΓΒηάυαι εδί ςυϊδ βΊΐ β^βΓ : «Ιεϊηϋβ

<\\ιχ δϊΐ νίΠυδ είροΐεδίΜδ β^Γϊ,εΐ 3η ηβεε ΐηΙεΓ 8β

(1ϊ£ΓεΓ3ηΐ, 3ϋΐ δϊ υηυπι υίπυδηυε δί^ηίΓιεβίααι.

Ι'Γ36ΐ8Γε3 ςυΐ(1 δϋ εχεΐΐ3Γ8, ει ςυΐά εχρβΓβϊδεϊ ίβ·

εεΓβ εΐιβπίβίεηι. ΙΙΙυά εηίιη : Ωοηεο νεΙΊι, ρΓίυ*

ίυίΐ βχρίΐείίαιη ρεΓ εα ςυχ άϊεΐβ δοηΐ.

••Ργου. ιιι, 10. ·' I Τιωοίη. π, 4. "ΡωΙ-οχχιι, 11. " Οεο. χχιν, 2 δ^.
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ΑΙηυε α,υο<Ι ρβΓ 3|$πιηι ς«ΊΛβπι πιιιικίυιη βί^ηί- Α "Οτι μέν διά τοΰ άγροΰ χ&ν κόσμον σημαίνει ή

ΙίοβΙ νοχ Οοπιΐηί, βχ Ενβη^βΐϋβ ε.υίνίδ 881 ρβΓβρί-

εηιιηι. Ουοά βυιειη ΐΓαηδβαΐ ΰ«υτα νηυαύϊ ηυ]υ8,

εΐ ςυοο* ίη η3ΐιΐΓ3 ίηδίβηίΐί ηϊΐιίΐ ΓίΓπιυπι οδίβηά»-

Ιιιγ βΐ δΙίΟϋβ, ε$1 ενίάεηδ βχ ηΐ3£ΐΐ3 βΐ βυΜίηη

νοεε Εοο1β5Ϊ38ΐ3ε, ςιιί ςυίάςιιίά' 3ρρ»ΓθΙ βΐ ΐΓβηδίΙ,

ϊηΙβΓ ο ηυχ βυηΐ νβηα οηηιιπιεΓανίΙ. Οιΐίεηαηι 681

βτξο ροΙθ5ΐ.ι$ ηυ]υδ 3|$π αηί ε$1 ππιηάιΐδϊ βυΐ <\οχ

νΪΓΐυβ εοπιηι, ({ΐιοπιηι πιβπιοπη εϋΊειΙ ίίΐίβϋιΐδ Ιε-

πίδβίβπι ιιΐ ηοπ «ίΐ ΐΓβηβίΙίεηίΙυη ρΓχεερίυιη ?

Νβπ) δι αά 63 φιχ ηρροτβηΐ ββρίείβπιηβ, ηβηε βχί-

«Ιίιηηΐίοηεηι Γε]ίοίΐ Εεε!ε8Ϊ35ΐε8, ηιΐ3$ϊ ίη εΐβ ηοη-

ηυΙΙι βίΐ νϊί ροΐββίαΐΐβ, νηηυω ηηαιϊηβηβ ςηίάςηίά

ίη είβ οβίβηιΐίΐυι·, ει ίη- φιοά δίικίίιιιη εοηΓβΚυτ.

Ν·π> φιοά εβί νϊηυπι, ηοη εοηβίίΐίΐ. (}αοά αυΐβιη

τοΰ Δεσπδτου φωνή, παντ'ι δήλον έκ τών Ευαγγελίων

έστίν · δ:ι δέ παράγει τδ σχήμα τοΰ χδσμου τούτου,

και ούδέν πάγιον δείχνυται έν τη άστατούση φύσει,

δήλον έχ της τοΰ Έκκλησιαστοΰ μεγαλοφωνίας έστ\ν, Γ~

δ; πάν φαινόμενόν τε χα\ παρερχόμενον, εν ματαίοις

ήρίθμησεν. Τίς ουν ή δύναμις τοΰ τοιούτου άγροΰ, δ

έστιν δ κδσμος ; "Η τίς ή Ισχύς, ών ή μνήμη άπαρά-

βατον ποιεί δια τοΰ όρκισμοϋ ταίς θυγατράσιν Ιε

ρουσαλήμ τδ παράγγελμα ; ΕΙ μεν γάρ πρδς τά φαι- Κ

νδμενα βλέπομεν, ως ούσης τινδς έν τούτοις δυνά

μεως , παραγράφεται τήν τοιαύτην ύπόληψιν ό

Εκκλησιαστής, μάταιον δνομάζων πάν έν τούτοις

δεικνύμενδν τε καΐ σπουδαζδμενον. Τδ γάρ μάταιον

ούχ ΰφέστηκε. Τδ δέ μή ΰφεστδς κατά τήν ούσίαν,

ίη εεβεηΐίβ ηοη εοηδίδΐίΐ, ηοη ΙιβηεΙ νίΠιΠεσι. Α* Β ίσχύν ούχ Εχει. "Η τάχα διά της πληθυντικής σημα-

Γοι-Ιε ρεΓ ρΙιίΓαΙοηι δί£ηίίίε3ΐίοηεπι ηιφίδ ροΙβ8ΐ3(Ϊ8,

ΙηνβηΪΓΪ ροΐββΐ βΐϊςυβ βεηβιιβ εοη]εεΐηΓ3? Ιη 530γ»

βηϊηι δοτίρΐυτα αίαη ηοιηϊηΐβ άίΟβΓβιιΐΐ&ηι ίη ηβ-

]ιιβηιο(1ί ηονίηιιΐ5, υΐ ςικιηάο είηξίιΙβπίεΓ άΊοΙΙητ

νίΓΐυβ '·, 30" ϋειιηι ΓεΓεΓβίοΓ βεηΐεηΐί* Ιιυ]υ8 το-

είδ : ηιίΜΝίο αυίειη ρεΓ ΓΐβΐίΓαιη ρΐιιταίειη εηυηΐϊβ-

ΐυΓ, οεΙεπαΊΐ η3ΐυΓ3ηι 3η§ε1ίε3ΐη, υΐ, €Ητηΐη$ ϋεϊ

νΪΓίαι, ϋ Ώύ ίαρίεηΐϊα " ; ηίε βίη^υΐβη Οειιηι βί-

£ηί(1ε3ΐ. Ι,αηάαΐΐ Ωοτηίηνηι, οτηηει ΜΐΊΝίΜ «/«· '*.

Ηίο ρΐυταΐβ νίπυΐυπι ίηιΐίοαΐ βί^ηϊΐϊοβίίοηεηι Μ-

ΙϋΓ« 3ΐι§β1θΓυηι, ςυ33 οβά'ιΐ δυο ίηΐεΐΐϊ^εηΐίβηι.

Νοιηβη 3υ(επι ροΐββΟΙίβ δίπιυΐ βεοερίυπι ουιη υίγ-

Ιιιΐε Ιΐ3ΐ)βΐ ο1»ποΓβηι ββηΐεηΐΐχ 6ΐρηβ88ίοηβαι ; βίε

βοπρίυτα ρεΓ ίιβΓ3ΐ3ηι ΓερεΙίΙϊοηβπι νεΓί>0Γυπ] ηιιχ

ΙΐίΟβηΙ ββηκίοπι νίηι, ΰΓηιίυβ 3ε 5ΐ3ΐ)ί1ίυ8 \ά φιοά 1

νυ!(, εχρππιεηΐε, ιιΐ ίΙΙυά, Ι)οπιίηιι$ μγΙιμ μμ,

Οοτηϊηυ$ βτηιαιηεηίατη ημημ ". ΙιΙβηι οηίπι ϋ&Ι,

ηυοιΐ ρβΓ υίΓαηιςιιβ τετίηιιη βί^πίβειΙαΓ. δβά εοσι-

ροδίΐίο βοηιηι ψιχ ραΓβηι νίιτι ΙιηΙιβηΐ, Ιηάϊηΐ

ίηίβηβίοηβπι ε]υ8 ςυοο" 8ίςηϊΓιο3ΐυΓ. ΡΙυπιΙίβ βι-βο

νίΓΐυΙυηι βί^ηίβεβίίο, ει βΐηαϊΐΐ πιοϋυ ηιεηΐίο ροΐε-

δίβΐυπι, τίάβΙιΐΓ ΜβηΙβιη αυάίΐΟΓυηι (ΙβάυοβΓβ »ά

·η§β1ίοιη ηβΐυΓβπ). Ουο Δι υΙ αίΙ]ιΐΓη(ίο, ςυχ α

ηιο^ίδίΓΟ 3ΐ3ΙιίΙ)βΐυΓ 3ηίπΐ3ηυ8 ϋ,υίε ϋϊβευηΐ, αά

εοηΙΐΓηΐ3ΐίοηεηι εοπιηι φι« βυηΐ ά^ΐΗΐίοβΙ», ηοη

δίΐ 3(1νθΓ8ϋδ Ηυηεηιυηάιιηι ςαί ρπείεηΐ, 8βϋ ιάνβηυβ

ιεπιρεΓ ρβΓηοηεηΐεη] βη^βίοτυηι ηβΐυηπι, αά φ»οβ

;ϋί)βΐνΐΓ ββρίεεΓβ, «ι εοηβΓπιεί εχεπιρίο 8ΐ3ϋίΙί(3-

σ£ας της κατά τήν δύναμιν, έστι τινά στοχασμδν εύ-

ρεϊν τοΰ νοήματος ; Τοιαύτην γάρ Ιγνωμεν παρά τί)

άγια Γραφή διαφοράν έπΐ τών τοιούτων δνομάτων ■

δταν μέν μοναδικώς ή δύναμις λέγεται, πρδς τδ θείον

άναπέμπεται διά της τοιαύτης φωνής ή διάνοια ■ δταν

δε διά τοΰ πληθυντικού σχήματος έκφωνείται, τήν

άγγελικήν φύσιν τψ λδγψ παρίστησιν · οίον, Χριστός,

θεον δύναμις χαΐ σοφία, ένταΰθα τψ μοναίικώ τδ

θείον έγνώρισεν. ΕνΛογεΐζε τόν Κύριον , χάσαι αϊ

δυνάμεις αύτον. ΤΩδε τδ πληθυντικδν τών δυνά

μεων της νοητής τών άγγέλων φύσεως τήν σημασίαν

ένδείκνυται. Τδ δέ της ισχύος δνομα συμπαραληφθέν

μετά της δυνάμεως , έπίτασιν τής τοΰ νοήματος έμ-

φάσεως Εχει ■ οΰτω τής Γραφής διά τής έπαναλήψεως ^

τών Ισοδυναμούντων βημάτων βε6αιδτερον έμφαινού-

σης δ βούλεται ■ ώς τδ, Κύριε, ή Ισχύς μου χαΐ

στερίωμά μου. Ταΰτδν γάρ έχάτερον τών βημάτων

τδ σημαινίμενον · άλλ' ή τών ισοδυναμούντων συν

θήκη ίνδειξιν ποιείται τής κατά τδ σημαινδμενον

έπιτάσεως. Ή τοίνυν τών δυνάμεων πληθυντική ση

μασία, καΐ ή δμοιδτροπος τών Ισχύων μνήμη, πρδς

τήν άγγελικήν ϊοικε φύσιν άπάγειν τών άκουδντων

τήν ϊννοιαν ■ ώστε τδν δρκισμδν τδν έπ'ι βεβαιώσει

τών κεκριμένων παρά τής διδασκαλίας, ταϊς μαθη-

τευομέναις' ψυχαϊς προσαγδμενον, μή κατά τοΰ παρ

άγοντος γίνεσθαι κόσμου , άλλά κατά τής έπιδιαμε-

νούσης εϊσαε\ φύσεως τών άγγέλων, πρδς ους βλέ-

πειν διακελεύεται, ίνα τδ πάγιον τε χα\ στάσιμον

Ιεω ει εοηβΙβηΓιβηι \Ίίχ ςη« εχ νίΓΐυΐε α^ίΙυΓ. ο τής χατ' άρετήν πολιτείας βεβαίωση τψ ύποδείγματι.

Ν3«ι (]ΐιοηΪ3ηι νίίαπι ροδί ΓεδυΓΓεοΙίοηεπι αη^εΙίεοΒ

ηβΐιΐΓ» βϊηιίΐεπ) Γαίοταπι εβί ροΙΙϊεϊιηβ (ηοη εδί

ααΐβιη ηεηάαχ ίβ ςυί ρΓοιηίδίι), εοιιββςιιβηβ ΓυβπΙ,

εΐί3Π1 03 ΠΙ 0,1133 681 ίη Π111Π(1θ ΤΪ13ΙΙΙ ρΓΧρ3Γ3Γ1 3(1

ε3ΐη φι» ροβίεβ ββΐ ΓυΙϋΓβ, ιιΐ ςιιί ίη εβπιβ νί-

νιιηΐ, ίη 3^γο ηιηηάί ϋβ^εηΐεβ ηοη νίναηι βεοηηο'υπι

03Γηβπι , ηεςυε εοηΓοπηεηΐϋΓ ηυίε ηααηοΐο, ββο"

ρΓχπιεα'ίιεηΐυΓ 03ηι νίΐβπι φι» βρβηΐυΓ, ρεΓ νί-

ΐίΓΟ ςιιχ αβίΐιΐΓ ίη Ιιοε πουηαΌ. ΡτορίοΓεβ βροηβ*

»(Ιειΐ βηίηιίβ εοπιηι ηαΐ «ΙίβευηΙ Ιι«ηο ρεΓ ]ηδ]υ-

Γ3ηάυηι οοηΠπηβιίοιιειη, υΐ εοπιηι νί(3 ςυχ ίη ηοε

3£Γ0 Γεείβ α'εξίΐυΓ, 38ρίεΪ3ΐ αά νίΠυΙεδ, ρεΓ ίηιρα-

Έπειδή γάρ τδν μετά τήν άνάιτασιν βίον δμοιον

έπήγγελται τή χαταστάσει τών άνθρώπων γενήσεσθ»ι

(άψευδής γάρ δ έπαγγειλάμενος), άχδλουθον άν εΓη

κα\ τήν έν τψ κδσμψ ζωήν πρδς τήν έλπι^ομένην

μετά ταΰτα παρασκευάζεσθαι, ώστε έν σαρκ\ ζών

τας, κα\ έν άγρώ τοΰ κδσμου τούτου διάγοντας, μή

χατά σάρκα £ήν, μηδέ συσχηματΐζεσθαι τψ αίώνι

τούτψ, άλλά προμελετών τδν έλπιζδμενον βίον διά

τής έν τψ κδσμψ ζωής. Διά τοΰτδ τήν διά τοΰ όρκου

βεδαίωσιν έμποιεϊ ταίς ψυχαϊς τών μαθητευομένων

ή νύμφη, ώστε τήν ζωήν αύτών τήν έν τω άγρώ

τούτψ κατορθουμένην πρδς τάς δυνάμεις βλέπειν,

'· ΙΙοιη. ι, 16. " I Οογ. ι, 24. '* Ρ&αΙ. εχινιιι, 2. " ΓδαΙ. χνιι, 2.
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μιμουμένην διά τής άπαθείας τήν άγγελικήν χαθα- Α Ιί1)ί1ίΐ3ΐ8πι νίΐβπι Ηηΐΐΐαβ 3η§εΠθ3ΐτι. 8ίε εηίηι

ρότητα. ΟΟτω γάρ έγειρομένης τής αγάπης χα\

έξεγειρομένης, δπερ έστ\ν ύψουμένης τε χαΐ άεΐ διά

προσθήκης πρδς τδ μείζον έπαυξομένης, τδ άγαθδν

είπε θέλημα τοϋ θεοϋ τελειοΰσθαι ώς έν ούρανφ χαΐ

ϊπ\ γης, της αγγελικής άπαθείας χα\ έν ήμίν χα-

τορθουμένης. Ταΰτα χατενοήσαμεν εις τδ, Όρκισα

ύμάς, θυγατέρες ΊερονσαΛήμ, έν δννάμεσι, καϊ

έν Ισχύσεσι τον άγροΰ · έάν έγείρητε χαΐ έξεγεί-

εχεί(3ΐ3 εί εχρειτεεία εηιτίΐβΐβ, \ά ββΐ, ιη αΐΐιίπι

8υ1)1αΐα, ει βεηιρεΓ ρβΓ 3(ΙάΊΐίοτιεηι &ά π»»|θΓβηι

80013 βπιρίίίικίίιιβιη, ϋοηβπι ϋεί άίχίΐ νοίαηΐβίεπι

ρει-Οεί, βΐοαΐ ίη εοείο βΐ ϊη Ιβιτβ, οιιπι βη^εΐίο.-ι

ΐιηρϊΐίϋίΐίΐββ ίη ηοΜβ ςυοςυε ρειΤεεΙβ ΓαβΓΪί. Ηχε

εχεο£Ϊΐ3νίιηυ8 ίη ίΙΙικΙ : ΑάραταΗ νοι, (χίχιε Ιετχι>α-

Ιεηχ, χη ροίε$ΙαΙχΙ)χχ$, εί νχτ(ιχΙχΙ>χΐ8 ααή, ιϊ εχεχίεΐίι

εί εχρεταχχχ (αεχαίχι εΗαήίαΙεηχ, άοηεο νείχί. 0.υοι1

ρητέ την άγάπην, εως οΰ θεΛήση. Εί δέ τις εύ- ίί ίΐίφΐβ λ\\λ ίηνεη>3ΐιΐΓ βεηΐεηΐίβ, ςυχ ΐϊ)3{»ίδ βε-

ρεθείη λόγος Ετερος μάλλον προσεγγίζων τη" άληθεία οβ^βΐ 3(1 νεπΐ»ΐεπι εοΓαιπ ι\αχ <\αχτηηΙητ, 3εεερΐ3

τών ζητουμένων, δεξόμεθα τήν χάριν, χα\ εύχαριστή- επί £Γ3ΐία, βΐ |Γ>(Ι*> βςεπιιΐδ εί ςιιί τενείβΐ οε-

σομεν τψ άποκαλύπτοντι τά χεχρυμμένα μυστήρια ευ1(3 πινίίοπ.ι ρεΓ 83ηοΙυιη δρ'ΐΓίΙιιπι, ϊη ΟηπΒίο

διά τοΰ άγίου Πνεύματος, έν Χριστφ Ίησοΰ τφ ^&υ, ςαβπι άεοεί βίοτίβ ίη 8Χουΐ3 8Χευ1οΐΊΐιη.

Κυρίω ήμών, ύ πρέπει ή δόξα είς τοΰς αιώνας τών ' Απιεη.

αιώνων. Αμήν. Β

ΟΜΙΛΙΑ Ε'. ΗΟΜΙΙ,ΙΑ V.

Φωνή άδεΛφχδοϋ μου. Ιδού οϋτος ήκει πηδών Οαρ. ιι , ^. 8. Υοχ ραΙτχιείχΒ ηχεί. Εοεε Μα νβηίί

έπΐ τά δρη, διαΛΛόμενος έπΐ τούς βοννούς. Ό- »αΗατχ$ $χιρτα ηχοηίει, εί ρετ εοΙΙε$ ΐταη»χΗεη». 9. 5ί-

μοιός έστιν άδεΛφιδός μου τη δορχάδι, ή νεβρφ ; τηίϋ$ ειί ραΐτχιείχ» ηχειι» εαρτεω, αχχί ηχηηχχίο εετνο-

έΛάφων έπϊ τά δρη ΒαιθήΛ. Ιδού ούτος όπίσω ηιηχ, ινρετ ηχοηίει ΒαίΙχεΙ. Εεεε Λίβ »1αΐ ρο»1 ρατϊε-

τοϋ τοίχου ή/ζών, Λαρακύπτωτ διά τώτ θυρίδων,

* έκκύητων διά τώτ διχτύων. Άχοχρίτεται άδεΛ-

φιδός μου, χαϊ Λέγει μοι ' Ανάστα, έΛθέ, ή πΛτχ-

σΐον μου, χαΛι\ μου, περιστερά μου. "Οτι Ιδού ό ■

χειμων Χαρτ\Λθεν, ύ ύετος άπήΛθεν, έπορενθη

έαντφ. Τά άνθη ω^θτχ έν τη γη, καιρός της τομής

ίφθαχε, φωνη της τρνγύνος ήκούσθη έν τή γη

1ΐμών. Ή συχή έξήνεγχεν όΧϋνθους αυτής ' αϊ

ΑμαεΛοι χυαρίζουσιν, έδωκαν όσμήν. Ανάστα,-

έΛθέ, τ) πΛησΙον μου, χαΛή μου , περιστερά μου. β

Ένσκέπη τής πέτρας, έγ.όμενα τοϋ προτειχίσμα-

τος, δεϊξόν μοι την δψιν σου, καϊ άκούτισόν με

ζην φωνήν σου, δτι ι) φωνή σου ήδεΐα, ή δψις

σου ωραία. Πιάσατε ήμϊν άΛώπεχας μικρούς

αφανίζοντας άμπεΛώνας. Καϊ αϊ άμπεΛοι ήμών

κυπρίζουσαι. ΆδεΛφιδός μου έμοί, χάγω αύτφ,

ό ποιμαίνων έν τοις χρίνοις, εως οΰ διαπνεύση

ήμέρα, καϊ κινηθώσιν αϊ σχιαί. Άπόστρεψον,

όμοιώθητι σύ, άδεΛφιδέ μου, τω δόρχωνι, ή νεβρφ

έΛάφων έπΐ δρη κοιΛωμάτων.

Τά νΰν προτεθέντα διά τής άναγνώσεως ήμΐν έχ

τί,ς τοΰ "Ασματος τών φσμάτων φιλοσοφίας, χαΐ είς

έπιθυμίαν άγει τής τών υπερκειμένων άγαθών θεω

ρίας, χα\ λύπην έντίθησιν ήμών ταΐς ψυχαϊς, άπδ-

Ιβηχ χηειιτιχ , ρτο$ρχάεη$ ρετ [εηειΐΓα$, αρρατεη»

ρβΓ εαηεεΙΙο». 10. ΒαροηάεΙ ραΐτιιείίι , ει ά'ιάΐ

ηχχΗχ : 8χιτ^ε , νεηχ , ρτορχηηχχα χτχεα , ρχιίεΗτα χπεα,

οοίχιπχίια ηχεα. 11. Οιιοηίανι (κε Μεχη$ ρταΗεηϊΙ ,

χηχύΐτ αΰχχί ει %ε τεοερχί. 12. ¥Ιοτε> ν'χιχ (χιηΐ ϊη

ίεττα, Ιειιχριι$ ριιίαίϊοηϊι αάνεηχί. Υοχ Ιχιηιιτχ» αχιάχία

ειί χη Ιεττα ηο$Ιτα. 15. ϊΊηιχ ρτοίχιΐ'ιΐ ρτοι$ο*

«ιιο*. Υχίβ» βοτεηΐ, άεάεταηί οάοτειη. 8χΐΓΐ)ε , νεηχ ,

ρτορχηφια ηχεα, ριχίοίχτα ηχεα. 14. ΟοΙχχηχύα ηχεα,

χη Ιεαηχχηε ρείτοε ]«χΐα ρτοριιαηααιίιιηχ. ΟιΙεηάε

ηχχΙχχ [αεχεηχ ίιιαηχ , εί (αε ηχε αχιάχτε νοεειη Ιχιαηχ.

Υοχ εηίηι Ιχια «(( άιιίε'χ» , εί (αεχε$ Ιχια άεεοτα.

15. ΟαρχΙε ηο6ϊ< ννίρει , αχιοε »ιχηί ηιιχάεηχ ρατνχ,

άεηχοί'ιχιηίχιτ αχιίεχη νχηεα* : (ίοτεηΐ εηχηχ νχηεαι

ηοιίται. \ 6. 8εά ραίτχιεία ηχεχιι ηχϊίιχ , ει ερο εχ ,

αχιχ ραιεχί χηΐετ ΙχΙϊα. 17. ϋοηεε ρεηρχτατχί άίε»,

ει ηχοΐχ (χχετχηί ηιηίιπν. ΚενεΓίετε ε'χίο , ο ρα-

ΙτιχιΙχ* , ιχι ίχηχχΙχ$ εαρτεα , αχιΐ ΗχηηχιΙο εετνοτχιηχ

εχιρτα ηχοηΐεί εοηεανο».

Ο,ιιχ ροι· Ιεείϊοηβπι ηυηε ηο1>ί3 βυηΐ ρΓοροβίΐα

ει ρΗΜθ8θρΙιΪ3 ΟαηΙίοί εβηΐϊεοπιπ), αιΐιΐυευηΐ εΐϊϊΐιι

ηο1)Ϊ8 άε$ϊ(ΙεΓίυιη εοηΐεπιρίβΐίοηίβ εοΓυιη ϋοηοΓυιιι

ηιια: 3ΐιρΓ3 $υηΙ, ε( αιπιηίβ ηοΑΙΓίβ βΒ^ΓΪΙυϋϊπβιη

γνώσιν έμποιοϋντα τρόπον τινά τής τών άλήπτων ϋ »Ββηιηΐ, ςιικ είΠείΙ υΐ ί)υοϋαπΐΓηο(1ο (ΙεβρεΓεηιιΐί

κατανοήσεως. Πώς γάρ άν τις άλϋπως διατεθείη σκο

πών, δτι έν τοσαϋταις άνόδοις ύψωθεϊσα δι' άγάπης

ποδς τήν τοΰ άγαθοΰ μετουσίαν ή κεκαθαρμένη ψυχή,

οΰπω, χαθώς φησιν δ Απόστολος , κατειληφέναι δοτ

χεϊ τδ ζητοΰμενον ; Καίτοι γε πρδς τάς άνόδους

έκείνας βλέπων , τάς προδιηνυσμένας έν τοις πρδ

τούτων λόγοις, έμακάριζον αϋτήν τής άναβάσεως, δτε

Ά γλυκϋ μήλον έπέγνω τής άκαρπίας τοΰ δρυμοΰ

διακρίνασα, καϊ ώς έπιθυμητήν αύτοΰ τήν σκιάν

έποιήσατο, καϊ τώ καρπώ καταγλυκανθείσα, έν τοΓς

ταμιείοις τής ευφροσύνης έγένετο, Οίνον δέ ονομάζει

άβ ΥΐΒ πιεηΐβ ρεΓείρίεηϋίϊ ηυχ ηοιι ρο$8υηΐ εοιιι-

ρΓϋΙιεηιΙί. (^ιιεηιαϋιηοιίυιη εηίηι ηοη χ$Γε ΓεΓ.ηΙ

ηπίδρίαιη, δϊ οοηκίιΙοΓοί, ηυο(1 ίη ΙηπΙίδ ίη αΐΐιιιιι

8υΙ>!3(3 βδοεηβίοηίουβ ρεΓεΙΐ3Γίΐ3(εηι, αά υοηί ρ3Γ-

ιίείρ»ΐίηηεηι, ρυΓ^3ΐ3 3ηίη)3, ηοηιΙυπι, βίευΐ (ΙίείΙ

Αρο8(ηΙυ8 '*, εοπιρΓεηεηιϋββε νίάεΙυΓ Ίά ι\υοά φιχ-

γΊιιιγ ? (ΐααηηυαιιι 38ρίεϊεη8 ηυίϋεηι εεΓίε 3>Ι Ηΐαβ

βδεεηβίοηεβ ηυχ Γποπιηΐ ρεΓβεΙχ ίη ρΓίοηϋιιβ

ύε βπρεΓπο 33εεη»υ ειηι ιΐυεεϋίπη Ι)ε»(3ΐιι, ηυβηάο

3£ηονίΙ (Ιιιίεε ηιηίαιη, ίρβυηι βερηΓηηχ η «Ην* $(ε-

ΓίΙίίαΙο, ε( Ιαη(]ΐΐ3ΐη εοηευρίδοεηάβιη ι·]υ5 ρυΐ3ΐ>Ηΐ

'» ΕρΙιεβ. ιιι, 12.
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β58β αηληη ; βΐ ΓπιεΙυβ άαΐεειίίηε αβεείβ. εΓ3ΐ Α την εύφροσύνην , ψ ή καρδία των μετεχόντων εδφραί-

■ιι ΙχΙίΙίχ ρεηείηΐίϋυδ. Λ'ϊιιιιιιι βυΐεπι ηοπιίηβΐ

1ίΡ.Ι)Ιί3πι, ςυοά ΙκΙίϋοαΙ οογ εοππη ςυί δυηΐ β]υ$

ρβΓίίείρεδ, εί ι.πκμιηηι ίη οΙιατϊΐΛΐβ εοΐΐοεαο, Γυΐ-

είΐυτ αηςυεηΐΐδ, ροιηοπιηι ορβηπιβηΐο ν3ΐΐ3ΐυΓ, βΐ

Ιαιίφκιιη ϊη οοηΐι: βεεερία εΙΐ3Γίΐ3ΐίδ δ3£ΪΙΐ3, γβγ-

ευ$ ίρ83 ςυοςυείη ηιβηίηιΐδ δ3£ΪΙ(ηηί Πι ρπιΐιιιη 3(1

βεοριηη νεπίαΐίδ (1ίι·«οΐιπη ϊη ηιαηίυυβ ροΐεηΐίδ '».

Ηχε εί ςιΐδβ δΐιηΐ Ιιυμίδίηοϋί α&ρϊοϊεηβ, εχίϊΐίπια-

Ικιηι 63Π1, φκι; 6Γ31 3(160 ϋΐι!)1;ιΐ3 ίη βΐΐυπι, βρ-

ρΓεηεηΰίδδε δΐιιηιηιιηι οεβΙίΙυοΊηίδ. 8εϋ, υΐ νίίΙείιΐΓ,

ςυχ ρπηϊ $υηΐ ρεΓ3εΐ3, &υη( 3ά1ιυε ρΓοοβιηία 38-

ΰεηδυβ. Οιηηεδ εηίπι ίΐΐηβ 3$εεη$ίοηβ$, ηοη ηο-

ηιίηαΐ οοηΐεπιρίίΐίοηεηι ει ενϊιίβηίειη νβΓΪΐαΐϊβ οοιυ-

ρΓεηεηδίοηεηι, δεϋ νοεβιτι ε]ιΐδ ςυί ιΙίδίιΙει-αίιΐΓ,

ςιι» ρεΓ βυάίΐυπι εχρπππΙιΐΓ ίη ρΓορπείβΙίΙηΐδ : Β βεϊσβ, χαθώς περ\ τοϋ μεγάλου Παύλου μανθάνομεν,

νεται, χαΐ ώς έν τϊ) αγάπη ταχθείσα τοις μύροις στηρί

ζεται, 8'.αληφθεΐσαττ}τών μήλων περιβολή, και ώςέγ-

χάρδιον δεξαμένη της άγάπης τ6 βέλος, πάλιν έν

ταΐς χερσί τοϋ τοξότου και αύτη βέλος γίνεται προς )

τδν της άληθείας σχοπδν, έν ταΐς χερσί τοϋ δυνατού

εύθυνομένη. Ταΰτα και τά τοιαύτα βλέπων, τοϋ

άχροτάτου της μακαριότητος έπειλήφθαι τήν δια

τοσούτων ύψωθεϊσαν έλογιζόμην · άλλ', ώς εοικεν, έτι

προοίμια της άνόδου τά προδιηνυσμένα έστί. Πάσα^.1

γάρ τάςάναβάσεις έκείναςού Οεωρίαν τινά κα\ χατά-

λογον έναργή τής άληθείας, άλλά φωνήν τοϋ ποθου-

μένου κατονομάζει, διάτής άκοής χαρακτηριζομένην

τοις ίδιώμασιν, ού διά της κατανοήσεως γινωσκομέ-

νην κα\ εύφραίνουσαν. Εί ουν έκείνη .τοσούτον ύψω-

ηοη 3υΐβπι ιηεηΐίδ εοηιρΓεΙιεηδ'ιοηε εο^ηοβείΐιιτ βΐ

Ι;«1ϊ1ϊε3ΐ ". 5ί εΓ&ο Ϊ113 ίη αΐΐυιη ιΐδ(]ΐιε αϋβο ενεείβ,

βίειιι (Ιίβείιηυβ άβ ηΐ3£ηο Ρααίο, ςυϊ βιιρεΓ ΐΓεβ

εοεΙοΒ ΙαΐΙ δυϋΐβίαβ, ηοηάυιη 3εευΓ3ΐε εοαιρΓβ-

ηεηαΊβδε οδΙεηόϋΙυ,Γ \ά ^αοά οοηδίιΙβΓαΐυτ : (|αί(1

εοηδοηίβηευπι εδί ηοοίδ υδυνεη'ίΓε, 3υΐ ίη ςυίΐιυβ-

ιιαηι εδδε ηοδ ΓβρυΙβΓβ, ςυί αά 3ά)·ΐοηιηι εοηΐβπιρίί-

Ιίοηίδ νεδίί&υΙ» ηοηϋυπι ρΓορβ 3εεε$δίιηυδ? ίίεβΐ

βυίβηι ρεΓ εβ (}υ% 3ΐ> ίρββ (1ίεΐ3 βιιηΐ νίιΙβΓβ ςυαπι

βί! εοιιΐεηιρΐ3ΐυ (ΙίΓΠοίΙε <\υοά (μιχπΙιΐΓ. Υοχ ρα-

ίτιΐίΐί! μ«ι, ίηα,υίΐ, ηοη Γογοιβ, ηοη Γβείβδ, ηοη

β«υΓ3 εχρΓβδδβιη 0δ1εη(1εηδ η»ιυΓ3ΐιι ε]υβ (\ηοά

ςυιεηΐυτ, βεά \οχ, πιβ^ίδ 30εΓεηδ εοι^εεΐυΓ3ηι,

ςηβπι βπιιαηι εο{;ηίΙίοηειη, ςιιίδ δίΐ ίδ ςηί ΙοηυίΙυτ.

τοϋ έως τριών ούρανών ύπεραρθέντος, ούπω κατει-

ληφέναι τό προχείμενον δι' άχριβείας ένδείκνυται ·

τ£ παθεΐν είκδς ήμδς, ή έν τίσιν είναι λογίσασθαι,

τοΰς μήπω τοις προθύροις τών άδύτων της θεωρίας Κ

έγγίσαντας; "Εξεστι δέ τών δι' αύτής είρημένων,

κατιδεϊν τών ζητουμένων τδ δυσθεώρητον. Φωνή τοϋ

άδεΑφιδον μου, φησ\ν, ούκ είδος, οϋ πρόσωπον, ού "

χαρακτήρ έμφαίνων τοΰ ζητουμένου τήν φύσιν, άλλά

φωνή, στοχασμδν μόνον έμποιοΰσα, ή βεβαίωσιν τοΰ

φθεγγομένου, δστις έστίν. "Οτι γάρ είκασμψ μάλλον

Ιοικε τδ λεγόμενον , κα\ ούχΐ άναμφιβόλψ τιν\ πλη

ροφορία της καταλήψεως, δήλόν έστιν έκ τοΰ μια τινι

διανοία προσφυήναι τδν λόγον , μηδέ πρδς ϊν είδος

όραν, άλλ' έπΐ πολλά φέρεσθαι ταϊς όπτασίαις, άλλο , '

Ουού εηίηι ίά ςοοά άίείΙηΓ ρΓορίυβ 3εεεο"3ΐ αά Ο « βλέπειν οίομένην, κα\ ού πάντοτε τφ αύτφ παρα-

εοη]εοΙβΓ3αι, ςυβηι 3(1 εεΓίβηι ει ίικίυΐιίΐαΐαηι εοηι-

ρΓεηεηδίοηεηι, εχ ηοε ρεΓδρϊευυιη εδί, ςηοά ηοη

ίη υη3 ηικιρίηιη Ιΐ3?Γε3(Γ νεΓοί εο^ίίαιϊοηε, ηεηιιε

υη3πι 3δρίεΐ3ΐ Γογπμπι, ββϋ 3(1 πιυ1ΐ3δ ΓεΓβΙιΐΓ ν'ι-

βίοηεδ, γποοΌ Ηοε ηιοιίο ϊΐίικί δε νίάβνβ βχϊβΐί-

ηιαη$, εί ηοη $επιρεΓ ϊη εαιίεηι ρεπηβηεβΐ η^υτα

ε]υ$ ςυθ(1 8£( εοιηρΓεΙιεηδυηι, Εκβ εηϊτη, ϊηηιιίΐ,

Ηϊο νβηϊι, ηοη δίαηδ, ηε<|ΐιε ρβΓπιαηεηδ, «I ρεΓ

(ΙΊυΐηπιαιη ποηβίοηεπι ρο$$ί( αςηοδεί »1> εο ςυί

Γιχίδ ίιιΐυείυΓ οευΐίδ, βεά 88 30 οευϋδ δΐίΓΓϊρίεηβ,

ρηιιβηυβηι αά ρεΓίεείβιη νεηίβι εοβηίΐίοηειη : 5ο/-

μένουσαν χαρακτηρι τοΰ καταληφθέντος, δήλον έκ τών

λεγομένων έστίν. Ίδον γάρ , φησίν , οίτος ήκει ,

ούδέ έστώς, ούδέ παραμένων, ώς διά της έπιμονής

γνωρίζεσθαι τώ άτενίζοντι, άλλ' άφαρπάζων έαυ- 1

τδν τών δψεων , πρίν είς τελείαν γνώσιν έλθεϊν ·

Πηδώ»· γάρ, φησ\ν, έπΐ τά ίρη, χαΐ τοις βουτοϊς

έφαΧΧύμενος. Κα\ νύν μέν δορκάς γνωρίζεται, πάλιν

δέ νεβρώ προσεικάζεται. "Ομοιος γάρ, φησίν, άίβ4-

φιδός μον έστί τή δορχάδι, ή νεβρφ έΧάφωτ έχΐ .-^

ιώ δρει ΒαιθήΛ. Ούτως τδ άεΐ καταλαμβανόμενον,

άλλοτε άλλος έστ\ χαρακτήρ.

Ιαηι εηίιη, ίηηυϊΐ, $ηρετ ηιοηίβι ει Ιταη$ϊϋεη& οοΙΙει.

Ει ιιαηε ςυίιίεπι εχϊδίίηηΛίϋΓ εβρτεβ , ΓυΓδίΐδ βαΐβιη 3$$ίπιΊΐ3ΐυΓ ηίηηυΐο εεΓνοΓαηι. 5ΐηιι7ί« «<( εηίηι,

ΐηςαίΐ, φαΙτναΙΗ ηιβυβ εαρηα, αηί Μηηηίο ατνοτΗτα αιρετ ηιυηία ΒαχΗΗ. 11» ςαοά δεπιρεΓ εοιηρΓεΙιεη-

ά'ιΐητ, εβί αΐΐαβ αΐία Γΐ£ΐΐΓ3.

Η33ε δαηΐ ςυβϊ ηιίηί εχ εο δεηβα ςηϊ εδί ίη ϋ Ταΰτά έστιν ά με κατά τήν πρόχειρον έννοιαν είς

ρΓοιιιρΙα, 3ή*8ΓυιιΙ ιηοΐεδίίβηι, εί εΟίείηηΐ υΐ ϋεβρε- λύπην άγει, άπόγνωσιν έμποιοΰντα της άχριβούς τών

γοπι ρΐεηε εί ρβτίεείβ ροβδε βδβεα,υί εοηιρΓεηειι-

δίοηειη εοΓυηι φιχ &αρτα δυιιΐ. νεΓυηιεηίηινεΓΟ

Ιεηίαικίιιπι εβί, ίη ϋευπι βρε εοΐΐοεαία, ςιιί άαί

νεΓοιιηι βνβηξεΙίζβηΐίοιίδ νΪΓΐυΙε ηιυ1ΐ3 ", ίη βεπε

3ΐί(|υ3 ρεΓ εοηδεα,ιιεηδ αιίαρίατο εοηΐεηιρίβΐίοηεπι

ϋβ ςυ% εοηιρΓεηεηδ3 βιιηΐ ίηΐεΐΐίβοιηία. \Όχ ρα-

Ιτνε1ϊ$ »ΐ£ΐ, ίηςυίΐ. Ε( δ(3ΐίιη δα^υηχίΐ : Εεοβ Λίε

ικμΙ. Ουί(1 εΓβο ίη ηίδ ίηΐεΐΐίβϊηιυδ ? ΡΓ*ν'κΙεηΐ

ΓοΓΐ3δδβ ςυ» άίεΐ3 δΐιηΐ ρεΓ Εναη^εΐίαπι ιηβιιίΓεδίβ-

ύπερχειμένων κατανοήσεως. Πλήνάλλά πειρατέον

άναθέντας τψ θεώ τήν ελπίδα, τώ διδόντι ρ"ήμα τοις

εύαγγελιζομένοις δυνάμει πολλϊ), προσαρμόσαι τοις

προκατανενοημένοις έν ε'ιρμώ τινι δι' άκολοϋθου τήν

θεωρίαν. Φωνί| τον άδεΛφιδοϋ μον, φησίν. ΚαΙ εύ-

θϋς έπήγαγεν Ίδον οίτος ήχει. Τί οίν έν τούτοις

Οπενοήσαμεν; Προβλέπει τάχα τήν διά τοΰ Εύαγγε-

λίου φανερωθεϊσαν ήμϊν τοΰ θεοΰ λόγου οίκονομίαν

τά είρημένα, τήν προκαταγγελθεΐσαν μέν διά τών

Ρ83ΐ. ειιχνι, 4. "II Οογ. χιι, 2. " Ρδ3ΐ. ι,χνιι, Χϊ.
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προφητών, φανερωθεϊσαν δέ διά της κατά σάρκα τοΰ Α 13Π> ηο!)Ϊ8 ϋεϊ νειΊί άΊδρεηδβΙίοηβΠΙ, ςυ» ρεΓ

Τίοΰ θεοφανείας. Μαρτυρεϊται γάρ τοις έργοις ή θεία

φωνή , και συνάπτεται τψ λόγψ της έπαγγελίας ή

ίκβασις, καθώς φησιν δ Προφήτης, βτι Καθάπερ

Ήίχούσαμεν, οϋτω χαϊ είδομεν. Φωνή , φησ\, τοΰ

όβεΛριδοϋ μου , τοϋτό έστιν δ ήκούσαμεν. Ίδοϋ

οντος ήχει · τοϋτο 8 τοις δφθαλμοΐς έδεξάμεθα.

ΠοΛυμερώς χαϊ πολυτρύχως χάΧαι ό θεός Λαλήσας

τοις χατράσιν ήμών έν τοις χροφήταις' αυτη ή της

φωνής άκοή · έπ' εσχάτων τών ήμερων έλά.1ησεν

ήμϊν έν Τίώ. Τουτέστι τδ είρημένον, Ίδοϋ ού"τος

ήχει έχιχηδών τοις δρεσι, χαϊ χατά τών βουνών

διαΧΧύμενος, προσφυώς και καταλλήλως τή τε δορ-

κάδι κατά τινα ίδιον λόγον, κα\ πάλιν τώ νεβρώ τών

έλάφων, καΟ' έτέραν Ιννοιαν δμοιοϋμενος. Ή δορκάς

ρπ>ρ1ιεΐ3δ ςιπ<]επι ρπιΐδ ΓαϊΙ 3ηηαηΙί3ΐ3, ηΐ3ΐιίΓβί>ΐ3ΐ;ι

»ΐιΐί·ιη ρβΓ ϋοιΐ)ίηί ίη Γ.βΓηε βρραηΐϊοιιοιιι. Νβιιι

Λβ νοεβ (ΙίνΊηϊ Ιββιίπιοηίιιπι ΓεηιηΙ ορβη, βΐ νειβο

ρΓοηιΊδΒίοη'ΐδ οοη]αη^ίΐυΓ ενεηΐηβ, δϊευΐ ϋίείι Ργο-

ρΙιεία : 8ίαιΐ απάίνίη** , ιιε νΐάχναα '*. Υοχ ρα-

Ιτν,εΐίι πιει, ίπςυίΐ, ηοε εδί αυοά1 βυοϋνίηιιΐδ. Επε

Ηΐο νεηίΐ : ηοε ςυοά οευΐίδ αεεερίηιυδ. ΜαΙίϊ(ατϊα>η

ηιιΐιίεηιιε ικοάϊι ο/ϊπι ΩενΛ ΙοαιΙνι ραΐΗΰ»$ ηο-

ΜΗ» ίη ρτορΗεύι : ΙιβΒΟ εβί βικίίΐίο νοείδ : ίη πο-

μμιμμ άίεί>ιι$ Ιοοηίχι» ε$1 ηοΗι ίη ΡϊΙϊο '·. Ηοε εβί

Ίά ςυοά άϊεΐυιη ββΐ, Εεοβ Με νεηχί $αΙΐαηι $ηρτα

ηοηίβι, ΐί ρετ εοΙΙε» ΙταηιϊΙϊεηι · 3ρρθίίΙε βε εοη-

τβηϊβηΙβΓ 61 εβρτεβε βχ ρι·ορπ3 βΐίςυβ Γβιίοηβ, εΐ

πίΓδίΐί ηίηηυΐο εεΓνοηιηι αΐίο βεηδα Ι85ίηιί1;ι1ιΐ8.

σημαίνει τήν δξυωπίαν τοΰ τδ παν έπιβλάποντος. Β ΟβρΓβ» δί£ηίίίε3ΐ νϊδίιβ βουπιβη ει ρεΓδρίεβείΙΒίεηι

Φασ\ γάρ τοϋτο τδ ζώον ύπερφυώς δερκδμενον, έκ

της ένεργείας ϊχειν τδ δνομα. 'Αλλά μήν ταύτόν έστι

τώ θεάσασθαι τδ δέρκεσθαι. Ούκοϋν δ έφορών τά

, πάντα κα\ έπιβλ/πων, έκ τοΰ θεάσασθαι τά πάντα,

θεδςτών πάντων έπονομάζεται. Επειδή τοίνυν θεδς

έφανερώθη έν σαρκ'ι ό ϊτΛ καθαιρέσει τών άντικειμέ-

νων δυνάμεων έπιφανε\ς τψ βίψ, διά τοϋτο δορκάδι

μέν δμοιοΰται, δ έκ τών ουρανών έπ'ι τήν γήν έπιβλέ-

- ψας · νεβρώ δε , τά βρη κα\ τους βουνοϋς διαλαμβά

νων τοις αλμασι* τουτέστιν, δ καταπατών τε κα\

καταλύων τά πονηρά της τών δαιμόνων κακίας υψώ

ματα. "Ορη μέν γάρ λέγει, τά έν τή° κραταιότητι

αύτοΰ ταρασσόμενα , ώς φησιν δ Δαβ\δ , Τά μετατι-

ομίΝ ηυϊ οπιηΐα Γεβρϊείΐ. Αίυη( εηϊιη Ιιοο 3π1ηΐ3ΐ

ο^ΓΟβίο εΐ πιΪΓαηιΙιιιη ίη πιοιίυιη ίη1υεη$, ηοηιεη

ΙιοΙηίί: εχ ορεΓαΐίοηε ; δορκάς ειιΐηι ιΙίείΐιΐΓ, άπδ τοΰ

δέρκεσθαι, ςυοϋ ε$1 νίϋεΓε. ΑίςυΊ δέρκεσθαι Ίιΐηηι

ε$1 ςηο(1 θεασθαι, ηυοι! 8Ϊ£ηίΓιε3ΐ ϊ<1οηι ςυοά νίιΐυη·

ει ΗϋρκχΓε. Ουί εΓ^ο οίαηί» αβρίείΐ ει ίιιΙυείυΓ, εχ

εο φΐυιΙ οηιηΪ3 ϊηΐυεβΙιΐΓ, ηεηιρε άπδ τοΰ θεασθαι

ηοηιίηαΙυΓ Ι)οιΐ8 υηϊνεΓβοΓυηι. ΟιιοηΪ3ΐη εΓ^ο Οευβ

η 03Γηε ΓυίΙ ιιΐ3ηίΓε8ΐ3ΐυ8, ςυί αά αϋνεΓδϊΓίαβ ΰε-

1εηύ38 ροΐε8(3(ε8 !η ηιιιικίο βρραππΐ, ρτορίετεβ 38-

8Ϊηιίΐ3(υΓ ι·;ιρπ:;ι·, υΐ ηιιΊ ε πνίί* ίη ΐειτηηι 38ρεχε-

ΓΪΙ. Ηίηηυΐο 3»ΐεηι εεΓνοηιπι, ςηί ιηοηιεβ εΐ εοΐΐεβ

8&1ΐίΙ)α8 ('οιηρΓεΙκΊκΙίι, Ιιοε ε8(, ηαί εοηειιίεβΐ Γγβιι-

θέμενα έν χαρδίαις θαλασσών , καΐ τώ συγγενεϊ „ «ίί^υε εΐ ενεΓίίΙ ϊηιρΓθ1)38 νϊιϋ άχαιοηυηι βΐΐίΐϋθί-

ζ£.: ττ__\ Τ.. ι _ ^ »τ . ■ ι ,· ·- : »..„ΚΛ«
τδπψ της άβύσσου καταδυδμενα. Περί ών πρδς

τους μαθητάς εΐπεν δ Κύριος , δτι Έάν ίχιχτε χί-

στιν ώς χόχχον σινάπεως , έρεΐτε τψ δρει τούτω

(δεικνϋς τώ λόγω τδ πονηρδν έκεϊνο καΐ σεληναΐον

δαιμδνιον), δτι "Αρθητι χαϊ βΛήΟητι είς τήν θάλασ

σαν. Επειδή τοίνυν Γδιον της νεβρών έστι φύσεως

τδ άναλωτικδν τών θηρίων, κα\ τδ φυγαδεύειν τψ

άσθματι κα\ τη τοΰ χρωτδς ίδιδτητι τδ τών δφεων

γένος· διά τούτο δορκάδι μέν δ έφορών τά πάντα

ώμοίωται· νεβρψ δέ έλάφων, ώς πατών τε κα\ άναλί-

σκων τήν έναντίαν ένέργειαν, ήν ή τροπική σημασία

δρη κα\ βουνοϋς κατωνόμασε.

ηε8. Νβιι) ηιοηΐεβ ηιιίύειη άϊείΐ εθ8 ηυί εοη(ιΐΓΐ>3η-

Ιπγ ίη ο)ΐι.·, ΓοΓίϊΙυιΙίηε, πι ύίείΐ ϋανίιΐ, Οιιι Ιταη$(ε-

τίΐηΐίΐρ ίη εοτ ηιατϊι , ει ςυϊ ίη εο£η3ΐιιιη εΪ8 3ΐ>ν88Ϊ

Ιοευιη ιΙιμικί ρπιΐιπ- "". Ι)ε ηυίυυ* οΊχίΙ ϋοπιίηυ8

8υί8 ιΓκι·ίριιΓΐ8 : 5ί Ηαύεαίίι βάειη $ϊαιΐ ςταηηηι Μ-

ηαρΐι, άϊεείίί Ηνίε τηοηΐϊ (Ιιοε νειΊ)0 08ΐεη<1εη8 ίΙΙικΙ

ίιηρΓουυηι 30 1υη3Γε άχπιοιιίυπι) : ΕχίοΙϋΐοτ ει

ρτο]ίεϊΐοτ ίη ηιατε Ουοηϊβπ) ί^ίΙιΐΓ εβι ρΓορπαιη

ηβΙυΓΧ ΙιίηηυΙοΓυιη εει-νοι-υπι, υΐ ε( 1>εΙΙυ38 εοη-

8ΐιπ)3ηΙ, ει βΐίΐα εοΙοηβηαο 8υί ρΓορηβΙβΙε βενροη-

•63 Γυ^εηΐ, ρΐΌρίεη·» εβρΓεχ ςυίϋεπι 38$ίπιίΐ3ΐυΓ

(Ιϋί οηηία ίηΐυβίυτ ; Μηηαίο βυίειη εεΓνοΓυηι, υΐ

ηιιί εοηευΐεεί εΐ εοη&υηΐ3ΐ 3(1νεΓ83παηι ορεΓβΙίοηεηι, ςυβηι ΐΓορΐεα δί^ηίΠεαΙίοηε ηοιηΊηβνΐΙ ηιοηΐεδ εΐ

εοΙΙεδ.

Γέγονε τοίνυν ή τοΰ νυμφίου φωνή ή διά τών |) ΓυίΙ 8Γ$;ο υοχ βροηδ'ι ρεΓ ρΓορηεΐ38Ϊηςυί1>υ&Οβϋ8

προφητών έν οις έλάλησεν δ θεδς ■ κα\ μετά τήν

φωνήν ήλθεν δ Λδγος, έπιπηδών τοϊς άντικειμένοις

δρεσι, καΐ τών βουνών καθαλλόμενος , πασαν έκ τοΰ

ίσου τήν άποστατικήν δύναμιν ΰπίχνιον έαυτφ ποιών,

τή; τε ύ-οδεεστέραν, και τήν προάγουσαν. Τοΰτο

γάρ τών βουνών ή πρδς τά δρη διαστολή ύπαινίττε-

ται, δτι κα\ τδ έξέχον έν τοις άντικειμένοις δμοίως

τψ ύποβεβηκδτι καθαιρείται , έν τή" δυνάμει τε καΐ

έξουσία πατούμενον. "Ομοίως γάρ καταπατείται δ

λέων τε καΐ δ δράκων, τά υπερέχοντα, δ τε δφις καΐ

δ σκορπιός, τά δοκούντα καταδεέστερα. ΟΤδν τι λέγω·

*ϋν τοις άκολουθοϋσιν αύτώ δχλοις δρη, δαιμόνια, ή

εβΙ Ιοευΐυδ : ει ροδί νοεεπι νεηίΐ ΥεΓοαιη , δβΐίεηδ

δυρΓα πιοηΐεδ 3(1νεΓ$ο8, εΐ ίη εοΐΐεβ ΐΓβηδίϋεηδ, εχ

33ςαο οιηηειη ςυζε αϊ) ίρβο (ΙεΓεείι ροΐεδΐ3ΐεπι βίηί

Γεά(1εη88υΙ)]εεΐ3η), Ιβιη (|ΐι;« ε$1 δυρεηοΓ, (μιηπι ηυχ

681 ϊηΓεΓΪΟΓ ει ηιίηοΓ. Ηοε εηίπι δυοίηϋίεβΐ εοΐΐίιιπι

3 ηιοηΐίϋυδ (ΙίΟεΓεηΓο, ςυοά \ά ςυοά εχεεΙΙίΐ ίηίεΓ

3(1νεΓ83Γίο8, χηυε άε1ε3ΐυΓ, ει εβάεηι νίΓΐυΐε 3ε

ροΐεδΐ3ΐβ εοηευΙεεΙυΓ, 3^υε Ίά φιοά εβΙ ίηΓεπυβ.

δίηιίΙίΙεΓ εηίιη εοηευΙεβηΐυΓ Ιεο .ει ιΐταοο, ηυ!

επιίηεηΐ, 3ΐηυε βεΓρεηδ εΐ βεοΓρίαδ ςυί νίόεηΐυΓ

ίηΓεηοΓεδ. ΕχεηιρΙί «3083 : Ιη Ιυτϋίδ (|ΐι;ε ειιιη δε-

ςυε!)3ηΙυΓ ενηηΐ πιοηΐεδ, (Ιχηιοηεδ, αιπ ίη 8;ηα-

ΡδβΙ. χινιι, 9. " ΙΙεΡΓ. ι, 2. ,0 Ρδβΐ. χιν, 5. ·· ΜβΙΐη. ινιι, \9.
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βο^ίϊ, 3ΐιΙ !η Γββίοηβ ΟεΓβδεηοΓυπι, 3υΙ ϊη 3ΐϋδ Α έν τοις συναγωγαϊς ήν, ή έν τή χώρα των Γερασηνών,

τηα1ΐΪ3 Ιοεί8,ςυίεπ$;ε1>3ηΐιΐΓεΐ8χΐο!1βΙ)ηηΐιΐΓ3(1νεΓ8ΐΐ8

Η ιι ιιίπ η η 1 1 1 η3ΐυΓ3ΐιι. Εκ ϋβ βυηΐ εΐ εοΐΐεδ ει πιοηΐεδ

βχεεΙΙεηΐεδ εΐ ίηΓεποτεδ. δβά ΙιίηηυΙιΐδ οεΓνοτιιηι

(]ΐιϊ οοηδίπηίΐ ββΓρβηΙεβ, ει ηυί εΐϊαηι <]ί$είραΙθ8

ρεΓΓιείΐ ίπ η3ΐιΐΓ3ΐη εεΓνοτυπι, οιιπι ιΐίείΐ : ΰεάϊ

νοΟία ροΐαΐαίαη εαίεαηάί ιιιρετ ιετρεηίβι ει %εοτ-

ρϊο* " , ϊη οιηηοδ εχ χςιιο ρΙβηΐΒπη ίπιπιίΐΐίΐ, ηχε

εΐ Γυ£3η5, εΐ ηΙ> Ιιίκ 3(1 31Ϊ3 ΐΉηδίΠοηδ, υΐ μεΓ ηχε

3ρρβΓεβΙ πΐίΐ^ηίΐιιιΐο εοπιηι ςυί ίιι αΐΐυηι ΐοΙΙιιηΙιΐΓ

βχ νϊπυΐε, ηοη αηιρϋιΐί ο!>δθΐΐΓ3ΐ3 3 οοΐΐίίηΐδ νίΐϋ.

ΥίάεηιυΓ οιιίηι πιοηΐε$ Βεΐηεΐ εχ ίηίοι-ρΓβίαιίοηβ

ηοιηίηίϋ, οδΙβηϋβΓΟ εχεείδβιη εΐ οοβίεδίεπι νίιηιη.

Νϊιιι υΌιηυηι ϋεί ηοηο 8Ϊ£η'ιΠε3Γε (Ιίειίοηεπι, άί-

ευηΐ ϋ ςυί βεΐιιηΐ ϋη^υαιη ΗείΓχβηι. Οίι ίι ϊΐ3φΐε,

ή έν έτέροις τόποις πολλοίς, κατά της Ανθρωπινής

φύσεως υψούμενα τε χα\ χορυφούμενα. Έχ τούτων

ήσαν βουνοΥ χα\ δρη ύπερέχοντές τε χαΐ υποκείμενοι·

άλλ' ό νεβρος τών έλάφων, ό άναλωτικδς των δφεων, ί"

6 κα\ τους μαθητάς είς τήν τών έλάφων καταρτιζό

μενος φύσιν, έν οΤς λέγει , ότι άέδωχα ύμΐν έξου^·

σίαν τον Λατεϊν επάνω τών δφεων χαΐ σχοραίων,

πδσιν έπίσης έπιβάλλει τδ Γχνος, ταΰτά τε φυγα-

δεύων, χα\ μεθαλλόμενος άπδ τούτων προς έτερα, ώς -1^

δια τούτων τδ μέγεθος τών κατ' άρετήν υψουμένων

άναφανήναι, μηχέτι τοις γεωλόφοις της κακίας έπι-

σκοτούμενον. Τά γαρ δρη Βαιθήλ έοικεν έκ τοΰ ονό

ματος τής έρμηνείας, τδν ύψηλδν καϊ ούράνιον έν-

δείκνυσθαι βίον. Οίκον γάρ θεοΰ σημαίνειν την λέξιν '

8ιιρβΐ ηιοηία ΒείΙιεΙ. Εθ8 νίιΐίΐ ρυτ^αίιυ ει ρεΓ- Β ταυτην φασ\ν οί της Εβραίων φωνής έπιστήμονες

δρίθ3χ 3ΐιίπ)χ οειιΐυβ, ςυί ευηι ιΐίν'ιηίδ ίΐϋδ 8»Ιΐϋ>υ8

(1ιΐ! Πιιηΐ 3ΐΙνεΓ8υ8 3(1νεΓ80$ εο11ε8, δΐπιαΐ Ιταη-

δΗίΐ; ει ϋε ΐεπιροτε φιοιΐ ροδίεβ εδί ίϋΐιιηιιη,

Ι3ηςα3ηι ύ<ι μιη ριχδοηΐε \εΓΐ·3 ΓαοϊΙ : ρι-ορΙεΓε3

ςυοιΙ 8ΪΙ εεΠ3 εΐ Ϊη(1υ1>ίΐ3ΐ3 ςυχ 8ρβΓ3ΐιΐΓ £Γ3ΐί3,

βρειη ΐϋΐκμίϋΐιι οριι$ ί»ηι Γβεΐαηι ίηΐυεηβ.

ϋίΐ'ίΐ εηΐιη,' ςυοά ςυί , ηοΐιίΐί εε1εΓϊΐ3ΐε 831131

ϊ(1νοΓ5ΐΐ5 πιοηΐεδ , εΐ 3 εοΐϋϋιΐδ ίη εοΙΙεδ Ιγβπ-

είΐίι, $είρ8ϋΐη ο$ΐεη(1ίΐ Ίηιιηοϋϊίειη, ρο$ι ρ3ΓΪεΐεπι

ηιαιιοηδ, εΐ εχ ε3ηεεΙΜ$ νεΓΐ)3 Γαείεη$. δίε βυιεηι

Ιι:ιΙ»ι?ι ΙβχΙα&'.ΕεΜ Μο ιΙαΙ ροιΐ ρατίείειη τηειιιη,

ρτοιρϊείειι» ρετ [εηε&1τα&, αρρατεη» ρετ εαηεεΙΙοί.

Λΐΐ|ΐιβ ηυοά εθΓρθΓ3ΐίΐεΓ ςαϊϋειΐ) (1ε$εΓί1ιϊΐιΐΓ αΐι

θΓ3ΐίοηε, εδί ε]υ$ιηοϋί : ϋαηι δροη$3 ϊηΐυ$ ευβίο- ^

(Γιεηΐβ (Ιοηπιπι, ρεΓ Γειιε$ΐΓ35 βιηϋΐοΓ (ϋββεηΐ,

ε( ρβηείε ϊιιίεηηειίίο ιιίπι ηκριο βΓεεηΐε, οϊΙγ»

υΙΙυπα ίιιιρειίίηιεηΐιιηι , Οι βεπηοηί» εοηιπιυηϊεβ-

ΐίο, ρεΓ Γεηε5ΐΓ38 ςυίάειιι 8ε ϋεηιίιιεπίε εβρίΐε, ρεΓ

03ηεε1ΐ08 βιιίειιι ηυϊ βιιηΐ ίιι Γεηε8ΐΓί8, ίιιΙεΓίιιβ

οευΐο άεβρίεϊεηΐβ. Αιΐ3^ο^ίε3 3υΐεπ) εοιηΐεπιρίβΐίο

ΜςαίΐαΓ 8εηδΐιηι ρΓϊυβ εχ3ΐηίπ3ΐυηι. Υί3 εηίπι εοιι-

βεςιιειιΐϊχ Ιιυπΐ3η3ΐη η3ΐυΓ3ΐη Οεο εοη]υηεΐ3ΐη

ΓεάάίΙ ΟΓ31ΪΟ, μιίηιυιη *{αΊ(]ειη ϊρ83πι ϊΙΙϋ8ΐΓ»η5

ρεΓ ρΓορΙιείββ ει ρΓχεερίβ Ιε^ίβ. δίε εηίηι ίηΐεΐΐϊ^ί-

πιιΐ8, Γεηε3ΐΓ38 ηυίιίειη ρΓορΙιεΐ38, (]υί Ιυιτιεη ίη-

Ιταάυευηΐ : εβηεεΙΙοβ βυΐεπι, Ιε^βΓιυπι ρΓχεερΙο-

πιιιι εοηηεχίοιιειη : ρεΓ φιχ 3ΐιιΙ)ο ίηίΓΟ 8ΐιΙ)ί(

Διδ φησιν, ΈπΙ τά δρη ΒαιθήΛ. Είδε ταύτα δ χε-

χαθαρμένος κα\ διορατικός της ψυχής δφθαλμδς , 6

τοις θείοις έκείνοις αλμασι τοις κατά τών αντικειμέ

νων γεωλδφων γινομένοις συμμεθαίλδμενος· καϊ περ\ Ί \;

τοΰ χρίνου ύστερον γενησομένου, ώς ήδη παρόντος

ποιείται τδν λόγον ■ δια τδ πιστόν τε χΛ άναμφίβολον

τής έλπιζομένης χάριτος, ώς έργον τήν έλπίδα βλέπων.

Φησ'ι γάρ, δτι δ κατά τών όρέων πηδών εύχινήτω

τω τάχει, και είς βουνοϋς άπδ βουνών μεθαλλόμε- Γ

νος, στάσιμον δείκνυσιν έαυτδν κατόπιν τοΰ τοίχου

γενόμενος, κα\ έκ τών δικτύων τών θυρίδων διαλεγό-

μενος. "Εχει δέ ούτως ή λέςις ■ Ιδού ούτος Ιστηχεγ

όπίσω τον τοίχου ήμών, παραχύπτωτ διά τών θυ

ρίδων , έχχΰπτων διά τών διχτύων. Τδ μέν ουν '

σωματικώς έν τώ λόγω ύπογραφόμενον , τοιοϋ-

τόν έστιν ■ δτι ένδον οίκουροΰσαν τήν νύμφην διά

τών θυρίδων 4 έραστής διαλέγεται , καϊ τοΰ τοίχου

κατά τδ μέσον άμφοτέρους διείργοντος , άνεμπόδι-

στος γίνεται τοΰ λόγου ή κοινωνία, διά μέν θυ- )

ρίδων τής κεφαλής παρακυπτούσης, διά δέ τών

δικτύων τών έν ταΓς θυρίσι πρδς τά έντδς τοΰ

δφθαλμοΰ διακύπτοντος. Ή δέ κατά άναγωγήν θεω

ρία τής προεξητασμένης έχεται διανοίας. Όδώ γάρ

καϊ ακολουθία προσοικειοΐ τώ θεψ τή^ άνθρωπίνην

φύσιν ό λόγος, πρώτον μέν αύτήν διά τών προφητών

καταυγάζων κα\ τών νομικών παραγγελμάτων. Ού

τως γάρ νοοΰμεν, θυρίδας μέν τους προφήτας τους

τδ φώς εισάγοντας · δίκτυα δέ τήν τών νομίμων πα-

δρΙεηάοΓ νεπ Ιιιηιίηίδ. Ρο$1 Ιιχε βυίειη εβ( ρεΓίεείβ |) ραγγελμάτων πλοκήν · δι' ών άμφοτέριίν ή αϋγή τοΰ

Ιυεϊδ ίΙ1ιΐΓηίιΐ3ΐίο, ηυ3Π(1ο αρραταίΐ νεΓ» Ιυχ ϋδ ςυϊ

&6(1εηΙ ϊη Ιβηε&πδ ε( ίη υιη!>Γ3 ηιοΓίϊδ, ρεΓ εοη-

(εηιρεΓ3ΐίοηειη οιιπί ηοδΐΓ3 η3ΐυΓ3. ΡΓίυ$ εΓ^ο

βρΙεηϋοΓεδ ρΓΟρηβΙίεβΓυπι ϊηίεΙΙί^βηΐϊβπιιη βηίπιχ

Ϊ11υεε$εεηΐβ3, ρεΓ 3 ηοίπβ ηιεηΐε ίηΐεΐΐεείηβ Γβηε-

8ΐΓ3δ ει εβηοοίΐοδ, ίιηηιίΚυηΙ (ΙεδίάεΓΐυιη νίϋοηιΐί

βοίειη δυο άϊο. Οβίικίο δίε ϊά φιοά (ΙβδίάβηΙιΐΓ ρτο-

εεϋίΐ 3(1 εΠεοΐυιη.

Αιηΐίαπιυϊ αυΐβιη ςίΝΒηιηα ϋίείΐ ΕοοΙεδίχίβ ηυΐ ηοη-

ύαπι βδΐ ίηΐΓΛ ρϊΓίειεηι,δεά δίβΐ ρεΓ ΓεηεβΐΓ38 ϋΐ3ΐη ηΙΙο-

φκηβ. Βαροηάααιιπι, ΐηςαίΐ, ραΐηιείί$ ηιε»$, βιάκϊΐ

άληθινοϋ φωτδς έπ'ι τά έντδς παρεισδύεται. Μετά

ταΰτα δέ ή τελεία τοΰ φωτδς έλλαμψις γίνεται,

δταν έπιφανή τδ φώς τδ άληθινδν τοις έν σχότει και

σκια καθημένοις, διά τής πρδς τήν φύσιν ήμών συν-

ανακράσεως. Πρότερον ουν) αί αύγα\ τών προφητι

κών τε κα\ νομικών νοημάτων έλλάμπουσαι τ% ψυχ?|

διά τών νοηθεισών ήμίν θυρίδων τε καϊ δικτύων,

έπιθυμίαν έμποιοΰσι τοΰ Ιδεϊν έν υπαίθριο τδν ήλιον.

ΕΙΘ' ούτως τδ ποθούμενον είς έργον προέρχεται.

Ακούσωμεν δέ οία πρδς τήν Έκκλησίαν λαλεί ό

μήπω έντδς τοΰ τοίχου γενόμενος , άλλ' έστη διά τών

φωταγωγών αΰτή προσφθεγγόμενος. Άχοχρίνεται

" Ι.υε. χ, (9.
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γάρ, φησ'ιν, ύ άδεΧφιδός μον , και Λέγει μοί' Άνά- Α ηιίΛι' ." 5«Γρβ, νεηχ, ρτορχηηχια ηχεα, ρχιάΗτα χηεα, ^ο-

στα, έΛθέ, τ) πλησίον μον, χαΛή μον, περιστερά Ιιιηώα χηεα. βυοηίαη' β«β Αίβπΐί ρτχίετΗΐ, ίπιΰετ

μον. "Οτι Ιδού ό χειμών παρηΧθεν, ό ύετύς άαήΧ- βίίιί, εί «β τεαρχΊ. ΡΙοτει νηχ ίχιηΐ ίκ /«ιτα, Ιβπιριι$

θεν, έΧορεύθη έαντφ . Τά άνθη &φθη έν τη γν,\ό~} ριιίαίίοηίί αάνεπχΊ. Υοχ ΙχιτΙχιή* αχιάχΊα β*< ϊη Ιίΐτβ

■ καιρός της τομής ίφθακε. Φωνή της τρνγόνος πο$ίτα. Ρίεχι» ρτοίχιΐχΐ ι/το$$οι ίχιο». νίΐε$ βοτεηΐ, άε-

ήχούσθη εν τή γη ήμωτ. Ή σνχή έξήνεγκε τους

όΧννθονς αϋτής. ΑΙ άμπεΧοι ήμών χνπρίζονσιν,

ίδωκαν όσμήν. 'βς γλαφυρώς ήμϊν υπογράφει τήν

τοΰ ϊαρος χάριν ό πλάστης τοϋ έαρος, προς δν φησιν

-6 4α61δ, οτι θέρος καϊ έαρ, σύ έπΧασας αϋτά- λύει

τήν τοΰ χειμώνος κατήφειαν, παρεληλυθέναι λέγων

τήν χειμερινήν σκυθρωπότητα , κα\ τήν των ύετών

άηδίαν. Λειμώνας δείκνυσι βρύοντας καΥ ώραϊζομέ-

νους τοις άνθεσι. Τά δε άνθη έν άκμή είναι λέγει,

( καϊ πρδς τομήν έπιτηδείως Ιχειν, ώς ές στεφάνου

άετχιηΐ οάοτεηχ. Ο ςιιαηι εΙββκηΙβΓ ηοβίβ ιΐεδεπηίΐ

νβι-ίδ ίηιοΒηίΐαΐρπι ΟβπίοΓ τβπ», ειιϊ άίείΐ ϋβνϊά :

ΜιΙαίεηχ ει νετ, Ια βηχίιΐι εα". ΚοΙνίΙ ηίεηιίδ Ιχίδΐί-

Ιίαπι, (Ιϊηεηδ ΐΓ3ηεϊΪ8δθ ηίυεπιβη] ηιΟΒδίίΙίβηι, βΐ ΐπα-

ϋηυηι ηιο1ε5(ί3ΐη. Οδίβηιΐίΐ ρΓβΙβ δοίΐοηΐία εί (Ιεεο-

Γ313 ΠοπΙχίδ. ΓΐΟΓβδ 31]ΙβΙΏ όΊοίΙ 8δδ6 ίη 8110 νί{·0Γ6,

εί ]ηηη εβδε Ιεπιρεβήνοβ αά ρυΐαηάυηι : ρεπηάε 30

8Ϊ ρΙεχυπι οοτοηχ βιιΐ υηςυβηΐΐ εοιηροδίΐίοηειη

οηιηίηο Ιοίΐαηΐ ϋ ςιιί Ιεβ^ιηΐ Ποτεδ. Τεσιραδ 3υΐεηι

Ιχιίυδ Γεάϋίΐ ογβΙ'ιο, ηνίυηι ςυοςιιε εαηΐίουδ ϊη βΗ-

πλοκήν, ή μύρων κατασκευήν άναιρεϊσθαι πάντως Β νϊδ ΓβδοηαηΐίΙπίδ, δυβνϊ νοεε ΙιΐΓΐυι-υιτι δοηβηιε ίη

τοϋς άνθολόγους ■ ήδϋνει δέ τον καιρίιν 6 λίγος, κα\

ταΐς των ορνίθων ώδαϊς κατά τά άλιη περιηνοϋμε-

νον, της ήδείας των τρυγόνων φωνής ταΖς άκοαϊς

ιτροσηχούσης. Συκήν δε λέγει και άμπελον, τήν άπ'

αύτών γενησομένην τρυφήν, τοΓς φαινομένοις προοι-

μιάζεσθαι ■ τήν μέν τοΰς όλϋνθους έκφέρουσαν ,

τήν δε τψ άνθει κυπρίζουσαν , ώς κατατρυφαν της

εΰωδίας τήν δαφρηαιν. Οΰτω μεν ουν άβρϋνεται τϊ)

ύτριγραφί, της εαρινής ώρας ό λόγος , τ<5 τε σκυθρω-

πδν άποβάλλιυν, και τοις γλυκυτέροις έμφιλοχωρών

διηγήμαϊΐ. Χρή δε, οΐμαι , μή παραμεΐναι τήν διά-

νοιαν τή τών γλαφυρών τούτων ύπογραφϊ), άλλά δι'

αύτών δδηγηθήναι προς τά δηλούμενα διά τών λογίων

τούτων μυστήρια, ώστε άνακαλυφθήναι τον θηααυρον

•ιιγΗηιι, Γίειιηι ιαΐβη (Ιίοϊι ει νϊίειη, ηιιχ εχ βϊβ

ΓυΐυΓΧ βυηΐ (1ε1ίεί38 ίη ϋδ ηιιχ ηρραη-ιιΐ εχοπίϋβ :

ΠΙατη ςυί(1επι ^ΓΟδδΟδ ρΓούυεεηιειη, Ηαηε βυιεη

ε<1εηΐειη 0ογο8, υΐ εχ ϋοηο οάοΓβ νοίιιρίαίειη 30α-

Ιίιη ρβΓϋϊρίαΐ ο(Ιογ31(Ι8. Αίςυβ δίε ςπίιίειη ΙυχυηβΙ

0Γ3110 ίη ύεδο'ηυεηίΐο νιτιιο ΐειηροΓε, εί ΐΓΪ&ΙΐΙϊαιη

τερεΙΙεηδ, ει ΙυϋεηΙεΓ νεΓδβηβ ίη ]υευηάΪ3 ηβΓΓα-

Ιϊοηίϋυβ. Νοη οροΓίεΙ βυΐεπι, ηΐ ητϋίίΓΟΓ, εο^ίΐβ-

(ίοηειη ρετηιβηεΓε ίη ηίδ Ιυεηΐεηΐίδ ϋεδεΓίρΐίοηίουβ,

88(1 ρ8Γ 638 (ΐ8()ϋθί 3(1 63 Ου» ρβΓ 1)Χ8 ΐ'!θ(]Ιΐία 81-

^ηίβεβηΙιΐΓ ηινδίεΐ'ίβ, υΐ 3ρβΓί»ΙυΓ ΙΙΐ683ΐΐΓα$ ίη-

Ιβ1Ιί^6ηΙί3Γυηι, ηυί οεευΙΐ3(υΓ ίη ν6ΐ°1)ί$. Οαίϋ β8(

(Τίτο φιοιΐ (1ίϋίηιυδ? ΡηςοΓε ί(1ο1οΐ3ΐηχ 3ΐίςυ3ΐΐ(1ο

-Γ" -, εοηοΓβνεΓβΐ ββηυβ Ηαιηβηυηι, ηιοοίΐί Ιιοηιίηυιη η»-

τών νοημάτων, τδν έγκεκρυμμένον τοις (1ήμασι£Π Γ Ιιιγϊ εβηνεΓδβ 3(1 ευΐΐηπι ΓβΓϋΐη ίηιπιοοίΗϋηι. 5«ηι·-

ουν έστιν δ φαμεν; Πεπήγει ποτε τψ της είδωλολα- ι /« εηίηι, ϊηςυίΐ, βαηί, αηχ [αάαηΐ ϊΙΙα,είοτηηει φιΐ

τρείας κρυμψ τδ άνθρώπινον, της ευκινήτου φύσεως \ εοηβιΐυηΐ ίη εχ» **. Οοηδεηίαηβυηι βυΐβιη 6Γ31 Ιιχε

τών άνθρώπων προς τήν τών ακινήτων σεβασμάτων ϊιβ ΓιβΓΪ. Ουοιηοιίο βηίηι ςυϊ νβΓβηι 3βρίεϊυη(0ίνί~

φύσιν μεταβληθείσης. "Ομοιοι γάρ, ψιγι\, γέτοι-ττο οΐ

ποιοχΊττες αϋτά , καϊ πάντες οΐ πεποιθότες ίΛ'

αύτοΤς. Κα\ τδ είκδς έν τοις γενομένοις ήν. "Ωσπερ

γάρ οί τήν άληθινήν θεότητα βλέποντες, έφ' έαυ-

τών δέχονται τά της θείας φύσεως ιδιώματα* οϋτως

δ τή ματαιότητι τών ειδώλων προσανέχων, μετεστοι

. ηίΐαΐβιιι , ίη δβ βεείρϊυηΐ ϋϊνίηχ ηβΐυΓΧ ρΓορηε~

Ι3ΐεβ : ίΐα ηυί δίιηιιΙαοΓΟΓϋΐη 3(ΐβη(ΐ6ΐ>3ΐ Τ3ηίΐ3ΐίν

ΐΓ3ηδίθΓΠΐ3ΐ)3ΐυΓ ίη ί(1 ςηθ(1 *3ρίείεΙ)3ΐυΓ , Ιβρίβ

ίβεΐιΐδ βχ Ιιοηιίηε. Οαοηίαηι 6Γ^ο α,υχ ρεΓ ειιΐΐυπι

ί(1οΙθΓυπι ΐ3ρί<1υβΓ3ΐ, 3(1 'ίά <\ιιοά εδί ηιβίίυδ 8Γ31

'ϊιηηιοΜΙίδ η3ΐυΓ3, εοηοΓοία Γη§οΓ8 ϊάοΙοΙαίΓΪβΒ•III ■ " ■ —

χειοΰτο πρδς τδ βλεπόμενον, λίθος έξ άνθρώπου γινό- ,β3 άβ εβιΐδ» ρΓορΙεΓ Ηδρεταηι ηβηε ίίειηεπι ογϊΙιιγ

μένος. Επειδή τοίνυν άπολιθωθεϊσα διά της τών

ειδώλων λατρείας , άκίνητος ήν πρδς τδ κρεϊττον ή

φύσις, πεπηγυΐα τώ της είδωλολατρείας κρυμώ,

τούτου χάριν έπανατέλλει τώ χαλεπφ τοΰτφ χειμώνι ]> ρεΓ $-ε1ϋ Ιιοηιο Ιαρίιίαεταΐ , ει

ό της δικαιοσύνης ήλιος, καϊ έαρ ποιεί, τοΰ μεσημ- πίΓδϋδ Γΐ3ΐ 3^υ3 δβΐίεηδ ίηνίΐ»ιι

6ρινοϋ πνεύματος, τοΰ τήν τοιαύτην διαλύοντος πήξιν,

άμα τη άνατολή τών άκτίνων έπιθάλποντος άπαν τδ

ύποκείμενον ' ϊνα διαθερμανθε\ς τω πνεύματι δ διά

τοΰ κρύους άπολιθωθείς άνθρωπος , κα\ ΰποθαλφθε\ς

τη άκτϊνι τοΰ Λόγου , πάλιν γένηται δδωρ άλλόμενον

είς ζωήν αίώνιον. Πνεύσει γάρ , φησί , τδ πνεύμα

αϋτον, καϊ φνιχσεται ύδατα στρερομένης της πέ

τρας είς ΛΙμνας ύδάτων, καϊ της άχροτόμον είς

πηγάς ύδάτων. "Οπερ γυμνότερον πρδς τοϋς Ιου

δαίους ό Βαπτιστές άνεβόησε, λέγων τοϋς λίθους

ΐβΐ ]υ8ΐίΓιχ, βΐ νβΓ εΙΤίείΙ, ηιβπά'ιαιιο νβηΐο ηβηε 8θ1~

νεηΐβ ({Ιβείβπι, βίιηηΐ ευηι οηυ Γ3άίθΓυηι ΓονεηΙε

(]ΐιί(1ςιιί(1 831 8υ1)]εε1ιιπ), υΐ βρίι-ίΐυ βχεβΙβΓαείυβ ηυί

ίοΐϋδ Γ3(1ίθ ΥβΓΐ)ί ,

ΛψΐΆ 83ΐί6ηδ ίη νίι»ηι χΐεηοπι ΡΙαΜι

εηίηι ιρίχϊΐιΐ! ε>χι», ίηηυίΐ, εί {Ιχιεηΐ αηικε ", εοχι-

νεηα ρείτα ιη Ιαεχιι αςχιαηιηι, ει τχιρε ϊιχ [οη'ε»

αιματιιηι ".Όιιοιΐ ςυίίΐεηι αρβΓίίυδ ίυιΐκίδ Ββρίί^Ι»

είβηυνίΐ, άίεεηβ, ΙαρΐΑββ εδββ βυβείίβηϋοβ, υΐ Ιϊετεηΐ

ΙιΙΐΐ ρ3ΐή3ΓεΙΐίβ ΑΙ)Γ3ΐιχ '* εί 388ίιηίΐ3(ί ρβΓ νΪΓΐυ-

Ιεπι, Ηχο εΓ§ο 3 ΥβΓϋο ϋυάίΐ Εεείβδίβ , ρεΓ Γεηβ-

81Γ33 ρΓορ1ιεΙίε3δ 61 Ιβ{3ΐβ> 03ηθέ1Ιθ8 3εείρίεη8

δρΙεηύοΓβπι -ίεπιβίίβ : ευιη εοηδίβίεΓβΐ (Ιυειηηχ

ραπβδ Ιγρίευδ , Ιβχ , ίηηυβιη , ςυχ Γ^οΊβϋαΙ υηι-

0Γ3ΐη ΓυΙυΓΟΓϋπι οοηοηιπα, ηοη 3ϋΐβιη οδίεηάεοαΐ

" Ρ63Ι. ιχχιιι, 17. ■» Ρβ3ΐ. ςχιη, 8. β* ]οβη. ιν, 14. 84 Ρδβΐ. ανηι, 18. 87 ΓδβΙ. οχιπ, 8.

« Μϊΐΐη. ιιι, 9.



867 «68δ. ΟΚΕΟΟΚΗ ΝΥδδΕΝΙ

ίρδαηι ΓβΓυπι ίπ>3£ίηεηι, ροβΐ ψιζτο εΐαΐκιΐ νβπίβδ Α τούτους έγείρεσθαι, εις το γενέσθαι τέκνα τοϋ Πα-

ΙιΧΓβηβ Ο^υΓΧ, ρππιιιηι ςηίιίεπ) ρβΓ ρΓορ!ιεΐ3$ ΥβΓ-

Ιιιιηι Η1υ8ΐΓ3ηδΕεεΙεδ'ιιε:ρο$ΐε3 3υΙβπ) Εναη^βΙϋ ιιιη-

ηίΓββίαΐίοηβ οοηβυπιεηΐε οπιηβιη ιιπ)Ι>Γ3ΐίε3ΐη Ιίμιιτχ

νίβίοηεηι ,ρεΓ ςυαπι <1εδΐπιίΐιΐΓ ςυϊόβπι ραπβδ ίηΙβΓπιβ-

ό ίυδ, οοη] υημ'ιΐιΐΓ ηιι ι« ιη ςυί βδΐ "ίη (Ιοηιο 36Γ Ιυεί χΐηβ-

Γβχ, Λάεο ηΙ ηοη αιηρίίυδ ορυ$ Ιΐ3ΐ>ε3ΐ, υΐ βί ίΙΙα-

008031 ρβΓ ίβηε8(Γ38, ευιη ϊρ$3 Ιιιχ νεΓ3 ρεΓ γ:»<1ϊο5

ονβηββϋοοδ οηιηΐ3 φι:ν δυηΐ ΠΙυιηϊηεΙ. Ρι-ορΐεΓε3

νιτϋυιη οίαπίίΐ ΕεοΙεδί* ρεΓ Γεηε8ΐΐ'38, επββηδ

οΐίβοδ, εΐ (Ιίοεηβ : δυτ$;8 ςιιχ Ιβρββ ε$ ϊη Ιιιυπεο

ροοο3ΐϊ οοβηο, ιιικί' 3 βοΓρεηΐε Γυίβιϊ ίιηροιϋι», ει

εεοίύίδΙϊ ίη ΐείΓβπι, ει Γυίδΐί ίη 1;ψΜΐ ίηο&ειίϊεηιίχ,

«ιΐΓββ.

τριάρχου, δι' άρετής όμοιούμενα. Ταΰτα τοίνυν άκουε;

τοΰ Λόγου ή Εκκλησία, δια των προφητικών θυρί

δων κα\ των νομικών δικτύων δεχομένη την της

αληθείας αύγήν, Ετι συνεστώτος τοΰ τυπικού της δι

δασκαλίας τοίχου, τοΰ νόμου λέγω, τοΰ την σκιάν

ποιοΰντος τών μελλόντων άγαθών, ούκ αυτήν την ει

κόνα των πραγμάτων δεικνύοντος, ου κατόπιν Γστα-

ται ή άλήθεια έχομένη τοΰ τύπου* πρώτον μέν διά

τών προφητών έναυγάζουσα τη Εκκλησία τον Λόγον ■

μετά ταΰτα δέ τη φανερώσει τοΰ Ευαγγελίου πά-

σαν τοΰ τύπου τήν σκιοειδή φαντασίαν έξαναλίσκουσα,

δι' ής καθαιρείται μέν τ& μεσότοιχον · συνάπτεται

δέ ό έν τώ οίκω άήρ προς τ6 αίθέριον φώς , ώς μη-

κέτι διά τών θυρίδων χρείαν έχειν περιαυγάζεσθαι, αύτοΰ τοΰ άληθινοΰ φωτός διά τών εύαγγελικών άκ-

τίνων τά ένδον πάντα καταφωτίζοντος. Διά τοΰτο έμβοά διά τών φωταγωγών τη Εκκλησία δ Λόγος , ό

άνορθών τους κατερ1όαγμένους, λέγων · Άνάστηθι, δηλαδή έκ τοΰ πτώματος , ή τώ αίσχρώ της άμαρτίας

ένολισθήσασα , ή συμποδισθεΐαα διά τοΰ δφεως , κα\ εις γήν πεσοΰσα, κα\ έν τφ πτώματι της παρακοής

γενομένη, άνάστα.

Νοη 3ΐιΐ8ΐτ> ΙίΙ)ί δΐιΙΓιείΐ, ϊηςυΐΐ, η Ιβρβη δοΐιιπι

βπβϊ, 86(1 βιίαηι ρΓθ§Γ6<1θΓ8 ρεΓ νΪΓΐυΙυπι ρΓοίβ-

οΐιιιη, οιίΓδϋπι ροΓβζεηβ Ίη νϊηυΐβ. (}υοά ςυίίΐεπι

ιΐκΐϊοϊηιιΐδ ϊη ρ3Γ3ΐ)Γιεο. Νοη δοΐιιπ) εηΐπι εΠϊοίι

νεΛυπι ιι ι ΐοΐΐαΐ οηιΐδ ΗΙυά Ιεοΐϊ, δβάοΐίηηι ϊρβηητ

]ιώεΐ 3Π)Ι)ϋΐ3Γβ *·. Ουο ηιίΐιϊ νϊίΐεΐιη· δεηρίυτβ ,

ρεΓ ΐΓαηβευηΓίδ πιοίπιη, δϊ£ΐΓιΠο3Γ8 ρΓ0£Γ8δ8ΐπη εΐ

ιιυςιηοηΐυηΊ ϊη 1>οηο ··. 8ατςε, ίηηυιΐ, ει νεηϊ. Ο νΐδ

ϊιΐδδαδ ει ίηιρβιϊί " 1 ΕδΙ τενοΓβ νοχ νίΓΐυΙίβ νοχ

1)εί, ιι I ϊηο,υίΐ ΡδίΙηιίδΙη : Ο.\ιοη%αηι εεεε άαΰϊι νοεεηι

$ααιη, νοεεηι νϊτίνΐϊι : ε(, Ιριε άϊχίι εί [αεία «κηΐ,

Ίρα ηαηάανίΐ εί ετεαία ιυπί. Εοοβ ηυηο ςιιοςαβ

ιΐίχίι ]3οεηΐί : Χκπ/β ει νεηϊ : ει δίβΐίιη 3ύ οριΐδ όε-

ιΙαοϊΙυΓ (|υ<κΙ ]υ!>βΐϋΓ. Νβηϊ 8'ιηιυΙ βίςυβ 3οεερΐΐ νϊιη

ΥβΓοΐ, δΐ3( 61 388Ϊ81ΪΙ, ει 3(1 Ιυηιεη ρΓορε 3θοεάϊΙ,

υΙ ιεβίαΐυδ 651 ίρδε αυί 63αϊ νοο»νίΐ , ευιη βίο <Μ-

χΐδδεί νεΓθυπι:$«Γ9£, νεηϊ, ρτορϊηηαα τηεα, εοΐυ,ηύα

νιεα. ^[^^3 68( ηίο οηΐο $6Γπιοηίδ ? φίειηβύιηοάΊιηι

εοηχτεί 3ΐΐεΓυιη 3ΐΐεΓΪ ? ςυεπΐ3(1ιηο(Ιυηι οοιίδβΓνβ-

ΐϋΓ ρεΓ δεΓΪεηι, Ιβηηυβιη ϊη αΐίςιιο ΐοΓηυε, δεηδίιυηι

(:οηδθ(|υεηιΪ3 ? Λυιΐίΐ ]υ8$υιη : νεΓϋο οοηύπηβΙιΐΓ

3ε ΓΟϋΟΓβΐϋΓ, 6χοΊΐ3ΐιΐΓ, βοεεάΊι , βρρΓορίηηυ»! ,

ρυ1εηΓ3 ΓβάίϋΐΜΓ, εοΐυηιοα ηοοαίηβΙυΓ. Ουοηιοιίο

βηίηι ροίοδί Ιΐεπ ιιι ϊη δροουΐο ρυΙοηοΓ 8ίΙ 3δρο-

(ΐιΐ8, βί ηοη ριιΐοηπβ α1ϊοιι}αβ Γογιπχ ίεοερεΓΪΐ δί-

ηιυΐαοπιηι ? Εγ^ο Ιιιιπυηχ (]υοςιιβ ιοίυηο βρβευ-

1 11Π1 ηοη ρπιΐί βνοκίΐ ρυΙεοΓυιτι, ηιοπι ρηΙεΟΓΟ

3ρρΓορίη<|υ3νί(, βί ίηΓοηηΐΐυπ] ΓυίΙ Ίιιοβίηβ όίνίηχ

ριιΙοΙίΓίΐυύίηϊδ. Ουοπιο(1ο εηίιη δεΓρεηϋδ η3ΐ>υί(

δρβείβηι ηααηάίυ Ιπιηιί ]3ευί(, εί αά Ιρβυαι ββρεχίΐ :

(:ο(Ιειη νηοάο ροδίςυϊηι δαπ*εχί(, ει ηοηυπι δίϋί βηΐβ

οειιΐοδ ροδυίι, βίςιιβ νίΐϊο ΙεΓ§3 νεΓίίΐ, οοηίοΓηιβίυΓ

οΓΐΒΐη ϊΙΙϊ 3(1 ςιιοίΐ αδρίοίΐ. ΛδρϊοίΙ 3υΙβηι 3ά ρΓίηια-

ιίηιη βί εχειιιρΙβΓβιη ραΙεοΓΪίικϋηβηι : οχίεΓυιη

εοΙυπιΙ)3 ρυΙοΙίΓίΐυάο 881. ΡΓορίβΓββ ευηι Ιυεϊ βρ-

ρΓορίηηυβΓίΙ, Ιιιχ οΙΓιοίΙυτ. Ιη Ιυοε αυΐεπι Ι3η(]ϋ3ΐη

• □3(50 εΩ1η£β1)3ΐυΓ δροοίβδ εοΙυπιΙ)Χ, ϊΐϋυβ, ϊιιΐ|ΐΐ3πι

Ούκ άρκεϊ δέ σοι τδ άνορθωθήναι, φησ'ιν, έκ τοΰ

πτώματος, άλλά κα\ πρόσελθε διά τής τών άγαθών

προκοπής, τδν έν άρετη διανύουσα δρόμον. "Οπερ δί)

καΊ έπ\ τοΰ παραλυτικοΰ μέμαθήκαμεν. Ού γάρ

διανίστησι μόνον ό Λόγος τδ έπικλινίδιον άχθος

έκεϊνο, άλλά κα\ περιπατεΐν έγκελεύεται. "Οπερ μοι

δοκεϊ τήν πρδς τδ κρεϊττον πρόοδόν τε κα\ αΰξησιν

διά της μεταβατικής κινήσεως σημαίνειν ό λόγος.

Άγάστα ουν, φησί, καΙ ίξεΛθε. Ώ προστάγματος

δύναμις ! δντως φωνή δυνάμεως έστιν ή φωνή τοΰ

θεοΰ, καθώς ή ψαλμωδία φησίν , ότι Ιδού- δώσει τιγτ

$5ω»-ήν αύτοϋ, φων^χτ δυνάμεως. Κα\, Αϋτός είπε,

χαΐ έγεΗιθτ\σαν · αύτ&ς έτετείΛαζο, καϊ έχτϊ-

σΟησαγ^Κον καΙ νΰν είπε πρδς τήν κειμένην,

δτι 'Ατάστηθι ■ καΙ, ότι ΠρόσεΛθε· καΙ εύθϋς έργον

τδ πρόσταγμα γίνεται. Όμοΰ γάρ τδ δέξασθαι τοΰ

Λόγου τήν δύναμιν, και ϊσταται, κα\ παρίσταται, χα\

πλησίον γίνεται τοΰ φωτδςΓ|ώς ύπ' αύτοΰ τοΰ καλέ-

σαντος αύτήν μεμαρτύρηται , οΰτως είπόντος τοΰ

Λόγου· 'Ατάστα, έΛθέ, ή χίησίογ μου, χαΑή μου,

περιστερά μου. Τίς ή τάξις αϋτη τοΰ λόγου ; Πώς

έχεται τδ έτερον τοΰ έτέρου ; Πώς σώζεται καθ'

είρμδν ώσπερ έν άλύσει τιν\. τδ τών νοημάτων άκό-

λουθον ; Ακούει τοΰ προστάγματος · ένδυναμοΰται τώ

λόγω, έγείρεται , προσέρχεται, πλησιάζει, καλή

γίνεται, περιστερά όνομάζεται. Πώς γάρ έστι δυνατδν

καλήν δψιν έν κατόπτρω ίδεϊν , μή καλής τίνος μορ

φής δεξαμένου τήν έμφασιν ; Οΰκοΰν καΙ τδ της άν-

θρωπίνης φύσεως κάτοπτρον, ού πρότερον έγένετο

καλδν, άλλ' δτε τψ καλώ έπλησίασε, κα\ τή εϊκόνι

τοΰ θείου κάλλους ένεμορφώθη. "Ωσπερ γάρ τδ τοΰ

δφεως είχεν είδος έως Ικειτο έπ'ι τής γής, κα\ πρδς

αύτδν άφεώρα* κατά τδν αύτδν τρόπον, έπειδή άν-

έστη, καΙ τδ άγαθδν έδειξεν έ-αυτήν άντιπρόσωπον,

κατά νώτου τήν κακίαν ποιησαμένη, πρδς δ βλέπει,

κατ' έκεϊνο κα\ σχηματίζεται. ΓΒλέπει δέ πρδς τδ

άρχέτυπον κάλλος · περιστερά δέ τδ κάλλος. Διά

" ΜαΐΛ. ιχ, 6; Μβγο. η, 14. »· Ρδ3ΐ. Μνΐι, 2ί. " Ρ»»1. χχχιι, 9.
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τούτο τω φωτ'ι προσεγγίσασα , φώς γίνεται. Τφ δε Α οοΐυηιπχ, «ι^ϋ8 βρεεϊεβ κι^ηίβοτϊΐ αάνοηίοιη δαικίί

φωτΛ χ6 καλόν της περιστεράς είδος ένεικονίζεται, δρΪΓΪΙυδ.

εκείνης λέγω της περιστεράς, ής τδ είδος την τοΰ

αγίου Πνιύματος παρουσίαν έγνώρισεγ.

Οΰτω τοίνυν αύτή προσφωνήσας ό λόγος , κα\—

όνομάαας αυτήν, καλήν μέν δια τδ πλησίον, περι- ;

στεράν δέ διά τδ κάλλος^καΊ τά εφεξής διεξέρχεται,

ούκέτι λέγων κρατεΐν τοΰ χειμώνος των ψυχών την

κατήφειαν. Ού γαρ αντέχει πρδς την ακτίνα τδ

κρύος. Ιδού, φησίν, ό χειμαϊτ ΛαρηΛθετ, ό ύετός

άχηΛθετ, έζορεύθη έαντψ. Πολυώνυμον ποιεί τδ

κακδν, κατά τάς διαφοράς των ένεργημάτων δνομα-

ξδμενον. Ό αύτδς γάρ κα\ χειμών, κα\ ύετδς, κα\

σταγόνες , καθ' έκαστον των ένομάτων πειρασμού

τίνος κατά τδ Ιδιάζον σημαινομένου. Έν γάρ τφ

χειμώνι, τά τεθηλότα μαραίνεται, τδ έπ\ των δένδρων

κάλλος, δ διά των φύλλων φυσικώς ώραΐζεται, άπορ^·

0εΐ τών κλάδων, κα\ τή γη" καταμίγνυται. Σιγά των

μουσικών δρνίΟων ή μελωδία, φεύγει ή άηδών, ναρκά

ή χελιδών, άποξενοΰται της καλιάς ή τρύγων · μι

μείται πάντα τήν τοΰ θανάτου κατήφειαν, νεκροΰται

δ βλαστδς, Αποθνήσκει ή πύα. Και ώσπερ όστέα τών

σαρκών κεχωρισμένα, ούτως οί κλάδοι τών φύλλων

γυμνωθέντες, είδεχθές θέαμα γίνονται , άντ\ της

προσούσης αύτοΐς έκ τών βλαστών άγλαΐας. Τ£ δ' 4ν

τις λέγοι τά κατά θάλασσαν πάθη, τά διά τοΰ χει

μώνος γινύμενα ; Πώς έκ βυθών άναστρεφομένη καΐ

διοιδαίνουσα σκοπέλους και δρη μιμείται, πρδς τδ

δρθιον σχήμα κορυφουμένη τψ υδατι ; Πώς εφορμά

Ουηι βΓ£[0 βίο β&ηο βΐΐοευΐα 68861 οπιιίο, ει ΐρβιιη

αυΐάβιη ηοηαΐηωββΐ ρυΙεηΓβηι ρτορίβΓ ρΓορίηςυί-

Ιίΐεηι, εοΐυηιοβπι ουίβιη ρι-ορίβΓ ρυΙεηήΐυαΊηειη ,

ρβΓδβςυίΐυτ Ίά ψιοά άείηεερβ βεςυίίοι-, αΜεεηβ ηοη

•πιρίϊυβ άοιηϊηιή Ιπβηιίδ αηίπιβπιπι ΐπδΐίιίβπι. Νβ-

ςιιβ εη'πη ΓιΊ^υβ ΓΘ8Ϊ81ΪΙ ηάϊο. £«« εηϊηϊ, ίηςηίΙ,

Λί«»η« ρπΕίίπΊΊ, χηώετ αίίίΐ εί $ε ηεβρϊι. ΜβΙο π)ϋ!ΐ8

Ιηυιιίΐ ηοπιίηί, υΐ α,υοά ηοππηεΙυΓ εχ αΊΠεΓεηΐϋβ

ορβΓ&ιίοηιπιι . Ιάβαι βιιϊπη ει Ιιϊεπίδ βΐίηιηβΓ ει δΐϋΐχ,

βΐ εοηνεηϊεηΙεΓ οηϊευϊςυε ηοιηίηί (εηΐβΐίοηε βΐίηυα

εχ ρΓορΓίεοιε 8ί£ηίΩε3ΐ3, α"κ'ΐΐοΓ Ιιϊεπίδ, ρΓορίεΓ

ηιπΗίρΙίεβηι ιπαίοτυπι δ'ΐ£ηίΓιε3ΐ'ιηηεηι. Νίπι Ιι'ιεηιε

εί ςυχ βοπηίηηιαηΐ π)3ΓεεδευπΙ , εί 3γ1)οπιπι ριιΐ-

εΙΐΓΪΐυιΙο, ηιιχ ηβΙιΐΓβΙίιεΓ 8υ3πι νεηϋβΐιιίεηι 3ε (Ιε-

εοΓεηι οεεερίι 3 Γοΐϋδ , εχείϋίΐ 3 Γοΐϋδ ει ηιίδεεΙαΓ

18ΓΓ3Ϊ ; ηαυ8ϊε3Γυπ) ανίυηι βϋεί εοηεεηΐυδ : Γυ^Η

Ιυδοίηία, ΙΟΓρεΙ ηίπιιιϋο, 3 ηϊιΐο ρεΓε^πηβΐυΓ Ιιιγ-

Ιιιγ ; ϊηιϊΐαηΐιΐΓ οπιηία Ιπδΐίΐίαηι ηιοτίίδ, ίιιίεπί ζεΓ-

ηΐθπ, τηοΓίΐυΓ ΙιεΛβ : εί φΐο πιοϋο οβ83 δερ3Γ3ΐ3 3

03ΓηίΙ>υ8, 1X3 Γ3Π1Ϊ ηυιίαΐί ΓοΙϋβ «ΙβΓοΓπιε ενβιΐιιηΐ

δρεεοευΐυπι, ρΓο βρεείε 3ε (ΙεεοΓε ςοί είβ ><Ιβηΐ

εχ ββπηίηίϋυδ. Ουϊιΐ 3ΐιΐεπι εοπιιηειηοΓβΓε 3(ιίηεΐ

ε3 η υχ ϊη ιιιατΐ Ιιίεπιε βεείάυηΐ, α,υεπιβά'πιοάυπ)

3ΐ> ίηιο ενεΓβυιη ει ΐυπιεΓβεΐυηι βεορυΐοβ ϊηιίΐαΐυΓ

εί ιηοηιεδ, ϊη Γεείβηι Γι^ιιταπι ϊηδίβΓ νεΓίΐεΐδ 3ςυ3

καΟάπερ πολεμία τη γη, ύπέρ τάς μονάς έαυτήν £ Γ3δΐΐΒΐ3ΐ3 ? ςυεηΐ3(1πιθ(1υιη ΐη ΙεΓΓβιη ΪΓΓυί», ηοη

έπεκβάλλουσα , καΐ ταΐς έπαλλήλοις τών κυμάτων

πληγαϊς οΐόν τισι μηχανημάτων προσβολαΐς αύτήν

κατασείουσα. 'Λλλά μοι νύει τά τοΰ χειμώνος πάθη,

ταΰτα καΐ τά τοιαύτα πάντα μεταλαμβάνων είς τρο-

πικήν σημασίαν. Τί έστιν έν χειμώνι τδ άπανθοΰν τε

κα\ μαραινύμενον ; Τί τδ είς γήν έκ τών άκρεμόνων

άναλυόμενον ; Τίς ή σιωπώσα τών ωδικών δρνίθων

φοίνή ; Τίς ή θάλασσα ή έπωρυομένη τοις Οδασι ; Τί

έπ'ι τούτοις δ ύετός ; Τίνες τοΰ ύετοΰ αϊ σταγόνες ;

Πώς έαυτώ πορεύεται δ ύετός ; Διά τούτου γάρ, τδ

έμψυχόν τε κα\ προαιρετικδν τοΰ τοιούτου χειμώνος

ύποσημαίνει τδ αίνιγμα.

Τάχα γάρ καν μή 'καθ' ϊκαστον διασαφήση δ λό

γος, πρόδηλός έστι τψ άκούσαντι ή έκάστου τούτων

έμφαινομένη διάνοια · πώς έτεθήλει τδ καταρχάς ή

άνθρωπίνη φύσις, έως έν τφ παραδείσω ην, τψ τής

πηγής έκείνης ύδατι πιαινομένη καΐ βάλλουσα , οτε

^ν άντί φύλλων δ τής άθανασίας βλαστδς, ώραΐζων

τήνφύσιν άλλά τοΰ χειμώνος τής παρακοής τήν

(ϊίζαν άποξηράναντος, άπετινάχθη τδ άνθος, και είς

γήν άνελύθη , κα\ έγυμνώθη τοΰ κάλλους τής

άθανασίας δ άνθρωπος, καΊ ή τών άρετών πόα κατ·

κεειίδ 3ΐςαβ Ιιοδίϊδ εΓϋωρεηβ υΐΐι α Ιίηεε βυχ ηβυί-

Ιαΐίοηίδ, εί ΓΓεηυεηΙίυπι υηίίητυιη Ίεΐίΐχΐδ, Ιβηςιιβηι

βΐϊηυίουδ ηΐ3εηίηαπιηι ϊηβυΐΐϊουβ, ίρδαηι ςυ»1ίεηδ?

8εά Ιΐ35 ε( (]υ% δΐιηΐ Ι)υ]υ$πιοάϊ Ιιίεηιίδ 3ίΓεειίοηε8

οιηηεδ ηιίΐιί πιεηΐε νβΓΜ αά ΐΓορίεβοο (Ιειίηοεηβ βί-

ςηίΐίεβίϊοηειη. Οϋίιΐ δίι (]υοι1 Ιιϊειηε (ΙοίΙοΓβδοίΙ εί

ηΐ3Γεε8είΙ? ΟυίιΙ βΗ ςυοιΐ ίη ΙβΓΓαηι εχ πιιηίβ Γ88θ1·

νϊΐυΓ?0αχη3ηι δίΐνοχςυκ βϋεΐ εβηοΓβΓυπι 3νίυηι?

ςυοιΙηΗηι βϊΐ ιηβΓε <]υο<1 τυ^ίΐ ίΐυείίΐιιΐδ ? Οιιίδηαιη

άβίηιΐε ιίΐ ίηιηβΓΤ Οαβ δϊηΐ ϊηιΙ>π8 &ΐί11χ? 0α«ηη4*

ηιοιίιιηι ϊηιοεΓ βοεβί βΐ δβ Γβοίρίιιΐ ? ΡβΓ ηοε βηΐηι,

ϊιΐ (]ΐιο(1 εδί βηίηΐϊΐυηι εί Η1ι6γο βγοϊιγϊο ρΓχύίΐυηι,

ΙαείΙβ βί{ΐιϊΒε&( «ηί^πιβ Ιπι]ιΐδΙιΊβιηίδ.

ΓοΓίε εηϊηϊ είδϊ 8Ϊηςυ)3 ηοη εχρΙίεβΓίΐ ονβΐίο,

βυιΙίΙΟΓΪ επί ηΐ3ηϊίε8ΐ3 8εηΙεη(Ϊ3 ςυχ δε 08ΐεη(Μΐ

ΐη υηοηυοςυε εοΓυπι : αυεπιβα'ηιοά'υπι ϊη ΐηϊΐίο Ιιιι-

ααηα ^βπιιίηανίι ηαΐυτ.ι, ηυβηάϊπ Γιιίΐ ίιι ρ3Γ3<)ϊδο,

30.03 ίΙΙίυδ ίοηΐϊβ ίπί^ηΐη ει ξεηηίηβηδ : ΐ]ΐΐ3ΐκΙο

8Γ31 ρΓο ίοΐϋδ ^εΓηιεη ϊιηπιΟΓίβΙίΐΗΐίδ, ηαΙιΐΓ3ΐη (1β·

εοΓ3ηβ;8εϋ ευ πι Ιιϊεπίδ ;ηο1>εάίεηΐϊχ Γβύίεεπι εχ-

8ϊεε3δ8εΐ, Πθ8 ϊη ΐβπταιπ εχευιβυβ εδί , άίββοΐαΐηβ,

εί ηιπίβΐιΐδ ίοίί Ιιοηαο 3 ρυΙεΙίΓίίοιΙίηε ίιυιποπαΐί-

1»ΙΪ8, ει εχδίεε3ΐ3 Γυϊΐ ΗβΓϋί νίΓίοίπιπ, ΓεΓΓί^εΓ3ΐ3

εζηράνθη , της πρδς τδν βεδν άγάπης διά τδ πλη- " \η Οβυιη ε1ΐ3Γίΐ3ΐε , ρΓΟρίεΓεβ ηυοα" 3ΐ>οηα,3δδεΐ

Ουνθήναι τήν άνομίαν καταψυχούσης, δθεν τά ποι

κίλα πάθη τοΤς άντικειμένοις πνεύμασιν έν ήμϊν

έκορυφώθη, δι* ών τά πονηρά τής ψυχής ναυάγια

γίνεται. Άλλ' έλθόντος τοΰ τδ έαρ τών ψυχών ήμών

έμποιήσαντος, 8ς, τοΰ πονηροΰ άνέμου τήν θάλασσαν

ΐηϊηοΐΐββ, οηάβ ν3ΓΪχ βίΐεείϊοηεβ βοΎεΓδίδ ίΐ3ΐίΙ>ΐι8

ϊη ηοοϊδ δΐιιιΐ ϊη 3ΐΐυηι εχείΐβΐχ, ρετ ςυβδ ΟοηΙ

ιηαΐα 3ηϊηιχ ο>αΓη|1>. 8βά ειιιη τβηίβββΙ ςυί νεΓ

ϊη ηοβίΓΪί ιηίοι'ιβ ίπ(Ιί(Ιίι >ε ρΓοεΓββνΙΐ, ςηί, ευηι

ηιαίιΐδ νεηΐυβ πκιγο ίΐίςυαηάο εχείΐ388εΐ ει νεηίοβ
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ϊηοΓβραΙ, βΐ άΊείΙ ιηβπ : Ταεε, ο&ηινίειεε : εΐ αά \ ποτε διεγείραντος, κα\ τοις πνεύμαοιν έ-ιτιμά, καΐ

τή* θαλάσσή λέγει, Σιώπα, περίμωσο, τάντα εις γα-

λήνην, χα\ νηνεμίαν μετεσκευάσθη, κα\ πάλιν άνα-

θάλλειν άρχεται, κα\, τοις Ιδίοις άνθεσιν ή φύσις

ήμών ώραΐζεται ·' άνθη δέ της ζωής ήμών αϊ άρετα'ι,

I νΰν μεν άνθοΰσαι, τδν δέ καρπδν οΰτών τφ ίδίιυ παρ

εχόμενοι χαιρφ. Δια τοϋτό φησιν δ λόγος, Ό χειμών

παρήΧθεγ, ό ύετύς ΟΛήΛθεν, έαορεύθη έαυτφ' τά

άνθη ώφθη έτ τή γή, χαφός της τομής ΙφθαχενΤ^

\ Όρδς, φησί, τδν λειμώνα τδν διά των άρετών άν-

θούντα ; Όράς την σωφροσύνην , τοΰτό έστι τδ λαμ-

πρόν τε κα\ εύώδες κρίνον ; Όράς την αΙδω, τδ δόδον ;

τδ Εον, τοϋ Χριστού τήνεύωδίαν; Τ£ ουνού στεφανο-

κβκηίΟΙβηι 61 ΐΓ3ηςυίΙ1ίΐ3ΐβιη κΛμ\λ βιιηΐ οηαηϊ3,

βΐ ι-αηαι ίηεϊρίΐ ηοβίΓβ ηαίιιτη ρτορΓίίδ οπιβη

ίΙοΓϊ1>υδ ; νίΐ3>. αιιίβηι ηο8ΐΓ% ΠοΓβ» νίι-ΐιιίεβ, ηυηε

ηαίάειη ΟοΓβηΐ, βυυπι αυΐεηι ΙΥυοίυηι ρπτρβηΐ »υο

ΙθΐηρΟΓβ. ΡΓ0ρΙβΓ63 (ΙίοϊΙ δΟΓΪρΙϋΓΒΒ ΙβΧΐΐΙδ, ΗϊβΙΜ

ρτχίετϋΐ, ϊηώετ αδνΐ, *ί τίορΐί. ΡΙοτε» νίύ ΜΚΙ ιη

Κττα, ίεηιριιι ρνίαΐίοηίε αάνεηϊΐ. Υϊίΐκδ, ίηαυίΐ, ρΓ3-

Ιυηι Ποιβηδ νϊιΐυΐϊϋυβ! Υίάββ ιβιηρβΓαηΙϊβιη, ηοε

β8ΐ βρίβικϋϋυιτι ει Ιιβηε οίβηβ Ιίΐίυηι ? \'ί<1θ8 ρυάο-

Γβηι, ΓΟΜΟ 1 Υίίΐΰδ νίοίαπι, ΟΙιτίί,Ιί βοηιιηι οάθΓβιτι?

ϋθΓ 6ΓξΟ ρ6Γ ΙκΈΟ ΠΟΙ) ΙβΧΙδ 00ΓΟΠ3Π1 ? Ηθ6 6δΙ

ΐεπιριΐδ Ίη α,υο ΙιΙδ εοΙΙεείίδ οροιίεΐ Ιιυ]ιΐδΐηθ(1ί

(.ΟΓΟηίδ ΟΠ13Π. Τεηιρη» ρηιαίίοηη αάνεηχΐ. Ηοε πλοκεΐς διά τούτων ; Οδτός έστιν 6 καιρδς έν ψ χρή

ΐεδίϊΓιεβΙιιι- νοχ ΙιΐΓΐυηβ, ί(] ββΐ, νοχ εΐβπιβηΐϊβ ίη ν δρεψάμενον τή πλοκή" τών τοιούτων στεφάνων έγκαλ-

(ΙεβεΠο ·*. Ιοαηηββ εηΐηι εδί ΙυΐΐΟΓ. Ιδ εβί ρΓίεευι·- Β λωπίσασθαι. Ό καφές της τομής ίρθαχε. Τοΰτό

δΟΓ ρΓ3>εΐ3Γί ηυ]ιΐδ νβΠδ, ςυϊ Οδίβηίΐίΐ ηοιηίηίϋυβ βοι διαμαρτύρεται ή φωνή τής τρυγόνος, τουτέστιν

ρυΙεηΐΌδ ΠοΓβδ νίπυΐϊδ, βΐ ροιτί£ίΙ ϊίδ ςυϊ νοίιιηΐ ή φωνή τοϋ βοώντος έν τή έρήμω. Ιωάννης έστ\ν ή

Πογ68 οοΙΙϊββΓθ : ρεΓ ηυοβ Ο8ΐεο(1ε1)3ΐ ΠοΓεηι <|ΐιϊ τρύγων. Ούτος 4 τοΰ φαιδρού Εαρος πρόδρομος, 6 τά

ΒΐΐΙ β ΓβιΙίεε ^εδδ6, ηβιηρβ Αξηιιηι ϋεϊ ςυί ιοί- ' Ί καλά της άρετής άνθη τοις άνθρώποις δεικνύων, και

ΗΙ ρεεεβίβ ιηυηάΐ, εΐ 8ΐι^^0ΓβΙ)3ΐ Ηε ιηβΐΐδ ροεηϊΐεη- τοις βουλομένοις άνθολογεΐν προτείνων δι' ών

Μ3Π1, εΐ νΐΐ3ΐη (1ε@εη()3ΐιι εχ νίτΐϋΐε. 1 ύπεδείκνυε τδ έκ της (5ίζης τοΰ Ίεσσα\ άνθος, τδν

άμνδν τοΰ θεοΰ τδν αΓροντα τήν άμαρτίαν τοΰ κόσμου, κα\ ϋπετίθετο την έκ τών κακών μετάνοιαν χαΐ

τήν κατ' άρετήν πολιτείαν.

Ανάίία ειΐ βηίιιι, ίηηυίΐ, νοχ ΙιιΠηΗι ϊπ ίεττα Ήχούσθη γάρ, φησ\, φωνή της τρνγόνος έτ τη

«οβίΓβ. ΤεΓΓ3ΐη Γο-Πε ιιοηιϊηβΐ εοδ ςιιϊ βαηΐ ά»- γη -ημών. Τάχα γήν τους κατεγνωσμένους έν κακία

ιηηαΐί ίη νίιίο, ςυοβ ρυυΐίοβηοδ ει πιεΓείΓΪεεδ (ΙΐοϊΙ κατονομάζει, οδς τελώνας τε χα\ πόρνας λέγει τδ

ΕνβηββΜιπη, 3 ηυίϋυί, βυάίΐυηι εβί νβΓϋυιη ^ο^ηη^δ, Εύαγγέλιον, έν οίς ήκούσθη τοϋ Ιωάννου δ λόγος,

εΐΗΐι ΓβΙϊςυί υιίηίηιε 3(1ηιίδίδδεηΙ ρΓίβιΙίοαΙίοηβπι . τών λοιπών ού παραδεξαμένων τδ κήρυγμα. Τδ δέ

φυοά βιιίειτι άϊεΐυπι 681 <1β Λεα : ΡτοίαΙΗ ατοαο$ ^Γπερ\ της συκής είρημένον , δτι Έζήνεγχε τούς

*αο», Γ3ΐίοαε 8ΐε Ϊη1ε11!β3πιυδ: Γίευβ οΐ) 03ΐ0Γ6ΐυ, έΛύνθονς αύτής, ούτωσ\ τώ λόγω κατανοήσωμεν ·

681 ρΓ»()ί(3 VI ίΐΐδίζΐΐί 3(ΐΓ3ΐΐ6Π(]ί ΗυΠΙΟΓίδ 6Χ ρΓΟ-

ίαιιάο. ϋιπιι 3υΐειη πιυΐΐυδ (ιυπιΟΓ εοπδίδίβΐ ίη πιε-

«1υίΐ3, η«εεβ83ηο η3ΐαΓ3 ρβΓ ηιιπιοΓυηι εοηεοείίο-

1ΙΟΜ1 ίη ρίβηΐβ, βχρείΐίΐ εχ Γβηιίδ ίηυΐίΐεπι ει Ιειτβ·

«ΐΓβιη ΙιυιηοΓοηι. Ιϋςιιε δχρε ΓβείΙ, (Ιοηεε δίηεεΓυηι

γι 3(1 ηυΐΓΪεηιΙαηι αρίαπι ηυηιοτειη ηρίο ρΓθΓβΓ3ΐ

ΐευιροΓβ, 3ΐ» ίηυΐϊΐϊ εχρυΓ^βΐυπ) ςυβΙΊιβιβ. Οιιοιΐ

6Γ^ο αηΐε ιΐυΐεειη εΐ ρεΓΓεεΙυπι ίπιείιιηι, α ϋευ ίη-

Έλκτική της έν τώ βάθει νοτίδος διαφερόντως ύπδ

θερμότητός έστιν ή συχή. Πολλής δέ κατά τάς έν-

τεριώνας της ίκμάδος συνισταμένης , άναγκαίως ή

' φύσις διά της τών ϋγρών πέψεως της έν τώ φυτψ

γινομένης τδ άχρείόν τε κα\ γεώδες της ίκμάδος έκ

τών άκρεμδνων άποσκευάζεται. Καΐ πολλάκις τοϋτο

ποιεί, ώς άν τδ ειλικρινές τε κα\ τρόφιμον έν τφ κα-

Οήκοντι καιρφ προβάλλτ], κεκαθαρμένον της άχρή-

βΐ3Γ ΓηιεΙυδ ρΓοάαείΙυΓ, ^ΓΟδδυβ (ΙίείΙυΓ, ςυοά · στου ποιότητος. Τοϋτο τοίνυν πρδ τοΰ γλυκέως τε κα\

ψικίειιι 681 ίρδυπι ςυοηυε βδευΐεηΐυηι ηοηηυη- τελείου χαρποΰ ύπδ της συκής έν καρπών είδει προ-

<|ΐι:ιιιι νοίειιΐίϋΐΐδ : ηοη βδΐ ΐαιηεη ΐΐΐβ Γηιοΐιΐδ, 8β<1 βαλλόμενον, βλυνθος λέγεται* δπερ κα\ αύτδ μέν

ΙΊΊιεΙιιβ ρΓοεειηίυπι. Ουί ει^ο 63 νϊάίΙ, ΓπιεΙιιπι ηιοχ έδώδιμον έσθ' δτε τοϊς βουλομένοις έστίν · ού μήν

Ι'υΙυΓυιη οηιηίηο 6\8ρβεΐ3ΐ. δυηΐ εηίιη 8ί(*ηυπι β- έκεΐνό έστιν δ καρπδς, άλλά τοϋ καρπού προοίμιον

εαυηι βδεηΙεηΙβΓυιη 8Γ0881, ςιιοβ άΐεϊΐ Οεαπο ρΓΟίυ- )>-γίνεται. Ό ταΰτα τοίνυν θεασάμενος, κα\ τδν καρπδν

Ιϊβδβ. ΟυΪ3 βηϊιη ν«Γ δρΪΓΪΙυβΙβ δροηδΧ (ΙεδεΓίοίΙ δσον ούδέπω πάντως έκδίχεται. Σημεϊον γάρ τών

0Τ3ΐίο : βδΐ βυίειη Ιιοε Ιβιηρυδ ίη εοηΟηίυ ιΐιιοπιιη

ιβηιροηιη), ηεηιρβ εΐ ιηδίίΐίχ ηίεηιβίίβ, ει Γπι-

( ι υ ιι ίη , ςυί εο1Ιί(~ιιηΐυΓ Χ8ΐ3ΐε, ρ3Γΐίείρ3ΐίοηϊδ :

ρΓ0ρ(6Γ63 ι»3ΐ3 (]ιικΙοιιι ρηείεΓΪίδδβ ϋίΐυείϋε βηηυη-

ΐι.α , ρεΓΓεείοβ βυΐεπι Γπιπιΐδ νίι-Ιιιΐίδ ηοη(1υπ)

3ρεηβ οβίεηιΙΊΐ. δεϋ Ιιοβ ςυίόεηι Γεεοη<1ϊΐ 3ο ΓβδβΓ-

Υ31 ίη Ιβπιρυδ ορροι-ΐυηυιη, ς»3η(1ο 328(38 ΊηδίΐΙβ-

Γίι. δείδ 3ΐιΚΊΐι οηιηίηο ψικΙ δϊ^ηίΓιεείιΐΓ ρβΓ Χδίβ-

Ιεηι ει νοεβ Ουηιίηί, ηβηιρβ ηυοιΐ Με**ΐ* ειί ιοε-

εαίί ομμμμμΜο » ; ηυηε 3ηΐεπι οβίεηιΐίι ΟοΓβηΐβδ

ι>ρεδ νιπιιΐυιη, ςηβΓυηι ΓΓυείαδ, υΐ ()ίεί( ΡΓορΙιείβ,

έδωδίμων σύκων ο'. δλυνθοι γίνονται, οΰς έξενηνοχέ-

ναι φησι τήν συκήν. Επειδή γάρ τδ πνευματικδν

ίαρ ύπογράφει τη νύμφη δ λόγος · δ δέ καιρδ; ούτος

μεθόριός έστι δύο καιρών, τής τε χειμερινής κατη-

φείας, κα\ τής έν τφ θέρει τών καρπών μετουσίας *

διά τοϋτο τδ μέν παρωχηκέναι τά κακά, διαρρήδην

ευαγγελίζεται · τους δέ καρπούς τής άρετής οΟπω

τελείως προδείκνυσιν , άλλά τούτους μέν έν τφ κα-

θήκοντι χαιρφ ταμιεύεται , δταν στή τδ θέρος. Οίδα^

δέ πάντως τδ διά τοΰ θέρους δηλούμενον έχ τής τοΰ

Κυρίου φωνής, ή τοΰτό φησιν, ότι Ό θερισμύς ανΚ·

·* Μ3110. ιιι, δ ; Μί»Γε. ι, 3. Μ ΜίΐΙη. χιιι, ο».
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κνυσι διά των αρετών άνθουσας, ών δ καρπδς, χαθώ;

φησιν δ Προφήτης, έν τώ καιρώ τώ ίδίω προφαίνεται.

Της τοίνυν άνθρωπίνης φύσεως κατά την μνημονευ-

Οεϊσαν ένταϋβα συκ^ν, πολλήν διά τοϋ νοηθέντος ήμΐν

χειμώνος κακήν ίκμαδα συλλεξαμένης , καλώς δ το

ψυχικδν Ιαρ ήμΐνέργαζόμενος, καΙ ττ) καθηκούση γεο-

πονί» φυτηκομών το άνθρώπινον, πρώτον μεν έκ-

6άλλει της φύσεως πάν δσον γεώδες καΐ άχρηστον άντ\

άκρεμόνων, δι' έξομολογήσεως άποσκευάζων τά περιτ

τώματα. Είθ' οϋτως χαρακτήρα τινα της έλπιζομένης

μακαριδτητος, δια της άστειοτέρας ζωής έπιβάλλων

τώ £ίω, οΤίν τισιν όλύνθοις τήν μέλλουσαν γλυκύτητα

τών συκών ευαγγελίζεται. Κα\τοϋτ< έστι τδ λεγόμενον,

ηαΐυΓβ, εοη$;πΐ6ηΙεΓ Ποηί , <Ιβ ηιια Ηίο ΓιΙ ιηεηΐίο,

ρβΓ Ϊηΐ6ΐ1εεΐ3ΐη η ιηο&ίδ Ιιϊβηιβιη ΓηβΙιιηι εοΙΙε^βηΐ

ΙιιιηιοΓβιη, Γβοΐβ ςυί αη'ιιη% νει· ϊη ηοϋίβ εΑιείΐ, εΐ

εοηνβηίβηΐί 3£ΐ-ίευΙΙι>Γ3 ϊη ηο&ίδ ρΐ3ηΐ3ΐ ί(1 ςυοά

681 Ιιιπηηιηιΐ]], ρπιιιιιιη ςκίιΐυπι 3 ηβΙιίΓα εχρείϋΐ

(|ΐΓκΙ(]ΐιίιΙ βδΐ (εΓΓεηυηι 61 ϊηιιΐίΐβ, Μΐηοπιηι Ιοοο,

Ρ«γ εοηΓβ&βϊοηβπι εχρβΙΙβηδ βχοΓβηιβηΐβ. Βτίτκίο

Ιιβ3ΐ'ιΐιι<ΗηΪ8 (|ΐι;κ βρεΓ&ΐιιι-, φιοηκίαπι εΙΐ3Γ3εΙ«Γ6πι

Γ ρβΓ ηοηβδΙίοΓβιη νίνεικίϊ πιΐίυηοιη ίη^είεη$ Ιιοιυί-

ηϊϋυδ, νείιιιϊ φιίΐηίδΐΐαηι £Γ088°Ι8, ΓπιοΙυιιηι Γιιΐη-

Γ3ηι ηιηαηϋαΙ ϋυΐεεάίηβιη. Ει Ιιοε ε&ΐ π,ιιοά" άίεί-

Ιιιγ, Ι'Ίαιχ ρτοίηΐϊΐ ζτοαο» $ηο$. Ιΐ3 ιηίΐιϊ ίιιίεΐΐί^ε

βΐίβηι ΠοΓεηίβηι νίΐεπι, εημίδ νίηυπι ςυίάεπ) φιοό!

οτιΉσυχήέξήνε^ετούςόΛ^θονςαύτής^τω^^^α^ 00Γ η0ΙηίηΪ3. ΐηιρίβϋίΐ ϊρδϋΐη ΟΓβίεΓεηι

μο\ νδησον καΐ τήν κυπρίζουσαν άμπελον, % δ μίν οΐ- Β 8;,ρίβ111ι36 : 61 ρΓοροηεΙϋΓ εοηνίνίϊ ιιΐ βχ δυοϋηιί

νο«, δ τήν καρδίαν εύφραίνων, πληρώσει ποτέ τδντής ρ^ϊ^ιίοι,β 1ί1)6Γβ ηιΐδεββΙιΐΓ αά ϋοηίηι βΐ 80

ϊοφίας κρατήρα- κα\ προχείσεται τοΧς συμπόταις έχ ΜβιΠ Ι||3Π1 άιοο, ρβΙ< ςυ3π1 η0πιΙηϊΙ>ιΐί

βχ Γβ1)ΐΐ8 πιβίβΠίΐΗΙιιΐδ Γι( ΐΓβηβηιυΟΙίο 3(1 ϊ(1 ςυοά

' «81 ϋϊνϊηίυβ.

τοϋ ύψηλοϋ κηρύγματος κατ' εξουσΐαν άρύσασθαι εις

άγαθήν τε κα\ νηφάλιον μέβην. Έκείνην λέγω τήν

μέθην, δι' ης τοις άνθρώποις ϊχ τών υλικών πρδς τδ

Οειδτερον ή ϊκτασις γίνεται.

Κϋν μέν κυπρίζει δια τοϋ άνθους ή άμπελος, καί Ι Νιιηε ςυίϋειη ΠοΓεΙ νϊΐίδ, βΐ βχ Μ ρβΓ Ποιεηι

τις έχ.δίδοται παρ' αυτής άτμδς ευωδιάζων, ήδΰς και | ειηϋΙίΙϋΓ ν»ρθΓ (μιίϋβιιι 1)βηΐ! οΐβιΐδ εΐ δΐιβνϊδ, εοη

ττροσηνής , πρδς τδ περιέχον πνεύμα κατακιρνάμε- ' ιεηιρβηΐυδ εοπι 3ΐηΙ>ίβη1β βρΐπία. ΝοκΙϊ βιιίεηι

νος. Οίδας δέ τδ πνεύμα πάντως, Λ τήν εύωδίϊν ταύ- οιηιιϊιιο 8ρίΗ(υιη, ςιιϊ εβίείΐ γιιιπο ϋοπυιιι οϋοΓειτι

ίην τοϊς σωζομένοις έργάζεται , παρά τοϋ Παύλου ; ϋ4 φη β»1νί Ιηηΐ, υΐ ηυί Ηοε (Ιϊιΐϊεεπδ 3 Ρβυΐο *·

μαθών. Ταύτα προδείκνυσι τή νύμφη δ λίγος, τοϋ I Η«ο βροηδ» θΓ3ΐίο ρΓΪϋδ οδίεηιΐΐΐ ίηείϊοϊη ει ηοΐ38

καλοϋ τών ψυχών Εαρος τά γνωρίσματα, και έπισπεύ- ι,0„; νβΓ;5 3ηϊηΐ3Γυπι, ει 83ΐη ϊηοίΐαΐ υΐ Γπι»Ιιιγ ϋδ

δει πρδς τήν τών προκειμένων άπόλαυσιν, διεγείρων ' η,,»; βιιηΐ ρΓοροδίΙβ, νεΛϊδ εβιη βχεϊίβηδ, 5«Γ^ί,

(Ιΐοβηδ, γβϊμ', ρτορίηηνα πιβα, φηΐεΐιτα ιηεα, ουίηηώιΐ
αύτήν τώ λόγφ. Ανάστα , λέγων , ίΛθέ, ή πΛησίον

μου, κα,Ιή μον, περιστερά μον. "Οσα δδγματα δι'

δλίγων έν τοίς (ίήμασι τούτοις δ Λόγος ήμΐν δποδεί-

«νυσιν ! Οϋ γάρ κα-ά τινα παρέλκουσαν ματαιολογίαν

τοις αύτοϊς (ίήμασιν έμφιλοχωρεϊν τήν Οεδπνευστον

διδαΐΓκαλίαν έστίν εικός. Αλλά τι μέγα και θεοπρε-

πές νδημα δ^ά της παλιλλογίας ήμΐν ύποδείκνυται.

Τδ δέ λεγδμενον τοιούτον έστιν · 'Η μακάρια κα\ άΐ-

δΊος κα\ πάντα νοϋν υπερέχουσα φύσις, πάντα τά δντα

ίν έαυτ?5 περιέχουσα, ύπ' ούδενδς περιέχεται δρου.

Ουδέν γάρ έστι περ\ αυτήν θεωρούμενον, ού χρόνος,

ού τόπος, ού χρώμα, ού σχήμα, ούκ είδος, ούκ δγκος,

ού πηλικότης, ού διάστημα, ουδέ άλλο τι τών περι-

γραπτικών δνομα, ή πράγμα, ή νόημα, άλλά παν

ηιεα. (}ιιαιη ηιιι1ΐ3 ΐυΐβιη ιΐηηηιβία ρηυείδ Ιιίδ νβΓίίδ

ηοϋίδ Οδίβηιΐΐΐ ΥβΓίιυΐΓ. ! ηοη εη'ιηι ϊηβηΐ αΐίηυα βΙ

8ΐιρεΓν3ε3ηε» οΓ3(ίοηε ίη ϊίδΗεηι νεΐ'1)ίδ 1η1>εη1ει

ίιηιηοΓ3Π (ΙίνϊηίΙαβ ϊη$ρΪΓ3ΐ:ιπι ϋοεΐΓϊη3ΐη βδ( εοη-

8βηΐ3ηειιηι. δεϋ ηΐ3ςη3 3ΐϊηιΐ3 εΐ Οεο εοηνεηϊβηβ

ίηΐ<Ί1ί<;.·ηΐκι οδίεικΙΊΐιΐΓ ηο1)ίδ ρεΓ Ιιβηε Γερβΐϊ(3ΐη

8βηΐβηΐ!3ΐη. Οιιοιΐ 3ΐιΐοηι όΐοΐΐατ £81 1ίυ]υδΐτΐ0(1ϊ :

Ββ3ΐ3 εΐ χΐεΐ'ηβ ε( οπιηειη ίηΐε1Ιί§εηΙΪ3ΐη εχεβ(1εη$

ιΐ3ΐιΐΓ3, οπιηΪ3 ςυχ 8ΐιηΙ ίη δβϊρδβ εοετεβη», 3 ηιιΙΙο

Ιβηηίηο εϊΓΓίιιικΙαίιιι-. Νίΐιϊΐ βδΐ επίηι ηυοά εΪΓεβ

ίρδ3πι εοιΐδϊ(1εΓ3ΐιΐΓ, ηοη Ιεηιρυδ, ηοη Ιοειίδ, ηοη

εοΙοΓ, ηοη Ω£ΐΐΓ3, ηοη ιη»^ηίΐιΐ(1ο, ηοη ςιΐ3η1ίΐ38.

περ\ αύτήν νοούμενον άγαθδν ε!ς άπειρδν τε καί ά- ρ ,ιοη »η,β"»"«"». »β<1»β «"">" »'<"ίΙ ηοαιβη ρβΠϊηεηβ

όριστον πρόεισιν. "Οπου γάρ κακία χώραν ούκ Ιχει,

•αγαθού πέρας έστ'ιν ούδέν. Έπ\ γάρ τής τρεπτικής

φύσεως, διά τδ Γσην έγκεΐσΟαι τήν δύναμιν τή προαι-

,ιέσει πρδς τήν έφ' έκάτερα τών εναντίων ^οπήν, τό

τε άγαθδν τδ έν ήμΐν, και τδ κακδν ταΐς διαδοχαϊς

αλλήλων έναπολήγει , κα\ γίνεται τοϋ άγαθοϋ όρος

ή έπιγινομένη κακία, κα\ πάντα τά τών ψυχών ήμών

επιτηδεύματα, δσα κατά τδ έναντίον άλλήλοις άντι-

καθέστηκεν, είς άλληλα λήγει, και ύπ' άλλήλων δρί-

ζεται. Ή δέ άπλή κα\ καθαρά κα\ μονοειδής κα\

άτρεπτοςκα\ άναλλοίωτος φύσις, άε\ώσαύτως έχουσα,

κ:Ί ουδέποτε έαυτής έξισταμένη, διά τδ άπαράδεκτος

3ΐ1 εΪΓουιηδΓ.ΓΪρΐίοηβιη , 3υΙ Γβδ , 3ΐιΐ ίηΐβΐϋββηΐία,

86(1 οιηηβ 1)οηιιιη ςυθ(1 είπ-β ίρδ3ΐη ίηΙβΙΙί^ίΙυΓ ρΓΟ-

εβιΐίΐ ίη ΐηΓίηίΐυηι, βΐ ηιΐηίηιβ ο'ίΓουιηϋΟΓίυίΙιΐΓ. Ιΐυί

βηίπι νϊΐϊο 1ΗΙ 1 1 οδ 681 Ιοευβ, ηυΙΙυβ εβί 1>οηί ϋηϊ».

Ιη Γηη(3ΐ)ΐ1ί βηίηι ηβΐυτ», ρΓορίβΓθβ ςιιοά ρβπίει

ίηβδί ροΐεδίηβ ε( ΙίϋβΓβ βΐί^βιηΐί νοίυηΐβδ αά ίΐιείΐ-

ηβΐίοηβηι 3ε ρΓορβηδϊοηειη αά η(Γ3ςιιβ οομΙγ3γι3,

ςιιοιΐ εδί ίη ηοϋίδ Ιιοηιιηι ει ηιαίιιιη ϊια (ΙβδϊηηηΙ, ^

π I δΠιί ίηνϊεειη δυεεειίαηΐ : ει ηοηί βδΐ Ιεηηίηιΐδ

νΐι'πιηι 3(1νβιιΐειΐδ : εΐ οηιηϊβ 3ΐιίηΐ3Πΐηι ηοδίΓαπιηι

6ΐιΐ(Ι ί« ει Ϊηδ1ίΐιιΐ3, ηυχ βίοι ϊηνίεβηι βάνβΓββηΐιΐΓ,

ίη 86 ίηνϊεεηΊ ιΐββϊηαηΐ, εΐ » Ββ ίηνίεεηι Ιβπηϊιοηΐιι γ.

»* Ρδβΐ. ι, δ. " II Οογ. π, 16.
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Ηίωρίεχ αιιΐοηι ει ρυηι βΐ υηίΓοπηίδ εί ίιηιιιυΐϋηίϋδ Α είναι -ης πρδς το κακδν κοινωνίας, αόριστος έν τιϊ>

(Ί ίΐ>3ΐΐεΐ°3ΐ)ίίί8, (Ί Ο,ΙΙΧ δΙΊΙΐμίΜ' ΒίΐΙΙΪΙίΙβΓ (1 ΟοϋβΠΙ

ιιιοϋο 86 Ιιαϋβΐ ηαΙυι-3, βΐ 3 δοίρδβ ηυηηυβηι εχεεϋίΐ :

ρΓορίβΓβ» ()ΐιοι1 ηοη δίΙ εαραχ δοείεΐ3ΐίδ ευηι ιηβΙο,

ιηβιιει ίη 1>οηο ηιίηίυιβ οίΓουπίΜπρΙα, ίι: δε ηυΐίαιη

νίϋεηδ Γιηεπι, ρΓορΙβτεα α,υοϋ ίη $ε ηυΙΙυιη νίϋεαΐ

εοηΐΓ3Γίαιη. ΟυαικΙϋ εη;ο ΙγβΙπΙ 1ιυπΐ3η»πι βηίηιηιιι

3(1 &υί ρ3Γΐϊεϊρ3ΐίοιιειιι, χαυβίϊ &επιρβΓ ηιεηδυΓβ, ίη

ε3 ςυχ 3(1 ίϋ (μιοϋ ε.<>1 πιείίιΐδ 3ε ρΓΧ&ΐ3ηΐϊυ$ Γιΐ

βχβυρβηΐίοηβ, ««μιγ^ι δυρΓ.ι ε3ΐη ψιχ εβί ρατίϊ-

εβρβ. Ν3ΐιι 3ΐιίι»3 α,ιιίϋοηι $είρ$3 ββιιιρβτ Γα η)3,)0Γ,

άγαθώ μένει, ούδέ αύτής βλέπουσα πέρας, δ·ά τΛ

μηδέν των έναντίων βλέπειν. "Οταν τοίνυν έφέλκηται

προς μ,ετουσίαν έαυτής τήν άνθρωπίνην ψυχήν, άειτφ

Γσω μέτρω κατά τήν έςτδ κρεΐττον ύπεροχήν της μ^τε-

χούσης ϋπερανέστηκεν. Ή μέν γάρ ψυχή μείζων αύ

τής πάντοτε διά τής τοϋ υπερέχοντος μετουσίας γίνε

ται, κα\ αυξανομένη ούχ ϊσταται · τ6 δέ μετεχόμε-

νον άγαθδν έν Γσω μένει ώσαύτυις. ύπδ τη; έπΐ πλεΐον

άε'ι μετεχούσης έν Γση πάντοτε τι) υπεροχή εύρισκό-

μενον.

εΐ αυ^βΙιΐΓ ρεΓ ρΒΐΊίείραιίοηειη ε]υ$ ςυοϋ εχδΐιρεΓ3(, ιιεαυε ϋεδίιιίΐ 3υ§επ '■ βοηιιηι βιιΐβπι ςυοϋ ρίΠίοί-

μβΐιιι-, δειηρβΓ ηιβιιεί ίη χςιΐ3ΐίΐ3ΐε, υΐ <]υοϋ 3ϋ 68 ςιιχ 8βπιρεΓ εδί αιηρίϊιιβ ρβΓίίεερβ, βειηρεΓ ίηνε-

ιιϊαίιΐΓ ίη χπυβίί εχδορεΜίϊοηε.

Υίϋεηιιΐδ εη;ο Ι3ηαυ3ΐη ίη δεβίβπιηι >806Ββιι ρεγ Β Όρώμεν τοίνυν ώσπερ έν βαθμών άναβάσει χει- ■

νίηιιΐίί 38εειΐ8ίοηε8 βροηδ&ιη α ΥειΊ>ο ϋεϋυεί.

ΙιιιιιιίιιίΙ ριίιηο νεΓηυηι Γ3(1ίυηι ρεΓ Γεηε8ΐΓ38 ρπ>-

ρΙιεΐίε38, 3ΐιΐ 03ηεεΙΐ08 ρΓΧοερίοπιπι Ιεβίβ, εΐ ε»ηι

ΒνΙνοοαΙ υΐ βρρΓορίιιπυεί Ιιιεί, εΐ ρυΐοητα ΟβΙ ίηδΙβΓ

εοΐυιιιοχ ΓοΓηιαία ίη Ιυεε. ϋείηϋε ευηι ι-εηιιη ρυΐ-

εΙΐΓ3Γυπι Ιαηΐυηι Γυΐβββΐ, ηυαηΐιιπι ροίηίΐ εβρεΓβ,

ρ3ΐΊίεερ8, πιι·5ΐΐί> (Ιο ίηΐε^ΓΟ, ιιΙ α;ιι« ϋοηοπιπι βϋΐιηε

ηοη 68861 ρβΓίίεερβ, εβιη ηΙίΓαΗιΙ »ά ρ3Νίπρ;>ΐίοηεηι

Ιοιιί δυρεΓεπιίηεηΙίβ, 3<1βο ιιΙ ίϋ ίρβυηι ςιιοά ββπιρβΓ

3ρρ3ΠΊ εοη^πιεηΐεΓ ρΓοροΓίίοιιί ρΓοΓβεΐυε, δίηιιιΐ

εΙ|3Π1 3ΠΓ3Π31 <1β5Ϊ(ΙβΓΪ ΙΙΙΙί, εΐ ρΓΟρΙΟΓ 6Χ51ΐρβΓ3ΐίθ-

ηβω Ιχιηοηιιη ςηχ βεηιροΓ εοηδίϋβΓβηιιΐΓ ίη εο

ςιιο<Ι 8υρεΓειηίηεΐ,νί(1ε3ΐυΓ ρπηιο ΐ3ηςεΓε 38εεη8υπ>.

4*ΓθριεΓ83 εΓβο εί εχείΐβΐχ ηιηυβ ϋίείΐ, 8μγο«, ει

εί εηπι νεηίββεΐ άιαΐ, Υβηϊ. Νεηιιε εηίπι εί ςυί νεΓε

>ητ|ϊΐ αηςυαπι άβεπί βεηιροΓ βηΓ^ετε ; ηβςυβ εί

^ϋϊ ευπίΐ 3(1 Οοηαΐηυσι , υηηυβπι εοηβαηιεΙυΓ

αιηρίηαι ει Ιβίαπι εβπιρί ίραΐϊυηι 3(1 άϊτίηυιη

ι ιίΓδίιπι εοηϋείεηάυηι. ΟροΓίεΐ εηίπι βαηρβτ βϋΓςβΓβ

<Ί εχείΙ&ΓΪ, εί ρεΓ ευηυηι βρρΓορίηςυβηϋο ηιιη-

ςιοσ) εεβ83Γε. Ου»πιοΙ)Γκηι ςυοίϊββ <1ίείΐ : 5«γο« εί

Ι βηί, (οιίεβ ΙητβίΐυΓ Γαεα11>(βαι >ά ίϋ ςυοϋ ιηβΗαί

ει I Μεβη(Ιβη<Ν. δίε ίπίεΚί^ε ςο« δεςυυηΐυτ ίη

ιεχίιι. Νβπβ ςιιί ραΐεηηπι εχ ρηΙεΙίΓ» ]η1)ε( Ββπ,

■ρβΓ(ε »άπιοηβΙ ει κιι^^βΓίΐ ίΐΐοϋ Λροβίοΐίεηπι ,

}υοεη8 οηκίειη ίηιη^ίηειη 3 {1οπ> (ηηβΓοπη&Γί ίη

βΙοΓίαηι ", αάβο ηΐ ββπιρβΓτΙΑειίαΓ εβββ κίοήιςυοά

ηεείρίΐυΓ, ει ηυοϋ δεηιρεΓ ίηνεηίΐιιι-, ει Ιίεεί βί(

ραγωγουμένην διά των τής άρετής άνίδων έπ\ τά

ΰψη παρά τοΰ Λίγου τήν νύμφην.ΤΗν * ένίησι πρώτον

διά τών προφητών θυρίδων, κα\ των δικτύων των

τοΰ νομού παραγγελμάτων τήν άκτΐνα 6 Λόγος, χα\

προσκαλείτ' αΰτήν έγγίσαι φωτΐ, και καλήν γενέσθαι ' ί

προς τδ είδος τής περιστέρας έν τώ φωτ\ μορφωΟεΐ-

σαν. Είτα μετατχοϋσαν τών καλών, οσον έχώρησε,

πάλιν έξ ϋπαρχής, ώς έτι τών καλών' ουσαν άμέτο-

χον, πρδςτοϋ ύπερκειμένου κάλλους μετουσίαν έφέλ-

κεται, ώστε αύτή κατά τήν άνάλογίαν τής προκοπής -

προς τδ άε\ προ^αινόμενον κα\ τήν έπιθυμίαν συναύ-

ξεσθαι, κα\ διά τήν ύπερβολήν τών πάντοτε κατά τδ

ύπερκείμενον εύρισκομένων αγαθών, πρωτως άπτε-

σθαι τής άνίδου δοκεΐν. Διά τοΰτό φησι πάλιν πρδς

τήν έγηγερμένην6Λ<5γος,δτι ΆνάσΓηΟί, κα\ πρδς τήν ;

έλθοϋσαν, δτι ΈΛΘέ. Ούτε γάρ τώ δντως άνισταμένω

λείψει ποτέ άε\ άνίστασθαι , ούτε τω τρέχοντι πρδς

τδν Κύριον, ή πρδς τδν θείον δρόμον ευρυχωρία δα-

πανηθήσεται. Άεί τε γάρ έγείρεσθαι χρή, κα\ μη-

δέποτε διά τοϋ δρόμου προσεγγίζοντας παύσασΟαι.

ώς όσάκις άν λέγει τδ ΆνάστιχΟι ■ καΐ τδ ΈΛΟέ·

τοσάκις τής πρδς τδ κρεΐττον άναβάσεως τήν δύναμιν

δίδο^σιν. Ούτω νόει και τά έφεξής προκείμενα τοΰ

λόγου. Ό γάρ καλήν έκ καλής γενέσθαι κελεύων, τδ

άποστολικδν άντικρυς υποτίθεται, τήν αυτήν εικόνα; .

προστάσσων άπδ δόξης εις δόξαν μεταμορ^ούσθαι ■

ώς πάντοτε δόξαν είναι λαμβανόμενον κα\ τδ άε\

εύρισκόμενον, κάν δτι μάλιστα μέγα τι χα\ ΰψηλδν.

η<3^ηυπι ει εχεείβυηι, ει°εο'3ΐιΐΓ 88«ε π)ίηιι$ εο ςιιοα ρ ή μικρότερον είναι τοϋ έλπιζομένου πιστεύεται. Ούτω

τοίνυν περιστεράν ου σον έν τοις προκατωρθωμένοις, -

οΰδέν ήττον περιστεράν αΰτήν πάλιν διά τής πρδς τδ

κρεΐττον μεταμορφώσεως γενέσθαι διακελεύεται. ΚαΙ

εί τοΰτο γένοιτο, τδ ύπέρ τούτο πάλιν έ λόγος καθεξής

διά τοΰ όνόματος ύποδείξει.

Λέγει γάρ· Αενρο σεαυτή, περιστερά /ιου, έν

σκέπη της πέτρας έχο[ΐένη τοϋ προτειχίσματος.

Τίς οΰν ή πρδς τδ τέλειον άνοδος, ήτις τοΣς ;υν είρη-

μένοις έμφαίνεται ; Τδ μηκέτι πρδς τήν τών έφελκο-

μένων βλέπειν σπουδήν, άλλ' όδηγδν πρδς τδ κρεΐτ

τον τήν ίδίαν έπιθυμίαν Ιχειν. Λεΰρο γάρ, φησ\,

σεαυτή, μή έκ λύπης, ή έξ ανάγκης, αλλά σεαυτή,

τοις ίδίονς λογισμοΐς τήν προΟυμίαν εν τώ καλώ έπι^·-

8ρβΓ3ΐυτ. δίε βΓζο ειιηι ε88εΐ οοΐυηιυβ ίίβ ςαχ ριΐυβ

Γβεΐβ ^εδδίδδεί, ηίΐιίίοπιίηυδ εαπι Γυτβυδ ]ιι1)βΐ ΒβΗ

οο1υη>Β3Π), ρεΓ ΐΓ3ΐΐδΓοηη3ΐίοηειη ίη ίϋ ςυοιΐ εβί

ηιείίπβ. ΕΙ 8Ϊ Ιιοε ί^οΐιιιη ΓυεηΙ, (Ιείηεερδ οβίεηϋεΐ

ΟΓ31Ϊ0 ρ«Γ ηοιηεη ί(1 ςιιού εβι βυρεί'ίιΐΒ.

ΟίοίΙ εηίιη : Εί Ιιαο νβηϊ, ΰοΐιιηώα πιβα, ίη ίβ-

ςηιϊηβ ρΐΐτα: )ηχΙα ρΓομυ(7ηαΐ»/υηι. βαΐί 881 βίγο

38ε(.-η8ΐΐ8 3<1 ρεΓΓεειίοηβηι , ηυί δί^ηίίϊεείυΓ ίη ίϊβ

ο,ιιχ ηιιηε (1Ίεΐ3 8ΐιηΐ? Νοη βπιρίίιΐδ 3$ρίεεΐΌ 3ά

βΐυϋίυηι εοΓυηι ςυχ 3ΐΙτ3ΐιιιηΙ, δβιΐ 3(1 ίϋ ηυοϋ εβί

πιείίυδ ϋυεεηι ΙιαΙιεΓε ρΓ0ρπ3πι οιιρίϋίΐβίεηι. Ηυε,

ϊηςιιίι ίρβί, νεηϊ : ηοη εχ χ^ΓΪΙηϋίηε, 3υΐ εχ ηε-

εοδδίΐΒίε, βεϋ ρΓορπίδ Ιιιίδ Γαΐΐοηίϋυδ εοηύΓΠίβηβ

Μ Η Οογ., ιιι, 18.
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/ίώσασα, οϋκ άνάγκης καθηγουμένης. ΙΑδέσποτον Α ειιρί(1ίΐ3ΐεηι 3(1 ϊιΙ ςυοιΐ 051 ΙιοηεδΙυιη, ηοη (ΙυοβιιΙα

γάρ ή άρετή. κα\ έκούσιον, καΐ άνάγκης πάσης έλεύ-

(Ιερον. Τοιούτος ήν Δαβίδ, ό τά έκούσια μόνα των

παρ' αϋτοΰ γινομένων εύδοκηθήναι τω θεώ προσευ-

χόμενος, καΐ έκουσίως θύειν έπαγγελλόμενος. Τοιού

τος Εκαστος των άγιων, έαυτδν τω θεώ προσάγων,

οϋκ έξ άνάγκης Αγόμενος. Κα\ σΰ τοίνυν δείξον την

τελείαν κατάστασιν τοΰ σεαυτΐ] της πρδς τδ κρεΐττον

άνόδου την έπιθυμίαν λαβείν. Τοιαύτη δε γενομένη,

"ΐφησίν, ήξεις έπ\ την σκέπην της πέτρας" έχομένη τοΰ

προτειχίσματος. Τδ δε λεγόμενων τοιοΰτόν έστιν. Χρή

γάρ μεταβάλλε ιν τον λόγον άπδ των αινιγμάτων πρδς

τδ σαφέστερον. Μία σκέπη τής άνθρωπίνης έστ\ ψυ

χής , τδ ύψηλ&ν Εϋαγγέλιον, Ιν (Τι δ γενόμενος της

Τ σκιώδους διδασκαλίας δια τών τυπικών τε κα\ συμ-

ηεεε88ίΐ3ΐε. ϋοηιίιιο εηϊιιι εβι-βΐ νίπιΐδ, βΐ εδί νο*·

Ιιιηιηηα, εΐ »Ι> οπιηϊ ιιεεεδδίΐΐΐε ΙίυβΓβ. Τβΐίδ βΓ3ΐ

Πανίι], ςιιί εχ Πδ φι:β ;ι1) ίρδο Γ;ιοΐη ΟΓαηΙ, εα $οΐ3

εβΝβ ϋεο (5Γ313 βΐ ρΓθΙ)«ΐα 3ηίηΐ3(1νβΓΐβΐ53ΐ,

0Γ3ΠΙ νοίαηΐβπ», εΐ 86 νοίιιηΐβπβ δβεπΠοβίιιπιιη

ρΓθπιΐΙΙεΙ)αΙ". ΤιιΙϊβ εδί υηιΐδφΐίδο,ιιε δβηείιιβ (|«ϊ

δβ Πβο οΓΓβΓΐ, ηοη βεΐιιβ ηεοεδδϊΐβίε. Ει ΐιι βΓβο

ΟδΙεηόβ ρεΓΓεείηηι ίη Ιε ηεοβρίδδβ εοηδίίΐιιΐίοπειιι,

ειιρίάίΐ3ΐβηι 3δεεηδ(ΐ8 3(1 ϊιΐ ιμιοιΐ εβί πιείίιΐδ. Οιιηι

αιιΐοηι Ι3ΐίδ, ίηφιίΐ , βναςεηδ, νβηίβδ 3(1 ροίΓΛίη

Ιε£πιίηίδ ]ιιχο ρΐΌριίβηβευΙυηι. Οιιοά 3υ1βηι ϋ'ιείί

ββΐ ε]ϋδηιθ(1ί. ΟροΓίεΐ βηίηι ηΐι %ηίςηΐ3ΐ'ιΙ)ΐΐ8 ηΐχΐιι-

εΐηιη ΟΓβΐίοηεηι ΐΓ»οΐ3Γβ (ΙίΙοεϊΰίυδ. ΙΙηυιη Ιβξΐιιεη

ηαηΐ3ηχ ηηίηΐίε εβί δΐιΐιΐίηιβ Ενβηςεΐίυπι, ίη ςιιο

βολικών νοημάτων ούκέτι προσδέ:ται, φανερούσης Β οιιπι ΓυεπΙ ιιπιηΓο«3 «ΙοαίΓΪιι» ρει· Ινρ'ιεβδ ει δ>'πι

ΙϊοΙίοηδ ϊηΙε11ί§εηιΪ3δ , ηοη βηιρίίιΐδ οριιβ ΙιηοεΙ

νεπιβίε, ςυίε βροπ.ιΐ ορβΠ3 ρπεεεριοηιιη «ηϊ-

ςηιαΐ». ΡείΓβπι βιιίοπι βΐ-βΐίαιη ηοηιϊιοη εναη^εϋ-

εαηι, ηεπιο ΓοηΐιΜάΊχεΓίΐ εχ ϋϋ ς,υί βυηΐ υΐεαηηυβ

;ίίάβί ρ^Γΐίείρεδ : εχ ηιιιΐΐίδ βηίηι Ιοείδ 8επρΙιΐΓ3Β

^ίΐϊεί ροίεβΐ ρ<;(Γ3ΐη εδδβ ΕνβηςεΓπιιη. Ουοιΐ βι^ο

άϊΐΊΐιΐΓ βδ! ομιβιηοϋί: 8ϊ ίη Ιε§ε ΓυίδΙί εχεΓΟΪΙβίβ,

ο βηίιηβ, βΐ ρεΓ ΓεηβδΐΓ38 ρΓορΙιβΚεβδ δρ1εη(Ιοι·ε»

ηιβηιε 38ρεχϊδΐί, ηε ιιιαηεβδ αηιρίίυδ 8ΐιο ιιιιώΐϋ

ιιιιιγϊ ΙερΙίδ; ΠΠ1ΠΙ5 εηϊηι ΠιείΙ υιηηΓαπι ΓιιΐυΓΟΓυιη

ϋοηοηιηι, ηοη ίρςβηι γριπιιι ϊιηα^ϊπβπι : δε<1 εχ *·ο

ηυοά εδί ρΓορβ πιηΓυιη (Γβηδί 3ο! ρείΓβπ). Ρεΐΐ'3

εηϊπ) 881 ρΓορΐηηυβ ρΓοριι^ηβευΙο 8ευ αηΐβπιιίΓαΙϊ :

προτείχισμα γέγονε· καΐ ϊχεται άλλήλων τά δόγματα, - ο,υβηοΌςυΐιΙειη Ιβχ ΓϋϊΙ ρΓθρηςπ3ΓυΙιιπι δειι 3ηΐε-

■· ^ ^ ,. η ι Γη * ..ι . « . - " —^....^ΙΛ Γ.Λ~\ λ 15 . -:ι.ϊ ; _-ι -

:ής άληθείας τά κεκαλυμμένα τών προσταγμάτων

αινίγματα. Πέτραν δέ την εϋαγγελικήν όνομά^εσθαι

χάριν, οΰδε\ς άντείποι τών χαί δπωσοϋν μετεχόντων

της πίστεως· πολλαχόθεν γάρ £στιν έχ της Γραφής

τοΰτο μαθεϊν, τδ πέτραν είναι Εϋαγγέλιον. Τδ τοίνυν

λεγόμενον τοιοΰτόν έστιν* Ε! ένεγυμνάσθης, ώ ψυχή/

τώ νόμψ, ε! τάς διά τών προφητικών θυρίδων αύγάς

τή διανοία τεθέασαι, μηκέτ. ύπδ τήν τοΰ νομικού τοί-

I χου σκιάν μένε. Σκιάν γαρ δ τοίχος ποιεί τών μελ

λόντων άγαθών, ουκ αύτήν τήν εικόνα τών πραγμά

των άλλ' &π\ τήν πέτραν έκ τοΰ σύνεγγυς άπδ τοΰ

τοίχου μετάβηθι. "Εχεται γάρ ή πέτρα τοΰ προτει-

χΐσματος- έπειδή της εύαγγίλικής πίστεοις ό νόμος

γειτνιώντα κατά τήν δύναμιν. Τ£ γάρ έγγύτερον τοΰ

Λίί) μοιχεϋσαι, τδ μή 'ΕΛΐΟνμϊ\σαι; κα\ τοΰ καθα-

ρευειν άπδ φόνου, τδ, μηδε όργή τήν καρδίαν μολύνέ-

σθαιΓ^ΕπεΙουν Ιχεται τοΰ προτειχίσματος ή σκέπη της

πέτρας, άδιάστατός έστί σοι ή άπδ τοΰ τοίχου έπϊ τήν

πέτραν μετάστασις. Περιτομή Ιν τω τοίχω, κα\ πε-

ριτομή έν τ?ί πέτρα , πρόβατον καΐ πρόβατον, αίμα

κα'ι αίμα, πάσχα κα\ πάσχα, κα\ πάντα σχεδδν τά

αύτά, κα\διά τών αύτών άλλήλων έχόμενα, πλήν δσόν

πνευματική μεν ή πέτρα , χοϊκδς δ' δ τοΤχος, φ συν-

αναπέπλασται τδ σωματικδν γεώδες. Ή δ' ευαγγε

λική πέτρα, τδν σαρκώδη τών νοημάτων πηλδν οϋκ

Ιχΐΐ. Αλλά κα\ περιτομήν λαμβάνει δ άνθρωπος, κα\

δλος ύγιής μένει, μηδεμιάς λώβης άκροτηριαζούσης

Π)ΠΓ&Ιβ Γιο"θϊ ετνβηβεΙΙείΒ : βΐ 8ϊ1)ί ϊιιΙεΓ δβ οοηΧΓβηΙ

άο^ηιαο, ιι ι ηυχ νϊηυΐβ βυιιΐ ρΓσρίηςυ». 0«ΙΛ

βηίηι ρΓΧεβρίο, Νοη ιηοβείιαΰετΊε, εβί ρΓορϊηηυϊυβ,

Νοη οοηοηρΗοε» ? βΐ ρΓίεεερίο, <]υοιΙ ]ϋ1>εΐ 8β ΟίΕιΙβ

κοη εοηΐ.ιηιίηαΐΘ, ςοαιη, ηβ )Γ3 ςυίιίεπι εοΓ ϊηΓι-

εεΓε ? Οιιοηΐβπι βτξο εοΙιΧΓβΙ ρΓορυ^ιιαεαΙο Ιββπιβιι

ρείΓΧ, εδί Γιϋί ϊηάυϋϊΐαΐυδ ΐΓ3ηβϊΐΠ3 3 ηιυτο Άά ρβ-

ΐΓίιη. ΟΪΓευηιεϊδίο ββΐ ίη ηιιτο, βι είΓουηιείδίο ββί

ίη ρεΐΓ3, ονίδ βΐ ονίδ, βηη^υίδ ει δβηριπί, ρ3«εΙια

ε( ρ3δε1)3, ε( β3(Ιεηι ΓβΓβ οηιηίβ, δίυϊ ϊηνίεβηι εο-

Ιΐ3βΓβηΙϊ3, ηϊβί ς ιι 0(1 ρβίΓβ φιηίειη ε»( βρίΓΐιηαϋι,

πίιιγ»8 «υΐβιη βδΐ ΐβΓΓβηυδ, ηιιοιΐ δίηιηΐ ευηι εοΓ~

ροΓ3ΐί ΙβΓΓεηιιιη ςυοο;ιιβ εβί βΙΏεΙυΊη. ΡβΐΓ3 βιιΐβιη

βνβηςεΐίεβ ηοη Ιιβοεί ε9ΓΠ3ΐβ Ιυΐυίη δεηιεηΐίβΓυηι.

τδ πλάσμα της φύσεο>ς. Κα\ φυλάσσει έν τη τών κα- 0 0ιιΐηβΙΪ3ΓΠ αεείρΐΐ Ιιοσιο είΓεοιηείδίοηβπι, βΐ ΙβΙϋί

κών άπραξία τδ Σάββατον, καλ τήν πρδς τδ καλδν

άργίαν ο6 παραδέχεται, μαθών ότι Εξεστι τώ Σαββάτω

καλδν ποιεϊν, κα\ άδιάκριτον ποιείται της τροφής τήν

μετουσίαν, χα\ άχαθάρ-ίου ούχ άπτεται. Ούβεν γάρ

τών εισερχομένων διά τοΰ στόματος κοινδν είνσι παρά

της πέτρας παιδεύεται ■ άλλά διά πάντων τάς σο^μα-

τικάς τοΰ νόμου παρατηρήσεις άποθεμένη , πρδς τδ

πνευματικόν τε κα\ νοητδν μεταλαμβάνει τών βημά

των τήν διανοιΛν, οΰτως είπόντος τοΰ Παύλου, δτι

Ό γόμος πνευματικός έσΤί*·. Ό γάρ δντως έκβα-

λών τδν νόμον. ύπδ τήν σκέπην της ευαγγελικής γί

νεται πέτρας, τήν εχομένην τοΰ σωματικού προτίΐ-

χίσμιτος.

·■ Γδ»1· ιν, 8. »· Μγ.ΙΙΙι. χτ, 18. ·· Βοηι.

$3ηυδ ρεηηβηει, ίί^ιηεηΐο π31ιιγχ ηυΐΐ.ιπι αεείρίεηίβ

ιηιαίΐβΐίοηεηι. 01)58Γν3ΐ ηυοςυβ 8»1)1>3ΐϋηι η ιπαΐί»

εε883ΐίοηε , ει ηοη 3άηιίιιίΐ ςυίείβηι 3 ϋοηϊ»,

ειιηι (Ι'κΙίεεπΙ ηυοϋ 83ΐ)Ι)3ΐο ΙίεβΙ Ιιοηηπι ΓβεβΓΟ.

Ρβείΐ 6ΙΪ3Π1 ίηαΊδΙίηΟΒίιτ οίοι ρ3Γΐίείρ3ΐίοηεπι, ε(

ίηιηιυηιΐιιηι ηοη Ιβηςίΐ. Ι)οί·εΐ βηίιη ρείΓ» ηϊΗϊΙ

βδκβ πιπηπηιΐιιιη βχ ϋδ ηιιχ ρβΓ 08 ϊη^ΓβιΙίιΐΓΚυΓ ·" ;

ίοιΙ εΐΐΓροΓ3ϋΙ>ιΐ8 οηιηίηο Γε]εΓ(ίδ ο!)δ«Γν3Γκ)ηί1)υ8,

ΐΓλάϋεϋ νοΓοοπιπι δΡηίβηΙίηπίΊκΙ ίά ςαοά βδΐ ίη·

Γοΐ'ροΐ'βιιηι, ει ΐ|υοά εβιΐίΐ δΐιΐ) ίηΐεΐΐίκβηΐίηοι, βϊη

(Ιϊεβηΐβ Ρβυΐο, Ι,εχ ειί ίρίήΐηαΙϊ$ **. Νιοι ο,υί νβΓβ

1ε§βηι βίβείΐ, ίδ βιι& ιε^ηιοη ρβΙΓΚ ενΗπ^εΙίε* τεεΙ-

ρίΐιΐΓ, ηιηρ βδΐ ρΓοχίιηα εοΓρθΓαΙΙ~ρτοριΐ£η3<»(9.

νιι, 14.
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Οιιηι ΥβΓυυηι βίε εί εΙβηΐΒδδβΙ ρβΓ ΓεηεδίΜδ, ρυΐ- Α Τοΰτα τοϋ Λόγου διά των θυρίδων αύτη1 έμβοήσαν-

οΐιΐ'β Γεβροηιίεΐ εοΐιιιηΐια, ίΙΙιιηιίη3ΐ3 $ρΙβη(1θΓβ ίη-

ΙεΙΙίββηΐίοπιιιι, εί ροίταιη ϊηίοΙΙί^βηβ α,ιι* εβί Γ.ΐιπ-

6ΐιΐ8. ϋίείΐ (Ίΐίιη : Οϋεηάε ηιϋιί (αε'ιειη Ιιιαηι, ει

(αε τηβ απάχη νοεεηι Ιιιαηι. Υοχ εηίηι ΐηα αϊ άχιίεη,

ει (αεϊει Ιιια άεεοτα. ΟιπκΙ ηυίβηι άϊάΐ ε«1 γ]ιι5-

ιηοϋί : Νυη αιιιρίίιΐί ιιιίΐιϊ ΙηηιιεΓε ρβΓ βεηηοηβιη

άοεηπιβηίοπιηι 'ρΓορΙιεΙίεοπιπι βΐ Ιε^βΙίιιπι, 86(1 υΐ

ροςδυπι νϊιΐί'π·, ϊΐ» Ιοίρκυηι ηιίΐιί βρεΠε ο&ΐεηΰε,

ιιΐ &ΪΠΊ ϊηίΓα ρείπιηι εν:ιη<·οΓιο;ιηι, ΓεϋεΙο Ιβ£Ϊ3 η η -

Ιειιιυι*3ΐί, αιιΐ, ιιΐ ηιεχ είΐρΊιιηΐ αιιτεβ, ίο οοηεειίε,

υ( τοχ (ιια ηιείδ ηιιπίιιιβ ίηδοηεί. δί εηίηη νοχ

*5ΐι:«· οιιιίΙΐίιιΐΓ ρεΓ Γεηε3ΐΓ33 ε$1 η.Ιοο ιΐιιίείδ, ηιιιΐΐο

ιη.Ί£ί$ ιιια ίη εοιι$ρεειυ ρΓ3β$εΐ)ΐΐ3 π α αηιαίιϋϊβ.

ΙΙχε (1ί(·ίΐ 5ροη$3, ευπι ίιιίεΙΙεχίδδεί πι γβίβΓΪαιτι

τος, καλώς Αποκρίνεται ή περιστερά, ή περιλη

φθείσα διά της τών νοημάτων αΰγής, κα\ τήν πέτραν

νοήσασα, ήτις έστίν δ Χριστός. Λέγει γάρ, ότι Αεϊζιΐτ

μοι τήν δψιν σοϋ, καΐ άχούτισόν μοι τί\ν φωνήν

σου· δτι ι\ ρωνή σου ήδεϊα, χαΐ δψις σοϋ ωραία.

Τδ δέ λεγόμενον τοιούτον έστι· Μηκέτι μο1. διαλέγου

δια τών προφητικών τε χα\ νομικών αινιγμάτων,

άλλ' ώς ΙδεΙν δύναμαι, οΰτω μο\ δεϊξον σαυτδν

εμφανώς, ίνα έντος γένωμαι της ευαγγελικής πέτρας,

χαταλιποϋσα τδ τοϋ νόμου προτείχισμα- κα\ ώς χω

ρεί ή άκοή μου, οΰτω δδς τήν φωνήν σου έν τοις ώσί

μου γενέσθαι. Εί γαρ ή δια τών θυρίδων φωνή τοσ

ούτον έστιν ήδεϊα , πολϋ μάλλον ή κατά πρόσωπόν

σου έμφάνεια τδ έράσμιον έξει. Ταϋτα λέγει ή νύμφη,

ςιιοιΐ εδί ϊιι ρείτη ενβηβεΐίεα, 3ά ςιιοιΐ β3πι (ΙεάιιχίΙ ^ νοήσασα τδ κατά τήν εύαγγελικήν πέτραν μυστήρ

ΥεΓΐ)ΐΒΐι, ςυοά ιυυΙΙίΓαπαηι πιιιΐΐίδηυβ ηιθ(1ί3 βχδΐΐ-

ιίΐ ίη Γβηβ&ΐΓϊδ ; ει ΐεηείιΐΓ <1βεϊϋοτίο ε]ιιβ βάνεηΐιΐέ

ϊη εβιΊιβ, ηεηιρε ϊιι Υει·1)ΐιηι β3ΐ 03ΓΟ, εί ϋευδ ίη

Ϊ3ΓΙΙ6 3ρρ3Γε3|, εί άίνίη.15 ΥΟ068 Π081ΓΪ8 31ΙΠ1)118

εχΐιί&βαΐ, ςιΐίβ ύί^ιιΊδ ρΓοιηίΙΐυηΙ 1>63ΐίΙιι<Ιίηοηι.

Ύίιίεϊ (]ΐιεπΐ3(1ιηο<]υιη νοίο δροηβ» εοηνειιίιιηΐ νο-

068 δίπιεοηίδ, Νιιηε άίηιϊΐίϊε ίετνηηι Ιαιιηι, Οοηιίηε,

ι,εειιηάαηι ητύηηι ίιιηηι ίη ραεε. βκία νίιίετηηί

οειιίΐ ηιεϊ ιαίιιίατβ (κμιτι '. 1 1 Ιο εηίηι νίιΐίι ίρδίιπι,

υΐ (1β8ί(ΐ6Γ3νίΙ Υ'κΙεΓε. Ουίεβιιι 3ΐιΙεπι β]υ8 νοεειη

3§ιιο$ευηΙ, ςιιί βεεερεπιηΐ βΐ'3ΐί;ιιιι Ενβη^εΙϋ, ςαϊ

ϋϊχεΓίιπΙ, Υει-ΰα νίΐαι αίετηιν Παύε*1.

ΓΐΌρΙειΧ'3 ]υδΙυιη βροηκαε νοίιιπι δυδϋϊρϊΐ ριιπιβ

ΐροη$υί, εί 8είρ$υπι αρριΐο υ3ΐεη$ιιηΐ5, ριίιΐΗίπι

ίηεΐΐ3ΐ νβη3(0Γ68 3(1 νβηαηι1;ΐ5 νυίρεβ, ηε αηιμίίυ»

βΐ) εί$ ίηιροιϋοΐιΐΓ νίιιεα, ηυοηιίηυβ ΠοΓβαΙ, άίεεη$ :

Οαρίιε ηοΙ>ϊ* ναΙρε$, αχκε $αηΐ ηαϊάεηι ρατνατ, άεηιο-

>ίιι»/ΚΓ ααίεηι νϊηεα». ΚΙογοΙ>ιιιιΙ εηίηι νίηε%, 81 69

Ιο1ΐ3ηΙυΓ, 3 ςυί1>ιι> ν38ΐ3ηΐυΓ. ΟαρϊΙε πο6ι« νηΙρε$

ψαηαι, αχιοε άεπιοϋιιηίατ νϊηεα$. ΡΙοτεηΙ εηίηι ήηεαι

ηοίΐτβ. ΡίεΓΪηβ ροΙε$1 υΐ ρτο (Ιί^ηίιαΙε »858ι)ιι3γτιιιγ

ιη3]ε8ΐ3ΐειη βεηΐεηΐίβΓυαι, εί ϋίνίη» πια^Γ.ίΐυάίηίί

ηιΪΓ30ΐι!ιιιη ςυοιΐ εοηΐίηεΐ ΟΓ&Ιίο, βΐ ηυαηΟηι (Ιίνί-

1ΙΧ νΪΓΐυΐίδ βχεείίβηΐίαιη 8Ϊςηϋίε3ΐ βεηδυβ εοΓυπι

ςυχ (1ίεΐ3 8ΐιηΐ? ηεπιρε (|υειΐ)3(1ιηυ(1υηι ίΐΐβ (1ε ςυο

λχε (ΙίευηΐυΓ, Ιιοηιίοϊϋη, ηιιί ροιειίϊ Ρ5ί ϊιι ιτιαίΐιία,

'.ον,

ε!ς όπερ αύτήν δ πολυμερώς καΐ πολυτρόπως έν ταΐς

θυρίσι γενόμενος Λόγος έχειραγώγησε· καΐ έν έπι-

θυμία γεγένηται της δια σαρχδς θεοφανείας , ώστε

τδν Λόγον γενέσθαι σάρκα, κα\ τδν θεδν έν σαρχΧ

φανερωθήναι, χα\ παραθέσθαι ταϊς άκοαϊς ήμών τάς

θείας φωνάς τάς έπαγγελλομένας τοις άςίοις τήν αΐώ*

νιον μακαριότητα. Πώς δέ συμβαίνοι-σι τή εύχή τής

νύμφης αί τοΰ Συμεώνος φωναΙ, ός φησιν Άλο4ι5»<

γϋν τον βονΛόν σου, Δέσποτα, κατά τύ ρΊχμά σον

έν είρήγτ). "Οτι είδονοί ύρθαΛμοίμου τύ σωηίριΛ*

σου. Ίδε γάρ έκεϊνος, ώς ίδεΐν έπεπόθησεν αΰτη.

Τήν δέ φωνήν αΰτοΰ τήν ήδεϊαν οί δεξάμενοι τοΰ

Ευαγγελίου τήν χάριν έπιγινώσκουσιν, οί εϊπόνΐϊς,

οτι "Ρήματα ζωής αιωνίου ίχεις.

Διά ταϋτα δέχεται εύχήν τής νύμφης δικαίαν υΰσαν

δ καθαρδς νυμφίος, κα\ μέλλων δεικνύειν έαυτδν εμ

φανώς, πρώτον τοΰς θηρευτάς παρορμά πρδς τήν

άγραν τών άλωπέκων, ώς μηκέτι τδν άμπελώνα δι'

αύτών πρδς τδν κυπρισμδν έμποδίζεσθαι , λέγων

Πιάσατε ήμϊν ά.Ιώ.Ίεχας , μικρούς μέτ δντας,

άρανιστικούς δε τώτ άμπεΛώνων. Άνθήσουσι γάρ

αί άμπελοι, εί μηκέτι εΓη τά λυμαινόμενα. Πιάσατε

ι)μΐ>· ά.Ιώπεχας μικρούς, άρανίζοττας τούς άμ-

πεΛΟη-ας, χαϊ αί ομαεΛοι ήμών κυπρίζουσιν. ΤΑρά

έστι δυνατδν κατ' άξίαν έφικέσθαι τής μεγαλοφυίας

τών νοημάτων ; "Οίον θαϋμα τής θείας μεγαλειότη-

τος περιέχει ό λόγος ; "Οσην έμφαίνει τής δυνάμεως

τοϋ θεοϋ τήν ύπερβολήν ή τών ε ίρη μένων διάνοια ;

οιι]ιΐδ 1ίη$;ιΐ3 ΐα[ΐ(}ΐιαπι ηον3ειι1ΐ 3ευΐ3, (1β ςυο <1ϊθϊΐ η Πώ; έκεΐνος, περ\ ου τά τηλικαϋτα λέγεται, ό άνθρω-

Τ> 1>..ι.. Ο--.**« ι ι."- .* ι ' ί. 1 ι ι.. I- ΐ - _Τ. Λ .Λ Γ
ΡΓορΙιεΐ3, 8ααιΙΙιε ροίεηΐύ αοηίοε ειιηι εα)ί>οηϊΙ>η$

άε»ι>ΙαΙοτϋ$ *; εί, ΙηίίάίαΙατ Ιαηηηαηι Ιεο ϊη (ρείιιηεα

»ιια*, ϋΓβεο ίΙΙβηΐ3(;ηυ8,3ρ05ΐ3ΐ3,ίηί6Γηιΐ5; ιΐίΐβίβηδ

03 δαυιη, τεείοτ Ιιιψίδ ηιιιηϋβηχ ροιεδ(3ΐίδ Ιεηε-

1>Γ3Γΐιιη, ηυί Ιι.ιΐιη ίηιρεΓίυηι ηιοπίδ, ει ςιιχειιη-

ηυε εχ ρ6Γ5οη3 ε]υδ π3γγ31 ρΓορΙιείί». Ο'.π 3υΓεη

ΐεΓπιίαοδ ^εηΐίυηι, ςιιοδ εοιίδΓιΙυίΐ, ηεηιρε Λ1ΐί3$ί-

ιηυδ , ρΓο ηαιηεΓΟ 3η£6ΐοτιιιιι βιιοΓυηι ; ηηί εοηιρΓβ-

Ιιεηιΐίΐ ΟΓΟβηι ΙβΓΓΧ βίοαΐ ηίιΐιιιη, ει 63ηι ΐοΙΙίΙ 13η-

«ΐιιηιη ον3 ιΙογ«·ΓιγΙλ ; ςιιί ιΐϊείΐ 86 ροδίΙυΓϋπι ΙΙίΓΟηυπι

βυυιη βιιρεΓ ηυοεβ , εί ΓυΐυΓϋΐη βίιιιϊίειη Αΐΐΐδδίηιο,

ει ηιΐ3.τιιυηυε 5εΓίρΙυΓ3 <1ε εο ρεΓδεςυίΐητ ίη ίοϊ>,

ποκτόνος, δ έν κακία δυνατός , ου ή γλώσσα ώσεί

ξυρδνήκο-/ημένον[περ1.οΰ φησιδ Προφήτης· ΤάβέΑιχ

τοΰ δυνατού ήχονηαέτα] σύν το7ς άνΟραξι τοις

έρημικοΐς' κα\, Ενεδρεύει ώς Λέων έν Γ)( μάνδρα

αύτοΐ', ό Δράκων, δ μέγας, δ άποστάτης, ό άδης, ό

πλατύνων τδ στόμα αϋτοϋ, ό κοσμοκράτωρ τής έξ"

ουσίας τοϋ σκότους, δ έχων τοϋ θανάτου τδ κρά

τος , και όσα έκ προσώπου αϋτοί διηγείται ή

προφητεία. Ό Αφαιρούμενο; δρια έθνιίν α έστησε,

δηλονότι ό "Υψιστος, κατ' άριθμδν άλλήλων αύ-

τοΰ , δ καταλαμδάνων τήν οϊκουμένην ώς νοσ—

σιάν, καΙ ώ; καταλελειμένα ώά αΓρων αΰτά· δ

• ίυο. ιι,29, 30. » Ιοβη. νι, 69 5 Ρδαΐ. εχιχ, 4. » Ρδαΐ. χ, 9 βεε. 11ε1)Γ.
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λίγων τιθέναι έπάνω των νεφελών τδν θρδνον Α ηιιββ ρΐαηβ βυηΐ Ιεπ·ΐΙ)ΠΪ3, οιη'ϋδ ΙαΙΟΓβ ςιιίιίειιι

αύτοΰ, χαΐ δμοιος γίνεσθαι τώ 'Γψίστψ, καΊ όσα δυηΐ κηβ3, βυπιιη αυΐεηι Γυβΐΐε δρ'ιη» ; ϊηΐεδίϊηβ

εν τώ'Ιώβ δ λόγος περ\ αύτοΰ διεξέρχεται, τά φοβερά αυίβηι β^β 1»ρΪ8 δηΐ)τίΐεδ : οΙςυκοΗΐιηιιε δΐιηΐ Ιια-

και φρικώδη, οδ χαλκαΐ μέν αϊ πλευραι, σίδηρος δε }υ8ΐ»0(1ί, ρβΓ ςυ5β ΙεΓΠυίΙεπ) ίΙΙβπι ηαΙιΐΓίΐιΐ) ιΐβ-

χυτδς ή |5άχις, έγκατα δέ αύτοΰ σμυρίτης λίθος · κα\ Γ δοπ1)ίΙ δεπρΙιίΓα. Πιο εΓβΟ Ιβΐίδ βΐ Ι3ΐι1ϋ8 ϊηιρει·;!-

πάντα τοιαΰτα, δί' ών την φοβεράν φύσιν έκείνην Ιογ Ιφοιιυιιι (Ιχιηοηιιιη, ςιιβιηαιίτηοιίιιιη α τοΓβ εί

ύπογράφει ό λίγος. Ούτος ο3ν δ τοιούτος, ό τοσούτος, βοΐβ ροΐβδίβίε ηοΐί)ίη3ΐϋΓ? ρβΓνβ νιιΐρββ : βΐ οιιιηεδ

ό στρατηγός τών έν τοις δαίμοσι λεγεώνων, πώς όνο- ςιιί βυπι εΪΓευηΐδίδΙυηΙ, εί υηϊνεΓδίΐδ ςιιί 65ΐ8ϋΙ> ε]υ$

μάζεται παρά της αληθινής τε και μονής δυνάμεως; ροΐεδίαίε εχετΓο'ιΐυβ, οιηηεβ βχ ίεςιιο (ΙοδρβοΐυΊ Ιια -

Μικρόν άλωπέκιον. Κα\ οΐ περί αύτόν πάντες, ή ύπο- ο 1/αϊ ηοηιϊηαιιίατ νιιΐρβουΐ» 31) βο ηιιί ΊηοϊΙ»1 νεη3-

χείριος αύτψ στρατιά, πάντες κατά το ίσον έξευτε- ιοΓβ8 3(1 Θ08 νβιοηιΐϋδ. Γι 3ΐιΙβηι ΓοΓίβ ΓϋβπηΙ 3ηβο-

λισθέντες κατονομάζονται παρά ίτοΟ παρορμώντος ροΐβδίβίεδ, ι]υβε ϊη βιΐνβηΐυ Οοιηϊηϊ >η ΙεΓΓ3ηι

πρδς τήν κατ' αύτών άγραν τούς θηρευτάς. ΕΓεν δέ ιίοιίυοιιηι ϊρδϋΐη Γεββιη ^ΙοΓί», ΐη ηηιηιΐιπη 3<1(1ιι-

άν ούτοι τάχα μέν αϊ άγγελικαΐ δυνάμεις, αί της δε- εειιΐοδ , εΐ ϊρίΐιιη οβίεηιίεηΐεδ Ϊ8ηοΓ3ηΐ"ιΙ)>ΐδ : 0«Ϊ5

σποτικής παρουσίας έπΊ τήν γήν προπομπεύουσαι, κα\ ; αϊ ηΐε ΒβχςΙοτΊ(Β? Ροτύ» βΐ ροΐεη: ίηρταιίίο".

τον βασιλέα τής δόξης έντδς του βίου παράγουσαι, καΊ τοις άγνοοϋσιν έπιδεικνύουσαι. Τις έστιν ούτος

ό,βασιΛενς της δόξης ; Ό κραταιός χαΐ δυνατός έν ποΑέμφ.

"Ισως δ' άν τις εΕποι κα\ τά λειτουργικά πνεύματα β ϊΌιΊε 3ΐ)1εηι (ίϊχΟΓΪΙ φιΐδρϊαπι εΐϊαιτι βρίπΐϋδ αο-

■ρά είς διακονίαν άποστελλόμενα δια τους μέλλοντας ηιίηίίΐΜίοπυδ, α,υΐ ηιΗΐιιηΙυΓ 3(1 ηϊιηΐδίεπιιηι ρΓορΙεΓ

κληρονομεϊν σωτηρίαν. Τάχα δέ θηρευτάς εΓποι τι'ςΐν, βο'δ α,ιιΐ βιιηΐ ΓυΙυη ΙιΚΓεϋβδ δβΐυΐϊβ β. ΡοΠ3δδβ

αν και τους άποστόλους είναι, τοϋς εις τήν άγραν εϋ»ιυ βυίειη άϊχβΓίΙ ςιιίδρϊβπι νεηβίοΓεβ βδβε δβιι-

τών θηρίων τούτων έκπεμπομένους, πρδς οΰς εΐπεν, εΐοδ βροβίοΙοβ, φιΐ ηιίιΐυηΐιΐΓ 3(3 1)38 Γβι·αδ νεηαη-

δτι Ποιήσω υμάς άΛιεΐς τών άνθρώπωγ. Ού γάρ άν (138. Οιΐ'ώαβ (ΙίχίΙ : Ραύαηι νο$ ρϊιοαίοτβι Λοιηί-

ένήργησαν τήν άνθρωπίνην άλείαν τή τών λογίων ηηηι '. Νοη εη'ιιη ΓεεϊδδεηΙ ρίδεβιϊοηεη» Ηοπαίηαιη,

περιβολή* τάς τών σωζομένων ψυχάς σαγηνεύοντες, γ εΙοςυϊοΓίιιιι βα;;οη3 εοΓαπι ςυϊ 83ΐν) ΙΙυπΙ 3ηϊιη38

εί μή πρότερον έκ τών φω).εών τά θηρία ταΰτα εξ- ίποΐΊοιιΙβδ, ιΓιδί ρΓίαβ ε δρείυπείδ ΙϋεΙΙϋβδ β]ίεεΓεηΙ,

έβαλον,τοΰς μικροΰς έκείνους άλώπεκας, έκ τών καρ- ηβαψβ ρ3Γν3δ νιιίρεβ βχ οοΓύί1>υδ ίιι (ΐα'ώιιβ ιΐεΐίΐβ-

διών λέγω, αΤς ένεφώλευον, ώστε ποιήσαι τόπον τώ 8εεΙ>3ηΙ, ιιΐ Ρίΐίο βΐ ϋεο Ιοαυιη ΓβεΰΓκηΙ, ίιι ς\ιο

Υίψ τοΰ θεού, 3που τήν έαυτοϋ κεφαλήν άναπαύση, οβριιΐ δΐιιιηι ΓεεΙΐηβΓεΙ, ηυΐΐο §εηεΓε νυΐρίυπι ιΐεΐί-

μηκέτι τοΰ γένους τών άλωπέκων έν ταΐς καρδίαις) ι Ιεεεεηΐε αιηρίίυδ ίιι εοΓ(ϋ1)υδ. ΟχίεΓϋΐη ηοη εβδε

φωλεύοντος. Πλήν οΟσπερ άν ύπόθηται τοϋς θηρευ- ςιιοδ ροηίΐ δοΓίρΙυΓϊ νεηβΙΟΓεδ, ιηβίξηβιη βΐ ΊηεΓ-

τάς ε'ναι δ λίγος, τδ μεγαλεϊον κα"ι άφραστον της Γβυϊΐβιιι (Ιϊνϊπαιιι νϊπυΐεπι, ϋϊδΰίπιιΐί ρεΓ ε3 ςυΜ

θείας δυνάμεως διά τών προστεταγμένοιν αϋτοΐς δι- Ο ίρδ'ιβ ]ϋΙ)εηΙιΐΓ. Νοη βηίιη (Γιχίΐ, Υβηβηιίηί βρΓυιη

βασκδμεθα. Ού γάρ εΐπεν, δτι θηρεύσατε υν τον δίΙνεδίΓεηι, ςιιϊ νίηοιτα ϋεί ύεροριιΙαΙιΐΓ, 3ϋΙ δϊη-

έκ τοΰ δρυμοΰ, τήν άμπελον τοΰ θεοΰ λυμαινό- γ §ιιΐ3Γειιι ΓβΓϋιιι , 3υΙ ηΐξίεηίειΐ) Ιευηεη), 3ϋΙ ιΐ)3-

μενον, ή τδν μονιδν τδν δγριον, ή τον ώρυόμενον (5η3ιη 1>3ΐεη3Πΐ, βιιΐ π)3Γπιιιιη (ΐΓβοοηεηι. Υϊιη εηϊηι

λέοντα, ή τδ μέγα κήτος, ή τδν ύποβρύχιον δράκοντα. «Γιο,υαηι εοΓυιη ςυβε εοηΐΓ3 άεριιςηαηΐ , ρεκ ε3

ΤΗ γάρ άν τινα δύναμιν τών άντιμαχούντων διά τών 06ΐεη·1εΓεΐ οΐίΐϊο νεη3ΐ0ΓΪ1)ϋδ. 88^ ίΙ1« οιιιηε» ,

τοιούτων ό λόγος τοίς θηρευταϊς ένεδείκνυτο. Άλλά ϊηηιιϊΐ , ΐ8ΓΓ8δΐΓ8δ ροΐ8δΐ3ΐθ3 , 3(ΙνβΓδυδ ςΐ)38 εδί

πασαι, φησ'ιν, έκεϊναι αί περίγειοι δυναστεΐαι, προςΥ;€011ϋθΐ3ΐϊθ ηοπιϊηϊΙ)ϋ8, ρπιιείρβίιΐδ, ροΐεδίβίβδ εί

ίάς ή πάλη τοις άνθρώποις έιτΊν, άρχαί τε κα\ έξου- ΓβεΙΟΓεβ ΙβιιβυΓϊΓυηι πιυικίϊ ηιι]ιΐδ, 81 δρίπΐυβ ηε-

σίαι, καΊ κοσμοκράτορες σκότους, κα\ πνεύματα πο- ήιιίΙΪ8β, δυηΐ ρατνοβ νυίρεδ (Ιοίοδβε ει ΙηΓβΙίοββ, 8Ϊ

νηρίας, άλωπεκία έστ\ μικρά, δολερά τε κα\ δύστηνα, οιιπι ηοδίπδ εοηίεΓβηΙυΓ νΪΓΪΙ>υ3. δϊ Ϊ1ΐ3δ (Ιενί-

πρδς τήν ήμετέραν κρινόμενα δύναμιν. Έάν έκεί- οεπίίδ, ρΓορΓΪβπι βοεϊρίεΐΐδ βηΐ'ιηηι. νϊηε3 πό

νων κατακρατήσητε, άπολήψετε τήν ιδίαν χάριν. Ό ν 81Γ3 εβί οιιπΐ3η3 ηβΐυΐ'β , ηϋβ; Γεη Ι)0ΐΓ0δ ρεΓ

άμπελών δ ημέτερος, ή άνθρωπίνη φύσις, κα\ τήν &ΟΓ88 τϊΐβ <1ιΐ5Β αςϊΙιΐΓ βχ νίΓΐυΙβ. €αρ'ιΙβ ίβΐΐιΐΓ

τών βοτρύων φοράν διά τοΰ άνθους τής έναρέτου πολι- ηο6ί$ ρατνα$ υαίρα, ηικν ιί«ηιο//«/ι<ιΐΓ νχηβα*, (I

τείας προοιμιάζεται.' Πιάσατε οΰν ι\μϊν μικρούς Β νϊηβα ηοιίτα βοτβηί. Οίνϊηυηι ]υ$8υηι 3υ(1ϊτί( νϊηεβ,

άΛώπεκας άρανίζοντας άμπεΛώτα, καΙ αϊ άμχελοί ηεαιρθ ιηυϋεΓ ιΐε ςυ3 (Ιίείΐ ΟανίιΙ, 1]χοτ Ιηα ίϊί«(

τΊ/ίώκ κνπρίζουσιν.Ήχβυοζ ιοΰ θείου προστάγματος , ( υίίΪ! αίιαηάαη$ 8. ΕΙ νίιΐϊΐ 83ΐη, νΪΓΐυΙβ ε]υβ <)ΐιί ]ιιβ-

ή άμπελος, ή γυνή, περ\ ης φησιν ό ΔαβΊδ, δτι Ή 8*1, 31) βχΐΐΐο εί ιίεροριιΐβΐΐοηβ Ιιΐηιΐη ΓβΓβΓυηι

γυνή σου ώς &μπεΛος εύθηνούσα. Κα\ Γδεν έαυτήν εχρυτ^αΐαηι, ει 8ΐ3ΐϊηι ιΐοΐ δείρδαηι βςηεοΐχ ςυί

έν τί) δυνάμει τοΰ κελεύσαντο; τής έκ τών θηρίων &βρίδ ίηΙβπηθ(1ΊϋΠΐ (ΙΪΓυιΙ ραποίβι». Νεςυε βηίιπ 3ΐι>-

τούτων λύμης κεκαθαρμένην, και εύΟΰς δίδωσιν έαυ- ρΐίιΐδ 3Γ0βΙυΓ ρητίεΐβ Ιεβΐβ, ςιιο ηιΐηυδ εοη]υη^3ΐυΓ

τήν τφ γεωργώ τω τδ μεσότοιχον τοΰ φραγμοΰ λύ- γ εαπι »Ό φιΐ (Ιβί'κΙβΓΒΐυΓ.

σβντι. Ούκέτι γάρ τω τοίχω τοΰ νόμου πρδς τήν συνάφειαν τοΰ ποθουμένου διατειχίζεται.

ΆΛΛά, φησ\ν, έχώ τω ά£εΛ<ριδφ μον,χαΐ ό άδεΛ· 8εά ει/ο, ϊιιηαΐί, ραίτνεΐϊ τηεο , ΐ( ραίτνκΐι*

φιδύς μου έμοΐ,ό ποιμαίνωνέν τοις χρίνοις,ίως οΰ »ιβ«5 ιηϊ/ιϊ , ηηϊ ρα$άί ϊηΐετ ΙΗΐα, άοηκ ρεηρϊταΐϋ

1 ΡμΙ. ι χιι!, 8 6Ηβ1)Γ. ι, 14. ' ΜβιΛ. ιν, 19. ' Ρββί. οχχνιι, 5.
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(1ϊε& εί «ιοί» [αεήηΐ ηηώτιτ. Ηοε βϋίβηι β8ΐ : Υίϋί Α διαπνεύσχι ή {[μέρα. καΙχινηΟώσιναΙσχιαί. Τούτο

Γ?είβ ηά ίβείβηι βυπι φιί δβηιρεΓ ιηβηεΐ, βΐ α,ιιί ρτο

ρΐβΓ ηιβ εχ ϊΟΓΟΓβ ηΐΜ δνηίβο^ί ίη ηυπιβηβ ηβΙιίΓα

«δΐ βχοΠυδ, βΐ ίη βο Γβηιιίββεο, βΐ Γιο ο^δ ηαΙ)ί-

ΙαοαΙυιη. Ηίε βηϊηι εβί ρβδΙΟΓ Ι)οηυ$, ςυϊ ιιοη Γβηο

ρβδείΐ §Γβββσι , ββϋ ριίΓο ΙίΗο ρββεϊί ονβδ. Ιδ ββΐ

ίϋΐΐηι ΓονβΓβ α,υΐ Γβηο ηοη βπιρίϊυδ ηιιΐπΐ ίβηυηι.

ΝηΐιΐΓ33 βηϊηι εχρβηί Γβΐϊοηίδ ρι·ορπυηι ηυΙππιβη·>

ΐυπι βδΐ Γβηιιηι. Ηοπιο ηυίβηι ειιπι δΐΐ ρβΗϊεβρδ Γ3-

Ιϊοηΐδ, νβΓΟ ηιιΐΓΪΙϋΓ νβΓΟΟ. Οιιοά δΐ ηιι}ιΐ8ΐιΐ0(Ιϊ

ίβπο ίυβπΐ δ3ΐυι·αΐυδ, ϊρ?β α,υοςυβ ύΐ Γβηυπ). Οηι-

πίί βηϊηι , ϊηςυϊΐ , εατο ε»ί (επιοη *, ςααιιάϊιι εβι-ο

βδΐ. δϊη βιιίβηι Γιβΐ βρϊη(υ$ ςυϊ ηαίιΐδ βδΐ βχ βρί-

ΓΪΐυ , ηοη βηιρΙΊυδ εϊϋμπι θβραδββΐ βχ Γβηο , βοά

βρϊπΐυδ βπΐ 6^8 βΐϊιηβηΐυηι , ςυοά (ΐυϊ(1βηι Ιηεϊΐβ

δέ έστιν\^Τδον, φησί, πρόσωπον πρδς πρόσωπον τδν αεί

δντα δπερ Ιστ\, δι' Ιμέ δε έκ τής αδελφής μου τής σον-

αγωγής άνθρωπιχώς άνατείλαντα, χα\ εν σύτώ άνα-

παύομαι, χα\ γίνομαι αύτώ οίχητήριον. Ούτος γαρ

έστιν δ ποιμήν δ χαλδς, 8ς ούχΐ χδρτον ποιείται τήν

των ποιμνίων νομήν, άλλα χαθαροΐς χρίνοις τρέφει

τά πρόβατα. Ού μηκέτι χόρτω τρέφων τδν χόρτον.

Ίδια γαρ τροφή τής άλόγου φύσεως δ χόρτος εστίν.

Ό δ' άνθρωπος λογικδς ων, τω άληθινώ τρέφεται!

λόγω. Εί δέ τοιούτου έμφορηθείη, χα\ αύτδς χόρτος

γίνεται. Πάσα γάρ σάρξ, φησ\, χόρτος έστ)ν, Ιως

άν σαρξ ί). Εί δέ τις πνεύμα γένοιτο, γεννηθε\ς έχ

τού πνεύματος, ούχέτι τδν χορτώδη έπιβοσκηθήσε-

ται βίον, αλλά τδ πνεύμα αότοΰ ίσται τροφή, δπερ

βί£ΐιϊίϊ€3ΐ Ιϋϋ ρυπίβδ εί ηοηυβ οΑοτ. ΕγϊΙ βΓβο ΰ ή χαθαρδτης χα\ ή εΟπνοια τού χρίνου αίνίσσεται

ϊρββ ςυοηυβ Ιίΐίυπ) ρππιπι βΐ Ι)βηβ οΐβπδ, ιιιυΐίΐυβ

βΐ 3ΐ(βΓ»ΐΐ)$ βχ βΐίηιβηΐί η:ιΐιΐΓα. ΙΙοε 681 <1ϊθ5 ςυί

Γ3(1ϋ3 άίΙΓυηϋίΐιΐΓ ββυ ροΓκρΐταί , βίειιΐ ϋϊνίηα ηο-

ιηϊηανϊι δεπρίιίΓα, εβιη ςιιχ ρβΓ πκϋοδ δρίπΐυ.8

Γαεία εβί (ΙίΙΓιΐδϊοηεηι ηοιηίηηηδ ρβΓ8ρίι·αΙ'ιοηβηι ,

υιιιΐβ ηιονβηΙυΓ ιιιη1)ΓΧ νϊΐχ : ςυ»δ άίΙίςβηΙεΓ ε(

βΐυύίοδβ ϊηΐιιεηΐυτ, » 1 1 1 ϊ Ιιιεβ νβΓΪΐαΐϊβ βηίηιχ οειι-

Ιυπα ηοη ίΠυΒίΓαηιηΙ , ικιιΙίΓηιη ε( ί(] ηυοά βδΐ ν;ι-

ιιιιηι 3ε ίηβηε, ΐΗηηιιιιηι ςαηά εοηδίδίηΐ, 3δρίείεη1β8,

£1 (] ιιο<1 νβΓβ βδΐ, 1αηςιΐ3πι ιυοά ηοη δίΐ, ηοη Γβ·

ε(ϊ$ εβπιεηΐεδ οειιΐίδ. δεύ ςιιί ηυΐΓΐιιηΐυτ ρεΓ ΙΊΙΪ3,

ήοε βδΐ, ηιιοΓυιη ρυτο ει 1)εηβ οίβηιϊ ηυΐήιηειιΐο

ίπηρίη§υ&ΐυΓ απίηια , ευηι &\> οηιηί Γβΐίβεί ει υηι-

"Εσται ουν χα\ αύτδς, χαθαρδν χρίνον χαΐ εδπνουν,

πρδς τήν τροφές φΰσιν άλλοιούμενος. Τουτέστιν ή δια-

δεχομένη ταϊς άκτίσιν ήμέρα, ήτοι διαπνέουσα, χαθώς

ώνόμασεν ή θεία φωνή τήν διάτοϋ πνεύματος των άχτι- .

νων γινομένην διάχυσιν, διαπνοήν όνομάσασα, δθεν α!

τοΰ βίου μεταχινοΰνται σχιαί * περ\αςχατά σπουδήν

δρώσιν, οί μήπω τίρ φωτ\ τής άληθείας τδν τής ψυ

χής δφθαλμδν χαταυγάσαντες, οί τήν σχιάν χα\ τδ

μάταιον ώς ύφεστώς δρωντες, χα\ τδ άληθώς δν ώς

μή δν παραβλέποντες. Άλλ' οί διά των χρίνων τρεφό

μενοι, τουτέστιν, οί τη καθαρά τε χαΐ εύπνοουση

τροφϊ] τήν ψυχήν πιαινόμενοι, πάσαν άπατηλήν τε και

σχιοειδη φαντασίαν των κατά τδν βίον τούτον σπουδα-

ΒΓ083 νίδίοηβ βΟΓυηι ίη ςαβϊ βΙιιάΊυηι ίη ηβε νίΐβ ρ ζομένων έαυτών άποστήσαντες, πρδς τήν άληθινήν

ΓοηΓειΙυΓ, δε α1)(]υχεΓίιιΙ , »() γθγοπι νεΓβιιι 3?ρί-

οίεηΐ 8ΐιΙ)$ΐ3ηΙίαιη , είίεείί Ιϋϋ Ιιιείδ ει «Ιϊβΐ,

Ηχε ϋδρίείΐ δροιίδα , οι ιΐΓ^εΐ ΥεΓηυηι υΐ φκιιιι

είΐίδβίηιβ βρεπι ΙιοηοΓυηι όεΰιιεαΐ α<1 βϊεείυπι, ο"ί-

εεηδ : Πβνεηβτβ π- ίο , ο ραιηιείί» , &ϊι *ΊηιΐΙί$ εαρτεκ

αηί Ιήιιηιι.Ιο εετνοτηιη &ηγτα τηοηΙε$ εοηεανϊΐαΐηηι.

Ύίϋβ υ( εαρΓεβ , Κι ςιιϊ 3βρίείδ εο^ίοΐίοηεδ ηοηιί-

ηιιπι , Ιιι ι [ 1 1 Ί ιοπϋιιιη 1β£Ϊ8 ύίδεεμ'.ιΐίοηεδ. ΰεΐβ

ρβεεηΐ'ι βεηοΓβΙίοηεηι , δίεηΐ ηϊηιιιιΐυδ εεΓνοΓυπι

«Ιείβΐ (ζειιιιβ δεΓρβηΐυιη. νίιΐβδ εοηεηνηδ ηιοηΐεδ

νίΐ£8 1>ιιπΐ3η£, ιιοΐΊΐ ιιι ε3 ηιικ »58υΓ£ΐιηΙ , ηοη

6ΐιηΐ νεηίεεδ, ββο* νηΙΙβδ ? Γ.πγγϊΙ ε<£0 ο,ιιβηι εείει·-

ΓΪηιβ ΥεΓΟίπη αά πιοηΐεδ εοηεϊτοδ. (.»ιιίι1ιριί>1 ειιίιη

εχίοΙΙίΐιΐΓ αϋνεΓβιΐδ νβπίβίβηι, β5ΐ 1)3Γ.ιΐΙιπιη) οί

των πραγμάτων ύπόστασιν δψονται , υίο\ φωτδς κα\

υίοι ήμέρας γινόμενοι.

Ταύτα βλέπει ή νύμφη, κα\ κατεπείγει τδν Λόγον

διά τάχους εις Ιργον διαγαγεϊν των άγαθών τήν έλ-

πίδα, Άχύστρεψον, λέγουσα, ώ άδεΛριδέ, όμοιό&ητι

δορκάδι τ) νεβρϊρ έΑάφωγ επί τά ίρη των χοιΛω-

μάτωτ. "Ιδε ώς δορκάς, δ τάς ενθυμήσεις των άν-

θροιπίον βλέπων, δ τους διαλογισμούς τών καρδιών

άναγινώσκο^ν. Άφάνισον τήν γονήν τής κακίας, ώς

νεβρδς έλάφων έςαναλίσκων τδ γένος τών δφεων.

Όράς τά κοίλα δρη τοΰ άνθρωπίνου βίου, ων τά έπ-

αναστήματα, ού/Ί άκροΊρεταί είσιν, αλλά φάραγγες;

Τρέχει τοίνυν Εως τάχους ό Λόγος έπ\ τά κοίλα δρη.

Πάν γάρ τδ κατά τής άληθείας ύψούμενον, βάραθρόν

ιιοη ηιοηδ, οοηεβνίΐηδ εί ηοη 38δυΓ^ειΐ8 ΙβδΓι- Ο έστι και οϋ/Ί δρος. Κοίλωμα, κα\ ούκ άνάστημα.

([ϊιιηι. δί βΓ^ο, ίηφιίΐ, »ά Ιιοεε ηοοιίΓΓβΓΪβ, Οηιηϊ»

ναΙΙϊα ϊίηρ/ί6ϊΐιΐΓ εί ηιηηί$ »ιοη/> Ιιη]ιαηιοάί Α»Μ·-

Ιχαϊϊΐητ Ει 1ΐ5βε (ΙίείΙ αηϊιηη ηι.3ηι ρα.κϋίΐ Υβι·-

Ιιιιπι, ηηη 3ΐίηυίήιΐδ βρίηίδ »ιιΐ Γεηο, δεΛ ηοηο

ιιιΙοΓβ ΓιΓιοΓίιιη ραηί νίΐ3Β 3(ΙηιίηίδΐΓ3ΐίοηίδ. Οιιί-

1)!ΐδ εΐίηιη ηοηίβ (ΙβιηΓ 831Ϊ3ΓΪ ρβκΐίβ 3 Υρ.γΙιο, ίη

ΟΙΐΓΪδίο ^δΐι Ποηιίηο ηοβίΓΟ, ειιί ^Ιογϊ3 εί ροίειιΐϊα

ευηι ^αηείο ?ρίΓΪΐυ , ηιιηε εί &επιρεΓ, ει ίη βχευΐα

βχειιίοπϋτι. Αηιεη.

ΗΟΜΙίΙΑ VI.

ϋΑΡ. πι, νεΓδ. 1 . Ιη Ιεείο ηηεία ηιιιειΐν'ι ψιειη (ΚΗφΙ

Έάν ούν έ-.ιδράμτ]ς έπ: ταύτα, φησ\, Πάσα τ)

τοιαύτη ράραγξ χΛηρωθήσεται , καΐ πάν τύ τοι

ούτον δρος ταχειγωθι\σεται. Ταύτα φθίγγεται ή

ψυχή, ήν ποιμαίνει δ Λόγος, ούκ έν άκάνθαις τισ\ν ή

χόρτοις, άλλ' έν τή εύοδμία τών κρίνων τής καθαράς

πολιτείας. ΤΩν γένοιτο και ήμάς έμφορηθήναι ποι-

μαινομένους ύπδ τού Λόγου, έν Χριστώ Ίησοϋ τώ

Κυρίω ήμών, φ πρέπει ή δόξα και κράτος, εις τους

αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ς·.

ΈπΙ κοίτψ· μου έν κυξϊν έζήΊτι&α δν ηγάζη-

* Ιίί'ι, «,, β. '· ΐ6»ί. χι, 4;ί«ο. ιιι, ·ί
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σετ ι) ψυχή μου. Έζήτησα αύτύν, χαϊ οΰχ εΰρον Α αηϊηια ιηεα. βικρί/ϊί «αηι εί ηοη ϊηνεηίεηηι . νοΰανϊβνηι

αυτόν έχάλεσα αϋτύτ, χαϊοϋχ ύπήχουσέ μου. εί ηοη αηά'ιν'α ηχβ. 2. 8ητααηι ανίβη ει αταιϋο άνϊία-

Άναστήσομαιδέ καϊ κυχλώσω έν τή πάλει, έτ ταΐς ίεαι «η [οτα εί «η ρΙαίεϊ$ : εΐ αιιχτατη ψιεηχ Λ'Λ'κβΙ αηϊηια

άγοραϊς χαϊ έτ ταΐς πλατείαις , χαϊ ζητήσω 8ν ήγά· ιηεα. 3. Οιιπιϊνϊ εηηι εί ηοη ϊηνεηϊ εηηι. Ιηνεηεηιηΐ

αησεν ή ■ψνχή μου. Έζήτησα αύτέτ χάί ούχ εζροτ ' τηε αηϊ αιβίοάίιιηΐ ατεηιηεηηΐε» εϊυϊΐαίειη. Νηηι ηνεηι

αύτύν. Έπεχάλεσα αυτόν, καϊ ούχ ύπήχουσέ μου. άϊΐϊαϊΐ αηϊηια ηχεα νϊάΪ5ΐϊ$? 4. (}ααηιρη>ηιιηι ραηιη)

Ενροσάτμε οΐ τηροϋττες,οί χνχλονντες έτ τηπά- αί> εϊ$ Ιταη&ϋ, άοηεε ϊηνεηϊ εηηι ηηειη (ΙίΙίαίΙ αηϊηια

Λει. Μήδν ήγάπησεν ή ψυχή μου, είδετε.^ Ώς μι- ηιεα, ίεηιιί εηηι, εί ηοη άϊιηϊύ εηηι, άοηεε εηηι ίη·

χρύνδτεπαρηλθοτάπ'αύτών,Ιωςοδ_Βϋροτ&νήγά- ΙτοάχιχΊ ϊη άοηιχιηι χηαΐτϊ» ηιεα:, εί ϊη εοηείανε ε]ια

Λησενήψυχήμον. Έχράτησααϋτύν,χαϊούχάφή-"~ αιισι ηιε εοηεερϊΐ. 5. Αά}ητανϊ »οί, (ϊΐϊσ! ΙετηιαΙεηι,

χα αϋτόν,ε'ωςου' είσήγαγοτ αύτύν είςοΐχονμητρός ί« ροΙε»ΙαΜη$ εί Μΐί«1ι'6«ί β^π, *ϊ εχεϊίεΐϊ* εί εχ-

μου^χαϊ είς ταμιεΐοτ της συλλαβονσης μέ3"Ωρ- ρεταηεϊ [αεϊαΙΪΒ εΐιατϊΐαίεηι, άοηεε υεΐιΐ. 6. βυ» ειί

χισα ύμας, θυγατέρες Ίερονσαλημ, ένταΤςδυνά- ίιία φιχ αιοεηάϊΐ ϊη άειετίιιηι $ϊεηΙ ίτηηειι» (ηηιϊ

μεσι, χαϊ έτ ταϊς Ισχϋσεσι τοΰ άγροΰ, έάν έγεί- εναροταηι πιυντίιαηι εί Ιήη$, εχ οηιηί&κ* ρνίνεν'ώη»

ρητε χαϊ έζεγείρητε την άγάπην, εως άν θελήση. ι ' ατοηιαίοήϊ ? 7. Εοεε ΙεείηΙη$ ΞαΙοηιοηϊί : ιεχααϊηΐη

ΤΙς αντη η άναβαίνουσα έχ της έρήμου, ώς στε- Β \οΠε» οϊτεα εηηι εχ [οτΜμ 1$ταεΙ. 8. Οπιηε» Ιεηεη-

λέχη τεθνμιαμένη σμύρναν χαϊ λίβανον , άπύ ίε» αίαάϊηηι, ρετηϊ ρηφιχ, νϊτ αίαάϊηιη $ιιρετ (εηιητ

πάντων χονιορτών μνρεψον ; Ιδού η χΛινη τοΰ ιυηηι ρτορίετ ιΐυρστβιη ηοείηι ηηηι.

ΣοΛομώττος; έξήχοντα δυνατοί χύχΛφ αύτής άπύ δυνατών Ισραήλ. Πάντες χατέχοντες ρΌμτ

φαίαν, δεδιδαγμένοι πολέμων. Άνηρ βομψαίαν ■-μύτοϋ έπί μηρύν αΰτο'υ άπύ θάμβους έν ννξίν.

Πάλςν μεγάλα τε χα\ ύψηλά δόγματα παρά τΰΰ Κιιγ$ιι$ ιιια^η;» βΐ «χωΐδ» (Ιο^πιοΙα 3 ΟβηΙΪΟΟ

"Ασματος των άσμάτων δια της παρούσης άναγνώ- οαιιΙίοοΓυιη ρβΡ Ιιαιιο ιΙοοειηυΓ Ιοοίϊοηεηι. ΡΙιίΙοβο-

σεως παιδϊυέμεθα. Φιλοσοφία γάρ έστι τδ της νϋμ- ρΐιία βιιΐηι β8ΐ $ροη$χ ιιαΓΓαΙϊο ρβΓ βα φι* (1β 8β

φης διήγημα, 8ι* ών τά περ\ έαυτης διεξέρχεται, ΓεοβηββΙ, $ΙαΙαβη(1θ ςυειτίΒϋπιοάϋηι ϊη ϋβιιιη 8β

δπωςχρή περ\τίι θείον ίχειν τοΰς έραστάς τοΰ ύ~ερ-. '^βΓβΓβ ορΟΓίββ! 3ηΐ3ΐ0Γβ8 8υρΓ3ΐηιΐη<ΐ3ηΧ ρυΙοΙίΓΪ-

κοσμίου κάλλους δογματιζούσης. "Ο δε μανθάνομεν ΐυ(1ϊηΪ8. ΟηοΛ αιιίοιη ύΐςοίιηυβ ρβΓ Μ ηιιχβυηΐ ρι·ο-

διά των προκειμένων λογίων τοιοΰτόν έστι. Χρή γάρ, ροβίΐβ, ρΓορβ β8ΐ β]υδΐηοάί. ΟροΠβΙ βηΐηι, ιιΐ ητ-

οΤμαι, προεκθέσΟαι πρότερον την τοις (ίητοϊς εγκει- Μιγογ, ρΓίιΐδ βχροηβΓΟ ββηδυητι ςυϊ ϊηοΒΙ ίιι νοί'ΐιϊβ:

μένην διάνοιαν · εΐθ' οΰτως έφαρμόσαι τοις προθεω- ύείηύβ νεΓΐ)3 (Ιϊνίηϊΐυβ Ίη$ρίΓ3ΐ3 βοοοηίΓηοϋβΓβ ϋδ

ρηθεΐιι τά θεδπνευστα βήματα. "Εστι τοίνυν, ώς έν^Γςιι» βυηΐ ρπυ8 0θΠ8ΪάβΓ3ΐ3. Ε»1 βΓ^ο, υΐ ρβυακ

όλίγω συνελίντα φράσαι, τοιοΰτόν τι δόγμα διά των ϋίο.ιπι, Ηυ]υ8Π)0<1ϊ ιΙο§ηΐ3 ρβΓ 03 ςυ;Β ιΐίοΐ» 8ϋηΙ:

είρημΐνων άναφαινόμενον Αιχί τέτμηται κατά την ΒίΓαπαηι (1ίνϊ(1ίΙαΓ ΓβΓυηι ογολΙοπιιιι Π3(υτ3 βχ 8ϋ-

άνωτάτω διαίρεσιν ή των δντων φύσις. Τδ μέν γάρ ρΓϋΐη.ι (Ιίνίβϊοηβ. Νβπι αΐϊιιιΐ ηυίϋεηι β8ΐ ββηβίΐβ βΐ

έστιν σίσθητδν κα\ ΰλώδες · τδ δέ νοητδν καϊ άϋλον. ιπηΙβΓίβΙο : αΐίυύ 3υΙβΠ) ςυο»1 .ίηΙεΙΙίςεηΓι» ρβΓΟΪρί·

Αϊσθητδν μέν ουν λέγομεν, 3σον τ^ αίσθήσει κατα- ΙυΓ, βΐ 081 θχρβΓΒ ηΐ3ΐβΓΪ3β. Αίφίο ίβηβίΐβ ηαί<1βπΐ

λαμβάνομεν · νοητδν δε τδ ύπερπίπτον τήν αϊτθητι- (Ιΐοίιιιιιβ ηιιΜςυΐίΙ ββηβυ ο.οηιρΓβΙιοιιιϋΐιΐΓ. (}ιιθ(1 ϊιι-

κήν κατανόησιν εκ τούτων τδ μέν νοητδν άπειρόν Ιβ1Ιί$βηΓΐ3 αιιΙίΠ) ρβΓοίρϊΙϋΓ, ϊίΐ ςϋΟιΙ οιιιιιεπ) 8ϋ-

Ιστι και άόριστον ■ τδ δέ Ετερον πάντων τισ\ διαλαμ- ρβΓΠΐ ββιιβυβ οοιηρΓβΙιεηδΐοηβηι, ηοο υΐϋβ ΟΟηΙίηβΙυρ

βάνεται πέρασι. Πάσης γάρ Ολης τω ποσω τε καϊ ΓιηίΙ)ΐΐ8. Νβπι €ιιιτ» οιηηΐδ ιη3ΐβΓΪ3 3 ςυβηίο βί ςιι»Ιϊ

τζ> ποιΐ;) διειλημμένης, έν δγκω κα\ εΓδει χα\ έπι- · 8ΪΙ οοηιρΓβΗίηδΒ, υηΐυδ ββΐ ηιεηΐϊδ εοηιρΓβΗβηβϊοηίί,

φανεία κα\ σχήματι πέρας γίνεται της περί αύτήν ε» (|ΐΐ9β βιιηΐ ίη Ϊρβ3 ΟΟηβίάβΓβηΙΙβ, Οιΐϊβ Ίη ροηάβΓββΙ

κατανοήσεως τά περ\ αύτήν θεωρούμενα, ώ; μη- Γοηη.1 εί δϋρεΓΓιεϊβ εί βχαηχ : βάεο υΐ (|υϊ δΟΓϋΙ»-

δέν Ιχειν τδν τήν Ολην διερευνώμενον, ίξω τούτων Ιπγ ηΊ3ΐεπ3ηι. ηίΐιΐΐ ρθ8δϊΐ εχΐΓβ Η3;ε οοηιρΓεΙιβιι-

έν φαντασία λαβείν. Τδ δέ νοητόν τε χα>. δϋλον της άετβ Ίη ρη30ΐ3δΐ3; ϊά 3ϋΐεηι ςυοά ρβΓείρϊΐυΓ ίηΐεΐ-

τοιαύτης περιοχής καθαρεΰον έκφεύγει τδν δρον , έν -^Τΐ{5εηΙΪ3, ει εβί εχρεΓδ ηιαίοτίοε, ριιπιηι 31) οηιηί

ούδενΐ περατούμενον. Πάλιν δέ κα\ της νοητής φύ- βίϋδπιοάί εοπιρΓβηοηδϊοηε, εΙΓϋβϊΙ ΙεΓηιΐηυηι, υί

σεως διηρημένης, ή μέν άκτιστός έστι, κα\ ποιητική ηυοά ίη ηιιΙΙο ΙίηίαΙιΐΓ. ΚιίΓδίιδ βυίειη ειιηι ςιυβ ϊη-

τών δντων, άε\ οδσα όπερ έστί · κα\ πάντοτε ώσαύ- (εΙΚξεηΐίβ ρβΓοίρίΐυΓ ιιαΙιΐΓ», 1)ίΓ3Π3ΐη δίΐ ιΐϊνίδβ,

τως έχουσα, κρείττων τε προσθήκης άπάσης κα\ της 31Ϊ3 ηοϊίίειη εδί ϊηεΓβαΙί, ει εοΓυιιι ςυ3ϊ δυηΐ ΓΓ83-

έλαττώσεως, τών αγαθών άνεπίδεκτος · ή δέ διά κτί- Ιγϊχ, εί (\υχ βεηιρεΓ εδί \ύ ςιιοϋ εδί : εί δεπιρεΓ

σεως παραχθεΐσα ές γένεσιν πρδς τδ πρώτον αίτιον δϊτηϊΗΐβΓ εί εοιίεηι ηιοιίο 80 ΙΐΗΰεΙ, εί ουβνϊδ 3(1-

άε\ βλέπει, κα\ τή μετουσία τοΰ περιέχοντος δια- (ΙίΙϊοιιε εί ϋίηιϊηυΐίοηε εδί δορβΓΪΟΓ, ηεε βοηβ ναΙεί

παντδς έν τω άγαθω συντηρείται, καϊ τρόπον τινά βεείρεΓε: αΐΐα βιιίειη ήπιε ρεΓ οτεΛίΐοηειη (Ιεϋαείβ

πάντοτε κτίζεται, διά της έν τοίς άγαθοΐς έπαυξή- &ά ^εηεΓβΐΊοιιεπι, βεηιρεΓ 3βρΐεϊΐ ρπηιβηίΐ βοπιιη

σεως πρδς τδ μείζον άλλοιουμένη, ώς μηδέ ταύτη τι ου» βυηΐ ε»υ83ηι, εί ρ3Γΐΐεϊρ3ΐίοηε ε]υ8 ςηοΛ βιι-

πέρας ένθεωρείσθαι, μηδέ δρω τιν\ τήν πρδςτδ κρεΐτ- ρεΓεσιΐηεΙ βειηρεΓ εοηδ8Γν3ΐϋΓ ίη ϋοιιο, εί ηαοίίβηι-

*ον αύξησιν αύτής περιγράφεσθαι · άλλ' είναι πάν- π)0(1ο ΟΓεαίιΐΓ,'ρβΓ ίηοΓεηιεηΐιιηι ίη Ιιοηίδ ηιυΐ3(»

τοτε άε\ τδ παρδν άγαθδν, κάν δτι μάλιστα μέγα τε 3(1 'ιά ςιιοΛ εδί ηΐ3]υ8, 3ΐΙεο ιιΐ ηο ίη Ιιηε ςυίϋεη»

κα\ τέλειον είναι δοκεϊ, άρχήν τοΰ ύπερκειμένου καϊ εοηδίϋεΓεΙπι· ίίηίβ, ηοιριε «ΙΙο Ιβηιιίηο ε'ίΓειιηίδεά



βδ7 8. ΟΚΕαΟΚΠ ΝΥ55ΕΝΙ 83»

ΙιαΙϋΓ ε]ϋδ ίηΟΓβηιβηΙιιπι αά \ά (<υο<1 εδί ιηείίϋδ : δει! Α μείζονος· ως καΐ έν τούτω τδν άποατολικόν άληθεύε-

βίΐ ββπιρβΓ ςυοά" ρΓχβεηδ βδΐ οοηυηι, είδί π)3χίπιο σθαι λΛγον, διά της των έμπροσθεν έπεκτάσεως, έν

τίιίεβίυι· β88β πιη^ηιιπι 81 ρΓ*5ΐ3ΐ)ί1β, ρπηείρίοπι λήθη γινομένων των προδιηνυσμένων. Τι) γάρ άείτι

«]ϋδ φιοά δυρει*εηιίιιεΙ, βΐ β$1 ΓΠ3]ϋ8 : βάβο υΐ ίο μείζον, κα\ χαθ' ΰπερδολήν άγαΟδν εύρισχόμενον,

Ιιοε νβΓυπι δίΐ ςιιοά1 άϊείΐ ΑροδίοΙιΐδ ", ρβΓ εχίεη- τερ\ έαυτδ κατέχον τήν των μετεχόντων διάΟεσιν,

βίοπθΠ) 3(1 ίά ςιιοιΐ βδΐ απίβ, οΙ>Γι νϊοπϊ (ΙαΙίδ ίϊβ ςυιε οΰκ έα πρδς τά παρωχηκύτα βλέπειν, τη τών προτι-

ρπιιβ 5υηΙ ρει·Γεεΐ3. Ναπι ςυοιΐ δεπιρετ εβί πΐ3]ιΐ8, μοτέρων απολαύσει τών καταδεέστέρων τήν μνήμην

«I ςιιοά ίηνεπΗοΓ ϊη Ιιοβογιιπι εχδυρεηΐίοιιβ, 3ρυά παρακρουόμενον. Τδ μεν ουν νόημα το τϊ, φιλοσοφία

86 (ΙεΙίηεηι 3θεε(ίοηεηι βοπιηι ςοί δΐιιιΐ ρΐΠίείρεβ, τοΰ νυμφικού διηγήματος ήμϊν δογματιζόμενον, τοι-

ιιοη βϊηϊΐ 38ρϊεεΓε αά 83 0,033 δΐιηΐ ρηβίεπία, ίη ίίδ οϋτον είναι νομίζομεν.

ίΓυεικΙίδ ςυχ $υηΐ ρΓ«5ΐ3ΐιΓιθΓ3, εχευΐίειίδ ηιεπιοπβηι εοΓυπι ηυχ δΐιηΐ άείεποη. Λίςυβ δειίδυπν

ςαΐιίειη α;οί 3 ρηΠο$ορΙιΪ3 δροηδχ ηατΓΐΐίοιιίδ ηοΐιίδ δίαΐυϊΐυτ, (αΐβιη εδβε βχί$ιίιιΐ3ηυ$.

Τβηιριΐδ βιιίειη εδί ρππιιιηι ςυίίΐβιη πιεπιίι>Ϊ5$6 Καιρός δ' αν εΓη πρώτον μεν αΰτής έπ'.μνησθήναι

εοηΐεχίιΐδ νεΓϋοπιηι (Γινίηοπιπ» είοςυίοπιηι : άβϊηίΐβ της λέξεως τών θεοπνεύστων λογίων · εΐθ' ούτως έφ

ίίδ ςιΐδΒ ρΓϊυδ δΐιηΐ εοηδί<1εΓ3ΐ3 »<ΐ3ρ(3Γ8 δειίδυπι ρ αρμόσαι τοις προθεωρηθεΐσι τήν τοις |5ητο!ς έγκει-

*1 ιι ϊ δίΐιΐδ 881 ίη νεΓΟΪδ. 1η Ιβΰΐο ηοαη αιιααϊνι μένην διάνοιαν. Έχϊ χοίτην μου έν τνξϊτ έζήτησα

ίρΐΗΜ, ει ηοη ίηνεηί : ίρ$ηηι νοαινϊ, εί ηοη αηάϊνϊΐ δτ ■ήγάχησετ ή ψυχή μον έζήτησα αύτύτ, χαϊ

η:β. 8ιΐΓ$αιη ααΐεηι ει ε'ηχιιϊύο άνϊίαΐεηι , ίιι [οτϊι ούχ εΰροτ αύτύτ· έχάΛεσα αύτύτ, χαΐ ούχ ύπή-

£ί ϊη ρΐαΐεϊι , εί ηιιαταιη αυεηι άϊΐϊαϊΐ αηϊηια ηιία.^χονσέ μου. 'Αναστήσομαι δέ χαϊ κυχΛώσω έτ

(}ιΐΈ$ίνί ίΐίΐη «1 ηοη ιηνβηί μιβι. Ιηνεηβτνηί ιηε ηηί πόΛει, έτ τάϊς άγοραϊς, χαϊ έτ ταϊς ζΛατείαις,

αΜοάϊηηΙ εϊτεηηχεηηία εϊχηίαΐεηι. Νημ ηηεηχ άϊΐϊί/ϊΐ χαϊ ζητήσω δτ ήγάχησετ ή φνχή μον. Έζήτησα

αηϊηια ηχεα νίάϊίΙϊι? ζ>ιιαηιρ)νηιιηι ραταηι αΙ> εΐ$ αύτύτ, χαϊ ούχ ενροτ αύτότ> Εΰροσάτ με οΐ τη-

ίταηΜ, άοηεε ϊηυβηΐ εηηι ααεηι άϊΐϊαϊΐ αηϊηια ηιεα : ρονντες, οί χυκΛονττες έτ τη ΛόΛει. Μΐ\ ου ήγά-

Ιεηιιϊ εηηι εί ηοη άϊηχηχ εηηι, άοηεο εαηι ϊηΐτοάηχϊ ι 'αησετ ή ψυ%ή μου Ιδετε ; ώς σμιχρύτ δτε παρ-

ίπ άοηιηπι ηιαίήι ηιεα;, ει ϊη εοηείαη φια; ηιε ήΛθοτ άχ' αύτώτ, εως οΰ εύ~ροτ δν ήγάχησετ ι)

ΜηεερϊΙ. ψυχή μου · έχράτησα αΰτύτ, χαϊ ούχ άφήχα αΰτύτ,

ίως οδ είσήγα-^ντ αύτύτ είς οΤχοτ μητρός μον,

χαϊ είς ταμιεΐοτ της σνΧΙαβούσης με.

(}ιιοιτιο(Ιο ετξο ίη ϋ$ ςυί6 ϋϊοΐβ δΐιηΐ ίηνεηίηιυδ ΐ ' Πώς τοίνυν έν τοις είρημένοις εύρίσχομεν τά δο-

ιεηδίΐδ η[ΐιΐ <]θ£ΐιΐ3Γιε6 ρβΓ ρβπρήΓβδΐπ) α ηο1)ίδ 8ΐιιιΙ Ο γματιχώς ήμϊν π^οθεωρηθέντα νοήματα ; γέγονεν

βχροδϊΐί ? Ιη ρΓχεειΙεηΙίηιΐδ 3$εεη5ίοηί1>υδ, ΓυϊΙ ρΓΟ έν ταϊς προλαβούσαις άνόδοις πρίις λόγον της έχά-

ΐΐΐίοηβ ε]ϋβ φΐοά ββηρβΓ βι ϊιιεΓεσιεηΙϊ, βεοαρβτ στοτε γινομένης αυξήσεως. Άε\ γαρ προς το κρεΐττον

πιυΐ313 αά 1(1 ςυοιΐ 851 ιηεϋυδ, 61 ίη Ιιοηο εοηιρΓε- άλλοιουμένη , και ουδέποτε έπΐ τοΰ καταληφΟέντος

ηεηδο ηυηηυβιη δίδίεηδ, ηυηε βηυίβ εοιηρβΓαΙα, "άγαβοϋ ίσταμένη, νϋν μέν ϊππω παραβαλλομένη τή

ςυί ^Ε^Υρίίυπι ενεπυπί 1)'Γ»ηηυπι, τυΓδυ» 3υΐειη καταστρεψαμένη τον Αίγϋπτιον τΰραννον · πάλιν δέ

1<>Γΐ|υίου8 ει ΙυτΙαΓίουδ 3δδίηιίΐ3ΐ3 ίη εοΙΙί ογπλ- δρμίσκοις χαϊ τρυγόσιν είχαζομένη κατά τδν περι-

ιιιεηίο. Οεϊηιΐβ ηίδ ηοη οοηίβηΐη ρΓοεεϋίΙ 3«11ιυε δϋ- αυχένιον κίσμον. Είτα ώς ουκ άρκεσθεϊσα τούτοις,

ρεηιΐδ. Νβπι ρεΓ δυβνεηι ηΐΓύαηι ιΐίνίηυπι α^ηοδοίΐ Ιτι πρδς άνώτερον πρδεισι. Διά γάρ της ήδίίας νάρ-

Ιιοηυηι οιΙογογπ , εί ηεε ίη Ιιίδ ςπίΛοηι ηι»ηεΐ , 88(1 " ! δου, τήν θείαν έπιγινώσκει εΰωδίαν, καΐ ούδέ έν τοϋτω

ΓΐίΓδυδ ευπι ηυεαι (1εδίι1εΓ3ΐ, νεΙαίί (ΐυοιίιίαπι οεηε μένει, άλλά πάλιν αύτδν τδν ποθοΰμενονοΓόν τι δρωμα

οίεηδ 3ΓΟΠ13, 5α«ρβηι1ΪΙ ίηΐεΓ βη3 ηιΐίυηβ ρι-χύίΐβ εΟπνουνέαυτζ περιάπτει μετάξι) τών λογικών μαζών,

11&0Γ3, υηύε δεαίεηΐ ϋίνίη3 (1οευηιεηΐ3, ίη αηιμ1ι> όθεν βρύει τά θεία διδάγματα, τώ χωρήματι της καρ-

εοτάίδ δραΐίο ευηι ίηάυοιίδ. Ροδί Ιιβεο ΓηιεΙιιηι δουηι δίας ένδυσαμένη. Μετά τοϋτο καρπδν έαυτής πυιεϊ-

ΓβείΙ Α^ΓίεοΙΐΐο, ιρδυηι οοίΓυιη ιιοιηίηαηδ, δυβνεηι 'ται τδν γεωργ&ν, βίτρυν αύτδν όνομάζουσα, ήδΰ τι

εί ^ΓβΙυηι οιίοτβιη εηι'ιΐΐεηΐβιο ρεΓ ΠοΓβηι. Ει Ηίδ καΊ προσηνές διά τοΰ ίνθους εύωδιάζοντα · καΐ οΟτως

3δεεηδϊοηϊ5υδ βίε ηυοίβ, μαΐοΐιτ» άίείΐαΓ, βι ίιι ρΓΟ- αύξηθεϊσα διά τών τοιούτων άνδδων, καλή λέγεται,

ρίηςιΐ3 : εί ςίΜβ εβί ϊη ίρβ'ιιΐδ οουΐίδ ρυΙεηΓίΐυϋο καΐ πλησίον γίνεται, κα\ περιστεραΐς τδ έν τοις 6μ-

3δδίιηίΐ3ΐιΐΓ ευΐυιηοίδ. Οεϊηιΐε ρΓοεεάΊΐ 3(1 \ά ςαοιΐ μασιν αύτηςπαρεικάζεται κάλλος. Είτα πάλιν πρδς τδ

εβί ηι&]υδ. Γ3013 εηΐηι ρβηρ'ιειεϊΟΓ ίΐΐα ςιιοςυβ μείζον χωρεί. Διορατικωτέρα γάρ γενομένη κάκείνη,

ΥεγΜ (ΙϊβεϊΙ άβεοΓεηι," βι ηιΪΓ3ΐιΐΓ ςυβηιβιΐιηοιίυπ) τοΰ Λόρυ καταμανθάνει τήν ώραν κα\ θαυμάζει πως

αά*υπ)Ι)Γ3ΐιΐδ ίΐεδοεικίίΐ 3(1 ΙεεΙαιη νϊΐ3ΰ ίηίεποπδ, ευσκιος έπ\ τήν κλίνην της κάτω ζωής καταβαίνει,

ιυαίοπαΐί ηϊΐυτα εοΓροπδ Ιιτιιηαηϊ υοευ1ΐ3ΐυδ. Ηί» τη ύλιχη τοΰ ανθρωπίνου σώματος φύσει συσχιαζό-

»εεε(1ίΐ ςυοά νϊτΐυΐίδ αΌπιαιη νεΓϋίδ (ΙβδΟΓΪΙιίΙ, ειι]ϋδ μένος. Πρδς τούτοις τδν της άρετής οΓχον τώ λόγοι

α,ΐΜ» ΙεςίΐυΓ ηΐΒίβπβ εδί εεαΓΟδ ει ευρΓ8δ»\ΐ8, ςιι* ; διαγράφει, οϊ» γίνεται ή έρέψιμος δλ<), κέδρος τε κα\

ριιίΓεαίηβπι ηοη δυδείρίΐ εί εοΓΓυρΙίοηεη» , ρεΓ <\αζ κυπάρισσος, σηπεδδνος τε κα\ διαφθοράς άνεπίδεχτος,

νβΓϋϊδ εχρϋε&Ι 6ΐ3θί1ίΐ3ΐειη ει ΐπιηιυΐαοίΐίΐβίεπι 1ι»- δι' ών τδ μόνιμδν τε και άμετάβλητον της πρδς τδ

Ιιίΐιιιΐίηίδ 3ά οοηυιη. Γγ2εΙβγο3 ροΓ εοιιιραΓαΙίυιιεη] άγαθδν σχέσεως διερμηνεύει τώ λόγψ. Έπ\ τούτοι;

" ΡΙίΊΓιρρ. ίιι, 13.
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δ.ά συγκρίσεως ή πρδς τδ κρεΐτ-ον αύτής παραλλαγή Α οδΙεηΰίΙυΓ β]υ8 3ΰ βο ςυοιΐ «81 ηιβίίυδ άίΟβΓβηΐίβ,

δείκνυται, κα\ κρίνον έν άκάνθαις δοκεϊ · καΐ πάλιν

και παρ' εκείνης κ*θοραται τοΰ νυμφίου τδ προς

τους άλλους διάφορον. Μήλον γαρ ονομάζεται μεταξύ

δρυμώνος άκάρπου, τή εύχροία τής οπώρας ώραϊζό-

μενον, οδ τήν σκιάν ύπελθούσα έν τφ οΓκίιί γίνεται, κα\

μύροις στηρίζεται, καΐ τοις καρποϊς τοϋ μήλου στοι

βάζεται, κα\ τδ έκλεκτδν βέλος έν τή καρδία δεξαμένη

διά της γλυκείας πληγής, πάλιν καΐ αύτη βέλος γίνε-

εΐ νκΙβΙΙΙΓ 6886 ΙίΙίΐΙΠΙ ίηΙβΓ δρίΐ138 : βΐ ΠΙΓδΙΙδ ΪΠ

ΪΙ1» εβπιίΐιΐΓ βροηβΐ αϊ) 3ΐϋδ (Ιίδεππιεη. ΝοηήηαΙιΐΓ

εηίιτι ροπιυιη ίη 6}Ιν» δίει-ίΐί 1>οαο (ϊηείυβ οάοκ

ύεεοι-βΐιιιη, οα]ϋ8 ιιπι!ΐΓ3ηι Ίρ$α βυϋίβηβ, βΐδίδΐίΐ ίυ

(Ιοπιο \ίγϊ, ει ίιιΐβίΐυι· υηςυεηΐίβ, βΐ ροπιί Γηιείίυηδ

«Ιίραΐυτ, γΙ β1εεΐ3 &α^Ίΐι& ίη εοπίβ $ιιο βεεβρίβ, ρβτ

άηΐεειη ρΐ3ξ3ηι ίρβ» πιτβυι Ιίΐ 53$ίιΐ3 ΐη ηΐϊΐιίΐιυβ

53§ίιΐαπί, 8ΪηΪ8ΐΓ3 φΐΉΙβιη άΊηβεηΐβ εαριιΐ 3(1 βεο-

ται έν ταΐς χερσί τοϋ τοξίτου, της μ^ν ευωνύμου τήν ■><) ρυπι δΐιρεπιιιιη : (1εχΙι°3 3ΐιΙεη> 3(1 δείρ33ΐη 63£ίΙΐ3ΐη

κεφαλήν πρδς τδν άνω σκοπδν εύθυνούσης · τής δε- εοιινεηεηΐβ. Ροδί Ιοεε, ίιι ςιιχ }βιη ρβι-νβηβπΐ 3(1

ξ'.ας δέ πρδς έαυτήν διαλαμβανούσης τδ βέλος. Μετά ϊ(1 φΐο<1 εδί ρεΓίεειιιιιι, εχΐβήδ βυαιη ϊιι εαηι ςυοιη

ταΰτα ώς ήδη πρδς τδ τέλειον φθάσασα, καν ταΐς άβδί(1βΓ3ΐ, 6Η31Τ31 εη3ΓΪΐ3ΐβιη, Γ3ΐίοηε ει^ιιδίίβηι

λοιπαΐς τήν έπΐ τδν ποθοϋμενον προθυμίαν ύφηγεΐ- 3<1]ιΐΓ3ΐίοηίδ 83δ εχβίΐ3Πδ 3(1 (Ιίίβεΐίοτιβηι. Οιιϊβ εΓβο

ται τψ λόγω, δι' όρκισμοϋ τίνος τήν άγάπην αύτών ! ιιοιι (ΙΊχβΓΪΙ βιιίιιιαηι ςυχ εδί 3(1εο δΐιηΐβΐ» ίιι ηΐΐιιιη,

έπεγείρουσα. Τίς ουν ούκ άν εΓποι τήν έπ'ι τοσούτον ρεΓνεηίδδο 3(1 δυηι ηιυηι Ιοπηίηιιηι ρει·ΓοεΓιοηίδ? 8βι1

ύψωθεϊσαν ψυχήν έν τώ άκροτάτω γεγενήσθαι δρω

τής τελειότητος ; Άλλ' δμως τδ πέρας των προδιηνυ-

σμένων άρχή γίνεται τής Ιπ\ τά ύπερκείμενα χειρ-

αγωγίας. Πάντα γάρ έκεϊνα φωνής ήχος ένομίσθη,

πρδς τήν των μυστικών θεωρίαν τήν ψυχήν διά τής

ακοής έπιστρεφούσης, και βλέπειν άρχεται τδν ποθού

μενων, άλλω είδει τοις όφθαλμοϊς έμφαινόμενον. Δορ-

κάδι γάρ όμοιοΰται, κα\ νεβρώ παρεικάζεται · κχΐ

ούχ έστηκεν, ούτε έπ\ τής ήμετέρας ίψεως, ούτε έπ\ ■

τοΰ τόπου αύτοϋ τδ φαινόμενον ■ άλλ' έπιπηδα τοις

δρεσιν, άπδ των άκροτηρίων έπΐ τάς των βουνών έξο-

χας μεθαλλόμενος. Και πάλιν έν μείζον, καταστάσει

ή νύμφη γίνεται, φωνής δευτέρας πρδς αΰτήν έλθού-

13Π16Π Πηίδ εοταιπ ςυοί ρπυδ δΐιπί εοπΓυεί», Πι

ρήηείρίιιιη (ΙεάαεΙίοηίι 3(1 ε3 ςιιχ δυρεί'ειηίηεηΐ.

Νϊπ» 1113 οηιηίηο «ιιηΐ εχΐδΐίπΐ3ΐ3 δοηυδ νοείδ ρεΓ

3υ(1ϊΐιιιιι 3ΐιϊη>3ηι εοηνβΓίβηιίδ 3ά η3ΐυΓ3ΐίυιη ΓβΓαια

εοηΙεπιρΐ3ΐίοηειιι, ει ίηείρ'ιΐ νίϋεΓε ευιη ΐ|(ΐβηι ιΐεδϊ-

(Ιεΐ'31, ϊη 3ΙΪ3 δρεοίε 3ρρ3ΓεηΙεηι οοιίίβ. Ν.ιιη ε3-

ρΓεχ ενβϋΚ δίαιίΐίδ, ει ·ι>ίαιϊΙ>ΙΐΗ' Ι>ίηηυΙο εεΓνΐ;

ηεε εδί ίη ιιο$Ιγο νΐδίι, ιιεε ϊιι εοϋειη Ιοεο (|ΐιθ(1

3ρρ3Γεΐ; δβύ δ.-ιϋι ίη ηκΜίΐεδ, 3 ρι-οηιοιιίοπίδ 831-

Ι3ηδ δυρβΓ νεΓίίεεβ εοΐΐίυιη. Κι Γυτδΐΐδ ίιι ηιεΙίοΓί

δΐ3ΐυ 8ροηδ3 εοηδίίΐυϊΐυΓ, ευηι αά ε3ηι νεηεΓΪΐ νοχ

δβευη(]3, ρεΓ ΐ|ΐΐ3ΐη ιιιείΐ3ΐυΓ υΐ ΓεΙίηαυβΙ υιηΙ>Γ3ΐη

ψι;« ρΓθεε(1ίΙ εχ ρ&ΐ'ϊυιβ, εΐ δίΐ δυΐ) ά\ο, υΐ ηυίβδεα'

•Λ»» Ί' ήί παρορμαται καταλιπεϊν τήν τοΰ τοίχου £ βιιΐ) Ιε^ηιίηβ ρβΐΓ», ςυκ βδΐ ]ϋχΐ3 ρΓορυ§ιΐ3ευ1υπι,

σκιάν, χα\ έν ύπαίΟριρ γενέσθαι, κα\ τή σκέπη τής

πίτρας συναναπαύεσθαι , τής έχομένης τοΰ προτει-

χΐσματος, και τής έαρινής ώρας κατατρυφήσαι, δρε-

πομένη τοΰ καιροϋ τά άνθη άκμαΐα δντα και ώραϊα,

καΊ πρδς τομήν επιτήδεια, καΐ 3σα άλλα πρδς άπδ-

λαυσιν δ καιρδς τοις τρυφώσι χαρίζεται, έν ταϊς τών

μουσικών ορνίθων φωναϊς · δι' ών πάλιν τελειοτέρα

γινομένη ή νύμφη, αύτήν άξιοι τοϋ φθεγγομένου τήν

4ψιν ίδεϊν έμφανώς , κα\ τδν λογον παρ' αύτοΰ δέξα-

σθαι,' μηκέτι δι' έτέρων φθεγγδμενον. Πάλιν εικός

έστιν έπ\ τούτοις μακαρισθήναι τήν ψυχήν, τής ύψη-

λής άναδάσεως τοΰ άκροτάτου τών ποθουμένων έφικο-

μένην. Τ£ γάρ άν τις μείζον εις μακαρισμδν έννοή-

σειεν, τοΰ εϊδεϊν τόν θεδν ; "Αλλά κα\ τοϋτο, τών μέν

εΐ 8β νβΓηί ΐεηιροΓίδ εχρίεβΐ «ΙβΙίείίδ, εοίΐίκεηβ Πο-

Γ68 1ιυ]υδ ΙβηιρΟΓΪδ, ςυί δΐιηΐ ρ» ΚΊιγΙ εΐ εΐεςβηΐεδ,

ει 3ρ1ί 3(1 8Ρ03πιΙιιιΐ), εΐ ςυχευιχμιβ αΙΪ3 Ιεηιρυβ

ίΓυεηάβ εχΐιίΐιεί ϋδ ηυί δβ εχρίεηΐ άεϋείίβ ίη ηκΐδί-

ε3Γυιη βνίυιη νοείϋυ8 : ρετ <μι;ε 8ροη83 ηίΓδυδ ενη-

ύΐ'ΐΐδ ρβΓΓεεΙίοΓ, δε (Ιί^ηβηι εεηβεΐ ίιι ηιβηίίεβίε

ίηΐυβ3ΐυΓ Γβείεηι ε]ιΐδ, εΐ εϊυβ ΟΓαΐίοιιειη ρχείρίκΐ

3ΐ> ίρδΟ, ςιιί ηοη βιιιρίίιΐδ ρεΓ &1ίυιιι νεΓΐ>3 ί3εΪ3(.

ΒιίΓδυδ εβί εοηδβιιΟηβυηι ρΓορΙεΓ Ικεε Ιιεβίηιη εχϊ-

8ΐίιη3Γί 3η1ηιΐ3ηι, ηυχ ίη 3)13 3δεεη8Ϊοηε ρεΓνεηίΙ

3(1 δΐηιιηιυη) εοτυι» (]ΐΐ33 (1εδί(1εΓ3ηΐυΓ. ()ιιί(1 εηίπι

β(1 Ι)ε3ΐί1υ(1ίηειη π)3]υδ ροΐε^Ι βχεοςίΐβή ηυβιη νί-

ϋεΓε Οοιπη ? δεύ ηοε ςυοςηε 6δΙ ςιιί(1εη> Πηίδ εοπιιη

ηυβ3 ρεΓ3εΐ3 δυηΐ, ίηίΐίϋπα νεΓΟ δρβί εοπιιη ςυ33 δυ-

προδιηνυσ^νων πέρας έστί, τής δέ τών ύπερχειμέ> » ρε.ΓβηιίηεηΙ. ΒϋΓδϋβ βηίηι 3ΐΐ(Ηΐ νοεβιη, ς«3ϊ ]»1)βΙ

νων έλπίδος άρχή γίνεται. Πάλιν γάρ τής φωνής

άκούει τής διακελευομένης τοις θηρευταϊς έπΐ σωτη

ρία, τών άμπελώνων τών λογικών, άγρεΰσαι τά βλα -

πτικά τών καρπών θηρία, τους μικρούς εκείνους άλώ-

πεκας ' κα\ τούτου γενομένου, μεταχωρεΐ τά δύο είς

άλληλα, δ τε θεδς έν τή ψυχή γινόμενος, καϊ πάλιν

εις τδν θεδν ή ψυχή μετοικίζεται. Λέγει γάρ, δτι

ΑδεΛριδύς μου έμοί · κάγώ έν αύτώ , τώ έν

τοις κρίνοις ποιμαίνοντι, κα\ μεταθέντι τήν άνθρω-

πίνην ζωήν άπδ τών σκιοειδών φαντασμάτων έπ'ι τήν

ιών δντων άλήθειαν. Όράς. είςδσον άναδέβηκεν ύψος

ή έκ δυνάμεως είς δύναμιν κατά τδν προφητικδν πο-

νεη.Ήοπβιιβ υΐ ρτο δίΐιιΐο νίηββιυηι Γβιίοηε ρπβύϊ-

ΐ3Γυηι, νεοεηΐυΓ βηίηοιίί» ςυα: ίι-υείυδ Ιχϋυιιΐ,

ηειίιρε ρβΐ'Τ38 ίΙΙβδ νυίρεβ. Εο βυίειη ΓβοΙο άαο ίη

8β ίιινίεβηι Ιι-βηδειιηΐ. Νβιη εΐ ΰβιιβ εδί ίιι 3ΐιίιηα,

ει πΐΓβυβ 3ηίηΐ3 ηιίβΓοι ίη ϋειιπΊ. Αίι βηίηι, Ραΐηι«-

Ιίι ηοΜ ηιϊΑί, εΐ β([β ί I Ε ϊ ρπδεβίιΐί ίιιίετ ΙίΙίβ, οι Ιιιι-

ηΐΒΐιβιη νίΐβιτι ΐΓβηδΓβΓβηΙί α \ίδίδ υπ)Ι)ΓθδίΒ άά εβηι

ςιΐ3β νβΓβ εδί νβπίβίβπι. νί(ΐ68ίη ηυβιιίαιη Μδεεηάε-

γϊΙ 3ΐιίΐικ1ίηβΓη ηηίηιβ ςυχ ]υχΙα \ά ςυοιΐ (ίίοίι Ργο-

ρηείβ 11 , 3ηι1>υΐ3ΐ 3 νίτΐηΐβ ίη νίπιιΐοηι, ιιΙ νίιίπαίιιτ

βδδβ 3£δ6ευ(3 βυπιπιιιιη δρβί οοηοΓυη. Ουι«1 βηίηι

ε$ΐ 3ΐΙίυ9, (]ΐΐ3ΐη βδδβ ίη ίρδο ςυί (1βδί(1βΓ3ΐιΐΓ, ί··αΙ

" Ρδ3ΐ. ΙΧΧ1ΙΙΙ, 8.



8<»1 8. ϋΚΕΟΟΚΙΙ ΝΥ88ΕΝΙ

«ΗΟΙ ψπ (ΙΡδΉΙεΓΜιΐΓ ίη δείρδππι δυδείρρτβ? Ει Ια- Α ρευομένη λόγον, ώ; τοϋ ακρότατου τής τών αγαθών

ηιβη οιιιη ίη βο ΓιιεπΙ, πιγ$ιι9 ΐ3Π)βηΐ3ΐιΐΓ, υΐ ςικΕ έλπίδος τετυχηκέναι δοκεΐν ; Τί γαρ άνιότερον τιΰ

οοιιί $ί( ίηιΙίςειι» : οΐ υΐ ςυχ ιιυηϋυω Ιιαίιοαΐ ρΓΟ- έν αϋτφ γενέσθαι τφ ποθουμένω , κα\ έν αύτφ τον

ροδίΐιιηι (Ιθβ'ιιίοπί, αηςϊΐιΐΓ βι βδΐ ρετρΙεχβ, οαηκμιβ ποθούμενον δέξασθαι ; Άλλ' δμως έν τούτω γενομένη,

ρετρίβιίΐαΐεηι αηίιηχ η3ΓΓ3ΐίοηε βιια ρΓοΓβΓΐ ίη ' πάλιν ώς ένδεής ου σα τοϋ άγαθοϋ άποδύρεται· χα\

ρυυΐίευη). ώς μήπω έχουσα τδ τή έπιθυμία προκείμενον, άμη-

χανεΐ τε χαΐ δυσχεραίνει κα\ τήν τοιαύτην της ψυχής άμηχανίαν δημοσιεύει τώ διηγήματι χα'. δπως ευρε

τ4 ζητούμενον, υπογράφει τφ λόγω.

11*0 βιιΐβπι οπιιιία (Ιίδείπιυδ ρβΓ εοηΐεπιρίβΐίοηεπι Ταϋτα δϊ πάντα δια τής τών προκειμένων ήμΓν

ΥΡΓυοπιιη ίη εοηΐεχίιι ηοΐιίδ ρΓΟροβΐΙοηΐΠ), ρεΓςυκΤ; (Ιητών θεωρίας μανθάνομεν, δι' ων σαφώς διδασκδ-

ηρεΠβ ϋοοβηιυΓ, αηοίΐ ηβςιιβ υΙΙο Βηβ ΙβπιιίηίίΙυΓ μεθα, τδ μήτί <«Λ πέρατι τδ μεγαλεϊον τής θείας

η>3£ηίΙιΐ(1ο ϋίνϊηίβ ηαΙιιπΕ, ηβςιιβ υΙΙυβ πιοϋιιβ 00- δρίζεσθαι φύσεως , μήτε τι γνώσεως μέτρον δρον

^πίΐίοηίί ίίΐ ΙβΓηιίηιΐϊ ίηΐβΐίβεΐίοηίδ βΟΓϋπι (\ηχ γίνεσθαι της τών ζητουμένων κατανοήσεως , μεθ' 8

ςιΐίεπιηΐυι·, φιο οροΠβαΙ 8β δίδίβι-ε, ηβ ρΓΟζΤβά'ΐΛ- στήναι χρή τής έπΐ τδ πρόσω φοράς, τδν τών υψηλών

Ιυτ αο ρι·οηιον63ΐυτ υΐίειϊιΐδ Ϊ8 ηυί δΐΐϋΐίπιίβ ρβΓδβ-ΊΤ ίρεγόμενον · άλλ' οΟτως έχειν τδν διά της ύπερκει-

ουίΙιΐΓ : 8βι1 ϊΐα 8β ββ™1 ϊ« »μιί ρβΓ δυρεΓεηιίηβη- μένης κατανοήσεως έπ\ τδν άνω τρέχοντα νοΰν, ώς

ΐίυπι ίηΐβΐΐβοΐίοηεηι 3(1 δΐιρ«πΐ3ΐη ουπίΐ ηιεηΐεπι, πάσαν τελειότητα γνώσεως τήν έφικτήν τί) άνθρω-

ιι( οιηηϊβ ρειΐβοιίο εΟβηίΓιοηίδ ςπβιη Ιΐϋηΐ3ηα ροΐβδί πίν!) 9ύ<ιε'> άΡΧ*1ν γίνεσθαι της τών όψηλοτέρων

3δ8βηυί Π3ΐυΓ3, 81( ρπηοίρίυπι άβδίίΙβΓίί βΟΓϋπι ι|ηκ έπιθυμίας. Και μοι σκόπει δι' άκρίβειαν τδν προχεί-

βηηΐ βχεεΙδίοΓβ. ΜίΙιί βυΐβπι (ΙίΙ^βηΙοΓ οοηδίάβΓίΐ' : μενον τί] θεωρία λόγον, τοϋτο προκατανοήσας, ότι

ίιΐ πιιοϋ εδί ρΓοροδίΐιιηι 3(1 οοηΙεπ>ρΐ3ΐΐ(Ιιιπι, δί ηοο θάλαμός έστιν ή σωματική τοΰ λόγου υπογραφή, και

ρπιιβ πιβηΐβ οοιηρΓεΙιεηϋεπδ, ςυοά Ιΐιαίαπιυϋ βδΐ γαμική τις διασκευή, δίδωσι τη θεωρία τάς ϋλας, ων

βεπρίυΓ* οοΓροι-αΙίδ (Ιεδοπρίίο, βΐ ηιιριίβΐίδ 3ρρ3- ή φιλοσοφία, πρδς τδ καθαρδν τε κα\ άϋλον μετενεγ-

ΓβΙϋδ πΐΒίεπβηι ιΐ3ΐ εοηΐεπιρίβΐίοηί, α (μιίΙ>ιΐδ ρΐιϋο- χο5ια τ4ί τών νοημάτων έμφάσεις, διά τών αϋτοϊ;

βορΙιίΛ, 3ϋ ίιΐ (ΐιιοϋ εβί ριίΓαηι εΐ βχρεΓδ πΐ3ΐ8Γί»' έπιτελουμένων προάγει τά δόγματα, τοις τών γινο-

5εηΐεηΙΪ3Γυιη βΐ ηιεηΐΊβ εοηεερίίοηυπι ίΓ3ηδΓεΓεη3 μένων αίνίγμασι σ-ϋγχρησαμένη πρδς τήν τών δηλου-

8ΪβηίΙ\ε3ϋοηρ«, ρεΓ β3 ςυ3β ϊη ίρδΐί ρβΜβιιηΙιΐΓ ^ένων β«φήνειαν.\ Επειδή τοίνυν νύμφην μεν ύπ-

ρΓθ(1ιιοιΙ (108Π1313, ιιίεηδ ϋδ ςϋ35 Γιυηί ϊη *ηΪ8η)3- ίθίτο τήν ΨϋΧ*1ν 4 λ(5ϊ°ί. όδ' *5 δλης καρδίας τε κ«Ί

Ιί1)υδ »α άβεΐ3Γ3η(ΐ3 ε» αυ* 8Ϊ8ηί0θ3ηΙυΓ. Ουοηϊβιη ε Ψ^Χΐί χ*'ι δυνάμεως παρ' αυτής άγαπώμενος θεδς»

βΓ^ο 8θΓ'ιρΙυΓ3 ιηίαι>ιη ροδϋίΐ βδδε Βροηδβηι : ςοΐ νυμφίος κατονομάζεται, άκολούθω; 1«\ τδ άχρότατον,

βυΐεπι εχ ΙοΙο εοΓϋε, ει :■ η ϊ ίη π , ει νΪΓΐιιΐβ αϊ) ϊρδ3

(Ιίη^ίΐαΐ' ϋευδ, νοε3ΐυΓ δροη^ηβ, εοηδεςυεηΙεΓ, ιμικ

νεηϊΐ 3(1 χΜίηηιιιιιι, υΐ εχϊδ1ίιη3ΐ)3ΐ, οοπιιιι (ρΐίβ 8ρε-

ΓιιιΙπγ, 61 ]3ηι 8β εοηΐεηιρεΓ3ΐ3πι 3Γΐ>ίΐΓαΐιΐΓ εηηι

βυ <]υϊ (1(?ϋίι1θΓ;ιΐιΐΓ, Ιεείυηι αρρβίΐαΐ ρει-ίβεΙίοΓβηι

1 μ >ι ι ί ρ3Γΐ!είρ3ΐίοηβπι, 61 ηοοίοηι (Ιίεϊΐ Ιεηιρυδ Ιε-

ηε1>Γ3Γυηι : ρβΓ ηοπιεη βυΐεηι ηοείίδ, οδίεηάΐΐ εοιι-

Ιειηρίαιίοηεηι βΟΓυηι ςυχ ηοη εαϋηηΐ βυη »8ρε-

ϋΐυιη, 3(1 δίηιϊΗΐυϋίηειη Μοβϊβ (|ΐιί Γιιίι ίη εαΐίξίηε

ίη (]ΐια 6Γ31 Οειίδ, ςυί, υΐ αϊΐ ΡτορΙιεία ", ΐεηβΙ)Γ3δ

ροβυιΐ Ι3ΐί1)υ1υπι δυυηι ϊη είΓειιίΙυ βυο.

1η <|υα ευπι ίιιεηΐ, άοεείυτ ςιιοά ΙβηΙυιη η1>ε»κ

υΐ 38ε6ηάβΓΪΙ αά ρεΓΓεοΐίοηεηι, υΐ ηε ρήιιε'ιρίυιη

ώς φετο, τών έλπιζομένων έλθοίσα, καΐ ήδη πρδς

τδν ποθούμενον άνακεκρασθαι νομίσασα, κοίτην

δνομάζει τήν τελειοτέραν τοϋ άγαθοϋ μετουσίαν, κα\

νύκτα λέγει, τδν τοΰ -σκότους καιρόν διά δέ του

ένόματος της νυχτδς, ένδείκνυται τών άοράτων τήν

θεωρίαν , καθ' δμοιότητα τοϋ ΜωΟσέως , τοϋ έν τώ

γνόφω γεγονότος έν ψ ήν δ Θεός · 3ς έθετο, καθιός

φησιν δ Προφήτης, σκότος άποκρυφήν αϋτοϋ κύκλω

αΰτού.

'Εν ψ χαταστίσα, τότε διδάσκεται, δτι τοσούτον

άπέσχε τοΰ έπιβήναι της τελειότητος^δσον οί μηδέ

ςιιίάεπι αΐΐϊβΟΓΪΙ. Ιλιο βηϊπ), ίηηιΓιΙ, ϋδ ςυ* βυηΐ ϋ τήν άρχήν έγχειρήσαντες. "Ηδη γάρ, φησ\ν, ώς τών

ρεΓΓβοΙβ, (1Ί§η3ΐ3, 61 Ιβηςιοηι ίη Ιεοΐο ςυορίαηι βο- -^τελείων άξιωθεΐσα , καθάπερ έπι κοίτης τινδς της

τών έγνωσμένων καταλήψεως έμαυτήν άναπαύουσα,

δτε τών άοράτων έντδς έγενόμην , καταλιποΰσα τά

αισθητήρια, δτε περιεσχέθην τη θεία νυκτ\, τδν έν

τφ γνόφω κεχρυμμένον άναζητοΰσα , τότε τήν μεν

άγάπην πρδς τδ ποθούμενον είχον ■ αύτδ δέ τδ άγαπώ-

μενον οιέπτη τών λογισμών τήν λαδήν. Έζήτουν γάρ

αύτδν έπ\ τ?) κοίττ) μοϋ έν ταϊς νυξ\ν, ώστε γνώναι

τίς ή ούσία, πόθεν άρχεται, είς τί καταλήγει, χα\ έν

τίνι τδ είναι ϊχει. Άλλ' ούχ ευρον αΰτόν · έχάλουν

αϋτδν έξ όνόματος, ώς ην μοι δυνατδν έξευρείν έπ\

τοϋ άκατονομάστου δνόματος. Άλλ' ούκ ήν δνόματος

έμφασις ή καθιχνουμένη ζητουμένου. Πώς γάρ 4

Γυπιςυχ 8ΐιιιΐεο§ηϊΙα οοιηρΓοΙιεηδίοηίδ Γβηυίεδεβηβ,

ηιιηικίο βΓβηι ίηίΓα βα ηυχ ηοη εαύυηΐ δυΐ) 38ρβ-

εΐιιιη, τείϊεΐίδ δεηδ'ιΰυδ, ςαβηάο εοηΐίηε1)3Γ οΊνΐη»

ηοείβ, ςυχΓβιΐδ βαηι (]ΐιί ΙαιβΙιηΙ ίη εαΐί^ίηβ : Ιυηε

ου'κίεηι Ιΐϊυοίιαιη ϋίΐεείίοιιεηι ίη βυπι ςαί «Ιβ&ΐιΐβ-

Γ3ΐ)3ΐυΓ ; ίϋίρβυπι 3υΙβπ) ςϋοϋ όίΙί^εοβίιΐΓ ετοΐβοβΐ,

υΐ \Λ βρρΓεηβηίΙεΓβ ηοη ροββεηΐ εο«ϊΐ3ΐίοηεδ. Ο,ιιχ-

Γβ1)3πι ρηίπι ίρβυηι ίη Ιβοΐο ηιβο ηοεία, υΐ ηοδδεπι

«|ηχ βίΐ ο] ιΐ5 βδδβηΐία, υηιίβ ίηείρίαΐ, ηιιο άββίιιαΐ,

ίη φΐοηαηι ϋΐι»ιτι Ιΐ3ΐ)63ΐ εδδεηΐίβιη. 8β£ΐ ηοη ίηνβηί

ίρδηηι : τοεανί ίρδηηι ηοηιίηίΐίιη, ηυηηΐυπι α ηιβ

§ογϊ ροΐιιίι, υΐ ίηνβηΪΓεπι ίη ηοηιίηε ρ]ιι» ηηΐ ηοη

" Ρ»;ι1. χνιι, 12.
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ύπέ» πάν δνομα ών διά τή; όνομαστικής κλήσεως έξ- Α ροίεβΐ ηοΐΒΪΜΓΪ. 5εά ηοη ΟΓαΙ ηοιηίηίδ 8ίί;ιπΛο»ιίο

βυρεθείη ; 05 χάριν φησιν, δτι ΈκάΛεσα αύτόν, καϊ

οϋχ ύχήκονσέ μου. Τότε έγνων δτι της μεγαλοπρέ

πεια;, τής δόξης, της άγιωσύνης αϋτοΰ ούκ Ιστι πέ

ρας. Διδ πάλιν διανίστησιν έαυτήν , καϊ περιπολεί

διάνοια την νοητήν τε κα\ ύπερκόσμιον φύσιν, ήν

πόλιν κατονομάζει, έν ή" αϊ άρχαί τε κα\ κυριότητες,

κα\ οί ταϊς έξουσίαις άποτεταγμένοι θρόνοι · ή τε των

έπουρανίων πανήγυρις , ήν άγοράν ονομάζει, κα\ τδ

άπερίληπτον άριθμφ πλήθος , δ τώ της πλατείας

διασημαίνει δνόματι, ει άρα έν τούτοις εύρεθείη τδ

άγαπώμενον. Ή μέν ουν περιήκε διερευνωμένη πασαν

άγγελικήν διακόσμησιν , καϊ ώς ούκ εΤδεν έν τοϊς

εύρεθεϊσιν άγαθοίς τδ ζητούμενον, τοΰτο καθ' έαυτην

έλογίσατο· ΤΑρα νάν έκείνοις ληπτόν έστι τδ παρ'

ςαχ ρβΓίίηβΟΓΟί υβςιιβ βά ία* ςυοίΐ ηυβττίΙαΓ. Οιιο-

ωοάο οηϊιιι ςαί 681 &υρΓα οπιηβ ηοπιειι, εΟειτί ρυ$-

βίι ρβΓ νοηΐίοηβαι ηοαϋηϊβ ϊ ΟυβιηοοΓβπ] άίείΐ ,

ΧΌοαυί Ίριιιηι,εΐ ηοη αηάϋΙ χηε. Τυηε εοςηονί ηυοιΐ

ιηη^ηίΠοβιιΙίίΡ, ^Ιοπη, δαη£ΐϊΐ9ΐϊ$ ο{υ8 ηοη β&Ι Ιίιιίϊ.

ΟυαιηοΙ)Γ6Λΐ ίρβα πιγκιιβ εχειιφι, βΐ οΐ/ιΐ εο<»'ιΐ3-

Ιίοιιε δΐιρΓαιιιυηα,3ΐιιιιη, βΐ ςυκ ίηΐεΐΐί^οηΐία ρβιτίμί-

ΙϋΓ, ηαΐυτ.ιηι, ςυαιη νοεβΐ οίνΐΐβίοιη, ϊιι ηιιβ δΐιηΐ

ρηηείραίιιβ βΐ άοιιιίιιβίίοηεδ, οε ροίεβίβΐίΐ)!» »μϊ-

{{ΐιβίί ιΙιγοιιϊ, βι εοβίεδίίυηι εοηνεηΐιΐδ, ο,ιιεπι ίοιυιη

ηοηιίικιΐ, ει ίηεοηιρΓεηεηδίηίΙίδ ιιιιηκ-ιο ιηυΐΐίΐυϋο,

ψιβιη δίξηίΐίεαι ηοιηϊηε ρΐβίεχ, ιη ίη εί& ϊηνεηΊ&-

Ιογ κΙ ηυυιΐ ιΐίΐίβ'ιΐιιι·. Αίςυε ίΙΙβ αυίάεηι δεπιίβηβ

οΐήΐ οιιιμεηι 3ΐΐ£ε1ίευπι εχει·είΙιιηι, εΐ ευιη ιιι Ι>υιΓΐ8

έμοϋ άγαπώμενον ; Κα£ φησι ι*ρδς αυτούς · Μή καν Β ίηνειιΐίδ ηοη νίιΓίδδεΙ ί(1 ςυοά ςυ36Γε1)3ΐυι·, Ιιοε αριΐιΐ

ύμεϊς Ιν ήγάχησεν ή ψυχή μου, Ιδετε ; Σιω- βε εο8"ιΐ3νΊΐ:Νυω εοηιρΓε1ιεη(Ιί ροΐεδί ΠΙιιά αυοά α

πησάντων δέ προς την τοιαύτην έρώτησιν, χα'ι διά Π)β (ΙίΙίΒ'ιΙϋΓ ? εϊ (ΙίείΙ είδ : Νιιηηιιίά υο» ηνειιι άίΙίαίι

τής σιωπής ένδειξαμένων τδ κάκείνοις αληπτον είναι οιμβιλ ηιεα, νϊάί$ιί»? ϋυηι βυΐεηι ίΙΙί Ιβευϊδδεηΐ ιιιΙ

τδ παρ' αύτής ζητούμενον, ώς διεξήλθε τή πολυ- β»'» ΐηΙεΓΓΟββιίοιιειη, βΐ δίΐεηΐϊο ίηάίεβδδεηΐ ΐΙΙίι

πραγμοσύντ) τής διανοίας πασαν έκείνην τήν ύπερ- ςιιοςυε εδδβ ίηεοιηρΓεΙιβηδίυίΙε ϊϋ ςυυιΐ αϊ) ίρδ»

κόσμιον πόλιν, και ούδέ έν τοις νοητοϊς τε και άσω- ςυ3>!ΪΙιιι·; ροδΙο,ϋ3ΐη ιιΐηιίδ ειιι ϊοδο δΐιιϋίο εο^ϋβ-

μάτοις οίδεν δν έπόθησεν ■ τότε καταλιποϋσα παν τδ 1">"'8 ρεΓ38Γ3νϊΙ ϊΙΙβηι δυρΓβηιοηιΙβηβιη είν'ιΐβίεηη ,

ίύρισκόμενον,οϋτω;έγνώρισετδ ζητοΰμενον,έν μόνψ >«ηε ΓεΙίειο ιιιιϊνβΓδο ςυοϋ ϊηνεη'ιεϋαΐϋΓ, ί(· εο-

τώ μή καταλαμβάνεσθαι τί έατιν, ότι έστί γινωσχό-, «ηον'ιΐ ί<1 (|υο(1 ςιια3ΓεΙ)3ΐϋΓ, υΐ εϊ δοΐαηι, ςιιοϋ ϊη-

μενον , ου πδν γνώρισμα χαταληπτικδν , έμπόδιον ίεΙΙίβεΓεΙυΓ ηοη ροδδε εοκιρρεπεηοΊ, εο§ηοδεεΓβΙϋΓ

τοίς άναζητοϋσι πρδς την εϋρεσιν γίνεται. Διά τοΰτό β888, ευ]υδ οιηήε δίβηυηι 3ο ϊηίΐϊεΐιιπι εοηιρΓβηεη-

φησι · Μικρδν δτε παρηλθον άπ' αύτών, άφεΐσα πασαν (1βη8» Γ" ίηιρεύϊηιεηΐηηί ίίδ ςαί ςυαίπιηΐ αά φΒ

τήν κτίσιν, καϊ παρελθοΟσα παν τδ έν τη- κτίσει νο- >ηνεηΙίοιιε|η. ΡΓΟρΙεΓεβ άίείΐ : Οϋβιηρπηιυιη ρίΓϋηι

οϋμενον, κα\ πασαν καταληπτικήν Ιφοδον χατα).ι-ν Γ 80 β'« ΐΓβηδϋ, Γβΐϊοΐα οιηηϊ εΓείΐιΐΓβ, ει ρΓβϊΙβΓ-

ποϋσα, τη πίστει- ευρον τδ άγαπώμενον κα\ ούκέτι ^ ηιϊδβο υηίνεΓδο ςυοά ϊηΐβΙΓι^ϊΙυΓ ϊη εΓ83ΐιΐΓ3 ; 61

μεθήσω τϊ| τής πίστεως λαβή τοΰ εύρεθέντος άντε- όιηπδδβ οηιιιί νια εϊ Γ3ΐΐοηβ εοηιρΓεηεηιΙεηϋί,Ίηνεηί

χομένη, Εως άν έντδς γένηται τοΰ έμοϋ ταμιείου ·

καρδία δέ πάντως τδ ταμιεϊόν έστιν, ή τότε γίνεται

δεκιική τής θείας ενοικήσεως, δταν έπανέλθΐ) πρδς

τήν κατάστασιν έκείνην, έν ^ τδ καταρχάς ήν, δτε

έπλάσθη ΰπδ τής συλλαβούσης. Μητέρα δέ πάντως

τήν πρώτην τής συστάσεως ημών αίτίαν νοών τις,

οΰχ άμαρτήσεται.

I

Καιρδς δ' άν εΓη πάλιν έπ' αύτής τής λέξεως

παραθέσθαι τάς θείας φωνάς, ώστε τοις θεωρηθεϊσιν

έφαρμοσθήναι τά ρ"ήματα. ΈχΙ κοίτην μοϋ έν

νυξίν έζήτησα 3>* ήγάπησεν ή ψυχή μου. Έζή

τησα αύτύν, καϊ οΰχ είρον αϋτόν

αυτόν, καϊ ούχ ύαήκουσέ μου. Άναστήσομαι δί\

καϊ κνκΛώσω έν τή Λόλει , έν ταΐς άγορα'ις καϊ

έν ταΐς πΛατείαις , καϊ ζητήσω Ζν ήγάχησεν ή

ψυχή μου. Έζήτησα αϋτόν, καϊ οΰχ ενρον αύτόν.

Ενροσάν με οί τηροϋντες οί κυκΛοϋντες έν τχί

πόΛει. Μή δν ήγάπησεν ή ψνχή μου, Ιδετε; Ώς

μικρόν δτε παρήΛθον άχ' αύτών, έως οΰ ευρον δν

ήγάχησεν ή ψυχή μου. Έκράτησα αύτόν, καϊ

ούκ άφήκα αϋτόν, έως οί είσήγαγον αύτόν ές

οίκον μητρός μου, καϊ είς ταμιεΐον τής συΧΧα-

ΰούσης με. Έπ\ τούτοις πάλιν ύπδ φιλανθρωπίας,

κα\ ταί; Ουγατράσιν Ιερουσαλήμ διαλέγεται, ας έν

τ'.ϊς Εμπροσθεν εν συγκρίσει τοΰ τής νύμφης κάλ-

λίυς τοΰ πτ,τ-'.κασΟ'έντος τώ κρίνω , άκάνθχς δλιας

Οϋβ ο(ΐιη ηυί άίΙί^ίΙϋΓ : ει ηοη ίηιρίϊιΐδ (ΓιηιίΙΙαηι

ευιη βηδβ Πάει βρρΓεΙιβηβυηι, οΌηεε Γυεπί ίιιίτα

ιηειιηι εοηείανβ: οογ αιιίβηι οιιιηίιιο εβί οοηεΐ3νε,

η ιιοιΐ ΐιιιιε Ωι εβραχ εΐϊνίηββ ο] υ δ ηβΐήοιίοηίδ, ςιιαη-

οΌ Γ80"ίεΓίΙ 3(1 ίΙΙυπι δΐ3ΐιιηι ίη ςυο Γυίΐ αο ίηίΐίο,

ςυβιιαΌ ΓιιΊι εϋΐεΐυιη βϋ β> ΐ)ΐΐ33 εοηεερίΐ. Νοη »ο-

εη-αϋϊΐ βυίειη οιηηϊηο ςαίδφιϊδ ϊΐιίεΐΐί^εΐ ιηίΐιοπι,

ρΓίηιαιη ε3υ83ΐη ηοδίΓΧ εηηβΐϊΐυΐίοηϊβ.

Τεηιριΐδ βδΐ βυίειη εχροιιεηοΊ νοεββ «ΙϊνΊηω ιη

ίρβο νεΓοοπιπι εοηΐεχίπ, ιιΐ υογΙο εοηνεηϊβηΐ ίίδ

αυχ βυηΐ οοηδ'κ!θΓηΙ;ι. ϊη ΙεΧο ηιεο ηοείη ηη<ε-

ύν'ι ηαβιη άύίφι αηίηα ηιβα. Οηαιιϊνί βηίιη εαιη Η

έκάΧεσα ρ ηοη ϊηνΐηϊ «ημ, νοοανί βκιη ει ηοη αηάηίι ιηβ,

8ιΐΓ<)α.ηι αηίβιη «( άιχαϊδο άνϊΐαίειη ίη [οτϊι ει ρΐαΐεχ»,

Λ φιοιτατη ηιιαη άίΐίρίΐ αηϊιηα νηεα. Οιιααϊνϊ ενη

εϊ ηοη ϊιινβηϊ β«»η. ΙηνεηβηιηΙ ηιβ ψιί οη&ΐοάΊιιηΙ

ΦααηβιιηΐεΒ ΗυϊΙαΙεη. Ναηι ανεηι άϊΐϊζϊΐ αηϊιηα ηιεα,

υίάί$1ίί? (ίηαιηρτΊιιΐΗηι ραηιηι αο εί« Ιναη$η, άο-

ηεο ίηνεηϊ βκι» ηαεηι ΛίΙΊαίί αηϊηια ηιεα. Τεηιιχ ευ,ηι

εϊ ηοη άίηιίίί βνιη, άοιιεε βιιηι ίιιίΓ0<1ηχί ιη άοηιιιιη

νιαίτ'η ηιε(Β, ει ίη οοηείανε ε}ιι» ηιιω ηιβ οοηαρϊι.

Ροδί Ιιχε ΓϋΓδίιβ ρΐ'ορΙεΓ ϋβιΐϊ^πΐϊαΐβιτι αΙΙοηυίΐυτ

Γιΐίβδ ^εΓυ8^1ειη , ςιΐ3β βικεβ εοηιραΓ3ΐίοηε δροιίδχ

{ΝΐΙεΙίΓίΐηάίηίβ, ςυαηι ΙίΗο Μβ'ιιηϊΙβτνβΓβΙ, δρίηιΐδ

»ρρε1ΐ3νΐι, εϊ ρεΓ 3(Ι]υΓ3ΐίοηεηι ροΐοκίαΐηπι (\\\ζ·

δΐιηΐ ίη τηιιηϋο, Γαοίι βδδυι^βι-β 3ΐΙ ρίΓβη ιποιίιπιι

εΙίΑΓίιαιίδ, ιιι νο1αη(α$ ϊροηβϊ 5ίΙ ειίαηι ίη εϊβ ίοπί».
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Γίαππι ΟδΙ ηιιίβηι ίη ϋδ «μι* ρΓίβοεδβεπιηΙ, ςπίδ λ ώνόμασε, κα\ διά τοϋ δρκου τών έν τω κόσμω δυτ

βίΐ π>ιιη<]ιΐ8 ίη ςιιο βιιηΐ νίαιιίεδ 30 ρ4ΐ68ΐ3ΐοδ, 61 νάμεων πρδς τδ ίσον της άγάπης διανίστησι μέτρο»,

φι* δίΐ νο!ιι»ΐ38 β]ιΐ8 ςιιί οχ ΙοΙο οοπίο (ΙΠίβίΙιΐΓ, ώστε τδ θέλημα τοϋ νυμφίου κα\ έπ' αότών ένεργδν

Η(ΐ6θ υΐ ηοη δίΐ οριικ <Ιε ίίδιίβιη ρΐ'οΐίχ'ιιΐδ άίοβΓβ, γίνεσθαι. ΕΓρηται δέ έν τοις φθάσασι, τ!; τε ό

οιιπι ςιι* ίη νβΓίΜδ ρπιΐδ ΓϋίΙ (·οιΐδ'κ1βΓ3ΐ:< βρπίοη- κόσμος εν ω οί ίσχυες κα\ αί δυνάμεις, καΙ τί τδ

Ιί», 8»ΐίκ (ΙβοΙαΓβΙ ίιΐ α,ιιοα ϊη Ιιηο Ιοοο. ίηΙεΙ1Ϊ£ΪΙυΓ. θέλημα τοΰ έξ όλης καρδία; τε καΐ ψυχής άγαπω-

δβ() ρΓοοεά.ιπιιιβ ηα ίο ςυοιΐ αείηβερβ δεηοίΐιιι·, ιιΐ μένου, ώς μή χρείαν είναι πάλιν δι' αύτών τδν λδγον

νκΐβ.ιιιιιΐδ, ηαηι Πεπ ροδδίΐ υ( ηο8 αηοηυβ οοιη μηκύνεσθαι, τής προθεωρηθείσης ήμϊν έν τοϊς ρ"ή-

ρβΓΓβοΐϊ Γ.οΙιπιιβα, ςυϊβ ίιι ιιΐΐιιπι ονοΐαΐ, ;ΐ80βΐ)(ί3- μασι διανοίας, τδ έν τω τόπω τούτω νοούμενον ίκανώς

πιυδ, βΐ ΒΠΐίοοπιιη δροιίδ'ι νοεειη 3ΐκ1ίαΓΤΐυ9, ςυϊ 'ί φανεροΰσης. 'Αλλά πρδς τδ έφεξής τοϋ λόγου προ-

β)ΐΐ8 380βη8ΐιηι βχ άΌδβΓίο ππΓβηΐυΓ, ςοοά φΐίϋεπι ΐωμεν, εϊπερ γένοιτο δυνατδν κα\ ήμϊν συναναδήναι

ρΓβαοίροο βρεοΐ3(θΓ6δ ίη δΙοροΓβπι ΙγπΙΓιΙ, «μιβιιαΌ- τη τελεία περιστερά πρδς τδ ΰψος άνιπταμένΐ), καΐ

φΓιιΙβηι Ιβίεηι ρπιαΊιείΙ άβδβΓίηηι, &ίο υΐ ΒΓυοηιηι άκοϋσαι της τών φίλων τοΰ νυμφίου φωνής, έν θαύ-

ριιΐιΐιπίιιιϋηοηι ίιηίΙεΙΟΓ, ςυ* ίΐ) ϋβδεΗΟ νβροΓΟ ματι ποιουμένων τήν άνάδασιν αυτής τήν έκ τής

5ΐι Πι Ιιι β ρχοοΙυηΙυΓ. δυίΐίΐπδ .ιιιίβηι βΓβηΙ πιγΓΓΗα βΐ ερήμου, 3 δή χα\ μάλλον πλεονάζει τοις θεαταΐς τήν

Ιΐιιιβ. ΟαΊβπιηι ιιηα οιιπι νβροΓβ βχ Ηίδ ρπχίειιηΐε Ικπληξιν, εί τοιαύτην ή έρημος άναδίδωσιν, ώς μι-

ριΗνίδ φΐίδρ'ιαιη βχοίΙβυίιΙαΓ εί 3δεβηι1εΙ)31 εχ 3γο- μεϊσθαι δένδρων κάλλος, τών έν τη" έρήμω διά τών

πιβίίϋυδ οοηιιηίηιιΐίδ. 113 οι Ιοοο ρυΐνει-ίδ οιιιιι ΗβΓβ άτμών τοϋ θυμιάματος γεωργουμένων. Τά δέ θυμιά-

ιηίδΐί ειιΐιΐίΐίδ φΐίΡιΙ.ιιιι ηι·οιη.ιΙιιιη εδδεί ιΙίΟυδίυ, ματα σμύρνα καΐ λίβανος ήν · τψ δέ άπδ τούτων.

οιι]ϋ8 νί ΓβεΙυβ εί δΐώΐίηιίδ ρυΙνίδ βπιηιρεββί. ΙΓάτμψ καΐ κονιορτός τις διά τών λεπτοποιηθέντων

Αρωμάτων συνηγείρετό τε καΐ συνανέβαινεν ■ ώς άντί κδνεως είναι τής άνακεκραμένης πρδς τδν άέρα, την

λεπτομερή τών άρωμάτων διάχυσιν, δι' ^ς δρθιος δ κονιορτδς ήν κα>. μετέωρος.

Ρογγο Ιεχίϋδ βίο ΙιβυεΓ : βιΐίΕ ε»ι ΐ«ία αΐι·βηάίι "Εχει δέ οΰτως ή λέξις· ΤΙς αϋττ\ ?) άναβαίνονσα

άΐ άαετίο $ίαη ίηιηά(ιιηΐ{,ϊηοεηια τη^ττίιαεί 11ιη$ α& έχ της έρήμον ώς στεΛέχη καπνού, τεθυμιαμέ*·η

βηιη'ώα» ραΙνεηΰη$ νηρκΐηίατη'! Β\ ηιιΐβ αηϊιιιιιηι 3ίΓ σμύρνα χαΐ Μδανος ά.ιύ πάντων χοηορτών

63 ςικβ (ϋοΐα δΐιηΐ (ΙιΙΐ^εηίοΓ 3Ηεηϋ3ΐ, τβΓΪΙίΙεηι μνρεψοϋ; ΕΓ τις άκριβώς έπιστήσειε τοις είρημέ-

ϋοριιΐΒΐϊδ, <]αθ(1 λ ιιουϊδ ρΓΪϋδ ϊπίεΐΐοοίυηι 681, ϊη- νοις τδν νοΰν, εύρήσει τοΰ προκατανοηθέντος ήμϊν

νειιίεΐ. Νβπι ςυβπια(Ιπιοαυιη ϊη ΙποβΙγοπιπι ροηιρϊδ, δόγματος τήν άλήθειαν. "Ωσπερ γάρ έν ταϊς πομπαϊς

ΙίοβΙ ϋιΙβΓΠ δΐηΐ, (]αί ρΓοροβίΐ&πι ίρβΐβ ΙιίδΙΟΓίβιπ βχ- τών θεάτρων κάν οΙ αύτο'ι ώσιν οί τήν προτεθεϊσαν

Ιιίΐιεηΐ, ηυιιο ηί, ηυηο ίΙΙί οβηδβηωΓ 3ρρ3Γ0Γ0, ηυϊ'^'αύτοϊς ΐστορίαν Οποκρινόμενοι , δμως έτεροι ές

ρΓΟ Τ3ΓΪεΐ3(β ρείδΟηβπιηι δρβοϊοιη ιηιιίαηΐ, εί ςιιί έτέρων νομίζονται φαίνεσθαι οί τ^) διαφορά τών

ηικιο δβΓνιΐδ ηιιΐ Ιιοπιο ρπνβΐιΐδ ηρροΓεΙ, ρβυΐο ροδί προσωπείων τδ είδος τδ περί αύτοΰς έναμείβοντες,

1)β1ΐ3ΐθΓ 3ΐιΙ ηιίΐβδ ΟβΓηίΙυΓ, οί πΐΓβυδ ηαίιίΐυηι δυΐ)· καΐ νΰν δοΰλος χλ\ ιδιώτης φαινόμενος μετ' όλίγον

αίΐί ιίβροηβπδ, ίπιρβΓβίΟΓίδ ρβΓδοηΒΐΐ) βΐ ουίΐυιη άριστεύς τε χα\ στρατιώτης δραται. χαΐ πάλιν κατα-

38δΐιΠ)ίΙ, 301 Γε^ιβ δρβοϊεπι ϊηιΐιΐίΐ : 8Ϊο οί ϊη νΪΓ-' λιπών τδ ύποχείριον σχήμα, στρατηγικδν είδος άνα-

Ιιιΐϊδ ρρο^ΓβδδϊΙιιΐδ ηοη δεηιρβΓ εβηιιίειη τε1ϊηεη( λαμβάνει, ή κα\ ρ\χσιλέως μορφήν υποδύεται· οϋτω,

Γοπηβιη «|αί 3 οΙ»τί(3ΐε ΐΜηδΙΌπτ)3ηΐιΐΓ ίη εΐ3Γΐ13- καΐ έν ταΐς κατά τήν άρετήν προκοπαϊί, οΰ πάντοτε

Ιειιι, «ειΐ ρΓΟ γοΙϊοιιο υοηοηιιη ρεΓΓεοΐϊοηϊδ, ηυίουβ τψ αίιτψ παραμένουσι χαρακτήρι οί άπδ δόξης διά

8ε (]ΐιίδί]ΐιο ρΓοειΙΪΙιι ιτ» οδίεηπίί, ρΓορηυδ (|ΐπα3ΐη τής τών ύψηλοτέρων έπιΟυμίας μεταμορφούμενοι,

νϊίΒΕ ϋΐυοοϋοϋ εΙΐ3Τ3θΙοτ, βϋιΐδ Γ*01νβ οχ 3ϋο, οί ' άλλά πρδς λόγον άεΐ κατορθωθείσης έκάστφ τής τών

»ρραΓ6ηδ ρεΓ βϋ^ηιοηΐηηι Ι)θηοΓυηι. Ου3ηιοΙ)Γ6ΐη άγαθών τελειότητος, Γδιός τις τω βίω χαρακττρ έπι-

πιίόί τίαοηΐυΓ βηιίοί δροηδί Ιηηηιιηπι γοπ> ηονβηι λάμπει, Λλλος έξ άλλου γινόμενος, διά τής τών άγα-

3αηιΪΓ3ΓΪ ί(1 ηηοιΐ αρραιβΐ, ςαϊ ρΓΪα» ςηϊιίεπι οβηι θών έπαυξήσεως. Διό μοι δοκοΰσι ξενίζεσθαι πρδς τδ

οο^ηονϋπιπί ρυΙοΙίΓβηι; ρυ1θΙ)Γ3πι, ίη<|ΐΐ3ΐιι, ϊιπεΡ φαινόμενον οί φίλοι τοϋ νυμφίου, οί πρότερον μέν

αΐίΐδ ιηυΙίοΓΟβ : ροδίβα βυΐβιη 3υη ηιιοηιιε ηΐϋΠΕ- Γ αΟτήν έγνωχότες καλήν, άλλ' ώς έν γυναιξί καλήν ·

ιιιιΐίδ ουιη ιιοιίδ «Γ^εηΐί β]ϋδ (ΙβΟθΓαπιΐ)Ι ριιΐοΐιπ- μετά ταΰτα δϊ δι' δμοιότητα χρυσίου μετά στιγμάτων

Ιιιϋίιιεηι. Νυηο βυίοπι ρΓχοοαΌηΙίυηι ηοίαπιηι ηυΐ- τοϋ άργυρίου τδ κάλλος αυτής ώραΊζοντες. Νυν\ δέ.

Ιαιιι ίιιΐυβηΐβδ, 80(1 3 8υΙ>Ππιϊοη1>ΐ]8 ΐΙΙβιτι ϊηδί^ηίοη- μηδέν τών προλαβόντων σημείων περ\ αύτήν καθ-

188, π>ίΓ3ΐηυΓ ηοη δοΐυηι ηδοοηδυπι, βοά οΐίβηι υηιΐβ ορώντες, άλλ' άπδ τών ύψηλοτέρων χαρακτηρίζοντες,

3δθβη<1βΓΪΙ. Ηοο β8ΐ βηΐηι φΐοά ιιΐ3]θΓβιη βΛΌΠ βΐιι- ' θαυμάζουσιν οϋ μόνον τήν άνοδον, άλλά κα\ δθεν 5ν

ροΓβπ), ςιιυιΐ ιιη3 ιοία οεΓΠ3ΐ«ρ βδοεηιΙεΓε οοηιρβ- έδραμίν. Τοϋτο γάρ έστιν δ τήν έπίτασιν ποιεί τής

$313 ηβιηοΓΪ ρΓθοβΓ3Γυη» 3Γΐ)0Γηιη : ρυιηηΙιΐΓ οηϊηι έκπλήξεως · μία δράται ή άναδαίνουσα , καΐ άλσει

Ο3υι1ίοε8 ίη 3ΐ1υιη 3δοεη(1βΓθ εί ΟΓβδΟβΓε. ^ιιοιΐ δένδρων τδ φαινόμενον παραβάλλεται · στελέχη γάρ

βαίοιη 3ΐϋ οβυόίοβδ, ηοη βδΐ αΐία,υβ Ιαττ.ι ρίη§υίδ όράσθαι νομίζεται ές ϋψος άνατρέχοντα χαΐ αύξανό-

οί ΪΓΓΪ^ιια, βεά 80;υ3ϋα3, 3γΊ<13 εί άβδΟΓίϊ. Ιη ςαο- ' μενα. Τδ δέ ύποτρέφον τά στελέχη ταΰτα, ου πίων τις

1131Π βΓ^ο Γ3(1ίοο8 3(;υπΙ η'ι ΐΓϋηεί , βΐ υη<1β 3Π· έστι γή κα\ κατάφυτος, άλλ' αύχμηρά χαΐ διψώδης

8"ι)Ιιιγ ? Κίιΐίχ ηιιίιίβηι οδΐ ριιΙνίδ 3Γ0ΐηαΙ(ΐπι. Ιγγϊ— τε χα\ έρημος. Τίνι τοίνυν έ(6ρΊζοΰται τά στελέχη

83ΙΪ0 βιιίεπι 681 ν3ρθΓ εχ 8ϋΟίΙί1)υδ, ΪΓΓ0Γ3Π4 ίιοο ταΰτα, κα\ δθεν αΰξεται; "Ρίζα μέν αύτοϊς, ή τών άρω-

ρεΓ 1)οηιιηι θ(ΙθΓεηι, ηυαιιίαιτι Ιΐ3ρεΙ Ιαικίοηι μάτων χόνις έστίν. Άρδεία δέ ό έκ τών θυμιαμάτων
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στμδςέπιδροσίζων διά τής εΰωδίας τούτο τδ άλσος, δσον Α \ύ ψιοά ϊΙϊοϊΐαΓ ε]υδ, <]β ςιιβ Ιϊΐιιιη ΓιΓΛ ϋβ Ηίδ Ιεβ-

έπαινον περιέχει τήςέπ'ιτοΤς τοιούτοι; μαρτυρηθείσης Ιϊπιοηπιπι. Νβηι 81 ςυοιΐ «ε ϊιινίεεηι ΐηΙβΐΎ0£αηΙ

6 λίγος. Τότε γάρ Αλλήλους όΊερωτάν περ'ι της όφ- (Ιβ 63 ηυ* ηρρ»υϊΙ, Ι3ΐϋ]ΐΐ3ΐη ίή 311* <}ϋ* 0δΙβιι<1Ί-

θείσης, ώς έν άλλψ δεικνυμένη τω εΓδει , κα\ ού Ιηγ Γογηι», β'Ι ηοη ϊη 63 ο,ιι* ρπιΐί βΓ3ΐ, 681 εηεο-

χατά την προτέραν μορφήν, έγκώμιόν έστι της κατ' Γ ηιΐιιπι β]ιιβ, ψικ β* ρι·οΓεεΙιι ϊιι νϊπιιΐβ εΙΓιοίΙιιι·,

άρετήν προκοπής τελειότατον , πολλήν αύτη1 μαρ- ρεΓΓεείίδδίιηιιηι, Ιεδίβηβ πιβ^ηβη) ε]ιΐ8 εβδε άίΒβι-εη-

τυροΰν τήν πρδς τδ κρεΐττον παραλλαγήν κα\ μετά- Ιΐαιη εί ηιιιΐβΐίοηβηι ίηβοηυοιΐ βδΐ ηιεΓιυβ. Εδί εηίιΛ

στασιν. Εενιζομένων γαρ έστιν ή φωνή παρά το νοχ «ΙυρβΠΙίιιιη ει ρετευίδοηιιη 3<1πΓιι·3ΐίοη6, ςιιοά

σύνηθες είδος έν θαύματι ποιουμένων τήν έπαν- ρΓβείοΓ εοΐίΐυηι Γοπηα Πυιχ'31, ηεηιρεΟιιειηβάπιοάΊιηι

Οοΰσαν μορφήν , δτι Αύτη ή άνα6α!νουσα έκ Ό εαιμιχ βδεεηιΐίΐ εχ ιΙβδβΓίο,ΓΙΗη ρπυδηοηίδ τϊάετβΙιΐΓ

«ήςέρήμου, μέλαινα τδ πρότερον ήμϊν έωρατο, ηί^τα, Ιβιΐ6ΐ)Γ053ΐΏ ίοπηηπ) 3ΐ)1υεπΐ? ςυεπιαϋιηοιίυιη

πώς τήν σκοτεινήν μορφήν άπεκλύσατο; πώς β'ι ηίνβα ΓβΓυΙ^βΙ ριιΙεηηΙιι<1ο? Νυηι (ΙεββΓίαιη, υΐ

αύτζ χιονώδες έπαστράπτει τδ πρόσωπον ; "Η ϊρη- τϊϋεΐυΓ, 681 εαυίβ ςικχΐ ϊρβα δϊευΐ νίι-βυϊΐυηι 28-

μός έστιν, ώς Ιοικεν, αίτια τούτων, ή καθάπερ τι βιΐΓββΙ ϊιι βΐΐιιηι, ίρδβηι ίη εβιη ικιιίαηδ ρυΙοΙίΓΪΐυάί-

Ιρνος άναδραμεΐν αυτής τδ ϋψο; ποιήσασα, κα\ προς ηεηι?Νοη βηϊηι εβδίι ΓοΠιπίο, ηεηιιβ ϊΐίςυβ 80Πβ

τδ τοιούτον μεταβάλλουσα κάλλος; Ού γάρ έξ αύτο- Β 8ΐηβ (ΙεΙβΠυ Γβοΐιΐδ εδί ΙιΊο ΐη αΐΐυτη ββεεηδυδ : 8βά

μάτου τινδς συντυχίας, ούδέ κατά άκριτόν τινα άπο- βχ 8υί8 Ιβοοπυιΐδ ρει· εοηΐΐηεηΐίβιη εΐ (1Ιϋ(;βηΙΙ·η

κλήρωσιν γέγονεν αύτη ή πρδς τδ ϋψο; άναδρομή · βεψιίδίνΐΐ ριιΙεηπΙιιοΊηειη. 113 οΐίβηι βΙίαυβηυΌ Ριο-

άλλ' έξ οικείων πόνων δι' έγκράτειαν κα\ έπιμέλειαν ρΐιεί* Ηηίπΐ3 ΓυΐΙ δϊιίεηδ (ΚτίηιΐΜ ίοηΐβπι , ροδί-

τδ κάλλος έκτήσατο. Ούτω ποτέ κα\ ή τοϋ Προφήτου ; Γ ^υ3Πι 08ΓΟ ηη!Ε βΐ ενβδεΓαΐ άείεΠβ, ηιιΐΐυιη ηο&ειίδ

ψυχή διψώδης έγένετο της θείας πηγής, επειδή αύτώ 1((ίΙυιη, βπάβςιιε €1 ίηβςιιοδβ, ϋίνίηβηι ίη δε βυδοε^

ή σάρξ έρημος τε κα\ άβατος καΐ άνυδρος γενομένη,

τδ θείον δίψο; έν έαυτή παρεδέξατο. Τδ τοΐνυν έκ της

έρήμου άναβαίνειν αύτήν, μαρτυρίαν περιέχει τοϋ

διά προσοχής τε καΐ έγκρατείας ές τοσούτον κα\

τοιούτον ύψος άναδραμεΐν, ώς καΐ τοις φΐλοις το5

νυμφίου θαύμα γενέσθαι, οϊ διά πολλών υποδειγμά

των τδ κάλλος αϋτής έρμηνεύουσιν, έπειδή δι' ένδς

άπαν περιληφθήναι ούχ οΓόν τε ήν. Πρώτον μέν γάρ

ρίΐ δίΐίιη. 0»<η1 ο.ι (ί·,:ο αδεεηιΓιΙ ίη (ΙεβεΓίαπι, Ιιοε

ροιΊιίΐΗ'Ι ΙεδΙίηΊΟηίιιπι, ηιιοιΐ ρ<τ ΐηιΐιΐϋΐι ί.ιηι ηΐΐοη-

Ιϊοηεπιηυε ει εοηΐίηεηΙΪ3ΐη ίη ηΐιιιιιι βδεεηϋεΓΪΙ,

3ϋβο ιιΐ ει βηιΐεϊδ δρυηδί ίι! δϊΐ 3<3ηιίΓ3ΐίηηϊ, ψιί

ηιιιΐΐίδ εχεηιρίίδ β)α8 εχρίίεαηΐ ρυΙεηΓΪΙυάίηεπι ,

(]Μ3Π(]θ(|ΐιί(1εηι υηο ηοη ροΐ6Γ3ΐ υηϊν6Γ83 εοηιρΓβ-

ΙιεηίΙΊ. Νηιη ρηηιιιιη ςιιϊιίεηι εηικίΐείϋυδ βυΐ νίτ-

ξΐιΐΐίδ »$δίπιίΐ3ΐιΙ ε]ιΐδ ριιΙεΙίΓΪΐυϋϊηειη , ιιεε υηΐ

«τελέχεσι τήν ώραν είκάίουσι, κα\ ούδέ τούτων ένΙ,';(< 8θ)||ιη βχ |,|Ϊ8ι 5β(1 β1 0Γι,ΟΓΙ,ηι ς,ιοί]υε πιυΙΓιΙικΙίηί

άλλ' είς πλήθος δένδρων άγεται τών έν αύτη θαυμά- 0Ο1„ρ3Γ!,1ηΓ Ρ]1Ι8 ρηΙεηΓίΙυϋο 3ϋηιίΓ3ΐ)Ί1Ϊ4, ιιΐ ϋε-

των ή εικασία, ώς 5ν τδ πολυειδές και ποικίλον τών

άρετών τή ύπογραφή τοϋ άλσους διαδεικνύοιτο. Είτα

καπνδς έκ θυμιαμάτων είς τήν εικόνα τοϋ κάλλους

παραλαμβάνεται· κα\ ούδέ ούτος άπλοΰς, άλλ' έκ

σμύρνης κα\ λιβάνου συγκεκραμένος, ώς μίαν έξ

άμφοίν γίνεσθαι τών άτμών τήν χάριν, δι' ών τδ τής

νίμφης υπογράφεται κάλλος. "Αλλος έπαινος αύτής,

ή τών άρωμάτων τούτων γίνεται μίξις. Ή σμύρνα,

πρδς τδν ένταφιασμδν τών σωμάτων έπιτηδείως έχει·

ό δέ λίβανος κατά τινα λόγον άφιέρωται τή τού θεοΰ

τ:μ?,. Ό τοίνυν έαυτδν μέλλων άνατιθέναι τή* τοϋ

θεού θεραπεία, ούκ άλλως έσται λίβανος τφ θεώ θυ-

μιώμενος, εί μή πρότερον σμύρνα γένοιτο, τουτέστιν,

δΓπρίιοηβ ηεηιθΓΪ8 οδίεηΰβΐυτ νίηιιΐυιη ν3ΓΪ6ΐ38.

ϋοϊιΐίΐβ Γαηιυβ εχ δΐιΩιΐίΙηΐδ 3δδυιηϊ(ιΐΓ :κ1 ϊπιαςίηβιη

ριιΙεΙιηΙικΙίηΊδ : ηεςυβ Ηίε δΐηιρίεχ, δεϋ δΐιΙΎΐΐϊΙιικ

ίη ν ιτΙκ»; ει ιίπιπδ δίηιυΐ εοιηηιίδΐϊδ, ιιΐ εχ υΐΓΪλςυβ

υηη δίΐ νβρΟΓΪδ ^Γ.τΙίβ, ρεΓ ςιΐ36 8ροη3Χ ϋΡβΟΓΪΐίϊΙιΐΓ

ριιΙεΙίΓΪΙικΙο. Α1ΐ3 ΐ3ΐι$ εβί ηιίχΐΐο αΓοηιηΙιιιη. Μντ-

γΙ>3 081 3ρΐ3 »(1 εοΓροΓίιηι δεριιΐΐυΐ'.ιηι : ιΐιιΐδ ΜΚεηι

εβί ςιΐ3(ΐ3πι Γ3ΐίοηε εοιΐ8εεΓ3ΐυιη ΙιοπογΊ Πει. Οπί

δε νιιΐΐ εΓ§ο ϋεΐ (ΙείΙϊεβΓβ εηΐΐυϊ, ηοη εΓΪΙ 1)οιιιιηι

Ιΐιιΐδ 0&0 εοη8εθΓ3ΐυηι, ιιϊδϊ ρηυδ ΓυεΓΪΙ ιιι;γγΙι3,

Ιιοε 681, ηϊδϊ πιΟΓίϊ ΓιοηνοΓΪΙ ηιοιπίτη ηιιχ δΐιηΐ βιΐ'

ρΓ3 (6ΓΓ3Π1, οοπδερυΐΐυδ ειιιη εο ψιϊ ρΓο ηοΐιΐδ

ηίοιΊεηι 8ΐΐδεερίΙ, εί πιγΓΓΐΐ3Γη Ϊ1ΐ3ΐη ιρι.τε 3δδυηιρΐ8

εί μή τά έπ\ τής γης αυτού μέλη νεχρώσειεν, συν-Φ^ 3(1 οοηι;ηί 8ρρϋ1ΐυΓ3ηι, ΐη ρι·ορπ3 εβΓηε αά

ταφε'ι; τώ ήμών άναδεξαμένω τδν θάνατον, χα\ τήν

σμύρναν έκείνην τήν έν τώ ένταφιασμφ τοϋ Κυρίου

παραληφθεΖσαν, τή σαρκ\ τή ιδία διά τοϋ νεκρώσαι

τά μέλη καταδεξάμενος · ών γενομένων, πάν είδος

τών κατ' άρετήν άρωμάτων έν τω κύκλω τοϋ βίου,

καθάπερ έν θυΐα τιν\ λεπτοποιηθέντων , τδν ήδύν

έκεϊνον κονιορτδν άπεργάζεται , δν λαβών έν τψ

άσθματι, εύπνους γίνεται, τοϋ μεμυρισμένου πνεύ

ματος πλήρης γενόμενος. Μετά τήν έν τώ κάλλε ι

μαρτυρίαν, οι φίλοι τοϋ νυμφίου, και παρατκευασταΐ

τοϋ άγνοΰ θαλάμου, κα\ τής καθαράς νύμφης προ-

μνήστορες, ύποοΞίκνύουσιν αΰτή τής βασιλικής κλί-

ιιιοιΊίΐΊι ηικϊη βυ3 ηιειη1)Γη βεεερεΓΪΙ. ΟιΐίΕ ειιιη ΓβοΙλ

ΓυβΓΪηΐ, οηιηβ §εηιΐ8 3Γ0ΐη3ΐυηι εχ νΪΓΐιιΐε, ϊη νίι?β

οϊγοιιϊο, Ι3ηςυ3ΐη ϊη αΐϊηιιο ηιοΓΐ3Γΐο ίη δΐώΐίΐοβ

ρ»Γΐεδ οοηιηιίηυΐΟΓϋηι, $ιΐ3νεηι ίΙΙιιηι εΙΓιείΙ ρυΐνε-

Γεηι, ςυεπι ςιιϊ ηεεερϊΐ ϊη 3η1ιεΙίΐιι, οιΙοΓυκ εΠΓιεί-

Ιιιγ, ρΐεηυδ δρ'ΐΓίΙα υη^ιιεηΐ3 ΓειΙοΙεηΙί.^ΡοδΙ ίΐβ

ρυ1οΙΐΓίΙυ(Ιίη6 )3ΐυηι ΐε8Ιΐηιοηίυιη, 3ηιιεί βροηδί,

ει (]πί ρ3Γ3ηΙ 11ΐ3ΐ3ηιυΐΏ ΪΓηροΙΙιιΐιιπι , εί ριΐΓ.τρ

βρηηβχ ρΓοηυοί, Οδίεηιΐιιηΐ εί τε^ηΐίδ ΙεοΊί ριιΙ-

εΙΐΓΪΐιιύϊηεηι, ιιΐ 8ροη8.ιιη ηΐ3]οη 3εεεη(ΐ3ΐιΙ άββϊ-

ιΐι'ΐ'ίη ιΐίνίιιχ ει Ίηιηΐ3ευΐ3ΐχ ευιη εο νϊυβ εοηδυβ-

Ιυάίηίδ.

νης τδ κάλλος, ώς άν μάλλον ές έπιΟυμίαν τήν νΰμφην άγάγοιεν τής θείας τε κα\ άχραντου μετ' αύτοϋ

συμβιώσεως.
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ΙΙινε ηιιΐηηι βδΐ ΙβΟΙϊ γο^ϊβ (Ιεδοπρίίο, <1β ςιιη ΐη Α Ή δέ υπογραφή τής τοΰ βασιλέως κλίνης, κύτη

ο:'3ΐίοηο (ΙεηιοηκίΓηΙϊνι ρβΓ εη ςυ* άΊβδοηιηΙ ε'ι έστιν, ήν τω δειχτιχώ λόγω ύπ' δψιν άγουσιν αύτη"

ηΐίφιίϋ Γείϊηςιιυηΐ οχίβΐίηιαικίιιπι. ϋίειιηΐ βηίιη : δι" ων διεξέρχονται. Λέγουσι γάρ· Ίδοΰ ή χΛΙνη

Εοεβ ΙβΓίια 8αΙοηθ7ΐί$ , εβχαρΐηία (ογΙ(* ητοα τοϋ ΣοΛομώντος, έξήχοντα δυνατοί χύχΛψ αύτης,

ειιηι (χ (οτΐϋιιι Ιιταεί. Οηιηεβ ίεηεηίε» ρΐαάίαηι, Γ άπύ δυνατών ΊσραηΛ, πάντες κατέχοντες £>ομ-

ρετϊίί ρπρικε, ηηίη$εη]Ηίηιιβ εηεϊι ίΐιρετ (βιηηπηυηι φαίαν,δεδιδαγμένοι, πόΛεμον' άνήρ, ρΌμφαία αύ-

ρτορίετ ίίαροτετα ηοοίητηηηχ. Αΐ(|αβ ς-υοά ηοη οχ τοϋ έπϊ τδν μηρόν αϋτοϋ, άπύ θάμβους εν τυξίν.

ΙπδΙοπα <]υίϋθΐη άα ΙβοΙο νβι·1>3 ΓιβηΙ, οιιίνΐδ ίυεπί "Οτι μέν ουν ούκ έκ τής ιστορίας ό περ\ της κλίνης

οβΓδρϊϋΐιυιτι ρβΓ 03 ((υ* άβ δαίοπιοπβ βεπρο δΐιηΐ Ιιί- λόγος έστ\, «αντί δήλον αν γένοιτο, διά των σωματι-

βΙοΓίεβ 30 οοτρΟΓαΙίΙβΓ : οιΐ)υδ οΐ Μίοιίδ,ιηι Γβ£ί3ΐη, κώς περ\ τοΰ Σολομώντος ίστορηθένΐων. Οίι και τά

οΐ γε Γι (μι υ πι ίιι γο§ιιο 3ρρ»Γ3ΐυπι, νΐΐχηυε ΙοΙΐιΐδ βασίλεια καΐ τήν τράπεζαν, και τήν λοιπήν έν τί)

(Γ3(Ιυοοπ(]£β Γ3ΐίοηεηι (1ϊΙί§εηΙΪ85ΪΠΊ6 βΐ 3οειΐΓ3ΐίδ- βασιλεία διαγωγήν μετά πάσης ακριβείας ό λόγος

8ίιΐ)0 (Ιεδοηρδίΐ 1ϋ)6Γ Κεςυπι : ηονί αιιΐοηι εΐ βΐϊεηϊ ύπέγραψε· καινδνδίτι καΐ παρηλλαγμένον είπε περ\

άβ Ιβοΐο ηίΙιίΙ (ΙίχίΙ : ίΐίςυβ οιηηίηο β«1 ηβοββδο της κλίνης ούδέν, ώς πάσαν άνάγκην είναι, μή παρα-

εχροδίΐϊοηοιη ιιοιι ιηαηβνβ ϊη ΙίιΙεΓβ, βοά βΐίςυαηι ""μεϊναι τψ γράμματι τήν έξήγησιν, άλλα διά τίνος

βοι:ιΐΓΐ>ΙίϋΓθΐΏ οοπιρΓβΙιβηιΙεΓβ ίηΐεΐΐίξβηΐίβπι, ηιβηΐβ ^ έπιμελεστέρας κατανοήσεως μεταλαβεΤν τδν λόγον,

αΙ)(1υοΐ3 » ηιηΙβΓΪαϋ δίςηίΓκΉΐίοηε 3ΐ1 κρίπΐυαίβιη εις πνευματικήν θεωρίαν τής ύλικής έμφάσεως τον

νβτΜ εοιιΙοηιρΐ3ΐίοηεηι. <}ιπ8 εηΐπι ΙβΟΙϊ ηιιρίίίΐίδ νοΰν άποστήσαντες. Τις γάρ αν έξ οπλιτών έξήκοντα

Γαβιϊΐ οπιβίυδ εχ 86Χ3ί;ϊη13 3Γηΐ3ΐΪ8, ηιπ εβ άϊάϊοβ- καλλωπισμός γένοιτο κλίνης νυμφικής, οΓς μαθήματα

Πΐηΐηυχ δΐιηΐ βοΙΗ ΐ6ΓπΙ)ίΓια? Ει ςυίδ οπΜίαβ βδΐ μέν τά φοβερά τοϋ πολέμου; Κόσμος δέ ή ρομφαία

επδίδ (ΐιιο αοοΊηοΙιιηι 081 0ΟΓρυδ? Ουΐο" νβΓΟ ηιιϊ προβεβλημένη τοΰ σώματος; θάμβος δέ περ\ αύτοΰς

0ΪΓ03 οοδ 081 δΙυροΓ ιιοοίιιι-ηιΐδ ? ΤεΓπ1)ίΙοπι βΐΐαππ νοκτερινόν; Τήν γάρ φοβεράν Ικπληξιν τήν έκ δει-

δΙιιροΓειιι Πογι εχ ςιιίΐιΐΐδΐΐΐπι ηοοΙυΓίιΊδ ΙΟΓΓΟΓΪϋυδ, μάτων τινών νυκτερινών γινομένην, διά της τοϋ Οάμ-

ρβΓ δΐυροπδ νοο3ΐ)υΙιιιιι οβΙοηιΙΊΐ ογβΓιο, ςιιβπι Ιιί« 6ους λέξεως ό λίγος ενδείκνυται, ήν τοϊς όπλίΐαις

ύϊοίΐ ενεπίτο βπηαΐϊδ. Εδί βΓ£[θ οηαηϊιιο ρβΓ Ιιβεο ; ~ τούτοις προσεΐναι λέγει. Οϋκοΰν παντ\ τρόπω £ητη-

*ογ1)3 ηιιΧΓβικΙϋδ ββηβηβ εοηββηίαηβυι βο οοη$β- τέον 3ν εϊη διάνοιάν τινα διά των βημάτων τούτων

ςιιειίδ ϋδ <\μά ρπιιβ δΐιιιΐ οοηϋί(ΙβΓ3ΐ3. Οιιϊδ ε«1 προτεθεωρημένοις άκόλουθον. Τίς ουν έστιν ή διά-

«γ^ο 3βπδυδ? Εδί εοηδεηΐ3ηειιιιι οδίεπιΐί <3 ϊ ν ϊ π · ιπ νοια ; "Εοικε τδ θείον κάλλος έν τ<Τ) φοβερψ τδ έρά-

ριιΙοΙίΓίΙυάίηοιη ϊη Ιογγογο 1ΐ3ΐ)βι°6 αΐίςυίϋ 3ηια1)Ί1ο, σμιον έχειν, άπδ των έναντίων τψ σωματικψ κάλλε*

εχ ϋδ ηιιοβ δυηΐ οοηΐι-απα οοΓροΓθ» ρυΙοΗηΙυά'ιηϊ. "^δεικνόμενον. Ένταϋθα μέν γάρ έλεγκτικδν είς έπι-

Ν»ιιι Ιιϊε ηοί^επι 311Γ»ΗΊΙ 3(1 ουρΐάίΐβίοπι \ά φ\οά θυμίαν εστί τδ προσηνές τή δψει καΐ μειλίχιΟν, και

<·8ΐ νϊδυϊ ]υουη(1ιιιη, ςιιοά" Ιαΐαηάυιπ εΐ βο οιηηϊ πάσης φοβέρας τε καΐ θυμώδους διαθέσεως κεχωρι-

ΙθΓΓίΙ)ίΙϊ ΪΓ3ΐϊ(ΐ«β βηίπιί βΟβεΐΐοπβ δερΠΓβΙιιιιι. ΡιιΙ- σμένον. Τδ άκήρατον δέ κάλλος έκεΐνο, ή φοβερά τε

•Ιιπίικίο 3ΐιΙοιιι ίΙΙα ίη ηπαπι ηοη αΆά'α ίηίοπίυβ, καΐ άκατάπληκτος άνδρία εστίν. Επειδή γάρ ή έμ-

► δΐ ιηβ^ηϊ εΐ οχοείδΐ βηϊηιί νϊΠιΐδ ΙβΓΓίοίΙίδ. ρΙ ςυ» 'παθής κα\ ρ"υπώσα τών σωμάτων έπιθυμίατοΐς της

ιιοιι ροΐεδί οοιιΙυΓΐ)3ΓΪ αηΐ δΙιιροΓβ βίΐΐεϊ. Νβπι σαρκδς μέλεσιν έγκαθημένη, καθάπερ τι σύνταγμα

(|ΐιοηΪ3ΐιι βιιίηιϊ ηιοΐί1)ΐΐ5 οΐιηοχϊβ οΐ 80Γ(1ί(Ια οοΓρο- ληστρικδν ένεδρεύει τδν νοΰν, κα\ αίχμάλωτον άγει

Γιιηι ουρΐιΙΊΐ3δ, ηιεηιΙΐΓίδ 03Γηίδ ίηβϊάεηβ, νβΐιιΐί πολλάκις πρδς τδ έαυτής βούλημα συναρπάσασα·

ηαχϋ&πι ρπβϋοηΐιπι Ιυπη», ηιοηΓι ΪΒβΜίαΙιΐΓ, ββηι έχθρδν δέ τφ θεω τδ γινόμενον, καθώς φησιν ό Άπο^

δ,τροηιιιιιεΓΟ ΟΒρΙΊνβπΊ 3(1 δΐΐ3ηι 3ΓΓΪρϊεη8 νοίαηία- · . στόλος, ότι τδ φρόνημα τής σαρκδς έχθρα είς θεόν

Ιβπι : Όρο 3ΐι(εηι ενηϋεπδ ΐηϊπιϊοβ, δΐευΐ άίοίΐ Αρο- διά τοϋτο άκόλουθόν έστιν, έκ τών έναντίων τή; σω-

κίοΐυδ, ηικχΙ ρπκΐι'ηΐί.ι εβπιίΒ ϋεο εδί ϊηΐιιιϊοα **■ : ματικής έπι&υμίας τδν θείον έρωτα γίνεσθαι· ώστ*

ρΓορΙβΓεη εβί εοιίδβηιιεηδ, «Ι (Ιϊνίηιΐδ βπιογ Γι α 1 βχ εΐ ταύτης καθηγείται λύσις καΐ άνεσις καΐ βλακώδης

ΪΪ8 η ιιο! 8ΐιτιΙ Γ.οηΐΓ3ΓΪ3 οοΓροΓοΙί ε(ΐρϊοΊΐ3ΐϊ. Ουο διάχυσις, έκεΐ τήν έπίφοβόν τε καΙ άκατάπληκτον

Πι «Ι δϊ Ιιιιϊιικ (Ιιιχ ΓιιειίΙ άϊββοΐυΐϊο, ΓεπιίδδΊο, Ο'άνδρείαν ΰλην τοϋ θείου έρωτος γίνεσθαι. Τοΰ γάρ

οιοΙΙίδηυβ ει εηβΓΤ3ΐ3 «ΙϊΟΓαβϊο, ίΙΙΊο νοίιεηιεηδ οι άνδρώδους θυμοΰ τδν της ήδονής λόγον καταπτοή-

ηιΐίε ρεΓΐιΐΓΐ)»ΓΪ ηοη ροΐείΐ αηίπτιί πιπ^ηίΐυάο δϊΐ σαντός τε κα\ φυγαδεύσαντος, οϋτω τδ καΟαρδν τής

ηΐ3ΐεΓΪ3 (Ιϊνίηϊ αηιοπδ. Οιιπ) εηίηι ϊτα ΓογΙϊβ 30 ψυχής άναφαίνεται κάλλος, μηδεν\ πάθει σωματικής

ν'ιπΓιβ ιιΐδΐάϊβηΐίδ τοΙιιρΐ3ΐίδ ΚίΓηιαβ ροΓΙβιταοΐΊ!, ει έπιθυμίας καταδιίυπούμενον. Οϋκοΰν άναγκαίως ή

ϊη ίιι^ηιη νεηει·:1, Ιιιιη ηρρβΓΟί ριιτα ηηίηίΓε ρυΙ- ( νυμφική τοϋ βασιλέως κλίνη τοϊς όπλίταις έν κύκλω

οΐιπίιιάο, ιι <■ I Ιο πιοΐιι Πΐ3εηΐ3ΐ3 εοΓροΓ:ι1Ίδ οιιρΐυΜΐ3- διαλαμβάνεται, ών ή τοϋ πολεμείν έμπειρία, κα\ τδ

Ιϊδ. Νεεεδδίίπο ί^ΐΐυΓ ιιυρίίοΐίδ Γβ^'* Ιοοίυδ 3ΐι 3Γ- πρόχειρον Εχειν έπ\ τοΰ μηροϋ τήν ^ομφαίαν, θάμβο^

ιιι.ιΐίδ οϊγοιιιικΙβΙιιγ, οιιΟΓϋηι 1)θΙ1ϊ ροΓΐΐίβ, εο ςυο>Ι κα\ έκπληξιν έμποιεϊ τοίς σκοτουμένοις λογισμοί;,

διιρεΓ ΓβιιιιΐΓ ρ.ιηΐιιιιι 1ΐ3ΐ)β3ηΙ εηδβιιι , ΙβΓΓΟΓεηι τοϊ; έν νυξί τε κα\ σκοτομήνη τους εύθείς τ?) χαρδίΛ

»ίϊει·1 εΐ δΙιιροΓβηι ΐεηεΙ)Γ08Ϊ8 εη^ίΐβΐϊοηίΐιαδ, ει ϋδ λοχοϋσί τε και τοξεύουσιν.

ηεΐ ίη ο1)5οιιγο ΐηδϊάίχηΙιΐΓ, εΐ δα^ίΐΐίδ αρροΐιιιιΐ

ϊε:·:οί οοηΐρ.

,; Γ.ομι ν:ιι, 7.
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"Οτι γάρ αναιρετική των ^υπαρών ήδονών έστιν ή Α (}ιιυά" βηϊιη οΐιδοεηβδ νοίιιρίαΐΐ'δ (ΙεΙε.ιΙ &ε ρεηιιιαΐ

των περιστοιχισμένων τήν κλίνην έξόπλισις, δήλον βοηιπι ηυϊ ΙεεΙυιΐ) ίιιιυϊιιΐίΐ 3γπι»Ιιιγ» , ρβΓδρϊουιιηι

άν γένοιτο διά της υπογραφής τοϋ λόγου, δς φησιν, Γυβπΐ βχ ε]ιιε (]υθ(1 βδΐ ϊ γι εοηΐεχίυ ιΙ<*ί>ο ϊρΐϊοηβ :

δτι Πάντες δεδιδαγμένοι πόΧεμον, άνϊφ ρομφαία ςιιϊ ίΐα 1)3ΐ>εΙ , ()ηιηε$ ρίπ'/ί ρα^ηα , ι>ηϊαιαι)α$ηΗβ

αντοϋ έαΐ τύν μτφύν αύτον. Αληθώς γάρ ειδότων ) βηείι «ηρτα (ειηχιτ «ιικυι. ΙΙβνβΓϊ βηϊιη ιιΐ υοΙΙιιηι %ύ-

έστ\ν, δπως άντιστρατεύεσθαι χρή τή σαρκί τε καΐ ϊ*;ιΙιιγ Βΐΐνοΐδΐΐδ νο1υρΐαΐ08 , οροιίκΐ οατηϊ βΐ βαη-

τώ αϊμα-ι, έν τω την ρΌμφαίαν ίπ\ τω μηρώ έχειν βΐιίη'ι , Ιαηψιαιη Γβπιοπ , εηδβπι ΙιαΙιοΓβ αοεοιηπιοίΐα-

έφηρμοσμένην. Νοεϊ δε πάντως δ των γραφικών ούκ Ιοηι. Οωιιϊιιο 3ΐιΙεηι ίηίεΙΙϊ^ίΙ ί$ ςιιϊ 8θΓΪρΙιΐΓ5ε 33ηί-

άπειρος νοημάτων κα\ αινιγμάτων, Εκ τε τής τοΰ £Π)3ΐιιηίΐ ηοη 681 ί^ηβηΐδ, εχ ηιεηΐϊοηβ Γοιηοπδ ϊ(1

μηροΰ μνήμης τδ σημαινόμενον , κα\ δτι όομφαία ό'Όςιιοά' 8Ϊ<ριϊίίε»ΙιΐΓ, βΐ <|υυ(1 ζΐαϋ'ιιΐδ βδΐ νεΓΐ>υπι. (ίυί

λόγος έστίν. Ό το£νυν τδ φοβερδν δπλον, λέγω δή ει^ο ΓογΙ 3ΓΠ13 , (Ιϊρο βιιΐβπι ΙΡΠίροΓηηΙί* £ΐ3<1ϊιιηι

την τής σωφροσύνης όομφαίαν, διεζοισμένος · ουτός βεείηείιιηι , Ϊ8 ββΐ 3ηΐ3υιΓΐ8 ΙβΓίο ϊη ςυεηι ηοη αά\1

έστιν δ τή άφθάρτω κλίνη έράσμιος, εΤς τών δυνατών εοιτιιρίίο εί ίηΐεπίυδ, ιιηιιβ βχ ίοΠΊΙ>α8 ΙίΓαβΙ , βΐ

Ισραήλ, καΐ τοϋ καταλόγου τών έξήκοντα άξιος. Τδν όΊ^ηυδ <ριί γρΓργπΙιιγ ίη ε3θΙο§ιιηι δβχηχίηΐ». Ηυηε

δέ άριθμδν τούτον έχειν μέν τινα μυστικδν λόγον, ούκ "β 3«ιΙεηι ιιιπηεπιηι ηΐίηπαηι ηΐ)·δΓιεαηι 1)!»1)βΓβ Γ3ΐίο-

άμφιβάλλομεν · αλλά μόνοις έκείνοις δήλον, οίς άπο- ιιβπ) ιιοη ιΐιιυίΐο : δβιΙ Μ ϊίδ δυΐιιηι βδΐ ηιηηϊΓβδΙυιη ,

καλύπτει τά κεκρυμμένα μυστήρια ή τοϋ Πνεύματος ςιιίΐιιΐδ οεειιΐΐβ ΓενεΙηΙ πι^δίβι ία ζΓβΙίβ δρ'ιιίΐιΐδ. Νοβ

χάρις. Ημείς δέ καλώς Εχειν φαμέν τών προχείρων «υίβηι ΓβεΙε ΙκιΙιθγο ρυίβηιυβ , δί ειιηι ϊίδ ςιι» βιιηΙ

τοϋ λόγου νοημάτων έμφορηΟέντας, καθώς επί τω ϊη ρΐ'οηιρίιι \ργ1)Ϊ βρηίβιιΐίίβ ηοβ ηΙΓαΐίπι βχρίβνβπ-

Πάσχα νομοθετεί Μιοϋσής, τών προφαινομένων σαρ-^Λ ιηιιβ, δίειιΐ ίη Ρ3$ε1)3ΐβ ρΓχείρίΙ ΜονδΡδ, εχ ε3Ππ1)ΐΐ3

κών έμφαγόντας, άπολυπραγμόνητον έάσαι τδ τοις 83 ιρικ αρρηνβιιΐ ευιηβιίεηηιιΐδ , (ϋηιίΙΙηηιιΐδ , ηεο

όστέοις τής άσαφείας έγκεκρυμμένον. Εί δέ τίς έστιν ευπο^ρ δεπιίβηηιι ίιΐ «ριοά* δυΐ) οβδ'ώυβ 1»1β1 οΙ)8ειι-

'πιθυμητής τών κρύφιων μυελών τοΰ λόγου, ζητείτω ΓΪΙΟΐίβ 8ί ηπΐβ βυΐεηι ύε8Ϊ(1βι°31 οεευ1ΐ38 νβΓΐ>ϊ

παρά τοϋ τά κεκρυμμένα τοις άξίοις άποκαλύπτον- ιηει!ιιΙ1:ΐ8 , (]ΙΙ33Γ31 εχ εο ηιιί ϋί^ηϊβ ΓβνεΙβΙ ΟιειιΙΙ».

τος. Ώς δ" άν μή δοκοίημεν άγύμναστον παρατρέχειν; ' Νε Ι3ΐηεη νίϋβΛηιιΐΓ ίϋ ςυο(1 (ΙίεϊΐυΓ ρΓΚΙεπΓβ ηοη

τδν λόγον, μηδέ καταραθυμεϊν τοΰ θείου προστάγμα- βχειίδδυιη , εί (Ιίνίηιιηι ηρ§1ϊββΓβ ρΓχεβρΙυιΤ) , ιριοά

τος, τοΰ έρευνάν τάς θείας διακελευομένου Γοαφάς, (]ίνϊη38 ]υ!)8ΐ βογηΙογΊ δεΐ'ίρΙυΓ38 ", ίΐί) εηηδΐίΙεΓΡ-

οϋτωσ\ τδν περί τδ έξήκοντα διασκοπήσωμεν λόγον ' π)υ$ άβ εο (\αοά <1ίείΙιΐΓ (Ιβ 8βχ.ιςίιιΐ3: Ουοϋεεϊιιι

Λώδεκα ρ"ά6δοι κατ' άριθμδν τών φυλών τοΰ Ισραήλ, νΪΓρΕ, ρΓΟ ηιιηιβΓΟ ΐΓΪυυυηι 1$Γ3ε1, βχ ρΓοεερρΙο

κατά πρόσταγμα θείον παρά τοΰ Μωϋσέως λαμ6ά-·ϋ'.(1ϊνίηο .ιεείρϊυηΙυΓ 3 Μο^ββ, 8βιΙ ιιηβ οηιηίΐηΐδ βιιίε-

νονται, άλλά μία τών πασών προετιμήθη, μόνη παρά Ιαΐ3 681 , ηιιχ 8θΐ3 ρΓ3β εχΙύΓΪδ ΠοΡυβΓίιΙ. ΚυΓδίΐδ 31)

τά; άλλας βλαστήσασα. Πάλιν παρά τοΰ Ναυή Ίησοΰ, Ιββιι Ν»νε ρ3Γ88 ηιιιηεΓΟ Ιπ1>ιι1)ΐΐδ ΙδΓββΙ Ιβρίϋεδ 3ΐ'-

Ισάριθμοι ταΐς φυλαϊς τού' Ισραήλ λίβοι έκ τοΰ Ίορ- ειρίιιιιΐιΐΓ βχ ^ΟΓ^]^ηβ, ψιοπιιη οηιηϊυιη ηιιΙΙυδ γο]ϊ^

δάνου λαμβάνονται, ών οϋδέ εις άπόβλητος γίνεται, γϊΙιιγ, ρ«ΓΪ Ιιοιιογο Αδδΐιιηρίί Άά ΓθΓβη<1ϋΠΐ ΙοδΙίπιο-

πάντων δμοτίμως εις μαρτυρίαν τοΰ κατά τδν Ίορ- · ηίιιιιι ιΐβ ηι^δίει ίο ςιιοιΐ ΓαιΙιιηι βδΐ ϊη ^0Γ(13ηε.

δάνην μυστηρίου παραληφθέντων.

ΚαΙ πολϋ τδ άκόλουθον έν τοις ίστορουμένοις εστί. Μαςρι.Ί βδΐ αιιΐβιη εοηδβ(]υριι(Ϊ3 ίη ίίδ <ιιΐ3Β ΓεΓβ-

Προκοπήν γάρ τινα τοΰ λαοϋ πρδς τδ τελειότερον δ πιηΐιιι. Οιιοιη^ιιιι ρηίπι ρΓοΓεεΙιιηι 3(1 ίιΙ ςιιοϋ ββί

λόγος ένδείκνυται, ώς έν άρχαϊς μέν τής νομοθεσίας, ρρΓΓοοίίϋδ οβίεπϋίΐ θΓ31ίο , ιιίρυΐβ ίη ίηίΐίο ςιιίιίεηι

μίαν εύρεθήναι (5ά6δρν ζώσάν τε κα\ βλαστάνουσαν · + Ιβ^Ίβ ΙηΐίΕ ίηνεηΐ3ηι ίϋίδδβ ϋιιβιη νίτ^ΐη νΪΓβηΙειη

τάςδέ λοιπάς ώς ξηράς τε ούσας και άκάρπους ά-ο- βΐ §βΓΠ)ϊιΐ3ηΙεηι : ε«1βι·38 βυΐβιη Γυΐδβε ΓΡ]εεΐ38 <α

βληθήναι. Πλείονος δε διαγεγονότος χρόνου, κα\ τών δίεοαδ 81 ϊηΓεΓίϊΙββ. Οιιηι βιιίεηι ρΐιιβ ρΓοεβδδΐδδβΙ

νομικών αύτοΐς παραγγελμάτων έν άκ ρ ιδεστέρα κατα- (βπιροηδ , 81 Ιβ^ίΓιη β]ιΐδ ρι·3βεερΐ3 <1ί(ί§βη1ίυδ ει

νοήσει γεγεντιμένων, ώς κα^ τήν έκ δευτέρου περι- 3εευΓ3ΐίυδ Γαίδ.ιβηΙ βχαηιϊιιαία , δεειιηϋο βΐϊβη) βε-

τομήν τήν παρά τοΰ Ίησοΰ αύτοϊς έπαγομένην καΐ'1^, εερϊββε εΪΓεϋΠίεΊδΐοηβηι 3 ίβδίι εΐδ ηίΐηΐ.ιιη , §ΐ3<Πο

νοήσαι καΐ δέξασθαι, τής πέτρινης μαχαίρας περι- ρείΓΪηο 818 3ΐιΓείβηΙβ οιηηϊιιο ςιιΊι1()ΐιίί1 8Γ31 ϊητι -

ελούσης αύτών παν τδ άκάθαρτον - νοεί δέ πάντως δ πνυηάυαι ( ίιιΙοΠΊϋίΙ 3ΐι(ειη οιηηίηο ρΓηιΙεηδ αιιιΐΐ—

συνεστώς ακροατής τής τε πέτρας και τής μαχαίρας ιογ ρβίΓΧ βΐ ςίαιίϋ δϊ^ηίίίεβίϊοπεηι ) εί Γυίδδβ εοη-

τδ σημαινόμενον · ώς είκδς ην ρεδαιωθείσης έν αύτοΐς 8βη13ηβιιπι ροδί εοιιΠπιιαΙίοηβιη ίρδϊιΐδ νΐΐ33 ηυοε εί

τής νομίμου τε κα\ έναρέτου ζωής, μηδένα τών λί- βχ Ιεςε εί εχ νίτΐιιΐε 3$;ϊΐυΓ, ηιιΙΙυπι βχ ϋδ Ι3ρΐ<1ΐ—

Οων τών έπ' δνόματι τών Ισραηλιτών φυλών παρα- ϋιιβ, ςυί 3δ8υιιιρ1ί δυιιΐ δΐιο ηοηιίηβ ΐΓΪουυηι ΙδΓ3»

ληφθέντων εύρεθήναι άπό6/>ητον. ΈπεΙ δέ χρή πάν- 1ίΐ3Γυηι , ϊηνβηΐυιη Γυίδδβ Γε]ίείεηΰϋηι. ^ιιοηίαηι

τοτε τών άγαθών τάς έπαυξήσεις έπιζητεΐν, ότε βιιίεηι οροΓίβΐ οηιηίηο ηυκΓεΓβ οοηοηιηι ίηεΓε-

«ροήλθεν δ χρόνος, κα\ ή δύναμις τοΰ Ισραήλ μείζων ιπεπία , ο,υβπιΐο Ιβιιιρυδ ρΓΟεβδδίΙ , βΐ Γϋίΐ οπιρίίοΐ'

έγένετο. Οϋτω γάρ φησιν έν τοις προκειμένοις ήμϊν νίΓΐυβ ΙδΓβεΓίδ. 8ίε βηϊιη (ΙίείΐιΐΓ ίη νβΓΐ)Ϊ3 φΐ3β δυιιΐ

^ητοϊς δ λόγος, δτι άπδ Ισραήλ, τότε ούκέτι εις άπδ ηο1)ίδ ρΓοροδίΐα, ςυοιΐ Ιυηε ίη ΙδΓϊβΙ ηοη ηηιρίίΐϋ

φυλής λίθος ή μία δάβδος λαμβάνεται · άλλά πέντε εχ ΐΓΪΙιυ 1αρΐ& ίΙΙΙ νΪΓβα ιιηϊ ΒυιηίΙυΓ : 860* ρΓΟ νίΓ£;3

** Εχού. χιι, 9. '* ίοαιιιι. ν, 53.
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βιιΐ Ι;'.ρΊιΓι1ηΐΡ ίη ιιηβηυηαυε ΐΓΪΙ>α ςιιίηςιιο νίτΐ 1)β1- Α άντί όάβδων ή λ!βων άφ' έκάστης φυλής ίνδρες πο-

ΙίεΟδί , Γβΐ ηιϊΗΐΒΓΪβ ρεπίί, 8Χ ΓοΠίυΙΚ ΐ8Γ3βΙ, ιιαο- λεμιστα\, δεδιδαγμένοι πόλεμον άπδ δυνατών "Ισραήλ,

ΓϋΠΐ υπιΐδ<]ΐιίδ<|ΐιβ βιΐϋοιπ η»1)ε1)8ΐ δυρΓ8 ΓβπιυΓ, ϋϊ- αίροντες ^ομφαίαν, τήν θείαν χλϊνην περιστοιχίζον

νίπ',ϊΐη ΙεεΙυηι ία οιΊιεηι είι·εϋπιϋ3ΐ)ΐιηΙ. 0_ιιοππη τες. ΤΩν δια τούτο ουδείς άπόβλητος γίνεται, διότι

φΓορΙεΓββ ηιιΙΙιΐδ ίυίι Γβ/ίοϊβικίαβ , φιοηΐαπ) ευριβ- Γ πάσης φυλής άπαρχή, οί πέντε γίνονται, ών δ άρι-

ΙίΙιβΙ Ιήϋιΐδ ρπηιίΐίχ 8οηΐ ηυϊηςυβ, ςυοπιπι ηυ- θμδς δωδεχάκις κεφαλαιούμενος, τδ πλήρωμα ποιεί

ιτιβπΐδ αΊιοϋεοίεδ πιυΐΐίρϋεαίυβ δΐιιιιπιπηι είϊίείΐ 8β- τών έξήκοντα. Χρή τοίνυν πέντε άφ' έ-/άστης φυλής

Χ3£Ϊηΐ3. ΟροΠβΙ εΓβΟ εχ υηηηυ^ςιιβ Ιτ'ιΙηι »]ΐιϊη(|Ηβ φοβερούς δπλομάχους φύλακας τής τοΰ βασιλέως χλί-

Ιειτ'ιυϋεδ 3ΠΙΙ8105 οιΐΙΗββ εδδβ ειΐδΙοΛεβ ΙβεΙί Γε§<8, νης γενέσθαι, ώς εΓγε λείποι τω Αριθμώ τών πέντε,

ίάεο ιιΐ δί (ΙβΓκΊαΙ ηυηιεπίδ ςυίηςιιε , 'ιά φΐοΊ Γβ-Κ άπαράδεχτον είναι χαί τδ λειπόμενον.

βΐ.ιΐ ιυ'ιιπηιο δΗ 3ύΊηίιΐεη(1ιιιη.

Νυηι βιιίειτι ίη Ιιοε ίηεεερίο θδΐ αϋςϋίίΐ Βυιίεη- τΑρά έστι κατατολμήσαι λοιπόν τοΰ ένθυμήματος;

«Ιιιηι, ιιΐ ϋίεβηιυδ 0.ιιεηΐ3υΊηοι1ιιπ> ΐη ιιηϋςυαςυβ Πώς άφ ' εκάστης φυλής ο! πίντε οπλίζονται, ίνα

Ιποιι ηΓίϊΐίΐηΙϋΓ ςυίηφιε, υΐ δϊηΐ ευδίοιίεδ Ιβεΐί της βασιλικής κλίνης φύλακες γένωνται ; Πώς έχα-

Τββϊδ! 61 (]υειιι;ιι1ιηο<1υηι ιιιιιΐδςιπδηιιβ ΙιΟΓυπι ςιιίη- Λστος τών πέντε τούτων, φοβερδς τοις άντιτεταγμέ-

ιμιε Πι ΙβΓΓίϋίΝδ 8ΐ1νοΓ83Γϋδ, ειΐδειη βυυηι Ηβΐιεηδ Λ^νοις διά της οπλίσεις γίνεται, τήν ^ομφαίαν τοΰ

ϊπιροδίΐιιη) ΒυρβΓ ΓβιηιΐΓ? Απ ηοτι εδί ιτιηηϊΓβδΙιιιη, μηρού προβαλλόμενος; "Η δήλόν έστιν, 8τι ό εΤς

ςυυ(1 υηιΐδ Ιβρίδ, ηειηρε ϋ ςιιίη(](>6 8ΠΙ131Ϊ δΐιηΐ λίθος, οί πέντε δπλίται ου-οί εϊσιν έχάστης αίσθή-

υηιΐδηυίδηιιέ $ειΐδΐΐδ, εοηνεηίεηΐεηι δΐιηηι εηδεηι σεως, τήν πρόσφορον έαυτή £ομφαίαν ε!ς κατά-

εάΊιεεπδ «Ι ΙεΓΓΟΓεηι ίηίιηίεοπιηι? Οευΐϊ ςυίιίεπι πληξιν τών Ιναντίων προβαλλομένης; Όφθαλμοΰ

βδΐ εηδίδ ρεΓρείυο ιβρίεβτβ »ά Οοηιϊηυηι, βί τεοΐα ;''4ομφα£α τδ διαπαντδς όράν πρδς τδν Κύριον, να\

ϊηΐιιεπ', ει ηυΐΐο Ιυτρί δρεείαευΐο ίηςυίηβη. Αιι· όρθά βλέπειν , χα\ μηδεν\ των δυπαρών θεαμάτοίν

άΊΐιΐδ 8ΓΠ13 δυηΐ δϊηιϋίΙβΓ, (ΙίνίηΟΓυηι αΌειιηιεη- καταμολύνεσθαι. Ακοής δπλον ωσαύτως ή θείων

Ιογιιπ) 3ΐι<1ϊΙίο, 61 ηοηςυβη» ναηιιηι Ιη 88 3(1ηιίΐΙεΓβ διδαγμάτο>ν άκρόασις , κα\ τδ μηδέποτε μάταιον

βεπηοηειιι. Ιΐα εΐίβιη ΗεεΙ 3ΐ-πΐ3Γ6 ςιιβίυπι , ει , λδγον έν αύτη δέξασθαι. Ούτως έστιν δπλίσαι κα\

Ίβεΐιιηι, εΐ ο<]ογ31ιιπι (ζΙαοΜο εοηΐϊηεηΐϊχ; υηυηι- ; >τήν γεΰσιν, χα\ τήν 4φήν, χα'ι τήν δσφρησιν τή τή;

ςυεπιηιιε Ββηδυηι Ιε^εηύο εοη^ΓυεηΙί Ιοτίεα, ρεΓ εγκράτειας ρομφαία, καταλλήλως έκάστην τών αϊσθή-

^ΟΛ ΙεηείΓΟδίδ εο^ίΐβΐίοιήυΐιβ δΙυροΓ βί εΐ ΙεΓΓΟΓ, σεων θωρακίζοντα, δι' ών γίνεται θάμβος καΙ 5κ-

ςιιΟΓυηι εΐϊβιη Ιειηρυδ αρίυηι 3(1 ίηδ!(ΙΪ38 8ΐΓυεη(ΐ3δ πληξις τοις σκοτεινοΐς λογισμοΐς, ών καιρδς είς τή*

3(1νεΓδυδ 3ηίηΐ3δ ηοχ δυηΐ εΐ Ιεηο1)Γ33. Ιη ε» εηϊιη ^Λκατά τών ψυχών έπιδουλήνή νϋξ γίνεται κα\ τδ σκό-

(ΙΐχίΙ ΡΓθρ1»εΐ3, ϋεδίΐαδ ββΠ πίΛΐηπι δϊ1)ϊ ρΓΟνϊάεΓβ ί.ο'τος. Έν ταύτη γάρ εΐπεν ό Προφήτης, τά θηρία τοΰ

εδίιπι εχ ρεεοιϊΙ)ϋδ Οβΐ. Ροιηϊ$Ιϊ εηϊηι, ίηςυίΐ, άγροΰ τήν πονηράν βρώσιν έαυτοΐς έκ τών τοΰ θεού

ίίίΐί&Γαί, 61 [αΓία (Βί ηοχ. Ιη ίρια ρβτΙταηΜιιηί ποιμνίων περιεργάίεσθαι.ΈΟου γάρ, φησί, σκότος,

οιηηε$ Ι>ε$ΙϊίΒ ιϊΐνοι , εαΐκ/ϊ τηφεηΐΐί «ί ταρίαηΐ ". καϊ έγέτετο ννξ. Έτ αύτχί δίΒΛεύσονται χάντα

ΟιιοηΪ3Πΐ ηυίειη 681 ΙδΓαοΙ ςιιίοιιηηαο β I δβίνυβ : ^τά- θηρία τοΰ δρυμού, σκύμνοι ώρνόμετοι τον

ηοη εηϊιη ηυίειιηηιιε 8ΗηΙ εχ ΙδΓβεΙ, βυηΐ \&Γ9βΥι-'· ~~ άρπάσαι. Επειδή τοίνυν 'ίσραήλ γίνεται πάς ό σω-

133 18 ; δεά (]ΐιίευπ(|υε ϋευηι ρΓορΓΪε «δρίείαηί εχ ζόμενος- ού γάρ πάντες οί έξ "Ισραήλ, οδτοι Ισραήλ-

1>οη3 ορεΓαΙίοιιε 1ΐ3ηε ηβοειιΙ (Ιεηοιηϊη3ΐΊοηεηι : άλλ' δσοι βλέπουσι τόν θεδν, έκ τής Ινεργείας κυ-

ρΓορΓίυιη εδί 3ΐιΐϋΐη ε]»8 ςαί ϋειιηι νϊιίεΐ, ηυΙΙο ρίως τή προσηγορία ταύτη κατονομάζονται. "Ιδιον

δεηδίι 3δρϊεεΓ8 3(1 ρεεεοΐυσι. Νεηιο ειι'ιιιι ρυΐεδί Λδέ τοΰ όρώντδς έστι τδν θεδν, τδ μηδεν\ τών αίσθη-

3(1 ιΐιιοδ ιίοιιιίηοδ ίδρίεβΓε, δει! βί Οίηηίηο ηηιΐδ 7 .τηρίων πρδς άμαρτίαν βλέπειν. 1)ύδε\ς γάρ δύναται

Οίΐϊο Η:ιΙ)ειΐ(1υ3, δί εδί αϋΙβΓ άϊΐί^βηιΐυβ. Εβ (1β εβϋδβ πρδς δύο κυρίους δρ3ν · αλλά χρή τδν ίνα μιση-

ΙίΙ υηιΐδ Ιεείιΐδ Γεβϊδ ςαϊ(Ιηυί(Ι 88Γ>·3ΐυΓ. δί εΐιίηι θήναι , β( μέλλει άγαπάσθαι ό έτερος. Τούτου χάριν

οηιηβδ Οειιιη νϊϋευϋηΐ ςιιί Γυετίηΐ εοΓ(1β ηιιιηιΐο; μία κλίνη τοΰ βασιλέως γίνεται πάν τδ σωζδμενον.

<|ϋϊ αιιΐοηι ϋευιη νίϋοΓυηΙ, ΙδΓ3ε1 ρΓορΓίε Ηιιηΐ εΐ 0,Εί γάρ πάντες δψονται τδν θεδν οί καθαροΧ τή καρ-

ιιυφίηιοΙιΐΓ : ίη ιΐυοίΐεείηι ηιιΐβιη ΐΓΪ1)ϋδ (ΙίνίιΙίΙαΓ'· δια γενόμενοι· οί δέ τδν θεδν ίδόντες, Ισραήλ χυ·

Ιιοο ηοπιεη 3Γοηηα ηυβάΐηι ΓδΙίοηε, τεείε ρΐεηί- ρίως γίνονται τε και δνομάζονται- δώδεκα δέ διαι-

ΐυιΐο εοπιπι ςυί δβίνί ΠυηΙ, ηιιπιβΓΟ ββχβ^ϊηΐ» ίη ρεϊται φυλαΐς κατά τινα λόγον άπτίρρητον τούτο τδ

«ιιιηηιβηα Γβύί^ίΙϋΓ, ευιη ιιηιιιη ςυίύεηι βαηιΜυτ δνομα, καλώς τδ πλήρωμα τών σωζόμενων τώ άρι-

ϊη υη3ηιΐ3<]υβ ραΓίε, ίη ςιιίηηυε αιιίβηι 3Γΐη3(08 ί-Ομώ τών έξήχοντα κεφαλαιοΰται · ένδς μέν άφ*

ρΐ'Ο ηυιηεΓΟ ϊβη&υΐΗη Ιιοε υηυιη ϋίνίιίβΐιιτ. 'έκάστου μέρους λαμβανομένου, είς πέντε δέ όπλίτας

κατά τδν άριθμδν τών αισθήσεων τοΰ ένδς τούτου

μεριζΌμένου.

υιηη<·8 ργ(?ο ηιιί (Γινϊη» ίηιΐνιΐί δυηΐ 8ΓΠ)3ΐιΐΓ3, Ούχοΰν πάντες οί θείαν ένδυσάμενοι πανοπλίαν,

ΐιηυιη Γβ£Ϊ8 Ιεείιιιη είΓοιιιηιΙαηΙ, εΟεεΙί οηιηεβ υηο* ί μίαν κυκλοΰσι τοΰ βασιλέως κλίνην, "Ισραήλ πάντΓς

ΙίΓΒίΙ, εΐ (Ίΐιιι ρεΓ (1ιΐ0(1εείιιι ΙνΊΙιιυ ίη1ε11ϊς3ΐυτ ςα»; γενόμενοι, καϊ διά τών δώδεκα φυλών τής πανταχή

ι·»ι υΐιίηιιε ορΙίπ)3ΐυιιι εΐ 80 ΓοιΓιΙεΓ ΒβΓ6η1'οηι νοουμένης άριστείας , είς τδν άριθμδν τών έξήκοντι

-.-*( , »

" ΓδβΙ, οιιι, 18, 20, 21. " Ποια. ιχ, 6.
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«αντδς άνακειραλαιουμένου τοΰ των άριστέων πλη- Α ΓεδριιοΙίεβ, ΓοΓίίιιηι νΐτοπιπι ρΐεηίΐιιιϋηε Γείβοΐί

ρώματος, μία παράταξις κα\ στρατός εις, κα\ μία ίη δΐιιηηιαηι ηιιπιεπ δ6Χ££'ιηΐ3, «ηα βείβδ, 61 ιιηϋί

κλίνη , τουτέστιν Εκκλησία μία , και λαδί εις , καΐ εχετε'ιΐιΐδ, βΐ υηυβ βδΐ ΙεεΙιΐδ, ηβηιρβ υηβ Εοείβ-

νύμοη μία οί πάντες γενήσονται, ύφ' ένΐ ταξιάρχω 813, βΐ ρορυΐυδ υηιιβ, βΐ υηα 8ροηδ3 ΟεηΙ οπιηεκ

κα\ έκκλησιαστή και νυμφίω πρδς ένδς σώματος^ δυΙ> υηο ΙπΙιιιηο ιηίϋΐυηι, εϊ εοιιείοηαΐοΐ'ε, εϊ

κοινωνιαν προσαρμοζόμενοι. Τδ δε κλίνην άνάπαυσιν δροηβο (οηιρίοΐί εΐ εοηοίηηοΐί Ίη υηβη» εοΓροΓΪβ

είναι τών σωζόμενων, κα\ έκ της τοΰ θεοϋ φωνής οο^υηείίοηεπ). Οιιοά βαΐβπι Ιβεΐϋδ δίΐ Γεηυίεδ

διδασκόμεθα, δς φησι πρδς τδν άναιδώς έν νυκτ\ θυ- 00πι πι ςυί ϊίΙνί ΓιυηΙ, άοεβπιιΐΓ εΐίβπι βχ νοεβ

ροκρσυστοϋντα · ότι "Ηδη ή θύρα χέχΛεισται , χαϊ ΠοηιΊηί. ςιιί -άΜείΐ ει φΐϊ ηοείιι οδΐίιιιη ρυΐιαίηΐ

τα παιδία μετ' έμοΰ έαϊ τής κοίτης έστί. Καλώςΐ^ ίιηρικίεηίει· : ΟΙαχιαχιηι ε$1 ο«ϋκΜ, ει ρχιετχ ηιε€χιηι

δέ τοΰς δια τών όπλων τής δικαιοσύνης τδ άπαθές «««< «'» αΑϊΚ "· ΚβοΙε βιιίεηι εοβ ςιιί ρβΓ βγπι»

κατορθώσαντας , παιδία κατονομάζει ό λίγος, διά ]ιιβΙίΓΐ3ί δίΐιί εοηΊρ3Γ3ηιπΙ ίιηραΐίυίΐίΐϋΐιπ), ριιεΓΟδ

τούτων ήμϊν ύφηγούμενος, ότι τδ έξ επιμελείας ήμϊν ηοηιίηβΐ, εχροηβηΐίΐιυδ ηοϋίδ οοβηιηΐΐΐιιΐδ, «ιιιοιΐ

προσγινόμενον άγαθδν , ούκάλλοτί έστι παρά τδ έξ Ιιοηυιη ηυοά" ηοβίδ βεεειίίΐ εχ ίηι1ιΐ8ΐπα 30 <Ιί1ί-

άρχής έναποτεθέν τη φύσει. "Οτε γάρ την ρΌμφαίαν 1 ν βεηΐία, ηοη ε$1 βΐίιιπ ϊοηιιιη 3ε ΙιοηεδΙιιηι, ηυβηι

ίιαζωσάμενος διά προσοχής τοΰ κατ' άρετήν βίου τδ Β ί<1 ςιιοϋ 35 ϊιιϊΐϊο ηβΙϋΜ 881 ηο&ίδ Γεροδ'ιΐυηι.

πάθος άπεσκευάσατο, τότε νήπιον της ήλικίας , βιιβικίο εηίηι ςιιϊ Γειιιηπ βοοίηχίΐ εηδειη, 3ΐΙεη-

ά-ναισθήτως Εχει τοΰ τοιούτου πάθους./ Ού γάρ χωρεί (Ιεηάο νΐΐκ εχ νΪΓΐυΙβ Άξαηάχ, εχρυΐίΐ αηίιηί ρ8Γ-

τδ πάθο; ή άωρία τής ήλικίας. Οΰκοΰν ταυτδν εστίν ΙιΐΓ&βΙΐοηεηι, Ιιιηε ίηΓαηδ κΐβΐβ εδί, εχρεΓδ δειιβπ»

δπλίτας τε περ\ τήν κλίνην είναι μαθεϊν, καΐ νήπια ί ' β]υ8ΐηο<1ί αηϊηιϊ ρεΠυΓΐ)3ΐϊοηΪ5. Νοη εηϊπι ββ χΐ3%

ΐπ\ τής κλίνης άναπαυδμενα. Μία γάρ έπ' άμφο- ΐιιίΓηηΙυΓα εβρβχ εδί β]ιΐ5ηι<χ1ί ρεΠιιιΊ)3ΐίοηί$. Ιάειιι

τέρων ή άπάθεια, τών τε μή παραδεξαμένων, κα\ Ο"8θ ϋίοβΓβ εΐ βπιιβίοδ εβδε οϊι-εα Ιεείιιπι, ει

τών άπωσαμένων τδ πάθος. <)ί μέν γάρ ο5τ:ω ίηίίΐιΐβί, ιιηβ ςυϊρρε εδί ίηιρ3ΐί1)ίΙΐΐΛ8, «ιιοηάοςιιΊ-

ίγνωσαν οί δέ πρ^ς τήν πρώτην κατάστασιν έαυ- ^β1Τ1 Ί' η«'>> 3(ΙηιΪ88ΓϋηΙ, ϊΐΐί νεΓΟ ε^οεπιηΐ βπίιτιί

τοϋς έπανήγαγον, στραφέ'Λεί , κα\ παιδία τη άπα-, ν, ρεΓίυΓϋβΐϊοηειη. Ναπι ί'.ΐί ςυϊϋεπι ηοηάϋΐη ηονε-

Οεία γενόμενοι, ως μακάριον τδ έν τούτοις εύρε- πιηΐ; Ιιί νεΓΟ 3>1 ρποιβιη δίβΐιιιη δβ ΓειΙερεΓϋηΙ,

Οήναι, ή παιδίον, ή δπλίτην , ή άληθινδν Ίσραη- εοηνεΓδϊ, εΐ Ϊηιρ3ΐί1)ϊ1ίΐ3ΐ8 εΙΓβεΐί ρυεπ, βΗεο υΙ

λίτην γενόμενον. ώς μεν Ίσραηλίτην έν καθαρά Ι)θ:ιΙ»8 Ίη Ιιίδ ίηνεηίαΐϋΓ, νεί ίηΓβηδ, νβΐ 3Γπΐ3ΐιΐδ,

καρδία τδν θεδν δρώντα · ώς δέ δπλίτην, έν άπα- νο' νεπιβ 1δΓ3βΙ'ιΐ3 ΓαεΙιΐδ, ιιί νεΓυδ ΙδΓβεΙϊΟ ΐ)ϋϊ-

6εία ·λο.\ καΟαρότη-ι τήν τοΰ βασιλέως κλίνην, ) ( (·ρπι ίη ραΓΟ εοΓάε Ώειπη νιΗεηδ, ιιί βΓΠΐηΐιΐδ βυΐεπι,

τουτίστι τήν έαυτοΰ καρδίαν φυλάσσοντα · ώς δέ Ο Ϊηιρη1ΐ1)ϊ1ϊΐ3ΐβ 3ε ριΐΓίΟΙε Γ6βίδ Ιεείιιπι, ϊιΙ ε»1,

παιδίον, έπ\ τής μακάριας κοίτης άναπαυόμενον , έν β"·™ ευδίοίΐϊεηδ, υΐ ίηΓαιιβ βιιίεηι, ίη 1)83(0

Χριστι]) 'ίησοΰ τφ Κυρίω ήμών, φ ή δόξα εις τοΰς 'βοΐο ηοίεδεεηδ, ίη ΟΙΐΓΪδΙο Ιεδϋ ϋοιηίηο ηοδίΓΟ,

αιώνας τών αιώνων. Αμήν. «οί ^Ιοπβ ϊη 83201Ϊ3 δχευίοπιπι. Ληιεη.

ΟΜΙΛΙΑ Ζ'. ΗΟΜΙΙΛΑ VII.

Φορεϊοτ έποίησεν έαντψ ό βασιΛεΰς ΣοΛομωγ ^*ρ- ^- 9· ΐΐτενίηηχ $Μ βαΐ 8αΙοιηοη εχ ΙΊςηϊ$

Λπύ ζύΛωτ τοΰ Αιδάνον, στύΛονς αΰτον έαοΙτ\· ί'ώαηϊ. 10. ϋοΐιιτηηαι ίϊΰί [εεϊΐ ατ</εηιεα>, εηεείΐηαίο·

σεγ άργύριοτ , χαϊ άνάκΛιτον χρνσίοτ , ίαΐ- ·"'·"" αητειιτη, αιαηενβ ε)αι ρατρατειι$. Ιηίτα

€ασις αϋτοϋ αορανρά. Έντύς αύτοϋ Λιθύστρω- »Ρ**»» «ί ρανίηιεηΐιιιη εΐιατ'ιίαίε ϋταΐαηι εχ βίϊαΙ>ιι$

τον, άγάπι\ν άαύ θυγατέρα/τ ΊερονσαΛήμ.^θυ- Ιετη&αΙεηι. ϋ. ΕχΊιε, βΗω 8ίοη, βί, ΐϊάεΙετερετη 8α-

■)-ατέρες Σιών, έξέΛθετε, χαϊ ΐδετε έτ τφ βασιΛει Ιονηοηεηι ϊη εοτοηα φια ^ο^οηαν^ι ενηι ηιαίετ ε}ηι, »η

ΣοΛομωτ, έτ τφ στεφάνω, φ έστεφάνωσεν αύ- ύϊε άεεροίίχαΙίοιιΪ! ιαιί', εΐ ϊη άχε Ιωίίΐίιτ εοτάϊ$ «κί.

τόν ή μήτηρ αΰτον έν ήμ^ρα ννμφεύσεως αν- ί·ΑΡ· ,ν» % 4· Εεεε ραΙΰΗτα β», ρτορχηηηα ιηεα, κεε

τον, χαϊ έν ■ήμέρα εΰφροσύί·7}ς καρδίας αύτοϋ. ραΐοΐιτα ε$. Οοαίί Ιιιϊ εοίΗτηιια, ρταΐετ ϊά ηιιοά ϊη Ιε

Ιδού εϊ χαΛη, ή χΛησίον μον , Ιδού εϊ χαΛή. τεάοείπτ. Οοιπα Ιιια νείιιί ατεαεί εαρταηιηι ηχιιν ίΐιηί

ΌρθαΛμοί σον χεριστεράϊ , έχτύς τής σιωπή- τενύαΐα άε ηχοηΐε ΟαΙααά. 2. ΰεηΐεί ίχιί αχαιΐ ατεαε»

σεώς σον,'ώς άγίΛαι των αΙγων, αϊ άπεχα- ίοτκατηχη ηχι<ε α»εεχΐ(ίεηιηΙ άε Ιαναεη, εϊ οιηιιε»

ΛύζΟησαν άαο τον ΓαΛαάδ. Όδόντες σον ώς (ΐεηιίηο» ραήιιηΐ, εϊ ίΐεήίχί ηοη ε$1 χηΐετ εα$. 3. 5ίπ/£

άγέΛαι τών χεκαρμένων, αϊ άνέδησαν άπύ τον [πηίεχιίχιι οοεο'ιηεχίί, Ιαοία Ιχια, ει »εϊηιο Ιχχαι ρχιΐοΐιετ.

Λουτρού, α'ι πάσαι διδνμεύονσαι, χαϊ άτεχνονσα Ταηηχιαηι εοιΊεχ ηιαίί ρχιηχεϊ αεηα Ιχια, εχίτα εχίεη-

ούχ Ιστιν έν αύτάϊς. Ώς σααρτίον τύ χόχκιον Ιχχιιη Ιχιιιηι. 4. 8χεχιί Ιχιτη» ΰαυχά <οΙΙχιηι Ιχιχιηχ, αχιχ

χεΐΛη σον , καϊ ι) Χαλιά σον ωραία. Ώς Λέπν- β«( αάχ^αΐα χη ΤΙιαίρϊοίη. Μ'χΙΙε ε!χ)ρεϊ χη χρ$α ρεη-

ρον ρΌάς μήΛόν σον έχτύς τϊ\ς σιωπήσεώς άεχιΐ, οηιηεί ΙιαΒίω {οηίχιηι. δ. ϋαο χιοετα ιχια αχεχιί

σον. Ώς πύργος Δαβίδ τράχηΛός σον , Λ ώχο- άαο ΙχχηηηΙϊεαρτεα; αεηιεΙΙϊ , ιιχιχ ρα&οχιηίχιτ χη ΙΪΙχχι, 6.

δομημένος είς θαΛπιώί). Χίλιοι θυρεοί χρέμαν- ϋοηιο ρεηρίτεί άχε* ει ηιονεαηίχιτ χιηχίιτω. Ιοο αέ

ται έπ' αύτόν, πάσαι. βολίδες τών δυνατών. ηιοηίβηι ηιχ/ττηα;, εί αά εοΙΙεχη ιΐχχιη». 7. Τοία

Λύο μαστοί σου ώς δύο νεβρο! δίδυμοι δορχάδος ρνίεητα ει, ρ>·ορίη<]Χΐα χηεα, ει χιιαειιία ηοη ειΐ χη Ιί.

ο/ νεμόμετοι έν χρίνοις. "Εως οΰ~ διαχνενση ήμέρα, χαϊ χινηθώσιν αϊ σχιαί. Πορενσομαι

" Ι,υε. ιι, 7.
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"ΟΛη χβ,Ιή, ή πΛησΙονέμαιτώ χρύς τδ δρος της σμύρνης, καΐ προς τδ%· βοννύν τον Χιβάτον

μον, χαΐ μώμος ούχ Ιστιγ έτ σοι.

Ιη ηιιιΐΐϊδ Γβχ δαίοπιοη 355ΐιπιίΐυΓ ίη Ιγριιιη νβπ Α Έν πολλοίς δ βασιλεύς Σολομών ε!ς τύπον τοΰ

γρ;μ5 ; ίη ιηοΐιίδ, ίηςιοιη, ηιιχ α δοηείϊ δεηρίυη

(Ιε ίρβο ΓβοβηίβηΐϋΓ, ΓβΙ»(Λ 3(1 \ά ψιοά εβί ιηεϋιΐδ.

ΙΝ'αιη βΙ ροείΠειίδ ιϋοίΐυ γ, ει ϊηπηεηδαη» 1ια1>βιΐ5

5πρΪ6ηΐΊ»ηι : εΐ Ιοιηρίυιη %(ΙίΠε3ΐ, ει τεςίΐ ΙδΓββΙβιη,

ι·1 ρορυΐυαι μιύίεβΐ ίη ]υ$ΐϊιία : εΐ εβί εχ δβπιίηβ

ϋηνίιΙ. 8βά ει 3(1 ΐρβαπα νβηϊι ι-εξίηα /Εΐΐιίορυπι.

Ναιη ΙΐΓβε φπάβηι οιηιιίη, εΐ ςιια; βυηΐ ηημίδηιούί,

άβ εο ςιπάβηι άΊευηΐυΐ' Ιγρίεβ, ΰβδεπουηι πυιεπι

νίπυΐεηι Εν3η§(:1ϋ. ΟιΓίδ βηίηι 3<1εο ρβείβεαβ ββΐ

»ΐηυβ ίδ ςυί ίηΐεΐ'ηηιίΐ ϊηΐιτι ΐοϊΐΐαβ , επιεί βυίειυ

βυοβ ϊΒχϊΙ ίηίιηίεοδ, ηοβηιιβ , Ίηιο υργο Ιοίυπι

ιηιιηϋυιη δί1)ί ΓβεοηεΠΪ3νί[, ει δβρίδ ϊηΙβΓτηβι1Ϊ3ΐη

ΒοΙνίΙ ηιβεβπεπι, ιι( αΊιοβ ίη ββίρδο εοηϋβΓβΙ ίη

ιιηυπι ηονιιπι 'ηοπιιηειη, ςιιί ίαείΐ ρβεβπι, βΐ ςυί

ρ··26(ϋο3ΐ ΐΪ8 ςυί Ιοιίξβ, ει ίίβ ααί ρΓορβ, ρβεβπι ρετ

εο$ ςηί 3ηηιιη1ί3ΐιΐ 1>οη« ·' ? (^οίδ εβί »(ΐΐεηι ΙβΜδ

χϋίΠεπίΟΓ Ιοπιρίί , ςυαίίϊ ςυί ίυηι1.ιηιεηΐ3 ςιιίϋετη

]"ηείΐ ίη ηιοηΐίοιίδ βαηείίβ, Ιιοε βδΐ, ίη ρι-ύρήεΐΐβ ει

ηροδίοΐίδ, ςαί χάΊΆο&ι, δίευΐ (Ιίείι ΑροβίοΙυβ, δυρει*

ΓιιηϋαηιεηΐυηΊ ιροβίοΐοηιηι εΐ ρι-ορηείβπιηι, ρβΓ 86

τίνεηΐεβ ει «ηίηιβίοβ Ιβρίάββ, αυί ρβΓ βε 3ε βροηΐε

τοΙνυηΙυΓ ιά εοιηρηειίοηεπι εΙ εοηηεχίοηεηα ρβπβ-

Ιυιη, }αχΙ> ίϋ ςυοϋ αΜείΐ ΡΓορηεΙβ ", υΙ εηηηεχϊ βΐ

εοπιρβεΐί ίη νίιΊιιΐβ Γκίβί ει νίηοιιΐο ρηείδ, ρβΓ δβ

ετββοηΐ ϊη Ιεηιρίιιιη 83ηεΙυη), ηΙ Γιαπί ηαοίΐΐευ-

1 ιι ιιι ΟβΙ ίη βρίΓίΐυ* Ουοιΐ αιιίοιη 803 8»ρίβηΐϊ3

δίΐοηιοη νεΓαηι δί^ηίΟεεΙ δορίβηΐίβηι, ιιεηιο εοηΐΓβ-

άίχβΓΪΙ , 3(1 ηί$ΐοπ3ηι αβρίείβηι ει νβπΐίΐβιη.

ΤεβίαίιΐΓ βηίηι ηίδίοιϊβ, ςπο(1 ίΙΙβ εχεεβδίΐ ΐει-ηιίηοδ

άληθινοΰ βασιλέως παραλαμβάνεται ■ πολλοί; δή ,

φημ* , τοις προς τό κρεΐττον περ\ αύτοΰ παρά της

άγιας Γραφής Ιστορουμένοις. Ειρηνικός τε γάρ λέ

γεται, κα\ σοφίαν άμέτρητον Ιχει · χα\ ναδν οικο

δομεί , βασιλεύει τε τοΰ Ισραήλ, κα\ κρίνει τον λαδν

έν δικαιοσύνη · κα\ έκ τοΰ σπίρματδς έστι τοΰ Δαβίδ.

Άλλά και ή των Αιθιόπων βασίλισσα αϋτον φοιτ3.

Ταΰτα γάρ πάντα χα\ τά τοιαΰτα , περ\ αύτοΰ μέν

λέγεται τυπικώς, προδιαγράφει δέ τοΰ Ευαγγελίου

την δΰναμιν. Τις γάρ οΰτως ειρηνικός, ώς ό άπο-

κτείναςτήν έχθραν, χα\ τώ σταυρώ προσηλώσας τοϋς

έχθροϋς έαντοΰ* ήμ3ς, μδλλον δέ τδν κ<5σμον έαυτώ

καταλλάξας, και το μεσίτοιχον τοΰ φραγμού λύσας,

Γνα τους δύο κτίση έν έαυτψ είς ένα καινδν άνθρω-

Β πον , ποιών είρήνην, 6 κηρύξας τοις μακράν τε χαΐ

τοις έγγϋς τήν είρήνην, διά τών εΰαγγελιζομένων

τά άγαθά; Τίς δέ τοιούτος οίκοδΜμος ναοΰ; ώς δ τους

μέν βεμελίου; αύτοΰ τιθε\ς έν τοις δρεσι τοις άγίοις,

τουτέστιν, έν τοΤς προφήταις κα\ άποστδλοις · έπο»-

χοδομών δέ, καβώς φησιν δ Παύλος, έπ\ τύ θεμελίω

τών άποστόλων κα\ προφητών , τους ίώντας κα\ τοϋς

έμψύχους λίθους, τους δι' έαυτών πρδς τήν τών τοί

χων άρμονίαν κατά τδν προφητικδν λδγον κεκυλισ-

μένους , ώστε συναρμοσΟέντας έν τή ένδτητι τής πί

στεως, καΐ τω συνδέσμω τής ειρήνης, αΰξήσαι δι'

έαυτών τδν ναδν τδν αγιον, είς τδ γενέσθαι κατοικη-

τήριον θεού έν πνεύματι; "Οτι δέ καν τή σοφία τή"

έαυτοΰ δ Σολομών τήν άληθινήν μηνύει σοφίαν, ού-

δείς &ν άντείποι, προς τε τήν ίστορίαν και πρδς τήν
->·»—— - - - - - . - . . ...

Ιιυηι.ιηχ δηρίεηΐϊχ, ιιΐ φι\ οπιηίιιπι Γεί'υΐΐΐ εοςηίΐίο- άλήθειαν βλέπων. Μαρτυρεϊ-αι μέν γάρ έκεΐνος ύπδ

ιιβιη ίη $υί εοπΙΊδ Ι;ιΙίΐπιΓιιιε εορβΓίΐ, 3<Ιεο ιιΐ ει

ρποΓεβ μπιΊΐΊ ίΐΊΊΐ, εΐ (]υί (Ιείηεερδ δυηΐ εοηδεειιΐί,

ευιη ιιοη ροδδ'ιηΐ αδδοςιιί : Οοηιίηιΐδ βιιΐβπι μι;»

1Ι31ΚΓ3, 'κΙ ίρδίιιη ηυοά εδί, 681 εβδεηΐία νβι ίιαίίδ,

8»ρίβηΙΪ3> (Ί ρο1εηΐί;Γ. 3ε νίϊΐυΐίβ. ΡΓορΐβΓε3 ειιηι

(ΙίχίδδεΙ Οανίίΐ : Οιηηΐα ίη »αρηηΙ\α [εάεΐί " : Ργο-

ρΙιεΐ3ΐη ϊηΐβΓρΓείβηδ (Ιίνίηυδ Λρο$ΐο1υ$, ίη ίρδο

(Ιίείι 6Γεαΐ3 βδδβ οιιιπία ** : ιι(ροΙ« ςιιοιΐ Γι ομΙκΊ;»

ευιη δί^ιΓιΓιεβΐ ρβΓ δβρίβηΐίαιιι.

0ηο(1 βυΐεη» Γβχ ΙδΓηεΙ βίΐ Οοηιίηυδ, ίηϊπιΐεί εΐίηπι

ε]υ$ Ιεδίβΐί δΐιηΐ, αηί εοηΓβδδίοηεηίΓεςηί ε]υβ δΐιϋ-

δεΓΪρδεπιηι εηιεί, βιί ηχ .Ιηάα οηιηι " : βεεί-

ρίιηυβ βηίηι Ιβδίίηιοηΐυιιι, εΓΐ3ΐηδί (1β ηι;»·;ιιίΐιΐ(1ίηε ρ δτι Οζτύς έστιν ό βασιΛενς τών Ιουδαίων

ροΙεδΐ3ΐίδ εεηδββίιιι· άβΐιβίιει-ε, οΊιπι γρ^πο ΙδΓΒβϋ- χίμεθα γάρ τήν μαρτυρίαν , ε! καΐ. κατασαιχο

ΐαΐΊΐιη ΐεΓηιίιιαΐ ιίοπιϊηιιιιη. Νοη βηίηι ίι.ι Ιΐίΐϋει : 8ε(1

βχ ρ3Γΐε ίηιρβΓίυηι ϊη οηιηεδϊρδ3 ίη ει°υεε ίηδεΓΪρ-

Ιίο ΐΓίουίΐ, ςιιοά ηοη 3(1]εεεΓίι, ςυθ(1 ίδ δί( δοΐιιηι

τεχ ^ιιΙ;εοπιπι. Νβηι ειιηι βί ογ31Ίο »Ι)δο1ιιΐβ Ιτϊουβ-

γϊΙ 8ΐιο (βδΐϊιιιυηίο .ΙιιιΙ.πιπππ ίη.ρεΓΪυηι , βϋβπι

'πηρπ ίΐΜη ίη οηιηεδ ι»είΐβεο ββΓηιοηε εοηιρΓβΙιεηιΙίΙ.

Ηεχ βηίηι υηίνεΓδκ ΐεΓΓ» εΐίπιιι ίη ρβΓίβιη οΌηιίηβ-

Ιιιιη οϋΐίιιεί ; δβΐυιηοϋίδ 3υ1εηι $1ιιι1ϊιιηι ίη νεί'υπι

ίυϋίείυιη, δί^ηίΟεαΐ νεπισι ]υ(Γιεβπι ιοίίιΐδ ηιιιηίΐί,

" Ερίιεβ. ιι, 14 δες. " Ρδ»1. χχχνι, 2 δης.

^7

της ιστορίας, δτι παρήλθε τούς τής άνθρωπίνης σο

φίας όρους , πάντων τήν γνώσιν έν τώ πλάτει τής

καρδίας χωρήσας, ώς κα\ τοϋς προλαβδντας παρα-

δραμεΐν , κα\ τοίς έφεξής γενέσθαι άνέφικτος · δ $1

Κύριος κατά τήν έαυτοΰ φύσιν, αύτδ δπερ έστ\ν,

άληθείας τε κα\ σοφίας καΐ δυνάμεως ούσία έστί.

Διά τοΰτο τοΰ άαοΊδ είπόντος· Ετι Πάντα έτ σοφίη.

έαοίησας , έρμηνεύων τδν Προφήτην δ θείος Από

στολος, έν αύτφ έκτίσθαι τά πάντα λέγει · ώς τοΰτον

τοΰ Προφήτου διά τής σοφίας σημαίνοντος.

Τδ δε βασιλέα τοΰ Ισραήλ είναι τδν Κύριον , κα\

παρά τών έχθρων μεμαρτύρηται, τών ύπογεγραφί-

των τώ σταυρώ τήν δμολογίαν τής βασιλείας αύτοΰ ·

δε-

κατασμικρύνειν

νομίζεται τδ μεγαλεΐον τοΰ κράτους, τή τών Ισραηλι

τών βασιλεία τήν δεσποτείαν όρίζουσα.Ού γάρ οϋτως

έχει · άλλ'άπδ μέρους, τήν κατά πάντων άρχήν ή έπι-

γραφή αύτη τώ σταυρώ άνατίθησι, τφ μή προσθεϊναι,

δτι μόνων τών Ιουδαίων ουτός έστι βασιλεύς. Απο

λύτως γάρ αύτω προσμαρτυρήσας δ λόγος τήν τών

Ιουδαίων άρχήν, κα\ τδ κατά πάντων κράτος κατά

τδ σιωπώμενον τή δμολογία ταύτη συμπαρέλαβεν.

Ό γάρ βασιλεύς πάσης τής γής κα\ τοΰ μέρους πάν-

«» Ρδ»1. επί, 24. *♦ Οοίοδβ. ι, 16. " ΜαΜα. χχνιι,
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κως τήν βεσποτείαν έχει · ή 81 περ\ τήν δικαίαν κρί- Α ί|ϋί «ΙΐεΐΙ : Ραΐετ ηεηηηεη }αά\εαΙ, ιεά ^μΛιΉμιμ

«·.· τοΰ Σολομώντος σπουδή τον άληθινδν κριτήν τοΰ οτηηε άεάχΐ ΡίΓιο " ; βΐ, Νοη ροΜαιη εχ πι« (αεεη

«αντδς κόσμου διασημαίνει, ος φησιν Ό Παζνρ ού ηνϊάηηαιη : 1*4 $ίειιΙ ανάϊο, )Μ4Ϊ(0 : εί )*άίάντη

κρίνει ονδένα. ά.ΙΛά τήν κρίσιν χασαν δέδωχε χηεηιη /«««Μ ειΙ ". Ηκε βδΐ βη'ιπι ]ιΐδΐί ]ιΐ(ϋοϋ

νψ ΥΙφ · και ότι, Οϋ δύναμαι χοιείν άχ' έμαυτοϋ βχβειίδδίιηβ ϋεΓιηίΙίο, ηοη βχ δβ βΐίηιιβ βΟβεΓιοηβ

οίδέν · άΧΧά χαθίας άχούω, χρίνω, χαϊ ι\ χρϊσις Ίίΐ<"β Γβδροιίδΐιηι ϋ$ ςιιϊ ϊη ^ιάϊεϊο εοηΐβικίιιηΐ ; 8β<1

ι) κμή διχαία εστίν. Ούτος γάρ ό ακρότατος τής δι- ρΓΪηπιπι ίΐκΙίΓβ 608 αυί 8υΙ)βαηΙ ]υ(1ϊεΪΗΐη, βί άβ'ιηϋβ

χαίας κρίσεως όρος, τδ μή άφ' έαυτοϋ κατά τινα ί" εοβ ΓβΓΓβ ββιιίβηΐίαηι. 0ιΐ3ηιο1)Γβιη »β ςυ%ιΐ3Π)

προσπάθειαν άπόκρισιν τοις κρινομένοις νέμειν ηοη ροβδβ ϋβϊ ΠιΙβΙιΐΓ ροΐεηΐϊβ. Νηηι εχΐΓ3 ]πδΙιιηι

άλλά πρώτον άκούειν των υποδίκων χρίβει, εΐθ' ρβΓνεΠεΓβ }υ(1ίείϋΐη ιηίηίπιβ ροΐβδί νεπίβδ. <}υοι1

οδτως τήν έπ' αύτοϊ; ψήφον έκτίθεσθαι. Οΰ χάριν ή βιιΐβπι δίΐ βχ δβηιίηβ ΒηνϊιΙ δβευικίιιπι εαπιβιη, Μηυβ

τοϋ θεοΰ δϋναμίς τινα όμολογεϊ μή δΟνασθαι. Τδ γάρ δϊβηίΓιεβΙιΐΓ ρβΓ ειιπι ηιιί η»1υβ βδΐ βχ ϋ»νί ϋβ, <1β βο

εξω τοϋ δικαίου παρατρέψαι τήν κρίσιν άδυνατεϊ ρΓΛίεπιύΙΙοιηυδ ρΓοΙίχίοΓΪ ιιΐϊ ΟΓΒΐίοηβ, υΐ άβ (]ΐιο

άλήθεια. Άλλα τδ μεν έκ τοϋ σπέρματος Δαβίδ είναι δ3ΐίδ εοη&Ιεί. ^ΕΐΙιίορΐδδΧ βιιΐβπι πινδίβπυιη, ςιιβηι-

κατά σάρκα τδν Κύριον, χα\ παρά τοϋ γεγονότος έχ 3<Ιπ)0(]υιη ΓβΙκΙΟ Γβ^ηο .ιΕΐηϊοριιπ), βί ΙΓ3Π5Πΐί550

τοϋ Δαβίδ προμηνΰεσθαι, ώς όμολογοϋμενον τψ λόγω ■* ΙβηΙο ςιιοιΐ ϊηΙθΓ0β(ΙεΙΐ3ΐ βρίΐίο, ρΓΟρβηΙ 3ι1 83ΐο-

παρήσομεν. Τδ Κ χατά τήν ΑΙΘιόπισσαν μυστήριον, ιηοηβπι ρΓορΙβΓ Ιαηϋβηα δβρϊεηΐίχ, £βπιηιΪ3 είβυτο,

πώς καταλιποΰσα των Αιθιόπων τήν βασιλείαν, καΐ «ιηριιεηΐϊβςαβ ρΓεΙίοδίδ Γβ^εσι Ηοηοπίίοο ρι-οββ-

τοσοΰτον διαβάσα τδν έν τώ μέσω τόπον, πρδς τδν Σι»- ςιιβηβ, ΠΊβηίΓβδίυιη ΓυεπΙ αηίπιιιιη βάνεπβηΐί 3(1

λομώντα διά τδ κλέος της σοφίας έπείγεται, λίθοις · ςυοϋηβπι Ετ8η§βΙίειιιη 3δρίείΐ ηιΪΓβουΙυιη. Οιιί*

τχμίοις κα\ χρυσω, κα\ τοις των Αρωμάτων ήδύσμασι βηΐπα οεβεί(,ςυο(1 ςυχ βχ ϊάοΙοΙαίΓία βΙι ϊηίΐίο 681 βχ

δεξιουμένη τδν βασιλέα, δήλον άν γένοιτο τω έπιστή- {^Ή'Ιη18 ΕεεΙεδίβ, ι\\%τα βΓ3ΐ, ρΓίοβςυΐΠΐ ΠβΓβι Εο-

σαντι πρδς δ τι των ευαγγελικών Βλέπει θαυμάτων. εΐβδί.ι , 1οιΐ£υ<]υβ ΐηΙβΓ]βεΙΟ ί^ηΟΓβΙϊοηίδ ίηΙβΓΤβΙΙο,

Τίς γάρ ούκ οΐδεν ότι μέλαινα ήν έξ είδωλολατρείας ρΓοευΙ Ιΐ3ΐ>ί(>Ι)3ΐ * νβπ Ι)βϊ εο^ηίΐιοηβ? 8βά ςαΐηϋο

τδ καταρχάς ή έξ έθνών Εκκλησία, πρ\ν Έκκλησίαν 3ρρ3Γυί( {Γ31Ϊ3 Ωβί, βί ϊΙΙυχίΐ δβρίεηΐϊβ, 61 Ιυχ νβΓί

γενέσθαι, πολλψ μεταξύ τφ της άγνοιας διαστήματι, »ά βοδ ηυϊ δεάεΙιβηΐ ϊη Ιεηεϋηδ εΐ υηώΓΐ ικοίΐίδ,

της πρδς τδν άληθινδν θεδν γνώσεως άπωκισμένη ; πιΪ8ΪΙ Γβιϋυηι , 1υιι<: ΙδΓαεΙβ 3(1 Ιιιοβιιι είαυϋεπίβ

'Αλλ' δτε έπεφάνη ή χάρις τοΰ θεοϋ, κα\ ή σοφία οευΙοδ, εΐ δεϊρδυιη ιΜυεβηΙβ 3 Ιιοηοπιηι ρ:ΐΓΐίοί-

βίέλαμψί, κα\ τδ φώς τδ άληθινδν πρδς τους έν σκό- ραΐΐοηβ, νβηίυηΐ ^ιΗΊορεβ ϋ ςυϊ 3(1 Γιάβηι ΜεβάυηΙ

τει κα\ σκια θανάτου καθημένους τήν άκτΓνα βιέ— βχ £6ηΐΊ1)υ8, βί ςιιί 3ΐί(]ΐΐ3ΐκ1ο Ιοπββ βΓ3Πΐ, ριορβ

πέμψε, τότε τοΰ Ισραήλ πρδς φώς έπιμύσαντι;ς, και ' 3εεβ(ΙυηΙ, ηϊ^ΓΟΓβ 3ΐ)1υΙο 3ΐ]υ3 ηινδίίε», βάβο υΐ

της των άγαθών μετουσίας έαυτδν άποστήσαντος, £ΐΙιίορϊ&" ροΓΓβχβΓΪΙ ιηαηυί ϋβο, εο ηυοιΐ θ1)ΙυΙεη(

έρχονται οΐ Αιθίοπες, οί έθνών τ5) πίστει προστρέ- ιΙοηβ Γβ{|ί, ρίεΐηΐίβ 8ΓΟΠ13Ι3, βί ηιιπιιη ββΐ εο^ηΐ-

χοντες, κα\ οϊ ποτε δντες μακράν, έγγϋς γίνονται, Ιϊοηϊδ, βί 8«π<πΐ3δ ρΓΒΒοερΙοηιιη, 61 νϊΠϋΙιιηι ορβ-

τφ μυστικψ ϋδατι τήν μελανίαν άποκλυσάμενοι · ώστε ΓβΙίοηίδ.

τήν Αίθιοπίαν προφθάσαι χείρα αύτης τω θεώ, κα\ προσάγειν δώρα τψ Βασιλεΐ, τάτε -ής εύσεβείας άρ(Ι>-

ματα, και τδ της θεογνωσίας χρυσίον,κα\ τους τιμίους λίθους της τών έντολών τε καΐ τών άρετών έργα-ι

σίας.

'Αλλά πρδς δ τι βλέπων έντεΰθεν άρχομαι της προ- δεΛ ςηοΓδηπι 38ρϊείβη$, Ιιίιιε ϊηείρίο 3 ηοΙ)ίβ

κειμένης ήμίν τών (ίητών θεωρίας, ήδη διασαφήσω ρΓΟρΟδϊΙβ νβΓΐ)ΟΓϋΐη εοη(ειηρΐ3ΐίοηβ,]8πη «ΙβεΙβΓβΙιο,

τώ λόγο) αύτήν προεκθέμενος τήν λέξιν τών θείων δί ρτίυδ ροβυβΓΟ (ΙϊεΙίοηβηι (ϋνίηοπιιη βΙοςιιϊΟΓυηι,

λογίων έχουσαν οϋτως · Φορέϊον έποίησεν έαντψ ό (|ϋ8β δΐε Η3ΐ)εΐ: Ρΐτονίατη ({Μ [βάΐ γλχ ΧαΙοτηοη

βασιΛενς ΣοΑομωτάχύ ξύ.Χωντον Αιβάνον, στύ- εχ Ιίςηϊι £ι'6αηί, οοίητηηαι «ϊίί /βεϊι ατςεηΐΐα», ει

Λονς αϋτον έ.τοίησεγ άργνριον, χαϊ τύ άτάχΧιζοΥ τεείίηαίοτ'χητη ιμκμ αητειιηχ. Α$αη$Η» ε}ια ρητρυτεικ.

αντοϋ χρυσών, έπ(6ασιν αϋτον πορφνραν. Έν- ίηΐτα ϊρ»ηιη βίί ρανίιηεηΐηηι εΐιαήιαίε ιΐταΐηηχ εχ

τύς αϋτον ΜΟόστρωτον άγάαην άχύ θνγατέρων βΐίαίη» ΙετηιαΙεηχ. ΟοΟπμηΙο ίη ϋβ ηυ* ρπίυβ

ΊερονσαΛΑμ. "Ωσπερ τοίνυν έν τοις προεξητασμέ- Ο δυιιΐ εχ3ΐηίη3ΐ3, (Ιβ δβίοπίοηβ όίειαπί βδΐ, ρβΓ ςιιοε

νοις περί τοϋ Σολομώντος ευρεν ό λόγος, 8Γ ων τδ ΠΙϋΛ (Ιβ ΙβηιρΙο ιιΐ}-δΐεπιιηι ϊη ΙβΙί ρβΓδοηβ (ΙβδεΓΪ-

περ^ τοΰ ναοΰ μυστήριον έν έκείνω τω προσώπω ΙιΐΙιΐΓ: βίε εΐ'οπι εχ ΓβΓευΙί εοπδίΓαείίοηβ βΐ^ηίΓι-

διαγράφεται* οϋτω χα\ διά της τοΰ φορείου κατα- ·. ε»ΙιΐΓϋβ ιιο1)ΐδ άίδρβηδβΐϊο. ΜϋΙΙίδ βηΐπι ιηοίΐίδ βϋΐ

σκευής ή περίήμών οικονομία διασημαίνεται. Πολυ- ϋβϋδ ίη ϋδ πιιί δυηΐ δβ ά\ξη\, ρΓουΙ ΓβΠ ιιηίυδοιι-

τρόποις γάρ δ θεός έν τοις άξίοις έαυτοϋ γίνεται, ]ιΐδφΐ6 ΓβεαΙΙββ, βί δίε υηο(]ΐιθ(]«β βδΐ ιΙϊ(?ηιΐδ. ΡίΙ

χαθώς έκαστος δν έχη δυνάμεώς τε χαϊ άξιας, οϋτως βηίηι βΐϊηιιίδ Ιοευδ ϋβϊ, 3ΐϊυδ νβΓΟ (Ιοπιυβ, ιΐΐνβ

έν έκάστω γινόμενος. Ό μέν γάρ τις γίνεται θεοϋ βυΐβπ) δβ(1βδ, βί βΐίυδ δεβηβΙΙυηι. ΕδΙ βΐίβηι 3Μ(]ΐιΪ8,

τόπος, ό δέ οίκος, άλλος 6έ θρόνος, και έτερος ύπο- ηυϊ εΟειΊυδ ειΐΓΠΐδ, βί βςιιιιβ ςυϊ ηΐοβηίι ίβεϋβ

ίΐόδιον. "Εστι δέ τις κα\ άρμα γινόμενος, ή ϊππος ΓΡ(ζίΐυΓ, δυδεϊρίβηδ οοηυοι ϊϋυπι ίββδΟΓβηι, βί ρΓΟυΐ

«ύήνιος, δεχόμενος έφ' έαυτοϋ τδν άγαθδν έπιβάτην, νϊάβΙϋΓ βϊ ςιιί (ΙίΓΐβίΙ, ευΓδϋΐιι δυιιτη εοηΐίοϊΐ. Π|

" ^ηη. ν, 22. » 'ώ\ά. 50. " ΡβαΙ. ιχνιι, 32.
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ηιιίβηι ηιιηο (Ιοοοππιγ, Πι βΐϊαιη ηιιΊκρίαπι ο]ηβ Λ χα\πρδς χδ δοκούν χω εύθύνοντι διανύων τδν δρόμον.

Ό; δέ νΰν διδασκόμεθα, χαΐ φορεΐον αύτοΰ τις γίνε

ται, Λ «ατά χήν έκείνου σοφίαν οΰ μόνον τοις έχ τοϋ

Λιβάνου χατααχευαζόμενος ξύλοις, άλλα χα\ χρυσφ

και άργυρίω και πορφύρα κα\ λίθοις καταλλήλως έν

έκάστω μέρει, βι' ών ή άγάπη αύτοΰ ένεργδς γίνεται,

ού πάντων χωρούνχων τήν τής αγάπης ένέργειαν ·

άλλ" εί τις θυΥάτηρ της 4νω Ιερουσαλήμ τής ελευ

θέρας διά τοΰ βίου γνωρί^οιτο. "Οχι μέν ουν ό τδν

θεδν εν έαυτώ φέρων, φορεΐόν έστι χοϋ έν αύτώ κατ- '"!

οικοΰνχος και χαθεδουμένου, δήλον χα\ πρδ χών ήμε-

χέρων λίγων αν είη. Ό γαρ κατά χδν άγιον Παΰλον,

μηκέτι αύχδς ζών, άλλα ζώνχα έχων έν έαυχώ τδν

Χριστδν, και δοκιμήν διδοϋς τοϋ έν αύτώ λαλοΰντος

Χριστού, ούτος κυρίως φορεΐον λέγεχαι κα\ γίνεται

ΓβΓοιιΙιιιη, ςιπ βχ ί ΙΙί ο <ΐ δβρίβιιΓίΗ ηοη δοΐυπι

«ΐΓΐιίΙιΐΓ οχ 1ϊ^ηΪ8 ΙιίΙ>3ηί, βεά" εΐίβηι βυτο 6ΐ3Γ£βηΙο

εί ρυτριΐΓβ εί ^βηιηιίδ οοηνβηίοηΙβΓ ΟΓηβΙυι- ίη

ιιη3(|ΐιαφιε ρβΓίο, ρεΓ ςιιχ εΐιαπίββ β]ιΐδ βΟΙοηχ ΓιΙ,

ηοη οπιηίΐιιΐδ εβρίεηΐίοιίδ οίκιηΐβΐίδ ορετηΐίοηβηι,

μίΙ «ι η π.Ί Γιΐία διιρβπιχ Ιεπίδβίεπι αυχ εβί 1ϊΙ>βΓα

οοβηοδοίΐιιι· ρεΓ ν ϊ ι α ι η . Αία,ιιβ ςιιοά ίδ αυίάΌιη ςιιί

ίη δβ ΓβΠ ϋβιιιη, κίΐ ΓεΓευΙυηι ε]υβ α,ιιί ίη ίρβο

ίη$ί(1ε(, ηιβιιίΐεδίυηι ΓυβΓΪΙ οΐίηιη ρπυ5(]ΐΐ3ηι άβ

βο I <>Γ{ ιι .τ πί ιι γ. 0 1 1 1 εηϊιη, ]υχΐ3 δαηείυηι Ρβυΐυηι,

ηοη 3πιρΙίιΐ8 νίνίΐ ίρδβ, δβά" ίη 86 νίνεηΐεηι ηβίχ ΐ

ΟΙιι-ίδΐυιιι 30, εί ιΐιιΐ εχρβπηιβηΐυιη Οητίδΐί ςιιί ίη

ίρίο ΙοιμιίΐιΐΓ, ίβ άΊείΐιιι- βΐ 0( ΓεΓεαΙυιυ ομίδ <]ΐιϊ :ώ

ίρβο ΓβτΙιΐΓ <Ί ροπίΐυΓ. δβα" ηοη 6δΙ Ιιοε ψιοιΐ

ηυχΓΪΙιΐΓ. ΙΙΙιιιΙ ροΙίιΐ8 οροΓίβΐ άΊΙίξβιιΙβΓ αΐΙβηάβΓβ,

ψιίά 8°ιΙ)ί νυΐι ν,Ίΐ-κϊ εί ηιιιΙΙίρΙεχ πιαίεηα.

Β

ζΐιιοιηοιίο ετβο ρι-χΐβΓ αππιηι, ΐΓ^βηΙικη, ει ρυι·-

ριιπιηι, έΐ ^βηιπια» 88βυπήΙικ Ιί^ηί Μίαη 3(1

εοηβιπιειίοηεηι ΓβΓευΙί ? Αίςιιί 83ρΐεη8 3Γοηίΐεοΐιΐ8

Ρ*α1υβ Γορικίίίΐκΐιιιτι εβηβεΐ 1ί§ηιιηι ευηι Γεηο εί

ΜίρηΙι 3(1 «Ιοιηοβ χάίΟεαίϊοηβιη, υΐ ςυοά οοηβη-

πΐ3ΐιΐΓ 3 νι ϊ^ηίβ εοηβυιηεηΐβ, ηυχ ορυβ ρτβίΜΙ *'.

δβά βείηιυβ ββ»β βϋφίαπι Ιίςηί η&Ιιητβπι, α,αχ ίη βο

η ιιθ(1 βδΐ, ηοη ρεπηβηβΐ , 86(1 8βίρ83ηι ιηιι-

Ι»1 ίη βυπιπι, 3υΙ βτ^βηΐιιηι, βυΐ »1ίςυί(1 βΓκκΙ

ρτβΐϊοβιιιη. Ιη ηΐ3£Π3 εηίπι 1)βϊ ιΐοηιο αίΐ Αροβίοΐαβ

0586 ν383 Π3ΐυΓ3 3ϋΓ03 61 3Γ86Ι1163", η8ΙΙΐρ6 0Γ63- (;

ΙϋΓαιη ίηεοΓρθΓβ3ΐη βι ϊηΐβΐΐίςεηΐβπι ρβΓίιιεε ΙϊείΙο

Μ£ΐιίΠθ3η8 Γογ13586 ; ρεΓ ΙιβΒΟ Ιί(5ηε3 νεΓΟ ει ΟεΐίΓο

ηοι Γογ1388« 8ΐι1>ίηάίθ3ΐΐ8, ςυο9 ίβΓΓβηοβ Γεείΐ ίηοΐΐί-

(ΗεηΓο εί Ποίϋβδ : ρεοοβίιιιη βιιίεηι ρεΓ Ιί^ιιυηι

εοηιηιίβδυιη ηοβ ΓεεΊι νβ$3 Ιί^ηββ εχ βυτείβ. Ργθ

όί^ηίΐηΐο αιιΐβπι ηΐΑίβηχ άΐνίβιΐδ 851 βΐίβπι υβυκ ν.ι-

βΟΓίιηι. Ν;ιηι ςυχ βυηΐ εχ ρΓβΙίοβίοΓΪ ηααίβηβ, ογιΙϊ-

ηι(* βιιηΐ ει (Ιερυΐαΐβ 3(1 ΙιοηοΓεηι ; 31Ϊ3 βυίειιι βιιηΐ

3ΐ>]εε(3 3(1 ΙυΓρβ 61 ίβηοηιίηίοδυηι ηιίηί.χΐβΓίυηι. δειΐ

ςαίά άβ Ιβΐίοιίδ (Ιίοίι Ρίυΐυδϊ Ε«ι ίη ν35ίδ ροΐεδίβιβ

εχ δυ3 Ιίϋβπ 3Η>ίΐΓΪί εΐεείίοηβ, νβΐ ιυΓβυηι βχ Ιίρίβο,

νβ! 3ΓςεηΙειιηι ίΐβΓί εχ (ΙοΙίΙί. 5ί ηαιι εηϊιη, ίηςιιίΙ,

ιηρίκι» βηιηηάαΐεήι, (ήί να* Όοηιϊηο ίη ηοηοηηι,

αά οηιηί ορια ύοηιιιη ραταίιιηι". ΡοΓίβ εΐ'^ο ρβΓ 63

χοϋ έν αύχώ φερομένου χα\ ύπ' αύχοΰ βασχαζομένου.

Άλλ' ού χοΰτό έσχι χδ ζηχούμενον. ΈχεΖνοδέ μάλ

λον προσήκει δΓ έπιμελείας κατανοήσαι, χί βούλεχαι

τδ χής Ολης ποικίλον χε και πολυειδές.

ΪΙώς ούν συμπαραλαμβάνεχαι χρυσίψ καΐ άργυρίψ, Ι *>

και πορφύρα, και λίθοις ή χοΰ ξύλου φύσις εις χήν

καχασχευήν τοϋ φορείου ; Και χοί γε χδ ξύλον 4 αοφδς

άρχιχέκτων Παύλος, μετά τοϋ χόρχου χαΐ χής καλά

μης είς χήν οίκοδομήν χοϋ οίχου κρίνει άπδβληχον,

ώςχή* άναλωχικη χοΰ πυρός δυνάμει χη δοκιμα£ούση <_

χδ Ιργον ένδαπανώμενον. Άλλ' οΕδαμέν χινά ξύλου

φύσιν μή διαμένουσαν έν ζ> έσχιν, άλλά πρδς χρυσδν,

ή άργυρον, ή άλλο τι τψν τιμίων έαυτήν μεταβάλλου-

σαν. Έν γάρ τ^ μεγάλη τοϋ Ηεοΰ οίκί» φησ'ιν ό

Απόστολος χά μέν είναι χρυσά χή- φύσει, και άργυρά ΐ

σκεύη, τήν άσώμαχον, οιμαι, και νοίράν κτίσιν διά

τούτων υπαινισσόμενος ■ τά δε ξύλινά τε κα\ δστρά-

κινα, ήμάς τάχα διά τούτων άποβημαίνων, οϋς άπε-

γαίωσε μέν ή παρακοή κα\ δστρακίνους έποίησεν ·

ή δέδιά τοΰ ξύλου άμαρτάς, ξύλινα ήμάς σκεύη άντί

χρυσών άπειργάσατο. Μεμέρισται δέ πρδς τήν άξίαν

της ύλης κα'ι ή των σκευών χρήσις. Τά μέν γάρ τιμιω-

χέρας Ολης, είς τιμήν άποτέτακται · τά δέ είς χήν

άχιμον ύπηρεσίαν άπέρ\όιπχαι. Άλλά χί φησι περί

χώνχοιούχων ό Παύλος ; "Οχι έξουσίαν έχει τδσκεΰος

έκ της Ιδίας προαιρέσεως, ή χρύσεον άπδ ξυλίνου,

ή άργύρεον άπ' δσχρακίνου γενέσθαι. Έάν γάρ τις,

φησΐν, έκκαθάρτ) έαντύν, ίσται σχενος είς ζιμψ· τφ

Αεσχότχ), χρός παν ίργον άγαβύν ι\τοιμασμέτον.

ηυ33 (1ίε13 βυηΐ, 3(1(]υείηιιΐΓ λΑ ρΓοροδίΙβιη β]υδ ςαοιΐ ϋ Τάχα χοίνυν διά τών είρημένων προσαγόμεθά πως τή

Ικοΐυηι βδΐ οοηΐβιηρίΒΐίοιιεπι. Μοηδ ϋϋαηυδίη ηιυΐ-

Ιίδ Ιοοίβ 83ΐιε(χ δθΓΐρΐυΓ32 εοηιιηειηοΓ3ΐιΐΓ, μΙ ίη-

«Ιίεβηάιιηι 3(1ν6Γδ3Γί3πι ροΐβδίαίειη, υ( ηυβηιΐο (ΙίείΙ

ρβΓ ΡΓορΙιβΙαηι : ΟοηΙετεΙ Ωοιηϊηιΐ! οεάτοχ ί,ϋαηϊ,

εί εοηιτηϊηιιεί εα$ εί ίίΰαηαιη «ί πΙ«ί«ιη ί/ίαιη",

ςιιί 8εί1ίεεΐ Γιιίΐ 3 Μοβε εοηιηιίηϋΐυβ ίη «ΙβδεΠο, βΐ

ρΓορΙβΓ δΐιΐιΐίΐίΐβίειη Γβεΐυδ ίυίΐ ροΐαίιϊΐ ίδ ΙδΓββΙίΙίδ.

ΙΙίε εηίηι βίξΐιίΓιεβίυτ ρβΓ ρΓορΙιείίβιη, ΐ|ηο(1 ηοη

ιοίηπ) ηαΙ· (|υχ ογΙ> κυηΐ εχ αι)νβΓ8>η3 ροίεβίβΐβ,

(6<1 εΐίαηι ίρββ ηιοηδ ρΓίιηβ ιη»1ί νβϋίχ Ι.ί1)3ηυ5, (]υί

εΐιηι ΓονεΙ ε]ιΐ8πιθ(1ί αΓίιΟΓυηι δίΐναιη, &ά ηίΐιίΐυηι

ΓΟίΙίκεΐιΐΓ. Νο8 ογ^ο Γϋίπιυ* φΜΐΙοηι 3ΐΐςη>ΐΗΐο1ί(η*

·· β»ΐ3ΐ. ι, 50. »· II Οογ. ιιι, 15. »» 1 Οοτ.

" ΡίϊΙ. χχνιιι, 8 ιιι.

προκειμένη θεωρία χοϋ λόγου. Τδ δρος ό Αίβανος έν

πολλοίς της άγιας Γραφής είς Ενδειξιν χής άντιχ.ειμέ-

νης δυνάμεως μνημονεύεται · ώς οταν λέγει διά χοΰ

Προφήχου · δτι Συντρίψει Κύριος τάς κέίρους τον

Αιβάνον, καΙΛεπτυνεϊ αύτάςτε κάΐ τύτ Μβανοτώς

τύν μύσχον εκείνον, δηλαδή τδν έντϊ] έρήμωκαχα

λεανθένχα ύπδ χοϋ Μωϋσέως, κα\ πόχιμον διά λεπτό

τητα τοίς Ίσραηλίταις γενόμενον. Αηλοΰχαι γάρ ψδ«

διά χής προφηχείας δτι ού μόνον χά έχφυένχα παρά

χής άνχικειμένης δυνάμεως κακά, άλλά κα\ αύτδ χδ

δρος ή πρώχη χοΰ κακοϋ βίζα, όλίβανος, 4 ΰποτρέφων

χών τοιούτων δένδριον χήνΐλην, είς χδ μή 8ν περιστή-

ιιι,12. "II Τίιηοΐΐί. II, 50. » ίΐιίϋ. 21.
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σεται. Οϋκούν ήμεϊς ήμέν ποτε τοΰ Λιβάνου τά ξύλα,.Α ϋυαηϊ, υΐ πιιί ίη ϊΙ!ο Γβάϊεεδ εβίδδβπιυδ, ρβΓ πιβίαιιι

ίως έν έκείνψ ήμεν έρ(ίιζωμένοι, διά τε τοϋ πονηροΰ νίίαιιι, 61 ρβΓ ΓΓβικΙβιη (Ιίβιηοηιιπι : δ6^ ρ©5ΐφΐ»ιιι

βίου, χα\ της των ειδώλων άπάτης · άλλ' επειδή έκεϊ- ΠΙίηε 3 Γ3ΐίοΐ)Ϊ3 ραηϊοίρβ δεεικί εχείδί δυιηυδ, 61

θεν ΰπδ της λογικής άξίνης έξετμήθημεν, και έν Γυίηιυδ ϊη ηΐ3ηίΙ>ιΐ8 βΠίίίείδ, ίδ ηοδ βυυπι ΓεείΙ ΓβΓ-

ταΐς χερσ>. τοΰ τεχνίτου έγενόμεθα, φορεϊον έαυτού- ειιΐιιηι, 1πιιΐ8πιιι1313 Ιί^ηί η31ιΐΓ3 ρβΓ Γβ§βηβΓ3ΐϊο-

ήμάς έποίηαε, μεταστοιχειώσας τοΰ ξύλου τήν φύσιν ήβη» ίη βΓββηΙυπι βΐ βυπιηι, εί ΠοΓβηΙβιη ριίΓριι-

διά τής παλιγγενεσίας είς άργϋριόν τε καΐ χρυσίον, ηη, βΐ ϊη 8ρ1βη(1θΓβηι Εβπιιηβπιω ; εΐ δίοιιΐ (ΙϊοίΙ

χα\ εϊς εύανθή πορφύραν, κα\ είς τάς τών λίθων αΟ- Αρθ8ΐοΙιΐ8 ", Οοηνεηίβπίετ νηκαϊηηβ άΜ$ϋ Ωεα$

γάς · κα\ ώσπερ φησ'ιν ό Απόστολος, οτι ΚαταΛΛή- άοηα »αηαϊ 5ρ/π"/«ί : βΐ »1η ςυίύειιι (ΙαΙ ρΓορΙιε-

Λως ίμέρισεν έχάστφύ θεός τάς τον άχίον Πνκν- + Ιίβπι οοηνβηίβηίοΓ ριοροηίοηί Πιίε'ι ; 3ΐϋ νβΓΟ βΓι-

ματος δωρεάς· γ.α\ ψ μέν δίδωσι προφητείαν κατά ηιιηπι αΙίαιτι ορθΓ3ΐίοηοιιι, ρΓΟίιΙ βδΐ πιιυδφΐίδα,υε

τήν άναλογίαν τής πίστεως· άλλω δέ άλλο τι των βρίιΐδ η3(ιΐΓ3, ει ροΐείΐ δΐΐδείρβΓβ §ιαΐίαιη, υΐ ςοί

ενεργημάτων, πρδς δ πέφυκέν τε χ*\ δύναται έκα- νβΐ ΟΓίΙίηβΙυΓ οεαίοδ ΕεεΙβδί», νβΐ Ιοοιιπι Ιεηεβΐ

στος τήν χάριν δέξασθαι, ή όφθαλμδς τοϋ σώματος ιιιβηιιυπ), νβΐ Ιοεο ρβύίδ Γιιίε'οΐ βε δίβϋίΚβΙ : Η»

τής Εκκλησίας γινόμενος, ή είς χείρα τασσόμενος, - βΐίβπι ίη ΓβΓευΙί εοηβίΓϋεΙϊοηε 3ϋυά φιΐιίεπι βδΐ

1) άντ\ ποδός ύποστηρίζων · οϋτω καΐ έν τή τοϋ Β οοΐιιιιιηα, 3ΐίυ<1 νεΓΟ βδεεηδυδ, βΐίικί νεΓΟ εδί ε·

φορείου κατασκευή, δ μέν τις στύλος, ό δέ έπίβασις ρίΓδ ςιίδε 681 »Λ εηρυΐ, ςυβπι νοεβνίΐΓβεΙίιοΐυΓίυηι,

γίνεται · Ετερος δέ τδ πρδς τή κεφαλή μέρος δ ανά- α\\\ βυΐβιη δΐιηΐ εο1Ιοε3ΐί ϊπΐυβ. Ουοπιηι οπιηίυηι

κλιτον προσηγόρευσεν · είσ\ δέ τίνες οί είς τδ έντος ηιΐ3(ΐ3ηι Γϊΐίοηβ εοιηροδίΐίοηβιιι ΒΠϊΓβχ ηοη υηιΓοι·-

τεταγμένοι. ΤΩν άπάντων κατά τινα λόγον δ τεχνίτης * ιηϊΙβΓ εχευςίΐ3ΐ δοΐιιιηηιοιίο »ά 0ΓΠ3ΐυηι, 86(1 εχοΓ-

ού μονοειδή πρδς τδν καλλωπισμδν επινοεί τήν ΰλην · ηβηΙϋΓ φικίοιη οηιηίβ ριιίεΐιηίικίίιιβ ; (ΙίνβΓίβ αυΐβιιι

άλλά πάντα μέν κατακοσμεΐται τω κάλλει * διάφορος εΐ ιιηίειιίςυβ εοπιηι εοηνβηίειίδ εχεθ{5ίΐ3ΐυΓ ε1β$3η-

δέ καΐ κατάλληλος έκάστω τούτων έπινοεΐται ή ώρα. Ιΐα ει ϋεεοΓ. δυιιΐ εΓβΟ βΓ^ειιΙε» ςηίά'βιη ΓοΓουϋ

Είσ\ τοίνυν άργύριον μέν οί στύλοι τοΰ φορείου · αί εοΐυπιηδβ, ε^ηιηι ηιιΐβπι ραΓρπΓβϊ βδβεπδυδ : βιίΓευηι

δέ τούτων έπιδάσεις πορφύρα · έκ χρυσίου δέ τδάνά- - ίϋΐεηι εβί ΓβοΙιηηΙοηιιπι ςυθ(1 8ΐΐδΙεη(3( οηριιΐ, ϊη

κλιτον τδ τή κεφαλή ύποβαϊνον, έν ψ κλίνει τήνέαυ (]ΐιο εβρυΐ δΐιυηι ΓβιΙίηηΙ δροηδυδ: ββιιιιηίδ βιιίεΐϋ

τοΰ κεφαλήν δ νυμφίος· τοϊςδέ τιμίοις λίθοιςτδ ϊνδον 61 ΙαρΊ(1ίΙ)ΐΐδ ρΓεΙίοβίδ νίΐ'ϊβΙυΓ ςιιϊ(1(ΐυΐ(1 631 ϊιιΐιΐδ.

απαν καταποικίλλεται. Ούκοϋν στύλους μέν νοητέον, δαιιΐ βΓ^οεοΙυηιηβΐ,ΕεεΙεδίχεοΙυπιηβε, ςυΊΙιυδ ρίαιιε

τους στύλους τής Εκκλησίας, οΤς άκριβώς τδ άργύ- ρυΓαηι εΐ ΐβηε εχ3ΐτιίπ3ΐυιη 3Γ«εηΐυηι εδί βίοςιιίιιπι.

ριον χαθαρδν τε κα\ πεπυρωμένον ό λόγος έστίν. Ή + ΡϋΓρυΓβ βυίειη δυηΐ, ςαϊ αά Γ8Β»Ιί8 ΓείρυΙίΓιεχ

δέ πορφύρα είσ\ν ο? τής βασιλείας έν τώ ύψηλω τής ^ δίκηηιαικ §γ;κΙιιιιι 3$εεη(1εΓϋηΙ. Ρι·«εϊρυυηι ειιϊηι

πολιτείας έπιβεβήκασιν. Έξαίρετον γάρ γνώρισμα Γε§ηί Βί^ηοπ) οεηβεΙιΐΓ εδδβ ρυΓρϋΓβ. ΡΓίηοϊραΙυιη

της βασιλείας ή πορφύρα νομίζεται. Τδ δέ ήγεμονι- βαίειη οίΗίηεηδ Γ»ειι11:ΐ8, ίη ηυβ εβραΐ δϋΐιηι Γεοΐί-

κδν αϋτοΰ, έν τήν κεφαλήν αύτοΰ κλίνει δ τδ φορεϊον »>εΙ ϊδ ^αί εοπδίΓυχίι ΓβΓευΙυπι, εβί ρϋΓοΓυιη (Ιθβηι:ι-

κατασκευάσας, τδ των καθαρών δογμάτων χρυσίον · *«πι βογοπι. Ουκοπη^ιιε βυίειη ΙβΙεηΙ, εΐ ηοη 3ρ-

έστίν. "Οσα δέ άφανή τε κα\ κρύφια τή καθαρ3 συν- ρβΓβιιΙ, ιΙεεοΓβιιΙιΐΓ ρ»Γ3 ^ειηωβΓυπ) εοηδοίεηΐί»,

ειδήσει των τιμίων λίθων ένωραΐζεται, δι' ων άπάν- Ρ^1" Ι11* οιηπίβ εοιιβίβιίΐ εη3ΓΪΐ3δ εχ Ιί1ίαΙ)ΐΐ5 Ι«Γ3βΙ.

των άπδ των θυγατέρων Ιερουσαλήμ ή άγάπη συν- δϊ ςιιΐ8 3υ(επι νείίΐ ΓβΓευΙυηι ςυϊιίεπι (ΓιεβΓε ιιπϊ-

ίσταται. Εί δέ βούλοιτό τις φορεϊον μέν πδσαν λέγειν νβΓΜΠί Εεείεδίβηι, (ΙϊνίϋβΙ ααΐβιη εχ άϊίίκΓβηΙϋδ

τήν Έκκλησίαν · καταμερίζοι δέ κατά τάς τών ένερ- < ορεΓ3ΐϊοηυπι ίη ρβΓίοηηδ 3ΐί(|ΐΐ3δ, ρβΓίβδ ΓβΓΟοΙϊ,

γειών διαφοράς είς πρόσωπά τινα τοΰ φορείου τά ]3ΐη <1β εο (Ιϊεΐιιηι εβί βηιεβ, βίε »ιιιο<]υο ββι Γ;ι-

μέρη, ώς δή περ\ τούτου προείρηται, πολλήν κα\ οΰ- είΙΙίηιυη) υηίευίηηε ΟΓάϊηΐ βΟΓυηι ςυΐ δηηΐ ϊη Εε-

τως εύκολίαν ό λόγος Εχει, έκάστφ τάγματι τών κατά εΙεδϊβ 3(ΐ3ρ(3Γε ρβπβδ ΓεΓεαΙί : ςοοιηοϋο ίΙίείι Αρο-

τήν Έκκλησίαν τεταγμένων έφαρμόσαι τοΰ φορείου δίοΐιΐδ : ΡυίΐιϊΙ, ίηςυίΐ, ϋβιΐί ϊη ΕΰοΙβίία, ρτϊηιηηι

τάμέρη· καθώς φησιν ό Απόστολος, δτι Έθετο ό -ρ αροίΐοΐο*, »ηαηάο ρτορίιβίαι, Ιεηίο άοοίοτα*·, εί

θεύς έν τ# ΈχχΛησΙο;, χρωτον άαοστόΛονς, δεν- βϊη^υΐαΐϊαι οηιηίβ βϋ ρβΓΓεείϊοηειη δβηεΙΟΓΟΠ), Ϊ13

τερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα καθ' Ρ<ϊΓ η»8 νοεεδ, ςυ3ΐειιιΐ(|υβ 3(1 ορί(ΐεΐυη) ΓβΓουϋ

ίκαστον πίντα πρδς τδν καταρτισμδν τών άγιων ρεΓίίηεηΐ, 83εβΓ(1οΐ88 3ε άοεΙΟΓβ» ίηΙεΙΠ^αηΙιΐΓ, ει

ώς διά τών όνομάτων τών πρδς τήν τοΰ φορείου κατα- νβηεΓβηίΙβιη νίΓ^ίηίΐΒίεηι εββο 8ΐ3ΐϋ3ηιιΐδ, ςιικ ϊη

σκευήν συντελούντων ιερέας νοεϊσθαι κα\ διδασκάλους, * ίβΓευΙο, νϊΠιιΐυιι» ρυπίβίε, Οπ^υαιη Γβϋϋδ ςυίΐιυβ-

καΐ τήν σεμνήν παρθενίαν τήν έντδς τοΰ φορείου <·3ιη ρΓβΙίοδίοΓϋΐη ΙβρίιΙηηι ΓιιΙβεβΙ.

καθαρότητι τών άρετών, οΓόν τισι λίθων αΟγαΐς έν-

αστράπτουσαν.

Άλλά περ\ μέν τούτοιν τοααϋτα. Ό δέ έφεξής Αεάε Ιιίδ ςαϊϋεηι ηβείεηυβ. Ουα;δ«(ΐυιιιιΐϋΓ ν8Γΐ>3,

λόγος προτροπήν περιέχει πρδς τάς θυγατέρας Ίερου- ρΓθ!»ΐ3 31) ίρ83 βροηδα, βΧΠ0Γΐ3(κ>ηειη 3(1 ΠΙΪ38 ίε-

σαλήμ παρά τής νύμφης γινόμενος. Ώς γάρ ό μέγας Γαδβίβηι εοηΐϊηεηΐ. Νβηι ηιιεηΐ3άιηο(1υιη ηο^ηυβ

Παύλος ζημίαν ήγεϊτο, εί μή πασιτών ίδιων άγαθών ϊΙΙβ ΡβυΙυδ" ρΓΟ (Ιβιηιιο ϋιιοβϋαΐ, δί ηοη ειιηί ϋοί-

*' Κοιη. χιι, I 8(]<ι. " II Οοι. ι, 12, «. " I Οογ. «ι, 7.
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νοΓδί* Ιοηα κυβ οοιηπιαιιϊεαϊδοί, εοα,υε (1β 03083 Λ

νειϋίδ ΙιΊβοβ 3(1 3ΐΐ(1ίεη(ε5 υΐε1>3ΐιΐΓ : ΥβΙίηι νοι ίαΐα

1'αή </κα<ί< (0ο ιμ, ουιιι ει ίρβθ αΐϊςυαηϋο Ι&ϋδ

ΙυβΓίιη, ςυ>1ββ »οβ ε8ΐίδ. Ιίειη : ΥβΙΪΜ »β* /ϊβπ ·ιιι·-

Ιαίοτα ηΐΜ, ηαεηιαάιηοάηιη ΐ$ο €Ηή$ΐί δυηι ί πι 1 13-

Ιογ ** : 8Ϊ0 εΐ 1>εηί^ηί5$ίυΐ3 Ιιϊεο εροηβα (Ιίνίηβτυιη

«ροη&ί ιιΐ)'ϊΐι'Π0['ΐπιι ραΠίοερβ Ιαοΐα, ροδίοαηικιηι

ευ1)ϊΙε εοιιβρεχίΐ, αε τε^ϊβ ΓεΓουΙυιη ε0εεΐ3 εβί, 3(1

]υνειιευΐ38 εΐαηαΐ (εΐ Γυεπηΐ ί'οΓδίΙαη Ιιχ ΠΙοΓυιη

ίΐιιίιιιχ ({αϊ 83ΐυΐειη εοηδεαυυηΙιΐΓ) , ει : Ουουδηυε

Ι:ιιιϋειη, 3ΪΙ, ϊιιΙγ» νίΐ* δρείιιιιεαηι αΜίΙχ Ι«ΐεΐϊδ?

ΓΓυ^ι-εϋίιηίηϊ εχΙχβ ιι3ΐυπ£ νείβιηεηία, Γαείχαηε

Ιίΐια: δίοη, 3(1ηιΪΓ3η<Ιυπι Ιιοο βρεαβευΐηιη αδρίείΐβ.

Ιηΐυειηϊηί (Ιεεεηΐίδδίηιαιη ίη οαρίΐυ ι-ε^Ϊ8 οοΐΌηβιη,

φΐυιιι ιιιαΙεΓ ίρβίυβεί οίΓευπιροειιίΙ, ςυεη)3(1ιΐ)υ(1υηι

ναΐβδ ΊΙΙε ΙοφίίΙυτ : Ροιηϊ»ιί ίη οαραι ϊρύηί οοτο- ^

ηαιη άβ '.αρϊάβ ρηιίβ$ο Γκίαιη *·. Νβχμιβ υυίδαυβηι

εοιοιιι φΐί 3ϋι|υυ ίη οτ&οιιΐί» ά"ινίηίδ )υάίοΐο νβίεηΐ,

ιΐε ν»ο3ΐια1ί νί ίΐΓ^υΐϋυίΙυΐ', φΐοά ρΓΟ ρβίΓε ηιαίΓΪβ

Ιιίε Γΐ3ΐ ηιειιΐίο, ευηι ιιΐηιιβςιιβ τοεϊβ βεηβιΐδ ί^εηι

*ίΐ. Ναοί οαηι ϊη ηηΐυτβ ϋίνίηα ηβφΐη ιη38ευ1υ8,

υεςυε ίεπιίηευδ ββχυχ εχδίδίαΐ, (φΐο ειιίηι ρβείο ία

*1είΐ3ΐε ηουίδ φΐί(1άαηίΐ ε]ιΐ8παο(1ί νεηΪΓε ίη υιβιιΐβιη

ρυβδίι, ευηι βεχαδ (Ιίδεπαιεη ηε φΐίιΐβπι ίη ηοοίδ

Ιιοιηϊηίοιίδ ρεΓρειυο άΊΐΓΒΐηπιιη δίΐ, ςυίρρε ςυί ίά

ΐειιιρβτίδ, ευηι οιηηεδ υιιυηι ίη Οηηδίο είϋαίϋΐιιυΓ,

8Ϊ§η3 4ίβεηυιίηίδ 1ιυ]υδ υη» ευηι Ιοίο νεΙΟΓί Ιιο-

ιιιίηε εχαΐηπ δυακΐ8?) ίίΙοίΓοο ίη ηαίιΐΓΧ ίΙΙίυ.8 ίηεΓ-

ΐιιυϊΐίδ ίικϋοαίίοηε νυχ φίχνίδ ρατβιιι νίιη ουίίηεΐ ;

ιιβφΐβ Π13Π8, ιιεηυβ ΓβιηίηαΒ νοο;ιΙ)υ!ο 8ΪβηίΓιε3ΐίο- ^

ιιειη ίΐΐίυβ ρυπδδίηιχ η3ΐυΓ% ροΐΐηεηΐε. ΡΓΟρΙεΓε»

ίη Εναιι^βΐίο φίίιίαιη ρβΙεΓ βΐίο ηιιρίίββ ίβεβΓβ (ϋ-

είΐυΓ " : Ρι·ορηεΐ3 νει-ο ίΙΙε ϋευιη εοηιρείΐαηδ : Ρο·

αιιί$1ί, 3ΪΙ, ίη ύαρηΐ ίριΪΜΐ οοτοηαιη άε ρηίίοιο Ια-

ρϊάε Γ3εΐ3ΐη : ηχε ιΐοηίςυβ εοΓΟοβ δροηβο 3 πιιιίτε

ίιιιρθ8ίΐ3 (ΙίείΙυΓ. Οιιίβ ίςίΙηΓ ιιηχ Ιαηΐιιιη ηυρίίχ

*υηΙ, ει υη3 8ροη83, εΐ 35 υηο εοΓ0·ιΐ3 8ροη8θ ίιη-

ροηίΐυΓ : οηιηίηο ηίηίΙ (ΙίβΟΓίηιίπίδ εβί, βίνβ (ΐυίδ

ϋεί Γίΐίυιη υηί^εηαηι Οευιη νοεεί, δίνε Ρίΐίαιη όϊ-

ΙεεΙίοηίδ ε]ηϊ, ςυειη3(1ιιιθ(1υω Ρβυΐυδ ΙοςυίΐυΓ,

ευπι εηϋβηι ροΐε$ΐ3$ υΐ(Ό<|υε νοεβουΙο ίηαΊεβία

βχοΓηεΙ ίρδηηι ιι( βροιίδυιη, 3(1 εοΐιβοίΐβΐίοηεηι

ηο8(Γ3ηι. ΕξΓεύίιηίηί εΓ^ο, ίηςυίι αά 3υνεηευΐ33

κροη83, εΐ ΟΊί&δίοη εΟΊεϊ3ηιίηι, υΐ άε δΐιοΐίιηί 8ρε-

εαΐβ (Ιιοο ειιίιη νοχ δίοη δί§ηί(ίθ3ΐ) δρεείβευΐυιη

βιΙιηίΓ3η(1υπι ν'κΙκΓβ ροδδίΐίβ, νίάεΐίεεί δροηδίιιη

ιοΓοη» Γβϋίηήΐυιη. Ε$ι βυίειη οοΓοηβ Ιι^ιιβ ΕεεΙε-

813, (]υχ 8ροη8ί εηρυΐ νίνίβ εΐ »ηίιηαΙΪ3 Ιαρίϋίηιιβ

υικίίςυε είιευηκΐ3ΐ. Αίςυε Ιιβηε εοΓοηβιη ε1ΐ3Γίΐ3$

εοηηεχυίι. Ν3ηι δίνεςυίδ Ηοε η)3ΐΓί, δίνε εΐιατίΐϋΐί

(Γίοααΐ, ηοη 3ΐ>εΐΓ3ΐ)ίΐ. Εΐεηίπι ϋευδ εβί εΙΐ3Γίΐ38,

()υεηΐ3(1ιιιο(1ίΐηι Ιοιηηβι »ΐΙ". Αΐηαί Ιιβε εχ εοΓΟίο '

νοίυρίαΐεπι ειιπι εαρεΓε αΐΐ δροηδβ,παίΓΪΟεε^υάεη-

ιεηι ΟΓηαΙυ ϊ 11ο δροηβ&ΐϊΐϊο. ΚενεΓβ εηίηι Ιχΐίιία

αΟΐείΙυΓ ίδ ηυί Εεείεδίβηι εοη]ιιςειιι δί1>ί Γεείι, γο-

ϋιιιΐΐαδ ίΙΙοΓυιη νίηυιίουδ, φιί ίη ε» δΐιηΙ εχίιηίί.

ΡαοΓίι βαΐεπι (οιίαίίο ηιείίηδ Ιιχε ίρβ3 νει!»3 εοΐ-

έχοινώνηιε, διί* τά το;αϋτα ϊτρδς τους άχούοντας

ίλεγεν · ότι Πνεσβε ώς έγίύ, δτι χαΐ αύτδς ήμην

ποτέ χαθ' ΰμας· χαι δτι ΜιμιχζαΙ μου γίησβε,

χαθοις έγύ) Χριστού ■ οΰτω χα\ ή φιλάνθρω™ς

νύμφη οϋτη των θείων τοϋ Δεσπότοιι μυττηρίων--

άξιωθεϊια, δτε τήν χλίνην Γδε, χα\ φορεϊον βασιλέως

έγένετο, βοα προς τάς νεάνιδα; ■ αίται δ' άν εΐεν αϊ

των σωζόμενων ψυχαί- "Εως ΐϊΐτε, λέγουβα, τω

σπηλαίω τοΰ βίου έναποχλείεσθε ; εξέλθετε τών προ-

χαλυμμάτων της φύσεως, χο\ Γδετε τδ θαυμαστδν

θέαμα* Σιών θυγατέρες γενίμεναι, θεασασθε περι-

τρέποντα τϊ) χεφαλί) τοΰ βασιλέως τδν στέφανον, δν ή

μήτηρ αύτώ περιέθηχε κατά την τοϋ Προφήτου φω-

νήν, δς φησιν · "Εβηκας έπΐ τή»· χεραΛην αύτοϋ

I στέρατον έχ ΛΙΘον τιμίου. Πάντως δέ οϋδε\ς τών

χρίνειντοϋςπερ\ θεον λόγους έπεσκεμμένων άχρ:6ο-

λογεΐται τερ\ τήν τοϋ δνδμα-ος ϊμφασιν, δτι μήτηρ

άντν. τοϋ πατρδς μνημονεύεται, μίαν άφ' έκατέρας

φωνής άναλαμβάνων διάνοιαν. "Επειδή γαρ οϋτε ίρ-

(5ην, οΰτε θήλυ τδ θεΐόν έστι · πώς γαρ αν έπ\ της *-

θεότητός τι νοηθείη τοιούτον, όπότε οϋδέ ήμΐν τοϊς

άνθρώποις τοΰτο εις τδ διηνεκές παραμένει, άλλ' δταν

έν Χριστώ Ιν πάντες γενώμεθα, τά σημεία της δια

φοράς ταύτης μετά όλου τοΰ παλαιοΰ άνθρωπου συν-

εκδυδμεθα ; τούτου χάριν ισοδυναμεί πρδς τήν Εν- —

δειξιν της άφθάρτου φύσεως πάν τδ εΰρισκδμενον

δνομα · ουτε Οήλεος, οΰτε άρρενος τήν σημασίαν τής

άκηράτου καταμολύνοντος φύσεως. Διά τοΰτο εν μέν

τφ Εύαγγελίω δ πατήρ λέγεται ποιείν τους γάμους ·

, δ δέ Προφήτης πρδς τδν θεδν λέγει · δτι "Εβιχχας *-

έχϊ τητ χεφαΑΙ\η*ΰτοϋ στέρατοτέχ Λίθου τιμίου ·

ένταϋθα δέ παρά τής μητρός φησιν έπιτίθεσθαι τω

νυμφίω τδν στέφατον. Έπε\ ουν έστιν εΤς δ γάμος

χα\ μία νύμφη, κα\ παρά έ"Λς έπιβάλλεται τφ νυμφίφ

ύ στέφανος ■ ούδέν διαφέρει πάντως, ή Υίδν τοΰ θεοϋ

τδν μονογενή λέγειν θεδν, ήΥίδντής άγάττης αύτοϋ,

κατά τήν Παύλου φωνήν, ώς μιας οΰσης καθ' έχάτε-

ρον δνομα τής νυμφοστολούσης αύτδν ίπ\ τής ήμε-

τέραςσυνοικήσεως δυνάμεως. Εξέλθετε οΰν, φηα'ιν τ\

νύμφη πρδς τάς νεάνιδας, κα\ θυγατέρες Ιιών γένε-

σθε · ώστε άπδ σκοπιάς υψηλής (οΰτω γάρ Σιών Ερ

μηνεύεται) δυνηθήναιτδ θαυμαστδν ΐδεΐν θέαμα, στε-

φανηφοροΰντα τδν νυμφίον. Στέφανος δέ αύτώ ή

Έκκλησίαγίνεται, διά τών έμψϋχων λίθων τήν χεφα-

λήν έν κύκλω διαλαμβάνουσα. Στεφανηπλόκος δέ τοΰ

τοιούτου στεφάνου, ή άγάπη έστ\ν, ήν, είτε μητέρα,

είτε άγάπην τις λέγει, ούχ άμαρτήσεται. θεδς γάρ

έστιν άγάπη, κατά τήν Ιωάννου φωνήν. Τούτ;_υ δ·

τψ στεφάνφ ένευφραίνεσθαι λέγει αύτδν ή νύμφη,

τφ νυμφιχώ χόσμω έναγαλλίμενον. Χαίρει γάρ ώς

άληθώς δ σύνοιχον τήν Έκχλησίαν έαυτψ ποιησάμί-

νος, ταΐς άρεταΐς τών διαπρεπόντων έν αϋτ^ στεφα-

νούμενος. Κρεϊττον δ' άν εΐη αύτάς παραθέσθαι τάς

θείας φωνάς έπ\ λέξεως έχούσας οϋτως ΈξέΛθετβ

χαΐ Ιδετε, θυγατέρες Σιϊοτ, τον βασιΛέα ΣοΛο-

μώντα έν τφ στεράι-ψ, φ έστεράνκσετ αυτόν ή

/οίΓίΐρ αύτοϋ, έν -ήμέρα ννμρεύσεως αύτον* χιΑ

Μ V Οογ. χι, 1. ·· Ρβ3ΐ ιχ, 4. ·· Μ*ιιΗ. χχιι, 2 «ρι· Μ »ίο»ο.' ιν, ».
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ίτ ήμέρφ ευφροσύνης καρδίας αύτον. Τήν οΰν Α Ιοεβπ, ςυ% <|ΐιϊ<1οπι 1ιυ]υ$ιτ)0(1ΐ ιυηΐ: Ερτεάί-

τοιαΰτην φιλανθρωπίαν της νύμφης ό Λίγος άποδε- ιηιηίεί νίάαε, βΙΪΛ 8ϊοη, 8αΙοτηοηεηι τεφετη ϊη εο-

ξάμενος, δτι κατά μίμησιν τοΰ Δεσπότου καΐ αύτή ι-οπα, </ιια εοτοηιιιιίΐ εηηι τηαΐετ ΐρβίκι ϋ/ο <ίίβ ι/μο

«άντας θέλει σοιθήναι, και είς έπίγνωσιντής άληθείας άειροηάβύαίιιτ, εί άϊε ίαίίΐίΰε εοτάϊ» ϊραίη». Ηβηβ

έλθείν σεμνοτέραν αύτήν Απεργάζεται ό κήρυξ τοϋ Γ ϊ^ίΙιΐΓ βροηδΰβ 1κηί{;ηίΐ3ΐειη ΥβΓΐ)υιη εχεΐρίειίδ, ηιιοά

κάλλους αϋτής χαΐ ζωγράφος γινόμενος. Ού γάρ 63 ϋοιιιίη'ι α<| ίηιίΐ3ΐίοηβπ> νείίΐ οπιηβδ 8»Ινι>8 Γιβπ„

άπλώς ό της ώρας ϊπαινος λέγεται, χαθολικήν τινα βΐ ;ιι1 εο^ηίΐίοηειη νβηίαΐίβ ρεπτεηίΓε4*, ριιίεΐιπο-

εύφημίαν περιέχων τοϋ κάλλους· άλλ' εμφιλοχωρεί Γβιη ίΙΐ3ηι εΓΓιοίΙ, Ιϊιείυδ ει ρΓοεεο ει ρϊεΙΟΓ ςυαβί

τψ λόγω τοις καθ' Ικαστον μέρεσιν, ίδιον έκάστω φικίπηι νεηυδΙαΙίδιψίδ.Νοη εηίπι ιίιηρΙίείΙβΓ Ίρβίιιβ

μέλει διά συγκρίσεως τε χα\ όμοιώσεως χαριζόμενος 10 ΓθΓ0ΐ3 ΙβιιύβΙυι·, βεηεΓ3ΐίιη ρΓ8Β(1ίε313 : δβϋ δί^ιΙ-

το έγκώμιον. ΙίΐΙϊιη πιβπι1)Γ3 ΟΟίΜΜβηηΙαΓ, 30 ρεευϋβΓβ φιοοΜαη

ηιεπι1>Γ0 ουϊηυε ρεΓ εοπαρ3Γ3ΐίοηεπι 30 δίπιί1ίΙιΐ(Η-

ιιειη ειιεοιηϊυιιι ΙπβυίΙιιΐ".

Λέγει δέ ούτως· Ίδοϋ εΤχαΛ}(, ή ιίΑτχσΙαν μον, διιιιΐ αιιίειη Ιΐ320 ίρδίϋδ νβΗΜ : Οιιαιη ρηΜιτα «,

Ιδον εϊ χαΧ{\. Ή γάρ μιμησαμένη τοΰ Δεσπότου τδί οηιιΥμ ηεα, ηιιαηι ραΙεΗτα ει. Νμπι ροβίεβςιιβπι ίιιιί-

φιλάνθρωπον βούλημα, καΐ έξελθεΐν έγκελευσαμένη Β ι3ι3 Ικ·ηί<*ιΐ3ΐι> Ηβπ βυϊ νο1αιιΐ3ΐθπι β£Γβ<Γι ]ιι$δίΙ

καθ' δμοιότητα τοΰ Αβραάμ τάς νεάνιδας, έκάστην ραβΙΙλί, βιΐ βχειιιρίυπι Α1)Γ3ΐ)3ΐηί, φΐ3Πΐ1ί1)8ΐ ι1ε Ιεπβ

άπδ της γης έαυτής, κα\ άπδ της περ\ τά αισθητήρια

συγγενείας αύτης, ώστε ίδεϊν τδν καθαρδν νυμφίον

στεφανηφοροΰντα την Έκκλησίαν · αληθώς πλησίον^

γίνεται τής δεσποτικής άγαθότητος, διά της πρδς τδν

πλησίον άγάπης τω θεψ προσεγγίσασα. ΚαΛή ουν

εΤ, φησ\ πρδς αύτήν δ Λόγος, τη1 καλή προαιρέσει τω

άγαθω πλησιάσασα. Ή δέ έπανάληψις τοΰ έπαίνου

&υ3 ει οοχηβΐιοιιβ 8113, ςιιβπ» ουηι «οιιβιιυιτι οτξβιιίβ

ΙιββεΙ, υΐ ρυτυιη ίΐΐυηι $ροη$υπι νίϋβηηΐ ΓβιϋηιίΙυπι

ουΓΟίιβ, ςυ« εδί Εεε1β$Ϊ3;Γεϊρ$3 ριορίυδ 3(1 Ιιοηίΐηΐβπι

ΙιεΓίΙοιη βεεεάίΐ, Ια&α \αα ϋεο ρΐ'ορίοΓ ρβΓ (ϋΐεοΐϊοιιεηι

ρΓΟχίηιί. Ουβρι-ορΙβΓ 3(1 εβιη ίηηυίΐ ΥβιΊηιηι : ϋπαΐΗ

ρηΐεΐιτα β:, ρο$Ιε3<{υαηι ϋοηο βηίιηί ίηβΐίΐιιΐο άΛ

ριιίεΐιπίυιΐίηεπι 3εεε88Ϊ8ΐϊ. Ι,αικίίδ βυίειη ΓερείϊΓιο,

τδ δψευστον της μαρτυρίας ενδείκνυται. Έν γάρ τή πιΐηϊιηβ ΓαΙβιπη Ιιοο ΙεδΙίηιοηϊυηι ε85β άεηιοηβίΓβΙ.

διπλή μαρτυρία βεβαιοΰσθαι τήν άλήθειαν δ θείος Νβηι Ιε$ΐίηιοηΐο άυρίίεί νεΓΪΙϊΙεηι οοηίΪΓηιβπ ϋί-

άποφαίνεται νόμος. Διά τούτο φησιν Ί£ον εϊ χαΛίχ, νίη3 Ιεχ ρΓΟηαηΙΪΜ. Εβπι οΙ) εηυβαηι ά'Λ; (^καιη

■ή χΑτισίον μον, Ιδού εϊ χαΐή. Άλλ' έπειδή Ινσώμα ριιΐοΐιτα α, απικα >η«α, ηααηι ρηϊεΐιτα β*, ϋυί»

τοϋ Χριστού ή Εκκλησία πασα, έν δέ τώ ένΐ σώ- νεΓΟ υηϊνεΓ83 ΕοεΙεβίΑ υιιιιηι Οιγϊ81ϊ οοτριΐ8 851,

ματι, καθώς φησιν ό "Απόστολος, μέλη έστ'ι πολλά ·' !, βΐ Ιιοο υηο ΐη εοΓροΓε, ςιιεηΐ3(1ηιο<1υιη ΑροδΙοΙυ*

πάντα δέ τά μέλη ού τήν αύτήν Εχει πραξιν · άλλά ίηςιιίΐ", ηιεηι!)Γ3 ηια1ΐ3 βιΐηΐ, ςυ33 ({υϊϋειιι οιηιιί»

τδν μέν δφθαλμδν Εκτισεν ό βεδς έν τώ σώματι , ϊτ«- ηοη ευιηιίεπι βεΐυιη 1ια1>6ΐι( (ςιιϊρρβ ςιιοιΐ αΐϊιιιη

ρος δέ τις ους έφυτεύθη ■ είσΐ δέ τίνες διά της ένερ- ' 'ΐ 1>οο εοΓροΓβ Ι3ηςυ3ΐιι οοιιΐυηι ΟΓεβνεηΙ,

γείας τών δυνάμεων χείρες γινόμενοι, καΐ πόδες λέ

γονται τίνες οί τά βάρη βαστάζοντες · εΓη δ' αν τι «

κα\ γεύσεως Ιργον κα\ όσφρήσεως, κα\ τά καθ' εκα-

στον πάντα, δι' ών άνθρώπινον συνίσταται σώμα ·

κα\ δυνατόν έστιν εύρεΐν έν τφ κοινψ της Εκκλη

σίας σώματι χείλη τε και δδόντας, κα\ γλώσσαν, μα-

3ΐίυιιι Ι3ΐΐ(]υ3ηι 3ΐΐΓεηι, βΐϋδ Γβευΐΐαΐυπι εΟεείίοιιβ

ΒΜπυυιη Ιοουιη οΐιΐίιιεηΐίυυβ, βΐίίβ ρβάυηι, ηυί νί-

άεΐίεεί οηεΓ3 βιηΐίηβηΐ, ηοηοηιί88Ϊ8 ηβ<]ΐιβ βιιβίβΐιι,

ηβςυβ 0(ΐ0Γ3ΐυ, ηβςαβ αηοςηοςαο οηιηϊυηι,εχ ςυί-

ϋιι» Ιιυιηβηυπα εοΓραβ εοηβίβΐ : βΐ ροεβυηΐ οβηβ ϊη

εοηιηιυιιί Εεείεβΐχ εοΓροΓε \ά\>τ», (Ιεηΐεβ, Πηρυα,

ζοΰς τε, κα\ κοιλίαν, κα\ τράχηλον · ώς δέ δ Παΰλός^ υ!)εΓ3, νεηΙβΓ, εοΐΐιιπι Γερεππ, βίςυε, υΐ'ι Ραυίπδ

φησι · ΚαΙ αΰζά τά δοχονντα είναι άσχήμονα τοϋ ρατίεχ οοτροήί εα» φι<ε εαε χηάεοαΤΛ

σώματος · τούτου χάριν ό άκριδής τοΰ κάλλους δοκι- ηάεηΐητ) : ίιΙεΪΓΟΟ εΙβίζ3ΐΐ8 ίΐΐε ΓυπιΐΜ δρεεΙαΙΟΓ εϊ

μαστής, τών άρεσάντων αύτώ μελών έξ δλου τοΰ βχρΙΟΓίΐΟΓ ιιιειη1)ΐίδ &ΐιι^υ1Ϊ8, ςυβί Ιοίο ίιι εοΓροιε

σώματος, Γδιόντε καΐ πρόσφορον έκάστψ ποιείται τδν ϊρ&ϊ ρΙβευεΓϋΐιΙ, ρεουϋβΓειΐ) ςυαιηϋαιη ει οοηνεηίειι-

ϊπαινον. ΐειη Κιυϋβιη (ΓΪΐ)υί(.

"Αρχεται δέ τών εγκωμίων άπδ τών κυριωτέρο^ν

μελών. Τί γάρ δφθαλμών έν τοις μέλεσιν ήμών έστι

τιμιώτερον ; Δι' ών ή τοΰ φο>τδς άντίληψις γίνεται,

παρ' ών έστιν ή τών φίλων καΐ πολεμίων έπίγνωσις,

οΤς τδ ίδιον καΙ τδ άλλότριον διακρίνομεν, πάσης έρ-

γασίας ύφηγητα\ και διδάσκαλοι γίνονται , κα\ της

απλανούς όδοιπορίας όδηγο\ συμφυείς κα\ άχώριστοι,

ών ή Οέσις τών άλλων αισθητηρίων ύπερκειμένη , τδ

προτιμότερον της άπ' αύτών γινομένης ήμϊν ωφε

λείας ένδείκνυτα·.. Πάντως δέ πρόδηλόν έστι τοις

άκούουσιν , είς ποία μέλη της Εκκλησίας δ τών

ίφθαλμών Επαινος βλέπει. Όφθαλμδς ήν Σαμουήλ ό

ΟηΙίΐιΐΓ 3υΐεαι Ιιχε εηεοηιί3 (Ιε ιηεπι1)Π8 ρΓ»-

είρυίδ. (}αί«Ι ειιίηι ίηΙβΓ ηιειη!)Γ3 ηοδΐΓ3 ρΓί£8ΐ3η-

ΐίιΐδ 8»1 οευ1ίδ? ρεγ ςυόδ ηίηιϊΓυηι 1υεϊ8 ίϊ( ρεΓνβ-

ρΐίο, ςιιίΙ)ΐΐ8 εϊ ιαιΐϋβ εϊ 1ΐ08ΐί1ί3 3^ηοδεϊιιιυ8, ρεΓ

ιμιο» :ι1ι 3ΐϊεηϊδ ηθ8ΐΓ3 δεεοΓηϊιηυδ , ςυί πο1)ίδ

οπιηίυιη ορεηιιη ηια^ΊδίΓΪ δυη( εϊ ϋυείΟΓεδ, ηοΙ)Ϊ8-

ευιηςιιε ηηΐί 30 ίηδερ3Γ3ΐ)Ηεδ εχρεΓίίδ οιηηϊιιηι βΓ-

ΓΟΓυιη ίΐίηεηδ (Ιυεεβ, ηυοΓυιη (Ιεηϊηυε δίΐυδ ϊρ.ν ,

εοΙΙοεβίοΓυσι νίιίεΐίεεί δυρΓ3 ιο1ϊι]ΐιοι ιαιι» δεηδίιυηι

0Γξ3Π3, ρΓΧ8ΐ3ηΙΪ0Γ8Ι11 ίιι νίΐ3 ΙΙ()1)ίδ ΙΙδϋΙΙΙ ΙίΟΠΠΙΙ

6838 (Ιβιηοη8ΐΓ3ΐ. Αίςυε 1ι ;»■<■ ιμιί αικίίυηΐ, οιιιηϊιια

ρεΓδρίεβΓε ηυΐΐο ηβ^οΐίο ροδδΐιιιΐ »ά ηυχηαιυ ¥&>

" 1 ΤΐηιυΐΗ. ιι, ί. Μ I Οογ. χιι, 12.



919 8. ΟΗΕ0ΟΚ1Ι ΝΥ58ΕΜ 9£Λ

οίοίΐ* ιτιβιηΙ)Γ» η*ε οευΙΟΓυπι Ιβυβ ροΓίίηβαΙ. ΕγηΙ 1

διηιυβΙ ίΐΐβ νίϋβηβ (βίο οηϊηι 3ρρβ11αΙΐ3ΐιΐΓ), ΓβνβΓ»

οευΐιΐδ : βΓίΙ οευΐυβ Εζεεηίοΐ, ςυΐ λ Οβο ίη βρβευΐ3

*.·οΜυοηιιΐ5 βΓαΐ οο ίίΐιιίεηι ίΙΙοπιηι, ςιι'ι αϊ» ϊρβο

ειΐ8'ο<ϋβ1)3ηΐυΓ : βΓ3ΐ οειιΙι·8 Μίεηχβ'β ίΙΙβ νϊάεηβ,

βι Μθδβ8 ίΙΙβ δρειίαιίδ, ςιιί φι'κΙεπι β:ιη>(Ιβιη οΐ)

Γαυβαηι βΐίβηι άβιΐδ βρρείΐαΐυδ ΓυίΙ : δυηΐ ίΐεηίηυβ

οεηΐί, ο πι ιιθ8 ίΙΙί ςυί ροραΐυπι (Ιυεεηϋιιπι οτά'ι-

Μΐϊ ·ΙΜΙ, ψιοβ εΐίβιη ηοιηίηβδ ϊΙΙί ρπδεί Υκίβηΐββ

ιιοπιίηβΐΐϊιιΐ. Ιΐίάβιη Ιιοε ΐειιιροΓβ ςυοίίμιοί ϊη Εο-

είεβί* εοΓροΓβ Ιοουιιι ίΐίοπιιη ειρίεηι, βΐ »ά ίηβρβ-

«Ίίοηβιη εοη$ΙίΙυΐ! $υηΙ, ρΓορπβ οειιίοτυηι ηοπιϊιιβ

εεηδβιιΙυΓ : δι ςυίϋοηι βεευταιβ δοΐειιι ]η8ΐϊιΪ8Β ϊη·

Ιικ ιιΙιιγ, 3ε ηβςααςαιιη ίη ορεπίηΐδ ΐεηβϋπεοδίδ

εχευΐίιιηΐ, βί 31) βΠβηο Γβεΐβ ηοδΙΓί βεεβΓηυηΐ,

(Ιιπιι 3^ηθ8ΐ'υιι( ί<] οιιπιβ α Π3ΐιΐΓ3 ηοίΐΓ.ι η Γιε η υ πι I

6886 φιοιΐ 8ϋΙ) Η8ρ«εΐυπ) εαόϋΙ, ει ηιοηιεηίαηευπι

ββΐ, ρΓορνίε νβΓΟ ηοδίπιηι ςιικΙπ,ιΓκΙ ρεΓ βρεπι ιιο-

1)18 εβί ρΓοροδίΐυιη , ςυ]ηι ρθ88ε88Ϊο ηοίηβ βόΐιηί

ηιιηψΐ3ΐη ροΐεδί. Ειίβιιι αά οευΐρβ ροιΊΐηβΙ «βΐιίΓιο

βιιιίεί ήοιιιίιιίδ 61 ϊηΓεβίί, υΐ νβπιιη ςυΜειη αιηίουιη

Ιοίο εοτάβ 3ΐ(]ΐιε 3ηϊιηϊ ΓβευΙίαΙβ <1ίΓΐ£3ηιιΐ5, οιΐίυπι

νβΓΟ ρβι-Γεείιιηι αιΙνεΓίΐΐδ ηοδίβπι νϊΐ* ηοδίπβ

6Χ6Γεβ3ΐιιυ8. Ργ3518Γ Ιΐ3?ο ςιιΪ8ςυίδ Γββ α§βη«1»5 ρι %-

βεηυϊι, εΐ 63 «1οεε(, φι» εχρειίίιιηΐ, βΐ Λ(ΐι εβί

Ηίιιεπδ 3ά Οειιιιι : ίδ ρυρϊ 3ε δαηί οεηΐί ιηυηεΓβ

ρι-.ΈοΙβΓβ ίυηβίΐυι·, άατα ίηβίβΓ εοΓροιβοπιηι οειιΐο-

ιιιΐ)) 6ϋΙ)1ίιιιί ιμηκίαιη νίνεηάΊ ΓΛίίοηβ υχίεπδ ρπ«-

Ιυεεί. 1138 οΐ) ειικαι δροηδχ ριιΙεήΓίΐιιιϋηβιη ν«Γ-

1)ΐιιιι 3ΐι Ιΐ3ε ρβϊΐβ ρΓΧ(1ϊε3Γβ ίηεΐρίΐ, ειιηι αίΐ : ΟαιΙΐ

ίαί οοίιαηΙχΒ. Ουιιι βηϊιη νίϋοαΐ οοβ, φΐί οειιίοπιπι

ηιυηβΓβ Γιιη«αηΐϋΓ, ίηηοειιοδ ίη Ιιοπο 0886, »ηι-

ρίειιΐδ ίΠοτυπΊ ει 8ίηιρΙϊεί(3ΐ6πι 61 ίηηοεεηΐίΐΐιι ίη

ιιιοπΙ)ΐΐ5 εοΙυπ))>38 βρρεΙΙβί. Είειιίηι ίπηοεβηδ ιριχ-

ϋαηι &ϊηιρΙΐοίΐ38 οοΐιιιιώίβ ρεειιΐίιιπ» βε ρΓορπβ ηΐ.

ΥβΙ ΓοΠαδδίβ βΐίαιη Ιιυμίδπιιχίί αηχιΐ.ιιιι Ιηιΐδ οι ιιΐιβ

ΐΓί!)υίΐυΓ. ΝίιηΪΓυπ) ειιηι ϊηιβ^ϊηεδ Γεπιηι οηιιιίιιιη,

(]υ% 8ΐι1) »8ρεε1ιιπι εβϋυηΐ, ρυταιη ίη ριι ρϊΙΙ αιι ι ϊη-

εί(Ιβιιΐβ&, νϊάεηΰί βεΐυηι 3ΐι$υΙνυηΐ : Ηβεϋββε ββΐ

ρΓ0Γ8υ5 (|υΊΊ(]υϊ(1 :ιϋι|ΐΠ8 ϊιιΙυβ3ΐιΐΓ, β;υί Γοηιιβιη

ϊρδίΐηη Γ6θίρβΓ6 ρβρ οειιΐϋηι , βχρηηιεηΐεηι νίβ36 γβι

βρβίίοιιι, δίειιΐ ίη βρβοιιΐβ νίιίειηυβ βεεϊϋβΓε. Ομπγο

ειιηι ίδ (]ΐιϊ ηιυηυβ Ιιοε νϊιίβηιΐϊ εοη86θαΙιΐ5 681 ίη

ΕεεΙβ8ί3, ηυΙΙβιη βιΐ τεπι 0Γ38$3ΐη βΐ εΟΓροκαιη Γβ-

•ρίείΐ : ρβΓΰεϊΙυΓ ίη βο νίΐα βμΪΓΪΐιιαΙίδ, ει αϊ) Μίερϊί

βΓ38818((ϋ6 ΓβΙ)ϋ8 3ΐίβΙ13. Εβ Υ6Γ0 νίΐ3 ρβΓ δρϊπΐυβ

εβηείΊ 8Γ3ΐΪ3ηι εοιιΓοπη3ΐϋΓ. Οιιαπιοΐιιοηι Ιαιιβ οειι-

ΙοτηΓη ρβΓΓ6εΐί88ϊηο3 ββΙ , 6886 ηοΓαηι ηοιηίηυη

ν:ΐ56 δρρί'ίοπ» εοηΓοΓΠ)3(3ηι αά δβηείί δρϊηκιβ ϊ,γά-

ΙΪ3Π1. δίηιιίιίβηι εοΙηηι1)3βδΙ δρίιίΐυδ ββηείηβ. Ρπβ-

(ΚεβΙαΓ 3ηΐ6πα υ(βτηυβ οευΐι», ιι( Ιοίιιβ ηοιηο Ιαιι-

(1Ϊ5 (Ιαί ρβΓίίεερδ, ιυηι ίδ ςιιί αρραΐ'βΐ εχΐιίηδβειίδ,

Ιιιπι (|ΐ)6ΐη ηιεηΐβ ίηιβ11ί§ίηιυ8. Ειβηίιη ϊΐίαπα οΙ)

63ΐΐ83ΐη ίη Ιι:ιε ΙίιηΙαΙίοηε πιβηΐϊοηεηι ΓηεϊΙ βΐϊααι

ηΐΐεηυβ ειι]ιΐδ(1αιτι οχοβΠβηΙϊίΡ, ευηι αϊ I : Ρτπίοτ ϊά

ηαοά ϊη α τίΜεΐντ. Νβπι νϊΐα Ιιοηα ραι ίίηι ηοαιϊηυηι

οεηΐίβ βιροδίΐ» 681 εΐ ηοιβ, ριι-Ιίιη οεειιΙΐ3 61 ηβ-

η»ίηί 0Γ3ΐίοηβ εχρΓκ αΙιίΙίδ, Οβο ηίιηίηιιη βοΐο εβιη

ϊηίαοιιΐβ. ΟιιβρΓορίεΓ ίϊ, «χυϊ ςιιοϋ ιιεειίυιη Γ^εΐυιιι

ρλέτ^ον οΰτω γάρ ώνομάζετο· ίφθαλμδί 4 Ίε^εχ-.ήλ,

6 σχοπεΐν ύττό τοΰ θεο5 τεταγμένος , έιή τή τώ»

φυλασσομένων ιταρ' αΰτοϋ σωτηρία ■ ό'ρθαλμος Μί-

χαίας ό όρων, καΐ Μωϋσης 4 θεώμενος , 4 8ια τοϋτο

χαι θεος ώνομασμένος ■ ό^βαλμοΐ πάντες εκείνοι , οΐ *~

εις όδηγίαν τοΰ λαοϋ τεταγμένοι , οδς χα\ 4ρώντας

ώνόμάζον οί τότε άνθρωποι ■ καΐ νΰν οί τδν εκείνον

τόπον άναπληροΰντες τω σώματι της Έχχλησίας ,

χα\ έπισχοπεΐν τεταγμένοι, όφθαλμο'ι κυρίως κατονο

μάζονται, έάν ακριβώς πρδς τ&ν τί,ς δικαιοσύνη; 1 1

ί,λιον βλέπωσι , μηδαμοϋ τοις Εργοις τοΰ σκότους

έναμβλυωποϋντες · χα\ εΐ διακρίνοιεν τοΰ άλλοτρίου.

τδ Γδιον , έν τφ γινώσκειν , δτι παν άλλότριόν έστ^

της φύσεω; ήμών, τ6 φαινόμενόν τε κα\ πρόσκαιρο·/·

Γδιον δέ τδ δι* ελπίδος προκείμενον , ου ή κτήσις μέ- Γ

νει πρδς τδ διηνεκές αναφαίρετος. Όφθαλμών έργον

κα\ τδ διαγινώσκειν τδν φίλιόν τε καΐ τδν πολέμιον,

ώστβ αγαπάν μέν τδν άληθινδν φίλον έξ όλης καρ

δίας τε κα\ ψυχής κα\ δυνάμεως , τέλειον δε μίσος

κατά τοΰ έχθροΰ της ζωής ήμών έπ;δείκνυσθαι.Άλλά ΙΛ

κα\ 4 τών πρακτέων ύφηγητής, κα\ των συμφερόν

των διδάσκαλος , χα\ τής έπ\ τδν θεδν πορείας χει-

ραγωγδς , τοΰ καθαρού τε και ΰγιαίνοντος όφθαλμοϋ.

τδ έργον δι' άκριβείας ποιεί , καΟ' όμοιότητα τών

σωματικών όμμάτων τής ύψηλής πολιτείας τών λοι

πών προφαινόμενος. Διά τοϋτο έντεϋβϊν επαινεΐν 4

Λόγος τδ τής νύμφης άρχεται κάλλος , καί φησιν ·__

'ΌφβαΧμοΙ σον περιστεραί- ακεραίους γάρ εις τδ

χακδν τους έν όφθαλμών τάξει προδεβλημένους όρών,

τήν άπλότητά τε καί τδ άκέραιον τοΰ ήθους αυτών

άποδεξάμενος , περιστεράς κατωνόμασεν αύτούς.

"Ιδιον γάρ εστι περιστερών τδ άκέραιον. "Η τάχα

τοιοϋτόν τινα ό λόγος μαρτυρεί τοις δμμασιν ϊπαινον.

Επειδή γάρ πάντων τών δρατών αϊ εικόνες τώ κα·

θαρώ τής κόρης έμπίπτουσαι , τήν όρατικήν ένέρ-

γειαν άποτελοϋσιν · άνάγκη πασα πρδς δ τις ίρ3,

τούτου τήν μορφήν άναλαμβάνειν διά τοΰ όφθαλμοϋ,

κατόπτρου όίκην του φαινομένου τδ είδος άναμασσό-

μενος. "Οταν τοίνυν 4 τήν όπτικήν ταύτην έξουσίαν

επί τής Εκκλησίας λαβών, πρδς μηδέν ΰλώδες και

σωματικδν βλέπη ■ 4 πνευματικός τε κα\ δϋλο; έν

αϋτώ κατορθοϋται βίος. Ή δέ τοιαύτη ζωή τή τοΰ

άγιου Πνεύματος χάριτι καταμορφοϋται. Οϋκοϋν ό

τελειότατος τών όφθαλμών έστιν έπαινος , τδ πρδς

) τήν τοϋ Πνεύματος τοϋ άγιου χάριν μεμορφώσθαι Γ

αυτών τής ζωής τδ είδος. Περιστερά γάρ τδ Πνεϋμα

τδ άγιον. Ή δέ δυάς τών όφθαλμών επαινείται , ώς

άν δλος γένοιτο έν έπαίνω ό άνθρωπος , 4 φαινόμενός

τε κα\ νοούμενος. Λιά τοϋτο γάρ προσέθηκε τώ επαι

νώ κα\ άλλην ύπερβολήν, ειπών δτι Έχτύς τής σιω- |-(

αήσεώς σου·τοϋ γάρ άγαθοϋ βίου, τδ μέν τι πρύδηλίν

έστιν, ώς χαΐ άνθρώποις γνώριμον είναι ■ τδ δέ κρύ-

φιόν τε χτΧ άπό^ίητον , μόνω θεψ καθορώμενον. Ό

τοίνυν τδ άχατέργαστον βλέπων , χα\ εις τά κρύφια

καθαρών μαρτυρεί έπ'ι τοϋ έπαινουμένου προσώπου

πλέον είναι τοϋ φαινομένου τδ σιωπώμενον , δι' ών

φησιν ■ δτι ΌφβαΛμοΙ σου .ιεριστεραΐ έχιύς η]ς

σιωΆήσεώς σου. "Εξωθεν γάρ έστι τοϋ έπαινηθίν-

τος ήδη. τδ διά τής σιωπής θαυμαζόμενον. 'Οδώ δέ
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προάγει καθεξής τδ τοϋ κάλλους έγκώμιον , έπ\ τάς Α ΜΙ, νΐάβι, εί αϋιΐϊΐ.ι ρι>ΓδρίΓ'ιΐ, Ιρίΐίηιοηίυηι ρβΓίιί-

τρίχας μετάγων τδν λόγον ,'καί φησιν · Τρίγωμά σου ϋεΐ ρβΓδοπ* ΪΙΙΪ, ηυχ ευιιιιηεπϋαίιΐΓ, βιιιρίϊυδ ίιιβϊβο

ώς άγέΛαι τών αΙγών, αΐ άνεχαΛύ?Οι\σαν άπύ τοϋ \ά αυοά ΓείίεΜίυι·, ςιιαιη ςιιοά εχΐήηδεοιίδ ηρρα-

ΓαΛαάδ. ΜΑ, ειιηι αΐΐ : Οί«/« ίιιϊ οοΐαηιΐΐίε, ρι·«/«Γ χά ηαοΛ

ίη Ιβ τείϊοείητ. Νίηιίπιπι ίι) ςυοϋ ΟείΙβ ίη βιΙιηίΜΐίοηβιτι νβηϊΐ, ηοη οοηΐϊηιιεΙιΐΓ ίΙΙο, «|υο«1 ηΐοΐεηιΐδ

ΓεΙβΙιτηΙυιη εδί. ΟβΒίεπιιη ρηπίαΐίιπ υΙΙβτίυδ ριιίεΐιπίιιιΐίιιί^ εηεοηι'ιιιπι ρΓοΓεη, 3(1 εοηΐ33 δεπηοηβ ΐΓ3ΐι$-

ΙίΙο, ευιη ίηφίίΐ : Οοιηα Ιιιω «ίίκί ()τεί]π> εαρτατηιη, ηικΒ ιιιηί τενεΐαΐαι άε ηιοηΐε ΟαΙααά.

Νοήσαι δέ προσήκει πρώτον τής τριχδς τήνφύσιν Ρππιυιη βιιίεηι οοιίδίιΙβΓίΐηιΙιιηι 681, ςυοε εοιη«

είθ'ούτως έπιγνώναι τδν ϊπαινον, δν δια των τριχών ηαίιΐΓβ βίΐ : ίίαυβ Ϊ13 άεϊηάβ 13118 1)360 ίηΙεΙΠ^εΐιΐΓ,

ό λόγος τή νύμφη χαρίζεται. Οϋκοϋν δόξα μεν γν-ΐΟ ςιΐΰΕ ρεΓ 0ΟΠ138 δροηδ» ΙπβιιίΙϋΓ. ββρίΙΙιιιιι ΡηυΙυδ

ναικδς κεφαλή; ή θριξ παρά τοΰ Παύλου ώνόμασται. εαρίΐίδ 0>υ1ίε1)ηδ (ξίοπίπι :ιρρε1ΐ3ΐ, βΐ εοπιβιιι ρΓΟ

χαΐ άντ\ περ:6ολαίου δεόίσθαι τή γυναικί τήνχόμην νβΐίίπιεηΐο ιηοΙϊβΓΪ (Ιαΐβπι 3*ιΙ'\ Ιάεηι νεΓεειηιάίίιη

λέγει. Αίδώ δε κα\ σωφροσύνην τδ πρέπον είναι φησι ει ρικίίείΐίαπι νείαιηεηίαιη ηιιιΐίεπδ άβεεηδ εβδβ

ταϊς γυναιξί περιβόλαιον , ούτω γράψας τώ ρ^ήματι · ΙπΐιΓιΙ, ηίδ νβΓίιΐδ ιΐδαδ : Οιιετηαάηιοάιιηι άεεεί (ε-

Ώς πρέπει γυναιξϊν έπαγγε.ΙΛομέναις ΟεοσεβεΤν, Ρ ηιίηα», φικ τείϊρίβιαη βτ^α ΰεηηχ ρίειαίετη ρτο-

μβτά αΊΒοϋς και σωφροσύνης χοσμε'ιν έαντάς. Δια βίβηΐιιτ, ηΐ ονχη νεηενηάία ει ρηάϊείΐϊα $εεε οι·-

τούτων τάς έπ\τής κεφαλής τρίχας, αΤς κομα ή γυνή, ηεηΐ *·. Οιιίυιΐδ ίιι νεΓΟίδ ρεΓ 03ρίΙ1θ8 οηρίΐίδ, ςιιοϊ

τήν αίδώ κα\ σωφροσύνην δια τής τοϋ Παύλου σοφίας 3ΐίΙ Γβιιιϊηβ, νεΓ60υιιά"ΐ3Πίί βΐ ρικϋείΐίαπι βεοίρίεικία

χαταλαμβάνεσθαι. Ούδε γάρ άλλην πρέπει τινά δόξαν β886, ΡβιιΙιι» ρΓΟ $3ρϊεη1ί3 8113 δϊζηϊΠεβΓβ νοίιιϊΐ.

νομίζεσβαι έπΐ τής έπαγγελλομένης θεοσέβειαν ψυ-, Νεο βιιϊπί εοπνεηΐΐ βΐϊβιη ηυηηκίβιιι £ΐοτϊ»ιιι 81α-

χής, εί μή τήν αίδώ τε και τήν σωφροσύνην, ήν κδ- ΙιιβΓβ ίη 3η'ιηΊ3, <\αχ ΓβΗ^ίθ83ΐη 6Γ^3 Οβιιιη ρίε13ΐειη

μην ώνόμασεν, ήν δταν μή ΙχΤ| , καταισχύνει τήν κε- ρΓοΓιΙβ3ΐιΐΓ, ηααπι νβΓ«οαιΐ(1ϊ»ιτι βΐ ριιοΜείΐίβιιι, εοιπκ

φαλήν αύτής , καθώς φησιν 6 Απόστολος. Εί δή 3ρρε11αΓιοιιβ ίη(]ίοαΐ3Πι : <)υ3 8Ϊ εαΓεβΙ, (ΙοΙιοπβίΙαΙ

ταϋτα περί των τριχών 4 Παύλος έφιλοσόφησε, προσ- οβρυΐ $υιιπι, αϊ ϊιΐβιιι Αροδίοΐυδ ΙοηυίΙιΐΓ. Η;ιε ϋΰ

ακτέον αν εϊη τά τοϋ Αποστόλου βήματα τώ έπαίνω Τ εορίΐΐίϊ ιΐίδριιίαΐίοιιε Ρβαΐί εοη8Ϊ(1εΓ313, υοιιΓεί'επιΙ»

τής Εκκλησίας, έν τώ περ\ τοΰ τριχώματος λόγω, βΐ'ίι οηιηίηο ΑροδΙοΙί δειιίειιΐίβ ευπι 1)30 ΕεοΙβδί*

κατά τήν προκειμένην φωνήν, ή φησιν · δτι Τρίχωμα Ιίΐΐίΐε, ςυθΒ ϊΙΙίδ νβΓΐ)ίδ Ιιϊβεε οοηοιη ρΐ5Βι1ίοηηΐΊ1)υ3

σον , ώς· άγέΛαι τών αίγώτ , αϊ άνεκαΛύρθησαν ΐπΙΐυίηΐΓ; Οοιηαι Ινα νείηΐ ΐ)Γβ<7«ί εαρτατιιιη, ηα<ε

άπύ τον ΓαΛαάδ. Διά τούτων γάρ τήν ενάρετον πο- ^ τενΠαίω ίχιηΐ άε ηοηΐε ΟαΙααά. Ναιη ρ?Γ Ιικε νίτ-

λιτείαν έν έπαίνω ποιείται ό Λόγος. 'Αλλά κάκεϊνο < ■ ΐηΐΊ εβη$εηΐ»ηε3 νΐνεηίΙΊ γηΙ'ιο ΐ3ΐΐ(ΐ3ΐυΓ. Ουηιι-

προσήκει προστεθήναι τφ λόγω τώ περ\ τών τριχών, ςιιβηι εί Ηοο 3ϋϋϊ άΑ Ηοβο ιΐβ ο.βρίΙΙίδ νεΓΐ)» εοη

8τι πάσης αίσθήσεως ζωτικής άμοιροΰσιν αί κόμαι. νβιιίΐ, ηΐιηΪΓυιτι εοηΐ3$ οηιηίδ νΊΐβΓίί δεηδίΐδ β\-

Οΰ μικρδν γάρ* εις έπαύξησιν εγκωμίων κα\ τούτο, ρβΓίεβ 688β. Νεο βηΐπι ρηπιπ) Ιιοο ίο^βΐ εηοοπΐ)3,

τδ μήτε πόνου , μήτε ήδονής αΓσθησιν έν ταϊς ΟριξΙν ς„0(1 ίη οβρίΐΐ'ιβ ηεςοε Ι)ι0ΐε&1ί8β, ηβςιιβ νοΙιιρΐ3ΐΪ8

είναι. Τδ μέν γάρ σώμα , δθεν έκφύονται , οδυνδται γ υ.|υ5 8εη5υβ εχδίδίβΐ. ΰοΓρηδ ςυϊιΐβπϊ ϊρδίιιπ, αηιΐβ

παρατιλλόμενον · αυτή δέ ή θρ\ξ, ούτε ε! τέμνοιτο, ηβδειιηΙϋΓ, δ'ι νεΙΙίεεΙιΐΓ (ΙοΙοΓειη ρεΓεϊρίΙ : νεπιηι

οδτε εί φλέγοιτο, ούτε εί διά τίνος κωμμωτικής έπι- εαρΗΙυδ ϊρδβ ηεςυε δί Γβ^εοείυΓ, ηεςυε δ'ι βχοΓβΙϋΓ,

μελείας καταλεαίνοιτο , τψ γινομένω αΓσθησιν δέχε- ηεςιιβ βϊ ρεΓ 3ΐίηυ3ΐη 0Γ03Π(]Ι εοΓροπδ εϋΓβιη Ιενί-

ται. Τδ δέ άμοιρεϊν τής αίσθήσεως τών νεκρών έστιν ςεΙϋΓ, ςϋί(1ιιυ3ΐη εοι υιιι, <ιιΐ33 ΒυπΙ βεηΐίΐ. ΰ3ΓεΓβ

Γοιον. ΟϋκοΟν ό μηδεμίαν τών έν τώ κόσμω τούτ<ι/{ 311Ι011) δεπδυ, πιοΓΙυίδ εδί ρεειιΙϊβΓε. ΟυαπιυοΓβιη

σπουδαζομένων παραδεχόμενος αΓσθησιν , μήτε ύπδ ςιιίευηςυβ ηίΗΗ εοηιιιι, ςυ3ϊ ίη Ιιοο ιηυηιΐο ηια§ηί

δόξης τε καΙ τιμής έξογκούμενος, μήτε δι' δβρεώς 338ΐίιΐ)3ηΙϋΓ, δειιΐίΐ; ηβο,υε ρΓορΙβΓ ςίοπαπι εί ηοηο-

τε καΐ ατιμίας άλγεινώς διατιθέμενος· άλλ' ένόμοίω Γβ„, (;18ΐι1 ς,ιοιίαιη βΐϊΐπδ, ηβςυβ οΐ) ΐιψιιΐβδ εί

χαΟ' έκάτερον τών έναντίων έαυτδν φυλάσσων · ουτός ΰ ΐβηοηιϊηΪΒηι (ΙοΙεηδ, δε<1 ίιι ιιΐΓ0([ηβ ηοΓϋηι βιΙνεΓ-

έστιν ή έπαινουμένη τής νύμφης κόμη , νεκρδς άν- Γ ββιιΐϊυηι δίΙ)ϊ ραΐί ()υ3(ΐ3Πΐ Γίΐΐϊοηε δειηεΐ οοιιδβΓ-

τικρυς χαΐ άκίνητος πρδς τά τοϋ κόσμου γενόμενος ν3„8 ; ϊ$ νεΓΟ βδΐ Ιΐίβο Βροιίδ* οοπΐ3 ΙβηΙορβιβ Ιβα-

πράγματα, εΓτε ούτως . εϊτε ώς έτίρως Ε/ο:. (1αΐ3) ρ|3ηβ ηιΟΓίιη ηοιηϊηίδ εί ϊιιιπιοίΗΐΐδ 3(1 ιηιιηιΐϊ

ηεβοΐ'ΐΒ δρβείεηι ρτίε δβ ΓεΓεηδ, ς,αοεαηαυβ Ιβικίεω

ραείο Γ8δ Ίρδϊιΐδ εοηιρβΓΒΐ.τ β'ιηΐ.

Εί δέ τδ πλεονέκτημα τών τριχών άγέλαις αιγών *' ^ι10,^ 3υιβιη οβρίΗοΓυπι εχίιιιϊβ ραΙοΙίΓΪΙυάο 03-

παραβάλλεται , ταϊς άπδ τοϋ Γαλαάδ άνακαλυφθεί- ρΓ3ΐ υπι ίιΐ ζΐ'εββδ 0»ΙμΛ Γθνεΐ310δ οοπιρ3Γ6ΐϋΓ,

σαις ■& μέν χρή δι' άκριβείας περί τούτων γινώσκειν (]β |)0ο (]υϊι1 3θθιΐΓ3ΐβ δ1α1υεη<1υηι δίΐ , ε(ΐιιϊ(]βια

οϋπω καταλαβεΐν ήδυνήθημεν · στοχαζόμεθα δέ, -δτι α(|Ηυε ροΓεϊρεΓβ ηοη ροΐιιϊ : ιιΐίιηΐΐΓ Ιβιηεη Ιιαο οοη-

δισπερ τά ξύλα τοϋ Αιβάνου εις χρυσόν τε κα\ άργυ- |βοΐιΐΓ3, ηιιοι) ηυ«ηΐ3(1ιηοι1ϋηι ιΐβ Ι.ί1)3ηϊ Ιί^ιιΐβ ίη

ρονχαΐ πορφύραν μεταποιήσας, φορεϊον ό βασιλεύς^ «υΓηηι, ΒΓβεηΙυιη, ριιι ριΐΓβηι οοιηιηυΐαΐίδ ίεΓευΙαπ»

χατεσκεύασεν έαυτο!) ■ ουτιος οίδεν ό ποιμήν ό καλδς δί1)'ι Γβχ οοιιΓεεβΓ'ιΙ : ίίε ρΓ32θ1»Γυδ ϊΐΐβ ρ»δΙΟΓ, ί»ο-

βίγών άγέλας παραλαβεΓν και εις ποίμνια μεταβαλεΐν 6ερΙΪ8 03ρΓ3Γϋ<ιι ΚΓΟ^Ίουδ, οονεπί Οβρπίί» πιοιιΐί*

*Μ ϋθΓ. χι, 13 »· 1 Τίιηοιίι. α, 0.
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ϋηΐωϋ 1η ονϋία εοηιπιυΙιΐΓβ. ΑΙηυε ηοο βχίεπ ηιοιι- Λ τά αίπόλια τοϋ Γαλαάδ δρους. Αλλοφύλου δέ δρους

Ιίϋ ηοιηειι βδΐ, α,ιιί ^ΓίΙίαιιι Ιΐίοπι Γβνοΐαΐ, υΐ π φΐί

6Χ ^βιιΐϊΐιυβ ρΓχεΙίίΓυπι ίΐΐυιη ραδΙΟΓβηι δβειιΐί ΐυηΐ.

ϊη οιηαίιι δροηδχ εαρίΙΙοτυηι ηοηιίηε οεηβεβηΐηι*.

Κι ρβΓ οαρΐΠοβ ρυάϊοίΐϊαιτι, βΐ ρυοΌτεπι, βι εοηΐί-

ιιβηΐίαπι, εΐ ηιοΓίίΙίοκΙίοηοηι εοΓροτί* ϊηΙβΙΙί§ϊ, ]3ΐη

ηιιΐβ άεοΙαΓίΐΙιιηι εδί. ΓΌτΙβδδίδ βΐ Ε1ί38 βΐίςυίί) ηο-

1)15 3(1 Ιΐ3ηο 03ρΓ3Γυιη οοηδίϋΕΓαΐίοηβιη εοηΓβΓβΙ,

ψιί Ιοιίβο ΐβπιροΓβ νεΓ83ΐυδ ϊη ιηοιιΐκ Οαΐβϊά, ίπβϊ-

(ξΐιία νίΐχ εοιιΐίιιεηΐίδ εχεηιρίβ ρΓ3βΙ»υίΙ : Γοπη»

δςυίΐίϋιυ, ε:ιρίΙΠδ ΙιίίδυΙιΐδ, ρΓΟ νεδίε ιιιοΙΙί ρβΐΐε

03ρΓ03 ΐοοΐιΐ5. Ιίβηιιβ οηιηεβ, ηυοκμιοί »ά εχεηι-

ρΙυπι ρΓορΙιείχ ίΐΐίυβ νίίαιη δΐιαιη ίηδίίΐυυηΐ, οηια-

ιηβηΐυπ) Εεείεδίχ ΛιιηΙ, £Γε£3ΐίηι ( α,υί ρΐιίίοδο-

ρΙ)3η(Ιί ηιοδ Ιιοο ΙειηροΓβ ϊη υ$υ ββββ οοβρίΐ ) νίπυ

όνομα τοΰτο τοϋ τήν τοιαύτην χάριν άνακαλύπτοντος,

ώστε τους ές ίθνών τω χαλώ ποιμένι άκολουθήσαν-

τας είς τδ τρίχωμα συντελήσαι τοϋ τής νύμφης- κάλ-

λους · δΥ ών σωφροσύνη τε κα\ αιδώς, και έγκρά- "—

τεια, χα\ ή τοϋ σώματος νέκρωσις χατά τον προθεω-

ρηΟέντα λόγον διασημα!νεται._ "Η τάχα συμβάλλεται

τε προς την τών αίγών θεωρίαν χα\ δ Ηλίας , τω

δρει τώ Γαλαάδ έμφιλοσοφήσας χρόνον πολύν, δς μά

λιστα τοϋ χατ' έγχράτειαν χαβηγήσατο βίου , αύχμη- ι -

ρδς τδ είδος, δασϋς την τρίχα, άντ\ μαλακής τίνος

έσθήτος δερματι αϊγδς σκεπασμένος. Πάντες ουν

οί κατά τδν προφήτην εκείνον τδν αύτών κατορθοϋν-

τες βίον, κόσμος γίνονται της Εκκλησίας , άγεληδδν,

κατά τδν νϋν έπικρατοΰντα της φιλοσοφίας τρόπον, —

ΙβΐΗ ϊη οοηνβΓ83ΐίοηβ ιηυΐυα οοΐοηΐθδ. Ιζαι ςυοιΐ <1β " μετ' άλλήλων τήν άρετήν έκπονοϋντες^Τδ δε Γαλαάδ

ϋίΐίιαι] ηιι]ϋδΐιιοιΙί £Γ6£68 ΓενεΙεηΙιΐΓ, ίιΐ νβΓο πμγ»-

ευΐιιηι ίρδϋΐπ βιιςεί : ηίπιΪΓΐιηι ςιιοά εχ βΐΐιηϊο»

νίΐ3 3ύ εοιηπιεηΐβιίοηειη \βνχ (Ιε ϋεο (Ιοπίπηίβ 3ε-

οεδδεηπιιΐδ. Νβε εηίηι 3 δίοη ηιοηΐε δ3ΐιοΐο ε]ιι$

Γβεΐυιη εδί Ηυ]ιι&πιοϋϊ νϊΐίβ ίηίΐίυηι, δ8(1 βαΜίεΐα δί-

ιηυΐαοπδ ηαιίο Ιαηίορβτβ νίΐαηι βυαπι Ίιηηιιιΐ3νίι, ιιΐ

ρι-%εΐ3ΓΪ$ νίιΊυΓώυδ δροιιβχ εβρυΐ εχετηεί. δεουβ-

ΰυηι Ιιχε ίη Ιβυϋϊΐκίο ρτο^ΓΟδδϋδ 3(1 όεηΐεδ δεβε

οοηΓει-1, ΟΓΪβ 3ε Ιαυίοπιηι εηεοιηίίδ οηιίδδίδ : ίϋ

<]ϋθ(1 ηΊΪηίπιε ΓβΗη(ΐυεπιΙιιηι ηοοίδ εδί ηοη ρει·νεδΙί-

Κ·τΐυιη. ϋϋτ Ιαηάβηι ϊη Ιιαε εοπιιηεηΐβΐίοηε ϋεηΐεδ

1α1)ίΪ3 3ηΙεροηυηΙιΐΓ? ΓοΓίβδδε α;υίδ όίχεπί, ίη άε-

ηιοηδΐΓ3ΐϊοηβ ρυΙεΙιπίυάΊηϊδ βίβπαηΐίοπδ εΐίβιη οι-ίβ

Γίδυιη ρεΓ (Ιβηΐίϋΐη (ΙεβεηρΓιοηειη Ιβοίΐβ ϊηάίοίη. ^ το κάλλος δεϊξαι βουλόμενος, μειδίαμα στδματος

Ε£0 νβΓΟ Γβδρίεϊεηϊ «Ιίο, άεηΐίυιη ρυΙεΙίΓΪΙικΙίηειη ~- " ' " —- -ι " -" -ηι

3ΐί3 άε εβαβα )3υ(ΐ3Γϊ ρπιΐϊ ηυαηι 08 , εχϊδίϊηιο.

Νβηι ΙβυύβΙίδ Ιιΐδ, ηε ΙαΙιπιιη (|υί(1ειη δίηε εοηιηιεη-

(Ιβΐϊοηε ρΓχίεηΙ, ουιη αίΐ Ίρβίοδ 13Ι)Γ3 ε$3β ίηδίβΓ

ίπηίευΐΐ εοΓ.είηεί , ει Ιθί|υβΐ3ΐη ε}υδ ε1ε§3ηΐεπι.

Οα%η:ιηι 881 ϊβΐΐιΐΓ Ιιαο ϊη ρβπε εοηϊεείιΐΓβ ιηεβ ?

ΟγιΙο ϊη (Ιϊδεϊρΐϊηϊβ ορίίιηαδ βδΐ, ρηπιυιη (Ιοεεη, 30

άεϊη(1ε Ιοςαϊ. 0Ίδείρ1ίη3δ βοΐεηι ςυί είϋοβ πηίηιί

εδδβ (Ιίχειίι, 3 νεΓΟ ιιοη 3οεΓΓ3ΐ>ϊΐ. ϋι 3ϋΐβηι εοΓ-

ροΓειιιη αΐίιικ ηΐυηι (1εηΐϊΙ)ΐΐδ εοιηηιίηυεικίο ρβια-

ηιυδ, ίΐί ιι( νϊβεεήοιιβ ηοβίηβ ίιΐοηβυιη ύ»1 1 εοϋεηι

ιηοάο Γ>ευΙΐ38 ςυχίΐ&πι ββΐ ίη αηίπιο, ηαχ Λοεΐπη38

εοηιιηίηυϊΐ, εΐ ρβτ (]υαηι υΐίϋί ίΙΙί ϋΐ (ΙοεΙηη», ςυϊ

εβηι Γεείρίΐ. ΟυΗρΓορίεΓ εοδ (ΙηεΙΟΓβδ, ςηί (Ιοείπ-

■1,18 ουιη ]υ(1Ίεϊο ΐΓβάυηΙ εΐ ρ3ΓΐίυηΐυΓ, ηυθΓυηΐ(|ΐιε ^) ναμις έν τη ψυχ^ , δι1 ής όφέλιμον γίνεται τω δεχο-

τάς τοιαύτας άποκαλυφΟήναι άγέλας , μείζονα τοΰ

θαύματος τήν ύπερδολήν έχει, δτι έκτοϋ έθνικοϋ βίου

γέγονεν ήμΐν ή πρδς τήν κατά θεδν φιλοσοφίαν με-

τάστασις. Οϋ γάρ Σιών δρος τδ άγιον αίιτοΰ της V ϊ

τοιαύτης καθηγήσατο πολιτείας · αλλά τδ τοις είδώ-

λοις άνακείμενον Εθνος είς τοσαύτην ήλθε τοϋ βίου

μετάστασιν, ώστε τήν κεφαλήν κοσμήσαι της νύμ

φης τοίς κατ' άρετήν προτερήμασιν. Είτα τους όδδν-

τας τή ακολουθία τών έπαίνων 6 Λόγος προτίθησι,

παραδραμών τοΰ στόματός τε κα\ τών χειλέων τά

εγκώμια. "Οπερ 4ςιον μή παριδεΐν άνεςέταστον. Τί

δή ποτε τών χειλέων οί όδόντες έν τοις έπαίνοις προ

τίθενται; Τάχα μέν ουν εΓποι τις άν γλαφυρώτερον

διά

της τών όδόντων ύπογραφής κατά τδ λεληθδς συνεν-

δείκνυσΟαι- έγώ δέ πρδς έτερον βλέπων, προτερεύειν

έν τοις έπαίνοις τδ τών όδόντων κάλλος πρδ τών τοϋ

στόματος έγκωμίων λογίζομαι. Μετά τούτο γάρ ,

οΰδέ τδ χείλος άφήκεν άνεγκωμίαστον , σπαρτίον ει

πών κόχκινον είναι τά χείλη αΰτής , χα\ τήν λαλιάν

ώραίαν. Τί ουν δ περι τούτου στοχάζομαι; Άριστη

τάξις έν τοις μαθήμασίν έστι πρώτον διοάσκεσΟαι

χα\ τότε φθέγγεσθαι · τά δέ μαθήματα της ψυχής

βρώματά τις ειπών είναι, τοΰ εικότος ούχ άμαρτή-

σεται. "Ιίσπερ γάρ δή τήν σωματικήν τροφήν τοις

όδοΰσι χαταλεάναντες, χατάλληλον αύτ4)ν τοις σπλάγ-

χνοις γενέσθαι παρασκευάζομεν · κατά τδν αϋτδν

τρόπον έστί τις λεπτοποιητική τών διδαγμάτων δύ-

ορεΓ3 ρεΓΟίρϊ εοηιηιοάε άοείποβ ροιβδί, ει ιιΐίΐίδ

681, Γΐ£ΐΐΓ3ΐε (Ιοηίοδ Ιιϊε βρρεΙΙαη <Ηεο. Εβςιιε άβ

(.31133 ρηυδ εΐίηπι (Ιεηΐεβ ΙβυάβηΙιΐΓ , 3ΐςυε ίΐα

άύ'ιηάβ ΙβοίοΓυιη εηεοηιϊυιη ίηίεΓίυΓ. Νβο εηίηι

131>Ϊ3 δίΐ3 ίη Ιοςηβηϋο ριιΙεηΓίΐυάίηβ ΟορβΓεηΐ ογ-

η»ΐ3, ηίδί (Ιεηίοδ ρεΓ δΐυϋίοδβηι (Ιί3είρΙίΐι»Γυιη εοη-

ΐνηιρίαΐίοηεηι Ιβοίίβ ηβηε ίρδηιη ίη Ιοςυβηϋο %τα-

Γιαπ) οοηΓεΓΓειιΙ. Ηβηο ηοβ ε.ιυδ3ΐη ρΓοΓοΓίηηΐδ υ\>-

88Γν3Γί ίη Ηίδ ΐ3υ(1:ιΙίοαίοιΐ8 ΟΓΐΙίηίβ.

Νιιηβ Ιεηιριιβ ΓιιβΓΪΙ, να ίη Ιϊΐιιΐηΐίοηβηι ίρδηηι ίη-

,,ΊίΓ^ηΗΐδ, ςυί ΓΐϋΙ, ϋ( (ΙβηΙίυηΊ ρυΙεΙίΓίΙυιΙίηεηι ουιη

|ςη:Ϊ3 {ΐε^ίυυβ εοηίιτβι, ςυ* Γεοβηι ϋβ Ιλναοτο

μένψ τδ μάθημα. Τους τοίνυν κριτικούς τε και διαι

ρετικούς τών διδαγμάτων καθηγητάς , δι' ών εύληπτος

ήμΐν γίνεται χαΐ έπωφελής ή διδασκαλία , όδόντας

ϋπδ τοϋ λόγου φημ\ τροπιχώς όνομάζεσθαι. Οΰ χάριν

προλαμβάνει τών όδόντων ό έπαινος, ειθ' ούτως έπά-

γεται τών χειλέων τδ έγκώμιον. 1)ύ γάρ άν έπήν-

θιστο τώ λογικώ κάλλει τδ χείλος , μή τών όδόντων

εκείνων διά τής φιλοπονωτέρας τών μαθημάτων κα

τανοήσεως τήν έν τοις λόγοις χάριν έπιβαλλόντων

τοις χείλεσιν. Αίτίαν μέν ουν έν τοις έπαίνοις άκο-

λουθίας ταύτην ΙτΛ τών όδόντων κατενοήσαμεν.

Καιρδς δ' άν εϊη κα\ αϋτδν έςετάσαι τδν έπαινον,

πώς παραβάλλει τδ έν τοις οδοϋσι κάλλος ταίς κεκαρ-

μίναις άγέλαις , αϊ νϋν τοϋ λουτρού άναδυεϊσαι διδύ-
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μοις Επαγάλλοντσι τόχοις χατά τδ ίσον αί πασαι · Α 6%Τ6ΗβΧ £βΟ)β11ίΐ ίεΐϊηυ» ραηΙβΓ οηιηίδ ΒΧΐυ11·η(.

ϊχει δΕ χατά τήν λέξιν 4 Επαινο; ούτως ■ Όδόττες

σου ώς άγέ.Ιαι των κεκαρμένων , αί άι^ι/σαν

ά.τό ζού Λουτρού , αί αάσαι διδυμενονσαι , «αϊ

άΓβχ»*οίσα ού* ίσζιτ έπ' ανζαΐς. Τούτο τοίνυν ε!

πρδς το συ^ματιχδν τοϋ υποδείγματος βλέπομεν, ούχ

οίδα πώς 5ν τις Επαινείιθαι τους οδόντας εΓποι , δια

της προς τάς πολυγονούσας άγέλας συγκρίσεως.

Όδόντων μέν γαρ Επαινος , ή στε|5£ότης έστ'ι χα\ ή

Εναρμόνιος θέσις , χα'ι το παγίως δι' όμαλή; τε χα\

ακολούθου της αρμονίας Εμπεφυκέναι τοις ούλοις.

Αί δε άναβαίνουσαι άπδ τοΰ λουτροϋ άγέλαι μετά της

διδύμου γονής έπισκεδααθείσαι ταϊς νάπαις , ποίαν

όδόντων ύπογράφουσιν ώραν τψ καθ' έαυτάς ύπο-

δείγματι , ούκ Εστίν Εκ τοϋ προχείρου κατανοήσαι

\*βιΊ)» ειιεοπιϋ Ιι#ο βυηΐ : ϋεηία ΐυϊ «ιπι ι ρηρα

Ιοηιαηιηι, ηιικ άε Ιαναετο αίεεηάετηηΐ, εΐ οτηηει

(ΐειηϊηο» ρατίηηΐ , ιιεηηε ιΐίπϋι ίηΐιτ εα% νΐία.

^^ιη κι 3(1 εοΓροΓββηι Ιιπ]ιΐδ εχειηρίί Γαιίοηβηι Γβ-

δμίείβηιιΐδ, ηίυιΐ βείο ςυί ροδδίΐ 3ΐίηιιίδ <1ϊοβι·β Ιαιι—

ά»π άεηΐβδ ρβΓ εοηιραιβιίοιιειη ϊιΐδΙϊΙυΟηι 3(1 Γβ-

ευικΙ:ΐ5 βτε^βδ. Είβηίπι «ΙεηΙίιιηι ροδί 13 Ιαυ» ββΐ ίη

8ο1ϊϋίΐ3(ε, βΐ ϊη δϊΐυ βρίο αίςιιβ είεξβηΐε; ίίβηιςυο

ίη 60, υΐ ΠΓηιϊΐβΓ α ηίίικβ κςυαίηΐϊ φοϋβηι δεπεί

οοιιοϊηηϊΐαΐβ βίιΐβίνίδ ΊηΙίχί δίηΐ. Αι νβΓΟ βΓββββ (Ιβ

1ην.ιοΓο ευηι ΓεΙίυιΐδ ςεηιβΙΙίδ ββεειιυεηΐββ, ρβΓηυβ

δ.ιΐΐυδ (ΙίδρβΓκί, ςικιίοιη ύεηΐίιιιη ριιΐοΐιπίυιϋιιοά»

ηουϊδ άβρ'ιη^Βπΐ, ηοη βδΐ ϊη ρΓοοϋνϊ ρβΓδρίεεΓβ.

Ναπί άεηΐεδ οει·ΐ3 βεπβ εοηδίδΐυηΐ, εοηείιιη» φΐ3-

ουτοι στοιχηδον συνεστήχασιν Εναρμονίως αλλήλων Β <ΐ3ΐιι ταΐίοηβ 8ΪΙ)ί ίην'ιεβπι οοηιίςιιί : εαπι 8Γβ865

Εχόμενοι · Εχεΐναι δέ άπ' αλλήλων διασκεδάννυνται

πρδς τήν χρείαν της νομής άραιούμεναι. Άλλα κα\

γυμνφ τω όδόντι κατά φύσιν δντι είς σύγκρισιν το

Ερειαφοροΰν ούχ εύάρμοστον. Οΰκοϋν Ερευνητέον αν

είη , πώς ό κόσμων δι' Εγκωμίων τήν των οδόντων

•ύαρμοστίαν , ταΐς διδυμοτόκοις άγέλαις παραβάλλει

Λ κάλλος , ταϊς άποκειραμέναις τδ Ιριον, κα\ λουτρώ

τον ρ"ύπον άπο/.λυσαμέναις τοΰ σώματος. Τ£ οΰν περ'ι

Γούϊων άπονοήσομεν ; Οί τά θεία μυστήρια δια σα

φεστέρας έξηγήσεως λεπτοποιοϋντες , ώς εΰπαράδε-

χτον τήν πνευματικήν τροφήν ταύτην γενέσθαι τώ

«ώματι τής Εκκλησίας , ούτοι το τών όδόντων Εργον

άποτελοϋσι , παχύν τε κα\ συνεστώτα τοΰ λόγου τδν

8ρ3Γ8Ϊιη 3 86 ϊιινίεβπι ύίδεειίβιιΐ, ρβδδίηι ΓβΓΒδοβηΐβί,

υΐ ηβεβ883ΓΪυηι δίΐιϊ ρ38ΐυιιι ψιχΓηηΐ. ΡΓΧΙεί'ββ ηοη

εοηνεηίΐ άβηίβηι 3 ηβΐιΐΓβ ηυα'υηι ειιηι ηυε βηίηιβίϊ,

ςιιοιΐ Ι3Π3Π1 ςεπί, οοιη ρ;ιι ;ιπ. (^υβρΓυρίβΓ ίηνεβίί-

^3ΐΐ(1υιη ηο1)Ϊ8 681, <μιί Γοΐ υΐ εηεοηιίίδ ρυΙεΙιβΓΓΪ-

ιηβπι (ΙβηΙϊιιηι εοηείηηίΐβιεηι οεΙεϋΓΜίι», 1>3ηε ίΙΙο-

νιιιη εΙε^3ηΐί8ΐη ειιιη £Γε£ΪΙ)ΐΐ8 ^εηιεΙΙοβ ρβΓΪβιιΙίΙιυβ,

ςυίουβ άείοηβ» \»ηχ δϊιιΐ, «|ΐι;νςιιε ΙβνβεΓΟ 80γ(Ιο«

εοΓροηβ 3ΐ)ΙυεΓΪηΙ, εοηΓκΓ3ΐ. (^υκΙ εΓ^ο ιΐβ ηί8 ηοβ

ίΐΗΐ.ι^;ιΙΓπ]ΐιΐδ' Οιιίευη(|ΐιε ιϋνίιια ηινδίεΓϊα ρεΓβρί-

ειια ςαη^βπ! εηβΓΓΐΙίοιιε ηυββϊ εοπιιιιίηυιιιιΐ, υίβΗ-

ιηειιΐιιπι ·>ρίΐΊΐιι;ιΙε Γ;ιεί1ίυδ ηενίρί α εοΓροΓε Εεείοβϊ;»

ρο88Ϊΐ, ήί άεηΐϊυηι οριΐ8 εοηΓιεϊυηΐ, εΓ388υιηςιΐ6 ει

ϊρ-ον τώ Εαυτών λαμβάνοντες στόματι , και διά τής ς εοιίδίδίειιίειίί νεΓΟΪ ραποιιι δυο 0Γ6 8ΐιιιιειι168, εΐ

λεπτομερεστέρας εΟβρωτον ταΐς ψυχαϊς τών δεχομέ-

νων παρασχευάζοντες , οίον (κρεΐττον γάρ Επ\ ύπο-

δειγμάτων παρασχήσαι τδ νόημα) δ μακάριος Παύ

λος νΰν μέν άπλώς τε καΐ άκατασχεύως , ώσπερ τινά

ψωμδν άκατέργαστον προτίθησιν ήμΐν τδ τοΰ νδμου

παράγγελμα , λέγων · Ού φιμώσεις βοϋν άΛοΓυντα.

Πάλιν διά τής έπεξηγήσεως άπαλύνας, ευπαράδεκτον

ποιεί τδ τοϋ νόμοο βούλημα, λέγων · Μη ζωτ βοών

μέΛει τφ θεφ , ή δι' ήιιάς χόττως έγεγράρει ; καΐ

άλλα τοιαύτα πολλά · οίον, Αβραάμ δύο νΐοϋς Ισχετ,

ετα έκ της παιδίσκης , χαΐ ίτα. έκ της έΛενθέρας.

Τούτο δ άκατέργαστος άρτος. 'Αλλά πώς αΰτΛν δια-

λεπτύνων Εδώδιμον ποιεί τοις τρεφομένοις , είς δύο

ΔιαΟήκασ μεταλαμβάνει τήν ίστορίαν , τήν μΕν εις

δουΛείατ γεντώσαν ■ ζητ δέ ζής δουΛείας έΛευΟε-

ροϋσατ. Ούτω και πάντα τδν νύμον, ίνα μή τά καθ'

Εχαστον λέγοντες διατρίβωμεν, παχυμερΕς σώμα λα

βών, λεπτύνειδιά τής θεωρίας, πνευματικόν αύτόν Εχ

σωματικού εργαζόμενος · Οίδαμεν, λέγων, δζιό τό

μος Χνενμαζικός εστίν. "Οπερ τοίνυν ίτζ\ τοϋ Παύ

λου κατενοήσαμεν, ώς όδόντων χρεία τή Εκκλησία,

πληρούντων εν τώ διαλεπτύνειν τήν τών δογμάτων

σαφήνειαν · τοϋτο χα\ Επ\ παντδς τοϋ χατά μίμησιν

Εκείνου διασαφοϋντος ήμΐν τδ μυστήριον λέγομεν.

Όΰκοΰν όδόντές είσι τής Εκκλησίας οί τήν άκατέρ

γαστον τών θείων λογίων πόαν λεπτοποιοΰντες ήμΐν

χα\ μηρυχίζοντες. "Ωσπερ τοίνυν υπογράφει τών

ρβΓ δΐιϋιίΙΊοΓεηι εοιιίεπιρίιΐίοηειη βρίυηι ββυί τβά-

άεηΐεβ βηϊιιιίδ εοπιπι ο,υί δυδοίρίιιιιΐ, υΐ εχειημίί

ε3υδ3 (ιηβΐίυδ 681 ειιϊιη εχβπιρίίδ δεηβυηι βχροιιεΓβ)

1>63ΐυ8 ΡβυΙιΐδ ηιιηε ςυία'βιη δίηιρΗείΙεΓ εΐ 3ΐ)8ςυβ

υΙΙα ρΓΧρ3Γ3ΐίοηε, Ιπηηυβηι ιτυλίιιηι ςιιθ(1(Ι»ιιι ηοη

εοιιίβεΐυιη, ηοϋίδ ρτοροηίΐ Ιε^ίβ ρΓχεεμίυπι, ιΐίεεηβ:

Λίοη ούΐνίταίιϊ» ο» ΰονί ΙτϊΙιιταηΙϊ *·. ΗιίΓδυδ ειιιη ίά

Γοιηηπηυίβδεί ρβΓ εχροβίΐίοηβη), ΓαεϊΙ αϊ Ιβ^ϊβ νο-

1ιιιιΐ38 Γβεϊΐβ ρθ88Ϊΐ βεείρί, (Ιϊεβηβ : Λ'υη» ύονβ» οηι-αι

(Ηπί Όβο, αη ρτορίετ ηοι οηιιιίηο ΐϋήρία ί«ιιί *'? βΐ

31Ϊ3 ηιυ1(3 ρ]ιΐ5ΐηθ(]ί, ιιΐ, ΑΰταΙιαηι άιιοί ΙιπΜαΙ

βΙϊο$, ιιηηηι εχ αηεϊΙΙα, βΐ «ηιιηι εχ 1\1>ετα **. Ηϊο

ρ.ιηίβ 68( ηοη ϋοηΐεείυβ. 8βϋ ηιιηηοΌ βιιτη ιΐείηιΐΰ

εοιηππηυεηδ, Γαοίΐ βδευΐεηΐιιηι ϋδ ςυΐ ηυΐΓίιιηΐιΐΓ,

Ο 3(1 (1ΐ1θΤ68ΐ3ΙΙ161ΐΐ3 ΐΓ3Ι18ΓβΓ( 1Γΐ8ΐΟΓΪ3ηθ, ΙίΗΜΙΗ ηίΐ'ι-

άειη ςεηεταηί αά εεΐνϊΐαΐεηι, αΐίεταηι αιιίεηχ Ιίϋεταη$

α εετνίΐάΐβ. δίο εΐ ηηϊνβΓβαηι Ιε^βιη, ηβ ίιι δίιίβηΐίβ

ΊιηπιοΓΟίηυΓ, οιιηι β3ΐη βεεερίδδεί εΐ383υηι εοΓρυβ,

εοηιπιίηυίΐ ρεΓ εοηίειηρίαΐϊοιιβιη, ββηι εχ οοΓροΓβϋ

εΙΓιείεη$ 8ρΪΓΪ(υηΙβηι, αΊεεηβ : 8άιηιΐ8 ηηοά Ιεχ β»(

ΐίρίτίΐναΐϊι Ουοιΐ ογ§ο ίη Ρβυΐο απϊιηαϋ νοιίϊιιιυδ,

ΕεοΙε8'ΐ3 ορυβ ΙιβΙιεί α'βηΐίοιίδ αά εοηείΐίβιιιΐβιη ϊη

εοιηηιίηυεηοΌ <1οςιη3ΐίΙ)ΐΐ8 εΐβπίαΐεηι : Ιιοο εΐίβιη

(Ιίείιηυδ ίη ίΙΙο, ςαί &ά ε]υβ ίηιίΐ3ΐίοηεηι ηο1>ί» ιΐε-

ςίατηΐ ιηνδίβηβ. δυηΐ εΓ^ο ιΐβιιίεδ Εεείε&ίίε, ςιιί ηοη

εοηΓεεΐ3ΐη (Ιίνϊηοπιιη ϋΙθ({υίθΓυιιι Ιιειηαηι ηουίβ εοπν-

ηιίηυιιηΐ ει πιηιίιιαηΐ. Οιιο ιηοιίο εΓςο βοηυη <|αϊ

1 Οπ. ιχ, 9 «ι^.; ΟβαΙ. χχν, I. ·' ϊ1)Ίά. Μ ιν, 22 βο,^. ι» Κοπ». νιι, 14.
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υυηιιιη ηριΐδ ερίδεοραίιΐδ ιΐββϊιίοιοηΐ ", 8ίιΐ£ΐιΙ:ι άί· Α τοϋ καλοϋ έργου της επισκοπής όρεγομένων τδν βίί,ν

»ϊηιι» άεδεηοϊΐΡβυΙιΐδ, ει εοηνεηίΐ βυ πι ο,υϊ πιιιηυβ

βεο'ιρίΐ ερίδεοραΐυδ, εαηι οηιη'ιηυβ ΙιηΙιβΓβ βΐίβη» (1ο-

εειιϋί £Γ3ΐί»ιη : κίο Ιιΐο 60$, ο,ιιϊ ηό! ππιιϊβίεπιιιη

ιίβηΐίιπη οηίίικιΐί δΐιιιΐ ίιι Εεείεδίβ, νυΐΐ οΓαΐίο ςυ'ι-

(Ιεηι ρπηηπιι βδδβ Ιοηβοδ, Ιιοε 681 ηικίίΐοδ ροικίβΐ'β

ιηαΐβπ:ιΙί, ιίείικίβ Ιαναοπ) οοιίδοϊβηΐίββ 688β ρυτοδ

αΙ> οηιιιϊ ίιιπ,ιιΐηαιηεηιο εαπιΐδ βΐ δρίπΙυδ : ρΓ36ΐβΓββ

βεπιρβΓ ρβΐ' ρι-οίεείιιηι ηβοεηοΌΓΟ εΐ ηιιηα,ιοιη ΓβίΓο

|Γ3|)Ι 2(1 1>2Γ3ΐΙΐΓυΠΊ ; ρΟδίΓβΠΙΟ 3ΙΙ(βΠ1 (ΙΐίρΙΚΜ 1)0-

ιιοπιπί εοηεβρίίοηε ριοΠίοπ ^οηοπαίοηβηι ϊη οηιη'ι

ρεηεΓβ νίπυΐίκ, βΐ ϊη ηυΙΙο ηοηβδίο δΙυοΊο βι βχβΓ·

ΟΐΙΪΟ 6886 δίβπίβδ.

ϋιιρίβχ βυΐβιη εοηεεριυβ βχδίδίΗ χιιί£ηΐ3 ηρρΓΟ-

ό θείος "Απόστολος , λέγων τά καθ' έκαστον , οίον

είναι προσήκει τον τής ίερωσύνης έπειλημμένον, ώς

μετά πάντων κα\ τήν διδακτικήν χάριν έχειν' οΰτως

ένταϋθα τοϋς είς οδόντων ύπηρεσίαν τεταγμένους έν

τή Εκκλησία βούλεται δ λόγος πρώτον κεκαρμέ-

νους είναι, τουτέστι πάση; υλικής άχθηδόνος γεγυ-

μνωμένους ' είτα τώ λουτρώ της συνειδήσεως παντός

μολυσμοϋ σαρκδς κα\ πνεύματος καθαρεύοντας · προς

τούτοις ε!ςάε\ διά προκοπής άναβαίνοντας , κα\ μη-

δέποτε πρδς τή έμπαλ'.ν κατασυρομένους έπ\ το βά-

ραΟρον · έπ\ π3σι δέ διπλαϊς ταϊς των άγαθών κυη

μάτων γοναΐς κατά παν είδος άρετής έπαγάλλεσθαι,

κα\ έν μηίίνΐ των καλών Επιτηδευμάτων άγονεΐν.

Τδ δέ διπλούν κύημα, αίνιγμα της καθ' έκάτερον

1)3ΐίοηί$ ιιίπιΐδηυβ βΟΓυω ςυ« εοηδί(1εΓ3ηΙιΐΓ ϊη ηΟ- * γίνεται των έν ήμίν νενοημένων ευδοκιμήσεως, ώστε

ΗΪ5, υΐ εμίδπιοιίί ιΐβπίβδ ξεπιεΙΙοδ ρβπβηΐ, 3ηϊιιΐ3>

ψιίϋβιη ϊηιρηιίοίΐϊΐοΐεηι, νίΐχ βιιΐβιη εοΐ'ροΜίί ρ«>-

ΟΓΜηΙβδ ΙιοπβδΙίΙειη ; 8υΙ>]υη£ίΙ ΗΪ9 00Π8β(|ΐΐ6ηΙβΓ

ΙβυίΙβη) ΙβυΓΪβ εοηνεηϊβηίειη, ΠΙο εοοοϊηβο 3δ$ϊιηΐ-

1:ι ιι & ρηΐεΐιπίιιιΐίηβιη, ειΐ)ΐΐ3 ίηΐεΓρΓείαΐίοηβηι βΪ8

κυΐ^υηχίΐ, ρυΙεΙιτυπι δβπηοηβιη ΟΙυπι ηοπιΊηαη$.

ΙΙοε βυΐβιη ϊη ϋδ ηυ»? ρπεεβδδβππιΐ ρηι 681 ρπυδ

ϋοη$ί(ΐ6Γ3ΐυηι, ηβηιρβ ςιιεηιβαΊηοπΊιπι ηιίίΐίδίβιίο

όβηΐΜΐιη, φηβ ββΐ ϊη 1»1)πδ, οπιαίπτ ρηΙεΙίΓϊΐυιΙο.

Ρογ άβιιίεδ βηίηι, Ιιοο βδΐ ρβΓ εχροδίΐίοηειιι άΌείο-

πιπι, β'ιιηιιΙ Ιοςυίΐητ 08 ΚεεΙεδί*. 1'ΓθρΙβΓβ» ρπηιιιηι

ΐοηάεηΐηΓ (Ιβηίοδ, ει ΙβνβηΐϋΓ, ει ηοη βιιηΐ βίβΓΪΙβδ,

ει ββιηίιιοδ ρ»ΓΪυηΙ, 61 Ιυιιο ΟοΓβηι ΙαϋΓα βρβοίβ

εοεεϊηεη, ψιβηάΌ υηίνεΓ83 Γαβηΐ Εεείββία ϊη 1)0ΐιί

εοιιεβιιΐυ ΙβΙιηιιη υηυπ) 61 νοχ υη3. ΕβΙ ΐυΐβιη οΊι-

ρΐβχ οδίβηβίο ριιίεηπιυιΐίηί». Νοη βοΙηπι βηίηι αή-

ΒοΙυΙβ ΓιΙιιπι άΜι 6886 Ιαϋτα : βειΐ αιΜΉΙίΙ βΐϊβηι

ΠατεπΊ Ιιοηί εοΙοΓίβ, 3ϋβο αϊ ρβΓ υίΓυπιςυβ οΓηβΐιιτ

ο$ Εεείεβίχ, ηειηρε βι ρεΓ ΠΙυηι ει ρεΓ εοεείηυηι,

<|ΐιθ(1 ίη ιιίΓαψιβ ρβΓίβ βδΐ ρΓορηυπι βε δεραταίπηι.

Ναιη ρει- Γιία ηιιίιίειη (ΙοεβΙυΓ εοηδεηδίοιιεπι βε εοη-

εοΓ(1Ϊ3ΐιι, υΐ 63 Ιοία Ίιι ΠΙο βίΐ υη» βι εβάετη εηΐεηα

βι (1ίν«Γ8Ϊ8 ΠΙί3 εοηΐεχΐ3 ; ρεΓ εοεείπυτη αυίβηι,

3(1 δαημυίηβπι ρεΓ ςυεηι Γεάειηρίϊ βυηιιιβ ιιΐ 3δρϊ-

εΪ3ΐ (ΙοεεΙιΐΓ, 61 εοηΓβδδίοηβιη ϊρδβηι ϊη 0Γ6 1ι;»Ι)οαΙ

ε]ηδ, «| ιι Ί ηο$ βυο Γβϋβηιίΐ δβηςιιίηβ. Ναηι ρεΓ

3ΐη1>ο ΙηοΓίδ Εεείβδίχ ϊηιρίεΐιΐδ 681 βιιυδ αΌεοΓ,

(ΐυαηιΐο εΐ Γιιίεδ ρΐ'χΐυεεί εοηΓεδδίοηί, βΐ εα3πΐ3δ

ειιηι Άάβ εοηΙεχ'ιΙυΓ. Ουηι δίΐ 3υΐ6ΓΠ ορυδ νβΐυΐί Ο πρέπεια, δταν καΐ ή πίστις της ομολογίας προ-

βιδυμοτόκους ε'ναι τοϋς τοιούτους δδίντας ■ τϊ| μέν

ΨυΧί τήν άπάθειαν, τω δέ σωματικώ $1φ την εύσχη·

μοσύνην γεννώντας ■ επάγει τούτοις τον δι' άκολού-

θου έπιπρέποντα τοις χείλεσιν έπαινον, σπαρτίω

κοκκο6αφεί παρεικά^ων τδ κάλλος, οδ τήν έρμηνείαν

αΰτδς έπήγαγεν , λαλιάν ώραίαν τδ σπαρτίον κατ-

ονομάσας. Τούτο δέ έν τοις φθάσασιν ήδη προτεθεώ-

ρηται, πώς τή τών ίδδντων ύπηρεσία τδ έν τοΤς χεί-

"λεσιν ώραΐ£εται κάλλος. Τή γαρ τών δδδντων, του

τέστι τών διδασκαλικών ύφηγημάτων τδ στόμα της

Εκκλησίας συμφθέγγεται. Διά τοϋτο πρώτον οί οδόν

τες κείρονται και λούονται, χα\ ούκ άτεκνοϋσι, κα\

διδυμεύουσι, χα'ι τότε τώ κοκχίνω εΓδει τά χείλη

, περιανθί^εται, όταν γένηται πάσα ή Εκκλησία κατά

τήν τοϋ άγαβοΰ συμφωνίαν χεΠ.ος Ιν κα\ φωνή μία.

Διπλούν δέ τοϋ κάλλους έστί τδ ύπόδειγμα. Ού γάρ

μόνον άπλώς σπαρτίον φησΊν εΤναι τά χείλη · άλλά

προσέθηκε κα\ της εϋχροίας τδ άνθος, ώστε δι' αμ

φοτέρων καλλωπί^εσθαι της Εκκλησίας τδ στόμα ·

διά τε τοϋ σπαρτίου καΥ τοϋ κόκκινου , Ιδιαζόντως

καθ' έκάτερον μέρος. Τώμέν γάρσπαρτίω όμογνωμο-

σύνην παιδεύεται· ώστε πάσαν αυτήν έν σπαρτίον

κα\ μίαν γενέσθαι σειράν έκ διαφόρων νοημάτων

συγκεκλωσμένην · διά δέ τοϋ κόκκινου πρδ; τδ αΤμα

δι' οδ έλυτρώθημεν βλέπειν διδάσκεται, κα\ άε'ι τήν

όμολογίαν διά στόματος φέρειν, τού έξαγοράσαντος

ήμας διά τοϋ αίματος. Δι' αμφοτέρων γάρ τούτων

έστ\ πληρουμένη τοις της Εκκλησίας χείλεσιν ή εϋ-

ςυ3(ΐ3ΐιι άβίϊπίιΐοιιβ εοπιρΓεΙιεπϋεΓβ εχεηιρίυπι, Ί<1

<\\ιοά (ΙίεΙυπι εβί, δίε (ΙεΓιηϊεηιυδ: Οοεείηειιηι ΠΙικη

6βΐ Γκίβδ ηυ« ορβΓβίοΓ ρβΓ Λίίβεΐϊοηεηι : 3(1εο υΐ

Ιίιΐβπι (|υϊ(1ειιι βϊ^ηϊΠοεί, εοεοίηοπι εο·η(2(εηι »α-

16111 ίηΐ6ΓρΓ6(6ΐΙ1Γ ίΙΙΐΙΓΠ. Ηίβ 0ΓΠ313 6886 1»1)Γ3

βμ0Π83! (6δΐ3ΐ11Γ νβηΐ33. ΡϋΙοΙίθΓ 3Ι116Π) 88ΓΙΠΟ δΠΟ-

ιϋϊοπ 3ΐίςυ3 εοηΐβπιρ43ΐϊοηε, αυΐίϋα ίηΙεΓρΓβίβΙϊοηβ

ιιοη ίηιϋ^βΐ. Αηΐββ βηίηι άεεΙαΓηνίΙ Αροδίοΐυδ,

ςιιθ(1 Ιιΐο δβΓπιο εβί νεΓϋυιη Γκίεί ςιιο(1 ])Γ?Β(1ίθ3ΐηιΐδ,

ίΙΊεβιιδ" : 5ϊ ΐοη/βκη* /Ήβπ'ί οτεΐαο Βοιηίηηιη ί($ΜΜ,

ΐΐ ΟΐΛίάΐη* ίιι εοι·'/ί /κο, φιοά ϋβη$ ϊρ<«»ι $η»αΙα-

νίι α τηοΠα'ι$, »αίνν$ ίπ*. €οτ(Ιβ βηίηι οτειίίΐατ αά

λάμπει, και ή άγά7τη τή πίστει συμπλέκεται. Κα'ιεΙ

χρή ώσπερ όρισμώ τινι περιλαβεϊν τδ ύπόδειγμα,"

ούτοι τδ όηθέν όριούμεθα ■ κόκκινον σπαρτίον έστ\

πίστις δι' άγάπης ένεργουμένη , ώς τή πίστει μέν

δηλοϋσθαι τδ κόκκινον ■ τή δέ άγάπη τδ σπαρτίον

διερμηνεύεσθαι. Τούτοις κεκοσμήσθαι τά χείλη της

νύμφης μαρτυρεί ή άλήθεια. Ή δέ ώραία λαλιά

θεωρίας τινδς λεπτοτέρας ή έρμηνείας άλλης ούκ

έπιδέεται. Φθάσας γάρ διεσάφησεν ό Απόστολος, ότι

ή λαλιά αϋτη τδ (5ήμα της πίστεως έστιν, δ κηρύσ-

σομεν, Έάν <5μοΛογι\σης τφ στύματί σον Κύριυτ

Ίνσονν, αα) Λίστεύσης έτ τϊ\ χαρδίφ σον, δτίό

" I ΤίιηοΐΙι. ίιι !. *ι Κοιιι. Χ, 9, 10.
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ύεύς αύτύν ήγειρε*· έκ %·εκρώ>·, σωθτ]σχι. Καρδία

γάρ πιστεύεται είς δικαιοσυνών, στόματι δε όιιοΛο-

γεϊται ε'ις σωτνρίαν. Αύτη δέ έστιν ή ώραία λαλιά,

δι' ής τά χείλη τής Εκκλησίας κατά τδ κόκκινον

έχεΐνο σπαρτίον εϋπρεπώς έπανθίζεται. Αρέσκεται

δε μετά τήν τοϋ στόματος ώ,»αν ό νυμφίος, καΐ τώ

της παρειάς έρυθήματι. Μήλον δε τοϋτο τοΰ προσώ

που το μέρος έκ καταχρήσεως καλεί ή συνήθεια.

□ ροσεικάζει τοίνυν το της παρειάς μήλον τφ λεπύρω

της ρ"όας , γράψίχς ούτω τδν Ιπαινον αύτοΰ έπ\ λέξεως ·

Ώς ΙέΛνρον ρ'ύας μήΛότ σον , έκτύς της σιο,πή-

σεώς σου.

"Οτι μέν ουν αιδώς έστι τδ έπαινοώ,'ίενον, παντ\

^άδιον έκ της άκολουθίας των τεθεωρημένων λογί-

σασθαι. Σωματοποιήσας γάρ τήν Έκκλησίαν δ Λό-

(ος είς τδ της νύμφης είδος ," καΐ τάς καθ' εκαστον

άρετάς καταλλήλως τή ύπογραφή της κατά τδ πρόσ

ωπον ώρας έχιμερίσας· νΰν διά τοϋ έρυβήματος

τοΰ ταΐς παρειαΐς έπιζέοντος, προσφόρως έπαινε; τήν

σωφροούνην , αίδυΐ κατακοσμήσας έν τφ της £όας

αίνίγματι. Ό γάρ καρπδς ούτος στύφει τε κα\ άβρώτω

τη έπιφανεία έντρέφεται. Διδ καλώς τε και οΐκείως

είς τδ τής· σωφροσύνης κατόρθωμα διά της θεωρίας

μεταλαμβάνεται. Ώς γάρ ή στύψις τοϋ της ρ"όας λε-

πύρου τρέφει τε κα\ φυλάσσει τοϋ εμπεριεχομένου

χαρποΰ τήν γλυκύτητα ■ ούτως ό στύφων τε χαΐ

έγκρατής καΐ χατεσκληκώς βίος φύλαξ γίνεται τών

της σωφροσύνης καλών. Διπλοΰς δέ κα\ ένταϋΟα τής

άρετής ταύτης δ έπαινος γίνεται, διά τε τών προ-

φαινομένων κατά τδν εΰσχήμονα βίον, κα\ διά τών

έν τ"5 ψυχής άπαθεία χατορθουμένων. ΤΩν ύ έπαινος,

χαθώς φησιν δ Απόστολος, ούκ έξ άνθρώαων , άΛΧ

έκ τον θεοϋ. Ή γάρ έπιλάμπουσα τοις γινομένοις

αίδως,' Γδιον μέν έχ τών προδήλων έχει τδν έπαινον ■

έκτδς δέ τών σιωπωμένων έστί κα\ ύποκεκρυμμέ-

νων θαυμάτων , & μδνω καθοράται τφ όφθαλμφ

έκείνφ τφ τά κρύφια βλέποντι. Διά δέ τών μετά

ταύτα μανθάνομεν, δτι παν τδ παρά τών θεοφόρων

άγιων γινόμενον, τύπος τ\ς κα\ διδασκαλία τών είς

άρετήν χατορθουμένων έγίνετο. 01 γάμοι, αϊ άποι-

χίαι, οι πόλεμοι, αί τών οικοδομημάτων κατασκευαΐ,

πάντα κατά τινα λόγον είςνουθεσίαν τφ μετά ταύτα

προετυποΰτο βίω. Έγράρη γάρ ταντα, φησ\, χρύς

νονΟεσίαν 1[μων, είς οΰς τά τέΛη τών αΐώνιον

χατήντηκεν. Ό μέν γάρ κατά τών άλλοφύλων πό

λεμος, συμβουλεύει κατά τής κακίας ημάς άνδρίζε-

σθαι. Ή δέ κατά τοϋς γάμους σπουδή τήν τών άρε-

τών συνοίκησιν δι' αινιγμάτων ήμϊν ύποτίθεται.

Ωσαύτως οέ κα\ ή άποικία τοϋ έναρέτου βίου τδν

οιχισμδν υποβάλλει· τά δ' δσα περ'ι τάς κατασκευάς

-.ων οικοδομημάτων παρ' αύτών έσπουδάζετο, τών

ήμετέρων οΓκωντών δι* άρετής οίκοδομουμένων έπι-

μέλειαν ποιεΐσθαι διαχελεύεται. Διό μοι δοκεί τδν

περιφανή πύργον εκείνον, φ τά άκροθίνια τών λαφύ

ρων άνέθηκεν δ Δα6\δ, πρδς τήν προκοπήν τής Εκ

κλησίας βλέπων, τών τι κατ' άρετήν σπουδαζομένων

προδιατυπώσαι τούτω τφ έργω· δς ύπερφαίνεται

]*ιΐϊΐϊαη, οτε ανίεηι οη[β$ιϊο /!ί αά >β'κ(βηι. Η;*

εβίβιιΐβιη ρυΙεΙιει· ββηπο, ρβτ ςιιβιη ΙϊΙιγπ ΕεεΙεδίβ

«ΙεοοΓε $ιιηΐ ΠογιιΙ» ΓιΙο ■ 1 1 ο ριιτριΐΓβο ; οπ$ ηυΐβιιι

δρεείεπι 3ε (ΙβοοΓβιη >π»Ι, αίβΙββΙβΙιΐΓ βΐίαιιι βροικιιβ

πιΐιοιε £6118. ΙΙΙαπι ίΐιίεπι ρϊΓίοιη Γβοίβϊ ρβτ βου-

βυηι νοεβΐ μήλον, ί «1 εβί, ηιβίιιπι ρβιι ροιπιιπ), εοη-

ειιβίικίο. Αδδίηιίΐαΐ ει^ο ρεη»; ιηαΐυιη εοταίεί πιαίΐ

ριιηίεί, ο]ιΐ8 Ιβιηΐεηι δεπίιοηδ Ιιίδ νβΓϋϊβ: Ταηηιιαιη

οοτίβχ ηιαίί ψπηΜ αβιια ίιια εχίτα εϊΐεηΐϊαιη

ΑΐΓ|ΐιβ ςιιοιΐ ρυάοΓ φΐ'ιάαπι ηΐ 'ιά <\ηοά \»αά»\ιιτ,

ουϊνϊδ ΓίοίΙβ €81 οοιίΒίίΙβΓ.'ΐΓβεχ οοιιεεςυβηΐία βΟΓυηι

ηιια; 6υηΙ οοη$ί()βΓ»ΐ3. Νβπι εοηι ΥβΓΐ>πηι οοΓροΓΒδ-

$βΐ ΕοοΙβδίβηι ίη ΓοΓπιαηι κροηκχ, ει βϊη^Ηΐηπιιη

οιΐΓβιη §ε$$ϊς$ε( νίηυΐϋπι εοηνεηϊεηΐεΓ (ΙεδοπρΙϊηηϊ

νυΐΐυδ ριιΙεΙίΓΪΙυάΊηίβ, ηιιηε ρεΓ πιΙ)0Γεπι ηυϊ ^ειιιβ

εοηιίεεοπιΐ, ΙβικΙηι Ιοηιριτπιιΐίηιη, εαιη ΟΓηαηχ ριι-

(1ρι·ο 5ΐιΙ) %ηί^ηι»1β ηιαίί ρυιιίεϊ. Ηίε εηίιη Γηιε(υ·

ιβΙΓΪη^ίΙ, ει εδίιϊ ηοη βρί» ιιαΙηΙιΐΓ λΐιρεΓίϊεϊβ.

0ιΐ3ΐηο1>Γεηι ριιΙεΙίΓβ ρΐ εοηνβπΊεηίοΓ ϊΐιπιίΙυΓ ρ»τ

εοηΐβΓπρίΗΐίοηει» ΓβεΙ» αοϊο ΙεπιρεΓαηΙίχ. ζ)ιιο

ηιοίΐο εηίιη ηυίπΐ ιβΐηείϊο οογΓκίϊ ηιηΐί ρυηίεί.

εΐ εοηκεΓνβΐ οίηΐεεϋίηειη ΓηιεΙυβ ςιιϊ ίη βο εοηΐίηε-

Ιιιγ, ίΐ3 »υ$ΐ6Γ3 εοιιΐίηβηβι)ϋβ βΐ 38ρετη νίΐα Ωι ευ-

$Ιο$ Ιιοιιοπιπ] ΙβπιροΓ.ιηΙί*. ΕδΙ Ιιίε βϋΐεπι (Ιιιρίβν

13118 νΪΓΐυΙίβ, ηβηιρβ ει ρετεα ςυχ «ρρβΓεηΙ ίη νϊΐ»

1)01)6813, «Ι ρεΓ βα ςη« Γβοΐβ ^βπιιιΐιΐΓ ίη βηίηια

Ϊηιρ31ί1)ί1ίΐ8ΐε : €η}\ιι Ιαηε εβί, δίειιΐ άίείι Αροδίοΐυδ,

ηοη εχ Αοιιιίηΐίιιο, αεά εχ ΰεο '*. Ν»ηι ςιιί τοίηεεί ίη

ϋβ, ςυχ ΗηηΙ, ρυιΙΟΓ, ρΓορήβπα ςο'κΙβιιι ηβοβΐ 1»ιι~

όνηι ει ίίδ ηυββ δυηΐ ιηβηίΓεδία ; βιιηΐ 3υ1εηι

?χΐΓ3 63, φιχ ΙπεεηΐυΓ, ει βυηΐ οοευΐΐα ιηϊτββαΐα,

ηηβ βοΐυπι εεΓηυηΙιΐΓ ϊ I Ιο οειιΐο φΐί οεευΐΐα 3$ρί-

είΐ. ΡεΓ εβ 3υΐεηι αηχ ροβίεβ 8θ(|ΐιυηΐυΓ, (Ιίδείιηιΐδ,

ςυ οι) φΜΒουηςυβ Γιεοβηΐ 3η ίίδ Μηειίβ ςαί λ Ολο

8Γ8ΐιΙ ίηδρΪΓαιί, Γιιβπιηΐ (]υί(ΐ3ηι Ινρηβ εΐ ι1ηεΐηη<ι

οοΓυηι ςιΐίε τεείε Γιυηΐ εχ νίιίιιίε. Νυρίϊββ, ιιιϊ^γ»-

ϋοηββ, Ι)β1ΐ3, χιΙίΠείοΓυιη εχδίΓυοϋοηεβ, ρπΒθ§«·

Γ3ΐ)3ηΐ οπιηί» βάιιιοιιίιίοηεηι νίΐχ ροδίεβ Γυΐ.υΓ».

ΧοίρΙα »ηηΙ εηίιη, ίηηυίΐ, ήοεε αά ηο$ΐταηι αάιηο·

ηίιΊοηεηι, αά ανο* /ίηββ εαζεηίοηιηι ρβι νεηετηηΐ ".

Νη ιιι 1)ε11υιτι ςηίίίειη ςηοϋ ^βδΐυπι εβί βϋνεΓδίΐδ βϋβ-

ηΊ^βηββ, εοηβυϋΐ υΐ ιιοβ ΓοΓίίΐεΓ ^εΓβηιυδ βϋνβΓβυβ

νίιία. δίυιϋυηι βυίβηι εοηΐΓβΙιειιιΙί ΒίβίΓίπιοηίί, ρεΓ

8Εηί(5Πΐαΐ:ι ηοδ βιΐιηοηεΐ υΐ εοηβοίΐεηιυδ εαιη νΪΓΐιι-

Ιίΐιυδ. 5ίιηί1ί(8Γ βαίειη ηιί§Γ3ΐίο (ΙεηοΙαΙ ηι ί ^ι αι ίο-

ηβηι 3(1 νιίαπι εχ νίηιιΐβ »π,βαά»να ; ρεΓ άοηιοΓυηι

αυίβηι βχ8ΐηιε(ίοηβ8 ίη ςυ»ι αο είβ εοηίεΠϋΓ 81η-

ιΐίυπι, ]υηβπιαΓ αιίΓαιιι ςβτβτς ηοδίΐ'.ιπιπι ϋοιιιοπιιιι

φιχ ΒΜϋί&βηΙιΐΓ ρβΓ νίΠιιί&πι. Οϋ,τηιοΙίΓοπι ηιϋΓι

νίίΙβίιΐΓ ίηδί^ηίδ Ϊ1Ι3 ΙϋΓΓΪι, ίη φΐη ορίίπιβ βροΗο

δΐΐδρεηάίΐ Οα\\ά >8ρϊείβη& »ά ρΓοΓβεΙηηι Εεείεβίχ,

ρΓχΓΐ£ϋΓ3Γ8 ορυβ βοπιηι ςυί δίικίίιιηι ίη νΪΓΐιιΙβηι

οοηΓβΓυηΐ : ΐ|αχ ςυίϋεηι βρρατβΐ εχίεηβα ίη βΐΐί-

Ιικίίηεπι »1ίοιι]υ8 ρΓοηαοηιοΓϋ, βρία βαΐεπι ϊΙΙοίηη-

** Κοηι ιι, 89. " Κοπι. χυ, 4.
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ροΓ« ΓυίΙ β*'ΐ5ΐίηΐ3ΐ3 αά ουδίο.ΙίοικΙ;) ίροΓι.ι, ςιι*

8υο]υς3ΐίδ βΐ ίιι 86ΐ·νίΐυΙοιη Γεώκΐϊδ 3Γιβιιί£ειιΐ!> ,

ειιηι ε*ιεπδ οοηίβ ΓβΧ δίί)ί ΙϋΟΓίίβΟίΙ. Οδίειχίίι βι-βο

Γβχ ρετ 5ϋ3ΐη ίβρίεηΐίβπι , »ά ιμιοϋπαιη υοιιυιη

38ρίείεη8 ϋ3νϊ<1 1)υηΐ3η;ε νί(χ, ΓυΙυπκ νίΐχ νβΐυΐϊ

ςυοάϋβιη εοηδίϋυπι ρπυβ εχροβυεπί ρβΓ Ιυιτίδ

ειΐιΐϋίΓυοΓιοηβιη. Ν.ιηι Ιοίίυβ εοΓροπβ ΕεοΙββίκ δίη-

^ϋΙοΓυιη ηιβηι1»Γθπιιιι, ρεί' εοηιρ3Γ3ΐίοηει>ι βϋουίυβ

ευηι 3ϋφΐο ει δίπΉΐίΙιιϋ'ιηοηι, Ιηικίαιυπίδ ριιίεηηΐιι-

(ΙΊηεπι, (Ιβδεηβοΐδ φΐβίβδ εβίε οροπββΐ βοβ φΐί ίη

ρορυΐο Ιεηεηΐ Ιοευπι εοΙΗ, πιβηιίηίΐ 1πι]ιΐ8 ΙϋΓΓΪβ,

<]υ* ςιιίίΙβΓη ηοηιίηαΙιΐΓ Οανκΐ , εοξηοδείΙιΐΓ βυίειιι

βϋ>ηι εχ ρΓορυ^ηβευΙίβ. ΝοιηίιιαηΙυΓ 3υΙβηι ρΓορυ·

βηβουΐβ ΤΙιιιΙρ'ιοΙΙι.

113 βιιίειη Ιΐ3ΐ>εΙ εοηΐβχΐυβ ΟΓβΓιοηϊβ : 8ϊοαί Ιητ-

τί$ ϋανίά οοΙΙιιιη ΐηατη, οκ<ε «ί αάίβεαία ίη ΤηαΙ-

ρίοΐΗ, νιίΙΙβ εΐι/ρεί ΐη ϊρ»α ρεηάεηΐ, οιηηβ! Ιιαϋα: \οχ-

ΙΙΒΒΙ. 0θΓρθΓ3ΐίδ εΓ^Ο ΙϋΓΓΪβ ΓΟΙΙδΙΠΗ'ΐίΟ 8Χ 1)00

681 ίηβΪ£0Ϊ3 ει 8ΐΐ8ρίεϊεη(ΐ3, ο,ιιοά βϊΐ ορυβ Γεςί*

Πβνίϋ, ει εχ Ιοεί βυρεΓοίβ, ει εχ βπηϊβ ίη εβ δΐιβ-

ρβηιϊβ, ηεπιρε ι-Ινρείδ «ι Β381Ϊ8, ςυβηιηι ιηυΐιϊΐυ-

(Ιίηεπι οδίεηϋίΐ εοηΐεχίυβ ηοπιίηε ιηίΙΙειΐ3Γϋ. Εβί

3ΐιΐειιι ιιοίΙεΓ βεοριΐδ εοη8Ϊ<]6Γ3Γ6 νϊπι «Ιίνϊηχ 0Γ«-

Ιιοηϊβ : (]υοιηηι1ιιιυι1υιη ηυίε Ιιιγγϊ εοηΊραηΙιΐΓ ρ*η

ΪΙ13 ΕεεΙεδϊ» ευϊ ηοιηεη εβί εοϊΐυιη. Ρπηιυπ> βιρο

εοηνειιϊΐ βχβηιίηβΓε, φΐ3>η3ΐη ρ3Γ8 ίη ηοβίΓΟ εοΓ-

ροτε βρρεΙΙεΙιΐΓ εοΙΓι ηοηιίηβ, άείικίβ Γηβιηυπ) Εε-

εΙ«3ίο! ηοηιεη 3οεοιιιιηοο"3Γ6. Οιιοά θγ^ο ηιβιΐϋδ 1>υ-

ηιεπδ ίιηιηίιιίΐυΓ, ίη 8β βυίβηι εβρυΐ δΐιβίίηεΐ, ει

01 ρΓο 1)38ί ε]ιΐδ ηιιοό! ίΙΗ ίηιροηίΐυΐ', εοΐΐυπ) ηοιηϊ-

ηβΐιΐΓ, ευ] υ β \ά φΐίάεηι πύου" ββΐ ΓβίΓΟ ΓοΙείΐατ οβ-

δ'ΐϋυβ ; ι\αυά 3ΐι1ειη βηΐεπιΐδ εδί, ΓιΙιοπιιη ββΐ 30

απαοϊΐυ οοίυη. Οββϊί ουίβιη ηαΐυι-η ηοη εβί βϊΜ

ϊρδί εοηΐίηοηδ ει ίιηΐίνίιΐικ», βιοιι! ευοϊΐϊ ει Ι'ώ'ιχ,

$εά (ΙοΓδϊ νεΓ(εΙ)ΓΪ8 ηιυΙΙϊΓβπ,ιηι Γι^ιιγβ αΊνίβίδ, ρο'

ιιβτνοβ ει ιιιε(1υΙΐ38 εΐ Ιϊ«3)ηεηΐ3 ε<8 αιΐη^ΐί, ίρ$α-

Γυπ) 3ά 86 ϊηνϊεβιη ΓιΙ υηϊο ; βΐ ρεΓ πιβΐΙιιΙΙβιιι Ιί-

Ιιίίε δ'ιηιίΐεπι ρεΓ ιτιειίίιιιιι ρεΓνΒϋειπεπ), ςιΐ3Β εοηΐί-

ιιβίϋΓ φΐίιΐβιη π)βπι1)Γ3ηΪ8, ϊά βιιίεηι ςιιοιΐ εβί ϊηΐϋδ

υηϊΐιιιτ) β$ι εβΓεΟΓΟ : βηΐε βυΐβιη εοηΓιηεΙ εοΙΙυηι

38ρεΓ3ΐη 3ΓΐεΓΪ3ηι, ει εβί ΓεεερΙαουΙυη) δρίΓΪΐυδ ςυί

ΙηίΓΟ 3ΐΙηιίΐΓιΐιΐΓ βΐ ϊιιΠυϊΐ, ρεΓ ςυεηι ϊςηϊδ εοΓϋίβ

νρηίίΙαίαΓ ει ΓεάυεϊΙυΓ »ά ορεΓβΐϊοηεπι δεουικίυηι

ι>3ΐυΓ3ΐη. ϋοηΐίηβΐ βυΐεπ) εϊΙ)ϊ ςαοςιιβ Π)63ΐιΐ8, ρεΓ

|υΙ>ιη ει Γβυεεδ, ηαίάφιΜ ρεΓ οδ ϊηίΓΟίΙιιοίΐυΓ

ΐΓ3η8ΐ)ΐίΙΐεηβ 3(1 εοηθ3νϊΐ3ΐεη) ςιιχ εδί εοι-υηι 03-

ραχ. Η»1)6ΐ 3ΐιΐειη οοΙΙαιη ςυ'κίρίαπι εχίπαϊιιπι ρΓχ-

18Γ 03316Γ3 ΗΐεΠΐΙ)Γ3. Ιη δϋρβΠΟΓΙ 6ΠΪΙΙ1 ρ08ΪΙυΐ'3

•βρεπΒ αι-ίοτίοΒ, εδί ΐη εο οΒϊαηα νοείδ, ίη ςιια

>υηΙ ρΓχρ3ΐ'3ί8 οηιηία νοείδ ϊηδίΓυηιεηΐβ, ρεΓ ςιιεε

8βη6Γ3ΐυι· δοηιΐδ δρίΓΪΐιι, ςπί ΓβίΙϋϊΐιΐΓ, ίη ΟΓοειη

οίΓευιηβεΐβ 3ΠεΓΪ3. δϊε βιιΐβιη 3 ιιοοίδ (ΙεβοΓίρίο

πιβηιΙ)Γο εοτροτίδ, ΓβείΙβ ΓυεπΙ εχ ϋδ ηιιβΒ ηίο δΐιηΐ

εοι>8ίί1εΓ3ΐ3, εοη8ΐ(1εΓ3Γ6 εοΙΙιιιη οοΓροπκ οοοίββίβ-

βΐίοϊ : φΐίίΐηηπ) βίΐ ρβΓ εοηνβηϊεηΐβδ ορβΓ3ΐίοηε$

ςυοά ηοε ηοηιβη ρτορπε δυβείρίΙ, εΐ οοΐΐυιη ηοπιί-

ηβΐυΓ, ε( ΙϋΓΓΪ ϋανίά ΒίβΊιηίΐΒΐυΓ-

μέν άκρωρεία; τιν6.; είί ΰψοί ά';ατε(ν(5μενος · έπίτή-

οειος δέ κατά τ6ν χρόνον έκεΤνον —ρδς ιήντών λαφύ

ρων φυλοκήν ένομίσθη, δσα δουλουάμενος τοϋί αλ

λοφύλους μετά τών λοιπών χρημάτων ίδιον κίρδος ό

βασιλεύς έττοιήσατο. "Εδειξεν ουν διά της αύτοϋ σο

φίας ό βααιλεϋς, προς δ τι βλέπων ό Δα6Ίδ άγαθδν τϊ|

τών ανθρώπων ζωϊ), ώσπερ τινά συμβουλήν τω μετά

ταύτα βίω διά τής τοϋ πύργου κατασκευής προαπέ-

θετο. Παντ6ς γάρ τοϋ σώματος τής Εκκλησίας, τών

καθ' 'έκαστον μελών διά τής τζρός τι παραΟέτεώς τε

καΙ όμοιώσεως έγκωμιάζειν τδ κάλλος μέλλων, δι"

άκολούθου τοϋς έν τψ λαώ τδν τοϋ τραχήλου τύπον

επέχοντας, οίους τινάς ε'ναι προσήκει, διαγράφων τω

λόγω, τοϋ πύργου μέμνηται τούτου, ψ επονομάζεται

μέν δ ΔαΒΊδ, έχει δέ χζλ άπδ τών έπάλξεων τδ γνώ-

ριμον. θαλπιώθ γάρ αί έπάλξεις κατονομάζονται.

Ούτω δέ ή λέξις έχει ■ Ώς πύργος Δαβίδ τράχη·

Λός σον , ό οικοδομημένος έν θαΛπιωθ , χΙΛιοι

θνρεοϊ κρέμονται έχ ' αύτφ , χασαι βοΛΙδες τών

δυνατών. Ή μέν ουν σωματική τοϋ πύργου κατα

σκευή τδ περ!6λεπτον έχει, έκ τε τοϋ έργον είναι τοϋ

βασιλέως Δαβίδ, καΙ έκ τής περιφανείας τοϋ .τύπου,

κα\ έκ τών άνατεθέντων δπλων έν αΰτώ , θυρεών τ»

κα\ τών βολίδων, ών τδ πλήθος ένδε£κνυται 6 λύγος

τώ τής χιλιάδος δνδματι. Ήμϊν δέ σκοπύς έστι κα-

τανοήσαι τοϋ θείου λύγου τήν δύναμιν πώς παρα

βάλλεται τώ πύργω τούτω τΐ μέρος έκεΐνο τής Εκ

κλησίας, ψ ϊράχηλίς έστι τδ δνομα. Πρώτον τοίνυν

έξετάσαι προσήκει ποίον έν τω καθ' ημάς σώματι

μέρος , τφ δνόματι τοϋ τραχήλου προσαγορεύεται,

εΐθ' οΰτιος έφαρμόσαι τιρ τής Εκκλησίας μέλει τδ

δνομα. Οϋκοΰν τδ έ^ρΊζωμένον έν μέσω τών ώμων,

άνέχων δέ τήν κεφαλήν έφ' έαυτοΰ, χ&\ άντ\ βάσεως

τοϋ ύπερκειμένου γινύμινον, τράχηλος δνομάζεται ■

ου τδ κατόπιν μέν, όστέοις έρείδεται · τδ δέ προδε-

βλημένον έλεύθερόν έστι τής τών όστε'ων περιβολής.

Ή δέ τοϋ όστέου φύσις , οΰ καθ' δμοιότητα τοϋ πή-

χίως ή τής κνήμης συνεχής έστι πρδς έαυτήν κα\

άδιαίρετος, άλλά πολλαχοϋ τών όστέων έν σπονδύλων

σχήματι διηρημένων, διά τών πεφυχύτων αϋτοίς νεύ

ρων καΙ μυελών και συνδέσμων ή ένωσις αύτή πρδς

άλληλα γίνεται, κα\ διά τοϋ μυελού τοϋ αύλοειδοϋς

κατά τδ μέσον διήκοντος, ου ή περιοχή μέν πρδς τάς

μήνιγγας, αύτδ δέ τδ έγκείμενον πρδς τδν έγκέφαλον

ήνωται · έν δέ τοις έμπροσθεν περιέχει μέν τήν άρ-

τηρίαν δ τράχηλος, ή δοχεϊύν έστι τοϋ πνεύματος

τοϋ έξωθεν ήμϊν είσοικιζομένου τε κα\ είσρέοντος,

δι' οϋ τδ έγκάρδιον πΰρ πρδς τήν ένέργειαν αύτοϋ

τήν κατά φύσιν άνα^όιπίζεται. Περιέχει δέ κα\ τής

τροφής τάς είσόδους, διά τοϋ λαιμού τε ν.α\ τοϋ λά-

ρυγγος, πάν τδ διά τοϋ στόματος είσαγόμενον πρδς

τήν κοιλότητα τήν δεκτικήν τούτων διαπορθμεύων.

Έχει δέ κα\ άλλο παράτά λοιπά τών μελών έξαίρετόν

τι δ τράχηλος. Κατά) γάρ τήν άνω τής αρτηρίας

θέσιν, έστ\ν έν αύτώ τής φωνής τδ έργαστήριον, έν

φ τά φωνητικά πάντα παρεσκεύασται δργανα, δι' ων

άπογεννάται ό ήχος, τώ άναδιδομένω πνεύματι περι-

δονουμένης έν κύκλω τής άρτηρίας. Οϋτω δέ τοϋ σω

ματικού μέλου; ήμίν διαγραφέντος , εΟκολον 5ν εί^
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διά των ένταϋθα θεωρηθέντων κα\ τδν τοΰ έκκλησιαστικοϋ σώματος τράχηλον κατανοητοί ■ δστις έστ\ν 6

διά των καταλλήλων ενεργειών το δνομα τοϋτο κυρίως άναλαμβάνων, τράχηλος τε όνομαζδμενος, κα\ τψ

πύργψ τοΰ Δα'β\δ δμοιούμενος.

Πρώτον μέν οδν, δ δή κα\ πρώτδν έστιν, εΓ τις την Α Ρπιηιιηι εΓ^ο ο,ικνΙ βΐ ρπεοίριπιηι 681, δί ςυίβ ία

άληθινήν τοϋ παντδς κεφαλήν έφ' έαυτοϋ βαστάζοι, 86 ροΠ»1 νβπιπι εβραΐ υηίνβΓβί, ϋίπιΐ ίηφιβπι εβρυΐ

εκείνην λέγω τήν κεφαλήν, ήτις έστιν 4 Χρίστος, έξ

οΰ πάν τδ σώμα συναρμολογείται και συμβιβάζεται,

ούτος κυρίως φέρει έφ' έαυτώ τοϋτο τδ δνομα. Πρδς

τούτοις εΙ τοΰ πνεύματος έστιδεκτικδς, τοΰ τήν καρ-

δίαν ήμών πυροειδή ποιοΰντος καΐ έκθερμαίνοντος ,

κα\ εί διά της εύήχου φωνής υπηρετεί τψ λδγψ. Ούδέ

γάρ άλλου τινδς ένεκεν τήν άνθρωπίνην φωνήν δ θεδς

τ|5 άνθρωπίνη φύσει ένετεκτήσατο , ή ίνα δργανον ή

τοΰ λίγου, διαρθροϋσα δι' έαυτής τά της καρδίας

κινήματα. Έχέτω δε ούτος δ τράχηλος χα\ τήν θρε-

πτικήν ενέργειαν, τήν διδασκαλίαν λέγω, δι' ής παντ\

τψ σώματι της Εκκλησίας συντηρείται ή δύναμις.

Έπιδδεοϋσης γάρ άε\ της τροφής, έν τψ είναι δια-

ηιιοιΐ β&Ι ('.ηηβιιικ, βχ ςιιο οηιηε εοΓρυβ εοπιρίηςί-

Ιιιγ 61 εοημιη{;ίΐιΐΓ, ίκ ίη 88 ρΓορπβ ΓεΝ Ιιοο ηο-

ιηβη. Ρπείετε» αυίειη $ί εεΐ 08ραχ δρίηΐυεςυί οοτ

1 1 ο 6 1 πι 1 1 1 πιΐιΐίι ί^ηευιη εί οαΙοΓααΙ, οι δί ρεΓ $οηο-

γ α ιιι νοεεηι (ΙβδβΓνϊΐ οΓηΙίοιιί. Νοη εηίηι η 1 ί 3 ά"β

αυ&3 Οευδ ηυηιαηαηι νοεεηι ηαίπΓβΒ Ιιοηιίηιιηι ο$(

ίηϋποίΐΐιΐδ, ΐ[!ΐ.ιηι υΐ 88»εΙ ϊηδίΓυηιβιιΐιιτη οτβΐίοηίβ,

ρεΓ βε εοηΐ'ι» πιοΐυβ εχρΓίΓβη* εί (ΓιεΓιηβΐιεηβ. Ηβ-

Ιιοηΐ αυΐεηι ηοε ςυοηυβ εοΙΙιιηι ηιιίπεηιΐϊ ορειαίίο-

ιιοιιι, (Ιοείπηαηι, ϊηηιιαιη, ρβΓ ηιιβιιι Ιοίί εοτροιϊ

ΕοεΙββίχ εοηδβΓναΙιΐΓ νίΓΐιιβ. Αιΐνοηΐεηιε εηϊηι ηη-

Ιπιηεηΐο εοηβεΓνβΐιΐΓ εοτριιβ ϊη βδδοηΐία. δια »α-

Ιεπ) ιΐοίϊείοΐ, Ιαίιοδοίΐ, εί ϊηιοΓίι. ΙπιϊΙ.ίπγ «ηίοπι

μένει τδ σώμα · έπιλειπούσης δέ, φθίνει χα\ φθείρε- Β ει εοηοίηηβπι νεΓΐεΙ)Γ3πιιη ρο$ί(ιΐΓ3ηι, εο ςυοιΐ

ται. Μιμείσθω δέ και τήν έναρμόνιον τών σπονδύλων

θέσιν, έν τψ τους χαθ' ϊκαστον έν τψ λαώ συντε-

λοΰντας βιά τοϋ συνδέσμου τής ειρήνης, έν άπεργά-

ζεσθαι μέλος , κλινίμενον τε κα\ άνορθούμενον, κα\

καθ' έκάτερον τών πλαγίων εύκινήτως μεταστρεφδ-

μενον. Τοιούτο; τράχηλος δ Παύλος ή"ν, και εΓ τις

Αλλος κατά μίμησιν έκείνου τδν βίον κατώρθωσεν, δς

έβάστασε μέν τδ δνομα Κυρίου, σκεύος έκλογής τψ

Δεσπότη γενδμενος · κα\ ούτως αύτψ δι' ά/.ρίβειαν ή

κεφαλή τών δλων έφήρμοστο, ώστε κα\ όσα έλάλει,

μηκέτι αύτδν είναι τδν λαλούντα , άλλά τήν κεφα

λήν αύτοϋ φΟέγγεσθαι · καθώς επέδειξε τοίς Κοριν-

θίοις τδν Χριστδν έν αύτώ λαλοϋντά τε καΐ φθεγγό-

μενον. Ούτως αύτώ εύφωνδς τε χα\ εύηχος ήν ή άρ· ρ

τηρία, διά τοϋ άγίου Πνεύματος διαρθροϋσα της άλη-

θείας τδν λδγον ■ ούτως αύτώ πάντοτε τοις θείοις

λογίοις δ λάρυγξ κατεγλυκαίνετο, τρέφων δλον δι'

έαυτοϋ τδ σώμα τοις ζωοποιοϊς έκείνοις διδάγμασιν.

Εί δέ καΐ τδ τών σπονδύλων ζητείς, τις ούτω πάντας

«Ις έν σώμα συνήρμοσε τψ συνδέσμψ τής ειρήνης κα\

της άγάπης ; Τίς ούτως έδίδαξε τδν τράχηλον κλίνε-

σθαι έν τοϊς ταπεινοΐς, καΐ συμπεριφέρεσθαι πάλιν

έν τψ τά άνω φρονεϊν, κα\ πρδς τά πλάγια περισκο-

ττείν εύστρδφως τε καΐ εύκινήτως, έν τψ τάς ποικί

8ίη§υ1αΓ68 ηαί ΒΐιηΙ ϊη ρορυΙο, ρεΓ Ιίριηεηΐυπι η γ,

νϊιΓϋϋΙυπ) ρηοΪ8, υηυπι εΟΓιοΪ3ηΙ πιβιη1)πιιη, ςυοά

ίηεΙίιιείυΓ βίςιιβ οπρίιιι-, ει ΓίεϊΙί ηιοΐυ ίη <]\ιοά-

ειιιΐ(|υε Ι3ΐιΐ8 εοηνβΠ3ΐιΐΓ. Τ»Ιε εοΙΙιιιιι 8Γ31 Ρβυ-

Ι«8, 61 8Ϊ ςιιίβ βΐΐυδ ϊρβυιη ίηιίΐβιΐδ τεείβ νϊΐίΐη ϊη—

δΐίΐυίι, ςυί ροΓίονίΐ ηυ'κίειη ηοηιεη Οοπιίηί, ΓδεΙυβ

Οοπιίηο να$ εΐεειίοηίβ; ει εί 3(1βο αεευΐ'ηΐε α<Ιβ -

ρΐ.ιΐιιιη ΓυϊΙ οαριιΐ, υΐ ε( ηυχευιΐφΐε άίεβΓεΙ ηοη

ηιηρίίυβ εββεΐ ίρβε Ιοηυεηβ, 86(1 ε3ρυΐ ε]ιιβ Ιοςιιε-

ΓβΐυΓ, ςιιοηιοιίο ίηιΐίεβνίΐ ΟοΓίηΙΙιϋ» ϋ1ΐΓΪ8ΐυιη 6856

ςυΐ ϊ ιι ίρ80 1οςυεΙ>3ΐυΓ βΐ οηυηΙι»Ικη Ιΐ3 εΐο-

ηιιοηδοί Ιιεηβ βοηβηβ ίρβί εΓ3ΐ 3γ16γι3, ςιΐ33 δρΪΓΪΙυ

νβΓ^υηι (1ΪΓΪςε1)3ΐ νεΓ'ιΙβΙϊ*. Ιο ιϋν'ιηίδ βΙοηυϋι

οηιηίηυ (Ιιιίεβί 0ε1)βηΙ ίϊυεββ 6]υβ, υΐ ςιιί ριτ μ

ΙοΙυιη ηυΙΠΓΟί εοΓρυβ νίνίΐΐείβ ΠΙΪ8 (Ιοευιιιεηΐίβ.

Οποί δί εΐίβηι ηυχη$ άο νεΠεΙίΓΪβ, (]ΐιί8 ϊ Ια οηιιιββ

οοηιροκ'α ίη υηυιη εοΓριΐϊ νίηευΙο ρβείβ ει εΗβΓί-

Ιαΐΐ5? Οιιίβ βίε (Ιοειι'ιΐ εοΙΙυπι ϊποΙίη.ίΓΟ ίη ίίβ ηιι;Β

βαιιΐ 1> ιι ιιι ϊΐΐα ει &Ι>]βεΟ, 61 86 ίη οιηηβπα &ίηιιιΙ

ρϊΠβΙΙΙ ν6Γ83Γ6, 61 ΠΙΓ51ΙΙ11 εΓΪββΓ8, 83 ς036 $υρΓ3

8ΐιηΐ εηξίΐαηαΌ, ει ίη οοΐίςυιιιη εΪΓειιηικρίείεηϋο &β

ιιιοΙ)ΊΙίΐ6Γ εοηνεΠεΓε, ίη ύβΐ'.Γιηνηϋίδ βΐ οβνεικίί»

νατίίδ (1ί3ΐ)θΙΊ ίιΐ8Ϊ«1ίί8? Τ3ΐε ετςο εοΙΙυιη ίυίΐ *ιϋΙΙ-

εβίυηι 3 Οβν'κΐβ.

χας τοΰ διαβίλου μεθοδείας έκκλίνειν κα\ άσφαλίζεσθαι ; Ό τοιοΰτος ουν τράχηλος δντως παρά τοϋ Δα

βίδ ψκοδδμηται.

Νδει δέ διά τοϋ ΔαβΊδ τδν βασιλέα τδν τοΰ βασι- ΙιιΙεΙΙί^β αιιΐβπι ρεΓ ϋβτίϋ τεςεπι , ρβίΓβπι Γε^ίβρ

λέως πατέρα, 8ς έξ άρχής τδν άνθρωπον κατεσκεύασε ςυί 31) ίηίΐίο εοη&Ιί1υί( ηοηιίηειιι υΐ 68861 ΙϋΓΓίβ , 61

πύργον είναι, καΐ ούχ\ σύμπτωμα, καΐ διά της χά- ρ ηοιι υΐ εβϋεΓβΙ , 61 ρεΓ £Γ3ΐΪ3ΐιι ευπι Π1Γ8ΙΙ5 8ε<ΠΙί-

ριτος αύτδν πάλιν άνψκόδδμησεν, άσφαλισάμενος τοις εβνίΐ ηιιιΙΙίΐ ηιυηίΐυιη ε!νρεΪ8, ϋΐ ίηϊιηίεΟΓυηι ίη-

πολλοίς θυρεοίς, ώστε μηκέτι αύτδν ταίς τών πολε

μίων έφδδοις εύεπίβατον είναι. Οί γάρ κρεμάμενοι

θυρεο\ , ούκ έπ\ γης κείμενοι, άλλά διαέριοι περί

αύτδν θεωρούμενοι , και μετά τών θυρεών , αί τών

δυνατών βολίδες , φδδον έμποιοΰσι τοις πολεμουμέ-

νοις · ώστε μήτε τήν άρχήν έγχίιρήσαι καταδραμείν

τοϋ πύργου. Οΐμαι δέ τήν άγγελικήν φρουράν έν

κύκλω περιτετειχισμένην τδν τοιούτον πύργον τώ

Ιλήθει τών θυρεών ήμΐν διασημαίνεσθα:. Δείκνυσι

·ν II ϋοΓ. χιιι, 3,

8ΐιΙιί1>ιΐ3 ηοιι ΓαείΙε 3ΐηρΙίυ$ ρο88εΐ ίηνχΐί. Ναιη

ρβικΙβηΙοβ εΙνρεί , ηοιι ίη Ιογγ3 8ίΐί , 8ε<1 3βΓΪί , ιιι

ίρβο εοιΐ8Ϊ(1εΓ3ΐί , ει ευιιι είβ ειίαιη Ικιϊι»; ροίειι-

ιίυιη 3(ΓεΓυηΙ Ιογγογοιιι ηοβίίύυβ : 3(160 ιιΐ ηβ οιιι-

ηίηο ηυίϋεπι βιηίεβηΐ Ιιιγππι ίιιν.κίοι-ο. Εχίβΐίιηο

βυΐεηι βαιη Ιιιγππι οίνροοπιπι ιιιυΐΐίιυιΐίηε, 8ίςηίΓι-

03Γε 3η£εΙίειιπι ρΓα;5ί(1ίιιιη ςιιο είΓευιηβερίί βυιηυδ.

ΟβίεηάΊΐ βυΐεηι ειίαιη Ιΐ38ΐ3Γΐιπι ηιεηΐίο βιιηι $ειι-

8υαι. Νοη ειιιιυ »1>$ο1ιιΐε ιΐίχίι Ιΐ3$ΐ3$, βεά ΓοΓίίυιη



955 !·Μ38. «ΚΕΟΟΚΠ ΝΥ55ΕΝΊ

3ιΙ]βιΐΊοηβ οδίεηιίίΐ βοβ ηυί ρτο ηο!)Ϊ8 ύ'εριίβηβηΐ : Α δέ κα\ ή των βολίδων μνήμη τήν τοιαύτην διάνοιαν.

3άεο ιιΐ ςιιοά (ΙκίΙυΓ, εοηνεπϊαΙ βΐ ηυοά βδΐ ϊη

ΓηλΙιιπϊ : (Μαίπι ηΐίΐαΰϊΐιιτ αηζΐΐα» Ίη άττηχία Ιί-

ηιβηΐϊιιιη οηηι . ιΐ ίιίη·\ αίήι βο$ ". Νιιηιεπίδ αιιίειη

ιηίΙΙβ ηοη νϊύεΐιΐΓ ρΐίΐηβ $ΐ^ηίίΐε»Γβ α'εηηπυηι οεη-

Ιειιηηοπιιη , ββιΙ αεεερίιΐδ ΓιιϊΙ 3 δεηρΐυΐ'3 αά \η-

(!κ Γΐ!κ1;ιιη ηιιιΐΐίΐυάίηειιι. δοΐεΐ εηίπι ριτ ϊΐιυδίιπι

'δεπρίιΐΓ* Ιιοο ηυηιβΓο Βΐ^ηίίϊοαΓΪ πιιιΐιίίικίο, δ>ευΙ

Οανίϋ «Ικ'ίι ρΓΟ ιηυΙΓιΙυαΜιιε, ΜΗΗα αΙ>ιιηάαηΐί%ιη ",

εΙ,5«ρβΓ (χϋ/ι'α αντί βί ατρβηΐϊ". δίε ίΐαηυε εηΙΙιιιη

3ηίιιΐ3(1νβΓΐίηιυ8 πιάΐεεδ 3§6Γ6 βυρεΓ ΚιιηιβΓοβ ; ρ«>Γ

ΙιιΐΜΐι:ι·ο5 3υ1βπι ςιιί))ΐιβ εοΙΙιιηι ββΐ 3(1η»1υιιι, ίιιΐβΐ-

Ιίςίιηιΐδ 8ΐιΐ(1ϊ» α^κπιΓι βί ορεηη,ΐϊ , ρεΓ ι|ΐι;ε ηοδίΓΐ

1)Γ3εΙιί3 «ιιβηι ορεΓ3ΐιΐιΐΓ δΐιΐυίειη. Οι.ί νβι-ο ιΐιΐί-

£βιιΐβΓ εβ (]ΐι% δυηΐ οΊεΐα ρεΓρεηιΙίΙ , βχ ϊίδ εοΐΐίςίΐ

Οϋ γάρ άπλώς είπεν, βολίδας, αλλά τή των δυνατών

προσθήκη τους ΰπερμαχοΰντας ήμϊν ένεδείξατο' ώστβ

συμβαίνειν το λεγόμενον , δτι ΠαρεμβαΛεί άγγε-

3 ος ΚνρΙον χύχΛφ τώτ <ρο6ονμέτων αύτύν, χαΐ

ρ~ύσεται αυτούς. Ό δέ των χιλίων άριθμός ου μοι

δοχεϊ δι' ακριβείας σημαίνειν τήν των έκατοντάδων

δεκάδα ■ άλλ' είς πλήθους Ινδειξιν παρελήφθη ϋπδ τοΰ

λίγου. Σύνηθες γάρ έστιν έκ της καταχρήσεως της

Γραφής , τω αριθμώ τούτω το πλήθος ένδείκνυσθαι ,

ώς φησιν δ Λαβ\δ άντ'ι τοΰ πλήθους , ότι ΧιΛιάδες

εύθηνούντων,χαΧ,Ύπέρ χιΛιάδας χρνσίου χάί άρ-

γυρίου. Οϋτω μέν οϋν τδν τράχηλον τδν έπ'ι των

ώμων έρ^ιζωμένον κατενοήιαμεν. "Ομους δε νοοϋ-

μεν , ο!ς έπιπέφυκε , τάς πρακτικάς τε κα\ ένεργη-

3ΐΐ£ΐηειιΙυιιι 3ηίιη% ου» ίιι ϊΐΐυιιι εη£ίΙυτ, φίαιιιΐο- ^ τικάς σπουδάς,δι' ών οί βραχίονες ήμών τήν σωτη-

ρίαν έαυτών κατεργάζονται. Τήν δε πρδς τδ μείζον

έπαύςησιν της κατά Θεδν υψούμενης ψυχής συνεϊδε

πάντως ό έ-ιστατικώς τοις λεγομένοις ακολουθών ,

δτι πρότερον μέν άγαπητδν ην τζ νύμφη ϊππψ δμοιω»

θήναι τϊ) καταγωνισαμένη τον Αΐγϋπτιον τύραννον,

και πρδς τοϋς ορμίσκους έμφερώς Ιχειν τήν επί τοΰ

τραχήλου εΰπρέπειαν νυνί δέ πόσην αύτη μαρτυρεί

τήν πρδς τδ άγαθδν τελειότητα, ότι οϋχ όρμίσκοις

τισ\ περιδεραίοιςπροσεικάζει τοΰ τραχήλου τήν ώραν,

άλλα πύργος είναι διά τδ μέγεθος λέγεται , δν περί-

6λε-τον ποιεί κα\ τοις πόόόωθεν άφεστηκόσιν άπο-

σκοπούμενον, ού μόνον ή περ'ι τήν οίκοδομήν φιλοτι

μία , έφ' ότι μήκιστον τδ ύψος έγείρουσα ' άλλά καΐ

30 ή τοΰ τόπου θέσις, φυσικώς ύπερανιστώσα τών γειτ-

γ, νιώντων; "Οταν, τοίνυν βασιλέως μέν Εργον ό πύργος

((ΐιί(Ιειΐ) |>γ'ιιι8 εοιιΐεηΐ3 οπιΐ, ίιι δίιιιϊΐίδ ιΙκίίίΊμγ

«φιί$ .|υί Ινπιηηιιηι εχριικηαπιηΐ /Εχνρΐίιιπι , ιιίςιιβ

οοΙΜ (ΙεοοΓ ειιιη η>οηίΙίύιι* εοη)ρ3Γ3ΓεΐυΓ : }3Π> νεΓΟ

φίαιιΐϋΐη Ι>οιιί(ΐΙί8 ρεΓΓειίίοηεπι ίΐίαιη 8Ϊ1)ί εοηεί-

1Ϊ388ε ιεβίϊΐιΐΓ, (Ιυηι ηοη 3ΐίςυίΙ}ΐι$ εοΙΙί ηιοηίΐίυυβ

«ι ιοιηυίΙ>ιΐ8 388Ϊηιίΐ3ΐ εοΙΙί ρυΙιΗΓΪΙυοΊηειη : $εά

Ιιιγπ8 6856 (ΙκΊΐπΐ' ριορίεΓ πΐ3^ηϊΐιΐ(1ίΐ)6ΐη : ςυβηι

ΐη$Ϊ£ηειιι , ει εοηβρϊευβπι Γηε'ιΐ, ϋβ ηιιί ριοευΐ

3ΐ)$ιιηΐ εοιΐ8ίιΙιτ:ιηΐίΙ)υ8 , ηοη βοΐυιη χιϋΓιεϋ η>»-

ςηϊΗεβηΐΪ3 , εΐ ηιιοά ϊη ηιαχϊιηβηι · \ ,ι.ι',.ι βίΐ »Ι-

ιίΐιηϋηβηι , βειΙ ει Ιοεί ροκίΐιΐΓΐ, ςυ« ηΐΐιΐΓβΙίΐεΓ

38811ΓξίΙ $ΙφΓ3 Ιθ03 ΥΪΙ'.ίΐιΛ ? 0υ3ΙΙθΌ (Ί'ρο ΐνμιδ

ςιιίιΐβιη ορυβ β$1 ΙυΓΓίβ , ίη(;Γε(ΙίΐιΐΓ αυΐεηι βιιρεΓ

εχεοΐ83ΠΊ νίΐχ αςεηά» Γ3ΐιοηεηι , Ιαηε Ωι-πιιιηι

8ΐ3θί1ε 6886 οβίεηιΙίΐυΓ «ριοιΙ β Οοηιίηο αΊείΙιι

Νοη ροΐβίί ιΛκοιηα ίίίβ άνϊΐαι ηνπ $ϊ(α βιΐ αιρτα

ηιοηΐΐ **. ΙηίεΙΠςε βιιίεηι ΙυΓΓβπι ρΓο οινίοΐο.

Τεηιριιβ βυΐεηι Γοργϊι εΐίίΐιι (Ιιιηβ εηρΓΟίε ηίηηυΙοβ

<0Ι18Ϊ(ΐ6Γ3Γ6 , (|υί ΥΟεΛΙΐΙϋΓ 3 ΥβΙ'ΙΐΟ ΙΐΙ)8Γ3 , ((1136

ιιΐ0Γ3ηΐιΐΓ είκΐ εοΓ 8ροη8;ε, βίου! <ϋεΓΙ, ΰνο ηΰβτα

I ιι α ί/ιΜί άαο ΜηηιιΙΐ οαρτεα: φοηέΙΙί ηνί ρα$€\ιηΙητ

ίη ΙίΙϋ$ : ρΓορΙβΓβο ςυοιΙ ίηΐΓ3 η«ε οΊιο 8ίΙ δίΐυβ

εοΓϋίδ , (μιοππη ρββευβ ηοη βυηΐ Γεηυιη 61 βρϊιιη ,

«εά Ιί1Ϊ3 ((η* Ιοίο ριςεεηοΊ ΙβηιροΓβ Πογ68 ρογγϊ-

βΐιιιΐ, ει ηοη εβΓίο ΙβηιροΓβ βοΓεην, ει εει ίο ΐειιι-

ροΓβ πιηιχεδοιιηΐ , βειΐ ρεΓρείιιπηι Ιιίβ ΙιίαηαΙίβ ρβΓ

86 ρΓ*1)εηΐ ηυΐΓϊηηβιιΙιιηι , ηΐ ηοη αιηρίίιιβ ιίοιιιΐ-

ιιεηΐυΓ υηιΙ)Γ9β 6ΓΓ0ΓΪ8 , ευ]ιΐ8 ϊη Ιιαηε νίίβηι εοη-

ΓεΓίιΐΓ δΙηοΊοη! ; δεο" ευηι Ιυχ ]»ιη οηιιιί εχ ρηηε

ίΙΙυχετίΙ , ίΙΙιΐδίΓειιΙιΐΓ οηιη'ιβ ρει- ιΐίειη, ςιιϊ Ιυεβηι

ιΐϋί νυΐι 5ρΊΓ3ΐιι1ο (ΙιίΤυηιΙαι. δίε εηίιη αΊείΙ νεΓ-

ήυπ» : ΰοηβο ριηρηανβήΐ άίει , «ι ιηοΐοε (αβτϊηί ιι»η-

6γ«. δεϊδ βιιίειη οιιιηίηη Ιβ ιΐίϋίεϊδδβ εχ Ενοη^ε-

Ιιο, ηιιοά 851 δρίηΐυδ βιηείαβ, ςιιί ρβΓ ίιΐ ιμιοιΙ

8ρ'ΐΓ:ιΐ υΐιί νιιΐΐ, Ιυεβιη »ΠεΓΐ ϋβ ψιϊ βείυηΐ, ιιηάβ

τβηΪ3ΐ , εΐ ςιιο νβϋβΐ : ηυο ηυηο 1οι]ΐιίΐιΐΓ εοη-

Ιεχίιΐδ 1>υ]ιΐ8 ΟΓαΙϊοπί» , ϋϋΓ.εηδ : Ζ>υο κίιβι>α Ιιια

ιίοιίί άηο Ιήηηυϊι ροηιΙΙί ζαρηα; , ηαί ραιαιηΙΗΤ ίη

<//»«, άοηκ ριηρίηΐ άίιι ιΐ ηοχχαηΐντ ν,ηχύτα. δειΙ

ήν, επί δέ της υψηλής πολιτείας βεβηκώς τύ/η, τότ*

άληθές έπιδείκνυται τδ παρά τοΰ Κυρίου λεγόμενον ·

ότι Ου δύναται πόΛις χρν6ϊ\ναι έπάνω δρονς κει

μένη. Νόει δέ μοι πύργον άντ\ της πόλεως.

Καιρδς δ' άν εΓη κα\ τοϋς δύο νεβροϋς της δορκά-

δος κατανοήσαι, οΐ περί τήν καρδίαν τής νύμφης

αύλίζονται, ματτο\ κληθέντες παρά τοΰ Λόγου, καθώς

φησι ■ Αύο μαστοί σον ώς δύο >ε6ροΙ δίδυμοι

δορχάδος, οί νεμόμενοι έν τοις χρίνοις ' διά τδ

μεταξύ τούτων είναι τής καρδίας τήν θέσιν, ών ή

νομή ού χόρτος έστ\ν ή άκανθα, άλλά κρίνα παντ\

τψ τής νομής χρόνω τδ άνθος έαυτών παρατείνοντα,

κα\ ού κατά καιρδν άνθοϋντα, ούδέ έπ': καιροΰ μα-

Ρ ραινόμενα ■ άλλά διαρκή παρεχόμενα τοις νεβροίς

τούτοις δι' έαυτών τήν τροφήν, ώς άν μηκέτι αϊ

σκια'ι κρατώσι τής σπουοαζομένης περί τδν βίον

άπάτη;· άλλ' ήδη τοΰ φωτδς -ανταχή δΐϊλάμψαντος,

καταυγασθή τά πάντα διά τής ή μέρας, τής δπου θέ

λει διαπνεούσης τδ φώς. Οϋτω γάρ φησιν ό Λόγος ·

"Εως ου διαζνρύσχι ι) ι\μέρα, χαϊ χινηΟώσιτ αϊ

σκιαί. Οίδας δέ πάντως παρά τοΰ Ευαγγελίου μαθών,

δτι τδ Πνεΰμά έστι τδ άγιον, τδ διά τοΰ πνεϊν δπου

βούλεται φώς έμποιοΰν τοις έ-ανισταμένοις όθεν

έρχεται , και ποΰ υπάγει ■ περ\ ου νΰν ό λόγος ούτως

διεςέρχεται· άύο μαστοί σου ώς δύο νενροϊ δίδυ

μοι δορχάδος, οί Υΐμόμενοι εν το'ις χρίνοίς, ίως

" Ρδ»Ι. χχχιμ, 18. »' Ρδηΐ. ίχνιι, 18. «7 Ρ«1. εχνιιι, 72. " ΜαΙΙη. ν, 14.
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οί Βιαπτεύσχ) ή Ί\μέρα, καΧ χινηΟώσΐγ αϊ σχιαι'. ,

Αλλά τδ μέν ήμέραν λέγεσθαι τδ Πνεύμα τδ άγιον,

ιρώς πνέον οΤς αν έγγένηται, ούκ οΐμαί τινα των νοΰν

έχόντων έπιδιστάσαι τω λόγιο. Ε'ι γαρ υίο\ φωτδς

. καΙ υίοΐ ήμέρας γίνονται οί γεννηθέντες παρά τοΰ

Πνεύματος, τ£ άλλο χρή νοείν τδ Πνεϋμα το αγιον, ή

φως καΙ ήμέραν, ής ή πνοή φυγαδευτική των σκιών

της ματαιότητος γίνεται ; Ανάγκη γαρ πάσα τοΰ

ήλιου φανέντος τάς σκιάς μή μένειν, αλλά μεταχω-

ρεϊν τε καΊ μετανίστασθαι. Τδ δέ περ\ τών δύο νε-

6ρών της δορκάδος μυστήριον εύχαιρον άν εΕη προσ-

θεϊναι τή εξετάσει τοΰ λόγου, ών δίδυμος μέν έστιν

ή γένεσις, τροφή δε τδ κρίνον ■ τόπος δέ νομής, ή

άγαθή τε κα"ι πιαρά γή. Αύτή δέ έστιν ή καρδία,

κατά τδν της παραβολής τοΰ Κυρίου λόγον · έν αύτή*

δέ νεμόμενοι, κα\ τους καθαρούς εξ αϋτής λογισμούς

άνθολογοΰντες, πιαίνονται. Τδ δέ άνθος τδ κρίνον δι-

πλή« έχει τήν χάριν παρά τής φύσεως, εύπνοίας τή

εύχροία συμμεμιγμένης, ώς καθ' έκάτερον είναι τοις

δρεπομένοις έράσμιον, εΓτε τή δσφρήσει προσάγοιεν,

εΓτε τοις δφθαλμοΐ; τοΰ κάλλους τής ώρας κατατρυ-

φώεν. Ή μέν γάρ δσφρησις τής τοΰ Χριστού εύωδίας

πλήρης γίνεται · διά δέ τοΰ είδους ένδείκνυται τδ

καθαρόν τε κα\ άκηλίδωτον.

Τάχα τοίνυν ήδη διά τών είρημένων σεσαφήνισται

ήμϊν τδ ύπδ τοΰ λόγου δηλούμενον, ότι δύο άνθρώπων

έν τοις καθ" έκαστον θεωρουμένων, τοΰ μέν σωματι

κού τε κα\ φαινομένου, τοΰ δέ νοητοΰ τε χα\ άορά-

του, δίδυμος μέν άμφότερός έστιν ή γένεσις, κατά

ταύτδν άλλήλοις συνεπιδημούντων τώ βίω. Ούτε γάρ

προϋπάρχει τοΰ σώματος ή ψυχή " ούτε προκατα

σκευάζεται τής ψυχής τδ σώμα · άλλ' δμοχρόνως έν

τή ζωή γίνονται. Τροφή δέ τούτοις κατά φύσιν μέν

έστιν, ή καθαρότης και εύωδία, χα\ πάντα τά τοιαύτα

ών εύφοροΰσιν αί άρεταί. "Εστί δέ δτε τδ δηλητήριόν

τισιν άντ*ι τροφίμου σπουδάζεται, οι ούχ"ι τά άνθη

τών άρετών έπιβόσκονται, άλλ' άκάνθαις έπιτέρπον-

ται καΐ τριβόλοις. Ούτω γάρ τής παραβολής τοΰ

Ευαγγελίου όνομαζούσης τάς άμαρτίας ήκούσαμεν,

ών ή κατάρα τοΰ δφεως τήν κακήν βλάστην έδη-

μιούργησεν. Επειδή τοίνυν διακριτικών οφθαλμών

εστι χρεία, τών δυναμένων έν άκριβεΐα διαγνώναι τδ

κρίνον τε καΙ τήν άκανθαν, καΙ τδ μέν σωτήριον

προελέσθαι, τδ δέ φθοροποιδν άποπέμψασθαι · διά

τούτο τδν καθ' όμοιότητα τοΰ μεγάλου Παύλου μαζδν

τοις νηπίοις γενόμενον, κα\ γαλακτοτροφοΰντα τους

άρτιγενεϊς τής Εκκλησίας, δυάδα μαζών άλλήλοις

συγγεννηθέντων τών τοις νεβροΐς τής δορκάδος άπει-

κασμένων ώνόμασεν , διά πάντων μαρτυρών τώ

τοιούτω μέλει τής Εκκλησίας τδ δόκιμον δτι τε

καθ' έκάτερον εύοδοΰται πρδς τήν τών καθαρών κρί

νων νομήν, όξυδερκώς διακρίνον τού τροφίμου τήν

άκανθαν και δτι περ\ τδ ήγεμονικδν άναστρέφεται,

ου σύμβολον ή καρδία έστΙν, ή δι' έαυτής τους μα-

ζοϋς ύποστρέφουσα· κα"ι έτι πρδς τούτοις, δτι ούκ

έν έαυτώ κατακλείδι τήν χάριν, άλλ' έπέχει τοϊς δεο-

μένοις τοΰ λόνου ττν θηλήν, ώς άν τροφδς θάλπει τά

ς υο<1 ιΐίεβ ςιιίιίειιι «ΙϊοαίυΓ £ρίηΐιΐ8 83ηειιΐ8 , ϋ» ϊπ

() ιι ί Ιιιΐδ ΓυεπΙ Ιιιεεπι βρΪΓβηβ, ηβιηίηβπι 8886 Μ*Η·

Ιγογ εχ ϋδ φιί βαρϊυιιΐ ςυί ιΐϋϋίΐβΐ. δί εηίηι Γιαπί

ΑΙΐΐ Ιυεί$ βΐ Γι I ϋ ώεί ηυΐ (ξοηβΓβηΐυι- βχ ββηείο δρΐ-

ΓΪΙιι : ςυ'κΐ βΐ'ιυό! ίηΙοΙΙίββιχ οροΓίβΙ δρίηΐιιιη δβη-

εΐιιηι , ο,υαηι Ιυεειη βΐ (Ιίβηι , οιφιβ βρϊπιΐΐο εχρβί-

Ιίΐ υπι1)Γ38 νοηίΐαΐϊδ ? Οηιηίηυ βηίαι ηεεεβββ ββι,

ιιΐ ευπι βοΐ 3ρρ3πιβπΐ , ιιπιΙιγ* ηοη ιΐιβηεβιιΐ, βεά

ΐΓβιιβββηι ει (Ιί$εεϋ»ηΐ. Μ^δίοπυηι αιιίειη (1ε ιΙυο1)ΐΐ8

03ρΓβ3Ε ΙιίηηυΙίδ ορροιΊιιιηιηι ΓυβΓΪΙ 8ϋ]ίεεΓ8 νβι·-

Ιιοι-ιιηι εοιιΐβχΐιΐδ εχΒΐιιίιΐίΐΐίοηί , ο,υοπιηι βεηιίηυβ

ψΓκΙειη ίηίΐ ρϊΓίοδ , ηιιίππιβηΐυηι βυΐεηι ΙίΙίαπι ,

ρβδειιχ 3υ(εηι Ιειτα ϋοη3 εΐ ρίηςυίδ. Ε& βυΐβπι βδΐ

οογ, εοηνεηίβηΐεΓ ει ςιιοά άίείΐ ϋοιτιίηί ρατίοοΐ» '· :

ίη εο ρββεεηΐββ , ει ρυτβηιιη εο§ΐΐ3ΐίοηαιη εχ εο

ΟοΓβδ Ιε^εηΐεδ, ρίηςυεβευπί. ΡΙοβ αιιΐβιη Ιϊΐίί |>«1)βΐ

(ΙαρΓίΓβιη α ηαΐυτα %τ»ΐ\Λΐα , υιροίε βυανί οάοΓε &ί-

ιΐ) ιι I ηιϊβιο ευηι εοΙοΓβ : βιίεο ιιΐ ΐδ ίη ιιΐι-οςυβ 8Ϊ1

£Γ3ΐυ« ει 3ΐιιαίΐΙϊ$ 1ιοιηΐηί1)ΐΐ8, ιιΐ ςαϊ, ϊϊνε ηιο-

νεαηΐιΐΓ οΚ^εΐυ , βϊνβ οευΐίβ, β]»β £8 ροδβϊηΐ αϋιιηϋβ

οΙιΙβεΐ»π ρυΐε,ητίίαιίίηβ. 0(Ιοηιΐιΐ8 ςιιίιίβηι τερΙεΙυΓ

Ιιοηο οάοΓβ Ο'ΒΓκΙί , ρβΓ Γοπηαιη βιιίεηι οβΙειιϋίΙιΐΓ

ρυπΐ3β ει ηιιΙΙα β888 ϊηςυΐιοΐυπι ηι»ευΐ3.

ΓοΓίε ηυίβηι εοΓΟΒ) ηα» ά'ιοΐΛ δΐιηΐ άβοΙαηοίΙμΓ

0ΐ)3εαηΐ38 , δί οοε βίςηίΟεεί οΓβΐίο , ςιιο4 ειιηι άυο

Ιιοιηίηβδ εοηβίόετβηΐυΓ ίη βίιι^ιιΐίδ , ηηυβ ςυί(1ειη

εοΓροΓβΙίδ ει 3ρρο.Γθηβ, βΙΙεΓ νεΓΟ ςυί ΐιιίεΐΐίςβηΐίι

ρεΓείρίΐιΐΓ, ει ηοη εβί 3δρεεΐ»οΊ1ίδ , ββπιίηυδ ηιιί-

ά&Λ 881 βπιΙιοΓίιηι ΟΓΐυδ : οοηι ίρβί βϊωυΐ ίηΙβΓ Μ

εοιι]υηεΐί νεηϊαηΐ ίη νίιβηι. Ναιη ηεηυβ βηίηιη ββΙ

81116 εοΓρυδ ; ηβηοβ βηΐε ηηϊπιηιη εοηδίΓυίΐυΓ οοτ-

ριι« , 8β(1 εοάεηι ΙβηιροΓε ίη ν'ιΐ3 δίιηυΐ εοηνεηίαηΐ

3ε εοηβεηΐίυηΐ. ΑΠηιβηΐυιη βυίειη βίδ 8βευη(1ιιηι

η3ΐιΐΓ'3ηι ψιί(1επι εβί ρυηΐβδ ει ϋοηιιβ οάοΓ, ει ψιχ-

ειιηςηβ βυηΐ ε]υδΐηο(1ί,ηιιθΓυηι ΓεΓίΊΙεβ βυηΐ νίιΐυ-

Ιεβ. ΟηίιΐΛΐη βυΐεπο ηοηηιιηηιιαπι ΙβηεηΙυΓ ηια]θΓβ

βΐυϋίο νβηειιί ςιιαηι ηυΐΓίιηεηΐί , ςαί νίτΐυίαιη Οο-

Γίΐΐϋδ ηοη ρβδευηΐιΐΓ, 88(1 δρίηίβ (ΙβΙβείβηΙϋΓ 81 Ιγϊ-

Ιιυΐίδ. Νλιπ ρ»Γ3ηοΐ3πι Ενβη^εΐίί βικίΐτίιηυβ 8Ϊε ηο-

ιηϊηβηΐεηι ρβεεβίβ, ςυοΓυπ» ηιβίυιη ^βΓηιεη ββΓρεηΙίβ

ίβϋΐ'ίεβίΒ 8*1 πιβίβάίεΐ'ιο. ϋυιη εΓβο αίδεεπιεηίΐϊ νί

ρΓ,ειΙίΐϊ οευϋ βοεαΓβΐβ εχβείβςιιβ ροδβίηΐ (ΙίδοβπιβΓβ

ΗΙίυηι ει βρίηβιη , βΙ βϋ£6τβ ςηίάεηι ΐ<] ςυοά ββ(

1 δ3ΐοΐ3Γ8 , 3π)3ηα3Γβ 3υΙειη \ά <ι»οά 881 εχίΐίβΐβ ;

ρΓοριεΓεβ βυηι ψι'ι βίπιΐΐίβ αχ^ηο ΡβυΙο 681 ίηβΙβΓ

ηιιΐΓίείβ ΐηΪ3ηΐϊ1>Η8 , βΙ ΙβοΙβ ηυΐπΐ εοβ ηυί Γβεβηβ

031Ϊ δυηΐ ίη Εεείεβΐβ , άυο υ1>0Γ3 βίβιυΐ εοη^βηίΐβ

ηοπιίηβνίΐ , ηυβϋ αδδίπιίΐηΐβ βυηι ηίηηιιΐϊβ εβρΓεα ,

ρβτ οίΒηΙβ ΐεδίίΟεβηδ ε]α8ΐηο<ΙΊ ιηειηοτο ΕεεΙβ8Ϊ8Β

ρΓ3?δΐ3ηΐί3ΐη ίηεβδβ ϊ11 ϊ : ηυοά τεείβ (ΙεάοεβίϋΓ ιιιγ.ί-

ο,αβ εχ ρίΓίβ 3(1 ρββευβ ρυΓΟπιιιι Ιίΐίοπιηι , αουΐβ

εβΓηβηδ ει άίδεεΓηεηβ δρίηβπι 31) εο ςυοά βΓιΙ : ει

ηηοά τεΓδβΙυΓ ίη 63 βηίηυε ΓαειιΙΐβίε α,ιιχ ουιίηεΐ

ρτίηείρβίυαι , ευ]υδ οογ ββ( δΊ^ηυπι , φΐοϋ ρβΓ μ

3ΐίΐ υοεΓβ : εΐ ({υοά ίη είβ ηοη ϊη δβ ΐηείυϋίΐ %τζ-

Ιϊβπι, 88(1 ρΓ3β1)βΐ ε^βηΐίΐΐϋβ νετ!)ϊ ηΐ3ηιί1ΐ3ηι, 64

Μβιιΐι. χιιι, 5 βης.

ρλτηοι.. Οκ χυν.
30
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Ι3ΐιΐ)υαηι ηυΐπχ βυοδ ΓονβΙ ΠΙϊοί , δ'ιοιιΐ Γηοϊβΐιαΐ έΐ Α Εαυτής τέκνα, καθώ,- Εποίει τε καϊ Ελεγεν δ Άπό-

(ΙίεβΙ>3ΐ ΑροβΙοΙϋδ Ουπ» αιιίβω ηυευδηυε νεΓΐ)υιη

ΙβικΙθιώ ρΓ0(1ϋχί8δβ1 ιιιβιιιί)Γ0Γΐιπι ΕεεΙββίχ , ίπ ίίδ

ςυχ α'βίηεερδ δβςυπηΙιΐΓ, Ιοιίυβ β]ϋ8 εοΓροπβ δϊπιυΐ

Γίείι οηεοπιίυηι , ηυηικίο ρβΓ ηιοΠβιη άββίηιχβηΐ

βϋΐπ (\\ή ηιοηίϊ η3ΐ>εΙ)3ΐ ίωρβπυιη *', εΓ ίΐεπιιη

ηϊρβνηι ΓβϋαχβτϊΙ 3(1 βυαιη ^Ιογϊ3π> (ϋν'ιπίίαιϊβ ,

η ιι 3 πι Ι)3ΐ>υϊΙ 31) ίιιίΐίο, ρπυδ(]ΐΐ3πι βδϊεΐ ΓηιιπϋΊΐδ.

Ν«ιη ευιιι αΊχίδδεί : Ιΰο πιϊ/ιί αά ιηοηιεηχ Βΐί/ίτΛβ,

εί αά ΓοΙΙεηι ίΗχιή», 3ά]βεϊΐ άίνϊιιϊΟΙίδ £ΐοπ3ΐιι <]<■:(:

ϊηάίεβίυτ : ΤοΙα ρχιίεΐιτα ε», ρτορχηηχια τηεα, ει τηα-

ενία ηοη ε$ΐ χη (ε, άΌεοηδ ρβΓ 63 ςυκ * α"ιεΐ3 βυηΐ,

ρππιιιιη υ,υοΰ ηβηιο α!> Ίρδο ΙοΙΗΐ 3ηίπΐ3πι, 88(1

1)31)61 ροΐ6δΐ3ΐβπι ροηβηαΊ εβιη, εΐ Ιιβοεί ροΐεδία-

ΐεπι πίΓδϋδ βεείρίβηιΐί β3ηι, δίΜ ρΓΟβεΐβεεηβ 3(1

ηιοηΐεπι ηινΓΓη*, ηοη ε\ ορεπβιΐδ ηοδίπβ, υΐ ηβ

£ΐοηεΙυτ ιι 1 1 ιι 8 , δβ(1 εχ βιο ςταΐΐΆ, δΐΐδείρίεηδ πιογ-

Ιεπι ρΓΟ ρβεοίοπυυβ ; αείηύβ ηυοά ηοη βΙάεΓ ΙίεεΙ

Ιιιιπιβηίε ηαιυΐ'ΰρ ρυι-£3Π α ιηαουΐα, ςιοηι δί 3§ηιι$

ςυΐ ΙοΙΙίΐ ρβεοηΐυηι ηιυηάί, ρεΓ $β υηίνοίδυηι άβίε-

νβπΐ νϊΐίυπι. Ουϊ εΓ{*ο ιΐϊχίΐ : Τοία ρηΐεΐιτα ε$, ρτο

ρχηηχια νιεα, ει χηαεχιία ηοη ειΐ ϊη ίε, εί βυΐ^ιιηχίΐ

ιιινδίεηυπι (ΐιιοά εβί ϊη ραδδίοηβ, βχ εο ςυοά ε(

ηινΓΓπίβ χηί£πΐ3ΐϊ$, βΙ άείηαΐβ Ιπυτΐβ πιεηιίιιεηι,

ρβΓ ο,υοά οδίεικΙΊΐιΐΓ άίνϊηίΐ3$ ; εο ιιοδ (Ιοεεί, ςυο(1

(ΐυΐ ειιηι ίρβο ίυβπΐ πινη-η» ρ3Γΐίεερ3, οηιηίηο βπΐ

6ΐΐ3πι ραι ίϊεερδ Ιηυτϊβ. Νβιη ςιπ ίϊιεπι ευιη «ο ρβδ-

$118, βίιιηιΐ εΐίβηι οοπ^ΙΟΓΪΟοαΙιϊΐιΐΓ. Οϋϊ 3υΐεπι δβιηεΙ

ίαβΓΪΙ ϊη %\οτ\λ άιν'ιη», Ιοίυδ 01 ριιΙεΙιεΓ, Γβιηοΐυδ

«ο οπιηί ιηαοϋΐΒ 3<1νβΓδ3. Α ςιΐί ηοβ ςυοα,υε βερ3-

ΓβηΐϋΓ, ρεΓ ευηι ςηί ρΓΟ ηοϋίδ πιοπυυδ ΓιιίΙ ει '

ΓβδϋΓΓβχίι, ^δΐιηι Οιηδίυηι Οοηιίηυπι ηοδίΓυιη,

ευϊ εοιινεηϊι βίοι-ί» ει ϊπιρβΓΪυιη ϊη ββεειιία δχειι-

Ιογιιπι. Αιιιβιι.

ΗΟΜΙίΙΑ VIII.

Οαρ. ιν, ν. 8. \εηχ α Ιχοαηο, βροηβα, νεηχ α 1Α-

οαηο : νεηχε», εί Ιταηύύχχ αο ϊηχίχο βάεχ, α (αρίΐε

8αηϊτ ει Ηεττηοη, ε $ρείηηα$ Ιεοηητη, β ηιοπίϊΰιις

ρατάοτιιτη. 9. €οτ χηάίάηΐϊ ηοοχ$, αποτ ηοιίι α ίροηια.

€οτ χηάίάί&ύ ηοίιχ» χιηο εχ οεχιΐίι Ινχ$, ει %η χιηα Ιοτ·

ηηε οοΐϋ («ι.

Μβ^ηιΐδ Αροβίοΐυβ, ηυί ηιβ^ηβδ 3α ΟοΓΪηΐηΐοβ

τεεβηδώΐ νίδϊοηεβ, (Ιβ-βηί ηβΧυτϊ άϊαί 8β α'υϋίιβΓβ,

στόλος. Μετά δέ τούτων των μελών τής Εκκλησίας

προαγαγώνί Λόγος τον επαινον, εν τοίς έφεξής έλοκό-

ματον ποιείται αϋτής τ6 έγκώμιον, δταν δια τοϋ θα -

νάτου καταργήστ) τδν τδ κράτος Εχοντα τοϋ θανάτου "

κα\ πάλιν έπαναγάγτ; έαυτδν πρδς τήν ιδίαν δ<5ςαν

τής θεδτητος, ήν εΐχεν άπ' άρχής πρδ τοϋ κδσμον

είναι. Ειπών γάρ,δτι Πορεύσομαι έμαντφ είς τύ

δρος της σμύρνης, καΐ εις τύτ βοννύν τον Λι-

βάνου, τήν δόξαν τής θεότητος ένδειξάμενος προοέ-

Οηκεν ■ "ΟΛη χαΛή έΐ, χΛι\σίοτ μυν, χαΐ μώμος

ούχ ίστιν έν σοΙ, διδάτκων δια τών είρημένων,

πρώτον μέν οτι ούδείς αΓρει τήν ψυχήν αύτοΰ άπ'

αύτοϋ, άλλ' εξουσίαν Εχει θεϊναι αύτήν, και ίξου-

σίαν Εχει πάλιν λα6εΐν αύτήν, πορευόμενος έαυτφ

' έπ\ τδ δρος τής σμύρνης, οϋκ έκ τών ήμετέρων Ερ

γων, ίνα μή τις καυχήσηται, άλλ' έξ ιδίας χάριτος,

τδν ύπΕρ τών άμαρτωλών άναδεξάμενος θάνατον

Επειτα δΕ δτι οΰκ Εστίν άλλως καθαρθήναι τοϋ

μώμου τήν άνθρωπίνην φύσιν, μή τοϋ άμνοϋ τοϋ

αίροντος τήν άμαρτίαν τοϋ κόσμου πάσαν δι' Εαυτής

τήν κακίαν εξαφανίσαντος. Τοίνυν ειπών, δτι "ΟΛτ\

καΛτ[ έΐ, πΧτχσΙογ μον, χαΐ μώμος οϋκ ίστιν βτ

σοι · χα\ έπαγαγών τδ κατά τδ πάθος μυστήριον,

διά τοϋ κατά τήν σμΰρναν αινίγματος , είτα τοϋ

λιβάνου μνησθε\ς, δι' ου τδ θείον ενδείκνυται·

τοΰτψ παιδεύει ήμάς , δτι δ συμμετασχών αύτω

τής σμϋρνης, συμμεθέξει πάντως καΐ τοϋ λι6ά-

•Λ)υ. Ό γάρ συμπαθών καΐ συνδοξά^εται πάντως.

Ό δΕ άπαξ Εν τή θεία δόςη γενόμενος, όλος γίνεται

καλδς, ί£ω τοϋ άντικειμένου μώμου γενόμενος.

Ου κα\ ήμεϊς χωρισθείημεν διά τοϋ ύπΕρ ήμών

άποθανόντος κα\ Εγερθέντος Χριστοΰ Ίησοΰ τοϋ Κν-

ρίου ήμών, ω πρέπει ή δόξα κα\ τδ κράτος εις τους

αιώνας τών αΙώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Η'.

άενρο άπύ Λιδάνον, ΐ~ύμφτ\, Βεϊφο άηο Αιβά-

νον · έΛεύσχι, καϊ διεΛεύσΐί\ άπ' άρχής χίστεως,

άπύ χεραΛής Σανιχρ χαΐ Έρμώτ, άχύ μανδρω*·

Λεύντωτ, άαύ δρέων παρδά.1εων. Έχαρδίωσας

ήμας, άδεΛρή μον ννμρη ' έ*α]?<^ωσας ήμας έ»Ί

άχύ όφθαΛμών σον,έν μιφεγΟέματϊ τραχήΛου σου.

Ό τάς μεγάλος δπτασίας δι:ξελ*ών «Ρ?>? τους

Κορινθίους, δ μέγας Απόστολος, δτε «Λ άμφίβολος

εββεΐηβ εοΓριιβ 3η Ϊη*β11ί£βη1ΐ*, ΙεωροΓε ΐΓ3αίΐ3ϊ Ο ^«Ρ^ τήί Εαυτοϋ φύσεως ΕφησενεΤναι, ε^ε ^ώμαήν,

Πΐίυδ 3(1 ιιινδΐεΐ'ϊ3 ιιιίΓΟίΙυεΙίοηϊδ : ΙΙ;ιτ, ίηηυίΐ, 1ε-

δΙίΑεοΓ, ςυοά ηιε ηοηα'υηι 3γ1)ιΙγογ εοηιρΓβΙιβηοίδβε,

βεα1 3(1 Θ3 ςυχ δΐιηΐ &ηΐβηοΓ3 εχίεηϋοΓ, εοΓυιη ςιι%

ρπι>δ ρεΓβειβ $υηΐ οΐιΐίνίδεβηδ " ; δείΐϊεεί Μί&αι

ροδί ιΟΓίίιιιη ϊΙΙιιιΙ εαΒίιιηι ηποιΐ ϊρ&β δθ!υ$ ηοτϊΐ

^ηβο,οβ εηίηιΜονβεβ (1β εο ηηιτανίι ϊη ηιυηάϊ εΓεβ-

ιϊοηε); ει ροδίςυαιη βυϋίνίΐ απβηα α>γ8ΐ6ΓΪ·, 3(1-

Ιιικ, 3ΐΐϊιΐ8 ρεΓ^Ίΐ, εί ηοη εεδ$3ΐ βδεεηϋβΓε, Ιιοηυιη

ςυο(1 εοπιρΓεηβικϋΐυΓ ηιιη(]υ3ηι 6886 (Ιυεείϋ ΐοπηί-

ηυιη ευρΊ(Ιϊΐ3ΐί8 : ρεΓ Ιιχε, υΐ ορΐηοι', ηοβ ϋοεεηδ,

•ΐυοιΐ 1>ε3ΐχ ιΙΙίαδ 1>οηοηιιη ιΐ3ΐυι-χ πιυΐΐυιη φΐίύεπι

β8| ςιιο(1 ίηνεηϊΐυΓ ; ίιιβηϊΐίβ 3α1βπι ρ3Γΐί1)υ8 ε$1

εΓτε νόημα, Εν τώ καιρώ τής Εν τφπαραδ,^σω μυστα

γωγίας , ταΰτα διαμαρτυρόμενος λέγει, Έμαυτδν

ο&πω λ,ογίζομαι κατειληφέναι, άλλ' Ετι τοις έμπροσθεν

Επεκτείνομαι, τών προδιηνυσμένων λήθην ποίουμϊν°ί·

δήλον δτι καϊ μετά τδν τρίτον ούρανδν έκ**νον> ^ν

αΰτδς Εγνω μόνος · ού γάρ τι Μο>ϋσής π^ »ύτοϋ

Εν τή κοσμογενεία διηγήσατο ■ κα\ μετά τήν ί^ίητον

τών τοϋ παραδείσου μυστηρίων άκρόασιν, Ετϊ ^π>· το

άνώτερον Γεται, καϊ ού λήγει τής άναβάσεω;» ούδέ-

ποτε τδ καταλαμβανόμενων άγαθδν δρον τής Επιθυ

μίας πριούμενος, διδάσκων, οΐμαι, διά τούτων ήμάς,

δτι τής μακάριας Εκείνης τών άγαθών φύσευ»ί *»λ1>

**1 ΤΙιεδβ. ιι, 7. ·' Η Οογ. χιι, 1 ίειις. « ΡΙιϊΗρρ. «ι, 15.
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μέν έστι τδ άεΐ εύρισκόμενον · άπειροπλάσιον δε Α π)3]υδ ηυοίΐ ΓβδΙαΙ ςυο1ί1)βΙ ς«0(1 οοιηρΓεηβηοϋΐυι·;

τοΰ πάντοτε καταλαμβανομένου τδ ύπερκείμενον,

χλ\ τούτο είς το διηνεκές γίνεται τφ μετέχοντι, έν

πάση τη- των αιώνων άϊδιότητι δια των άε\ μειζόνων

της έπαυξήσεως τοϊς μετέχουσι γινομένης. Ό μέν

γαρ καθαρός την κβρδίαν, κατά την άψευδή τοϋ

Δεσπότου φωνήν, δρ3 τδν θεδν. άεΐ κατά την άνα-

λογίαν τής δυνάμεως, δσον χωρήσαι δύναται, τοσού

τον τήν κατανόησιν δεχόμενος, Τδ μέν τοι άόριστόν

τε κα\ άπερίληπτον της θεδτητος έπέκεινα πάσης

καταλήψεως διαμένει. Οζ γάρ της μεγαλοπρέπειας

της δόξης ούκ £στι πέρας, καθώς δ Προφήτης μαρ-

τύρεται, τούτο πάντοτε ωσαύτως έχει, έν τφ αύτφ

ύψει διαπαντδς θεωρούμενον. "Ωσπερ δέ κα\ δ μέγας

Δαβίδ ό τάς καλά; αναβάσεις έν τη1 καρδία τιθέμενος,

βΐ Ιιοο Πι ρβΓρβΙυο βί ο,υί β=1 ίΙΙίυβ ρβηίεερβ, ουιιι

ίο υηΙτβΤΜ ΜΒοαΙοηιπ ββίβπιίΐβΐβ ρβτ β» ςαχ 8ηιιι

ηΐΐ]θΓ3 δεηιρβΓ ΠϊΙ .ΉΐβΓηβηΙυπ) ϋβ ςυί ευηΐ

ρβΓίίείρεε. Ναιιι Ηΐβ ηυϊϋβπι πιυηάο εοΓάβ **, ϋοη-

βίυβηΙβΓ νοεί ΟοπΓιηϊ, Οβυιη 8β«ιρβΓ νϊθβΐ, εοη-

νεηϊβηΐβΓ νϊπυιη ρι-οροηίοηί, ςυ»ηΐυπ> ροΐεεί ε»-

ρβΓε, ΟηΙιιηι ευεοίρίεηε βη'ιηιί οοβηίΐίοηβ. \ά ςιιί-

άεπι εβΗβ (ϋνίηίΐαΐίδ ςαοό" ιβΓηιίηο εβΓεΙ, εΐ ββί

ιηεοπιρΓεπεηδίοίΙε, ιηβηεΐ υΙΐΓβ οηιηβηι ιηεηιίβ

εοηεερίίοηειη. 1ά βηίηι, εϋ]«8 ηΐΐςηίΐϊεεηΐίκ ςΙο-

Π56 ηοη βδΐ 0ηΪ5, είειιΐ ΙβΒίβΐιΐΓ ?Γορηεΐ3 ", 1κ>ο

οπιηίηο είηιίΙίΐβΓ εε ηβ&εΐ ρεΓρείυο εοη$Ί(1εΓ3ΐυπι

ϊη ββάεπι ηΐιίίικίίηο. ΟιιοηιοοΌ βΐίαηι ιηαςηυε Οβνίιΐ

ϊη εοΓ(1ε ρυ1εηΓ38 (1ίεροηβη8 βδεεηδίοηεε, εΐ 3 νϊρ-

καΐ έκ δυνάμεως εις δύναμιν άε\ πορευόμενος, τούτο β ΙιιΙε βηιΐιιιίαηε ϊη νίτΐιιίειη ", Ηοο 3(1 ϋειιπι εχοΐα-

πρδς τδν θεδν άνεβόησε ■ τδ.Σΰ ύψιστος είς τύν

αιώνα, Κϋριε' τούτο, οΐμαι, διά της φωνής ταύτης

σημαίνων, ότι έν πάση τή άτελευτήτου αιώνος άϊδιό-

τητι, δ μέν πρδς σέ τρέχων έαυτοΰ μείζων πάντοτε

κα\ άνώτερος γίνεται, άεΐ διά της τών άγαθών άνα-

βάσεως άναλόγως αυξανόμενος. Σϋ δέ δ αύτδς ε'

Οψιστος, ε!ς τδν αιώνα μένων, ούδέποτε χθαμαλώτε-

ρος τοις άνιοϋσι φανήναι δυνάμενος, τφ κατά τδ

Γσον άνώτερος πάντοτε και υψηλότερος είναι της τών

ύψουμένων δυνάμεως. Ταύτα τοίνυν περ\ της φύσεως

τών άφράστων άγαθών δογματίζειν τδν Άπόστολον

ύπειλήφαμεν λέγοντα, δτι τδ άγαθδν έκεϊνο δφθαλ-

μδς ούκ οίδε, κάν άεΐ βλέπη. Ού γάρ όσον έστί βλέ

πει, άλλ' όσον τώ όφθαλμφ δυνατόν έστι δέςασΟαι.

Μβνί(:Τ» αηίβη α11ϊί$ίιηιι& ϊη αϋίτηαιη βι, Ι)»~

ηΐΜΐβ: ρεΓ !ΐ3ΐιε νοεειη, ιιΐ βγΙηΙγογ, είξίμΓιεαηδ, "«

υηίνεΓ83 εχευΠ ςυοά ηυηο,υαιη άεβίηί· χίβηι^αιε,

ο,υί Άά Ιβ ςυίάβηι ευΓΓΪΙ, ββηιρβΓ βεΙρβο π<3]ογ ΓΛ

ει εχεεΙβίοΓ, ρεΓ 1)θηοπιιη 38εεη$υιη εοηνεηϊεηΐετ

ευχ ρΓοροΓίίοηί δοιηροΓ εΓββεβηβ. Τα >αΙβη Ιόβη

05 αΐιίδδίηιιιε, ίη χΐβτηηχΩ ηιιηβηβ, ηεςυε ροΐοβ

Ι)Ϊ5 ςιιί 38εεηο1υηΙ ΐηΓεποΓ νϊοΐεπ, εο φίοά ρατί

Γ3ΐΐοηε 8επιρ8Γ εχοείεΐοτ είβ εοΓυπι ν'ιιΊιιΐε, (]ΐιί

εχ3ΐθηΐυΓ. Ηχο βτ^ο άβ ΐηεβίώίΐίυιη Ιίοηοτυιη ιηη

ΙυΓ3 δΙίΐυοΓβ εχίδΐίιηαπιυε Αροβίοίαπι άίοοηίοπ),

1)οηιιπ) ϋΐυά <\ηοά οουΐυβ ηοη νίιΐίΐ , βΐίαπιβΐ ββπν-

ρεΓ νίάβΗΐ. Νοη εηϊηι τίύεΐ ηυβηΐυηι εβί, βεά

ςυαηΐιιηι ο3ροΓβ ροΐεεί οεαΙυβ. Ει «ιιπβ ηοη αιιΛΊ-

ΚαΧ οδς ούκ ήκουσε, καθ' δσον έστ\ τδ δηλούμενον, Ο νϊΐ, ΙϊεεΙ 3υο1ί3ΐ ηιιβηίαιυ \ά ςυοά δί^ηίΗοϊΙιΐΓ, βί

κάν πάντοτε δέχηται τη άκοη τδν λόγον · κα\ έπ\

καρδίαν τοΰ άνθρώπου ούκ άνέβη, κάν διαπαντδς 6

καθαρδς τη" καρδία δσον δύναται βλέπη ■ τδ γάρ άε\

καταλαμβανόμενον τών μέν προκαταληφθέντων πάν

των μεϊζόν έστιν, ού μήν όρίζει έν έαυτψ τδ ζητού-

μενον · άλλά τδ πέρας τοΰ ευρεθέντος, άρχή πρδς

την τών ύψηλοτέρων εύρεσιν τοις άναβαίνουσι γίνε

ται. Κα\ ούτε 6 άνιών ποτε ϊσταται, άρχήν έξ άρχης

μεταλαμβάνων, ούτε τελείται περ'ι έαυτήν ή τών άεΐ

μειζόνων άρχή. Ούδέποτε γάρ περ\ τών έγνωσμένων

ή τού άνιόντος έπιθυμία ΐσταται, άλλά διά μείζονος

πάλιν έτέρας έπιθυμίας πρδς έτέραν ύπερκειμένην

κατά τδ έφεξής ψυχή άνιοΰσα, πάντοτε διά τών ανω

τέρων οδεύει πρδς τδ αόριστον.

Τούτων δέ ήμϊν ούτω διηρημένων, καιρδς άν εΐη

«ροσθεϊναι τών θείων λογίων τήν θεωρίαν. Δείρο

άχύ Αιβάγου, ννμφτχ, Βενρο άηδ Λιβάνον, έΛεύσχι

ΧΛΪ διεΛεύσχι άπ' άρχης πίστεως, άπδ κεφαΛής

Σανε\ρ χαΐ Έρμων, άπύ μανδρών Λεόντων, άχδ

όρέων χαρδάΛεων. Τί τοίνυν έν τούτοις ύπενοήσα-

μεν ; Άε\ τών άγαθών ή πηγή πρδς έαυτήν τους

διψώντας έφέλκεται, καθώς έν τφ Εύαγγελίω φησίν

ή π1ϊή " ^ι ΕΙ Γ'? δίϊΡφ, έρχέσθω χρύς με χαΐ

Κινέτω. 'Εν τούτοις γάρ ούτε της δίψης, ούτε της

πρδς αύτδν όρμής, ούτε της έν τφ πίνειν άιιολαύ-

3υ<Ιϊΐϊοηε νεΓουπι ροΐεεί οπιηίηο οοηιρΓεηεηάεπ!.

Ει ίη εοΓ ηοηιίηΐε ηοη ίδοβηϋίΐ, ΙβηιεΙβΐ βεηιρεΓ,

ςηΐ ηιυη']ο εβί εοΓάε, νίοΐεΐ, ςυαηΐυηι ροΐεεί : ηβητ

ηαοά βεηιρεΓ οοσιρΓβ1)βη(1ίΐυΓ, 681 πιβ]υι ϋβ ηυη

βυηΐ εοπιρΓεΙιεη$3, ηοη Ι3ΐηεη ίη 8β ιετηιϊηβΐ ίά

φΐοά (]αχηΙυΓ : εεά Πηίε ε]ιΐ8 ςυοϋ εεΐ ίηνβηΐϋηι,

βι ρτίηοΐρίυπ) 3$εεηο!εηΙίΙ>α3 αοΐ ίηνεηΐίοηεηι εοπισι

ηιι% δΐιηΐ 3ΐΐίοΓ3. Νεςυε υηςυαη) βε βϊβΐϊΐ 38οεη-

(Ιεηε, εχ ρπηείρίο βυηιεηε ρπηεϊρϊυπι, ηεηυβ ϊη

εε ρβΓϋείΙιΐΓ εοΓυιη ηυχ ευηΐ δβιηροΓ ηι·]οη, ρπη-

είρίιιηι. Ιη ϋδ εηϊιη ςυ« βυηΐ εο^ηϊΐβ, ηυηφίαπι

38οεηι1εηΐί8 βίβΙϊΙαΓ άεβΙάβΗυαι, δβ(1 ρεΓ πμ]ιι·

ΓΐΐΓ8ΐΐ8 (Ιββίάβηυηι αά »\ίυ>ά δυ1)]εεΐυπι ϋεϊηεερβ

38εεη(1εη8 ληίπια, οπιηίηο αβεεηάίι ρεΓ ιΙΙΙοπι »ά

" ίιΐ ςυοι! εβί ϊηοΐβΠηίΐυπι.

Ηίι Βϋίοιη ηοοϊε εϊε ϋΐβΐίηείίε 30 όίνίείε, Ιβπιρυβ

εεΐ υΐ οοηίβηιρίϊΐίηηβη) οΙίνϊηοΓυπι εΙοηηίοΓυπι αΛ·

]ϊεί3πιυ8 : Χεηχ α ΙΑΙαηο, $ροη$α, νβηΐ α ί,Οιαηο,

νεηίβ» βί ΙταηιϊΜ» αϊ Μΐίο (Οη, α οαγχίε 8αηϊτ βί

Ηεηηοη, α Ιπ$ΐη» ίαοηυ,η, α ηιοηΜη» ρατάοτηηι.

Οιήο* βτ(θ ίη 1ιϊ5 ηοοίε νεηίι ίη ηιοηίοπι ? δεπιρεί'

ίοηβ οοηοΓυπι 805 ςυί βίΐίυηΐ λΑ εβ αΐίΓαηίΙ, είουΐ

Γοηε αΊείι ίη Εταη^βΐίο : 8ί ψά» ηΗί, νεηίαΐ αά ηιβ

« ΜαΙ '·. Ιη Ηά εηίαι ηβςυβ βίΐίι, ηεςυε νβΗβηιεηΐίβ

ίρείυε βρρβίΐΐΐοοιβ, ηβςυβ ε]υε ςυ* ίη οίοεηάο γϊ-

ρίΐϋΓ (ΙεΙεείβΐίοηίδ άβάίι Ιβπηίηυηι, εεά εχίεηιίοη·

" Μβΐΐη. υ, 8. " ΡϊηΙ. εχιιν, 5. " 1>ε»1. ίχχχιιι, 6, 8. " 1ο»ϋ. τιΐ, 57.
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ρΓχεερΙί ίη ρβΓρεΙυηπι, ί36ίΙ 3(11ιοΝίΙίοηβηι ΡΙ δϊ- Α σεως *δωκεν όρον, αλλά τώ παρατατικώ τοΰ προσ»

ιίεικϋ εί 1)ΊΙιοΐ(Ιί, οι ϊπιρείυ 3(1 πιιιι εοηΙβηάβηιΜ.

Ιίδ αιιΐι'ΐη <}ΐιί ]:ιπι £ΐΐ8ΐ3ΓυηΙ, 61 βχρβπβηΐί» (Ιίιΐϊ-

εβηιηΐ ηιιοϋ 1)οηυ8 8ίΙ Οοπιίηιΐδ, βΐΐδΐϋδ Πι φιχώιιιι

νβΐιιΐί 3(Ι1ιοΠ3ΐίο »ά ηιηρίίοπβ βοηί ρβπίείρηίίοηειη.

ΡΓορΐϋΐ'β3 βδεβηάβηΐί ηιιηςηαιτι ιΐοΐίπΐ ςυηε ίρ$ί ίϊΐ

30ΊιοΠ.3ΐίο, ;ιι! ίιΐ ({110(1 εβί π)3]ιΐδ οπιηίηο αΐΐταίιβηβ.

Κενοοειηιΐδ βπϊιιι ίη ηιεπ)0ΓΪ3ηι ]3ΐιι βκρβ $ροη$χ

Γ:ηΊ;ιιιι ίη ϋ$ςυ% ρΓίεεεδδβπιηΙ ΥεΓηί 3άΊιθΓΐ»Γιοηβηι,

ύίεεηΐίδ : νεηί,ρτϋρΐηηηατηβα. Ει πίΓδίΐδ: Υεηΐ Ιινε,

ουΙπιηΐΗΐ ηιεα, 61 : Χειή λικ ίη Ιε^αιηκΗίαηι ρειτα.

€υιΐ)(]ΐιβ Ιιαβ εΐ ε,ϊιικηιοάΊ 3ΐΪ3δ 3(1!ιοι·1οη1ο> εΐ Μτ·Λ·

Ιιεηΐεβ 3(1 ηΐ3]οπιιιι (1β8Ϊ(1εηυπι 3(1 ιηίαηηι νοεεβ

επιίδίδδβΐ ΥετΙχιπι, βΐ εί ]αιη 3(1 ίρδυπι αϊοβικίι ΐιΐί

(ε$ΐίΙίΐ'3ΐυ3 68$ει, ςιιοιΐ βδδβΐ οιηηίηο ϊιηηιηευΐαι»,

τάγματος πρδς το διηνεκές ποιεί την προτροπήν

και τοΰ διψί^ν καϊ τοΰ πίνειν, και τοΰ προς αύτδν

την όρμήν έχειν. Τοις δε γευσαμένοις ήδη, και τη"

πείρα μαθοΰσιν ότι χρηστδς δ Κύριος, οΤόν τις προ

τροπή πρδς την τοΰ πλείονος μετουσίαν ή γεύσις

γίνεται. Δια τούτο ουδέποτε λείπει τω άναβαίνοντι

ή γινομένη προς αύτδν προτροπή ή πάντοτε πρδς

τδ μείζον έφελκομένη. "ΓπομνησΟώμεν γάρ της

πολλάκις εν τοις φθάσασιν ήδη γεγενημένης παρορ-

μήσεως παρά τοΰ Λόγου τη νύμφη- ΈΛΟέ, ή πΛη-

σίον μοϋ, λέγει · χα\ πάλιν, Λενρο, περιστερά μον·

και, Αενρο σεαντήν έν σκέπη τχ\ πέτρας. Κα\

αλλάς τοιαύτας φωνάς προτρεπτικάς τε και έλκτιχάς

της των μειζόνων έπιθυμίας δ Λόγος πρδς τήν ψυχήν

όΊεβηδ: ΤοΙα ρηΐεΐιτα εί, εί ηιαευΐα ηοη ε$ι ίη ίβ, Β ποιησάμενος, κα\ μαρτυρήσας ήδη τη1 πρδς αύτδν

ηε ηοε ΐβδίίηιυηϊο εΐαο «ι Γβει» ϊηβοίοιιιίυ γ ίιηρε-

(ΙΐΓβΚΐΓ, ο,ιιο ιηίηιΐδ αδεβιιϋοΓβΙ αά αΙΐϊοΓα, ροτ Ιιαιιο

3(11ιοΓΐ3η(ίϊ νοεεηι πίΓδίΐδ αϋΙιοΠβΐηι- 3(1 α'εδίά'εΓίυιιι

Γεπιιη δϋρβπιβπίπι, υΜεεηδ : //«ί α ί,ίΰαηο,ιροη$α.

Ηοε αιιιεπι ηιιοίΐ (ΙίείΙατ βδΐ ε]ϋ8πιο(1ί : Κεείβ δβευΐα

68, ίηςυίΐ Ίη ρπεοοιίοηΐίΐιυβ, νεηϊδίϊ ιηεευι» ίη

ηιοηίειη ηιγπ·η;ε. Οοηδβρυΐΐβ εηϊη» Γιιίδΐί ηιεειπη

ρεΓ 03ρΐί$ηιυιη ϊιι ηιΟΓίεηι. δίηιυΐ ηιεειπη βιίαιη

Ηδοβηιΐίδΐί ίη εοΙΙβιη Ιΐιιιπδ. Νβιη εοηδίίΓΓεχίδΐί, βΐ

ίη 3ΐ[υηι ΓυίδΙί &ϋ1»1αΐα ίη εοιηηιυηίοηε <ϋνίηίΐ3ΐί$,

ςΗ3πι Οδίοηιΐϊΐ ηοηιεη (ηυπβ. Αδεεηόε εΓ§ο ιηϋιί

βΐίβηι 30 ηίβ πιοηΙί1>υ8 ίη αΐϊοβ πιοηίοδ, ρΓοίίοίβηδ

«ι ίη βΐΐυηι ενεείη ρεΓ βνία'εηΐεηι εο^ηίιίοηβηι.

Ηηε, ίηςυίΐ, 3 ίίοαηο, ηοη 3ηιρ1ίυδ 3(1 ηιιρίίϊδ ^

ρεΐίΐ3, 88(1 8ροη$3 ροιίιΐδ νεΙ ιιιιρία. Νοη εηίηι Οβτϊ

ρο(68ΐ, υ I ηιεειιηι νίΐχ εοηβυείυο'ίηβπι ΙιϊΙ)ρ31 3ΐί-

ςαίδ, ιιίδί ρ«Γ ηιοπίδ ιιι\τγ1κιιιι (ΓίΐηβηιιιίεΐυΓ 3(1

ΐηυπβ όίνίηίΐ3ΐ6ΐη. Οιιοηίαηι ]3πι 3ϋ Ιιβιιε ρρΓνειιίδΐί

3ΐΐίΙυ(1ίηεηι, ηε δίεδ βδοεηάεηδ, υΐ ςιΐΗ! ]3ΐη ρΓΟ-

ρΙεΓεα ρεΓνεηεΓίδ Άύ ρεΓΓεείίοηβηι. Ρί(1βί εηίηι

ρηηοίρΐυηι ιίυί 8*1 ηοε ΙΙΐυβ, ευ]υ$ ΓυίδΙί ρϊΠίεερδ

ρβΓ ΓεδυΓΓεείίοηειη, ρΓίηείρίυηι ε$ι Λυιβηι ρΐΌ^Γεβ-

ΜΐΙ 3(1 Ιιοιι.ι εχεε1»ίθΓ3· Α1> Ιιοε βΓ^ο ρΓίηείρίο,

«]ϋθ(1 681 ΓκΙεβ, νεηίββ ει ΐΓ3ηδίΙ)ίδ : Ηοε 681, ΕΙ

ηυοε νβηίεδ, εί ηοη εεδδβοίδ δυηιρεΓ (ΓβηδΪΓε ρεΓ

ηυ]α$ηιο(1ϊ 38εεΐ)δίοηβ8.

Υεηϊβι εί

άνιούαη τδ διά πάντων άμώμητον, ειπών, δτι "ΟΛη

χαΛη, καΐ μώμος ούκ ίστιτ εν σοΙ, ώς άν μή τ?|

μαρτυρία ταύτη Ιγχαυνωθεΐσα, πρδς τήν των μει

ζόνων ίνοδον έμποδισθείη πάλιν διά της προτρεπτι

κής ταύτης φωνής έπ\ τήν τών υπερκειμένων έπι-

θυμίαν άναβήναι παρακελεύεται, λέγων ■ Λεϊφο άχύ

Α,ιβάνον, νύμφη. Τδ δέ λεγδμενον τοιοΰτόν έστι ·

Καλώς, φησ\ν, έν τοις φθάσασιν ήκολούθησας, ήλθες

μετ' έμοΰ πρδς τδ δρος της σμύρνης. Συνετάφης γάρ

μοι διά τοΰ βαπτίσματος εις τδν θάνατον. Συνήλθες

μοι και έπΐ τδν βουνδν τοΰ λιβάνου. Συνανέστης

γάρ και ύψώθης έν ·<9] τής θεότητος κοινοινία, ήν

ένδείκνυται τοΰ λιβάνου τδ δνομα. ΆνάβηΟί μοι

άπδ τούτων καΐ έπ\ ϊτερα δρη, προκδπτουσά τε κα\

ΰψουμένη διά τής ένεργοΰς γνώσεως. Δεΰρο τοίνυν

άπδ Λιβάνου, φησίν, ούκέτι μνηστή, άλλά νύμφη,

Οϋ γάρ εστι δυνατδν έμοί συζήσαι τδν μή άλλοιω-

θέντα διά τής τοΰ θανάτου σμύρνης πρδς τήν τοΰ

λιβάνου θεότητα. Επειδή έ,ν τούτω γέγονας ήδη τψ

ϋψει, μή στί)ς άνιοΰσα, ώς ήδη διά τούτων έπιβάσα

τής τελειότητος. 'Λρχή γάρ σοι πίστεως ό λίδανος

ούτος γίνεται, ο\> μετέσχες διά τής αναστάσεως ·

άρχή δέ κα\ τή έπ\ τά υψηλότερα τών αγαθών πο

ρεία. Άπδ τοίνυν τής άρχής ταύτης, ήτις έστ\ν ή

πίστις, έλευση κα\ διελεύση ■ τουτέστι, ΚαΙ νΰνήξεις,

καΐ είσαε\ διερχομένη διά τών τοιούτων άνόδων ούκ

άπολήξεις.

"Εχει δέ ή λέξις οΰτως · ΈΛεύσΐ} καϊ διε.Ιεύσχι,

»', α εαρίΐε 8αηίτ ει Ηετηιοη. ^ άπ1 άρχτ\ς πίστεως, άπύ κεφαΛης Σανε'ιρ καϊ

Ϊ631 ηινδΙβΓίαιιι ββειιικίχ ηα- Έρμων. Διά τούτων δέ τδ τής άνωθεν γεννήσεως

8ίε βιιίειη Ιΐ3υεΐ νεΓΐ)0Γυηι εοηΐεχίιΐδ

(Γίίίΐίίίίίί αύ ϊπΐΐΐο βάεϊ,

ΡβΓ Ιιοο βυΐεηι δηυίηιΐίεβΐ ιιι>δΐ8Γίι

(ίνί(3(ί8. Ηίηε βηίηι (ΙίευηΙ ηιαηατβ ΓοηΙεβ Ιοι-(1:ιηίδ,

βηρΓ3 ςυοδ 8ί(κδ εδί οίε ηιοη$ ηυϊ 4ίνί(ΙϋιΐΓ ίη άιιο

€3εππιίηα, ηηίυυδ ίηιροδίΐα δΐιηΐ Ιιχε ηοιηίηα δαηΪΓ

βΐ Ηεπιιοη. Οαοηίβηι ογ^ο ((ΐιθ(1 εχ Ιιίβ Γοηΐίυυδ

ηιαηαΐ Ουεηίαπι, ίυϊΐ ηοΜβ ρπηείρίυιη ίη Οβυπι

(Γ3ηδΓθΓηΐ3ΐίοηϊδ, ε3 ά& εαοδ3 βηιΐίΐ νοοβπι β]υβ

ςυί νοεβΐ »ά ϊρ&υπι, άϊε«η8 : Υεηί 3 Εί1)3ηο, ει 3ΐ>

ΐηΐΐίο ϋ(1βί, 61 3 εβρίΐε δβιιίΓ εί ΙΙβΓηιοη : 3 εηρίιβ,

ϊιιςαβιτι, ΙιοΓυπι πιοιιΐίιιιη υιιϋβ 1ί1)ί οπϊ βυηΐ (υηΐεβ

πιγδΐβΓίί. ΡυΙεΙίΓβ αυΐεπι αάΑ'ιί ιηεηΐίοηεηι Ιβοηιιηι

βΐ ρβΓίΙοΓίιηι, υΐ ρβΓ βϋϋίΐίοηεηι εοπιηι ςυίβ δυηΐ

ηιοΐββίβ, 8ϋ3νίοΓειη ΓεοΜβΐ ςη»> εχ Γβυϋδ (Ιείεείβη-

Ιϋ)υδ ρβΓοίρίΐυΓ, νο1υρΐ3ΐεπι. Ουοηίίΐιι εηίηι Ιιοιηο

ύποφαίνει μυστήριον. "Εντεύθεν γάρ προχεΐσθαΕ

φησι τάς τοΰ Ίορδάνου πηγάς, ων ΰπέρκειται τού

το δρος, δύο λοφιαΐς μεριζόμενον, αΤς ταΰτα έπίκει-

ται τά ονόματα Σανε'ιρ καϊ Έρμών. Έπε\ οΰν τδ έχ

τών πηγών τούτων ρ^εΐθρον άρχή γέγονεν ήμίν τής

πρδς τδ θείον μεταποιήσεως, τούτου χάριν άκούει

τοΰ πρδς έαυτδν καλούντος αύτήν. "Ος φησιν ■ Δεΰρο

άπδ Λιβάνου καϊ άπδ άρχής πίστεως, κα\ άπδ κεφα

λής τών δρέων τούτων, δθεν σοι γεγόνασιν αί τοΰ

μυστηρίου πηγαί- χαλώς δέ προστίθησι τήν τών

λεόντων τε και παρδάλεων μνήμην, Γνα διά τής τών

λυπηρών παραθέσεως, γλυκυτέραν ποιήση τήν τών

εύφραινόντων άπόλαυσιν. Επειδή γάρ άποθέμε.νός
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ποτε τδ θείον είδος ό άνθρωπος, πρδς τήν ομοιότητα Α Φ" ΟΓβαΙυ* ΓϋβΓ»ΐ 3(1 Υβι-Ιοί ίηΐΒβίηβηι, οηπι αΐί-

τής αλόγου φύσ3ως έθηριώθη, πάρδαλις χα\ λέων

διά των πονηρών επιτηδευμάτων γενόμενος. Ό γάρ

ύπδ τοΰ λέοντος έλχυβθεΊς τοΰ ένεδρεύοντος έν τη

μάνδρι, καθώς φησιν ά Προφήτης, καΐ έν τη παγίδι

αύτοΰ ταπεινωθείς, προς τήν έκείνου φύσιν μετα-

μορφοϋται, κατακρατήσαντος τοΰ θηρίου της φύσεως.

"Ομοιοι γάρ αντοϊς γέτοιντο οΐ ίίοιονντες αυτά ,

φησ\, και χάντες οΐ χεχοιθότες έχ' αύτοϊς. Όμοίως

δέ κα\ πάρδαλις γίνεται ό δια των τοΰ βίου κηλίδων

τήν ψυχήν στιγματίσας. ΈπεΙ ουν τ|ν ποτε δτε έν

τοϊσδε ήν τδ άνθρώπινον, δια της είδωλολατρείας κα\

της Ιουδαϊκής Απάτης, κα\ της ποικίλης των Αμαρ

τωλών κακίας πλανώμενον · μετά ταΰτα δέ διά τοΰ

Ίορδάνου και της σμύρνης κα\ τοΰ Λιβάνου πρδς

ςυαηάο ΓοΓηιαιη (1ίνίη»πι οχ υ ί 8861, Γυίΐ βΟ«Τ3ΐιι$,

Π181Ϊ8 βΐυάϋδ βϋβοΐϋδ ββΐ ρβΓϋυδ βΐ Ιβο. Οιιί βηίη»

3ΐΐΓ30ΐυβ ΓυίΙ α Ιβοηβ ςιΗ ϊηδίάίβΐιΐΓ >η βρείιιηοβ,

δίοιιΐ άίοίΐ ΡΓορΙιβΙβ ", βΐ β&ΐ *;]Ηδ Ιηςιιβο ΪΓΓβΐίΐιΐδ,

ΐΓοηδΓοΓηΐΒΐυΓ ϊη ίΐΐΐυβ ηβΐυΜίη, ςυοά » "οβίΐυ» ηα-

ΐιΐΓ3 βυρβΓβΙυΓ. 5ϊηΜ<« βηϊηι, κιςυίΐ, «4 βαη! φιί

(αάιιηί «α, βί οτηηα ηηϊ σοηβάηηΐ ίη «μ ίβ. δϊιηϋϊΙβΓ

3016111 βί 6113Π1 ρ3Γ(1υ8, ςΐΙΙ »6Γ 7Ϊ133 Π1301ΐΐ3δ ηο-

ΙβνΐΙ 61 οοηιρυηχίΐ 3ηϊπϊ3Βΐ, Ουπι 6Τξθ ζΜφιαηάο

ίη Ιιίδ Γϋΐδδβΐ ηοηιο, βΐΜΐιδ ρβΓ ϊϋοΙοΙαίΓΪβηι βί 3ιι-

άϊίοαιη βΓΓΟΓβηι, βί \3πιιπι ρβοοαίοπιω νίΐίυηι;

ροβίεβ βυΐεπι ρβΓ ΙοΓάβηοηι βί πι^ΓΓίίΛηι βί 1>ί!θ3-

ηϋΠ) 30*60 ϊη 3ΐΙΐ1Π) βδδβΐ βΓβΟΐϋβ, III ]301 0Ι1Π1 ίρβΟ

ϋβο δυΌΓιπΗδ ϊηεβ(1βΓ6ΐ : ίάεο &βπρΐιΐΓ3 ρΓΚββηίπιπι

τοιούτον ύψώθη, ώστε αύτδν ήδη συμμετεωροπορεϊν Β 1)οηυπιπι ιιιιιΙΙίρ1ίθ3ΐ ΐ33ΐίΙΪ30), αιΐάιιοΐίδ ςιι* οΐίπΐ

τφ θεώ · τούτου χάριν πλεονάζει τών παρόντων

Αγαθών τήν εΰφροσύνην ό λόγος. Διά της τών ποτε

γεγενημένων Ανιαρών παραθέσεως προφέρων έν

τίσιν ϊ)ν ή ψυχή πρδ τοΰ Λιβάνου καΐ της άρχής της

πίστεως, κα\ πρδ τών έπ\ τοΰ Ίορδάνου γνωρισθέν-

των ήμϊν μυστηρίων, 'βς γάρ ή κατ' είρήνην ζωή

γλυκυτέρα μετά τδν πόλεμον γίνεται, τοίς σκυθρω-

ποΐς διηγήμασιν ήδυνομένη · κα\ τδ της υγείας άγα-

θδν, μάλλον κα,ταγλυκαίνει τά τοΰ σώματος ήμών

αίσθητήρια, ε! ίχ τίνος άόίωστημάτων αηδίας πρδς

έαυτήν έπανέλθοι πάλιν ή φύσις · τδν αύτδν τρόπον

έπίταιίν τινα και πλεονασμδν της έν τοις άγαθοΐς

ευφροσύνης οίκονομών ό Αγαθδς νυμφίος τή πρδς

ΓυεηιιιΙ ιηοΐβδίίδ, βΟβΓβιΐί ίη ψπΙ)υ$ιιαηι βδδβΐ ηηϊπι»

3η1β Ιιίϋβιιυιΐ) οι ■ηΐΐιυηπ Πάει, βί 3η1β 3 ηοϋΐβ οο-

£ηίΐ3 ίη Ιοπίαηβ Π)γδΐβπ3. Ιίυοηιοάο βηίιη ςυχ ίη

ρβοβ 3«ίΐιΐΓ νί(3, ροδί Ι)6ΐ1ϋΙΙ) Ιϊι (ΙυΙοίοΓ, 5 11 ;* V ί Ο Γ

Γοιίιΐίκι (ΓΪδΙίοιίδ ηίΐΤΒΙίοηίύιΐδ : εΐ 1)οηυηι δβηίΐβΐίδ

ηι:ι]οπ ηΙΙίοίι (Ιυΐεεϋίηε ηοδίΓοβ δβηβιΐδ, δί εχ ΐΓίδΙί

βΙίςυβ ΐΕβπΙϋάίιιβ 3(1 δε Γβά\ϊ3ΐ η3(ι>Γ3 : βοιίβηι ιηοΰη

3ΐ)^η)βιιΐυπ) οι ηιυ1ιϊρ1ϊο»ιϊοηβη> Ιχΐϊιί% ο,ικβ β&( ίη

1>οιιί8, άΊδρεηδβη* ΙιοηΗδ δροηβηδ αηίιηχ »ά ίρδυιη

βδεεηϋεηΐί, ηοη δοΐυηι βροηδχ δυ.ιη) οδίειχΓιΙ ρυΙ-

εΗηΐυάίηεη), 8πΙ νιτίιίκ «Ίίαηι 63Π> βϋιηοιιεί Ιιοΐ'-

]<-πι1;ΐ' Γοπηχ ΓεΓ3Γυη), υΐ ίη ρΓ3ΒδεηΐίΙ)ΐΐ3 Ιιοηίβ

ιιΐ3]οΓβιιι εαρίιιΐ νοίιιρίβίεηι, (Ιίδεεηδ ρει* εοη)ρ3πι-

αύτδν Ανιούσϊ) ψυχί), ού μόνον τδ έαυτοϋ κάλλος τ? „ Ιίοηβη), ηυ33ΐ)3ΐη ςηίΐιυδηίΐϋΐ ηιυΐ;ινίι. ΕΌΠ38*β 3υ-

νύμφη προδείκνυσιν ■ Αλλά καΐ τοΰ φρικωδεστάτου

τών θηρίων είδους ύπομιμνήσκει τώ λόγω, ίνα μάλλον

έντρυφψη τοις παροΰσι καλοΐς, μανθάνουσα διά της

παραθέσεως, οία άνθ' ο?ων ήλλάξατο. Τάχα δέ τι και

ϊτερον διά τούτων έκ προνοίας άγαθδν τη" νύμφη

κατασκευάζεται. Επειδή γάρ βούλεται ήμάς ό λόγος

τρεπτοΰς δντας κατά τήν φύσιν, μή πρδς τδ κακδν

διά της τροπής άπορ\όέειν · άλλά διά της πρδς τδ

κρεΐττον άε'ι γινομένης αυξήσεως, συνεργδν τήν τρο-

πήν πρδς τήν τών ύψηλοτέρων άνοδον έχειν, ώστε

κατορθωθήναι διά τοΰ τρεπτοΰ της φύσεως ήμών τδ

πρδς τδ κακδν άναλλοίωτον ■ τούτου χάριν ώσπερ

τινά παιδαγωγδν κα\ φύλακα πρδς τήν τών κακών

άλλοτρίωσιν, τήν μνήμην τών ποτε κατακρατησάν

Ιειη βΐίκιη ίΐΙίφιοΜ αΐίυιΐ Ιιοηυιη ρβΓ 1ι;ιό δροηδίε

ΰοηιϋίβΐ εχ ριονί(ΐ6η(ί3. Ουοηίαιη εηίπ) δεΓΪρΙυΓ.ι

νηΐι ιιο5 ςιιί δΐιηιυδ ηιυΐ»1)ίΐ6δ δεβυηϋιιιιι ηβΙυΓβιη,

ιι'ιΐιιϊααβ ιΙείΙυβΓε 3(1 ηιβίυιη ρβΓ ιηιι1»1ίυηεη> : 86(1

ρεΓ ϊοοτβηβιιΐυιο <]υθ(1 βεηιρβΓ Ιϊαΐ ;ι;1 ιηβΐίυδ, αά-

;πΐ! ΗΊ'ΐη Ιΐ3ΐ)βΓβ εοιινεΓδίοηβιη 3(1 αβοεηδυπ) 3(1 τε$

εχεεΙδίοΓεδ, πι ηοδ τεείε ^εταηιιΐδ ρεΓ ηβΙιΐΓΧ ηο-

&ΐτχ εοηνεΓδίοηειη 3 ιηυΐ3(Ίοηβ αά ιιιαίιιιη: 63 (1ε

03ΐΐδ«, (3ηηυ3η) ρ%()3£0£ΐΐ8 ΐ|υίδρί3ΐη εΐ 3ΐηίουδ,

3(1 ηοδ 3 ηΐ3ΐίδ 3ΐίεη3ηιΙο8, 3(1(1ιιχίΐ 5οπρΐυΓ3 ιηεη-

Ιίοηειη ΓεΓ3Γυηι ηιιχ βΐίςυβηιΐο άοιιιίηαίαιίι οΐιΐίηυβ-

πιηΐ, υΐ ρεΓ βνεΓδϊοηειη 30 ϋδ 411% βιιηΐ (1εΐεπθΓ3,

8ΐα1)Ί1εδ η)3η63ΐηυδ ίη ϋοιιΐδ, ηοςυε βίδίεηΐεδ 3(1 ίι!

<]υο(1 βδΐ η>ε1ίυδ η)υΐ3ΐίοηεηι, ηε<]υε ηοδ οοηνεΓ-

των θηρίων ό λόγος προήνεγκεν, Γνα τ^ αποτροπή" Ο ΐεΠεβ 3(1 ηιβίυπι. ΡΓορΙεΓεβ ]ιιΌεΙ δροηδβιιι νεηίΓε

τών χειρόνων τδ άκλινές τε καΐ άπαράτρεπτον έν 3 ίίΐΜοο, βί βί ϊη η)6ΐηοΓΪ3ηι τονοοβι δρβίυηοβηι

τοις άγαθοϊς κατορθώσωμεν, οΰτε ιστάμενοι της έπΐ Ιβοηυιη ίη (]Μ3 δΐ3ΐίοΐ)8ηι Ιι»1)β1)3ί : βί ηιοηΐεδ ρ3Γ-

τδ κρεϊ-τον τροττης, οΟτε πρδς τδ κακδν άλλοιούμε- (ΙΟΓαηι βί 3(1(1αοίΐ, ίη ςυί-οιίδ νοΓδβΙιβΙηΓ, ι] ηαιιιΐο

νοι. Διά ταΰτα καΐ έλθεϊν έγκελεύεται άπδ τοΰ Λι- νίΐ3ΐη (1β(;βϋ3ΐ δίπιαΐ οιιηι ρεδίϋδ.

6άνου τήν νύμφην, καΐ της μάνδρας τών λεόντων ύπομιμνήσκει έν ?) ηύλίζετο, κα^ τά τών παροάλεων

6ρη προφέρει τώ λόγφ, οίς ένδιέτριβεν δτε τοις θηρίοις όμοδίαιτος ^ν.

Άλλ' έπειδή πάντοτε ή τοΰ Λόγου φωνή , δυνά- 5βά (|ΐιΪ3 νοχ ΥβΓίιί εβί οη)ηίηο νοχ νΪΓΐΗΐϊβ » 61

μεώς έστι φωνή ■ και καθάπερ έπ'ι της κτίσεως ςιιοηιοιίο ίη ρηιηβ ΟΓββΙίοιιε Ιηχ ίΐΐυχίΐ δΐηιηΐ οαιη

συνεξέλαμψε τδ φώςτφ προστάγματι, καΐ συνεπέστη ]υδδϋ, βί ΓϋΓδϋδ ΎεΓΌο Ίιιιρβΐ3ηΙβ οοηδίϊϋΐ ΓίΓηιβ

πάλιν τώ προστακτικφ (5ήματι τδ στερέωμα, καΐ ή

λοιπή πάσα κτίσις ωσαύτως τφ ποιητικφ συνανεφαί-

νετο Λόγω* τδν αυτόν τοόπον κα\ νΰν, τοΰ Λόγου

ιηβηΐιιπι, βί βίηιίΙίΐεΓ ηηίνβΓδβ 0Γ83ΐϋΓ3 δίιηυΐ ηρρ«-

ΓϋίΙ οαπι νβΓΌο βΐΐίοίβηΐί; βοιίεπ) ηιούο ηυηο ςηο-

αιιβ ο«ιηι νβΓϋυπ) ]υ6δίδδεΐ 3(1 8β νεηίΓβ βηίωίη).

·7 Ρδΐιΐ. χ, 9. ·· Ρβ3ΐ. οχιιι, 3.
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ί!>8<ιιιβ υΙΙΐ (Ιυοίίαιίοηε |ιτ5βυ εοηΠπηβΙ.ι μ οογγο- Α τήν ψυχήν κρείττονα γενομένων πρδς έαυτδν έλθεΐν

1>υΓ8ΐ3, Ιαΐίδ β[ ςυαίβηι οαπι νιιΐι βροιίδΐΐδ, Ιπκ1ιιεΐ3

3(1 \ά φιοά εβί ϋϊνϊηϊιιβ, 61 3 £ΐθΓΪ3 ία ηυ» 8Γ31 βά

βυρβΠΟΓβ II ΐΓ3Π8ίθΓΙ1ΐ3ΐ3 §1θΓΪ3Π) ρβΓ ρΐΐΙοΙίΓ.ΊΙΠ

ιηιιΐβΐίοηεηι : 3άεο υΐ εδβεΐ ΒΐΙπιίΓοιΊοηΊ εηβτο »η-

£β1οπιηι ςιιί 831 0ΙΓ03 $ροηδΐιιη, βΐ οιηηί$ ϋοηίδ νβΓ-

1)ΐ5 3ε Ι3ΐκ1ί1>ιΐ5 63πι ρΓοβεςιιεηΐεδ, Ιιβηο νοεεπι

εηιίΙΙβΓβηΙ 3ΐΙιηΪΓα1ιιιηί1;ιιιι : ΟοτϊηάίάίιΐΊ ικ>6ί«, ιοτοτ

ηοαίτα ιροηεα. ϋΑτα εΙΐ3Γ30ΐεΓ ίηιρβίίυϊΐίΐαΐϊδ εί 8ί-

ιηϊΙίΐβΓ ίΠυεεβεεηβ βίςυε βη^εϋβ, εβπι <1υείΐ 3ά <ό-

£η3ΐίοηοηι οι Γηΐβπιίΐϋΐεηι Γεπιπι ίηεοΓροιεαπίΓη,

ιιΐ φκε ίη 03Γηε 8ε ϊΐ3 ββδδβπΐ, υΐ ηυΐΐίβ ηΙϊίαοΓο-

ΙυΓ βπΊηιί ρεΓΐιΐΓΐ)3ΐ>οηίΙ>(ΐ3· ΡΓθρΙεΓ83 άίειιηΐ εί :

ί'.οτ ϊηάχιΐηΐϊ ηοΜι, ιοτοτ ηοιίτα $ροη$α. Ι'τορπε

έγχελευσαμένου, άδιαστάτως δυναμωθεΐσα τώ προσ-

τάγματι, τοιαύτη γεγένηται , οίαν 6 νυμφίος έδού-

λετο, μεταποιηθεΐσα προς τδ θειότερον, κα\ άπδ της

δόξης έν η" ήν, προς την άνωτέραν δόξαν μεταμορφω-

θεΐσα διά της άγαθής άλλοιώσεως ■ ώς θαΰμα γε

νέσθαι τφ περί τον νυμφίον των αγγέλων χορφ, χα\

πάντας εύφήμως πρδς αύτήν την θαυμαστιχήν προ-

έσΟαι φωνήν · δτι 'Έχαρδίωσας ι\μας , άδεΛφή

ι)μώγ νύμφη. Ό γαρ της απάθειας χαρακτήρ δμοίως

έπιλάμπων αύττ) τε καΐ τοις άγγέλοις, εις τήν των

ασωμάτων αύτήν ανάγει συγγένειάν τε κα\ αδελφό

τητα, τήν έν σαρκ\ το άπαθές κατορθώσασαν. Διά

τοΰτό φασι πρδς αύτήν · δτι Έχαρδίωσας ι]μας.

ιιίΓΟαυε ηοπιίηε βίοπβηδ. 8θΓθΠϋ ςιιίϋεπι ηοδΐΓ33, ρ άδεΑφϊχ ήμών τνμφη. Κυρίως έχατέρω των όνο-

ρρορίοΓ ίιηραΐίΙιϋίι.Ίΐί·, εο£η3ΐίοηεηι : $ροη$χ ηυΐεπι,

ρΓ0ρ(6Γ οιιπι ΥβΓίκ) εοημιηεΓιοηεηι. Ηυ]υ$ ;ιιιΐοηι

τοεη&ιιΐί, ϋοτάίβαΐΜί, ΐβίειτ) εχί$(ίπΐ3ΐηυ$ εδβε κί|$ηί-

Οοβίΐοηεπ) : Αηϊηαιίι, ρεπηάε 3η βί Πΐί άίεεΓεηΙ:

Οογ ηοϋίδ ϊηϋϊϋίδΐϊ. ΡεΓβρίευίΐβΐίδ ηπίειη ςι-ΐιΊα, υι

<[ΐιο(1 (ΙίείΙιΐΓ 8ΪΙ ηοϋϊδ ίΓι1υεί(1'κΐ5, αδδίπηβπιιΐδ <1ϊ νΐ—

ηυπι ΑροβΙοΙυιη »ά Ιι.τε ϊηΐεΓρπ:ΐαη<1η ιηνδίεηβ.

Βίε εηϊιη άίείΐ αΐίπιΐιί, άε δείρδο δεπ&εηβ 3(1 Ερηε-

βίΟδ, ςιΐ3η()ο ηοϋ'ιβ ηαιτ»\Ίι ιπα^παιη ΐΙΙαπι ςυχ ρεΓ

εβΓηευι εζβΐίΐίΐ Οεί βρρβΓίΐϊοηβηι, ηυοά ηοη δοΐυιη

Ιτιιιηβη» η3ΐυηε, κο 1 εΐίβηι ρΓΪηείρ3ΐΊ1)υ8 ε( ροιε-

Μ3ΐίΙ>υ$ ςικε βυηΐ ίη εεείίβ, ηοΐα εν3$ίι πιιιΐιίρίεχ

ει ν3ΓΪ3 Οεί 83ρϊεηΐί3, πιβηίίεδίβΐβ ρβΓ (1ί$ρεη83ΐίο-

ηεηι ΟιηίΙί ϊηΐεΓ Ηοηιίηεβ. 113 3υ1εηι η3ΐ>εΐεοη·

μάτων σεμνυνομένη. Αδελφή μεν ήμετέρα διά τήν

της άπαθείας συγγένε:αν ■ νύμφη δέ, διά τήν πρδς

τδν Λίγον συνάφειαν. Τοϋ δε έχαρδίωσας τδ σημαι-

νίμενον τοιούτον είναι νομίζομεν, οΐόν έστι τδ, Έψύ-

γωσας, ώσε\ έλεγον πρδς αύτήν, ότι Καρδίανήμΐν

ένέθηχας. Σαφήνειας δέ χάριν, ώς άν γένοιτο μάλ

λον καταφανές ήμίν τδ λεγόμενον, τδν θείο" Άπό-

στολον πρδς τήν των μυστηρίων τούτων έρμηνείαν

παραληψόμεθα. Φησ\ γάρ που των έαυτοΰ λόγων

εκείνος πρδ; Έφεσίους γράφων, δτε τήν μεγάλην

οίκονομίαν της διά σαρκδς γεγενημένης θεοφανείας

ήμΐν διηγήσατο " ότι ού μόνον ή άνθρωπίνη φύαις

έπαιδεύθη τά θεία διά της χάριτος ταύτης μυστήρια·

άλλά κα\ ταϊς άρχαϊς χαί ταΐς έξουσίαις έν τοίς

ΙεχΙιΐδ : VI ϊηηοίαοαΐ ρήηαραΐΐοαι ει ροΙε$1αΐίοαί ΐη Ο έπουρανίοις έγνωρίσθη ή πολυποίκιλος σοφία τοϋ

€<εΙε*1%οα» ρετ Εεείεήαιη τηαΙΙί(οτηιϊ> ιαρχεηΐϊα Ώεχ,

κοηηάηηχ ρτοεβηϊΐίοηετη ιαοηίοτηηι, ηηαχη [εεΐι ίη

Οιή»ΐο /«« Όοηχϊηο ηοαίτο ··. Ιη ςιιο Ιΐ3ΐ>6ηιυ$ Π(1α-

είαπι εϊ 3εεε8$υπι ίη εοηΗϋεηΓιβ ρβΓ ΠιΙβιη ε]υβ.

ΚενβΓ3 εηϊπτι ρεΓ ΕοεΙεδίβπι ίιιηοΐεκείΐ δυρεΓπιυη-

<ΐ3ηΪ8 ροΙε3ΐ3ΐίΙ)ΐι$ ν»ΓΪ3 ει ηιυΐΐίρίεχ Ππ 83ρίεηΐί3,

ςυ« ρεΓ εοηΐΓ3ΓΪ3 Γ63 εΙΓιείι ηαβ^ηαβ ει βιΙιιιϊΓϊοί-

Ιβ3. Ουοπιοάο εηίπι Γβεΐ3 ίϋίΐ νί(3 ρεΓ ιηοπειη, ε(

ρεΓ ρβεεηΐιπη ]ιΐ8ΐίΓΐ3, εϊ ρεΓ πιβίειίίεΐίοηεπ) Ικίιο-

«Ιίεΐίο, ει ρεΓ ί^ηοηιίηίβπι ^Ιοπα, ει νίηυδ ρεΓ

ϊιη1>εείΗίΐ3ΐειη ? ΪΝ'αηι ίη ρποΓΪ1>ϋ8 ΐειηρυΓίηυβ βο-

13Π) ιίπιρίίοεηι ει υηίίοΓπιεηι Οεί 83ρίεηΐί3ηι ηονε-

γππι 8υρΓ3ΐηυη(]3η33 ροίεβίβιεβ, εοη^ΓϋεηΙεΓ 8υχ

η3ΐιΐΓ3Β Γβείεηίειη ηι'ιπιαιΚι. Νεο ϋδ ςυχ οεΓηεοβη-

θεοΰ, διά της χατά Χριστδν έν τοϊς άνθρώποις οικο

νομίας φανερωθεϊσα. "Εχει δέ ή λέξις ούτως ■ "Ινα

γνωρισθχί τα^ άρχ<*Χ *«1 *οΛς έξονσίαις έτ τοίς

έΛονρανΙοις διά τΐ\ς ΈκχΛιχσΙας ή χοΛυχοΙχιΛος

σοφία τον θεον, κατά χρόθεσιτ τώτ αίώτωτ, ή»·

έΛοίησετ έτ Χριστφ Ίησον τφ ΚνρΙφ ήμώ>. Έν

φ έχομεν τήν παρ^ησίαν καΐ προσαγωγήν έν πεποι-

θήσει διά της πίστεως αύτοΰ. Τω δντι γάρ διά της

"Εκκλησίας γνωρίζεται ταΐς ύπερκοσμίοις δυνάμεσιν

ή ποικίλη τοϋ θεοϋ σοφία, ή διά των έναντίων θαυ-

ματουργήσασα τά μεγάλα θαυμάσια · πως γάρ γέ-

γονε διά θανάτου ζωή, καΐ δικαιοσύνη διά της άμαρ-

τίας, κα\ διά κατάρας εύλογία, κα\ δόξα διά της

άτιμίας, κα\ διά της άσθενείας ή δύναμις; Μόνην

Ιιιγ 6Γ31 ςιιί(1ςιΐ3πι νβΓίυηι, ίη εο ςαοά ειιηι εββεΐ " γάρ έν τοις πρδ τούτου χρόνοις τήν άπλήν τε χα\

νίι-ΐυδ ηο ροΙε8ΐ33 η3ΐυΓ3 ιϋνίιια, ΙίοεΓε οπιηεηι

ΓβεεΓεΙ εΓεβίυΓβπι 8θ1ο ηιοΐιι ει ίηιρυΙδυ νοίυηΐβΐίβ,

εϊ Γβιαιη ηαίιιπιηι <1ε(1υεεη$ 3<1 §εηεΓ3ΐίοηεπι, ει

οηιιιί3 Γβεετεί νβΐϋε ρυΙ.οηΓβ ηι.ιηηηΐί» εχ Γοηιε ρπΐ-

εΐιηΐυάίηίβ. ΥαΓΪυπι αυίβηι ηοε 30 πιυΐΐίρίεχ ^εηυδ

&3ρίεηΐϊχ, ςιιθ(1 εοη$ΐ3ΐ εχ οοηηεχίοηε ουη> οοιι-

ΐΓ3ΐ-ϋ8, ηυηε βρεΠε ε(1οεΐί βυηΐ ρεΓ Εοείεβίβη),

ηειηρε ςιιεηΐ3(]πιο<]ιιπι ΥογΙμι ίη ε3Γ0 Αι, ςυεπιβιΐ-

πιοάιιηι ηιοΓίϊ τίο ιηίβεεΙαΓ, ςυειηβύπιοιίιιηι βυο

ΝτοΓβ δίπδιμιο νϋιϊοΊΙιιυ ηο&ΐΓ3 33Π31 νυΙιΐ6Γ3 :

ηαειηίάηιοάυηι ίπιΙ)εείΙΗΐ3ΐε εΓυείβ νίΓεβ εχριι^ηηι

* κ)τεη3ΓΪί : ςυετη»άιη(ν1αηι ΐη εβτηε οιβηίίεβίαΙυΓ

μονοειδή Λοΰ θεοϋ σοφίαν αϊ ύπερχόσμιοι δυνάμεις

έγίνωσκον , καταλλήλως ένεργοΰσαν τή* φύσει τά

θαύματα · κα\ ποικίλον ήν έν τοις όρωμένοις ούδέν,

έν τψ δύναμιν ίχουσαν τήν θείαν φύσιν, πάσαν τήν

χτίσιν κατ" έξουσίαν έργάζεσθαι, έν μόνη τ^Ι δρμί^

τοϋ θελήματος τήν των δντων φύσιν είς γένεσιν 4γου-

σαν, κα\ ποιείν τά πάντα καλά λίαν, τά άπδ της

τοϋ καλοϋ πηγής άναβρύοντα. Τδ δέ ποικίλον τοΰτο

της σοφίας είδος, τδ έκ της πρδς τά έναντία διαπλο

κής συνιστάμενον, νΰν διά της Εκκλησίας σαφώς

έδείχθησαν, πώς ύ Λόγος σάρξ γίνεται, πώς ή ζωή

θανάτω μίγνυται, πώς τω ίδίω μώλωπι τήν ήμετέ-
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ραν έςιάται πληγήν ■ πώς τη ασθενείς τοΰ σταυρού Α ·<1 ςυοά ιιοη εαάίΐ $ιιΙ) 3δρβεΙιιιη, ςιιετηα(1πΐ0(1ιιιιι

καταπαλαίει τοΰ Αντικειμένου τήν δύναμιν ■ πώς τδ

άόρατον έν σαρκΐ φανεροΰται ' πώς έξωνεΐται τους

αιχμαλώτους, αΰτός τε ών ό ώνούμενος, καΐ αΰτδς

χρήμα γινόμενος ■ έαυτδν γάρ έδωκε λΰτρον ύπέρ

ήμών τώ θανάτω ■ πώς κα\ έν τφ θανάτω γίνεται,

καΐ της ζωής οϋκ έξίσταται · πώς καΐ έν τή δουλεία

καταμ£γνυται, κα\ έν τή βασιλεία μένει. Πάντα γάρ

ταϋτα κα\ τά τοιαϋτα ποικίλα ϊντα καΐ ούχ άπλά

τής σοφίας Εργα, δια τής Εκκλησίας οί φίλοι τοΰ

νυμφίου μαθόντες, έκαρδιώθησαν, άλλον χαρακτήρα

της θείας σοφίας έν τώ μυστηρίω κατανοήσαντες ■ εί

δέ μή τολμηρότερων έστιν είπεϊν, τάχα κάκεϊνοι διά

τής νύμφης τδ τοΰ νυμφίου κάλλος ίδοντες έθαύμασαν

τδ πάσι τοις ουσιν άόρατόν τε και άκατάληπτον. "Ον

ΓοΟίηιίΙ εορίίνοδ, οιιηι ίρδβ δίΐ ηιιί βωβΐ, βΐ $ί( ΐρδβ

ρΓβΙίυηι : δβίρδυπι εηίη» άεά'ιί ρΓΟ ηο!>Ϊ3 πιοΓίί ρηβ-

Ιίαηι Γεϋεηιρίίοηίδ : ςυεπ)3(1ιηοι1υπι βΐ 881 ίη «ιοΠβ,

εί 3 νίΐ3 ηοη ΓεεβάίΙ : ηιιειηβιΐηιοιίυιη εί ηιίδεεΙυΓ

δοτνίΐυΐί οι ιπ3ΐιβΐ Ίη Γεβηο. Νβπι ευπι ηκε οπιηίβ,

ει ηυχ $υηΐ 1ιυ)ΐΐ8πιο(1ί, ευηι δίηΐ νβπβ εί πιοΙΓι-

ρΐίείϊ, ρεΓ ΕεεΙε$ί3πι (Ιίιΐίείδδεηΐ βηιίεί βροηδί,εοπίβ

(Ιοηβιί δυηΐ, υΐ ((ΐιί βΐίυπ» «ΙίνΊηχ 83ρίεηΐί3ε 0Π3Γ3-

είετειη αιιίηιαιΙνβΓίεπηΙ ίη ιηνδίβηο: εί βϊ ηοη δίΐ

ηίηιίυιη αικίαείδ άίεβΓβ, ϊ 111 Γο«ε εαιη ρεΓ βροηβαπι

δροηδί νί(1ίδδβηΐ ρυΙεΙιπΙικΓιηειη, βάπιΐΓβΙϊ δυηΐ ίιΐ

ο,υο(1 οηιηίΐιιΐδ ςιιχ δΐιηΐ, 881 ίιΐ3$ρβεΐ»1η1ε εί ίηεοηι-

ρΓεηβηδίοίΙβ. ϋευβ εηίιη , ςυεηι ηειηο νίάίΐ ιιη-

ςυϊπι, υΐ <ϋοϊι Ιοβηηεβ'0, ηβο ροίεβΐ βΓιςιπβ νκΙβΓβ,

γάρ οΰδε\ς έώρακε πώποτε, καθώς φησιν Ιωάννης, 3 ΒΪουΙ ΙβδίαΙυτ ΡαυΙιΐδ", οΟΓρυδ δυιιιπ Γβοίΐ ΕοεΙβδίβπι,

ούδέ ίδείν τις δύναται, καθώς 6 Παΰλος μαρτυρεϊται,

ούτος σώμα έαυτοΰ την Έκκλησίαν έποίησε, χΛ διά

τής προσθήκης τών σωζομένων, οικοδομεί αϋτήν έν

άγάπη, μέχρις άν καταντήσωμεν οί πάντες εις άνδρα

τέλειον, είς μέτρον ήλικίας τοΰ πληρώματος τοΰ

Χριστοϋ. Εί ουν σώμα τοΰ Χριστοΰ ή Εκκλησία,

κεφαλή δέ τοΰ σώματος ό Χριστδς, τώ ίδίω χα-

ρακτήρι μορφών τής Εκκλησίας τδ πρόσωπον ·

τάχα διά τούτων πρδς ταΰτα βλέποντες οί φίλοι τοΰ

νυμφίου, έκαρδιώθησαν ' ότι τρανώτερον έν αύτη" τδν

άόρατον βλέπουσι. Καθάπερ οί αϋτδν τοΰ ήλίου τδν

κύκλον ίδεΐν άδυνατοΰντες ■ διά δέ τής τοΰ ϋδατος

αϋγής είς αύτδν όρώντες · οϋτω κάκεϊνοι ώς έν κατ-

εΐ ρεΓ βεεεβδϊοηειη εοπιηι ςοί ββίνί ΠυηΙ, ίρβαηι

χϋίίίεβΐ ίη εΐΐϊΐϊιαίε, (Ιοηεε οεεπιτίηιιΐδ οηιηεβ ϊη

νίηιιη ρειΊεείιιπ), ίιι ηιειίδυιηιη χΐηΐίδ ρίβηίίικίίηίβ

ΟιπδΐΊ '*. δί βΓβο Εεείβδ'ια ββι οοτριιβ Οιπδΐί, (Α\ή-

δΐυδ 3ΐιΐεηι βδΐ εβρηι οοΓροπβ, βυο εη&ηιεΙβΓβ Γογ-

οιβηβ Γ.ιοίοιη Εεείββί», ΓοΓίβ ροΐ' ηοο 3(1 83 3βρί-

είεηΙβΒ αηιίεί δροιιδί, εοκίβ (Ιοηαΐί βιιηΙ : ηυοηίβηι

ρεΓ ίρΜίΒ οΙβΓΪϋβ βδρίείιιηΐ δροιίδυιη ςιιί ηοη ο4-

ό"ίΐ βυΐ) 38ρεε(ιιηι. Ει ςυοπιοΗο ϋ ο,υί ίρδίιηι οΓΐίβαι

δοΐίδ ηοη ροδδυηΐ νίϋβτβ, ρβΓ βηυχ βρΙεηάοΓβιη

ιρβιιπ) νίάεηΐ : ίΐα Πϋ ςιιοςυε ϊη ηιυηάο βρεευΐο,

ηεηιρβ Γβεϊβ Εεείεβίχ , νϊάεηΐ βοΐεπι ]ιΐ8ΐϊιίχ, ςυί

ρβΓ ί(1 φΐθ(1 ΒρρβΓβΙ, ηιβηΐε εοιηρΓβηβηιΙίΙιΐΓ.

<πτρω καθορώντες καθαρώ, τώ προσώπω τής Εκκλησίας, τδν τής δικαιοσύνης ήλιον βλέπουσι, τδν διά

τοΰ φαινομένου κατανοούμενον.

Τούτου χάριν ούχ άπαξ είρηται τή νύμφη παρά 0 Εα άα εβυδα ηοη ββιηβΙ ΙβηΙιιαι (ΙίεΙυηι 681 χροηδΧ

τών φίλων, τδ, ΈχαρδΙωσας, όπερ έστίν, ότι Ψυχήν

τινα και διάνοιαν πρδς τήν τοΰ φωτδς κατανόησιν δι'

έαυτής ήμίν ένεποίησας ■ άλλά καΐ πάλιν τδν αύτδν

έπαναλαμβάνουσι λόγον , άξιοπιστίαν προστιθέντες

τφ λεγομένω, διά τής δευτερώσεως. Λέγουσι γάρ

έπαναλαμβάνοντες · ότι ΈκαρίΙωσας ι\μας ένΐ άπύ

όφθαΛμύν σον. Τοΰτό έστι μάλιστα 8 τήν θαυμα-

στικήν ένεποιήσε τοϊς φίλοις περ'ι τής νύμφης διά-

θεσιν. Αιπλής γάρ οδσης τη ψυχή τής όπτικής ένερ-

γείας · και τής μέν τήν άλήθειαν όρώσης, τής δέ

έτέρας περί τά μάταια πλανωμένης* έπειδή περ\

μόνην τοΰ άγαθοΰ τήν φύσιν άνέωκται τής νύμφης ό

καθαρδς όφθαλμός " άργεΐ δέ πάντως ό ετερος,τούτου

χάριν τψ έν'ι τών όφθάλμών προσάγουσιν οί φίλοι

3.0 30)1018 δροηδϊ, Οοτ ϊηάΐάϊ»(ϊ ηοΜ», ςαοά 881,

Αηίηι.ιηι ςιιηηκίηηι ει εο(ϊΐ3ΐΐοηβηι, αά Ιυείδ εοπι-

ρΓεηεηδίοηβπ), ρβΓ Ιείρβαιη ηοοϊδ ίη(1ί(1ίδΐί : ββ(1

πιτδΐΐδ εβιιιάεπι ΓβρεΙυηΐ ΟΓΐΙίοηεπη, ρβΓ εοΓϋηι ψιβε

άίειιηΙυΓ ίίβηΐΐοηβιη \ά ηυο(1 ύίείΐαΓ Αάβ ΛΊ^αηια

Γβεϊβηιβδ. ΟϊειιηΙ ηηϊπι Γβρβίβηΐββ : Οοτ ίηάίάϊιΐϊ

ηο6ί» «ηο βχ οοαίϊε («/«. Ηοη 681 (\υοά .ιηιίείδ 3(1-

ηιίΓβΓιοηίβ ϊη βροηββηι ηΐ3χίπ)3ηι βΙΙυϋΙ αΙΓεειίοηβπι.

Ν»ιη οιιηι βΙ( (Ιιιρίεχ »ηϊιιΐ3Β νϊύεηιΐϊ ορβΓβΐϊο , εί

3ΐΙβΓ8 ςυί(1εη] τΐάβΧ τβπίβίβηι, αΙΐβΓ» νβΓΟ νεΓδβΙυτ

ϊη Γβ1)ϋ8 νβηίδ : (^υ3ΐι(1οςαϊ(1βη) 0ΪΓ83 δοΐβιη ϋοηϊ

η3ΐυΓ3ΐη ιρβπυβ 881 ριιπίδ βροηβχ οεαίυβ, »1ΐβΓ

ουίβπι ρΐιηβ οΐίοβυβ εδί ; υηϊ βχ οουΐϊι βηιιεί ΐ3υ-

Ηεηι ΐΓΪΐ>υαηΙ, ρβΓ ηυεηι δοΐυπι ϋΐυηι εοηΙεπιρΙαΙυΓ,

τόν επαινον, δι' ου μόνου θεωρεί τδν μόνον, έκεϊνον ο ϊΙΙυηι, ϊηςυβηι, δοΐυηι ςυϊ εοιηρτβΙιεηίΙίΐυΓ ίη ϊπι-

λέγω τδν μόνον, τδν έν τη άτρέπτψ τε και άϊδίφ κα-

ταλαμβανόμενον φύσει, τόν τε άληθινδν Πατέρα, καΐ

τδν μονογενή Τίδν, κα\ τδ άγιον Πνεύμα. Μόνον γάρ

έστιν ώς άληθώς. τδ έν μι3 θεωρούμενον φύσει, μη-

δένα χωρισμδν ή άλλοτρίωσιν τής κατά τάς ύπιστά-

σεις διαφοράς έμποιούσης. ΕίσΊ γάρ τίνες οΐ διαφό-

ροις όφθαλμοΐς κακώς Όΐρ\ τδν άνύπαρκτον όξυωποϋ-

σιν, είς πολλάς φύσεις τδεν ταΐς τών διαστρόφων

όφθσλμών φαντασίαις καταμερίζοντες · οδτοί είσιν

οί λεγόμενοι πολύ βλέποντες, οί διά τοΰ πολλά βλέ-

ηπιΐ;ι1ιί1ί εί %(βΓΠ3 η3ΐυΓ3, ιιειιιρε νεπιηι ΡβίΓεπι,

ε( υηί^εηίΐυιιι Ρίΐίυηι, εί 83ΐιε1ηιη δρϊηΐυηι. δοΐυηι

βιιίηα νετε εδί ΐ < 1 π,ιιυϋ βδΐ, ςυο(1 ίη υη3 εοηδίάεΓα-

ΐυΓ η3(υΓ3, ιιυΙΙαπι 30βΓ6ηΙβ 8βρ3Γ3(ίοπειτ) 3υ( ηΐϊε-

ιοίίοηεπι ιΙί1Τεΐ·εηΐί;ι φι;ε εδί ίη 1ινροδ(38ίΙ)υ8. 5υηΙ

βηίπι ηοιιηηΙΓι ηυί ίη (ΓινεΓδίδ οευΐίδ ηιαίβ βυηι βεΓίβ

νίδυδ ίη ίά ηιιοά ηοη ροΐβδί εοηδίδΙεΓβ, ίη ηιυΙΐ3$

«ΙίΒρεΓίίεηΙβδ ιοίυΓα» 'ιό! ηυοϋ υηυιη βδΐ ρεΓνεΓδοηιιη

οειιΙοΓυηι νίδίοηίΙιυΒ. 1ί 8υηΙ ηιιί άίευηΙυΓ πιΐ)Ι(3

νίϋβηΐβδ, ςυί ρΓορίβΓεβ ηιιοιΐ ιιηιΐΐα ΒβρίείηηΙ, ιιίηϊΐ

'* 1 Ιολιι. ιν, 12. " I Τίηιοιίι. νι, 16. " Ερίιεδ. ιν. 13.
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νίάεηΐ : βΐ φΐαίβηυβ ηυηε ηυ'κίεηι Πβυιιι νία'βηΐ, Α

ΓαΓδίιβ βηΐεπι ϊ ιι ηο3ΐοΓίϋ1ίΙ)υ5 οηβΓΜηΐ «ίβίοηίυυς,

βαηΐ ίπάίςηί ςυυβ ΙαικΓώυβ ρΓΟδβςιιαηΐυΓ βηςεΐί,

ιιι ηύϊ βναιιβχοαηΐ ίη ρηαη&δϋδ εοππιι ςιιχ ηοη

Ρ085υπ1 6986. Ουί 3υΙβΠ1 «Λ ϋβιιηι 8θΙυΠ) ΟΙ'ΓίΙβΓ

ϊηΐυείυΓ, βδΐ εχευδ ίη 3ΐϋ8 οηιηίΙ)ΐΐ8, 3(1.αυ» νυΐςϊ

άίΠ£ϊ(υΓ βδρβεΐυδ. Ρι-ορίεΓββ υηο οουΐοηιιη βιηίεΐβ

ίβειΊ $ροιΐ83 αάΊηΪΓβΙϊυηεηι. Εδί ετ%ο εχευβ ηυίά"επι

Ϊ8 ςυί αιυΐΐοβ 1ΐ3ΐκ:1 οευΐοδ, ςυί πιυΐΐίδ οοιίΐίβ 34

ν3Π3 33ρίείΐ : ΙΙΙβ αιιίοιη β8ΐ 30Π8 νϊβυβ εί ρβΓβρί-

03Χ, ςυί ρβΓ υηυπι βηίιιιχ οευΐυπι 3ά βοΐυιη Ιχηιπιη

ΒΒρΙβϊΧ.

Ουχηαιη 3ΐΙ 3υΐ6ΐη Ϊ113 υηα, 3ϋΙ πυϊϋ βϊΐ ΐοΓο,υεβ

εοΙΙί 5ροηδ33, ηοη εβί (Ιίίίίείΐβ εοπίίόεηΓε ρα β»

<)υχ ΓυεΓυηΙ ρπυβ εχηιηίηαΐβ, βΐίβιηδί νίό"63ΐυΓ

(ΙίεΙιοηίβ εοηΐβχΐιΐδ ε&βε οϋδευποι-. 113 βηίηι η;<ϋβΐ : ^

€υτ ίηάίάηΐί ιιοίίι αηο βχ οαιίίι Μ» ίη ν,ηα, ϊη Ιοτ-

ηαΐ ΰοΙΙϊ ίκι', 3άεο ιΚ ϊΐΐυά ςιπιίεηι, Ιη νηα, εοηνε-

ηΪ3ΐ εί ςυοϋ ϋηο «χ οαιΙί$ ΐηίι, ϊηΐβΐϋ^ειιΐώιΐδ ηο-

1)ϊδ εχ 38βιιηιρΐίοηβ ϊΐΐυά, Ιη αηα αηΐηια. ΜυII* εηϊηι

·υη( ίη υιιοςυοα,υε ίηεηιά'ίΙΟΓυπι αηϊηιχ, ίη ςυϊΐιαβ

αιιίιηϊ ρεΓΐιΐΓϋ3ΐίοη68 ρβΓ (Ιοηιίηβΐυπι ςιιβπ) οϋΐϊιιβηΐ,

!Γ3ΐΐ8βυηΐ ίη ηιοΓβδ 3ηίιηχ, 3(1 ύοΙΟΓβηι βΐ νοίπρίβ-

Ιβπι, 3ΐιΐ ΪΓ3Π1 ει πιοΐυπι, 30 ΓοπηίαΊηβιη βΐ εοηΠ-

ϋβιι1Ϊ3ηι πΐϋΐαίο εΙΐίίβεΙεΓβ αηίπιχ. Ουί βυίειτϊ 38ρί-

είΐ βιΐ υη'ιΓοπιιβηι ηϋοηβιη νίΐβ ςυχ >§Ηιιγ εχ υϊγ-

ΙιιΙε, ςυοά" υηα βηίηιβ νίνβΐ, ΙαΙυηι ε$1 Ιεδίίιηοηίυιη.

8ίε βΓ^ο άίδΐίηβυβηάι εβί οηΐΐο, φΐοό" Ηΐυά ςιιίαεηι,

Ιη κηβ, εοη]υηεΐιιηι εί δίι ςιιοϋ ρπεεβδδίΐ, $ίε εχ

ηιβηΐίβ εοηεερίίοηβ ηοοί$ ίηίεΙΙίςεηΐίυυβ, αυΐ ϊη υηα £

αηϊηια, ηιιΐ ίη υηο δίβΐυ. Ιά βυίβηι ςυοεΙ ανίηεερ*

εβςϋίΐυτ αΐίιιηι ηβϋβΐ βεηβυηι, ηεαιρε ίοτηηα ωΙΙί

ίιιί: ηΐ 8ΐ πηίδ (ΙίεβΙ, Ιοίυπι ΐΓ3άυεεηδ &Λ δειίδυπι εΐη-

ΓίοΓεηι : Ει ηηυδ 631 1ί1)ί οευΐυβ, εί βηίπΐί υηβ, (Ιυιη

ϊη υηυηι Γεδρίείβ, ρΓορίβΓββ ηυο(1 ηοη εοβηοδεαίυτ

εχ άίτβηίβ αϋεείίοηίΐηίδ. Ει δίΐυβ εοΙΙί ΐυί ρβΗβ-

εΐίοηβιη Ιιαίιει, ευιη άίνίηυπι ]υ£;ηπι βυβίυΐεηΐ. Νβηι

ηβυβ ίη εοΙΙί ςυίάεπι ΐοπιυβ τίάβί Οηηβΐί ]υ^ιιπι :

ϊη βΐίεείίοηβ βυΐεπι ίη ευπι ηυΐ εβί Υ6Γ6 1»οηιΐΝ,

υηυηι οευΐηιη εί ηηβηι βηίιηβηι. ΡΓ0ρΙβΓ63 εοηΓιίε-

ηκΐΓςαο(1 Ιυίδ παΪΓ30ΐι!Ϊ5· εοΓ ίηο'ίεΐίδΐϊ, ιιηυπι οβίεη-

(Ιβηβ οευΐυηι, 61 ηηβηι αηϊιηαπι ίη ΙΟΓΟ,υβ εοΙΙί Ιιιί :

ΐΟΓςυεδ βυίβηι εοΙΙί βροηβχ εβί ]υ^υηι ςυοάάαηι ,

βίευΐ (Ιίχίηιυβ. Αίςυε ηχε «ιυία'βηι εβί ΙαυάαΙϊο βη^β-

ΙοΓυηι ςυβ δροηβαηι 8υηΙ ρΓΟδεευΐί ρΓορΙεΓ ρυΐεΐιτί- Ο

Ιυύίηειη : εοδ εηϊηι εοιηρΓεΙιεικΙίιηυβ 6836 βιηίεοβ

βροηβί. Νβ νΜεβΙυΓ βυίειη εββε ΙβηιβΓβπβ ει Γβίκβ

13118 δροηβδβ, εοηΓίΓηιηι ΥεΓίχιπι βηιίεοΓυηι (Ιε βροη-

(χ ριιίεΐιπίϋάίηε ]αεϊίεΐιιπι, \ά δυο «υΙΓΓβςΊο εοηι-

ρΓοΙοηδ, εί ΙεδΙίιηοηΊο ρυΙεΙίΓίΙυάίηίδ ηΐ3]θΓ3 ίρβε

«α'ϋίΐ ηι'ιταευΐα, οΓαΐίοηε (Ιε&εΓίηβηδ είρβαηΐίηιη 30

αβεοΓβηι ηυί ΐΓίουίΐυΓ ίρδίδ πιειηϋΓΪδ, ςυβη» ϋεο

όβηΐβ βοΊίείβπι ίη ϋδ ςυχ α'εϊηεβρδ δειιυυηΙιΐΓ, βί α

(Ιίνίηο βυχίΐίο ϋβΐχ ηούίβ ΓβεΓίηΙ νίΓββ Λά ίηΐεΐΐί-

βεηΐΐβιιι ιυγδίεηοΓυπι, ει βά 3£ΐιίΐίοηεηι ρυΐεΐιτίΐιι-

'ϋΐηίδ Εεείβδίχ, εί 3(1 Ιβυάεηι ^Ιοπχ ^Γ3ΐίχ ίρδίιΐδ ,

ίη Οηπδίο Ιεβυ, ςυεηι (ΙεεβΙ οηιηίβ β101"·3 >η ^^ΐ1-
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6(*ώσι, τολιν δε ταΐς ύλιχαΐς φαντασία ις έπιπλανών-

ται, άνάξιοι της των άγγίλων εύφημίας εί3\ν, ταΐς

τών άνυπάρχτων φαντασίαις έμματαιάζοντες. Ό δε

ϊυρδς μίνον τί) θείον δξυωπών, τυφλδς έν τοις δλλοις

π2ϊΐν ίτη, ιτρδς άπερ αί τών πολλών βλέπουσιν

δψεις. Διά τοΰτο τψ έν\ τών δφθαλμών ποιεί τοΤς φ(-

λοις ή νύμφη τδ θαΰμα. Οΰχοΰν τυφλδς μέν έστιν δ

πολυδμματος, ό πρδς τά μάταια πολλοίς όφθαλμοΐς

|ίλέπων. "Οξυδερκής δέ καΐ διορατικός έκεΐνος, δ

ίι' ένδς τοϋ της ψυχής δφθαλμοϋ πρδς μδνον τδ άγα-

θδν βλέπων.

Τίς κα\ έκείνη ίτήν ή μία, ή τί τδ ϊνθεμα τοϋ

τραχήλου της νύμφης, ού χαλεπδν άν είη δια τών

έξητασμένων έπιλογίσασθαι, κάν δοκ?) πως ασαφής

ή λέξις είναι κατά τήν σόμφρασιν. ΟΟτω γαρ δ λόγος

φτ.σίν · ότι Έκαρδίωσας ι)ρας Μ άαύ όρθαΛμώτ

σου έτ μιφ, έτθέμαιι τραχήΛον σον, ώς τδ μέν

,Ε^ μιςί, σύμφωνον είναι τψ ΈγΙ άπύ όρθαΛμώτ

σον, νοούντων ήμών κατά παράληψιν τδ '£»· μιφ

Ϋνχη. Πολλα\ γάρ έν έκάστω γίνονται τών απαίδευ

των ψυχα\, έν οΤς τά πάθη διά τη; έπικρατήσεως

εις τδν της ψυχής τδπον άντιμεθίσταται, πρδς λύπην

κα\ ήδονήν, θυμδν ν.ι\ φέβον, καΐ δειλίαν κα\ θράσος,

μεταδαλλομένου τοΰ τής ψυχής χαρακτήρος. Ή δέ

πρδς τδν λδγον δρώσα τω μονοειδεί τής κατ' άρετήν

ζωής μι£ ψυχ^ συζην μεμαρτύρηται. Ούκοϋν οδτω

διασταλτέον τδν λόγον, ώς τδ μέν Έν μιςί, τώ λα-

6δ>ηι συνημμένον είναι κατά τήν Ιννοιαν νοούντων

ήμών, ή έν μια ψυχϊ), ή έν μι3 καταστάσει. Τδ δ4

έφεξής έτέραν έχει διάνοιαν τδ Ένθέμαζι τον τρο

χήΛου σοϋ ' ώς 4ν τις δλον πρδς τδ σαφέστερον

μεταβάλλων εΓποι, ότι Σου κα\ ό δφθαλμδς εΤς έστιν

έν τω πρδς 2ν βλέπειν 1 χα\ ψυχή μία, δ:ά τδ μί)

πρδ; διαφόρους διαθέσεις μερίζεσθαι. Κα\ ή θέσις

τοϋ τραχήλου σου τδ τέλειον έχει, τδν θείον ζυγδν

έ?' έαυτήν άραμίνη. 'Επε\ οδν έν μέν τω ένθέματι

τοϋ τραχήλου σοϋ τδν τοϋ Χριστοΰ δρώμεν ζυγδν ■ έν

'Λ τϊ^ περί τδ δντως άγαθδν διαθέσει, ίνα ίφθαλμδν

κα\ μίαν ψυχήν διά τοΰτο δμολογοϋμεν οτι τοις

σοϊς ήμάς θαΰμασιν έκαρδίωσας , ίνα δεικνύουσα

δφθαλμδν κα\ μίαν ψυχήν έν τφ ένθέματι τοϋ τρα

χήλου σοϋ · ένθεμα δέ τοΰ τραχήλου τής νύμφης

δ ζυγός έστι , καθώς εΓρηται. Αϋτη μενοΰν ή

τών άγγέλων έστΊν ευφημία , ήν έπ\ τψ κάλλει

τής νύμφης πεποίηνται ■ τούτους γάρ είναι τους

φίλους τοΰ νυμφίου κατελαβόμεθα. 'Ος δ' άν μή

δοκοίη άκριτος αύτών είναι χα\ διημαρτημένος ό

έπαινος, κυροϊ τών φίλων τήν έπ\ τψ κάλλει τής

νύμφης κρίσιν έπιψηφίσας δ Λόγος, καΐ προστίθηΛ

και αϋτδς τά μείζω θαύματα τϊ) μαρτυρία τοΰ κάλ

λους, τήν αϋτοΐς τοις μέλεσιν έπιφαινομένην ώραν

διαγραφών τώ λόγψ, ήν έν τοΤς έφεξής, θεοϋ δίδον

τος, προθήσομεν, εΓ γέ τις γένοιτο ήμΖν έκ τής άνω

θεν συμμαχίας δύναμις πρός τήν κατανόησιν των

μυστηρίων, κα\ εις έπίγνωσιν τοΰ κάλλους τής "Εκ

κλησίας, καΐ είς έπαινον τής δόξης τής χάριτος αύ-

τοϋ * έν Χριστψ Ίησοΰ, ψ πρέπει κάσα δόξα εί;

τους αιώνας. "Αμήν.
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ΟΜΙΛΙΑ θ*. Α ΝΟΜΙΜΑ Ια.

ΤΙ έχαΛΛιώθησαν μαστοί σον, άδεΛφή μου,

νύμφη ; ΤΙ έχαΛΛιώθησαν μαστοί σου άχύ οίνου,

χαϊ όσμή Ιματίων σου ύχέρ πάντα άρώματα;

Κηρίον άχοστάζονσι χείΛη σον, νύμφη ' μέΛι

χαϊ γάΛα ύχύ την γΛώσσάν σου, χαΐ όσμή Ιμα

τίων σου ώς οσμή Λιΰάνον. Κήπος χεχΛεισμέ-

τος, άδεΛφή μον, νύμφη ' κήχος χεχΛεισμένος,

χηγή έσφραγισμένη. ΆχοστοΛαί σου παράδει

σος ρΌών μετά χαρποΰ άχροδρνων, χα} χύπροι

μετά νάρδωτ. Νάρδος χαϊ χρόχος, χάΧαμος χαϊ

χιννάμωμον, μετά πάντων ξύΛων τοϋ Αιβάνου,

σμύρνα χάί άΛωή μετά πάντων πρώτων μύρων.

Πηγή χήπον, χαϊ φρέαρ ύδατος ζώντος, χαϊ ρΌι*

ζβΰντος άπύ τοϋ Χιβάνου.

ΕΙ σννηγέρθητε τφ Χριστφ , τά άνω φρο-

ψε'ιτε, μή τά έπΐ της γης · λέγει ταϋτα πρδς

ήμας ό έν Παύλω λολών Άπεθάνετε γαρ, φησ\,

χαϊ ι) ζωή ύμων χέχρυπται συν τφ Χριστώ

έν τφ θεφ. "Οταν ό Χριστός φανερωθη ή ζωή

ύμών, τότΒ χαϊ ύμε'ς φανερωθήσεσΟε έν δόζη.

ΕΙ τοίνυν νεκρο\ τϊ) χάτω φύσει γεγόναμεν, εις

οϋρανδν άπδ γης τήν έλπίδα της ζωής μετοικίσαν-

τες, κα\ ή διά σαρκός ζωή κέκρυπται έφ' ήμών

κατά τδν παροιμιώδη λόγον, ός φησιν, δτι Σοφοί χρύ·

Λτονσιν αϊσθησιν ■ άναμένωμεν δέ τήν άληθινήν

έν ήμίν φανερωθήναι ζωήν, ήτις έστ\ν δ Χριστός·

ώστε κα\ήμ3ς φανερωθήναι έν δόξη, μεταποιηθέντας

πρδς τδ θειότερον · ούτω των παρόντων άκούσομεν,

^\ρ. ιν, ν. 10. βιικί ρχιίεΐιτα [αεία $ιιηΙ ηόβτα

Ιιια, αοτοτ ηιβα &ροη&α ? Οηϊά χιοετα ιηα (αεία ιχιηΐ

ίρεαοιϊοτα νχηο, β' οάοτ νε$ΙχιηεηΙοτηηι Ιχιοτηηι ιχιρτα

οηιηία ατοιηαΐα'! Μ.Ρανιιηι άίίίχΙΙαηΙ ΙαΙιχαΐηα, »ροη·

ια: ηιεί ει Ιαε ιχιο Ιχηαχια Ιχιη, βΐ οάοτ νε$Ιίιηεηΐοτηιη

ΙηοΓυηι Ιαηηηαηι οάοτ ίΗιιτϊι. 12. ΙΙοτΐνι εοηεΙ*$Η$,

ιοτοτ τηεα ιρυηια, ΛοΠμ» οομΙηιιιβ, (οηι οοίχαηαίχιι.

13. Εχηχαχοηε$ ίηαι ραταάχιηι ηιιιίοτητη ριιηίεοτχιηι,

εχιηχ (ηιαχι ροηχοτχιιη, εΐ εχ/ρή εχιιη ηατάίι. 14. Νατ-

άιι»βΙ ετοενι, εαΙαχηχι$ εί άηηαηιοηηηι, εαηι οχηηχΰαι

Ιί<Ι>η$ ί,ΐοοηϊ, ηιυττίχα ει αίοε αιηι οηιηίΰηα ρηηιχ$

ΗηρηεηΙϊι. 15. Εοη$ Ιιοτίχ, ριιίειη αοχια νίνιν, ει Ιηι»

ρείη βηεηΐίί εχ ί,ϊοαηο.

Β 5ϊ αιηι ΟΙχτίαίο εοπίνττεχΐιίϊί, ηχιοε ίντ&ητη $\ιηΐ

ηχιινήΐε, ηοη ηνιν $ηρτα Ιετταηι : Ιιχ·ο ιΐίοίΐ ηυϊ ίπ

Ραυίο ΙοηιιίιιΐΓ. Νοπηϊ εηίιη ε»ίΐι, ίικ|υ'ιΙ, ει νϊΐα

νειίτα αΙΐίΓοηαη ειΐ ηιηι ΟιτίίΙο ί« Ωεο. (}ιιαηάο

ί/ιπ'ίΐκ* ηαηι[βίΙαΙιιι /ιιβπί νίΐα νε$1τα , <«πβ

νοι φιοηηε ηιαηί[ε$ΙαοΊιηίηΐ ίη ΐ)Ιοτια 8ί 6Γ^ο

ΠίΓοΠΟΠ ΠβΙΐΙΠΒ βνΜΜΠΙΙβ ΠΙΟΓίΐΐί, ίρβ νίΙ,-Β ΙΓ3Ι15—

131;« ΐη ϋΟΡ.Ιαπι α Ιβιτ3, βΐ $ί ςιιχ> ρβΓ οαπιβιη εβί

νίι.ι, ('81 ίη ]ΐο!)Ϊ8 »1)8ΰοιΐ8α, οοιι^πιβηΙϋΓ οί φίοιΐ

(ΓιοίιιΐΓ ϊιι ΡΓονβ^ϋδ, 8αρϊεηΐε> εεΐαονηΐ ιβηινηι";

βχδρΒοίηπιυβ ηιιΐβιη Γογο ιιΐ νβΓβ νίΐί ίη ηο1)Ϊ8 ηια-

ηίΓ?δΙβΙϋΓ,(]ΙΙ3ί 651 ΟΐΓΪ8(Π>: Ϊ13 III βΐ 1108 ρβΓ §1θ-

Γίβπι ηιαηίίββΙβιηιΐΓ ΐΓχηδΝΐυίαΙί Λά Μ ςιιοϋ 6βΙ ϋί-

τϊηίιιβ : βίο ρηεββηΐΐ· ίυάϊβπιυδ, Ιαηηααιη ηιοΓίυί

ώς άποθανίντες τώ σώματι ■ πρδς δέ μή σαρχίόδη ^ οοι ροΓβ ; »ά ιιοη ιιιηιίΐοηι αυΐοηι ΗβηΒΐιιη βχ ϋ»

διάνοιαν εκ των λεγομένων διασυρ<!μενοι. Ό γαρ νε-

χρδς τοις ιιαθήμασι κα\ ταϊς έπιθυμίαις, έ·π\ τδ κα-

θαρδν χα\ άχήρατον μετοίσει τάς των βημάτων έμ»

φάσεις, τά άνω φρονών, οδ 6 Χριστός έστιν έν δεξιοί

τοϋ Πατρδς καθήμενος, έν ψ πάθος ούκ Ιστι, τών

ταπεινών τε κα\ χαμαιζήλων νοημάτων λήθην ποιού

μενος. Άκούσωμεν τοίνυν τών θείων βημάτων, δι'

ών ύπογράφει δ Λόγος της άμιάντου νύμφης τδ κάλ

λος. Άκούσωμεν δέ ώς Εξω γεγονότες σαρκδς και

α'ίματος, εις δέ τήν πνευματικήν μεταστοιχεΐϋ)θέν-

τες φύσιν. Τί έχαΛΛιώθησαν μαστοί σου, άδεΛρή

μου νύμφη ; ΤΙ έχαΛΛιώθησαν μαστοί σον άχύ

οίνου, χαϊ όσμή μύρων σοϋ υπέρ Χάντα τά άρώ

ματα ;

"Οτι μέν ούν π3ς δ ποιών τδ θέλημα τοϋ θεοϋ ,

άδελφδς αύτοΰ χα\ άδελφή χαϊ μήτηρ έστί· κα\ή άρ-

μοσθεΐσα τώ Κυρίψ παρθένος άγνή, πρδς μετουσίαν

της αχράντου παστάδος, νύμφη κυρίως κατονομάζε

ται, παντ'ι δηλον αν είη τοϋτο τώ μή άγνοοΰντι τάς

θεοπνεύστους φωνάς ■ έγώ δέ τών θείων ρ"ητών τού

των διερευνώμενος τήν διάνοιαν, ού ψιλδν Ιπαινον έκ

τής τοιαύτης κλήσεως όρώ προσαγόμενον παρά τοΰ

λόγου τη νύμφη, άλλά τάς αιτίας της εις τδ κάλλος

αΰτής έπιδόσεως διεξιέναι τδν νυμφίον φημί· ώς οϋκ

δν αύτής καλλιωθείσης έν ταΐς τών άγαθών πηγαίς

διδαγμάτων, ους μαζοϋς διά της τροπικής σημασίας

(]υ% (ϋευηΐιΐΓ αΜΓβιΐϊ. Οιιί οιιίηι οβί πιοΓίιιιιβ 3ηίηιί

ρ6ΓΐυΓΐ)3(ίοηίΙ}ΐΐ8 ει (ΙοδΊιΙρι ϋβ, νοΓΐ)θπιιη ιγ.ήΙικ ίι

8ί^ηΊΓΐ03ΐίοη68 3(1 \ά (\ηαά β$1 ρυπιπι μ βίηεοηιιη,

(■ι ίηίβηΐυί ιτιϊηΊιηο οϋηηχΐυη), φιχ Βυρτ» βυηΐ

ηΐΡΠίβ 3^ίΙ»Π8, ΙΙΪιί β8ΐ ΟΐΠ8ΐΙ18 86(16118 ίη (ΙβχίΓα

Ι)ιΊ Ρ;ι(π5, ΐη ςυο ηυΙΙβ 681 ηϊβοΐίο 3ηίηιί()(ΐβ ρβΓ-

ΙυΓϋηΐίο, οϋϋνίδϋβηβ βΟΓυιη <]ΐιχ 8υηΐ ΙιυιιιίΙϊα βΐ

.Ίΐ)|6(:ΐ3. Λυϋίβηιυβ ογ^ο νβΐ'Ι)3 (Ιίνίηα, ρρΓ ςιιχ ύο-

κογϊΙιϊΙ 8(·ιίριυΓ3 ΐηιιιΐ3ουΐ3(χ ΥίΓ^ϊηΊβ ριιίεΐιήίικϋ-

η«ι«. Αιΐ(]ί3ΐιιιι$ πυΐοηι, υΐ ςυί ]:ιιπ 8ΐιιηυ8 βχΐια

(•3ΠΙ0ΙΜ (Ί ββηςυίηβηι, ίη βρίπΐιιβίβπι ηιιΐβιιι ΙΓ3ΙΙ8-

ιιιιι 1: 1 1 ί ιιαίιπ'οηι. (}ηΐά ραίιΊιτα (αεία $ιιιιΙ ηοετα Ιαα,

ιοτοτ ηιεα ιροηια ? Οιιίά αόετα Ιηα [ααα ιιιηΐ »ρε-

αο&ίοτα νϊηο, ει οάοτ ναΐχηιεηίοτιιτη ΐχιοηιηι ίχιρτα

Ο οηιηία ατοηχαΐα ?

Αίςιιβ ηυού οηιηίδ ηηίϋβιη ςιιί ίαοχί νοίυη-

Ι3ΐβιη Οοιηίηί, 68( 6]ΐ)8 ΓΓ316Γ ει βογογ ε( ιηα -

(6Γ ; ει ηυοά ηυχ 681 <)68ροη83ΐ3 αε εοιι]υηεΐα

Οοηιίηυ ε381α νίτςο, ;κΙ ίηιηιβευΐαΐί Ιΐι.ιΐ3ηιί ρ:ιπί -

είρ3ΐίοηεηι, βροηβα ρΓορΓίβ ηοηιίηβιιΐΓ, ειιίνίδ ίυο-

τίΐ ρβΓβρϊεηυιη ςυί ιιοη ίςηοΓ3ΐ δεΓίρΙυΐ'38 3 1)γο

ίη8ρΪΓ3ΐ38 : 6%ο 3«ιΐεηι ρβΓβεΓυΟηβ ββηβυιη Ιιογιιιιι

ιΐίνίηοπιηι νβΓϋΟΓυηι, ηοη νίάεο βοΐ3ηι 8ροη833 »

δεΓίρΐυΓ3 ΐΓίΙιυί Ιβυάεηι εχ ε]υ8ηιοϋί 3ρρεΙΐ3ΐίοηε,

βοιΙ (Ιίευ 8ροη8υπι ρεΓδεηυί ΕβιιβΜ, ςυοιΙ 3(1 ιβηίαιιι

εΓβνβηΐ ρυΙεπΓίΙαϋίηβιη : ιιΐροΐβ ςικκΐ 'χρ&α ηοη εν»-

δϊδ&οΐ ρυΙεΙίΓα ίη ίοηΐίοαβ ϋοηοΓυηι ϋο{;ηΐ3ΐιιιιι,

Τ1 0θ1ο$β. πι, 1 5αΐ[. " Ριον. χ, 14.



3. ΟΚγΧΟΚΙΙ ΝϊδδΕΜ 056

ΐ]Μν>ϋ ιιοιιιίη3ΐ ιΐϋεΓϊ ροΓ ΐΓορϊωηι 5ΐ$ιιίΓιοηΓκ>ηοπι, Α κατονομάζει, εί μη πρώτον άδελφήν έαυτήν τοΰ Κυ-

ιιΐ£ΐ ίρ$α ρΓΐιηυιπ ϋοιηίηί δΟΓΟΓβιυ «β ΓβιΙιΙίιϋ^&οΙ

ροτ Ιχιηοπιηι ορεινοί οΟεείϊοηοηι, βΐ κηον*1* *ά

νΪΓ^:ηίΐΐΐ6αι ρβΓ δοοιιιιϋαπι £βηβΓ3ΐίοηβιη , (»ολ

68861 8ροιΐ83 β]οβ ςυί ίρδ3πι υΥδροηϋϊΐ. ^}ιιί βτ%ο

βιιπι ηοιηίηανίι δικοΓβηι βΐ 8ροιΐ53ηι δυαηι, οαυδίιη

άΐοίΐ β]ϋδ οοβΓυηι ιιιυΐαΐίοηίδ 3(1 ί<] ΐ|οοά βδΐ ιηοϋυδ

6( -ρβΓίεοΙίοδ, βχ ςιιίϋιιβ Ιηο ηοιι αιιιρϋπδ ηιαιοί

ιιιιΐΐ'ίηιβηΐυηι ίηΓαηΐιαηι, δβϋ νίηοιιι Πιιίι ϊιιιιιιοΓίαΙυ

3ι1 Ιίειίιίαπι ρεΓΓβοΓιοΓυπι, οιψι» βΓΛίίηιη ηοιι οογ-

Γυρϊΐ .Κ|ϋ3 εαηροιιβίοηιιη. δοΓνιιΐυτ αιιίοιη ηυοίΐ^ιιι-

ιηοοΌ ίη ΐΪ8 ςιικ (ΙίουιιΙιιΐ', 1;πκ|υ;ππ ίιι ιιυρίϊαΐϊ

Ιχΐίιΐβ, ςυχόαπι ο1ΐ3ΓΪΐ3ΐίδ υοηί£ΐιϊΐ38, 3ϋ υΐιϊδιμιβ

8Ϊ1>ί ίηνΐεοιη βιιιαίυιί.ιιιι Ι.ίφεηΐίΙιυδ βΙΤβιΙίοηβιιι.

δίηιίΐίυυδ βιιίηα νοοίυιΐδ νίοίδδίιη βροηβαβ εχεϊρίι

ρίου διά τών άγαΟών Ιργων έποίησε , καΐ εις παρ-

θενίαν δια της άνωθεν γεννήσεως άνακαινισθεΐσα, μνη

στή κα\ νύμφη τοΰ άρμοσαμένου έγένετο. Ό τοίνυν

άδελφήν έαυτοΰ χαΐ νύμφην αύτήν κατονομάσας, τήν

αίτ£αν λίγει τής πρδς τδ' κρεΐττίν τε καΐ τελειότερον

τών μαζών αύτής άλλοιώσεως, οΐ ούκέτι γάλα βρύουσι

τήν τών νηπίων τροφήν, άλλά τδν άκήρατον οίνον

ίτΛ ευφροσύνη τών τελειοτέρων πηγάζουσιν, ου τήν

χάριν τ6 τών καπήλων ύδωρ οΰκ έλυμήνατο. Σώζε

ται δέ πως έν τοις λκγομένοις ώς έν γαμική θυμη-

δία, ή άγαπητική φιλοφροσύνη, δι' αμοιβής παρ*

άμφοτέρων άλλήλοις τήν έρωτικήν άντιχαριζομένων

διάθεσιν. Ταϊς γάρ όμοίαις φωναΐ; άντιδεξιοΰται 6

νυμφίος τήν Έκκλησίαν, οίς έκείνη προλαβοΰσα τδ

ΕοοΙβδίβ ιιι , ςιιίΐιιΐδ ΪΙ13 311168 ϊΙΙίυβ ίιι ρΓΟΟβιιιίίδ ^ έκείνου κάλλος έν τοις προοιμίοις άνύμνησεν. Εύθϋς

)3ΐιιΐ3νίΐ μϋΐοΐιηιυιΐίιιοιο. δΐ3ΐίιιι εηίηι ίη ρηιιιίβ

νοείουδ, ψηιιιΐο ΥβΓίιιιιη (μιοιΐ ριοεβϋίΐ βχ ΟΓβ ά'\·

ν'ΐΙΙΟ, ϋθ>ίίιΙθΓ3ν'ΐΙ βδδβ ΪΠ ΟΓ6 β]ΐ|8 ; ΙΐΟΟ £Ϊ^ηί(ίΐ'3ΙΙδ

ρβΓ χιύζΐη» οδειιϋ, (ΙίχίΙ ο:ιιΐ8αηι Ιιιι]υδ ϋβδίιΐβπί ,

ιιβιΐ'ρβ ηιιοά υοηα β}ιΐδ δϊηΐ ΐρβη υ!>βΓ3, Ιί&βΓαΙί

ε]ιιβ δυρρβϋϊΐ3ΐίοηβ νιιιοοιιιία νϊιιί ηβίοηηι, βΐ βιι-

ρβΓαιπϊβ υηιιιβηι Ιιοιιιιιιι οιΐοΐ'οηι υη£υειιΐθΓηιη «1

ΒΓΟίιιαΙικιι, 1)330 1|ίδ νεΓϋίδ ιΙίεεηδ : Βοηα &ιιηΙ αΰο-α

ιηι $ηρ«Γ πΉκηι, εΐοάοτ ηηφηΐηίοτιιηι Ιιωηιηι ιηρτα

οηνιία ανοιηαΐα. Οιιοηίαπι βΓ^ο ίη βΐϋδ οιιιηίΐηιβ Ιιοο

ϋοζίηβ (Ιίδείιιιυδ 3 (ϋνίιια μΐιϋοδορίιίβ, ηιιοϋ Ιαϋδ

Αι ηοΐι'ΐδ ϋευδ, ςυαίβδ η08 Πεο οδίβηϋειίιιιυδ μεγ

Ιίοβπιηι 31'υίΐΓΪί ηοδίΓΪ εΐοείίοηειη ; 601110111111 1)01118

γάρ έν ταϊς πρώταις φωναΐς, δτε τδν άπδ τοΰ θείου

στόματος Λόγον τψ στόματι αύτής έγγενέσθαι έπό-

Οησε · τω τοΰ φιλήματος αΐνίγματι τοϋτο διασημάνας,

τήναίτίαν τής έπιθυμίας είπε. Τδ αγαθούς είναι αύ-

τοϋ τοΰς μαστοϋς, νικώντας τή παρ' έαυτών χορηγία

τήν τοΰ οίνου φύσιν . και παριίντας -ασαν μύρων

τε και αρωμάτων εϋωδίαν, ούτως ειπούσα τώ λδγω·

ότι ΆγαβοΙ μαστοί σου υπέρ όϊνον, χαΐ οσμή μύ

ρων σοϋ ύπέρ πάντα τά άρώμαζα. Επειδή τοίνυν

χαΧ έν τοις άλλοις πάσι τούτο παρά τής θείας φιλο

σοφίας τδ δύγμα μανΟάνομεν, οτι τοιούτον άίΐ γίν«-

ται τδ θείον ήμίν, οίους άν έαυτοΰς τώ θεώ διά προ

αιρέσεως δείξωμεν. ΆγαΟδν μέν γάρ αύτδν είναι τοϊ»

6886 οοιι υ ηι Ιβδΐ3(0Γ Β3νίι1 ίιι 803 ρΓορΙκΊίβ : βί« ρ άγαΟοϊς δ Λα6Ίδ έν τ5] προφητεία μαρτύρεται · τοΣς

. -<«■ .! -ι·.- _„ ι .■ « ί.Α „Γ. Ο.'... 1 1.
βιιίοιιι ςυί νίΐ3 βοιιΐ βΙΓβΐ'Βΐί, βϋοδ οχ ρΓορΙιοΐϊδ

ιΐΓβιιιη αΊεΐΐ βΐ ρηΓαΌηι, ρβΓ χιιί^πιβίβ ηιιιΐΐο αιιΐβ

ρΓοίοΓβηδ εν3ΐι^βΙίο3 οΌευιηειιΙβ, ίιι ςιιίυυδ 3ΐϊιΐ3 3

ΓΐβνίΓΪβ εεΓΠΪΙΟΓ, ΟΐίΐΙδ 3 δίΐΐίδΙΠδ 0ΐΐ3Γ3εΙβΓ νβΓΟΟ-

ΓΙΙΠ1 ΓΟ£Ϊδ : 3ΐϊίδ (|ΙΙΪ0'βΠ1 1)01108 61 δΙΙβν'ΐδ, 3ΐΊίδ νβΓΟ

ΐοιτίΙ)ίΙΪ8 εί ϊ η 8ΐιη ν ϊ 5 , δβίρδίιηι εοηρπιβηΐβΓ αά-

:ιρ)3ΐΐδ Ιίϋβι ί 3Γ0ΪΙΓΪΪ εΙεεΓιοιιϊ εοπιηι ςιιϊ ]ιιϋϊο3ΐι-

ΙΜΓ. Ε3 (Ιβ 0311δΐ) ΙΙΙΙΙΐε ςΐΙΟΙ]θε 3 δθΓΪρΙΟΓ3 δροηβχ

ρ3Γ τείβΓίοΓ, ιι1)Ί Ποηι'ιηί εβΙβΟΓβνίΙ ΙβυαΊουδ ρυΐ-

ϋΙΐΓίΐοϋίιιβπ), οιιηι ίρβί ίη δϊηιϊΓιΐΗΐδ ϋοηιίηυδ νίεϊβ·

8ίιη Ι.ιοα'εηι ΓοροικΙεΓ'ιΙ. Νβιη ίρββ (]πυ(|υβ β]θ3 αά-

ιιιΐΐΐίΐ Γη3!ΐιιιΐ3ηι, ηβιιιρο οϊηι, ςυκ ρβΓ ορβΓ3ΐϊο-

116111 30* ΓΠοΓίΙΙδ Γ3613 681, Ι110ΐ3ΐίθ11βΠ1, (|00ηΪ3ΙΙΙ

εβδδβηΐβδ Ιηοΐβ ποιγιγο, νίηιιπι εί ηοιι 13ε ρΓοΓιιη-

δέ θηριωθεϊσι διά τού βίου, έτερδς τις των προφη

τών άρκτον αύτδν λέγει κα\ πάρδαλιν, δι' αινιγμάτων

τά ευαγγελικά προεκτιΟέμενος δόγματα, έν οις άλλος

τοΓς δεξιοίς, κα\ έτερος τοις εύωνύμοις δ τών λόγων

τοΰ βασιλέως χαρακτήρ καθοραται · τοις μέν άγαθός

τε κα\ μείλιχος,τοΐς δέ φοδερδς κα\ άμείλικτος, κατ

αλλήλως τϊ) προαιρέσει τών κρινόμενων έαυτδν

μεθαρμόζων. Τούτου χάριν και νϋν πρόσφορος τϊ)

νύμφη παρά τοΰ λόγου ή άντίδοσις γίνεται, έν οΤς

ύμνησε τού Δεσπότου τδ κάλλος, έν το?; όμοίοις αύτϊ)

τοΰ Κυρίου άντιχαρισαμένου τδν έπαινον. Αποδέχε

ται γάρ κα\ αύτδς τών μαζών αύτής τήν διά τής

ένεργείας πρδς τδ κρεΐττον γεγενημένην άλλοίωσιν,

οτι τοΰ γαλακτοφορεΐν παυσάμενοι , οίνον κα\ ούχ\

άοηΐ, οο]θδ ορβΓ3 ροΓΓεεΙίΟΓΪΙιαδ οοηΐίουί ογϊΙιιγ Ο γάλα προχέουσι , δι' ου ταΐς τελειοτέραις καρδίαις

Ι3ΒΙΊΙΪ3, ηιιχ }ονειιΙοΐΐ8 ηοη »ηιρ1ιυδ 3^υηΙοτ Πιι-

εΐίΐηΐδ, δβά ροδδΐιηΐ ογο ίιηρίεπ εχ εΓβιβΓβ δ.ιρίβη-

1ί%, 01 00Π3 31ΐΓ3ΐΐ6Γβ.

ΡοβΙηυηηι ί»ίΐιΐΓ ΙπιιιΙλ νιΐ οΙ>βΓ3 ρΓορίβΓ νϊιιί

3ϋΐιηυ<3ηΐί3πι, »άά\1 βΐίβηι ΙηιιιΙοιιι υοηί οϋοΓίδ ,

άίοοηδ : Ει υάοτ τεχίίηιεηίοηιιη Ιηοταιη βκρβΓ οιηηία

ατοκιαία. ΟροΠοί 3ΐιΐειιι Ιιβηο Ι:πκ1οιιι ίηίεΙΓι^εΓβ

«08, ςυί άίϋίοβΓΪΙΙΙ βΧ 830Γ8 δΟΠρΙΙΙΜ Π310Γ3Π1

βοπιηι ςυ» ηοιιιίιιβηΙΟΓ 3Γ0ΐηαΐ3. ΟοοϋνΊδ Ιιοηβ

8ρΪΓ3Πδ 3Γ0Π13 Γ|1 νθ1θρΐ38 8611505 Οΐ1θΓ3Ιυβ. ΙηΙβΙ-

Ιϊςβπιιΐδ ογ^ο ΪΙΙ3 (]ίεϊ 3γοιιι31», ηυχ 1)βηβ βρίΓβΓβ

Ηίιΐίείιηιΐδ 3 δειίρΐιΐΓ» 830Γ3. υΐ Νοο οΒβΠ ϋεο

δβεΐ'ίϋοίιιιη, ει οϋοιαίοδ βδΐ Οβοβ οοΌιόιο $03\Ί-

ή εύφροσύνη γίνεται, τών μηκέτι ύπδ νηπιότητος

κλυδωνιζομένων, άλλ' έκ τοΰ κρατηρος της σοφίας

έμφορείσθαι δυναμένων τφ στόματι καΐ τά άγαθά

έφέλκεσθαι.

Έπαινέσας τοίνυν τοΰς μαζοΰς διά τήν τοΰ οΓνου

φοράν, προστίθησι κα\ τής εύοδμίαςτδν έπαινον, ει

πών οτι Καϊ οσμή των Ιματίων σον υπέρ πάντα

τά άρώμαζα. Νοήσαι δέ χρή τδν τοιούτον έπαινον,

έκ τής άγίας Γραφής τών δνομασΟίντων άρωμάτων

διδαχθέντας τήν φύσιν. Πάν τδ εΟπνουν άρωμα της

δσφραντικής αίσθήσεως ήδονή γίνεται. Ούκοδν έκεΐνα

λέγειν άρώματα τδν λόγον νοήσωμεν, όσα παρά τής

Γραφής εϋπνοεϊν έδιδάχθημεν. Οίον προσάγει Νώε

τώ θεώ τήν θυσίαν, κα\ ώσφράνθη Κύριος δσμήν
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πολλαΐ κα\· μετά ταΰτα προσάγονται τώ θ:ώ δια τοΰ

νόμου ΙλεωτιχαΙ θυσίαι, χαριστήριοί τε κα\ σωτήριοι,

χα\ καθάρσιοι, κα\ περί άμαρτίας. Πάντα ταΰτα τί-

θει έν τοις άρώμασι, χα ι τάς όλοκαρπώσεις, χαΐ τάς

όλοκαυτώαεις, χα\ τάς μεριχά; των άφαιρεμάτων

άφιερώσεις, το στηθύνιον τοΰ ίερείου, τον λόβον τοΰ

* πάτος, το έπινεφρίδιον στέαρ , κα\ Ιτι προς τούτοις

τον λίδανον, την τω έλαίω διαβεβρεγμένην σεμίδα-

λιν, το θυμίαμα της συνθέσεως, χαΐ τά άλλα πάντα,

δσα δια πυρός εΐχε τήν άγχιστείαν, έν τω καταλόγω

των αρωμάτων ϊστω. "Οταν ουν άκούσωμεν τδ της

νύμφης μύρον πλείονος ύπέρ πάντα αρώματα άπο-

δοχής άξιούμενον, τούτω τφ λόγω μάνθάνομεν, οτι τδ

της άληθείας μυστήριον, τδ διά της ευαγγελικής

ρΓΟρΙΘΓβ» ϋβΟ ρΟΓ ΙΟβΡΠΙ ΟίΓοΓΙΙΠίΙΙΓ ρΐΌρΉ'ΐ»ΙΟΠ3

83ΓΙ'ίΙίι'ί.·(, 61 ρΓΟ £Γ3ΐΜ8 ΛβΟηάίδ Ϊ11δΐί111ΐ3, βΐ 8Χ-

ΡΪ310ΓΪ3, β( ρΓΟ ρΟΓΜΙΟ ". ΙΙ.ΊΧ ΟΠΙΠΙ» ρΟΠβ ΪΠίβΓ

3ΓΟΜ313, ει ΙιοΙοεαιίδΐ», 61 8ίη$ιιΐ3Γ68 εοπιπι ηπχ

βιι π ι ο1>];Η,ι εοηβεεΓβΐϊοηεδ, ρεείυβειιΐιιιη Ιιοδίϊχ,

Ιοϋιιιη 3βεοΓί8, αιΐϊρβπι φΐχ 681 ϊη ΓβηΙΙιαβ, ει ργμ-

ΙβΓε» Ιΐιιΐδ 61 οίεο παάβΪΆΐ Ιβηι 8Ϊπιίΐ3ηι, μιΠ'ιΙιπιι

ϋοιηροδίΐΐοηίδ,εΐ 31Ϊ3 οιηηϊη ςυΐΐηΐδ Ποο ρεΓ ί^ποηι

ειιΐΐιιβ ('χ1ιϋ>ι·1ι:ιΐιΐΓ, ΓεΓεηιηΙιΐΓ ίιι ηιιηιεΓυπι βγο-

ηι;ιΙιιπι. ΟιιπηΊο εΓβο 3ΐιάΊνεππ)ΐΐδ υη^υεηΐυπι

βροιίδχ, ςαοΛ 8ΐιρΓ3 οιιιιιί.ι αΓοπιΜ» άί^ηιιιη εεη-

86ΐιΐΓ η ιιοϋ 3ΐΐ86ΪρΪ31ιΐΓ , 1ιΪ3 νβνΐιίί ϊηίεΙΜςϊηηιβ,

ςιιοιΐ Π))·8ΐεπϋΐη νεπίβΐίβ 6ν3η§ε1ίε« (Ιοείπη,τε,

πυοιΐ ρεπιρίΐυΓ, 681 δοΐυιη Οεο οαΌπΓεπιπι, ρΓΧ-

διδασχαλίας έπιτελούμενον, μόνον εύώδίς έ^τι τω Β ρη8-,1ιιιη 0ιηηΊΙ>υ8 Ιβ^αΐϊϋυδ 3Γ0ΓηαΐΊ1>υδ, υΐ ηιιοΊ
α-Γ*. ΐ. ... _.■·... ~ , I I _ - .
θεώ, πάντων των νομιχών άρωμάτων προχεκριμέ-

νον , άτε δή μηχέτι τύπω τιν\ χα\ σχια χαλυπτόμε-

νον, άλλα τϊ| φανερώσει της άληθείας εΰπνουν γινό-

μενον. Ε! γάρ τι χαΐ των προλαβόντων άρωμάτων

Ιισφράνθη Κύριος είς δσμήν εύωδίας, κατά τδν έμ-

φαινόμενον λόγον 'έχαστον αύτών της άποδοχής

ήξιώθη, ού κατά τδπρόχειρόν τε καΐ σωματιχδν είδος

τών γινομένων. Κα\ τοΰτο δήλόν έστιν έχ της μεγά

λης τοΰ Προφήτου φωνής, ή φησιν, οτι Ού δέξομαι

έχ τον οίκον σον μόσχους, ούδέ έκ τών ποιμνίων

σου χιμάρονς · οϋ γάρ φάγομαι κρέα ταύρων, ί)

αίμα τράγων κίομαι. Καίτοι πολλα'ι πολλάκις ζωο-

θυσίαι γεγόνασιν · άλλά κάν γένηται ταΰτα, Ιτερόν

έστι τδ διά τούτων έν αίνίγματί σοι νομοθετούμενον,

ηοη ΙεβϋΐυΓ ατηρϋυδ υΙΙβ (ϊ«ιΐΓ3 εΐ υηιΙ)Γ3, βευ* ηι.ι-

ηί(ε8ΐ»Ιίοηε νεπΐ3ΐ'ΐ3 Γβι1ιΐ3ΐιΐΓ 1>βηε οίειίδ. Ν:ιηι ε(

8ί ηΓιφιΉΙ εχ ϊίβ ςιιχ ρΓ3566δ88ΠΐηΙ 3Γοηΐ3ΓιΙ>ιΐ8 οΙ-

ίεείΐ ο(1ογ6πι 8υ3νϊΐ3ΐΐ8 , εχ Υει-ΐκ) ςυοιΐ ίΪ8 (\αχ

Γιε1)3η( 3ρρ3Γ603(, υηπηιςυοϋηηε οοπιηι (ϋ^ηιιπι εβί

ΙιαΜίιιπι ςυοι) βυδοίρεΓείυΓ, ηοη έχ εοΓροι-.ιΓι 8ρε-

αε βΟΓυηι ςυχ Πε1)3ηΙ, εΐ ηποιΙ εΓ3ΐ ϊη ρΓΟιηρΙι;.

Ηοε ηυίειτι 881 ρεΓδρϊευυηι εχ ηιαςηβ νοεε Ργο-

ρηείχ, (|Π3 ιΓκ.'ίΙ : Νοη αΰάρίαηι άα άοιηβ Ιιια νΐΐκ-

Ιο$, ικφΐϋ οχ βΓβρϋιΐί Ιηΐ$ Ηαάοζ. Νοη οηίηι οοιηο-

άβτο ββηκι Ιαητοηιιη, ηοηηο (αηαηιηοηι Ιητεοτητη

ροίανετο". Τβηιείδϊ πιυΐΐ» δχρε Γ3613 8υηΐ3ηίιιΐ3-

Ιίιιιη 830ΓίΓιεί3 : ηυ3ΐηνΪ8 Ιβπηεη εβ Γ:κ-1:« Γυεπηΐ,

3ϋιΐ(1 681, ςιιοά ρβΓ Ιι.τε ϊη .τηϊ^ηιηΐε ιΊΙ)ί Ιε^β εοιι-

τδ δεΐν τά πάθη έν σοΙ σφαγιάζεσθαι. θνσία γάρ , " δΐίΙυϊΙυΓ, ηεηιρε οροΠεΓβ ΐηΙβΓίιηί (\υ« ϊη Ιβ βοηΐ

φησί, τώ θεφ Λνενμα συντετριμ/ιένον ' καρδίαν

συντετριμμένην καΧ τεταΛεινωμένην ό θεός οϋχ

έξονδενώσει. "Οθεν γίνεσαι ή θυσία της αίνέσεως

ήμων , ή δοξάζουσα τδν τοιαύτην όσμήν όσφραινό-

μενον. Επειδή τοίνυν τά τυπικά πάντα τοΰ νόμου

άρώματα υπερβάσα ή πνευματικώς εύπνοοΰσα χατά

τδν Παΰλον ψυχή, δς Χριστοΰ εύωδία ήν, καΐ αύτή

εύώδης διά τοΰ βίου έγένετο και τδ μύρον τής ίερω-

σΰνης χαΐ τδ θυμίαμα τής συνθέσεως, διά ποικίλης

τών άρετών συνεισφοράς τε κα\ μίξεως καλώς εύ-

πνοήσασα, άξια έφάνη τη όσφρήσει τοΰ νυμφίου είς

δσμήν εύωδίας · διά τοΰτο ή θεία αΓσθησις , καθώς

δ Σολομών όνομά^ει, τών σωματικών άρωμάτων τοΰ

νϊΙΪ3 61 βηϊπιί ρεΐΊιΐ!Ί)3ΐϊοηεδ : 8αοηβοϊαηι 6ηίπ>,

ΐηηιιίΐ, ΰβο <ρίη(κ8 <:οη(η(ιι> ; οοτ ΰοηΐτ'ιιητη οι Ιιη-

νιϊίϊαίαιη ΰευι ηοη ίίαρίοϊοΐ υικίο Γι( ηοδίπιηι

«αοΓίΠιίυιιι Ιηικίίδ, ηυοά ^ΙθΓΪΓιε3ΐ εική ςυί ΙβΙβηι

οιΙΟΓβΙιιτ οιίοινηι. Ουοηίβπι εΓςο δυρβτβΐίβ Ιε^ίβ

ΙνρίΐΊΗ 3ΙΌΠ)3ΐί1)118, <\ΜΧ 8ρΪΓΪΙ«3ΐϊΙβΓ ]ΐ!Χ[3 Ρπ 1 1 ! υ 111 ,

<|υί εΓ3ΐ 1)οηιΐ8 οιΙοΐ'ΟίΓΪδΙί ", ϋεηε 8ρίΓ3ΐ>3ΐ 3ηϊιι>3,

ίρ83 ρεΓ ν'ιΐ3ηο 1>εηεο1εη3 60εεΐ3 εδ(, εΐ υη^υεηΐιιπι

δίΐεεηίοΐϋ, ει βυΙΓιΙιΐδ εοηιροδϊΐίοηϊβ, 1>εηε δρίτβηβ

ρεΓ ν:ΐΓΪ»ιη νΪΓΐυΙυιη εοπιροδϊΐϊοηεπ) ε( ιηϊδίίοηειη,

(Ιί^'ΐια νίδ3 εβί δροηδί οάθΓ3(υί ΐη ο(1θΓβπι 8ΐΐ3νί13ΐΪ8 .

ρΓορ(εΓβ3 δβηδυδ ιΐίνίηυδ, δίευΐ ηοιηίηβΐ 83ΐοιηοη,

εοΓροΓβΙίιιιη Ιβςίδ 3Γοηΐ3ΐυηίΐ, Αάά\1 ίΙΙιπη πιβίεΓίίβ

νόμου, προστίθησι τήν Λϋλον έκείνην καΐ καθαράν ρ βχρεΓίειη εΐ ρυτυπι οιΙοΓεηι, ςιΓι ρεΓ νΪΓΐυΙεδ εοη-

τήν διά τών άρετών μυρεψουμένην εύωδίαν, λέγων 1

ΚαΙ όσμή μύρων σον ύπέρ πάντα τά άρώματα.

Ό δέ έφεξής λόγος πρδς τδ ύψηλότερον προάγει τδν

Ιπαινον, τήν έχ μελέτης κα\ προσοχής γενομένην αύ-

τί) τών πνευματικών χαρισμάτων περιουσίαν μαρτυ-

ρών τψ λόγω. Επειδή γάρ παρά τήν μέλισσαν φοι-

ταν βούλεται τδν τής σοφίας μαθητήν ό παροιμιαχδς

λόγος (νοείς δέ πάντως έκ τών μαθητών τήν διδάσκα-

λον ήτις έστιν) λέγων τοις έρασταΐς τής σοφίας "

Πορενθητι προς τήν μέΛισσαν, καΐ μάθε ώς έργά-

τις έστϊ, τήν τε έργασίαν ώς σεμνήν έμπορεύεται,

ίΐοϊιιΐΓ 3ε εοπψοηίΐιΐΓ, (Ιίεβηδ : Ει οάοτ νηςηβιιΐο-

ι·ί(»ι ΐιωηηη ίΐηηα οητηχα ατοτηαία.

1(1 ίΐιιίεηι ςηο<1 άείηεερδ δεηιιϊΙηΓ , Λά Ιβηιΐβπι

άεάιιε'ιΐ 3ΐιίθΓβιη, βεΓηιοηε (εδίϊΠεβηδ ίΙΙί ίηεδδε

εορίβιη 8ρΪΓίΐιΐ3ΐίυηι ϋοηοππη , ςυχ βί βεείϋίΐ εν

ηιε(1ί(3ΐίοη6 βί αΐΐεηΐίοηε. Ναηι ςυοηίαηι 3ά ηρείΓ

83ρϊεηΐΐίΡ (Ιϊδείρυΐυηι νβηΐίΟΓβ νυΚ ίιΐ ηποιΙ βεΓϊ-

Ιιίΐιπ' ΐη ΡΓυνειΊιϊΊδ ( ϊηΐεΐΐϊξϊβ 3ΐι1βιη οπιηϊηο εχ

(Ιίδειρυΐίδ ςυχ 8Ϊ( ιηη^ΊϋΐΓ.-ι ), (Ιίεεηβ 3ηι»ΙθΓϋ>υ>

δβρίβηΐίχ : Υαάο αά αροιη βί άίια φιοά ήΐ ορετα-

πο ", ε]ιΐδηυε ορϊίΐείυηι ηυηάίηβΐυΓ, Ιαη(]υ»ηι

Τ· Οεη. νιιι, 41. " ίενϊΐ. ιχ, 4 δφΐ· " Ρί3ΐ. χι,ιχ, 9 βς^. 7Β Ρδ3ΐ. ι, 19 8ης. " 11 Γ.ογ. ιι, 15.

*° Εεείΐ. χι. δ.
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ριχϋίβηιπι, ειψίδ ΙαΙκνεβ, βΙ Γεβεδ, εΐ ρηνηϋ 3ι1- χ ής τοϋς πόνους βασιλείς καϊ ίδιώται πρδς ύγίαν προβ-

ΙιίϋβιιΙ ;κ1 δ:ιηίΐαΙβιη, εΐ βαηι ιϋυίι οηιη'ιϋυδ ϋο&ϊϋβ-

Γϊ&ίΙειη 61 ίηδίβηειη, υΐ <\αχ δίΐ νίιίοιίδ ηυί(1ειιι

ί ηϋεείΙΙϊ : ΙιοηοΓίΐνβΐ'ίΐ 3υΙειιι ΜρίβηΙϊλΝ), εΐ 'κίεο

νίΐχ νίιΊυΐίδ δΙϋάΊοδϊδ ρπκΐιΐίΐη δίΐ ίη εχειηρίυιη.

Ρπ>ϋιι. ιλ β8ΐ βηίπι, ίηι|υίι, υι ςυχ ΙιοηοΓ3νει·ίΐ 83-

ρίβηΐίαηι. βοιίϊυΐίι βιιίβηι ριτ εα <μιχ (ΙίεΟ $υηΐ,

η ιιυΙΙϊ 1>οηα 3ΐ>δΐίη6Γβ ιίίδείρΓιηα, 8ε<1 ρβΓνοΙηιιΐβιη

ρηΐιιιη ϊηκρΪΓβΙοπιπι α ϋβο εΙοι]υίοΐ'υιη, (.ΌΐΙϊβοηιίο

3ΐίΐ|ΐιί(1 Ιηιΐφίαηι Ποί'ειη οχ ιιηυί|υοα,ιιβ εοπιπι 3ΐ1

ρηιεΓεαίϊοηοιιι δαρίβηΐίχ, $ί1)ϊ Γαίιποαπ οογ:ιιιι ίη

οοτυβ 8υο, Ιβηυ,ιιαιη 3ΐν63Π ηιιοιίαηι. Γεροηεηάο

Ιιαιιο ίικίιΐδίπαιιι εΐ Ιβοοτεηι ιηιιΐιίρΐίεϊιιιη αΊβοίμϋ·

ιι;ιπιιιι ϊη ϊικμΓιμμ ίη ιιιβιηοΓΪ» ΙοουΙίδ, Ι3ηΐ]ΐι»ιη

ΐ|υίΙιιΐδ(ΐ3ηι ίη Γανο ηιοΙΙίδ ΠδΐυΙίδ Γβοιίε&Ιί* : βΐ βίο

φέρονται · ποθΐΐνήν δέ πάσι λέγει αυτήν είναι καϊ

έπίδοξον, ασθενούσαν μεν κατά την (Ιώμην , τήν δέ

σοφίαν .τιμήσασαν, καϊ διά τούτο προαχθίΐσαν εις ύκό-

δειγμα βίου τοις έναρέτοις. Τήν γαρ σοφίαν, φησ\,

τιμήσασα προήχθη. Συμβουλεύει δέ δια των είρη-

μένων μηδενός άπέχεσθαι των αγαθών μαθημάτων,

αλλά τω λειμώνι των θεοπνεύστων έφιπτάμενον λό

γων, άφ' εκάστου τι πρδς τήν κτήσιν της σοφίίς

άπανθιζόμενον, κηροπλαστεΐν έαυτώ τδ κηρίον , οίον

έν.σίμβλω τιν\ τή1 έαυτόΰ καρδία την φιλεργίαν ταύτην

άποτιθέμενον · ώσπερ τινάςέν κηρίω σύριγγας, τών

πολυειδών μαθημάτων άσυγχύτους έν τη μνήμη τάς

θήκας δημιουργήσαντα ■ και ούτως κατά μίμησιν της

σοφής έκείνης μελίσσης, ζς ήδϋ μέν το κηρίον, 'άπλη-

ίηδΙ:ΐΓ δαρίεηΐίδ ίΙ1ίυ& 3ρίβ, ου]υδ Γβνιΐδ φΐϊύεηι εβί Β Χτ0ν δέ τό κέντρον, τήν σεμνήν ταύτην των άρετών

(ΙιιΙοί», ηοη ριιιΐ£εηδ 3ΐιιειιι 8ΐίιιιυ1υ8, ρεΓρείιιο ηυο-

ιΙίηβΓΪ Ιιβηε ρι-χεΐ3Γ&ηΊ νίιΊιΗυιη ορεί'βΐίοιιβηι. ΥεΓβ

εηίιη ΐ I Ιο ηυΐ)(1:η31υΓ, ηυί 1ιοιΐ3 η:ΐοπι;ι 1 ι1ιοπ1)ΐι$

ηιιί Ιιϊε 8υ8είρίυιιΙυΓ ροπηιιΐ:ιΐ, ει 81108 1;ι1>υΓβδ :κ1

83ΐιίΐ3(εηι ηιιίηκε άίδίΓΪηυίΐ Γεβϊυιΐδ εΐ ρΓΪναΙιβ :

αιίεο υΐ βροηκο 1ί3ΐ Ιιχο 3ηίπΐ3 άεδίϋεΓΐϋίϋδ, <·Ι;»ι·α-

ηυβ <Ί ίιιβί^ηίβ 3ΐΐ£ε1ίδ, ιίυπι ίη ίηΓΐΓηιίΐ3ΐε ρβΓίίείΐ

νϊπυίειη ρι-ορίβι· ΙιοηοΓβηι δαρίεηΐίχ. Οπυιιϊ.ιιη βι·βθ

εΓυϋίιίοηίδ εΐ (ΙίΙίβεηΙί.ε βυηΐ ειειηρίβ, φιχ ιΐε 83-

ρίεηΐί ιΙΙλ ίίρε βιιηΐ η;ιπ·3ΐίοηεδ, ει ΒρϊηΐιιαΚιιιη

οΐιβι-ίβπι,ιΐυηι ν3ΓΪ3β ιΐίνίείοηεβ, οοηνεηίεηΙεΓ 8ΐυιΙϋ

βΐ (ΙίΜςεηΐϊχ ρΓοροηίοηί βεοεύαηΐ ϋβ ηυί 1»Ιιογ&-

Γυηΐ ; ρΓθρΐεΓύ3 ϋίεϊΐ 8ροη$% : Ι'.γ,υ ιυυηι ΓαΰΐΜΐιι ε«ΐ

ρΐεηυιη Γανϊβ οιηηε ^ειιιι$ βΓυιΙίιίοπϊβ, ιιηϋβ ρΓθΓει-8

εχ 1)οηυ ΙΙ)6$3ιιγο εοηϋκ βιΐ3νε8 $ιϋΐ38 8βΓηιοιΐΗΐη :

3<Ιϋο υΐ Ιί1>ί 8ίι ΟΓβΙϊο ηιεί ηϊβκιιΐ) ευιη Ιαοιβ.

/'αΐίκηι «ιιι'μ, ϊη^υίΐ, άύίχΙΙαηΐ Ιαϋα Ιηα. ιροη$α ,

»ι«/ βΐ Ιαΰ *η6 Ιϊηρυα Ιαα. ΐ,&Ι εηίιιι Ιίυί ρ3Γ»Ιυ8

8επηο, 3ΐι Ι<10ΓΪΙ)ΐΐ8 ιιοπ ιιιιί ΓοΐΊΐΐί'ΐη 0$1ειιι1εη8 υ ι ϊ—

ΙίΟΙεηι, 8β(1 εοιιςΓυειιβ νίΓϊϋυΒ εοΓυιη <|ΐιί Ίρ$ιιιη

βυβείρίιιιιΐ : 3ΐ1εο υΐ ει ρει ίεειίοΓίϋυδ οοΒΤοηΐΜ οι

ίηΓαη(ίΙ»υ8 : ρεΓί'εεΙίβ ηιιϊιίειη ηιεΙ ΓαιΊυβ, Ιβεβυίειη

ίηΓαηΙίϋυβ, ευίιΐ8ηιηϋί 6Γ31 ΡβυΙυ», υΐ ηιιί νεΐ'1>ί$

ςιιίϋειη ιηοΙΗΙ>ιΐ8 αΙοΓβΐ Γβεειΐ8 η3ΐ08, 8>ρίβηΓι»ιιι

βαίειτι ΙοηιιεΓεΙιΐΓ ρεΓΓεοΐί» ίη ιη^δίεΓίο, 3ΐ)8εοιΐ83ΐη

α βχευΐί^, (μκιιη ιιοη οαρϊΐ ηοε βχειιΐυιη, ιιε(|υε

ρπηείρε8 Ηιι]ιΐ8 8330ΐι1ί ". Ηβικ; πιεΙΙίβ ει ΐ3ί ΐίδ

ρΓ*ρ3Γαΐίοηεηι αίείΐ βδββ δαί) Ηη^υα, ηειιιρε ιε-

έργασίαν δ'.απαντδς εμ-πορεύεσθαι. Εμπορεύεται

γάρ ώς αληθώς, τά άγαθά τά αιώνια τών τηδε πόνων

διαμειβόμενος, κα\ τοϋς ιδίους πόνους εις ψυχιχή,ν

ΰγίειαν βασιλεϋσί τε κα\ ίδιώταις νέμων" ώστε πο-

θεινήν τφ νυμφίω τήν τοιαύτην γενέσθαι ψυχήν, καΐ

τοις άγγέλοις έπϊδοςον , έν άσθενεία τελειοΰσαν τήν

δύναμιν διά τήν της σοφίας τιμήν. Επειδή τοίνυν

παιδεύσεώς έστι κα\ φιλοπονίας υπόδειγμα τά περ\

τήν σοφήν έκείνην μέλιτταν διηγήματα, κα\ αϊ ποι-

κίλαι τών πνευματικών χαρισμάτων διαιρέσεις, κατά

τήν της σπουδής άναλογίαν τοϊς τε πεπονηκόσι προσ-

γίνονται, διά τοΰτό φησι πρδς τήν νύμφην · δτί Ολη ·

ρης σοι γέγονεν ή καρδία τών έκ της παντοδαπής

ταιδεύσεως κηρών , όθεν προφέρεις έκ τοΰ άγαθοϋ

θησαυρού της καρδίας τάς μελιχράς τών λόγων στα

γόνας · ώς είναι σοι μέλι τδν λόγον συναναμίμιγμένον

τώ γάλακτι. Κηρίον γάρ, φησίν, άποστόζει χείΛη

σον%νύμρΎ[,μέΛι καϊ γά,Ια ύπύ τήν γΛώσσάνσον.

Παρεσκεύασται γάρ σοι 6 λόγος, ού μονοειδή τήν

ο'ιφέλειαν τοις άκούουσιν έπιδεικνύ μένος, άλλά καταλ

λήλως πρδς τήν τών δεχομένων δύναμιν άρμοζόμβ-

νος · ώς καϊ τοις τελειοτέροις και νηπιάζουσιν οίκείως

Ζχειν · τοίς μέν τελείοις μέλι , τοις δέ νηπίοις γάλα

γινόμενος · οίος ό Παύλος ήν, τοις μέν άπαλωτέροις

τών λόγων τοϋς άρτιγενεϊς τιθηνούμενος, σοφίαν δέ

λαλών έν τοίς τελείοις έν μυστηρίψ, τήν άποκεκρυμ-

μένην άπδ τών αιώνων, ήν ού χωρεί ύ αίών οΰτος,

ούδέ οί άρχοντες τούτου. Τήν ουν τοιαύτην παρα-

ΟοιιιΙίΐυιιι βΐ ορροΓίιιηιιηι «δυιτι δετπιοηίδ ρεΓ Ιιαπο ρ σκευήν, τήν μέλιτός τε κα\ τοΰ γάλακτος, ύποκεϊ-

νοεειιι ίιχϋοβιιδ. Νβη» ςυί βείΐ ςυειΐ)3(1πΐ0(1ιιη) οροΓ- σθαι λέγει τη" γλώσση, τήν τεταμιευμένην τε καϊ εδ-

1631 υιιίειιίηιιε ΓεβροηιΙεΓβ, βυΐ) 1ίηβϋ3 1ΐ3ΐ)εη8 Ιΐίυο καιρόν τών λόγων χρήσιν διά της τοιαύτης φωνής

ν3ΓΪ3ΐη νίιιι δεπποηίβ, »ρΐβ ρΓχυβΙ ίη ΙεηιροΓϋ ένδεικνύμενος. Ό γάρ είδως πώς δει έν\ έκάστω

αηίοϋίςυβ εχ βυιΙίιοΓίοιίδ ίύ ςυθ(1 εβι εί ϋδυί. άποκρίνεσθαι, Εχων ϋπδ τήν γλώσσαν τήν ποικίλην

ταύτην τοϋ λόγου δύναμιν, άρμοδίως έκάστψ τών άκουόντων τδ πρδς τήν χρείαν έπΐ καιρού προχειρί-

ζεται.

Οιιπγι Ι)3ηε .Ίΐιιεπι (]ε<1ϊδδεΐ Ι3ΐκ1ειη οπ βΐ Ιίηςυχ

δροιίδΐε, ΐΓαηβίΙ γιιγμη αιΐ ιι<3]ογ3 εηοοπαίβ, άίοεηδ :

Οάοτ νειίϊηιβιιίοτιιηι Ιαοταιη Ιαηηηαηι οάοτ ϋιητίι.

Ηοε (|ΐιοιί (ϋείΐυΓ εβΙ ςυχϋβιη ρΐιίίοδορίιίβ, ίηϋϊοαηδ

ςυί(1η:ιπι ίηΐυεβίυΓ Ιιοπιίηίήυδ νίΐα (|0& 6Χ νΪΓΐϋΙβ

3β'1ϋΓ- Ν»ιη νίιχ φιχ οχ νΪΓΐϋΙβ 3{;ί1ιιτ Πηίϊ 081

Τοιούτον δέ προσαγαγών τώ στόματι καϊ τη

γλώσση της νύμφης τδν Ιπαινον, πάλιν πρόςτά μείζω

τών έγχωμίων μετέρχεται, λέγων δτι 'Όσμτχ Ιμα

τίων σον, ώς έσμή Λιβάνσν. Ό δέ λόγος ούτος

φιλοσοφία τίς έστιν, είς δ τι βλέπει τοις άνθρώποις ό

κατ' άρετήν βίος υποδεικνύων. Πέρας γάρ της ίνα-

" I Οογ. ΐιι, 8
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ρέτου ζωής ή πρδς τδθεϊόν έστιν δμοίωσι; , κα\ τού- Α Οβο ΒδβϊαιίΙαπ, εΐ βα άβ α\ι&Ά βηίοαχ ρβηΐΜ, ει

του χάριν ή τε της Ψυχής καθαρότης, κα\ τ'6 πάσης

έμπαθοϋ; διαθέσεως άνεπίμικτον, δι" έπιμελείας κα-

τορθοΰται τοις έναρέτοις, ώστε τινά χαρακτήρα της

ύπερκειμένη; φύσεως δια της άστειοτέρα; ζωής καΐ

έν αύτοϊς γενέσθαι. Επειδή τοίνυν ού μονοειδής τ£ς

έστιν, ούδε μονότροπο; ή κατ' άρετήν πολιτεία, άλλ'

ώσπερ έ«ι τής των υφασμάτων κατασκευής δια πολ

λών νημάτων τών μέν έπ' ευθείας άνατεταμένων,

των δε κατά τδ πλάγιον διηρημένων, ή ύφαντική

τέχνη τήν έσθήτα ποιεί · οϋτω κα\ έπ\ τής έναρέτου

ζωής πολλά χρή συνδραμεϊν , δι' ών 4 άστεΐος έξυ-

φαίνεται βίος, καθώς ά-αριθμεϊται τά τοιαύτα νή

ματα 6 θείος Απόστολο; , δι' ών ή τών καθαρών

έργων ίατουργία συνίσταται ■ άγάπην λέγων καΐ χα·

ιιίΙΓιΙ Ιι»Ι)βΓ6 3(1π)ϊ$ΐυπ) οηιηίιιηι Βηίηιί ιιιοΐιιυαι 3ε

ροηυΓΐ)3ΐιοηαπ), 8 -νΪΓΪβ υοηίδ άίϋ£βηΙβΓ βχοΓίβΙιΐΓ,

υΐ ρβΓ ηιοΙίϋΓβπι νίΐηηι βίΐ ίη βίβ (|ΐΐ3&άβιη Γιούτα 61

ο1ι»Γ«οΐβΓ η»ΙιΐΓ8Β δυρβΓεηιίηβιιΙίδ. Ουοηίβηι βΓβο

ηοη β5ΐ υηϊΓθΓΐτιϊ8> ηβςμιε υιιϊιιβ πιοοΊ νί!3 ςιιχ ει

νΊηηΙβ β^ίΙυΓ, βοά ηιιοιηοάο ίη Ιβΐη 3ΐιΙ ραηηί

ΙρλΙιιγϊ, ρβΓ ιτι ιι 1 13 ΙίΙβ, ςιιοηιιιι 3ΐί3 ςυίώβηι ίο

Γεείυιη $υηΙ εχίεηββ, &1Ϊ3 βυΐβιη ρεΓ ΐΓ3η$νεΓ8ΐιηι

ιΐίνίδβ, 3Γ8 (εχβικίί ίβε'ιΐ νεδίεπι : Ϊ13 βιίαιη ίη νίΐ3

φΐίΐ «χ νίηυΐΐ! 3£ίΐιΐΓ, ηιυΐΐβ οροΓίεΐ εοηειίΓΓβ-

Γβ, ρβΓ ςυχ 1>οη3 ΙεχίΙιΐΓ νίΐ3 : δίοιιΐ άίνίιιιΐδ

ΡβιιΙυβ 1ΐ2ββ ίϋ» εηυπιεΓΐΐ , ρβΓ ςυκ εοιι-

δίδΐίΐ ΙβιΙυΓ3 υοηοΓααι ορβΓυηι , εΐιαηΐ.'ΐΐεηι

άίεεηδ, εΐ ςβυάίιιηι, εΐ ρβεβπι, 1οη£3ηίηιίΐ3ΐεπι, β(

ράν κα\ είρήνην, μακροθυμίαν τε καΐ χρηστότητα, ^ Ιιειιί^ιιίΙαΙΰΐο, βΐ ο,υχευηαυβ $υηΙ ηυίιΐδίηοιίί ·*,

καΐ πάντα τά τοιαύτα, οΤς κατακοσμεΐται ό έκ φθαρ

τού τε καΐ γηΐνου βίου τήν ούράνιον άφΟαρσίαν με-

τενδυόμενος. Τούτου χάριν άποδέχεται τδν έν τη

έσΟήτι κόσμον τής νύμφης, ώς τώ λιβάνω κατά τήν

όσμήν όμοιούμενον. Καίτοιγε πρδ τούτου πάντων

είπεν τών άρωμάτων προέχειν τήν τοΰ μύρου τής

νύμφη; εύωδίαν,ώς δοκεΐν έν τούτω καθαίρεσιν είναι

τών εγκωμίων, είπερ ή παντδς άρώματο; ύπερτε-

θεϊσα, νΰν πρδς έν τών άρωμάτων όμοιοΰται διά

συγκρίσεως, ούτως είπόντο; τοΰ Λόγου· οτι Κατά

τήν όσμήν τοΰ λιβάνου τών ιματίων σού εστίν ή εύ-

ωδία. Άλλ' έπειδή ιδιαζόντως κατά τινα λόγον εις

οτ·ν τοΰ θείου τιμήν άποτεταγμένον ήν τδ τοΰ λι

βάνου θυμίαμα, τούτου χάριν ή ϋπέρ πάντα τά αρώ

ματα είναι κριθείσα άξιοϋται τής πρδς τδ έν άρωμα

δμοιώσεως, τδ τψ θεώ άνακείμενον, ώ; τδ νόημα τοΰ

αινίγματος τοιούτον είναι· δτι ΣοΙ, ώ νύμφη, τών

άρετών ή περιβολή τήν θείαν μιμείται μακαριότητα,

διά καθαρότητός τε καΐ άπαθείας, τή" άπροσίτω φύσει

δμοιουμένη. Τοιαύτη γάρ ή τών θείων ιματίων όσμή,

ώς πρδς τδν λίβανον έμφερώς Ιχειν τί/ν άνακείμενον

είς τήν τοΰ θεού τιμήν.

Πάλιν μανθάνομεν διά τών έφεξής έπαίνων, πώς,

αν τις γένοιτο τοΰ Κυρίου άδελφή κα\ όμόζυγος, δι'

ών φησιν, ότι ΚηΛος κεκλεισμένος, άδεΛρή μου

ννμρη. Οΰκοΰν εϊ τις μεταποιείται, νύμφη μέν διά

τοΰ προσκολληθήναι τώ Κυρίφ γενέσθαι· άδελφή δέ

διά τοΰ τδ θέλημα αύτοΰ κατεργάζεσθαι, καθώς λέγει

αυίΐηΐδ οπΐ3ΐυΓ ςυί εαείβδίεαι ίικΙιιίΙυΓ ίιιεοΓπι-

ρΐίοηειιι, βχ νίΐη ΙεΓΓβη» ίη ςυβπι εβάίΐ ίιιΐβπΐιΐδ.

ΡΓορΙεΓ63 βεείρίΐ ιριι ίη νβδίε εβί ΟΓηαίιπιι δροη-

89Β, ιιΐ ψιί οιΙοΓβ δίΐ δίηιίΐίδ ΙηιΐΓΪ. Αίςιιί ρΐ'ίυ$

ϋίχίΐ οιιιιιίηυβ 3Γ0ΐη3ΐί1)υδ βηΐεεεϋεΓβ ιιηςιιΐ'ΐιΐί

δροιΐδ% υοηυιη οάοΓεηι : 3(1εο ιΗ ίη ϋοε νί(Ιβ3ΐυΓ

οιιιηίβ ΐυΙΙεΓβ εηεοηιί3, βίςυίόεηι ςπ»: ευίνίδ ρι ;υ-

1313 ίιιϊί 3Γοα)3ΐϊ, ηυηε ρ< γ εοηιρ3Γ3ΐίοηεηι υηί

ΒδδίηιίΙαίιΐΓ 3Γοηΐ3ΐί, ευηι βίε (ΙΐκβηΙ δϋΓίρΙιιτα :

δίεαΐ οιΙογ Ιηυτίδ ε$1 ηοηιΐδ οιίοΓ ιιιμγο:» νεδίίυηι.

8··ι1 ςυοηίβιη ρεειι1ί»η ςυβάβιη ΐ'βΐϊοηε Ποί ΙιοηβΓΪ

(Ιερυΐ3ΐυ8 εΓ3ΐ ιΐιυτίδ δυ(1ϊΐυ$, ε3 (1ε ε3ΐΐδ3 ψ\& Γυί(

ρΐ'ίεΐ3ΐ3 οιηηίουδ ηΓοιιιαίίουβ, (1ί(;η3 εεηδείυτ ςιιββ

3δδΊιηίΙεΙυΓ υηί 3Γοιιΐ3ΐί, ςυοά Ι)οο (1ειϋε3ΐιιηΊ. ^)υο

Οι ιιΐ δϊΐ ηίε δεη$υδ %ηί^ιιΐ3ΐίδ : Τιπιιη, ο 8ροηδ3,

νΪΓΐιιΙυπι ίηάυιηεηΐιιηι ίη)ϊΐ3(ιΐΓ <1ίνίη,τιη Ιιεβιίίικίί-

ηοιη , ρεΓ ρυΓΪΙβΙευι 61 Ϊηιρ3ΐί1ιί1ίΐ3ΐειη &δδΊηιί-

1313 Π3111Γ33 30 ((1ΐ:ιΙΙ1 11011 ρβίεΐ 30ΊΙ118. Τβΐίβ

ββΐ βηίηι , ίηφίίΐ , ο<1ογ ΙυοΓυηι νεδίίηιεηίο-

ππιι , υ( 8ί( δίπιίΐίδ Ιηυπ, ηυοά Οοί Ιιοηοπ εβΙ

ιΐίοηίοπι.

βιίΓδίιβ ρεΓ 1;ιιιϋοδ ςυ% ιΙείηεερδ 8βηυιιηΐυΓ

οϋδείηιυδ, ςυειη3(1ιιιο(Ιαιιι ΓιιιΙ ςυϊδρίβπι 80ΓΟΓ εΙ

εοη]υχ ϋοιηίηί ρβΓ Ιιοε ο,υοά άίεϊΐ, £β ΙιοτΙνα οοη·

ε/ιΐ5Η5, ιοτοτ ηιια ίροηια. 5ί ο,υΐδρίβηι βΓ^ο Ιιοε δίΜ

νίηάίεβΐ, υΐ 8ΪΙ ςυίιίειη 8ροηδ3, ρΓΟρΙβΓββ ηιιοιΐ

εοιι]υη^3ΐυΓ Κοιπίιιο, βογογ 3ΐι(βηι, ρΓορΙβΓββ ηιιβπΐ

τδ Εύαγγέλιον κήπος εΰανθής γενέσθω πάντων έχων Ο β)"* ΓβείβΙ νοίυηΐβίβσι, δί(:ιιΙ άίείΐ ΕνβηβεΙίιιηι, ΓιβΙ

έν έαυτώ τών φυτών τήν ώραν, τήν τε γλυκεϊαν συ-

χήν, χα\ τήν κατάκαρπον έλαίαν, καΙ τδν ύψίκομον

φοίνικα, κα\ τήν εύθηνοΰσαν άμπελον, μή θάμνον

άκανΟώδη τινά, μηδέ χόνυζαν, άλλά κυπάρισσον άντ'

αύτών καΐ μυρσίνην. Οΰτω γάρ τδν τοιούτον κήπον

βΐδεν ώραΐζειν ό μέγας Δαβίδ, κα\ δ ύψηλδς Ησαΐας·

έ> μέν λέγων · Μχαιος ώς ροΐηξ άνΟήσει· καΐ, Έγω

δέ ώς έΜα κατάκαρπος· και, Ή γυνή σου ώς άμ-

ΛΐΛος εύθψνϋσα · καΐ παρ' έτέρφ τιν^ προφήτη

μακαρίζεται ό ύποκάτω τής συκής τής Ιδία; άναπαυ-

όμενος. Ό 8έ Ησαΐας άντ\ θάμνου μέν, τήν κυπά-

οισσον · άντ\ δέ κονύζης τήν μυρτίνην φησ\ν άναβή-

ΙιοΠιΐδ ΠοΓΪϋυδ ει ϋβιίβ §εΓηιίη3ΐΐδ, οηιηίυπι ΙιηΙιεηδ

ίη δε ΒΓϋοππη ριιΐοΐιπίυάίιιβιΐ), ηεηιρβ εΐ άιιίεεπι

ϋευηι, βι Γβπίίβηι οίο.ιπι, ει βΐιίεοπιβπι ρηΐηιαιη,

εΐ 3ϋυιιιΐ3ΐιΐεηι νίίειη, ηοη βρίηοδυηι ςυβιηρίβιη

Γυοιιιη, ηεςυβ εοιΐ)'Ζ3ΐη βευ ριιΐίϋηι ίαηι, 8ει1 ρΓΟ

βίδ οιιρΓβδβυιτι βΐ ηα^Πυηι. δίε βηίηι ΙβΙεηι ΙιοΓίυιη

<ΙεεοΓ3Γβ ηονίΐ , βΐ ιηββηιιβ ϋανϊίΐ , βΐ δυυΐίηιϊβ

Ιβαίιβ. 111ε ςυίάβπι (Ιίεεηδ : ^Η$IΗ^ «ι ραίπια βοπ-

Κ( ** ; Κ : Ε(/ο ακίετη ίαηφιαηι οΐϊνα [εΠΗίι ·* ; ει,

ϋχοτ Ιηα ιΐου,ΐ υίΐΐ» αύιιηάαια "*. Νβηι βΐ 3Ώ βϋο,υο

3ϋο ρΓορΙιβΙη 1)β3ΐιΐδ ]υι1ίε3ΐυΓ ο,ιπ δοΐ) «αη Γιειι

αυίββείΐ Ιδ3Ϊ38 βυίβηι άίείι Γυΐατυπι υΐ ρΓΟ ΓυΙο

·· Οαΐαΐ. ν, 22. " ΡδβΙ. χοι, 13. ·ν Ρββί. εχινιι, 10. " Μά. 5. 89 ΜΊεη. ιτ, 4.
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ηυίάειη ουρτεδδΐΐδ, ρΓΟ εοηγζ3 ηιιίοιη ΩοΓεβΐ ηΐ)τ- Α σεσθαι. Τά δέ χαθ' έχαστον περί των δένδρων τούτων

Ια* δίη^υΐ» αυίβηι άβ 1)Ϊ8 βΓΟοηουδ %ηί£πΐ3ΐ3,

ηΐΜΒ ηοβίδ οδίβηβ» ΓυεπηΙ α ρτορίιβίία, ΓυβπΙ βα-

ρβΓνοοίηουιιι βοειιηΐε βχροοβΓβ, οαηι βϊΐ οπιηίυυδ

ρεΓδρίουιιιη, ηυΐι βίι ειιανίβ Γήιείυβ Γιεηδ, εχ ιυεεβ

βοοιτίηιο ηιαίιιπιΐυδ, ςυϊ 3ΐ> ϊηίΐίο ςυίϋεηι εδί

3πΐ3Γυ$ εΐ ηιίηίαιε είουΐεηΐϋδ, ροδίεα βιιιεπι άιιίείδ

ίπιοΐυδ εΟβοΙαβ, κηβαβ :ιηίιιΐ36 βΐϊίείΐ ΰυΐεεάϊηε.

Οαϊά ααΐβιη ηουίδ εοιιΓεη ρΓΟΟΓββΙϊο ΙίυεΙυδ οΐβχ

ρβΓ βεείΎίπιιιιη βΐ αιηπΓίβδίηιυιΐί δαεευηι, ςιη 3β

ίηίΐίο ίη 60 αΐϊΐυ γ, ροδίεα 3υΐεπ) ρβΓ οοηνεηίεηίειη

π)3ΐυΓ3ΐίοηβπι βΐ ευΙΐιΐΓβηι ηιυΐ;ιΐιΐΓ ίη ηαΐυΓίπι

οΐβΐ ? ςυο(Ι ΓιΙ Ιυείδ Π1316Π3, ΓβΟΓεβΙ Κΐδδίίικίίηβπ),

Γβΐ3Χ3ΐ Ι300Γ6Π1, εβρϋΐ 6Χηίΐ3Γ3ΐ, 61 &ά 0βΠ3η)ίη3

ορεηι Γ«γΙ ϋδ ςυί εει-ΙβηΙ Ιβ^ίΙίιηβ ? Οιιοηιοϋο αιιΐβιη

αινίγματα, των ύπδ της προφητείας ήμίν υποδειχθέν

των παρέλχον άν εΓη δι' ακριβείας έκτίθεσθαι, προ

δήλου πάσιν δντος, τίς μέν ό γλυχϋς της συχής έστι

χαρπδς, δ έχ τοϋ δριμύτατου δποΰ πεπαινόμενος , ο

χατ' αρχάς μέν πικρός τε χα\ αβρωτος, ύστερον ίε

καρπδς είρηνιχος γινόμενος, χα\ χαταγλυχαίνων τά

της ψυχής αισθητήρια. Τί δέ ήμίν χα\ ή της έλαίας

καρπογονία χαρίζεται διά τοΰ δριμυτάτου τε χα.\ πι-

χροτάτου χυμού, τοϋ χατ' άρχάς έντρεφομένου τη

όπώρα, μετά ταύτα διά της καταλλήλου πεπάνσεώς

τε χα'ι γεωργίας είς έλαίου μεταβάλλουσα φΰσιν, 3

τοϋ φωτός γίνεται ύλη , κα\ καμάτων λυτήριον, χαΛ

πίνων άνεσις, κα\ κεφαλής φαιδρότης, χα\ πρδς τους

αγώνας τοις νομίμως άθλοΰσι συνεργία; Πώς δε δυσ-

βάίοΙΙ ρβΐηιβ, υΐ ΙϊυεΙυπι δυυπι ΑίΓεδ οΊΒίοίΙίΐεΓ Β επιχείρητον έαυτού καρπδν ποιεί τοις κλέπταις ό

φοίνιξ, άνωθεν θησαυρίζων , κα\ ούχ'ι πρόσγειον αύ-

τδν έκφέρων , ή τε τοϋ άμπέλου χάρις , κα\ ή ευώδης

κυπάρισσος, κα\ τδ ήδύ τής μυρσίνης; Ταύτα πάντα

διά τροπικής θεωρίας πρδς τδν κατ' άρετήν κατα-

ληφθέντα λόγον, πρόδηλα πάσίν έπι τοις νουνεχώς

έπαΐουσι πρδς δ τι βλέπει. Ούκούν ό τοιούτων δέν

δρων κήπος γεγονώς εύθαλής καΐ κατάφυτος, χα\ τώ

τών έντολών έρκίω πανταχόθεν ήσφαλισμένος , ώς

μηδεμίαν χαθ' έαυτού παρασχεϊν τω κλέπτη κα\ τοίς

θηρίοις τήν πάροδον. Ό γάρ έν κύκλω τώ φραγμώ

τών έντολών διειλημμένος, άνεπίβατός έστι τω μονιώ

τψ άγρίω, καΐ δ έκ τού δρυμού αύτδν υς οΰ λυμαίνε

ται. ΕΓ τις τοίνυν κήπός έστι κα\ ήσφαλισμένος, ού

τος άδελφή κα\ νύμφη γίνεται τοΰ πρδς τήν τοιαύτην

είπίντος ψυχήν · δτι Κήπος χεχΛεισμέ>·ος, άδεΛρή

μου νύμφη.

Άλλά τώ κήπω τούτω , χα\ πηγής έστι χρεία ,

ώς άν εύθαλές διαμένο: τδ άλσος , τώ ΰδατι πρδς

τδ διηνεκές πιαινόμενον ■ διά τούτο συνέζευξ»

τοις έπαίνοις τήν πηγήν τω κήπω, ειπών δτι Κήπος

κεχΛεισμένος, πηγή έσφραγισμένη.ΤύνΒΙ περ\ τής

πηγής λόγον ή Παροιμία διδάσκει ήμας δι' αϊνίγμα-

3£§Γβά'ΐ3ηΐυΓ, υΐ ηιιχ ευηι Ια;,ςιιαηι ΐηε&αυίΊΐηι

δίκδυηι ΓεεοηάβΙ, ηεο νίείηιιηι Ιβιτ» βυηι ΓβΓβΐ, βΐ

νίιίδβδί ξΓ3ΐί3 3ε (ΙεεοΓ, εδίςυε οάοπΓεΓβ ευρΓεδδΐΐδ,

61 βδΐ πιντί! βυανΐΙιβΤ ΗίΜ οηιηίβ ρβΓ εοιιίβηιρίβ-

Ιίοηεια ΐτορίοαπι αά τϊηυΐίβ (Γβώιεο ΓαΙίοηεηι,

ενίοΙβηδ 681 οπαηϊϋυδ δβρίεηΙβΓ αικίίβηΐϋιυδ, ςιιυΓ-

δϋπι δρβείεηΐ. Ηυ]υδηιθι1Ί εδί βΓ^ο 3Γΐ>0Γυιη ΙιΟΓίυβ,

<]υί οεηε §6Γπιϊη3(, εΐ ε»1 Ιιεηε ευιΐδίΐυδ, ει ηιηηιΐβ-

Ιοί'απι νβΐΐο οπιηί εκ ρβΓίε ηιυηίΐιΐδ, ιιΐ ίιιΓίϋιΐδ ε(

ΙιβδΙϋδ ηυΙΙιιιη 3(1 δε ρΓΧ^εβΙ βιΐίΐυιη. Ν»ιη ψι\

ηΊ3η(ΐ3ΐ0Γυιιι δερί εβί οπιηί εχ ρβιΊε είΓ0ΐιηκΐ3ΐϋδ,

3άΐΓΪ ηοη ροιεδί 3 ΓεΓο δϊηςιιΙβη, ηεεεαιη ιίοραδοίι

3ε ρορυΙβίυΓ 3ρεΓ εχ δίΐνβ. δί ηιιίβρϊαιη "εΓ^ο εδί

ήοΓίιΐδ ϊδςυε ηιυιιίΐυδ, ίδ (ίΐ δΟΓΟΓ ει δροηδβ ε]υδ (

ηαί ΛϊχϊΙ ηυίε βηίιηκ: : Ε$ ΙιοτΙηε οοηοΙα$η$, «ογογ

πΐΐα »ροη«α.

δε(1 ε]υδηΐ0(1ί ΗοΠο ορυβ εδί εΐίβηι Γοηΐε, υΐ γολ-

ηβ3ΐ ηβπιυδ ΠοΓειιβ 3ε οειιε ^ΟΓΠιίηαηδ, αψιΆ ρεΓεηηί

ΪΓΓΪ^αΙιιιτι ; ρΓορΙεΓεβ ίη Ι3υάί1>υδ ΙιοΠο 3(Ι]υηχίΙ

ίοηίοηι, άϊεεηδ : Ηοτΐα$ μιιοΙιι$η$, (οη& οίαίφιαίηι.

ΕοηΙίδ 3υ1βπι Γ3ΐίοηεηι ρεΓ χιιί^ηιβ ηοδ άοεβΐ Ργο-

νεΓΟίυιη, ευηι αΊείΙ : Ροηι αφκΒ η'Ι άιχΙά&, η ιϊΐ

Ι'ώϊ $οίϊ, ηΐην& ηίΐαι αΙΊβηυ.! β]ηι είί ΐεαιτη ρατίί·

αρ» ββ. βυοηιοϋο εηίπι ίΙΓιε ρΓθΙιίΙ>εΙ, ηε ίη 3ϋεηθδ

εοηδίιπι,ιίαΓ βηιιβ ίοΐιΐίβ, ίΐβ Ιιίε ΐβδίβΐιΐΓ ΓοηΙειη

ιηίηίηιβ βπΌηιΙί ίη βΐίεηοδ, ο'ίοεηϋο, ούιϊφηαΐνα,

ςοοιΐ ρει-ίηά'ε εβί 3ε βί <1ίε3δ, εοδίοϋίΐυδ. Τβίε εκί

ηιιίβηι ςυού άίείΙιΐΓ : Γοηκ, πιεβ ηυίάεπΊ δοηίβηΐίβ,

τος, έν οΤς φησιν · Ή πηγή τον ύδατος Ισζω σο\

ήδεΤα, χαϊ ίστω σοΙ μότφ , χαΐ μήδείς άΛΛότριος

μετασχέτω σοι. 'Ος γάρ έκεϊ κωλύει τοις άλλοτρίοις

ένδαπανασθαι τής πηγής τδ ύδωρ, ούτως ένταΰθα τ6

μηδαμοΰ διαχείσθαι πρδς άλλοτρίους τήν πηγήν,

μαρτυρεί διά τού ειπείν δτι Έσρραγισμέτη , όπερ

ρι-ορπε ηοπιίηβΙυΓ εο§ίΐ3ΐίν3 ηοδίΓΧ βηίηιχ ίβουΐ- ϋ ίσον έστ\ τώ είπεϊν, δτι Πεφυλαγμένη· τδ δέ λεγόμε-

138, φιχ οπιηε ςεηυβ Γ3ΐίοείιΤ3ΐίοηοδ ίη ηοοίδ ΓβοίΙ

δοαίβΓε ει επιβηβΓε. δεά Ιυηε ηοδίοΓ Ιϊι ιηοΐυδ εο-

ςίΐβΐίοηίδ, ςυβηβΌ οηιηίδ ηοδΐΓ3 ηιονεΐυΓ οροτβΐίο

3<Ι 83 ςϋ86 δυηΐ ηοΙ>ίδ εοηάυείοίΐία, ει ί)οηοΓυπι βχ-

ΗίΙ)βΙ ρι-οεΓ63ΐϊοηεπ). Ουαηίΐο αυίβηι εοηνεΠεΓίΙ

ηυίδρ'ιοπ) εο^ίΐΐΐίοηυηι ορεηΐϊοηβη 3ά εχεοςίίβη-

άναα νίιίοηι, Ιυηε ίη ϊΐίβηοβ εοηβυπιίΐυΓ Οαβηΐυπι :

3(1εο οΐ οεηε αΙαίιΐΓ ςυϊάβηι βρίηοδβ νίΐα, ϊττ\%»{»

ορε α·1·πιιη εο§ίΐ3ΐίοηυηι, εχβίεεβίιΐΓ βυΐουι ει

ηΐ3Γεεβε3ΐ ηιεΙίοΓ ρΐαηΐί, ηυΙΙο ΗααιοΓβ οοηβπιπι

«ο§ίΐ3ΐίοηυπι ηυΐηεηιε Γ3<]ίεεηι. Οιιοηίίηι βΓ^ο

$Ίςη3εο1υηι εί ςυοά ρεΓ ίρδυηι ευδΙοάίΙιΐΓ, Ηοε οΌ-

νον, τοιοΰτδν έστι ■ Πηγή κυρίως κατονομάζεται κατά

γε τδν έμδν λδγον, ή διανοητική της ψυχής ήμών

ίύναμις, ή παντοίους λογισμούς έν ήμίν βρύουσά τε

χα\ πηγάζουσα. Άλλά τδτε ήμέτερον γίνεται τής

διανοίας τδ χίνημα, δταν πρδς τά συμφέροντα ήμίν

χινήται, πάσαν ήμίν συνεργίαν πρδς τήν κτήσιν τών

άγαθών παρεχδμενον. "Οταν δέ τις τρέψη τών λογι

σμών τήν ένέργειαν πρδς κακίας έπίνοιαν, τότε τοϊς

άλλοτρίοις ένδαπανάται τδ ριίθραν ' ώς εύτροφεΐν μέν

τδν άχανθώδη βίον τί) συμμαχία τών πονηρών λο

γισμών χαταρδόμενον, άποξηραίνεσθαι δέ χαϊ μα-

ραίνεσθαι τήν κοείττω βυτείαν αηδεμιάς τής έξ άγα-

" 1«3. ιν, 13. »· Ρων. ν, 17.
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θών λογισμών Ιχμάδος ύποτρεφούσης τήν (5ίζαν. Α ηβΐ, υΐ ιιιίη'ιιηβ 8ΐι1)πρίαΙιΐΓ, δί{;ηο ίυΓβηι άβΙεττβιΐΒ :

"Επειδή τοίνυν ή σφραγΊς τδ άσυλον τώ ίι' αύτης

φυλασσομένω χαρίζεται, φοβοΰσα τώ σημάντρω τδν

χλέπτην · πάν δέ τδ μή κλεπτόμενον τψ δεσπότη

μένει άκέραιον τήν άκρότητα έοικεν άρετήν μαρτυ-

ρεϊν τή νύμφη ένταΰθα δ έπαινος, οτι ανέπαφος αύ

τη.; μένει τοις έχθροΐς ή διάνοια, έν καθαρδτητι κα\

άπαθεία φυλασσομένη. Τω ίδίω Δεσπότη σφραγίζε

ται τήν πηγήν ταύτην ή καΟαρότης, μηδεμια νοημά

των ίλύϊ τι» διαυγές τε κα\ άερώδες τής καρδίας έπι-

θολώσασα. Ώς δ* αν τις έπ\ τδ σαφέστερον προαγάγοι

τδ νόημα, τοιούτον εστίν* Επειδή των εν ήμΐν τά

μεν έστιν ώς άληθώς ήμέτερα, δσα της ψυχής έστιν

ίδια · τά δ» οϊχειούμεθα ώς ήμέτερα, τά περί τδ σώμα

λέγω, χαϊ τά έξωθεν, διά τίνος ήμαρτημένης ύπολή-

ψεως Γδια νομίζοντες τά άλλότρια· τ£ γάρ χοινδν τή Ο οοιιιηιιιηβ εδί ευιη ιη»ΙθΓΪ3β 6Γ3δδίΐυάίηε?) β3 (Ιβ

ςιιίά'αυίιΐ βιιίβηη ηοη δυΐιπρίΐυτ, (Ιοηιίηο Π)3ηεΐ ίη-

Ι6£πιηι : νκΙβΙιΐΓ ηίο 1ηιΐ5 δροηδχ αε δΐιηιιτιη νϊιΐυΐβ

ίβητβ ΙβδίΊιτιοπϊυπι, ηβηιρβ ςπο(1 βο ϊηίυιϊείβ ίηίβεΐβ

βϊ πίΛηοΐ εθ£ίΐ3ΐίο, ευδίοαΊΐ» ίη ρυηιβίε οι ίηιρηιί-

Ιιί1ίΙ»Ιβ. ϋοιηίιιο δυο ο1)δί§ηηΐ ηιιηε ΓοηΙβιιι ρυηίαβ,

ηιιΙΙο Ηπιο εοςίΐαΐίοηυιη 6οηΐυιΊ>3ΐΐδ ί(1 ηιιοϋ εδί

εοπίίδ ΙυεηΙιιιη βϊ βεπυπι. 1)1 αιιΐβπι Γιαΐ οΙβγϊογ

βεηίειιΐί», Ιϋΐβ β=ι (μιοά (ϋηίπιυδ : Ουοηίαηι βοΓυηι

ηυ« βυηΐ ΐπ ηο!>ίδ, 31Ϊ3 ηυία'εηι δυηΐ νοι-ε ηοβίΓβ,

ΐ]09Β ΒΐιιιΙ αηίαιχ ρτοριϊβ ; »ΙΪ3 ιυΐεπι ιαηςυηιη

ηοδΐΓ3 8(1 ΒΟ81Γ301 αΛμιη^ιηυδ ρΐΌρπβίβίβηι, 68,

ίηφΐ3πι, ο,υκ δυηΐ εοι-ροηδ βϊ ςυ« δυηΐ εχίεπιβ,

ΓαΙβα ςυηάαιη εχίδΐίιη.Ίΐίοηε βχίδΐίιηβηΐβδ ρΓορηα

ςυβ! 8ΐιηΐ ίΐίβηα (ςαϊιΐ βηϊιη ηιΜεπχ βχρειΊί :

άΟλφ της ψυχής φύσει πρδς τήν ύλικήν παχυμέρειαν ;

Τούτου χάριν δ παροιμιώδης συμβουλεύει λόγος, μή

τοις άλλοτρίοις ήμών, τοις περ'ι τδ σώμά φημι , χοΛ

τά έξωθεν, τήν πηγήν τής διανοίας ήμών έναλίσκε-

σθαι. Αλλά περ\ τδν Γδιον έναναστρέφεσθαι κήπον,

τήν τοϋ θεοΰ φυτείαν πιαίνουσαν. Άρετάς δέ είναι

τήν τοΰ θεοΰ φυτείαν μεμαθήχαμεν , περί ας ή δια

νοητική τής ψυχής ήμών δύναμις άσχολουμένη, κα\

<:311δ3 ρΓ0νβΓΐ)ί3ΐί$ ΙΙΟΟΪδ ΟΟΙΙδϋΙίΐ δεηρΙυΓβ, ηβ ίη

63 ςιιχ δυηΐ 3 ηοίιίδ 3ΐίβη3, ίη εοΓρυδ, ίηαυβιη, βϊ

ρ» ηυχ δυηΐ βχΙβΓηβ, εοΐ)8υηΐ3ΐυΓ Γοιίδ εοβίΐιιΐίοηίβ,

8β(1 ίη δυο νβΓδβΐϋΓ ηοπο, ϋεί ίιτίβίηδ ρΐ3ηΐ3ΐίοαεηι.

1>ίι1ί(.ίιηιΐ5 3υΙ«ηι νίιΊυΐβδ 6886 ϋβί ρΙ.ιηΐ3(ίοηβιη, ίη

ςυίϋιΐδ οεευρ»ΐ3 οη^ίΐαΐίν» βηίηιχ ηοςίπε Πιοιιΐΐηβ,

61 3(1 ηιΗΐΙ βχΐϋπιυπι (ΙθΠπβηδ, ουδϊ^ηβΐυΓ οΙΐ3Γ3-

εΐβΓβ νεηΐ»Γΐδ, ίηΐ'υπικιΐη &ά Ιιοηιπη ΙκιΙι'ιίικΙίιιβ.

πρδς ούδέν τών έξωθεν άπορ^έουσα , τώ χαρακτήρι τής άληβείας σφραγίζεται, τη" πρδς τδ άγαθδν σχέσει

ει/μορφουμένη.

"Ιδωμεν δέ κα\ τών εφεξής έπαίνων τήν δύναμιν. ΎίιΙεβιηϋδ αιιΐβπι οίπ'οιη ((υοηυε, ςυκ <Ιείηεβρ$

'ΑχοστοΛαΙ σον, φησ\, παράδεισος ροών {ΐετά βεςιιυηΙυΓ, Ι.ιπιΐιπη νίηυΐεηι. ΕηΐΜΪοηα <ιι<ε,

χιιρχοϋ άχροίρύωι; κύηροι μετά νάρδωτ. Νάρδος ίηαυίΐ, ραταάηη» ηιαίοηιιη γηηκοτηηι , ίκηι />««/«

καΐ κρόκος, κάλαμος χαΐ κιντάμωμοτ, μετά πάν- β ροηιοηιιη, ΐΐ ίΐ/ρπ' ^«ιη ηατάύ. Νατάα» εΐ οτοειι$,

των ξύΛων τον Αιβάνον σμύρνα χαϊ άΛύιχ μετά εαΙαηιη$ ΐΐ άηηαηοχηηπΛ, ειιηι οιηηΊΰη$ ΙίφηΪ! ί,ιϋυηί.

πάντων τίν πρώτων μύρων. Πηγή κήπων, ρρέαρ

ύδατος ζώντος χαϊ ρΌιζονντος άπύ τον Αιβάνον.

"Οτι μέν ουν παμμέγεθές τι κα\ έξαίσιον τοις είρη-

μένοις Εγκειται νόημα, δι* ου τής κατά θεδν ύψω-

θείσης τδ κάλλος έν θαύματι γίνεται, ταΓς πολυτρό-

ποις τών έπαίνων ύπερβολαϊς εύφημουμένης, δήλον

κα\ έχ τής προχείρου λέξεως τών είρημένων έστί.

Τίς δέ αληθής έστι διάνοια , ήν διασημαίνει ταύτα

τά βήματα, μόνον αν εΓη σαφώς είδέναι τοΰ κατά

τδν αγιον Παΰλον έπισταμένου Πνεύματι λαλεΐν

τά θεία μυστήρια. Πώς γάρ τδ άποστελλόμενον

παρά τής νύμφης 4οών έστι παράδεισος; Πώς δέ

έκ τών (5οών 4 καρπδς τών άκροδρύων φέρεται; Πώς

δέ τά άκρόδρυα μύρων γίνεται καΐ Αρωμάτων κατά

λογος ; Έν γάρ τοις τών άκροδρύων καρποϊς, κύπρος

χαϊ νάρδος κα\ κρόκος έστί, χάλαμός τε χα\ κιννά-

μωμον, χα\ πάν τοϋ Λιβάνου ξύλον, ώς ούδεμιας

•«ης κατά τδ άρωμα τοϋ Λιβάνου διαφοράς έν τοις

άπηριθμημένοις λειπούσης· οΐς προστίθεται σμύρνα

χαϊ άλόη , κα\ τά πρώτα μΰρα πάντα, κα\ ή πρότε-

ρον κήπος έν τοις άνω παρά τοΰ έπαινοϋντος όνομα-

σθεϊσα, νΰν πηγή λέγεται κήπων, καΐ φρέαρ ύδατος

ζώντος κα\ ^οιζοΰντος άπδ τοΰ Λιβάνου. Άλλά τδν

μέν άληθή λόγον περ\ τούτων Γδοιεν 3ν, καθώς προεϊ-

πον, οί τδ βάθος τοΰ πλούτου κα\ τής σοφίας κα\

τής γνώσεως τοΰ θεοΰ διερευνάσθαι δυνάμενοι. Ήμεϊς

δέ ώς αν μή παντελώς Αγευστοι τών έν τώ τόπω τούτω

ποοκειαένων άγαθών, και άναπόλαυστοι καταλει-

χηψτΐια 61 αίοβ, ειιτη οηηίΰα» ρτϊηιϊι ηιιΐ)ΐιεηιί». 15.

Ροη$ ΛοΓίί, ρνίβαε αφι« νίυαι εΐ ίηιρείη {Ιαεηία εχ

Ι,ϊύαηο. Αίςυε ςυοϋ ίη ίίδ ςυίιίοιη ςυιβ ο"ίεΐ3 δυηΐ,

681 ςυί(1»ιη Ιοη^β ιηηχί ηιιΐδ 36 ριχεΙβΓίδδίηιυδ βεη-

8Π5, ρβΓ ηαβηι ε]ηβ φΐη βχ ί)βο ββ! ίη αΐΐιιηι ενβείβ,'

ίη 3άιηίΓ3ΐίοηβ ηβοείυτ ρυΙείΐΓίίικΙο, νβΓϋβ εΐ ηιο-

ύιιιη βχδυρεΓβηΙϊουβ οβ1β1>Γ&1> ΙαικϋΙηΐδ, 6βΙ ρβΓβρί-

ευαηι νεΙ εχ εοηΐβχΐυ βεηβϋ ρηηιυη) οϋνίο βο-

γιιπι φι& ο"ίεΐ3 δυηΐ. Ουϊδίιβιη 8ΪΙ βυΐεηι νβΓϋβ

Ββηπυβ ςυεηι Ιμβο νβΓόβ βϊ{ηϋβ3ηΙ, β]αβ δοΐίυβ

ίυεπί βρεΓίε 861Γ8, αυι, ]ϋχΐ3 (Ιίνυηι ΡβυΙυιη,

δρίηΐυ βείΐ Ιοςυί ύϊνίηβ πΐ)-5ΐβΓΐ3. ΟιιειηβιΙηιοάιιιΐ)

εη'ιπ) ςυοϋ επιίιΐίΐυτ 3 βροη», μΙ ραηόίβυβ πιαίο-

0 τυηι ριιηίεοΓυηι ? ςυεπΐ3θΊηο<1υηι βυίβηι βχ ιηβϋβ

ρυηίείδ ρΓοίυοίΙυΓ ΓΓυεΙυδ ροιηοΓυιη ? ΟυβιτοιΙ-

ηιοιίιιηι τετο ροηιβ ΓιυηΙ εαΐαΐο^υβ υη^υεηίΟΓυηι ει

3Γ0Π)3(υιη ? Ιη ροπιοΓυηο βηϊιη ίΓυείίουδ εγρηΐ8 681,

ηβΓο'υδ 6( βΓοευδ, βϊ οΐβπιυβ, ει εϊηηααιοοιύηι,

εΐ οηιηβ Ιί^ηιιιη Ι,Ίοβηί, ςυββί ηυΐΐβ ίη 3Γοηΐ3(ίουδ

ίί1)3ηί άί0εΓεη(ί3 (ΙββίΙ ίη ϋβ φιχ δυηΐ εηυιηβΓαΙα :

ηυίυυβ 3(Ι(1ί(υΓ πι)τγ1ι3 ε( βίοβ, βϊ οπαηίο ρπιηβ υιι-

Ι$υβιιΐ3. Ει ηυχ ρπυβ αοΠυβ 3 Ι&υϋαηΙβ 8υρπι βδΐ

ηοηιίηβΙΒ, ηυηε Γοιίδ (ΙϊείΐυΓ ηοιΐΟΓυιη, βϊ ρυίβυβ

•ςυΜ νίτίβ, εΐ ίπιρβία Πυβηΐίδ εχ 1·ϋΜηο. δβο" άβ

ηίδ ηυίάβπ) ςυχ ύκΐ» μιβΙ νβηίαΐβαι νίάβΓίηΐ, υΐ

ρήηβ άϊχί, ϋ ςυί ροββυηΐ ρεΓδεηίΐβπ ρπ>Γυηο'ίΐβ-

Ιεπ) <ϋνίΙΪ3Γυηι, βϊ δβρίεηΐϊχ, ει δείβηΐΪΒΒ ϋεί. Νοκ

βυΐοηι, ηε οηιηίηο ΓεΙίηηυαηιυΓ εχρεΓίεβ {υ$ΐιΐ9

■
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ΙΐϋϋΟΓυπι ηυχ ίο Ιιοε Ιοεο βϊΐη ΒυηΙ, ϋβςιιβ ιιιίιιίηιε Λ φθείημεν, δι' όλίγων λέγων τω λέγω

1τ(!3ιιηιγ, ρβιιεϊδ βεεεΛειηιΐδ 3(1 εοιιίεχίυιη οηΐίο- τδν τδν θεδν Λόγον καΟηγεμίνα της

«18, ίρβΟ 1)00 ΥβΓίΚ) Η(ΙυίΙ)ίΐ0, III 511 άιιχ ηοβίτί

δΐυϋϋ βο αΊΗςεηΐϊχ. υιιίνβΐδϋ.5 Ιααϋιιηι, α,υί αηΐβ

ιϋοΐυδ Γυίι, οϋΐαΐο^ιΐδ, βΐ φ\χ ηιιηο ϋβ ΐρβ* βάϋυχίι

ΟΓ^Ιίο, ηοιι ν'ιϋοιιΙυΓ ίηιυβτί ρΓχείρυε 3(1 ηυϊπκίαιη

ηιηίβηι αο δοΐίιη ΙβυάβΙϊοηβιιι, ββιΙ ρβΓ βα ςυχ ϋί-

ειιηΐυτ, νΐιη α,ιοιικίηιιι 38 νίπηίειη αΟΓειτβ, 3ε οοΓϋίβ

α$εβη$αιη 3(1 83 ηυ% δυηΐ ιιιη]θΓ3 βΐ βχεεΐδίοΐ'3, υΐ-

ροΐβ ηοηιίηαΐαΓ $ογογ ει ςρηιΐδβ Υετ·1)ί, βοά υίπιπι-

φιβ ποΓίιιη ηοηιίηιιιη βροηβαπι εοη]υη£Ϊι βροιιβο,

βροηδΰβ ςϋίίίβηι 8ίςηίΙίο3ΐίοιιε εβηι, υΐ ηοιιιίηβΐ Ραυ-

Ιυ&", ΓβείβηΙε οοηιοΓροΐ'αΙοηι δροιίδο, α,ιιί ιιοη ρο-

Ιββΐ οοΓΓυιιιρϊ, βΐ ίη ςυεηι ηοιι 03(1ίΐ ίηΐεπίιΐδ: 81α-

(Ιίο 3ΐιΐεπι (|ΐιθ(1 νβηβΙιΐΓ ίη νοίιιιιίαΐβ, 3(1 Γι-βίεπιβιιι

ροιαςομεν, αυ-

πουδής ποιησά-

μενοι. Έοικεν άπας ό των έπαίνων κατάλογος, δ ν

πρδ τούτων ειρημένος, καΐ όσα νΰν περ\ αύτής ήμΐν

ό λόγος παρέθετο , μή πρδς εύφημίαν τινά ψιλήν

κατά το προηγούμενον βλέπειν αλλά δύναμιν έντι-

θέναι διά των λεγομένων προς την έπ'ι τά μείζω τε

και υψηλότερα της καρδίπς άνάβασιν, οίον αδελφή

χαΐ νύμφη τοΰ Λόγου κατονομάζεται, άλλά συνάπτει

των ονομάτων τούτων έκάτερου τήν ψυχήν τφ νυμ-

φίω, της μεν κατά την νύμφην σημασίας σύσσωμον

αϋτήν, καθώς 6 Παύλος, ποιούσης τφ άφθάρτω νυμ-

φίω· της δέ περ* τά θελήματα σπουδής εις άδϊλφι-

κήν άγχιστείαν προαγούσης, κατά τήν τοΰ Ευαγγε

λίου φωνήν ■ είτα έπαινεΐται φύσις μαστών ή άνΛ

(Ιεϋιιεειιΐο :ι(1ίιιίΙ:ιΙοιιι βΐ (Όη|υηεΙίοιΐ6ΐιι, εοηνεπίειι- Β γάλακτος οΐνον προχέουσα, και δήλον δτι Εργον ό

Ιογ νοεί Εν»η£«Ιίί, Οβίικίε ΙαιιιΙηΐυτ ηαΐιΐΓ3 ιιίκτιιηι,

ςιικ ρΓΟ Ιαοΐβ τίηυιιι εΙΤιιηόίΐ, εΐ ηι;ιηίΓο5ΐυιη εδί

ηυοά Ιαυ$ ορυδ εΓΙίείΐιΐΓ. Νοιι εηϊηι, ί(1 ςιιοιΙ ποη βδΐ,

Ιαυϋαΐυι-. ΡπεΙει-εη φιι ιιη§υειιΙιιηι ΐυάίεβίιΐΓ βδββ

βιιρεηυδ οιηηίΟυδ 3Γοηΐ3ΐίυυδ, ςυοϋ ςυηίοιη ηοιι

113 $6 ηΐυετε Γυίδ^βΐ ]ιιιΙίθ2ΐυιη, »Ί ποη Γβνειβ «ϋ ίΙΙαηι

ροΓνβηίϋδεΙ ηΐιίίικίίιιειιι ριτ ριοΓοοΙιιπι ίη βο ςυθ(1

εδί πκΓιαβ. ΙΙλΙχμιΙιιγ ροδίεα ϊη 3(1ηιίΓ»ιίοηε ί»νί

βιαίίοηίβ <|ϋί (Ιίδΐίΐΐϊιιΐ οχ ο]ιιβ οΓε, ει εοιιΐοηιρβΓβ-

Ιίο ρατηΐιΐΓ 53ρίεηΙ'ΐ33 8υΙι]εε(3 Ιίη^υ»*, εοηΐειιιρεΓ3ΐο

Ιβείε οπ ίη ηιεΙΙε. Ει Ιι»ο ςιιθ(|υβ βαιιΐ νπΐιΐδ, ηοιι

νεΓΐ)2, ιι I ηυχ 3 ΥβιΙιο :κ1 βΙΙίοΓυιη ιΐεϋιιείβ 3»εβη-

δΐιιη ηιίεο 3υεΐ» βίΐ, ιιΐ 08 ί·Λάαι Γοηιεπι ιηεΙΙίδ, ει

1ίη£ΐΐ3ΐι> ρΓοπιρίυλΓίαιη εοιιιιηίδΐχ 8»ρίεηΐ'ιχ, ίιι ςιια

οοηδ:ϋεΓ3ΐυΐ' ιειτη ρΐΌΐηϊδδίοηίδ, (|ϋίΒ Γΐιιϊΐ. ιιιεΙΙε εΐ

ΙβεΙε. ϋυηι βυΐεηι ν«Γΐ)ΐιη« ρβΓ 3δεεη$ιι$ εαιιι αάαο

εχΐϋΐίδδεί, (Ιυεϊΐ »(Ιηυε αΐιίυδ, όίεεηδ β]ιΐδ νεβίβηι

υεηε δρίΓ3τε ιΙιυΓίβ οιΙοΓε, ρεΓ ςιιοο" (εβίηΐιΐΓ νβτ-

ουιη β3ΐη ΟΐΓΪδΙυηι ϊικίιιίδδε. 0υ]α8νϊ^ βηίηι νίΐίβ

ψιχ βχ νίπυΐβ β^ίΙιΐΓ ϋηίδ εδί Οεί ρΑΓίίείρβίίο. ΡεΓ

Ιΐιιΐδ εηϊηι Οευβ ο$Ιειΐ(1ίΐαΐ'. Ει ηεε ίη ϋβ ςυίιίειη 8ε

βίδΐίΐ ΐηίηι», ςιιχ δβηιρβτ 3 ΥεΓϋο (ΙεοΊιείΐιιτ 3(1 ί(1

ςιιοϋ 881 βΐΐίυδ. 8ε(1 ρθδ(ηιΐ3ΐη 38δίηιίΙ»(α Γυίι Ιΐιυι ί

ίη οοηο οοΌγο, Οι ηοΓίυδ ίηδίβΓ ρβηάίιί. ΠοΓίιΐδ,

ηοη δίειιΐ εΓ»1 ίηΙεΓ ρπιηοβ Ιιοπιίηεδ, Ιιιχυβ ει ίη-

ευδΙθ(1ίΐιΐ8, 80(1 ιιηιΐίηυβ ηιυηίίυδ ιηεηιΟΓί» ηιαη-

ά»1\.

\"ιάβ& ηυαιιΟπι βοοερεΓίΐ νίΓΙυιεπι, 3(1 Ιιοε υΐ

διιΓίΐιιιι ΓειτεΐιΐΓ ? ΚιίΓδίιβ νί(1ε πιίηί εηηι ηυί βυρτβ

■11(1(1 Γιΐ 38εβη»υιη. Νοη βοΐιιαι ειιίιη Γαείβ β$1 βογ-

Ιυδ εοηείιιςιΐδ, ρΓορΓΪιιιη ΓεΓειιβ ΓΓυείιιιιι, δεύ ΓιΙ

βΐίϊΐη ροιαηίϋδ δίιίεηΐίΐιυδ, ΐΓ3η$ΐ3ΐ3 ίη ηηΙιΐΓβιιι

Γοηΐίβ, ίιΐιριε οΙ)δί@ΐ)3ΐί. Ει ηβο ίη Ηί8 εοηδίίΐΐΐ : βεά

3(1 Ιιοε υβςιιε βΐίΐίΐ $ιιυιη ίη ηΐ3]ιΐδ ίιιΟΓειιιεηΐυηι,

υΐ εχ ΟΓε ε]υβ ^εηηίιιαΓεί ρ3Γ3<1ίδυ$. Ουί ειιίιη 30-

0ΗΓ3ΐίυ8 αΐΐεηιΐίΐ εαιρίιηδίηι (1ίεΐίοηΪ8 Η>Ί>ΐ'ηίε%, άϊ-

είΐ , ρΓΟ βο ςιιοά άίεβηϋηιη ει·ηΐ, Εηιίββίοηοδ Ιιιχ οχ

οιβ Ιυο : Ραταάηη» τησίοηοη ραηκοηιηι. ^\ιοΛ ςιιί-

ϋβιη ρβΐ'ίηο'β εδί «ε κι ιΙ.εεΓβΐ : δεπηο.ΐιιιΐδ ςηί ρει-

08 ιυυηι βηιίΐΐίΐιΐΓ, ε$ΐ ρ3Γα(1Ίδυ$ ηιπΙοΓυιιι ρηηίεο-

γιιπί. Μαΐη βιιΐοηι ριιηίεβ ρΓοϋιιευηΙ οιηηο ($βιιυ8

Ιπαινος γίνεται. Οϋ γάρ εγκωμιάζεται τδ άνύπαρ-

κτον. Πρδς τούτοις τδ μϋρον αύτης πάντων τών άρω-

μάτων ύπέρτερον κρίνεται. "Οπερ ούκ άν ούτως ϊχειν

έκρίθη, μή κατά άλήθειαν πρδ,' έκεϊνο τδ ϋψος αύτής

διά τής έν τφ κρείττονι προκοπής άναδραμούσης.

Θαυμάζεται μετά τούτο τά κηρία τοΰ λόγου τά τοΰ

στόματος αύτής άποστάζοντα, κα\ ή αύγκρατος της

σοφίας παρασκευή ύποκειμένη τή γλώσση , γάλακτος

πρδς μέλι συγκεκραμένου. Κα\ ταύτα δύναμίς έστιν,

οϋ ρ'ήματα. Πρδς γάρ τήν τών ύψηλοτέρων ίνοδον

χειραγωγουμένη ΰπδ τού Λέγου , τοσοΰτον ηύξήθη,

ώστε μέλιτος ποιήσαι πηγήν τδ στόμα, χιΧ ταμιεΐον

τής συμμίκτου σοφίας τήν γλώσσαν, η ένθεωρεΐται

ή γη της έπαγγελίας, ή (5έου.σα μέλι και γάλα. Το

σοΰτον αϋτήν διά τών αναβάσεων ύψώσας ό Λόγος ,

έτι πρδς τδ ΰψηλότερον άγει , τήν έσθήια αύτης εύ-

πνοεϊν λέγων κατά τήν τοΰ λιβάνου όσμήν, δι' ου τδ

ένδεδϋσθαι αΰτήν τδν Χριστδν μαρτυρεί ό Λόγος.

Παντδς γάρ έναρέτου βίου τέλος ή τού θεού μετουσία

γίνεται. Διά γάρ τοΰ λιβάνου τδ θείον ενδείκνυται.

Καν ούδε έν τούτοις έστη ή πρδς τδ ύψηλότερον άε\

ύπδ τοΰ Λόγου χειραγωγουμένη ψυχή · άλλά μετά τδ

όμοιωθήναι τοΰ λιβάνου τήν εΰοδμίαν, κήπος γίνεται

καθ' ομοιότητα τοΰ παραδείσου. Κήπος , ούχ ώς έν

τοις πρώτοις άνθρώποις ξν, ίνετός τε και άφύλακτος,

άλλά τή μνήμΠ. τής έντολής πανταχόθεν τετειχι-

σμένος.

Όράς όσην προσέλαβεν εις τδ άνω τήν δύναμιν;

Πάλιν ορα μοι τήν ϋπερ τοΰτο άνάβασιν. Ού γάρ

μόνον κήπος κεκλεισμένος εγένετο, τήν ήδεΐαν καρ

ποφορούσα τροφήν , άλλά και πότιμος γίνεται τοις

διψώσιν, είς πηγής φύσιν μετατεθεΐσα , καΐ ταύτης

έσφραγισμένης. Κα\ ούδέ έν τούτοις εστη ■ άλλ' ε!ς

τοσοΰτον έφθασε τής 6π\ τδ μείζον αυξήσεως, ώς έκ

τοΰ στόματος αύτής βλαστάνειν παράδεισον. Ό γάρ

άκριβέστερον προσέχιον τή τής Εβραϊκής έμφάσει,

άντ\ τοΰ είπεΐν , Αί άποστολαί σου έκ τοΰ στόματος

σου, φησ'ι. Παράδεισος /5οώ*·."Οπερ τοιοΰτόν έστιν,

δτι Ό λόγος ό άπδ τού στόματός σου άποστελλόμενος

παράδεισός έστι όοών. Αϊ δέ ρ^>α\ παγκαρπίαν τινά

τών ακροδαύων έκφύουσι * τά δέ άκρόδρυα κύπρος

Ερηεδ. ν, 25

ι
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μετά νάρδου, κα\ κρίκο;, κάλαμος κα\ κιννάμωμον, Α ίηιείυυηι : ροιηβ, ε^ρΓυιη ευιη ηαπίο, 61 ΟΓΟειιηι,

χαΐ πάν είδος τοΰ Λιβάνου, κα\ σμύρνα, κοΛ άλάη ,

χα\ τά πρώτα μύρα. Επειδή τοίνυν κατά τδν έν τώ

ψαλμώ δ:αμακαρισμ6ν της αντιλήψεως ούτι) παρά

τοΰ θεοϋ γινομένης , τάς καλά; ταύτας αναβάσεις έν

τϊ) καρδία διέθετο, πάντοτε έκ δυνάμεως πορευομένη

εις δύναμιν, καλώς έπΐ της τελειοτέρας καταστά

σεως όοών παράδεισος αϊ τοΰ στόματος αύτής άπο-

βτολα\ όνομάζονται. Προσφυώς δέ τώ ϋποκειμένω

νοήματι ή λέξις της αποστολής έφηρμόσθη. Τδ γάρ

άποστελλόμενον άπ6 τοΰ πέμποντος ιίς τί>ν ΰποδεχό-

μενον μεταβαίνει. Κα\ τοϋτο έκ της συνήθους τοϋ

βήματος καταχρήσεως ϊστι μαΟεϊν, ώςκαΐ τ6 Εΰαγ-

γέλιον λέγει, ότι τοϋς μαθητάς τοϋς προς τδ κήρυγμα

της αληθείας εκπεμπόμενους, Αποστόλους 4 Λόγος

εαΐαηιυηι εχ είοηαιηοηιυιη, ει οηιηεηι 3ΐί»η> δροοϊβιιι

υΐ»ηϊ, ει ηιντι-ΐιιηι, β αίοεη, 61 ρπιηϊ υη^υεηΐβ.

Ροδίςυβπι βτξο εοηνεηίβηΐβΓ βϊ ήυ* εδί ία ΡδβΙμιο

ηβαιίιυά'ίηί, ίρδβϋβί (η\& αιιχϊΐΐο, άΊβροβυίι ΐη εοπίβ

Ιιαδ ρυΐεΐιηδ βδεβηδίοηββ, ΒβιηρβΓ 3 νίΓΐυΐβ βιηΐιυ-

Ι.ιηβ ίη νίιΐυίβηι, ρυΐαίιτβ ϊη $1α1υ ρεΓΓεοΓιοιί ηοβίο-

Γυιιι ρυηίεοιυπι ρ3Γ3ϋίειΐ8 ηουιίηαιιΜίΓ οπδ βίυ$

εηΓιβδϊοιιββ. Αρροδίΐβ ίΐιίειη δ.υ1ν]εεΐ3! ««ηίειιΐίκ;

3ΐΙ»ρΐ3ΐ» ΓυίΙ ιΐίοιίο βαιιί&ίί'ιοηίδ. Νίηι φΐοϋ ειιιίΐ-

Ιίΐιιτ,,ιΙ) βο <μιί ηύΙΧ'Λ, ΐτ&α&Λ »ά βυιη ααϊ 8υδ-

οίρίΐ. Ιϋηυβ Ιίεεί ύκεβτβ ει εοιίδυείθ υδυ νεΓ-

1)ί, ςυοϋ, ιιΐ (ΚείΙ Ενβηςεΐίυιη , βοβ αυί πήιΐυηΐυι·

3(1 ρΓΧ<ϋι:3Π(1αιη νεΓίΙαΙειιι , ΥβΓουηι ηοπηηβνίΐ »ρο-

δίοΐο» , ί(1 681 αιίδδοβ. Ου'ιϋ εδί ϊ^ίΐυΓ φΐο4 «ηιίιιίΐ

ώνόμασε. Τ£ ουν έστιν 8 αποστέλλει το στόμα της Β ^ ςροηδϋε ? νεΓυιιιιι δείϋόεΐ Γιϋεΐ ; ςυοά" ευπι εδί ί»

νύμφης ; Αήλον οτι τόν λόγον της πίστεως, &ς έν τβίς

ύποδεχομένοις γενόμενος , παράδεισος γίνεται , διά

της ακοής ταϊς καρδίαι;έμφυτευόμ*νος. Τό δε κατά-

φυτον και συνηρεφ-ςτοΐς δένδροις άλσος, παράδεισβν

εϊωθε καλεϊν ή συνήθεια. Ώς 5.ν οΰν κχΐ τδ γένος

μάθοιμεν τών φυτών, δπερ διά τοϋ Λόγου ταϊς ψυ-

χαΐς τών πεπιστευκότων κηπαύεται , ίόας ίνομάζει

τά δένδρα ας φυτηκομεϊ ό Λόγος, ό παρά τοϋ στό

ματος της·νύμφης Αποστελλόμενο;. Ή δέ £όα δυσ-

επιχείρητός έστι τώ κλέπτη άκανθοιίεις προβαλλο-

μένη τοϋς όρπηκας , κα\ τον καρπον αύστηρώ τινι

καΐ πικραίνοντι κατά τήν γεύσιν τώ καλύμματι περι

έχουσα τε καΙ ϋποτρέφουσα· δς κατά τδν Κιον και-

ίίδ < 1 1 1 ϊ δυδεϊρίυιιΐ , Ιίι ραΓίκΙΊδΐΐδ ςυί ρΙβηίαΙυΓ ρεΓ

3ΐκΙίΐίοηβι» ία εοπ1ίΙ>υ8. Νειηυδ »υΐβηι ρΐιηίαΐυηι »Ί

ΓΓεηιιειιβ βιΊιοΓίϋυβ, ραΓ3(1ίδΐυη βοΐβΐ νοο3Γε εοη-

βυείυιΐο. Γι βτ^ο (1ίδ03ΐηυδ εΐίβιη ςειιιιβ 3γΙ>οπιιι) ,

Φκι: ρεΓ νετυυι» εοΙαιιΐυΓ ίη ηοιΊίβ 3ΐιίιη3Γυπι εο-

τυιη >\ιχ\ εΓ«Μϋ(1ετυηΐ , ηιβίοβ ρυιιϊε3$ ηοιηίηβΐ »γ-

\)θτ&> , ςιΐίβ ΝΊ- 1 ϋ ιι ιίι ρίβηΐβΐ ι;1 εοϋ( , ψιοά ειιιίιαί

Ιογ βχ ΟΓε κροηδ,ε. ΜαΙαιη 3υ1εηι ρυιιϊεαπι άίΩϊειΗ-

ΐεΓ Γιιγ β^ΓβϋίΙιΐΓ, υΐ φΐχ ερίηοδΟδ ρΓθΓεΐ'3ΐ ι-βιηοβ,

ει ςιΐϋϋβηι πι §ιιβΐ«ι 3υ$ΙεΓ0 εΐ 3Πΐ3Γεδϋειιϋ ριοριι-

^ηβευΙο ΙΊ'ΐκ ΐιιΐΜ εοηΐίιιεαΐ ει ιιιιΐπϋΐ : ςυί δυο (εαι-

ροτε, ροδίφίβιη ιιι;ιΐυηκτίι, ΓΓβείο εοΓίίεε ίηΐυβ

3ρρ3Γ6(, νϊδυ Ι|ιι'κ1ι·111 ]ι|(.ΊΠπ1π8 61 1)6116 ϋΙίι'ΓΐΙΙϋ,

ρδν μετά τ6 πεπανθήναι, τοϋ ελύτρου περι^ίαγέντος £ΐ>δ1ιπ αυΐεπι ιηεΙ1ίΙ«ι$ εΐ ηΗιίΙ ΒίΓιίΓβηδ ιηοΐεδίία',

κ. ϊ.η-.. ί —I - . λ - ,.ν., ις,ι,,.. - ,' ί , 4ΐ"ί γ- _ · ι .. ..: _: η:Μ:ι: 1 η : > ■ »
?νδοΟεν διαφαίνεται, ήδϋς μεν τήν δψιν χβ\ ευδιάθε

τος, μελιειδής δε τήν γεϋσιν και άλυπος, καΐ κατχ-

γλυκαίνων τώ οινοειδεϊ χυμώ τά γευστικά αισθητή

ρια. Διά τοϋτό μοι δοκεΐ όοών παράδεισος εν ταΐς

τών άκουόντων ψυχαϊς ύ αποστελλόμενος έκ τοΰ στό

ματος της νύμφης λόγος έργά£εσθαι, ίνα διδαχθώμεν

διά τών λεγομένων, μή διά τίνος έκλύσεωςκα\τρυφής

κατά τήν παρούσαν ζωήν μαλακίζεσθαι , αλλά τίιν

κατεσκληκότα διά της «γκρατείας αίρεϊσθαι βίον.

Οϋτω γάρ άπρόσιτος γένοιτο τοις κλέπταις ό της άρε-

τής καρπός, τη στυφ?) καΐ τ^ της έγκρατείας περι

βολή πεφραγμένος, κα\ διά της σεμνής τε κα\ άμει-

ίοΰς καταστάσεως, οΐόν τισιν ακανθών άκμαϊς, άμύσ-

σων τοϋς επ\ κακώ προσεγγίζοντας. Άλλ' δταν δ

((αϊ δβροΓε ηιιοιίβιη νίηί δίπιίΐί (;υδΐιΐδ ϊιΐ8ΐΓυιιιεηΐ3

3ίΚε'ιΐ (Ιιιίεεϋίιΐβ. ΡΓορ(6Γ63 ηιίΐιί νί<ΙεΐυΓ ρ3τα<1ίδυ5

ιιιαΙοΓίιιιι ρυη'ΐ63Γυαι , ιιβηιρε δεηοο ςυϊ εηΗΐΙίΙυΓ ίη

3ΐιίιιΐ3β αυιΐίΐυπιπι εχ οΐ'6 βροιίδχ, εΙΙίεεΓε, ι>1 <1ο-

εεαιιιιΐΓ ροΓ ε3 α,υα? ι1ίι·ιιπΐιπ·, ηοη ρ6Γ (Ιίββοΐυΐίοηειη

βΐίηυϊπι εΐ ιΐεΐίείββ ίη νίΐ3 ρΓΧδβιιΐί εηιοΙΙίη .ίο

εηεΓνβΓί , 8β(1 ρεί' εοοΐϊιΐ6ΐιΐί3ΐη , »Ιιιι ;πη ε( 3δρ6Γ3ΐιι

\ίΐίΐιη βΙίρεΓε. Ιια εηίιη 3<1 ΓΓυείμΐ" νίτΐυΐίδ Ιυποιίδ

ηοη ρ3ΐευίΙ αιΐίΐιιβ , υι ςιιί δίΐ οϋβερίιΐδ 3υδΐ6Γ0 εοη-

Ιίπεηΐ'ιχ 3ΐιι1)ϊΐη , 61 ρεΓ δενεΓβιη βο ΐ'ΐ£ί«ΐ3.πι νίΐββ

εοηδίίΐϋΐίοηειη , νείυΐϊ ρεΓ ςιΐ3$(ΐ3η;ι δρίιιβδ, 608

ρυηξεηβ, ςυί υι ηΐ3ΐο βίϋείαηΐ, 3εο64μηΙ ρΓορίυ$.

δειΐ φίβηϋο ιβηιριΐδ ρΓχϋιιειίι ορροΓίιιηΐΐβΙεηι Γπι-

εηαΊ ΓπιείΊΙηΐδ , ιηαΐυδ ρυηίεα Γιΐ οιυιιίιιοι Ιγικ Ιυιιιη

χαιρος παράσχη τής άπολαύσεως τών καρπών τδ ρ ό^ΐίείχ βχ φιονίδ βεηβΓε ;ιΐ3ΐθΓϋΐη , ηοη ςυοϋ ρΓϋ-

ένδόσιμον, παγκαρπία τής τρυφής έκ παντός γένους

τών άκροδρύων ρόα γίνεται, ούκ έν βραβύλρις ή βα-

λίνοις, ή τισι τοις τοιούτοις τής τών καρπών άπο

λαύσεως γινομένης· αλλά ποικίλη τις καΐ πολυειδής

άρωμάτων φύσις εκ τών άκροδρύων εύρίσκεται. Κύ

προς γάρ έστι μετά νάρδων ή καλή συζυγία, τδ μέν

θβρμδν, τδ δέ εύώδες. Οΰ γάρ έπαινχτδν έφ' έαυτοΰ

τδ θερμδν, όταν δυσώδης πύρωσις ή Οερμότης ή· άλλ.ά

συμμαρτυρείσθαι -/ρή τώ θερμώ διά τής εύπνοίας

τήν καθαρότητα, ίνα γ«νηται τώ Βνεύματι ζέων, ό

τής άηβοϋς .θερμότητος χίΧΛβαρ',ΐίνος. Έν τούτοις

ϊστιν εΰρεϊν τοις άκροδρύρις, κα\ τά αλλά άρώματα,

νάρδον, φησί, χα\ κρόκον. Άλλά τής μέν νάρδου

ΐήν εϋπνοιαν έν τοις άνω μεμαθήκαμεν λόγοις· λοι-

Ρατκοι.. Οκ. Χίΐν.

Χ1Ϊ8 1)3ΐιΐ3δεεηϊ$ , ;αιΙ μΙ;ιιιι1ίϋιΐδ , 3υΙ 3ΐί(]υίου£ ;ι1ϋδ

ε]υδΐιιθ(1ί μι Γι-υεικΙαπι-, βε<1 ν'3ΓΪ3 ει οιυΐΐίρίεχ ικι-

111Γ3 3Γ0ΙΙΙ311ΙΙ11 ΪΠνΟΙίίΐΙΙΓ III Ι1131Ϊ8 ■ 681 ΙΊΐίΐΙΙ (·_γ-

ρπΐδ ευιη ΐιΐιπΙΊδ ριιΙίΊιπιιη εοι^υ£ΐιιηι , Ϊ113 ςυίϋβιη

ΐ'ΐιΐίιΐιι , Ιι;ΐ'(: νκΓΟ οιΐιιι ίίι'πι. Νοη 6δΙ εηίηι 03ΐθΓ ρεΓ

86 ΐ3υ(ΐ3θΊ1ί8 , ςυβηιΐυ εβΙοΓ 681 Γβΐί(ΐ3 ΐηθ3ΐηη}&ΐίο,

86<1 οροΓίβΐ ρυΓίίαιεηι ροι· 1>οηιιηι ούοΓβηι ΓβΓΓε Ιε<

Βΐϊηιουϊαιη υΥ. εβΙοΓβ, υ ι βίΐ ββηείο δρίηία ίβΓν«η8,

(]ΐιί 681 3 ΙείΓΟ εβΙοΓβ εχρυΓξ3ΐυ8. Ια οϊδ πΐ3ΐίδ ίη-

νβιιίΐ'ΰ ΙίεεΙ εΐίβηι 3ΐί3 3γοιιι313 , α3Γ()υπι , ίηςυϊΐ ,

βϊ εΓοευιη. δειΐ η&τά'ι ςυϊα'βΗΐ δυβνεηι οϋοΓεηι ά'ι-

ιΐκίιηυδ ίη ϋδ φΐβΒ »υρΓ3 ϋίοΐα 5αηΙ ; Γβ8)ΑΙ βυΐεπι

πι εΓοεί 08ΐβηα,3ηιυδ 3?ηί£ΐιΐ3ΐ3. Οίευηΐ βΓςο ηιιΐ

ίιιι]ιΐδ Οογϊ$ νίπυίοιη εοη$ϊιΐ6Γ3ΓϋηΙ , ευιη Ιΐ3ΐ>6Γβ

31
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ιηβϋίυηι ΊηΐβΓ εβΙοΓβηι βΐ Ιπβιιβ, βΐ ίη υΐηβηυβ Α πδν δ' 3ν είη τοΰ κρόκου τδ αίνιγμα παραα-ήσαι τφ

ΓιιςβΓβ ίιηηιούίταΐ'ιοηοπι , εΐ ΙιαΙιβΓβ ν'ιιη ΙβηϊοηόΊ

ϋο!θΓβ& : Λάβο υΐ ρβΓ Ιιοε ΓογΙθ (δεπρΙυΓβ) ϊη

χηίζωζΐε ρ1ιϋο$ορΙιβΙιΐΓ <1β νίιΊυΙβ.

ΡΓθρ(6Γβ3 ςυοά" νίπαβ οβΙ ιαεά\Λ ϊηΐβΓ άιιο νίΐϊβ ,

ηβπιρβ ίηΙβΓ (ΙεΓεείοιη ΙιοηβδΙϊ ει εχ$υρεΓ3ΐίοηεπι.

5ίεαΐ άίειιηΐ πιβςηί αηϊιηϊ νίηυΐεηι ει 1ίΙ>οπι1ίΐ3ΐβιη ,

ίΙΙβπι (μιίϋεπι ευηείϋβΓβη ίη ιηεάίο Ιίηιίύίΐρΐίβ ει

ιαάαείχ : ηβηε νβΓΟ ίη πιβάΐο αναηΐϊχ ει ρΓοΓυβϊο-

ηίδ ; εΐ ΙίιηίιΙίΙαΙοιη ψι'κίβηι ει ινβτίΐίβιη ύϊευηΐ βκβ

ίη νίιίο ρΓορίιτ άεΓβοΐιιηι ε]ϋβ «,υοιΐ (ΙεεεΙ : ρΓοΓυ-

βίοηβιη βιιίειη ει ιυϋαε'οηι ίη βχεβββιι βΐ βιιρβη-

βυη(1»Μΐί;ι. ΜεάΊυηι αιιίειη ηιοϋοΓηΓιοηίδ ε^8 ςυχ

εκί ίη ιιίΓοηιιε, ηοιηίηηηΐ νίπυΐβιη. Ηίΐίβΐ βΓβο ί(Ι

ηυοϋ άβ γ.πκο (ΙϊείΐιΐΓ, πυοϋ αά νίηυΐεηι αίΓιηβΙ,

»Η(|υί(Ι εοηίβπυβηβ ηιβιΙίοοΓΪΙβίϊ Γ3επ1ΐ3ΐ'ΐ8, υΐ ψιοϋ

ΊιιΙβΓρΓβΐΗΐπΓ ηίηϋ νίΓΐυΙί (ΙεΙίεεΓβ βΐ εΙΤΙιιβΓβ. Ε^ο

•αίθπ) όίεο , βΐίυπίίί ηιιΐίυβ ει βςτοδίϊιΐδ ν'κΙβχίπΓ ΚΙ

ιΐιιοιΐ (ΙίείΐιΐΓ, ει·οοί %ΐιϊ£ΐιΐ3 Γοιίε πιαςίδ ρΓορΓίε 38-

βιιπιί 3(1 Γ3ΐίοηε<ιι Πϋεί. Ναιη (Ιοβ ςυίιίειη νβΓδίΐιιτ

ίη ΐΓίρΙίεί ίηνοΙυεΓΟ. Ιμβιιιη αυΐβπι ίηνοΐυεηιπι εβί

Ποδ ίη εοΙοΓβ 88Γ80. ΙηνοΙυεπ αυίεηι βχυΐο 3ηιίεΐυ ,

ΐΓββ οιηηίηο ϊηνβηίυηίαΓ Ποτβδ ηειιε οίβηΐεδ, ει

οΐίΐίί 3(1 εαηιϊοιιββ, ορεηί ίηνοΐυεπβ, ςυί δίηιί-

ΙϊΙβτ ει εοΰεπι πμμΙο ίηίει- δεδβ Ιιβίιεηΐ , ριιίεΐιηία-

ύίηβ 61 ηιβςηϋικίίηε εΐ 1>οηο ικΙοΓβ εΐ ρτομπείαΐβ

νΪΓίαΐϊβ , ει (Γ68 ρεΓ οιηηίβ υηιΐδ ο$ΐεη(1υηΐυτ, εο-

1ογ'ι5 1>οιιί1.ιιβ , οιίοι'υ βυ3τίΐ3ΐβ , εΐ φίαΠίκΙβ νίρ

λόγω. Φ«σ\ μέν ουν οί τήν δύναμιν τοΰ άνθους τού

του κατανοήσαντες, μέσως έχειν ψύξεως τε κα\ θερ-

μότητος, καΐ τδ φεύγειν τήν έφ' έχάτερον άμετρίαν

ώς διά τούτου τάχα τδν περ» της άρετής ήμϊν λόγον

φιλοσοφείν τω αίνίγματι.

Διότι πάσα άρετή χακών έστι μέση, της τε έλλεί-

ψεως τοΰ χαλοΰ, χα\ της ύπερπτώσεως. ΟΤον τήν άν-

δρείαν καΐ τήν έλευθερίαν φασί, την μέν δειλίας «

κα\ θρασύτητος, τήν δέ μιχρολογίας τε χαΐ άσωτίας

έν μέσω θεωρεϊσθαι ■ χαΐ τήν μέν δειλίαν τε χα\ μι-

χρολογίαν, χατ' "λλειψιν τοΰ καθήκοντος , έν κακία

λέγουσι γίνεσθαι· τήν δέ άσωτίαν κα\ τήν θρασύτητα,

κατά πλεονασμδν και ύπέρτττωσιν της δέ καθ' έκά-

τερον αμετρίας τδ μέσον, άρετήν δνομάζουσιν ούκ-

Β οΰν ίχοι άν τι περ'ι τήν άρετήν ό περί τβΰ κρόκου

λόγος, άκόλουθον τί) της δυνάμεως μεσότητι, τδ άνελ-

λειπές τε χα\ άπέριττον της έναρέτου καταστάσεως

έρμηνεΰον. Έγώ δέ φημι , κάν ίδιωτικώτερον ^ τδ

λεγόμενον, τάχα μάλλον πρδς τδν της πίστεως λόγον

οίκειότερον τδ αίνιγμα τοΰ κρόκου παραλαμβάνε -

σθαι. Τριπλώ μέν γάρ ΰποτρίφεται τδ άνθος τω κά-

λυκι· κα\ αΰτδς 6έ ό κάλυξ έν άεροειδεϊ τ?; χροία

Οος έστίν. Έκλυθείσης δέ της των καλύκων περιβο

λής, τρία ευρίσκεται πάντως τα εΰπνοοΰντα κα\ χρη

σιμεύοντα πρδς τάς ιάσεις άνθη, τά ύποκεκρυμμένα

τοις κάλυξι, μεγέθει και χάλλει κα\ εϋτ^οία κα\ τ?)

της δυνάμεως ίδιότητι ωσαύτως πρδς άλληλα έχοντα,

και εν τά τρία διά πάντων δεικνύμενα, εϋχροία τε ,

καθώς είρηται, καΐ εύπνοία, καΐ τω ποιώ της δυνά-

Ιαΐίβ. ΟαίΙ>υ$ α^ιιαίί ιυηΐ ε1ί»ιη ΐΓββ βίϋ, νί?υ ηυί- " μεως. ΟΓς συμπαραπέφυκεν έτερα τρία, ξανθά μέν

ιΙγίιι 0>νΐ, »(1 οπιηεη) βιιίειη ιιβυιη $3ΐυί)Γειη ηυΙΙα

<|ΐΐ9ΐΗΐαΐ6 ρίΜ'ίΠιί. Οπό Πι ιιΐ ίηιρεΓΪΙυβ ίη ίϊ$ εηΜ-

Ιίη^3ΐ 6ΓΓ3Γ8, Γ|υί ρΓορίκΓ 1)οηυιη εοΙοΓεηι ρΓο Ιμπο

(ΙεοεΓριιηΙ α<1ι:1ΐβΓ'ιιιυπι. ΟιιηιΙ ηυηε ηιιοηυε Γιείυιιΐ

ςυί 6ΓΓ3ΠΙ ε'ίΓεη Οϋεπ), ςυί βυβείρίυηΐ οιηηεβ Γ3ΐ$3$

ει 3Γ16 $ορηί<>Ιίε3 εοηΓεείββ υρίηϊοηε$ , εΐ 63$ ρηε-

ΓεΓυηΐ ϋοηίβ 61 53ηί$ (Ιοςιιΐ3ΐίΙ)ΐι$. Ε1ί^3ΐ 3ΐη1ίΐοη$

ίαάίείυπι ςυοά νεϋΐ , $ίνε βΐΐεηιιη εχ ϋ.< , $ίνε

υίΓυιηηυε : 8<ιηΙ εηίηι υηιιηι ({υο(ΐ3ΐι>ιηο(1ό ιιΐΗ-α-

ηυο, ρεΓΓεεΙ» τίΠηίίβ, ει (1ίνϊηίΐ3ΐί$ ιεςιιί&ίΐίο.

Νοη οδΐ εηίηι υΙγ108 εχΐΓβ (ΙίνίηίΙ.ιιεηι.

Νθ8 3υ1βηι ΐΓβηβεαηηιβ 3<1 εοηΐειηρΙ»ΐϊ;)ηειιι εχ-

ΐοΓΟΓυηι 3Γθπι»(ιιηι, (Ιε ςιιίϋιι» εοιΐ8ε(|ΐιεηΐεΓ Γ3613

ε$1 ιηεηΐίο ίη 0Γ3ΐίοιιε. ϋαΐατηα», ίηςιιίΐ, α ηηηα-

ιηυηκκη, βΐ ροηια. Ρηηιι βυίειη μπί Γηιεκιβ ςυί

ρΓ0(1υευηΐυΓ εχ ηιιΐίβ ραηίείβ ρ3Γ3(1ί3ί 8ροη8%.

δειΐ Γ.βΐΐηιιιηι ηη'κίεηι (ΙίειιηΙ υοηο οιΙηΓβ 63?ΐεΓί8

αηΙβεεΙΙεΓε, 3(Ιεο υΐ 3 Ιε^ε 3$3ΐιιΐ)3ΐιΐΓ αά $ιιΙΓιΐιιπι

δίκ-ρηΙοΐ^ΙείΜ*" : είηηβηιοηιπη) βυίειη νβπβηι εΐ

ηιυΐΐίρΐϊεειη ορεΓηΐίοηεπι ρετ ^υαηκίαιη η:ιΐιΐΓ3ΐειη

ίιειιΐΐβίεηι ρΓοιηίΙΙεΓβ, εχ (|ΐιίΙ]ΐΐ8 ηιιιΐΐΐ Γιϋεπι ν'ι-

(ΙοίΙΐΙΓ 81ΐρβΓ3Γ6. ΛίΐΙΠί εΐΐίπΐ 3(|ΙΙ3 1)11 1 1 1 ι'Π Ιι' ίιι Ιβ-

1»·ι··. βί ε3Π) 8οΙί«< Ι3ηςπ1 Ιιοο 3Γυηΐ3, 3(]υ»ιη ιο-

ΓΓί^βΓΛΓε ρΐΌΐϊηιΐ8, εΐ ίΙΙβίαηι ίη ΓεΓνεη* ΙβνηεΓυηι,

βΓΐΙΟΓειη ςπί εβί ίη β^Γβ, ΐΓβηδπκιΐβΓε ίη βΙ^οτεηι,

βΐ ηβϋβΓβ ηβΐιΐΓβιη ρεΓίιηειιιΙί 63 ιμι»; βεηεΓαηΙαΓ

Ιδεΐν, άποια δέ πρδς πασαν ύγιεινήν εϋχρηστίαν. Περί

ά γίνεται τοις άπείροις ή πλάνη, τοις διά τήν εϋ-

χροιαν τδ νόθον δρεπομένοις άντ\ τοΰ κρείττονος.

"Οπερ και νϋν ποιοΰσιν οί περί τήν πίστιν έξαμαρ-

τεύοντες, τάς σεσοφισμένας άπάτας πρδ τών υγιεινών

δογμάτων αίρούμενοι. Έλέσθω δέ έξ έκατέρου ή τοΰ

άκροατοΰ κρίσις 3 βούλεται, εΓτε τδ έτερον έξ αϋτών,

εΓ τε άμφότερα· Εν γάρ τρόπον τινά έστιν άμφότερα,

ή τετής τελείας άρετης , κα\ ή της θεότητος κτήσις.

Ού γάρ έξω άρετή της θεότητος.

Ημείς δέ έπ\ τήν τών λοιπών άρωμάτων θεωρίαν

μετέλθωμεν, τών δΓ ακολούθου μνημονευθέντων ύπδ

ρ τοΰ λόγου. ΚάΛαμος, φησ\, χαΐ χιττάμωμοτ, χαϊ

άχρόδρυα. "Εστι τά άκρόδρυα τά έχ τών ρΌών τοΰ

παραδείσου της νύμφης καρποφορούμενα. Άλλά τδν

μέν κάλαμον, εύπνοία προέχειν ϋπέρ τά άλλα φασίν

ώς κα\ πρδς τδ Ιερδν θυμίαμα ύπδ τοΰ νόμου πα-

ραλαμβάνεσθαι ' τδ δέ χιννάμωμον πολυειδή τ ινα

χα'ι ποικίλην ένέργειαν, διά τίνος φυσικής δυνάμεως

έπαγγέλλεσθαι, ών τά πολλά κα\ ύπέρ πίστιν είναι

δοκεί. Κα\ γάρ ζέοντός φησι τοΰ έν τώ λέδητι Γιδα-

τος, είπερ θίγοι· μόνον τοϋτο τδ άρωμα, εϋ&υ; χα-

ταψύχειν τδ ΰδωρ , κα\ λουτρώ έπεισενεχθίν δια-

πύρω, μεταποιεί* τδν έν τω άέρι φριγμον εις ψυ

χρότητα, κα\ άφανιστικήν τών έκ φθοράς τινοί

Μ ΕχοιΙ. χχχ, 23
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ζωογόνουμίνων τήν φύσΐν Εχείν , χα\ άλλα τοιαϋτα Α Μ εΟΓΠίρΙίοηβ, βΐ α\'ΐΑ 1)ΐι]ιΐδΐηοά"ι (1β 60 ιι»ιτ»ηΙ,

περ\ αύτοϋ διεξέρχονται , ά ύπέρ τήν πίστιν τών

άκουόντων είναι δοκεϊ. Λέγουσι γάρ, εί έντεθείη τω

στόματι τοΰ καθεύδοντος, μηδέν έμποδίζεσθαι προς

τήν των πυνθανομένων άπόκρισιν τδν καθεύδοντα '

άλλα καΐ εν τω ϋπνω μένειν αυτόν, και νηφαλέους

κα\ διηρθρωμένας ποιεΐσθαι προς έπος τάς άποκρί-

35:;. ΓΙ: γ. ων διαβεβαιώσασθαι μέν σΰτως Ιχειν, τον

μή δια τή; πείρας μαθόντα των ίστορουμένων περ\

αϋτοϋ τήν άλήθειαν, προπετές αν είη κα\ άνεπί-

σχεπτον. Πλήν άλλ' επειδή κατά τινα μυστικόν λόγον

ένηριθμήθη τώ καταλόγω των άκροδρύοιν κα\ τοϋτο

'.Ό άρωμα, ούκ άληθώ; ίοών έκφυομένων ' ούδέ γάρ

οΰτως αισθητού; παραδείσους το στόμα τής νύμφης

προΐεται · άλλ' ώστε σύμβολον γενέσθαι νοήματος

τίνος τών εις έπαινον συντελούντων τή νύμφη , ούκ

οΐμαι καλώς Εχειν τά περν. τοΰ κινναμώμου μυθολο-

γούμενα, ταϋτά τε ά νϋν περ'ι αύτοϋ διεςήλθεν ό

λόγος , και εί τι μετά τούτων άλλο τοϊ; τά περί αύ

τοϋ διηγουμένοις διεξιένα: δοκεϊ, παραλ'.πεϊν.

Γένοιτο γάρ άν τις προς τδν κατ' άρετήν έπαινον ,

έκ τών λεγομένων συνεισφορά έκαστου τών ίστορη-

θέντων εύσήμως μεταλαμβανομένου προς ένδειςιν

τής τοΰ βίου κατ' άρετήν τελειίτητος. "Εστί γάρ έν

τοις πεπαιδευμένοι; τε κα\ λελογισμένοι;, τούτο

εΰρεϊν έν τή ψυχή το κιννάμώμον, δταν τις ήτοι δι'

έπιθυμίβν ζέων, ή τω θυμώ πυρακτούμενος τώ λο-

γισμώ κατάσβεση τά πάθη ■ ή εν τω ϋπνω τοΰ βίου

διά στόματος έχων τδ νηφάλιον τοϋτο τοΰ λογισμού

κιννάμώμον, παραπλησίως τοις άΟπνο:ς τε καΐ έγρη-

γορόσιν άγγέλοις , άπλανή και άσύγχυτον έπιδει-

κνύει τήν τών λεγομένων διάνοιάν , μιμούμενο; διά

τής αληθείας τοΰ λ,όγου τήν άϋπνον τών άγγέλων

φύσιν, ους ούδεμιάς φαντασίας άνάγκη τής αληθείας

έξίστησιν, ούτος λέγοιτο άναβρύειν διά τοΰ στόματος

τδ, κιννάμώμον ■ δι' ου κα\ ή τής έπ·θυμίας πύρω-

σις, καΐ ή περικάρδιος τοΰ θυμού κατασβέννυται

ξέσις , χα\ πάσης τής κατά τον βίον τούτον δνει-

ρώδους φαντασία; τε κα\ συγχύσεως καθαρεύει τφ

λόγω. Κ&\ μηδε\ς προς το άπίθανον βλέπων τών

περ\ τοΰ κινναμώμου λεγομένων, διάβαλλέτω τον

λόγον, ώς ούκ έκ τών άληθών προσάγυντα τή νύμφη

τδν ίπαινον. Οΐδε γάρ πολλάκις ή άγια Γραφή καΛ

μύθους τινά; έκ τών έξωθεν συμπαραλαμβάνειν εις

τήν τοϊ Ιδίου σκοποΰ συνεργίαν , κα\ άνεπαισχύντως

Π ιι* βιψΓβ ΓκΙβπι αιιιΐίίοπιιτι νίϋβιιΐιιι- ε»ββ. Α'ιαιιί

εηϊπι δί ΓιιβΓΪΙ ροεϊΐιιιη ίη οίο «ΙοΓίηϊβηΐΐβ, βιιΒι ςυί

ιίοπηίΐ ιηίιιίηιε ίηιρεϋίπ α,υοιηϊηυδ ΓβδροηαεαΙ »Λ

εα (]ΐΐ5β ίηΙβΓΓΟβηιΠιΐΓ ; βε(1 εΐβιιηι ηιβηεΤβ ϊη δοππ

110, 8θ|>ΓΪ3»φΐβ βΐ 3(1 ΤΡγ1)Ι1Π1 εχρΓ68838 Γβ(1(1θΓβ

Γ6$ροη&ίοιΐ68. (μήΐηΐδ ςυίάβπ) ηΠκηΐΒΓβ ίο 86

ΙκιΙιβΓβ, ηΪ8Ϊ (]υί$ ρεΓ εχρεπβηΐίβιη άΊυϋεεηΙ εοπιιιι

ι]ϋ% ϋβ βο ηαιτιηΐιΐΓ νεπίΒίεπι, ιειηεΓηπιιιη Γαβ-

πΐ βΐ ίηεοηδίϋεΐίΐιπιι. Ββ(1 ηιιοηιβηι Γ&ΐίοηβ α,υα-

ααιη ηφβΐίοβ, Ι»οο η,υοηυβ βγοιιιο Γβίαΐυηι 691 ϊη

ηιιιηβΓυιιι ροηιοηιιη, ιιοη »βΓβ ηαβεβϋβ βχ ηβΐϋ

ραηίεΗ (ηβςϋβ βηϊιη ββηβϊΐβκ ραταιΓίΒΟϊ βηαΗΙίΚ β*

ΟΓβ βροηββ), $6(1 υΐ οηειιίβηϋο 8υ^βΓ3( ϋϋ^υΧΗ

8βηΙεηΓΐ3η), οχ ίίβ ςυχ 8ροη$Χ' εοηΓβΓαπΙ 3(1 Ιβο-

άεπι, ιιοη Γβείε βχϊβΐίιιιο 86 ΙΐίΙιβΓο, 8Ϊ 63 Γ6]Ίϋΐ3η',

Ι(ιγ ψιχ η3ΓΓ3ΐιΐιΐΓ Λβ οίπποπιοπιο : Ιιχο, ϊηφίαιη,

ψιχ ηοηο 03ΓΓ3ηΐί1>υ8 νί(1εηΐυΓ ρβΓββ^αβηάα.

Εχ ίϊ8 βιιΊιη ψΐΆ ϋίευηΙιΐΓ, νίιΙεΙυΓ αΐΐηΐιίιΐ ρθ590

γοιιΓογγι αιΐ Ιαυύβιη νϊηυΐίβ, υιιοηηοηαϋ εχ ϋβ ηαα

δυηΐ Γβΐ3(3, ΒαηιρΙο 9^ ΐη^ίε3η(ΐ3ΐιι \\ίχ ςυχ β*

νϊΓίαΙβ 3§ί(υΓ ρβΓΓβοΓιόηβιη. Ιη ϋβ βπΊπι ηιιί βαηΙ

βπκΐίΐί 61 εοιίΒΐάβΓαΙί, ΙΐοβΙ ίηνεηΪΓβ είιιη»πιοπιυιιι

ίη αηϊηια, (]ΐΐ3ηάο ςιιίδρίαιη νεί ΓβΓνεηβ ουρϊιϋΐβΐβ,

νβΐ ΪΓ3 αεοβηβυδ, Γίΐίοηβ βχβΐϊηχβΓΪΙ βη'ιπιϊ ρβΓίυΓ-

Ιιαίίοηεβ ; 3υ( ίη κοηιηο νίΐ* ίη 0Γ6 Ιιηοεηβ 80-

1)ΓίυηΊ Ηιι]ιΐδ Γαιίηηϊδ είιιηαιηοηιυπι, οδίβηόίΐ Ιηβτ-

Γηιιΐβπι ει ίιιεΟηΓϋβυηι ββηβυπι εοπιιτι ηυβϊ (Ιίουη-

0 Ιιιγ, ρβΓ βεΓπιοηΐδ νεπίαΐεηι ϊιηίοηδ ίηβοηιιιεπί

«ηςεΙοΓίιιη ηβΙιΐΓβηι, ο,ϋοδ ηβεβδδβπο ηιιΐΐβ ρηαη-

138Ϊ3 3ε νίδίο (ΙίηιονεΙ α νεηίαΐβ, εχ «]υδ ΟΓβ άίεί

ροίεβΐ 1αη()υ3ηι β εεαΙυΓίξίηο εύυηϋεΓε ο'ιηηηιτιο-

ηιυιη : ρβΓ ςυοιΐ βΐ 3Γ(1ογ ευρϊεΐίοιίδ βχδΙίηςυίΐυΓ,

61 ίΓ*είΓε3 εοΓ βουΙΙίιίο, 61 ϊρδβεδί ριιπίδ Γ3ΐίοπβ

31) οπιηί ηυχ εδ( ίηδΙβΓ δοηιιιίί οοηΓιιβα νίβϊοηβ.

Νεηιο βυΐεηι ίιιεΓβ<)ί1)ί1Ϊ3 ϊδΐ'η βδββ εοιίδίϋειηιΐδ,

(|ΐι»ϊ (ΙίευιιΙϋΓ άε εϊηηαηιοπιο, ΟΓηΐίοηεηι τερΓεΙιεη-

(ΙβΙ, ιιΐ ςιηβ εχ ϋ$ <\αχ ηοη δυηΐ νει:ι, $ροηδ33 Ιβϋ-

(Ιβηι Ιπ&υ.ιΐ. δοΐεΐ εηϊηι δχρβ $3ηεΐ3 δεΓίριυτ»

οΐϊαιη 3ΐ> εχΐβΓηϊδ Γβ^υΙαβ βεείρβΓβ αά ορεηι δυο

κεορο ΓβΓεηιΙαηι, ει οϊίΓα ρυάοΓειη ιηειηϊηίδδβ βϋ-

ςυοΓυιη ηοΓο'ιηυηι 3(1 βειίδηηι ρι-ορο$ίΐυπι βνΜεηΐίυβ

ϊηιΙΊεβηΊηηι, βίευΐ ίη ΗΗ»1)ΐΐδ ίοο, ηυβΓϋσι ρυΐεηή·

έκτης μυθικής ιστορίας όνομάτοιν μνημονεύειν τινών, Ιαεϋηειη 0Γ31Ϊ0 8ηρτ3 ηιοιίυηι Ιβηάβηδ, εΐΐ3ηι ρβΓ

εις έναργεστέραν ένδειξιν τοΰ προκειμένου νοήμα

τος· ώ; έπ\ τών τοΰ Ίώ6 θυγατέρων τδ κάλλος ύπερ-

θαυμάσα; δ λόγο;, κα\ δ:ά τών όνομάτων τήν ύπερβο-

λήντοΰ περί αύτών θαύματος ένεδείξατο, λέγων τήν

μέν Ήμέραν λέγεσθαι, τήνδέ Κασσίαν, τήν δέ τρίτην,

Αμάλθειας Κέρας. Τοΰτο δέ παντ\ δήλόν έστιν, δτι

μΰθος Έλληνιχδς έπλασε τδ κατά τήν Άμάλθειαν

διήγημα, ήν αίγα ουσαν τροφδν γενέσθαι τοΰ Κρητδς

έκείνου μυθολογοΰσιν, ής τοΰ ένδς έκπεσόντος κέρως,

βρύειν έκ τοΰ κοίλου τήν παγκαρπίαν ό μΰθος έποίη-

9εν. Άρ' ουν έπίστευσε τοΤς περί τής Αμάλθειας

ηοιηϊιι» ο$ΐεη(1ίΙ εχεείίβηδ εηηιιη ιηίπιειιΐιιιη, (11-

εεηδ, ιιιΐ3ΐη ηιιϊιίειη άϊεί ΠΊβιη, ηΙΐβΓβπι νειο ΰ:ι-

δίαηι,ΙεΓίϊαπι ηυΐεπι €οπιιι Αηι»111ιεχ Ηοε 8υ1βηι

βδΐ εαίνϊβ ρβΓδρΐευιιιη, ηυοα1 (1β ΛηιηΙιΙιειε Γ&1)ΐιΙα

0Γ%ε3 εοιιΓιιιχίι ιΐ8ΓΓ3ΐίπηειη, ςυαηι ευπι 68861 64-

ρΓ3, ΓηΙχιΙβηΐιΐΓ ίυϊδββ ηηΐΓϊεειη ϊΙΙίυδ ΟιεΙιτίδίδ,

ειι]υ8 ευπι εοπιυ εεείάϊββεΐ, Γαουΐβ ίεεΚβχ εοηεανο

<1υεΓ6 οιηιιε ^εηιΐδ Γηι^υπι αε Γπιείυιπη εορϊ.ιιη.

Νιιπι Ί«ίΐπΓ εΐ'εάΊιΙίΙ 83ηε1α 5εήρΙυΓ3 ϋδ πιι.έ η:α-

ΓϊηΙυΓ (1ε Ληια1ι1ιε:ι ? Νβ(|υ3ςυαιη, 8β(Ι 1ί1ί;ε }{Λ>

ΓεΓβηβ ιεδίϊιηοηϊιιηι, ηυοά 68δεΙ ΓεΓηεΊδδίιηα ο:ϋ-

" ίοΐ) ιμι, 1».
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ηΐαηι ςυκ «ιιηΐ βχ νίΠυΙβ ϋοηοηιηι, ρβΓ ηοο ιιοιηεη Α μυθολογουμένοις ή άγία Γραφή ;

ί(1 ΟδίεπαΊΐ : »ϋβο υΐ α,υί εβί εοη$ίάεΓ3ηΐίιΐ5 3υι1ίβη5

δοπρίυταπι, βοΐυπι Ιβιιύίδ δοοραιη ίηΙβΙ1ί<*3ΐ βχ

ηοπιίηε, ία1>υΙθ53β βιιίεηι ηιΐ£38 ]υ!)β»ι νβΙβΓβ, εΐ

3ϋ(1ίβηΐ65 03δί3ΐη ει (ΙΊεπι, ηεςαε »Γοηιαΐίεαπι σιβίβ-

ΓΪ3Π1, ιιβο,υβ βοΐίδ ουχδΐιηι δίψΓβ ΙβΓΓβιτ», ρβΓ 1ι«ε

ηοιηίηβ άίάίοίηιυδ, $ε(1 νίΐχββπιπι βχ νίιΊυΙε 3{»βη-

άχ Οδίβηδίοηβιη άϊεϊηαυβ ηοαιίηβ εοηιρΓβίιβηϋβΓβ.

Ουοπιηι ΰββίβ ηοΙ>Ϊ8 Οαΐεηάίΐ βίικίίοηιηι νίΐχ ρατϊ-

Ιβίοηι ει βοηυπι οάοΓβηι : ϋίββ 3αΐειη ηοηεδίαΐεπι

30 (ΙβεοΓβιη, βίβυΐ ύϊοϊΐ Αροβίοΐυδ ", βοβ α,υί ριΐΓβ

νίνυηΐ ηοηι'ιηβπ ίίΐίοβ Ιυοίβ, βΐ Βΐίοβ άΊβί.

ούχ Εστι ταΰτα ,

άλλα τδ πάμφορον των κατ' άρετήν άγαθών μαρτυ-

ροΰσα τή θυγατρί τοΰ Ίώ6, διά τοϋ δνόματος τούτου

παρίστησιν · ώστε τδν λελογισμένως της Γραφής

έπαΐοντα, τδν σκοπδν τοϋ επαίνου νοήσαι μόνον έχ

τοΰ δνόματος, τάς δέ μυθ,ικάς τερατείας χαίρειν

έδσαι , ώς κα\ τήν κασσίαν καϊ τήν ήμέραν άκού-

σαντες , ούτε τήν άρωματικήν ΰλην, ούτε τον ύπέρ

γης τοϋ ήλιου δρόμον, διά των ονομάτων έμάθομεν ■

άλλά τής χατ' άρετήν αύτών πολιτείας ένδειξιν πί-

ριέχειν φαμέν τά όνόματα. ΤΩν ή μεν Καβσία τδ χα-

θαρώτερον κα\ εύώδες τών επιτηδευμάτων ενδείκνυ

ται "ή δέ Ημέρα τδ εδσχημον, καθώς φησιν δ Απόστολος, τους καθαρώς βιοτεύοντας τέκνα φωτδς χαΐ

υΙούς ήμέρας κατονομάζεσθαι.

Ιο Ηίο ςαοφίβ 3(1 Ιαιιάβιη δροηδ* ηηη δΐιηΐ ίη- Β

αιίϋβ, ςιιχ «ϋοιιηΐυτ (1ε οίηηβηιοιηο ρβΓ Ιτορίοιη

εχροδίΐίοηεπι, 8ί δυηιβηΙιΐΓ 3ΐ§υηιβιιΙυιη βιιεο-

ιηίοππιι. Οϋϊ 3υ1βπι ]αιη Ι3ηΐιΐ8 ονβδίΐ, 61 3(1 Ιιβηο

εηοοηιίοππϊι ]3αι ρβΓνβηίΐ αΙιίΙυυΊηβιη, ϋίνίηοείπο-

£ίηίδ ίη 8ε 03ΐβηάΊΐ ρεΓ οιηηΪ3 Γΐ£ΐΐΓ33 εΐ ε1)3Γ3οΐο-

Γββ. Ηοε εηίιη 08ΐεηι1ίΙ ϋίοεηδ : Ε.τ οηιηϋαε Ιίρηΐ»

Ι,ϋαηϊ. Νοη 8888 εηίπι υηιίοηηβ Ιί^ηυπι ί.ϊ1)3ΐιΊ Αϊ~

εαηΐ α,υί Ιιχε οϋδβΐ'νβπιηΐ, υηΰβ Ιηιΐδ Ουίΐ, 86(1 ίη

Ιί$|ΐίδ 6886 άίϋβΓβηΙίβΙΙΙ, ςυΐβ ίί§0Γ3Ι)) 3Γ0Π13ΐ'ΐδ 81-

ιηα! ναπ3ΐ εαιη Γυπιι» Ιί^ηί. Ουϊ βΓ^ο ίη οιηηίΐχΐδ

νίΐ* βΐυάϊίβ ίηββ3'ι§ηίΩθ3ΐ (Ιίνίηχ Γοπηίβ βίιηϊΐίΐα-

ΰίηβιη, ίη 86 οδίεηιϋΐ ρυ1ε1)πΙυίΙίηεηι οηιηίυηι Ιί-

ρηοΓυιιι 1,ί1>3ηί, ρβΓ (|υ% βχρΓΪιηίΐυτ Γοπη» (Ιϊνίη».

Νβηιο εηίιη 01 ϋεϊ %Ιοήχ ραΠίοβρδ, <|ϋϊ ιιοη ίιιβ-

ΓΪΙ ρΓϊιηυηι εοιιΓοΓπιίδ 8ΪηΊΪ1Ίΐιΐ(1ίιΓι ηιυπίβ. ΡΓορίβιε» '

Ιίοε (]ΐιθ((υε (Ιίείΐ Ιαυβ ίη β3ΐ3ΐθ£ο 3Γοηΐ3ΐυιη, ςυο«1

πιαίοπιιη ριιηίεαηιιη ροηιβ βυιιΐ εχΐεΐ'3 3γοπι313

ηυ» δει·ίρΙϋΓ3 ΓεεεηβυίΙ, εΐ ευηι 8Ϊ8 68( πιγΓΓία

βΐ βίοε, ει ρΓίηΐ3 υη^υεηΐ3. νίιΐοΐυτ εηίπι, (Ιίεειΐ8

βαηι ιηνΓΓίο βΐ 3ίοβ, 08ΐβη(1βΓ0 8ερυΙΐαι-χ δοείβ-

ΐ3ΐεηι, βίεαΐ 8ΐιυ1ίηΐ6 (ΙϊοϊΙ Ενβηςβίίυηι ", ςυοιΐ ρβΓ

1)860 Γ3βΐ3 631 ββρυΙίαΓ» ε) ιι δ (|υί ^υδίανίι ρΓο ηο-

1)Ϊ3 ιηΟΓίβιη. ΡβΓ ρηιη3 βυίβηι υη^υβηΐ3 δθΓίρΙυΐ3

Οδίεηιΐίΐ ριΐΓίΐ3ΐ«ιιι ει 8ίηεβΓίΐ3ΐβιη αϊ) οηιηί ρΓ3<Ί-

Ι3(β εβαροηβΙοΓίβ, δϊουι Απμμ ϋβ ςυί 8β Ιιυ]ϋ8ΐιιο«1ί

εχρίβηΐ ύβΙίείίβ Ηχο ο^ίοίΐ, (Ιίεεηβ : (Ιμ νίηηιη

ΰϊΰιιηί ρεηοΐαΐνιη, €1 ΐίηρνηΐίΐΓ ρτίιηί» κη^κβηΐΜ *';

εΐ 3η1β3 : Οκί εοιηιάκηί, ίηςιιίΐ, Ιιαάοί εχ £τβ^β.

Ούτως ουν χα\ ένταϋθα ούχ άσυντελή πρδς τους

έπαίνους της νύμφης ϊατ\ τά περί τοΰ χινναμιόμου διά

τής τροπικής έξηγήσεως μεταλαμβανόμενα εϊς εγκω

μίων ύπόθεσιν. Ό 84 τοσούτος ήδη γενόμενος, καΐ

πρδς τούτο φθάσας τών έγκωμίων τδ ΰψος διά τοϋ

βίου, διά πάντων τής θείας εικόνος έφ' έαυτοϋ δεί-

χνυσι τους χαρακτήρας. Τοΰτο γάρ ενδείκνυται 6

ειπών οτι Άχό πάντωτ ξύΛων τοΰ Λιβάνον.

Οϋ γάρ μονοειδές τοϋ Λι6άνου τδ ξϋλον είνα! φασιν

οΐ τά τοιαύτα παρατηρήσαντες, δθεν ί λιδανωτδς

άποόόέει, άλλ' έστί τις έν τοις ξύ/.οις διαφορά, τδ

τού άρώματος σχήμα τω είδει τού ξύλου συνεξαλ-

λάσσουσα. Ό τοίνυν έν πάσι τοις επιτηδεύμασι τού

βίου έπισημαίνων έαυτψ τδ θεοειδϊς, πάντων δεί-

κνυσιν έν έαυτω τών τοΰ Λιβάνου ξύλων τδ κάλλος,

δι' ών τδ θείον είδος χαρακτηρίζεται. Ούδε\ς δέ γί

νεται κοινωνδς τής θεού δόςης, μή συμμορφούμενος

πρώτον τώ όμοιώματι τού θανάτου. Διό φησι χαΊ

τοΰτο έν τώ καταλόγφ τών άρωμάτο>ν ό έπαινος , δτι

(5οών άκρόδρυα, τά τε λοιπά τών αρωμάτων έστίν, ά

διεξήλθεν ό λόγος, και μετ' αύτών σμύρνα τε κα\ άλόη,

καΐτά πρώτα μϋρα. Δι' εκείνων μέν γάρ, τής σμύρνης

λέγω κα\ τής αλόης, τήν τής ταφής κοινωνίαν δείκνυ-

ται· καθώς φησι τδύψηλδν Εύαγγέλιον, δτι διά τούτων

έγένετο 6 ένταφιασμδς τώ ύπέρ ήμών γευσαμένω

θανάτου. Διά δε τών πρώτων μύρων τδ καθαρόν τε

κα\ αμιγές πάσης καπηλικής Ραδιουργίας ό λόγος

ένδείκνυται, ώσπερ κα\ 'Λμώςτοΐς διά τούτων τρυ-

φώσι τοιαύτα προφέρει, λέγων ■ 01 τδν δινΛισμένον

Ιαοίβηία εχ ιηεάίο ατηιεηΐο, ει ιαΐΐαηΐ οά β 0Γ»·οτ πίνοντες, καϊ τά πρώτα μνρα χριόμενοι-

νοεεηι οτραηοτιιηι ·* : βιίεο υΐ ηεηυβ Γβχ νίηιιηι εοη-

ΐϋΓϋβΙ, ηεηυε ίη υη^υεηΐο ΓηίδΙίοοοΓΓαπιρβΙ ΒΪηοε-

Γί(3ΐβηι Ι)θΐ)ί οάΟΓΪβ. δεϋ ίΐΐίε ςυίιίειη οπιιιίηο οροΓ-

Ιεΐ 6ΧΪ8ΐίΐη3Γ6 ρΓ0ρηε(3Ο) εΧρΓθ!)Γ3Γ6 ΐ8Γ36ΐίΙί3,ί(]υθ(1

ΓεΓβηΙεβ ιηβΓυηι νβΓίιυηη δοΓίρΙηΓΧ οηιιιίηο <1βΓβ-

03ΐιιηι 30 ρεΓΟοΙβΙυιη, ει Ιιοηιιιη Ιιαυβηΐεδ οάοΓβηι

ιιη^υεηΙΟΓαιτι ιηίηίηιβ οοηΙυΓΐ)3ΐηπι, εΐ δρίιίΐιιαίίδ

ερυϋ άεΐίοϋβ 3β οηιηίηο βχρίβηΐββ, βχ ϋ8 οοπιπιοϋί

ηίηίΐ οηιηίηο οβρβΓίιιΙ : πΐ3ΐο βοΓίιπι ίηδίίΐυΐο Ιγ3ι>8-

ηιυΐϊηΐε νίηί ρβκρίευίΐαίβηι ίη ΙιιγΙιΊιΙϊι)) ρβΓΤβΓ-

δίοηβηι, ει ρβΓ ρΓ3νοηιηι οο§ίΐ3ΐθΓηπι βιΐωίδΐίο-

ηβπ» ρβΓΗβηΙβ ριΐΓίΙβΙβηι ρΓΪπιοηιηι υη^υβηίΟΓυηι.

Ηϊο ααΐβπι δθΓίρΐυΓ3ΐηοιιίι 8ροη8χ ρυΓ3 βΐηιίηίιηβ

καϊ πρδ τούτων, 01 έσθϊοντες, φησίν , έρίρονς έκ

χοφτίου, χαΐ μοσχάρια έκ μέσον βουκοΛίων γα-

Λαθηνά , καϊ \Λ έπικροτουττες πρδς τ^ν φ(ον)}Τ

τώτ όργάνων ως ούτε τδν οΐνον τρυγίας άναΟολούσης,

οΰχε έπ'ι τοΰ μύρου μίξεώς τίνος τδ ακραιφνές τής

εϋοσμίας διαφθειρούσης. Άλλ' έχει μέν πάντως όνει-

δίζειν οΓεσθαι χρή τοις Ίσραηλίταις τήν προφητείαν,

δτι άκρατον τής Γραφής έμφορούμενοι λόγον πάσης

τρυγίας διυλισμένον, κα\ άδόλωτον ίχοντες τών μύ-

ρο>ν τήν εύοδμίαν, χα\ διά πάντων χατατρυφώντες

τής πνευματικής πανδαισίας , ούδέν άπώναντο τής

τοιαύτης τρυφής, τής κακής προαιρέσεως αύτών χαΐ

τδ διαυγές τοΰ οΓνου είς άνατροπήν θολεράν μετα-

»» Ερηββ. ν, 8 ; 1 Τηββϊ. ν, 5. " ^3η. χα, 39. »» Λωοδ τι, δ. " ΜΑ. 4.
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ττόΐούσης, χα\ τδ καθαρδν των πρώτων μύρων διά Α βΛιιΙΙβηη» υΌβΐηΒΐβ, ρβΓ ρι-οαΊιείίοηείϊΐ ΓπιεΙιιυηι ρη

τής των πονηρών νοημάτων επιμιξίας λυμαινομένης.

ΈνταΰΟα μέντοι τδ άκιβδήλευτόν τε καΐ καθαρδν

των δογμάτων μαρτυρεί τη νύμφη ό λόγος, διά της

τών πρώτων μύρων καρποφορίας. Κα\ οΰδέ έν τού

τοις Εστη ούτε ή νύμφη, τοίς ύψηλοτέροις έαυτήν

έπεχτείνουσα , ούτε ό λόγος συνεργών αύτη προς τήν

ανοδον. ΤΗ; γάρ έκ τοϋ στόματος άποστολα'ι (ίοών είσι

χα\ αρωμάτων παράδεισο: , αύτη νΰν πηγή γίνεται ,

τοΰς ίξ αύτής άναφυέντας παραδείσους κατάρδουσα ·

ούχ ώς έπΐ τοΰ Παύλου τε καΐ Άπολλώ μεμαθήκα-

μεν, ώς τοΰ μέν φυτεύοντος, τοϋ δε ετέρου ποτίζον-

τος · άλλ' αύτη τά δύο έργάζεται, φύουσα τοΰς παρα

δείσους όμοΰ, και ποτίζουσα. Ή τάχα κα\ ύψηλότερόν

τινα λόγον περιέχει ό Επαινος. Πηγήν γάρ αύτήν οϋ

νάματος προχεομένου τίνος, άλλά κήπων εΐναί φησιν ·

πιοΓυιη ιιη^υεηίΟΓυηι. δεά ιιβο ϊη Ιιίδ ΕΐιΙ)8ΐί(ίΙ δροιιδβ,

αυοπιίηυβ δβ εχΙβησβΓεΙ 3(1 ηΙΙίοΓβ, ηβςυβ δεπρίυτ»

ςυοαιίηυδ εί ορεηι ΓειτεΙ 3(1 3δεεη3αηι. Ου]υ$ εηίι»

βχ ΟΓεβυηΙ βπιίδδίοηεδ ηιαίοπιηι ρυη'κοπιηι βΙρβΓ»-

ιϋϋί 3Γοηΐ3(ιιιη, ε3 ηυηε ΠΙ Γοηδ, ϊπ'ϊ^αηδ ηοΠοβ πυί

εχ ε3 ογΙϊ ίΐιιιΐ : ηοη βίειιΐ (1ε ΡβυΙο ε( Αροΐΐοάίάίεί-

ηπιβ, <|υο<1 αΐΐβτ ςυίϋβπι ρΙαηΙαΓεί, βΐΐετ νεΓΟ ΪΓΓΪ-

μηΐ'οΐ; 6β(1 ίρββ (Ιυο ορβΓ3ΐαι*, ιιΐ ςυχ βΐτιιιιΐ εΐ

ρίβηΐεΐ ΙιοΓίοδ βΐ ίιτϊ^εΐ. ΓοΠβββε «ιιίεηι βυΙιϋΓπΊο-

Γ8πι φΐοηιιβ βΐίηιοηι Γ3ΐίοηβιιι Ιβιΐδ εοιιΓιηεί. ϋίείΐ

εηίηι επηι οδβε ΓοηΙοπι ηοη ίΐυεηΐί (|υο() ρΓοίΙιιΐί ,

μίΙ ΙιοΓίοηιιη : ηοη 3ΐίςυα$ ηφι.ιπιιη είΠιιχίοηεδ,

86(1 1ιοι·ΐο8 ίρδΟδ ίπί^βηΐεηι. 1ΐ3 αιιίιηιηοδ ΙιοΓίοδ

ειηαηβΐ'ε ίεεϊΐ ϋίνίηηδ Αρθ8ΐο1ιΐ8 ·*, εοδ βριΐίΐ πηοδ

Γαΐΐ, ροΓ (ΙοιΙπιιηιιι εηβδεί Γβείεηδ ΙιογΠιπι ΕεεΙββίχ.

ούχ υδάτων τινάς άποέόοάς, άλλ'αύτοϋς τούς κήπου; πηγάζουσάν τε καΐ άναβρύουσαν. Οΰτως άνέβρυετοϋς εμ--

ψύχους κήπους ό θείος Απόστολος, παρ'οΐςάν έγενετο, τον της Εκκλησίας παράδεισονδιάτήςδιδασκαλίας έκφύοιν.

Είτα προς τδ άκρότατον άγει τήν νύμφην διά τών Β ϋοίηϋε δεπρΙιΐΓβ Ι3υι1ί1)υ$ 3(1 βυηιηιιιηι βροιι-

έπαίνων ό λόγος, φρέαρ αύτήν όνομάσας ϋδατο;

ζώντος, κα\ (Ιοιζβΰντος άπδ τοΰ Λιβάνου. "Α γαρ

περί της ζωοποιοΰ μεμαΟήκαμεν φύσεως παρά της

άγιας Γραφής, νΰν μεν της προφητείας λεγούσης έκ

προσώπου τοΰ θεοϋ , δτι 'Εμέ έγχατέΛιαον Ληγήν

ύδατος ζώντος· πάλιν δε τοΰ Κυρίου προς τήν 2α-

μαρείτιν είπόντος· ΕΙ ί\δεις τΐ\ν δωρεάν τοϋ θεοϋ,

χαΐ τις έστιν ό Λέγων σοι ' Αός μοι ΰδωρ πιε'ιν,

σΰ αν ΐμησας αύτόν, καϊ ίδωχεν άν σοι ϋδωρ

ζων κα\, ΕΙ τις διψφ, έργ^έσθω Λρδς με χαΐ Λι-

νέχιο. Ό γάρ ίΐιστεύων είς έμέ , χαθώς εΐαεν ή

Γραφϊ\, αοταμοϊ έχ της χοιΛΙας αύτοϋ ρεύσονσιν

ύδατος ζώντος. Τούτο δέ εΛεγε περί τον Πνεύματος,

οΐ> ΙμεΛΛον Λαμβάνειν οΐ Λιστενοντες είς αυτόν.

83Π1 ενεΐιίΐ, βαιιι ηοηιίηαη& ριιίειιηι βη,υ» νϊν«, εί

ευηι ίιηροΐυ Πυεηΐίβ γχ ϋΐΐΐηο. Ο11·1· εηίηι 3 83ηοΐ3

δοηρΐυτ3 .).· πβΙιιγα (Ιίάίειηιυΐ νίνίΓιε», ηυηε φΐί-

ιΙεπι ρΓορ1ιεϋ3 ο"ϊείΙ εχ ϋεί ρεί'ίοηα : Με Γί/ί^ΐίβ-

τιιηΐ [οηίεηι αηηα· υϊιχε" ; εΐ ι υΓδυδΟοηιίηοοΊεεηΐβ

δ3ΐιΐ3Γίΐ3ΐιχ : 5/ ίοϊτα άοιιιιιη ΰΰϊ, <·! φιί$ »ίΙ <μί

άίαί Ιϊί'ϊ, 0α ιιιϊΛί ροίαηι, ία ρβΙίιι$ει αϊ) εο, ει ϊριβ

ίϊϋ άεάίαεί αηναιη νϊναη**; 81 : 5ϊ 17Μ15 (ϊΐίΐ, ϊί-

ηϊαΐ αά χηε εί ίήίπιΐ. (}ιιϊ βηϊηι ετεάϊί ϊηηιε, ίΐειιΙ άϊ-

χίί ϋετϊρίητα, βαηώια εχ νεηΐτε ε}ιι» βαεηΐ αηαιε

νινιά : Λίϋί ααίειη άϊεείαΐ άε 8ρχήΐν ηαεηι αεεε-

ρίχιή εταηΐ ι/κι' ετεάεύαηΐ ίη £«ηι9'. ΟυιιιεΓ^ο ιΐινίΐϋ

Π3ΐυΐ3 ιιΐιίψιε ϊηιβΠϊςαΐυΓ ρβΓ 3α,ιΐ3ΐιι νίνβιη, Ιιίε

νεΓυηι δεΓίρΐιΐΓ* (εδίίιιιοηϊυπι 8ΐ3ΐυίΙ δροηββηι Ρ88β

Πανταχού τοίνυν της θείας φύσεως δια τοΰ ζώντος ^ ριιίειιηι 3ι]ιιοϊ νϊνβΒ, ςΗΪ εαιη ίιηρβίυ ΓεΠυτ εχ υ

δδατος νοουμένης, ένταϋβα ή άψευδής μαρτυρία τοΰ

λόγου φρέαρ δδατος τήν νύμφην είναι συνίστη,σιν, ψ

εκ τοϋ Λιβάνου έστ\ν ή φορά. Τούτο δή το πάντων

παραδοξότατον. Πάντων γάρ τών φρεάτων , έν συ-

στήματι τδ ΰδωρ έχόντίϋν, μόνη ή νύμφη διεξοδικδν

έν έαυτϊ) Ιχει τδ ΰδωρ, ώστε τδ μέν βάθος ίχειν τοΰ

φρέατος, τοΰ δέ ποταμού τδ άεικίνητον. Τίς γάρ κατ'

άξίαν έφίκοιτοτών ύποδεικνυμένων θαυμάτων, ώς 6ιά

της νΰν έγγινομένης αύτη* όμοιώσεως; Τάχα οϋκέτι

Ιχει δπου έαυτήν ύπεράρη διάπάντων όμοιωθεϊσα πρδς

τδ άρχέτυπον κάλλος. Μεμίμηται γάρ δι' ακριβείας

τ^ μέν πηγϊ| τήν πηγήν, τή" δέ ζωί) τήν ζωήν, τδ

6έ Οδωρ τψ ϋδατι. Ζών ό λόγος τοΰ Φεοΰ , ζη χα\ ή

τδν Λόγον δεξαμένη ψυχή. Τδ δέ ϋδωρ έκεϊνο έκ τοΰ

θεοϋ ρ"έει, καθώς φησιν ή πηγή, ότι 'Έχ τον θεον

έξηΛθον χαϊ ή*ω. Αϋτη δέ περιέχει τδ είσρέον τώ

τή; ψυχής φρέατι, καϊ διά τοϋτο γίνεται ταμιεϊον

τοΰ ζώντος Εκείνου ύδατος τοΰ έχ τοΰ Λιβάνου ρέον

τος, μάλλον δέ ρΌιζοΰντος, καθώς ό λόγο; ώνόμασεν.

Ου και ήμεϊς γενοίμεθα μέτοχοι , χτησάμενοι τδ

φρέαρ Εκείνο, ίνα κατά τδ της σοφίας παράγγελμα

ήμέτερον πίνωμεν ϋδωρ, κα\ μή άλλότριον. Έν Χρι

στώ Ίησοΰ Κυρίω ήμών, φ ή δόξα είς τους αίώνας

ιών αιώνων. Αμήν.

·· ΙΙεΙίΓ. ι. " ίοΓ. ιι, 13. " Ιοίπ. ιν, 12. »· ίοϊη. \ιι,37 ίςς

1)3ΐιο. Ιΐοε 3ΐιΐεηι ε&Ι υηιηϊυηι πιβχίιηβ 3ιΙηιίΓ3ΐ>ι1ε.

Νβιη ευηι οηιηεβ ρυΐεί βηυβηι κίιιπιΙ Ιια1)83η( εοη~

8Ϊ8ΐεηΙεηι, 8θΐ3 8ροη83 3ςι>3πι ϊη 36 ΙιαΙκΊ ρβΓ-

πιε3ηΐ6ΐη, 3(1βο υ( ριιΐ>·ϊ ρΓοΓυηϋυηι 1ΐ3ΐ>β3ΐ, ίΐιινϋ

νεΓΟ ρβΓεηηειη ηιοιϊοηειη. Ουί$ 3υΐβηι ργο (Ιί^ηί-

(316 νεΓϋίβ ρυβδίΐ 333ε(]ΐιί ιπϊκκΜίΙ.ι γ[ικι: 03ΐεη(1υη-

(υι* ρβι· 63ΐη ηυχ ηυηε Λ»εΐ3 εδί ε]υ3 338ίπιΊΐ3(ϊο-

ηεηι ? Γογ13836 ηοη Ιια1>βΐ .ιηιρίίυδ ηπο βΐΐϊυβ 8ε

εχίοΐΐβΐ, ρεΓ οηιηϊα 3$8ίηιΐΐ3ΐ3 6χειηρΐ3ΓΪ ρυΐεπτΐ-

Ιυάϊιιϊ. Εχ3εΐβ εηίηι ε ι 3εευΓ3(6 ε8ΐ ίηιίΐ3ΐ3, ΓοηΙη

ςυίϋεηι ΓοηΙειη, νϊΐβ βυΐεπι νίΐαηι, 3ςυ3 3υΐεπι

3υυ3ΐη. Υίνυβ 681 βεπηο Ποί : νίνίι εΐΐβηι 3ΐιϊηΐ3

ςυχ Υι.τ1)ιιιίι βυβεερίι. Αςυβ ΪΙΙ3 ίΐιιίι εχ Ι)<ό ,

βίευΐ ίοηβ (Ιίείΐ : Εχ άεο ρτοεεκί, εί νεηΐο. Ιρ$3

3υ(εηι ευηι εοηΐίηεΐ π,ιιί ϊηΠυίΙ ίη ρυίειιηι ηιιίηι.ο,

61 ρΓορΙεΓβ3 Γι( ρΓοηιρΙυβΓίυιη 3ηιι;ι: ΗΙίιΐδ νϊνίβ

ΐ|π;ι· Πυί( εχ Ι,ιΙμιιο, νεί ροΐίυδ Πυίΐ ειιιη ϊπιρείυ,

$ίειιΙ δεΓίρΙιιι-3 1ι>(|ΐιΊΐυΓ. Οιι]ιι$ ηθ8 ηιιοηιιε βίπιυβ

ρ3Γΐίείρ68, ρο83ί(1εηΐε$ ΊΙΙυιη ριιίειιηι, υΐοοη^Γυεη-

ΙβΓ ρΓχεερίο 83ρίεηΐί% 1)ίΙ>3ηιυ8 ηοδίΓβηι βηυβηι,

Όΐ ηοη β1ϊεη&Π). Ιη Οιγϊ&(ο ϋεβιι Οοιηίηο ηοβίΓο,

(]αειη (Ιεεεί ^Ιογϊ» ίη βχευία 8χευΙθΓυη). Αηιβη.
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ΙΙΟΜΙϋΑ Χ. Α

8χιτα;ε, α'ηαίΐο, εί νειχχ, αχιιίετ, εΐ ρετβα Ιχοτίχιηι

ηιεηιιι, ει (ΙχιαιχΙ ατοιηαΐα ηιεα. €αρ. τ. 1. Ώε-

$εεηάαί ραΐηιείϊι ηχεία αά Ιχοτίχιηι «ιιχιηχ, εΐ εοηχε-

άαΐ (ηιείιΐΒ ροηιοτιιηι ιιιοτνηχ. Βααηάί χη Ηοτίιιηι

ιηεχιτη, ίοτοτ ηιεα »ροη$α, ηιεκχιχ ηιψτΗαηι ηχεαηχ

αιηι ατοχηαίχοχιι χηε'ιι. ϋοιηεάί ραηετη ηχεαηχ αιηι

ηχεΙΙε ηχεο, οχΗ νχηχιηι ηχεχιηχ αιηι Ιαείβ ηχεο. Οοηιε-

άίΐε, αηύο'χ, εΐ οίοϊΐε, εΐ χηεοτϊαηχχηχ, (ταΐτει ηχεί.

2. Ε$ο άοτηιίο, ει εοτ ηχεχιηχ νψίαί.

Οχιχτχ άίνίηοτυπι νεΓοοπιιη ηουίβ ρΓοροδίι» εβη-

Ιεηιρίβΐίο ει εοηββςηβιιΐΐβ ϋαηΐίεί εβηΐίεοπιπι ,

ςα38(ΐ3ηι, ςιιαδ άίΠΐείΙε βδΐ ιβββφΐί, εΐ ςυχ ιιιηΐ

ΙβΟί» ρΓΟρΙβΓ ΟίΐδΟϋΓίΐίΙβΠ), 111 31X31118 εθί1 [111831

ββηΐεηΐί.ΐδ, ηο1)Ϊ8 ηια]θΓΪ οριΐδ βδΐ 3ΐΐβηΐίοηβ, ΐπιο

νότο ιηα]θΓΪ ρβτ ρΓβοββ αιιχίΐίο, βΐ Βαηείϊ 8ρίπΐιιβ

άεαΊιείίοηε, ηβ ϊ<1ϊρ$απι ποβίβ αοοϊ<ΐΒ| ίη δΐιιρεηιΐϊδ

ϊη» πιίΓαευΠβ, ηυοιΐ βοΐεΐ 3εείι)ει·8 ϊη ΒίβΙΙΐβ. ΙΝηιιι

' ρπιειιΐ 1113 πιπί 3()αι1ηαΐ6> ριιίεΐιπίικίίηειιι, ηυΙ-

Ιβιιι ροδδυηιυβ ιηνεπίτε Γίίίοιιεηι αϋ εο£ηοβεεη-

(Ιαηι βαπιηι 0Γβ3ΐίοηεηι, δε<) ρυΐεΐιπίιιιΐίηε $ο1υιη

ΓΓυί ρυ«δΐιηιιΐδ, ρΓορίεΓβα ςαοά άΊεαηιιΐδ ηοβ Ιε-

ίΐεπ ε3Γϋπι ιάηιίηΐΐοηβ. 8αηΙ βη'ιπι Γβτβη ςυβ-

<ΐ3ΐιι 8ΐε11%, 8ρ1βηοΙθΓβ8 (ϋνίηοι-υηι ΙιοΓυιιι εΐοφίίο-

Πιπί εΐ Γυΐ^οτβ^ οευΙοΓυιη αηίπιχ, εβπιίδ οευΐίδ

ρΓχΓυΙ^εηΙββ ει ρηεεβΙΙεηΐββ , κβευηιΐυηι βΐιίΐυϋί-

ρβηι εοβίί α 18ΓΓ3, υΐ άίείΐ ΡΓορΙιεία '. Ο,αοά βί \ά

ροβίπΕ ηηϊιη,τΰ υβυνβηίβΐ (\αοά 3ΐιϋϊιηυ8 υβητεηϊοβ

ΕΙί»; ει ϊη ί§ηεο εατΓΐι βδϊΐιιηρίι ' ηιιοηυε ηιβιιβ

|ΐοβΐΓ3 δΐιΙ>Ιίηιί$ (Γ3ηβΓβΓ3ΐυΓ 3(1 εηοΐββίεβ ρυΐεηπ-

ιυιΐίηεβ (δρίπΐυιη βαηειυπ) «υίειη ροηεηιιΐδ εββε

)£ηειη, ηιιεηι ϋοπιΪΗαβ νεηίΐ υΐ ηιίαεί'εΐ ϊη ΙβΓ-

Γ3ηι, ςυί ϊη βρεείε Πηςυβπιπι ά'ιν'κίεΐιβίυι· (ϋβεϊριι-

Ιϊβ) ,ηοη ρΐβιιε ϋεδρβπιΐιίπιυδ ηοβ Ιιίδ βδίτίδ ρο$$ε

αρρΓορίηψΜΓε, (Ιίνϊηίδ, ϊηαυβηι, βεηίβηΐίίδ ει ϊη-

Ιεΐΐί^εηΐίίδ, ςιιχ ρεΓ εαείεδίίβ ει 8ρίηΐιΐ3ΐί3 εΐυ-

ηυί3 ία ηυδίΐ'ίβ ίυ1«εηΙ ηηί ιιϊβ. Αδρίεε εηίπι βη'ιηιβ;

οεμίο, ιε >1Ιο<|ιιογ, ο βυϋίΐοτ, νοεεοι ςυχ 3 ϋο-

ΐηίηο εηΓι$$3 β»ι 3(1 ρ3ΐΓΐ3Γε1ΐ3ΐη *. Αβρίεβ αά Ιιοε

ερείυπι, ει νΐάβ 1)3$ 8ΐβΙΐ38, βΐ ροΐββ πιεΐί|Ί βΐιίΐυ-

ά\Μΐα ίρ$3Γυιη ϊηΙβΙΙϊ^βηΐίβΓίιπι. Αδρίεε Γβςίιιχ ρο-

(ε8ΐ3ΐειη, βχ ιηηηϋΑΐϊβ ε]υ& νΪΓ(υ(ειη εοη8ΐ(1εΓ3ΐΐ8,

(]ϋ3ηΐ3 ρβΓ 8β ίιηρβΓ3ΐΐ8 εεΓηβΙυΓ 3ΐιεΐθΓίΐ3δ ϊη Ηβ

ηυχ (ΙίευιιΐυΓ. Νοη εηίιιι ρΓεείΙιυβ βϊ νοίϊβ ί(1 ηυοΛ

ναΐΐ βΙΓιείΙ, βειΐ εοηνβιιϊεηΐεΓ νοεί ε]ϋδ ςαί ρΓΟίιιϊ-

»ίΙ, «|ΐιϊ ςυϊήβηι (Ιϊείΐ Οϋείειιι ει ρηκίεηΐεηι ϋίδρεη-

δαίοΓειη ίβεΐυηι 658β ιίοιιιϊηυηι οιηηϊυιη ηυχ Ιΐ3ΐ)ε(

ϋοϊίΓιηιΐδ'. Ιΐ3ε αεεερίπ ροίεβίβίε , νε^ίδ ίη8ΐ»Γ

(ΙϋΟδ νεη^οβ Γε^ϊΐ, ει (1Ϊ8ρεηδ3ΐ, υΐ $ϊοί νίϋεΐιΐΓ :

3ηαίΙοηβιη ςυ'κίειη $ίΙ)ϊ δε^Γε^αιιβ, βυδίΝίπι αυΐεπι

Ιιεηί^ηε νοείΐΐΒ, ει υίφεηβ υΐ αά μ νεηίβι. ΙΟ

αυίειη ηβΐιεί εοηΐεχίιιβ άϊοιίοηϊβ : 8ητ§«, αηχιχίο, ει

ρετχϊ, αχι&ίετ.

Ι.ϊεεΐ ΓθΓΐ38δε Ίηνεπίτε ίη νβΓίιϊβ εειιΐυηοηϊβ βΐίυιΐ

ήΐκχΐ 3ΐίηιΐ3ΐη ΙιαοεΙ εοςηβΐίοηειιι ε( εοη]υηε(ίοηεπι

ΟΜΙΛΙΑ Ρ.

Έξεγέρθητι, Βο£{>α , καΐ ίρχον. Νότε , καΙ δίήτ

χγζνσοτ χήπότ μου , χαί ρΈνσάτωσαν Αρώματα

μου. Καταβι\τω άδεΛφιδός μου είς χηπον αΰτοΰ,

χαϊ (ραγέτω χαρπόν άχροδρύοττ. ΕΙσήΛθον είς χή-

Λύχτ μου, άδεΧφ1\ μου νύμφη · έτρύγιχσα σμύρταν

μου μετά άρωμάτων μου. "Εφαγον άρτον μου

μετά μέΛιτός μου, ίπιστ οΐνότ μου μετά γάΛαχτός

μου. Φάγετε, οΐ χΛι\σ/ον μου, χαϊ πίετε , χαϊ με-

θύσθητε, άδεΑφοΙ. Έγω χαθεύδω , χαϊ ι) καρδία

μου άγρυπνεΤ.

ΙΨ,ς νϋν τιροτεθείσης ήμϊν των θείων (5ητών θεω

ρίας εχ. της του "Αίματος των 'Αιμάτων άχολου-

θϊας , δυσέφιχτά τίνα χαϊ κεκαλυμμένα δι* ασάφειας

έν άπθ(ϊ<5ήτοις περιεχοϋσης νοήματα , μείίονος ήμίν

χρεία της προσοχής , μάλλον δϊ πλείονος τής διά των

εύχών συνεργίας , χα\ τής παρά τοΰ αγίου Πνεύμα

τος όδηγίας· ώς αν μή ταύτον πάθοιμεν έπΐ τής των

υψηλών τούτων θαυμάτων έχπλήξεως, δπερ χαϊ επ\

των άστέρων πάσχειν είώθαμεν. Κα\ γάρ έχείνων,

πό^ωθεν τι) χάλλος θαυμαζοντες, ούδεμίαν μηχανήν

έπινοησαι δυνάμεθα προς τδ γνώναι τήν χτίσιν αϋ-

τών · αλλά διά τοΰ κάλλους αύτών έστιν ήμίν ή άπό-

λαυσις, τδ θαυμαστικώς περ\ τδ φαινίμενον ίχειν.

Αστέρες γάρ τινές είσιν άτεχνώς αί των θείων τού

των λογίων μαρμαρυγαί τε κα\ λαμτ^δόνες των τής

ψυχής ομμάτων ύπερλάμ-ουσαί τε κα\ ύπερχείμε-

ναι , κατά τδ δψος τοΰ ούρανοϋ άπδ της γής, ώς

φησιν ό Προφήτης. Ε! δέ γένοιτο και περί την ήμε-

τέραν ψυχήν, δ περ1. τδν Ήλίαν άκούομεν · κα\ άνα-

ληφθεϊσα τω πυρίνω άρματι ήμών ή διάνοια, μετάρ-

σιος πρδς τά ουράνια κάλλη μετατεθείη ( Πνεΰμα δί

άγιον είναι τδ πϋρ έννοήσομεν, δπερ βάλλειν έπ'ι την

γήν ^λθεν δ Κύριος , τδ εν γλωσσών εΓδει τοις μαθη>·

ταϊς μεριζόμενον) , ούκ άπ' ελπίδος ήμϊν γενήσεται

τδ πλησιάσαι τούτοις τοις άστροις , τοις θείοις λέγω

νοήμασι , τοις διά τών ούρανίων τε και πνευματικών

λογίων τάς ψυχάς ήμών περιαστράπτουσιν. Άνά-

6λεψον γάρ τώ τής ψυχής όφθαλμψ , πρδς σέ λέγω

τδν άκροατήν , τήν πρδ? τδν πατριάρχην γενομένην

παρά τοΰ Κυρίου φωνήν , άνάβλεψον είς τδν οϋρανδν

τοϋτον, κλ\ Γδε τους αστέρας, εϊ δύνασαι αυτών έχ-

μετρήσαι τών νοημάτων τδ ΰψος. Βλέπε τήν έξουσίαν

τής βασιλίδος έκ τών προσταγμάτων αύτής τήν δυ-

ναι·5ϊ!αν χατανοήσας , ώς αυτοκρατορική τις αύθεν-

τεία τοϊς λεγομένοις ίμφαίνεται. Οΰ γάρ δι' εϋχής

κατορθοϊ δπερ βούλεται , άλλά κατά τήν άψευδή τοΰ

έπαγγειλαμένου φωνήν , δς φη« τον πιστδν καΙ φρ4-

νιμον οίχονόμον πάντων τών ύπαρχίντων τψ Αεσπδττ)

κύριον γίνεσθαι. Ταύτης έπιλαδομένη τής εξουσίας,

βααιλιχώς έαυτή διοικείται τά καταθύμια τών δύο

ανέμων · τδν μεν Βορ^άν διά προστάγματος έαυτί)

άφορίζουσα · τδν δε Νότον, φιλοφρόνως καλούσα, κα\

πρδς έαυτήν έλθεϊν κατεπείγουσα. "Εχει δε ή λέξις

ούτως * Έζεγέρθητι, Βοβρ'ά, χαϊ ίρχου, Νότε.

Τάχα τι συγγενές Εστι τοις λεγομένοις εύρεΐν έν

τοις έκατοντάρχου λδγοις , οΟς αύτϊς δ θεδς Λόγος

» Ρ§3ΐ. αϊ, 11, » IV Κε^. ιι, 11. » Οεηβ». χν, 5 «φι· 4 1«ο. νι, 4?·
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έθκίμασε, καθώς 6 Ευαγγελιστής διηγήσατο. λέγων · Α ειιηι ϋ$ ςιικ Ιιϊο ϋίευηΙιΐΓ. Ο.υο6 ςιιίιίεηι τβΛ»

δτι Άκουσας δέ Ίησονς έβανμασε, καΐ ύπερέθηκε

τής τοΰ Ισραήλ πίστεως τήν τοΰ έκατοντάρχου

φωνήν. Ου γαρ πρδς τδν λαόν μοι δοκεϊ τδν Ισραή

λ τικδν ποιεϊσθαι ίδν Έκατόνταρχον τήν σύγκρισιν

έν τώ της πίστεως λόγω , άλλα πρδς αύτδν έκεϊνον

τδν Ισραήλ · δς έν τη πρδς τδν άντικείμενον πάλη,

μετά της τοΰ θεοΰ συμμαχίας μδγις τδ πτώμα διέ-

φυγεν , ούκ άκριβώς τής τοΰ άντιπάλου βλάβης ίξω

γενόμενος. Έν γάρ τω μηρφ τδ πάθος έδέξατο. Οδ-

τος δέ δ Έκατοντάρχης , περ\ οϊ* νϋν δ λίγος έστ\,

βασιλική τινι δυνάμει τδ άλλότριον κατ" έξουσίαν

άποπεμπόμενος, οϊκειοϋται τδ καταΟΰμιον. ΈπΙ τοΰ··

τω γάρ μοι δοκεϊ μάλιστα τετυχηκέναι τοΰ θαύματος

δ άνήρ· δτι φησ\ν έν τοις προχειρίοις αύτοϋ στρα-

τιώταις έν αυθεντική έξουσία άποπέμπεσθαι 8ν βοΰ-

λεται , και προσκαλεΐσθαι τδν καταθύμιον , καΐ τφ

βούλω τήν καθήκουσαν έπιτάττειν Οπηρεσίαν. Κά-

χεϊ γάρ φιλοσοφία τις έν τη τοΰ Έχατοντάρχου φω

νή , δτι τδν άπαξ «άποπεμφθέντα ούκέτι πρδς έαυτδν

έπανάγει · άλλά τούτου άποφοιτήσαντος ίτερον άντ*

αύτοϋ είσοικίζεται. Τοΰτο γάρ ειπών, δτι Πορεύθητι,

«αϊ πορεύεται, άλλον προσχαλεϊσθαί φησιν , οΰχ 8ν

άπεπέμψατο. ΙΙαιδεύοντος οίμαι τοΰ λόγου τδ τοιοΰ-

τον δόγμα , δτι τά άλλήλοις άντικείμενα τώ αύτώ

μετ' αλλήλων συνεπιχωριάζειν φύσιν ούκ Ιχει. Ου

δεμία γάρ κοινωνία φωτ\ πρδς σκότος, φησ\ν δ

"Απόστολος ■ άλλ' άνάγκη πάσα τοΰ σκότους έκχωρή-

σαντος , φώς είναι τδ άντ' έκείνου δρώμενον, καΐ τής

κακίας έκποδών γενομένης, τήν άρετήν άντεισάγε- βϊΐ Ιμχ ο,υ» ρ«Ό βϊ
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εοιιΙιιποιιΊδ , ίρ$ε ϋευδ ΥβΓίιυιη εδί ίϋηιίι-αίιΐδ,

βίευΐ βΤ3ΐι°εΝδΐ3 ικιιτηνϊΐ , άίεεηδ : Οιια· ποιι αη-

άιαεί ίαν$, ιηίταΐη$ αϊ <ι νοί'βπι εεηΐιιΐ'ίοινίδ

ρΓΚίυΙίι Πϋεί ΐ8Γαβϋ8. Νοη βηίηι ιηίΙΓι νϊάεΐυι· εοη-

Γειτβ εεηίατϊοηεηι πιπί ροριιΐο ΙεΓ3β1ΐΙίεο ίη ι-α-

Ιίοηβ ΠιΙβΐ, 86(1 ειιηι ίρβο ΙδΓβεΙε : ςυί ίη ΙιιεΙ» ουιη

3ΐ1νβΓ$3πυ ι μ [ΐι Οβΐ αυχίΐίο νίχ. ενββίΐ ηβ εαιίετεί,

ιιεε α1>ϋΐ ρεηίΐυδ ϊΙΙίΚδίΐδ α\> αιΙνοΓδαπο : 1χ$ιι&

ειιϊιτι ΓοΐΙ ίιι [βπΊΟΓΟ. Ιϋι: 3ΐι(6ΐη εεηΐυτίο, ε-β ςυο

δεΐ'1110 βδΐ III ρΠΕ$6Ι|Ιί3, Γβ£°Ι3 ροΙεδ13ΐβ ρΐΌ ίΐΓψ6Π<>

2ηΐ3ΐκΐ3ΐ ϊϋ ςυοιΐ εδί 3ΐίεηυηι, »$εϊ$είΐ αιιίεπι ει

3(1 βυβηι βϋπιίΐΐίΐ Γ»ιιιί1ί3ΓΪΐ3ΐεηι ί(1 ςυοά βδΐ ίίηί

£Γ»Ιυιη. 18 εηίιιι ρΓοριεΓεα ιηοχίιΐιε νίάβΐιιι- ηϋιηίπι-

Ιϊοηβ <1ί£ηιιβ Γυίδδε, < ; 1 1 < > < 1 ά'και βε ίη Ιιίδ α,ιιί ίιι

^ ε]ιΐδ 8ΐιηΙ ροΐε&ΐ3ΐε ηιίΠΐί1>ιΐ8, βιια βιιεΐ0ΓΪΐ3ΐ6 Ιί-

Ιιογο ςυειη νεΙίΐ βπιαηιΙαΓβ, ε( »εε6Γ86Γ6 ευιη η\ιί

681 8Ϊ1>ί £Γ3ΐιΐ8 : ει 861'νο (}ΐιθ(Ι αιιΐΥοιπί ίηιρεΐ'3Γε

τηΊηΐ5ΐ6ΓΪυιη. Νβιιι ϊ 11 ϊο ςιιοηυε ηιιχ(ΐ3ηι ρΙιί1ο80·

ρΐιία 681 ίη νοεε εεηΐϋΓΪοηίβ, (]υοϋ ειιηι ςυί Γηίΐ

απΐ3η(ΐ3ΐυ8, ιιοη 3ηιρϋιΐ8 8(1 8ε ιοιίικίι, βιίΙ ειιηι

Ϊ8 »1>ϋ88εΐ, ρΓΟ Ίρ80 ίη ϋοηιυιη ;κ1ιηίιιίί βΐΐεπιηι,

>';ιιη οιιιη εί (Ιίχί88ε( : Υαάβ, α ναάίΐ, άίείΐ 80

:ιΙίιιηι 3εεεΓ88Γε, ιιοη ευηι ςαειιι 3ηΐ3ηϋ3νϊΙ : 8επ-

ρΐυτβ, υΐ ορίηοΓ, ιΐοοεηΐε ΙβΙβ (Ιο^πιβ, ςυοιΐ ηυαϊ

8ϊ1»ϊ ίηνίεεηι 3άνεΓ83ΐιΐυΓ, ηοη ι·]ιιλ βιιηΐ ιΐ3ΐιη-χ ιιΐ

ροδδίηΐ ΜΟίηΙ ίη ιιηο οι εοάοηι νεΓββη. ΝιιΙΙ» ε8ΐ

εηΐηι 8οεΐεΐ33 ίυεί ειιηι Ιειιε1)Π8, αίΐ Αρπ8ΐο1ιΐδ ■ ,

δβ(1 ηεοείββ εβί οηιηίηο, υΐ 8Ϊ Ιεηο1)ΐ·;« Γεεεδδεί'ίηΙ,

8 οοιηϊΙυΓ : εί δ'ι νίΐίιιηι ΓιιβπΙ

σΟαι· τούτου δέ κατορθωθέντος , μηκέτι τδ φρόνημα

τής σαρκδς άνταίρειν τψ πνεύματι. Μηδέ γάρ δύνα-

βθαι νεκρωθείσης αύτοΰ τής είς τδ άντιτείνειν δυνά

μεως, £λλά τιρδς πδσαν καθήκουσαν ύπηρεσίαν εύ-

θετον γίνεσθαι , τή δυναστεία τοΰ πνεύματος εΰπει-

θές ύπάρχον κα\ ύποχείριον. "Οταν γάρ άποδιωχθή

μέν δ τής κακίας σύμμαχος στρατιώτης, άντεισέλθη

δέ δ τής αρετής οπλίτης, ένδεδυκώςτδν θώρακα τής

δικαιοσύνης , κα\ τήν μάχαιραν τοΰ πνεύματος διά

χειρδς φέρων, προβαλλόμενος δέ τά σκεπαστήρια

τών όπλων, τήν τε περικεφαλαίαν τοΰ σωτηρίου , κα\

τδν θυρεόν τής πίστεως , κα\ πασαν φέρων έν έαυτφ

τήν πνευματικήν πανοπλίαν , τότε φοβείται τδν έαυ-

τοΰ κύριον ό δοΰλος τδ σώμα , κα\ προθύμως τοΰ

3πΐ3η(ΐ3ΐυιη, ριό εο νίπιιβ ϊηίΓοα'υοιιΙιΐΓ ; εί 8ΐ Ιιοο

ΓΪΙβ ΓΐιεΙυηι ίυβΓίΙ, ρΓυιΙεηΙία ε»Γηίδ ηοη βηιρίίιΐδ

Γβ8ΐ8ΐ3ΐ 8ρίΓΪΐηί ; η6ηυ6 εηίιη ροίοδί, ιηοΓίβ 3ίΓεοΐα

ε]ιΐδ Γεβίδίεηιΐί ροΐ6δ13ΐβ, 86ΐ1 3ά οπιηΰ <μιοά ρ3Γ

681 ηιίηί8ΐ6Γίαιη ίιι :ψΐη εί ρ3Γ3ΐα, ιιΐ ςυιο ρ.ΐΓ63(

βϊ 8ΐιη]ίοί3ΐυΓ άοηαϊιιαίυϊ βρίΓίΙιΐδ. Οικιικίο βηίιη

εχρυΐβυδ (|υίάεηι ΓυβΓΪΙ ηιίΐεδ νϊΐίϊ δοοίιΐδ; ΐ',ίιι*

3υΙεηι 1(ηό ίημπ'δδΐΐδ ΓαεΓίΐ ηΊΪΙεδ ΥΪΓΐϋΙίβ, 1ογκ:μ

;υδΐϊΐϊί6 ίηιΐυΐυβ, ει ίη πιηηίΐηΐδ ΓοΓεηδ ςΐ3(1ίιιπι

βρίπΐυδ, ηιυηίΐιΐδ ηιιίειπ 3ρΐί8 ;κ1 Ικςεηο'υηι ηπιιίί,

ηεηιρε βηΐο:» 83ΐυ(3Γί , εί δευΐο Ούεί, εί ίη 8β ΓβΓεη&

οιηηβηι δρΪΓΪΙυβΙεηι 3πη3ΐυΓ3ηι, Ιυηε Ιίηιβΐ δυυιη

άοηαίηυηι, ηεηιρε ηιβηΐεηι, 86Γνυβ βείϋοβΐ ι-ΟΓριΐδ,

ρΓοηιρίοηυθ εί ηίβεη βηίιιιο εχδεηυίΐιιΐ' ίηιρει-ίιιηι

χρατοΰντος τά παραγγέλματα δέχεται, δι' ων ή άρετή χ) β]ιΐ8 ςυί ύοηιΊη3ΐιΐΓ : ςιιο 01, υΐ πιίιιΊϊΙβπο εοι-ροπ»

νίΠϋδ τεείβ ίάηιίηίδΙΓεΙυΓ. Ηοο βηίιη ίηύίο3ΐ ί(1

ςιιοο" «ΙίοΊΐοΓ » εβηίαποηβ : Ν3ΐη ει ιετνο τηεο άϊοο:

κατορθοΰται τή υπουργία τοΰ σώματος ■ τοΰτο γάρ

ένδείκνυται τοΰ Έκατοντάρχου δ λόγος ειπών , δτι

Καϊ τφ δούΛφ μου Λέγω , ΠοΙησον τοΰτο , «αϊ

χοιεΐ.

'Αλλ' άκούσωμεν τής βασιλίδος , δπως άπανίστησιν

άφ' έαυτής τδν Βοδρ°άν , είς τδ ϊμπαλιν αύτοΰ τήν

πνοήν άναστρέψασα. Οΰ γάρ ήρεμεΐν έπιτάσσει, κα-

θάπερ έπ\ τοΰ κλυδωνίου τής θαλάσσης δ Κύριος

ήσυχίαν άγειν τήν λαίλαπα, σιωπήν παραγγείλας τοις

χύμασιν άλλ' άποχωρεϊν κα\ φεύγειν παρακελεύεται,

Λς άν άκωλάτως δ Νότος |5έοι , μηδεμιάς άντιπνοίας

έμποδιζούσης αύτφ τήν φοράν ■ Έξεγέρθητι , λέ-

5εά βυά'ιβηΐϋ» ηυβιοβιΐηκκίιΐίη τεβίηα βιίΓδβΓβ ί»-

άΐ 3ςηίΙοιιβιη βίζ ββ αηιβηύϊΐ, ο]ιΐδ ηβΐηιη βνβΓ-

Ιβηβ ίη ΒάνεΓδυηι. Νοη βηίηι βιιηι ίιιυεί ςυίβδεβΓΟ,

ςϋοηιοιίο ίη ηιβηδ Ιειηρβδίίΐρ. ]υδδίι ϋοηιίηυβ Πα-

εΙίΙηΓβ ςοίεβεειβ βϊ δίίβηΐίυπι 38βΓβ ; ββά ίιηρβΓ3ΐ

ιιΐ Γβεεα-31 ει Γιι^Ι, ιιΐ »1)8(|ΐιβ ιιΐΐο ίηιρεόίηιβηιο

Οιιβΐ »ιΐδ1ει·, ηηΐΐο βανβΓδο 03ΐη ο&δίδίεΛίβ β]ϋβ

ίηιρβίιιί, (Ιϊϋβηδ : δ«Γ9«, αηηϋο. ςυ*η3ΐη βδΐ «ιϊβρι.

• Μ»ιΐη. νιιι, 10 ιςς. 6_ΙΙ Οογ. νι, 14.
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ί;3ϋίί ομγ απιηηϋαΐΗΓ 1>!ε νβηΐιΐδ? Αςιιίΐο Π81 όΊίΓυδ Α

βΐ 3«ρβΓ νβηίοί, ιιΐ βΐϊευυί αΊείΙιΐΓ ίη ΡΓονεΛίο.

ΎοοαΙυΓ «υΐθΐη Λεχίετ ηοιήίηε. 8εά ηοη ο$ΐ (ΙεχίεΓ

οαυίΐο, ηίβί ςυ»3 α ί3Γ$ο ΙοΙιεβΙ οπεηιεηι, ρεΓ3£εη3

(:ιΐΓ8«ιη αά οεείά'εηΐ.ειη. Οιηηίηο βιιίειη ίηίεΙΙί^ίβ

φηίςπτο εοπιηι ςυ* άΊευηΐυτ, ςυο(Ι δείΜεεΙ ςυϊ Γβ-

εεββίΐ αϊ) οηεηΐε (βίε εηίηι ηοπιίηπΙυΓ ΟΐιτΐβΙπβ 3

ρΓορΙιείίβ '),εΙ βε ρΓοΙηκΙϊι αά οεο35πηι 1ιιεΪ8, υΐη

ΐ'3ΐ ροΙβδΐ38 ΐοηβ1)Γ3πιηι , β'Λη άβχίεΐαιη ΙιβοβΙ

αςυίΐοηεαι, ϊηιρΓοΜί ίηβυΐιίοιίδ ειιιυ εχείρίεηΐεπι,

ρεΓ ςιιο8 ειΐΓβυβ εοιιΠείΐιΐΓ η<1 ΐεηε1)Γ3δ. Ιΐ3 βιΙμ

άεχΙεηιπΊ ηηιιίΐοηοπι ίηνοηίΐ ίηιριιιΐίειίδ εΐ ίηΐεπιρε-

Γ3Π8, εοηδρΪΓβηΙειη αΠεεΙυϊ εΐ ρειΊιιιΊκιΙίοηί ιςηο-

Γηίη'ι*. Ιΐη βνηι-ο (ίΐ <ΙεχΐεΓ δρ'ιιίΐιι» ίδΐε ηβςυίΐί»,

ηιιαηίΐο ιη»ΙεΓί3ηι βνβπικκ, Ι3η<]ΐΐ3ΐη ατρικηπ ηΐί-

ςαηηΐ ε( ρυΙνεΓειτι εί εοιιςβηί. 113 3(1 υηιιιηηιιοϋ-

αυε ρεεεαίυπι δΐιιιηι ρηΐ'ηεηβ αιιχιΐϊιιιη Αι (Ιεχίει*.

Ουιη βιιίεηι βΐΐ αυίιίεηι άιιπίδ ηβΐυΓα, άιιπίϊεπ) 3ΐι-

Ιεπο οεειιΐΐεΐ νοίιιριβιίΐχΐδ, ρΓορίβΓβι 3 δυο ίιυρβπο

Γυ^3ΐ αο,υίΙοηεηι, εβ (|ΐΐ33 3ΐ1νβΓ$υδ αηίπιΐ ρεΓίυτ-

Ι>3ΐϊοπεδ εϊ νίΐϊη οίΗίηηίΙ άοηιίηίΐιιιη, βηυϋοηϊ ά\-

οεηβ : Χκπ/β: Οιιοά αιιίβηι ηυε ηοιηίηε δί§ηί1ίεεΐυΓ

ροΙεδΟδ 3άνεΓ83ΓΪ3, ηιίνίδ ΓοβΓΪΐ ρβΓδρίουυπι, ο,ιιί

εοηδ>(1εΓ3νεηΙ η3ΐιΐΓ.ιπι τεπιπι 35ρεοΐ3υΊ1ίιιηι. Ο,ιιίβ

εηίιη ηοη ιιονίΐ δοΐΐδ ιηοΐυηι, φιοιΙ δείΐίεεί 3ϋ ΟΓία

ρεΓ αιΐδίπιηι οιΐΓβαιη εοηΠείεηβ, (Ιβεΐϊηηΐ 3(1 οε-

ε38ΐιπη ? ΤεΓΡ3 βοίειη Π<ξΐ»Γ3 ευιη δίΐ δρίικποβ, ιιΐ

αΊευηΐ ςοί ίη ΙΓιδ βυαιη δίικίίυηι ροδίιβπιηΐ, ίη

<]ΐΐ3 ρβπβ 3 δοΐε ίΙ1υδΐΓ3ΐιΐΓ, ίη ε]ιΐδ 3άνεΓδ3 ηε-

εεδ53Γίο ο1)ΐεηεϋΓ3ΐιΐΓ, υΐ ψ»χ .κΙιιηιΙίΓείυΓ οΙ>8ΐπι-

εΓιοηε ε]ιΐ3 φιοά εδί ίπΙεπτιε(1ίιιηι. Οιιοηίπηι βτξο

Ιοειίδ ίΐΐε ρβΓρείυο ηΐ3ηε( Ιυεε εβΓβηβ βΐ ΓΓίβϊάΊιβ,

υΐ ςυϊ 3 ΓαάΊίδ δοΐίβ ιιεςυβ ιΙΙηιηϊηείυΓ ηεψιβ Γο-

νεβίυι·; ρΓοριεΓεί ρΓϊηείρεηΊ ροΐεδίβιίδ ΐεηεϋΓβ-

τυιη, ςυί πιοΙΙβιη βηηηαπιιη ηηΙιίΓηηι ίηδΙβΓ 3ψΐ3?

εοηεΓεβεεΓβ Γβε'ιΙ εϊ άΊΐΓβιη ΓεάϋίΙ, ηοηοίηβι ΥεΓ-

ΙνιΛι ϋιιηιηι βαϋΠοηεπι, βΟεεΙΟΓεηι Ιπδΐϊιία! ήίε-

ηιϊδ, ίη ςο3 άΊείΐ Ενβη^βΐίυηι ηυΙΙβ ΓΒΐϊοηβ εΠΊι^ϊ

ροδδε ρβΗοηΙι. Ιη ε» εηΐηι πιβΓεβδεϊΐ (ΙβεοΓ εοτυπι

*1 « » ί ΠοΓεηΐ εχ νίτίαΐε.

ΙϊεεΙε ηυΐεηι $υη βπείΟΓΪοίε νοχ έπη εχρείΐίι τε-

ρίπβϊ; βεεεΓδϊΙ βιιίειη νεηΐηηι ηιεπιΐίβηυιη, ηυϊ ε«1

«'3ΐϊ(1υ8 εϊ βετηρεΓ ΙιιείίΙυβ, ηπεπι ηοηιίιιαΐ αιΐδίππη,

ρεΓ ςυειη Πιιϊΐ ΐοΓΓεηβ (Ιεΐίοίβππη, (Γιεεηδ : Ει νβη%,

ααϋΐΥ,ριτβα Ηοτίηηι ηιβιιιη, 61 βναηί ατοιηαΐα τηεα:

ηιίεο υΐ νϊοΐεηΐο βρίΓίΐυ, βίευΐ βυϋϊηιυδ ΓααίιίΓη Γυίδ-

88 ίη εοβηβευΐο (Ιίδείρυΐίδ, ίη ρΐ3ηΐ38 ϊηεϊύεηδ βηί-

ΙΠ3188, ηιονεϊΐ Οεϊ ρίβηΐβΐΐοηεηι 3(1 3Γυπΐ3ΐυιη ρΓΟ-

(Ιυειίοηεπι, βΐ εΙΒείβΐ υΐ ρεΓ 08 Ουβί οϋοπΓεΓβ ρΓο-

ρΐιείίβ βΐ 33ΐιιΐ3ΓΪ3 Πίΐε'ι (1ο§ηΐ3ΐ3, ρεΓ οηιηε βεηυβ

Ιίιιςικβ εΙΓυηιΙεηΙία οϊιγλ ίιηρβίΙΊιιιεηΐυηι υοηυηι

0(ΙοΓεηι ύοεηηιεηίΟΓϋΐΐ]. 8ΐε εεηΐυηι νίβίιιιί (Ιϊδείρυ-

Π, ςπϊ ρΙαηίβηΙιΐΓ ϊη Ηοιηο ϋεί, ΠβΙα Ιιυ]υδ ηυδίπ ,

ςυκ ρεΓ Γιη^πββ ΐΓοάίΙΟΓ, (Ιοείπηηπι ΓβεεΓυηΙ ε(Πθ-

ΓΡ.Γβ. ΡΓορίεΓεα εΓβο Ιιιιΐε βαβίΓΟ ά\ρ\1 δροηββ : Ρετ-

γουίοι τψ Κοόόϊ · τΙς Ά ή αιτία της τοϋ 4νίμβυ τοό·

του μεταναβτάιίεωί ; Σκληρός άνεμος έττι , φηβΐ

•προς τοϋτο της Παροιμίας λίγος · ονίματι οέ ί~-.5έ-

ξιος καλείται· άλλ' οϋδενΐ δεξιδς Βορίίας, πλήν εί

τις κατά Νώτου τήν άνατολήν Ιχοι, πρδς τάς δυυμάς

τον δρόμον ποιούμενος. Νοείς δε πάντως των λεγο

μένων τδ αίνιγμα, δτι δ της ανατολής άποστάς (οΰτίιχ

γαρ παρά της προφητείας δ Χρυτδς δνομάζεται)

κα\ πρδς τάς δυυμάς τοΰ φωτδς έαυτδτ» συνελαύν()>ν,

δπου έίτίν έξουσία τοΰ σκότους, δεξιδν 5/ει Ιφ' έαυ-

τοϋ τδν Βοδιίάν τοις πονηροΐς αΰτδν έφοδίοις δεξιού-

μενον, δι" ών δ πρδς τδ σκότος γίνεται δρόμος. Οϋτω{

ευρίσκει τδν Βοδράν έαυτοΰ δεξιδν ό ακόλαστος, τω

πάθει της άτιμίας συμπ'/έοντα. Οϋτω γίνεται τψ

πλεονέκτη δεξιδν τδ πνεϋμα τοϋτο της πονηρίας,

•ταν αύτώ τάς ϋλας της πλεονεξίας οΤόν τινα ψάμμον

ή κόνιν περισωρεϋει. Οϋτως πρδς εκαστον των πλημ

μελημάτων την παρ' έαυτοϋ συνεργίαν χαριξόμενος,

έπιδέξιος γίνεται, οΤς άν γίνηται. Σκληρδς μέν κατά

την φϋσιν ών, έπικρϋπτων δέ ταΐς ήδοναϊς τδ άντί-

τυπον, διά τούτο φυγαδεύει της ίδιας άρχής τδν Βο^-

(53ν, ή κατά τών παθών άναδυσαμένη τδ κράτος,

Έξεγέρθητι, λέγουσα, ώ Βο£{>ά. "Οτι δέ τφ όνόματι

τούτψ ή άντικειμένη διαση μαίνεται δύναμις , παντί

δήλον άν εΓη τώ κατανενοηκότι τήν τών έρατών φύ-

σιν. Τίς γάρ ουκ οΐδε τοΰ ήλιου τήν κίνησιν , δτι έχ

τών ανατολών διά τοΰ νοτίου τδν δρόμον ποιούμενος,

πρδς τάς δυσμά; έπικλίνεται ; Τδ δέ σχήμα της γης

σφαιροειδές δν, καθώς φασιν οί τά τοιαύτα κατανοή-

σαντες, έν φπερ τώ <]λ''(ο περιλαμφθίί , κατά Λάσαν

ανάγκην έν τώ άντικειμένιο σκοτίζεται , τη άντιφρά-

ξει τού μέσου σκια^όμενον. Έπε\ οΰν άφεγγής ό τό

πος έκεΐνος και κατεψυγμένος είσαε\ διαμένει μήτε

λαμπόμενος ΰπδ τών ήλιακών αχτίνων μήτε Οαλπό-

μενος ■ διά τούτο τδν άρχοντα της εξουσίας τοΰ σκό

τους, τδν τήν άπαλήν τών ψυχών φύσιν ύδατος δίκην

άπολιθοΰντα διά τής πήξεως, κα\ σχληράν έργαζό-

μενον , Βοά^έαν τε και σκληρδν όνομάίει δ Λόγος,

τδν τής χατηφείας τού χειμώνος έργάτην , έκείνου

λέγο) τοΰ χειμώνος έν ω τήν φυγήν τών κινδύνων

άμήχανον λέγει τδ Εΰαγγέλιον. Έν αύτώ γάρ τών

κατ' άρετήν άνθούντων ή ώρα μαραίνεται.

Καλώς ουν άπελαύνει τούτον κατ' έξουσίαν ή βασι

λίδος φωνή · προσκαλείται δέ τδ μεσημβρινδν πνεΰμα,

τδ θερμόν τε χα\ άειφεγγές,δπερ όνομάζει Νότον , δι"

ου δ χείμαρρους τής τρυφής όεει, λέγουσα· Α'αί ΐρ-

χον, Νότε, διάπνενσον τόν κήχόνμου, χάίρ'ενϋά-

τίΜταν άρώματά (ίου · ώστε τή Βιαία πνοή , καθώς

έν τώ ΰπεριόω γεγενήσθαι τοίς μαθηταΐς ήκούσαμεν,

τοίς έμψύχοις φυτοϊς έπιπεσόντα κινήσαι τήν τοΰ

θεοΰ φυτείαν πρδς τήν τών άρωμάτων φοράν · καΐ

(5έειν παρασχευάσαι διά τού στόματος τήν ευώδη

προφητεία"/, χα\ τά σωτήρια της πίστεως δόγματα,

κατά πάν είδος γλώσσης άκωλύτως τήν εύωδίαν τών

διδαγμάτων προχέοντα. Οϋτως οι έκατδν και είκοσι

μαθηταΐ, οί έν οίκω τοΰ θεού πεφυτευμένοι , τή πνο?,

τϊ) τον τοιούτου Νότου , τήν διά τών γλωσσών διδβ-

* Ζ«εϋ. τι, 1ί.
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σναλίαν έξήνθήσίν. Διά

τιυΝότω ή νύμφη - ότι ΔίάΛνίυσο*· τό*· χτχϊΐύν μον.

Επειδή μήτηρ κήπω έγένετο παρά τής τοΰ νυμφίου

φωνής τοϋ ποιήσαντος αυτήν, καθώς περιέχει δ λόγος

κήπου και πηγής. Οϋ χάριν τον κήπον ούτής τήν

Έκκλησίαν τήν τοις έμψυχοι; βρύουσαν δένδροις δια-

.πνευσθήναί βούλεται, ώστε (5εΰσαι άπ'ούτών τά αρώ

ματα. Ό μέν γαρ Προφήτης φησιν , δτι Πνενσει τύ

χνεϋμα αύτοϋ, καΐ ρνήσεται ύδατα. Ή δέ τώ βα-

αιλικώ πλούτψ κομώσα νύμφη , προς τ& μεγαλοφυέ-

στερον έξάλλάσσει τά γεύματα, αρωμάτων ποταμούς

ποιούσα των τοϋ κήπου δένδρων έκρέοντας , δια τής

βίας τοϋ πνεύματος · ώστε διά τούτου μαθεϊν τής

Παλαιάς Διαθήκης πρδς τήν Καινήν τδ διάφορον ' δτι

ό μέν προφητικδς ποταμός έπληρώθη υδάτων · δ δέ

■οϋτο τοίνυν φησι χο* τοιού- Α βαΗοτίηη ηιβκιιι, ί]υηηαΌφΐί(Ιεηι ΙιογΙΟ ίαϊΐ π»3ΐβΓ λ

νοεε δροηδϊ ςιιί ίρδβιιι ΓβυίΙ, βΐεαΐ εοηΐίηεΐ δεπιιο

ΙιοΓίί βΐ Γοηιίδ. ΟιιαηιοΙιιβηι νυΐΐ διηιιτι ΙιοΠιιιη,

ηειηρε ΕεεΙβδίβπι, <|π;η βεβίεΐ 3Γΐ)0ΓΪϋυδ βοΊηιαΓιβ,

εΐίβιη ρβΓϋβΓί, ιιΐ βχ είβ ΩιιαηΙ αι·οπΐ3ΐ3. Ναπι Ργο-

ρΐιείβ ςιιϊϋβπι όϋεϊΐ : ΡΙαΰίΙ &ρΜία$ β]ΐιι, εί βαιηΐ

ααηα:%. δροηβα αιιίεπι Γβ§ϊΪ5 οπΐ3ΐ3 άίνίΐϋδ, ηιιιΐηΐ

Ωιιεηΐ3 άΑ ηΐ3]θΓβιη αττιρΙΗυιΙϊηβιη βΐ π»3(τηΐΠεβη-

Ι'κηι, Γβείεηδ 3Γοηΐ3ΐυηι Πυνίοδ βΠΙιιβηΙεδ ρβΓ ν'πη

δρίπΐυδ βχ »Γθθπ1)υδ ΙιογΙϊ. Οιιο ΓιΙ, ιιΐ ρβΓ Ιιοε ύΐ-

εεβπιιΐδ νβΙβπ$ Τβδΐ3πιβηΐί 3 Νονο ύϊΟβΓβηΐΪΛίτι»

φιοηϊβηι Πυνίυδ ςυίιίεαι ρΓβρηβΙιειίδ ϊηιρίεΐιΐδ ίυϊΐ

3ςυΪ3 , ενβηζβΙίεϋδ &υΙβιιι 3Γοπΐ3ΐϋ>ιΐδ. Τβΐίβ Πιι-

νίυδ 3Γθπ)3(αηι βχ ΗογΙο ΕεβΙββϋβ Οοβηβ ρβΓ βρίη-

Ιυηι, βΓ3ΐ πιβ^ηυδ Ρβιιΐυδ, 0ϋ]ΐΐ8 Λιιεηΐυιη βΐ'31 Οΐιπ-

βύαγγελικδς αρωμάτων. Τοιούτος ποταμδς αρωμάτων ■ $ιϊ ϋοηιΐδ οοΌγ. ΤαΙϊβ βΐϊιΐδ ΓυίΙ ίοβηηβδ, Ευεβδ,

ην, έκ τοϋ κήπου τής "Εκκλησίας δέων διά τοΰ πνεύ- Μέΐΐΐιχιΐδ, ΜβΓευδ, βΐ 3ΐϋ ηοΙ)ΐ1βδ ρΐ3ηΐ9Β Ιιοπϊ δροπ-

ματος , ό μέγας Παύλος, ου τδ ρεϊθρον Χριστού βχ, ςιιΐ ρβΓβρϊηΙΐ ΙιιεϊάΌ βϋδίΓΟ πιβπιΓιαηο, Γβεΐϊ

εύώδες ην. Τοιούτος άλλος Ιωάννης, ό Λουκάς , δ δυηΐ Γοη(β8 3Γοηΐ3ΐαπι, 8β3ΐβΓβ ΓβεϊβηΙεβ 1>οηιιπ»

Ματθαίος, δ Μάρκος, κα\ οί λοιποί πάντες τά εύγενή οόΌΓεηι Εναηςβίϋ.

9υτά τοϋ κήπου τής νύμφης, οί τώ φωτεινώ έκείνψ τώ μεσημβρινφ Νότω διαπνευσθέντες , πηγα\ αρω

μάτων έγένοντο , βρύοντες τήν τών Ευαγγελίων εύωδίαν.

Καταβΐμω, φησ\ν, ο άδελφώός μον , βίς κήχον Ωείοεηάαί, ίιιςυίΙ, ραΐηιείϊί Μβι/8 αά ΗοτΙνηι, οο·

αύτοϋ , χαΐ φαγέτω χαρχύγ άχροδρνων αύτοϋ. χαεάαΐ (τηοίν.$ ροηιοτηηι ιηοηιιη. Ο ^οεβιη ΙϊΙβΓαηι

ΤΩ πεπα4δρ"ησιασμένης φωνής ! ΤΩ φιλότιμου τε και

μεγαλοδώρου ψυχής , πασαν ϋπερβολήν μεγαλοφρο

σύνης νικώσης ! Τίνα δεξιούται πρδς εϋωχίαν τοις

Ιδίοις καρποϊς; Τίνι παρασκευάζει διάτών ιδίων άγα-

θών τήν πανδαισίαν ; Τίνα καλεί πρδς τήν τών πα-

61 βοηΠ(1βηΐ8Γ ρτοΐϊΐβπι! Ο «πίπιαίΉ ΠυειαΙκηι ε(

δρΙεπίΓκΙαπ), ςυκ οηιηειη (}υ»ιι(ιιηη'Ϊ8 ηια^ηαηι βυρβ-

Γ3ΐ Γηα^ηίΠορηίίαηι ! (^υβπιηαηι 3*1 εοηνϊνίυηι δαίδ

βχπϊρίΐ ΓΓυοιϊΙιιΐδ ? εοίιιβα) ρβΓ ϋοιιβ ρΓβρηι ραηΐ

εριιΐυηι ? Ουεπιηβπι νοεβΐ αά νβδοβηίΐϋΐη ϋβ ςυ*

ρεσκευασμένων έστίασιν ; Τδν έξ ου τά πάντα , κα\ Ο δυηΐ ρ-.ΐΓ.ιΙ» ? Ευηϊεχ ςυο δυηΐ οηιηί,ι, βΐ ρβΓ ςυεπι

6Γ ου τά πάντα, και έν ψ τά πάντα, τδν δίδοντα τοΐς

πάσι τροφήν έν εύκαιρία , τδν άνοίγοντα τήν χείρα

αύτοϋ , καΐ πληροϋντα πάν ζώον εύδοκίας , τδν άρτον

τδν έκ τοϋ ουρανού καταδαίνοντα , καΐ ζωήν διδδντα

τψ κδιμω, τδν πάσι τοϊςουσι τήν ζωήν έκ τής ιδίας

πηγής έπιρ^έοντα· τούτω ή νύμφη προτίθησι τρά-

πεζαν. Κήπος δέ έστιν ή τράπεζα, δ διάτών έμψύχων

δένδρων πεφυτευμένος. "Ημείς δέ τά δένδρα, είπε ρ

θή κα\ ήμεΐς οί τροφήν αύτψ προτιθέντες τήν τών ψυ

χών ήμών σωτηρίαν, ούτως είπόντος τοϋ τήν ήμετέ-

ραν εΰωχουμένου ζωήν ■ δτι Έμύνβρωμά έσπν, Ίνα

χοιώ τύ θέΛΊιμα τοϋ Πατρός μον. Δήλος δέ δ σκοπδς

τοϋ θείου θελήματος, δς ζάντας ΟέΛει σωΟηναι, καϊ

είς έχίγνωσιν άΑχ\0είας έΛΟεϊν. Αϋτη ουν ,'έστιν ή

έτοιμασθεϊσα βρώσις αύτώ»τδ σωθήναι ήμάς. Καρπδς

δέ ήμών ή προαίρεσις γίνεται , ή τώ δρεπομένω

ήμάς θεφ δι' έαυτής ώς διά τίνος άκρεμόνος τήν ψυ-

χήν έγχειρίζουσα. Χρή δέ διά τούτων ίδεϊν δτι πρό-

τερον ή νύμφη τψ καρπώ τοϋ μήλου καταγλυκαίνε-

ται είπβϋσα · Καϊ ύ καρπός αύτοϋ γΧνκνς έν τψ

στύματί μον ' καϊ τότε καρπδς καϊ αύτή γίνεται

ώριμός τε και γλυκαίνων, κα\ τψ γεωργώ πρδς εύ-

φροσύνην προκείμενος. Ή δέ τοϋ Κατα6ι\τω λέξις,

εύκτικήν Ιχει τήν σημασίαν , δμοιοτρόπως έκφωνη-

θεϊσα τώ,Ά7·ιασ6,τ}Γω τδ όνομα σον ' και γενη-

θι\τω τύ ΟέΛημά σον. Ώς γάρ έκεϊ τήν εύκτικήν

Ιμφασιν δ τών ρ^ητών έκείνων σχηματισμδς πεοιέχει,

οκιιιί» , <Ί ίη φιο 01111113, ηυί «1;ιΐ οιηηίΙ)υ8 αΐίιιιεηΐυιη

ϊη ΐειηροΓβ δυο, ηυϊ ηρβΓΪΙ Γη3ηιιηι ειιηηι, ει ίηιρίεΐ

οιηιιβ 3ηίηΐ3ΐ ϋοη3 νοίυηΐβίε, ρβηεηι ηυί <]β εο?1ο

(ΙεδεεικΙΊΐ, ει <]:ιΐ νίΐ3αι ηιυηαΌ, ηαϊ εχ ρΓοριίο

Γυηΐε »ά οπ)ηΪ3 ςιι»; βιιηΐ νϊΟ«) Γ.χ ϊι εηιβηβΓβ ε(

8β3ΐυΓΪΓε; Ιιυϊε 8ροη83 βρροηίΐ πιεη83ΐιι. ΗοΓίυβ

ΠΙΙΙΠΠ β8ΐ Ι11βηδ3, ρΐ3Πΐ3ΐ113 ρβΓ 3Γΐ)0Γβ8 3ηϊηΐ3ΐ38.

Νο$ 3ΐιΐειη βυηιυδ 3γΙ>ογ68, ςυ3ΐιϋθφΓκ1βιιι ηοβ

ςυοα,υβ δΐιιηιΐδ ψπ εί είϋυηι 3ρροηίηιυ8, 83ΐυΙβοι

ηθδΐΓ3πιιιι 3ηίιη3ΐυηι, πιπί βίο (ΙίχβΓΪΙ Ϊ8 (]ΐιί εοηνϊ-

τίο ηοδΐΓ3ηι εχεϊρίΐ 3ηϊηΐ3ηι : Μεαι αϊ π'ί>««, υ( (α-

ααιη νοίιιιιίαίετη Ραΐήίηιεϊ*. ΕδΙ 3ΐιΙεηι ιηβηίΓεδΙυι

δβορυδ (ΙίνΊηχ νο1υηΐ3ΐίδ, ψη νηΐί οηιηεα Ιιυιηιηΰΐ

ειιΐυοί βεή, εί νεηπε αά ααηίιίοηειη νεήΐαΐϊ» '". Πιο

εβί εΓβο εί ρίΓβΐυδ είυιυ,ιιΐ ηο8 ββίνί δϊιηαβ. ΚΓϋ-

εΐυβ βιιίεηι ηοβίεΓ εδί Μκ·π ηΓΐιίΐπί βίβεΐίο, Ουο, (]υί

ηοδ ιηειίΐ η ο όεεβΓρίι, Ι3ηςυ3ΐη ρβΓ ςιιεηκίβπι Γ3-

ηιυπι ΐΓ,κΙοηδ .ιηίηΐ3πι. ΡεΓ 1 1 .-»-*- βιιίβηι νίιΙβικΙυΓίι εβί

ηιιοίΙ 8ροη83 ρΓΪυδ ηΟΐείΐυΓ ϋιιίεβιΐϊηβ ίτυείυβ ροιηϊ,

ιι( ηιι% αΊχβΓΪΙ : Κι (τηοίηε <■;«> άηΐάί ίη ανίΐατβ

ηχεο, εί Ιυηε ίρ$3 ηυοηυβ ΓΓυείυδ βδ( ρυΙεΙιβΓ, βΐ

«ΊιΙεείϋηβ βΙΓιείβηδ, ει β^γϊροΙχ ρΓοροδϊΙυδ 3(1 Ιχιί-

ιϊ3πι. ΙΠικΙ 3υΐεηι νοοαίιιιίπιη, ΰειεεηάαΐ, 1ια1>βΙ

ορίπηιϋ 8ί§ηΊ0ε3ΐϊοηειη, εο ηιυιΐο ρΓθΐ3(υπι ςυο Η-

1 αιΐ : 8αηοίίβεείντ ηοηιεη ίηαιη ; εί βαί νοίνηίη* ίηα ".

Ουοηιοάο εηίηι ίΙΙίε ορίηπάι δϊςηίίΐεβΓιοηεπι εοηΐί-

ηεΐ ίΙΙοΓυπι νβΓοοηιιη Π^ιιγ.ί, \Ιζ Ιιίε ηυοηιιβ ϋΐϋά,

0 Ρ$3ΐ. ειινιι, 18. ' Ιοαη. ιν, 34. "ΙΤίαι. ιι, 4. " ΜαΙΙη. νι, 1».
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Β

ϋε$εεηάαΐ, ο$ι νοίυιη δροηδοε, ϋβο οδίεηϋεηΐϊδ Α

«ϋει-ΐ3ΐειη ροπιοπιιη νίιΊυΙίδ. 1>β50βη$ιΐ8 βυΐεηι η-

§111(1031 οριΐδ ΙχΜίίμιιίΙ.Ίΐίδ βΐ εη3Γί'3ΐΪ8 ίιι Ιιοηιίηθ8.

ϋ ιιο πι η πι εηίπ) Πεπ ηοη ροΐείΐ, υ( 31'ιΙετ α$$υιη»ιτιιΐΓ

αά ΑΙΓιβδίιιιυηι, ηΐδί ίηοϋηβΐυτ αι! ηυηιίϋΐβίεηι 3ε

<1ερι·εδ8ίοπεηι, ψπ ηιαηδίιείοδ 355ΐιηιίΙ Οοηιίιιιΐδ ,

ρπιρίοπΜ ίη δηηΐϊιηε 33εεη(1εη$ δροη>3, αιΐνοοαιι»

«ΙβϋυοΙίοηβιη Γ3είεηιΐ3ηι 3ΐι 60 ςυί ϊπεΓιηαΙυΓ, ορίαΐ

ιι ι ίρβε (Ιεβεεη(ΐ3ΐ 3 $υ3 πΐ3(;ηί1α(1ϊηε, υΐ ειιηι 3888-

ςυϊ ροδδϊηΐ αυί ίηΓεπυβ νεΓδβηΙιΐΓ. βιιί βυΐεηι άίχϊΐ

ρεΓ ρι·ορηεΐ3πι : Τε αάΚχιε ίίΐίε Ιοηηεηΐε, εεεε αά·

»ηιη " : ρηιΐδςιηπι εχίτεί νοίιιπι δροηβχ, 3ΐΐ(1ίνίΐ ε»

ςοχ εδί ρΓεε3ΐ3, εΐ ρΓχρ3Γ3ΐίοηεηι εοηΐίδ ε'ιΐδ :π-

Ιειιϋίι, εΐ ίη ΙιογΙο ΓιιίΙ ρι:ΐ'Π:ιΐο 31) αιΐδΐπ), ει ΓπιεΙιιβ

3Γ0ΐ»3ΐιιπι άβοεΓρδίΐ, ει ΊηιρΙείιις ΓιιίΙ ροπιΊ$ νίπα-

Γι$, εΐ η3ΐΓ»Ιίοηεηι ίηβΐηιχίΐ εοηνίνϊαιη, δροηβχ δίε

ιΐίοοιίδ : Ώε$εεηάϊ ϊη ΗοτΙηιη ιηεηηι, ιοτυτ ηιεα &ροη-

ια. Μι'μηϊ Μ^ιτΑαιη ηιεατη εα>η ατοηιαί'ώχα ιηεϊί.

ΟοτηεάΙ ραηετη τηεαηι ειιτη ηιεΙΙε ηιεο. Ιϋϋι νίιιηηι

νχεηπι εητη Ιαείε χηεο. ΟοηιειΙϊΐε, ρτορίηηιιί τηεϊ, ει

ΙήΗΐε, εί υ>ώτία\ηιη'ι, (ταΐτεε τηεϊ.

\Ί(1οδ ηυβιηβοΊηοα'υηι ιΐοη'ι ηι:ι^ηίΐπιΙίηο εχ$υρβΓ31

ρείΊΐίοηεσιΤ Ορίανϊΐ κροηδα Γιεη δίοί Γοηΐεβ 3γο-

ιΐ43ΐιιπι. 8113$ ίη ηοηο ρΐ3η(33 ρει-Παπ βιΐδίΓΟ ηυί

ΆαΙ 3 ιιΐ(.τί(1ίβ, ε( Γπιοΐα ροηιοΓυηι 3§πεοΐ3πι βχεί-

ροΓο. Ηοε 3υΐεηι ευϊνίβ βδΐ ρεΓ8ρίευυηι, αυο<1 οηι-

ιιΪ8 Ιιοιιιΐδ 0(1ογ 681 το1υρΐ38 8ειΐ8υ5 ο!Γ.ιεΐιΐ8. Ροηΐ3

:ιυΐβπΊ βυηΐ 3ά εδαπι ίκι&βοίΐΐίοπδ νίηυΐίδ ςυβιη 5ΪΙ

ρ3ΐιΪ8, ςαοά1 αΐΙΊηεΐ 3(1 υοηΒΐη εοπιηι (]υί βΐυηΐυτ

Ιΐ3ΐιϊΐυ(1ίηειιι. ΙΠβνεΓΟ πιπί ϊη βπυιη Ηονιιιϊι όεβεεη-

αΊβδεί, εί ϊη \ά ([110(1 εβί ιιιη'ιΐδ εί ρΓεΐίθ8Ϊυ5 ίϊιι-

εΐιιυπι πιυΐίββεΐ ηαίιιηηι, άβοβι-ρ'ιΐ ςυίιίοπι εχΐιοι-ΐο

ιιινιτίιοηι ϊηνεηίβηι εαπι 8υΪ8 3Γθπΐ3ΐί1)υ3. ΑΙ) ίρβο

βηίηι 0850.8Ϊ ςυίά δίΐ ριιΗΙιππτι 3ε ηοηοδίυπι, ϊη

ςιιοευηςιιε ίυεΓΪΐ ίηνεηΐυπι, βεπηο ρι·#άϊε3νίι ρπ>-

ρηβΐίοιίδ. Ργο ροηιίδ βιιίεηι είΒείΙ ιιΐ 3Γ00Γεβ ρ3ηεηι

ίοΓβηΙ ηιϊβΐυιη ευηι πιεΙΙβ 8ΐιο. Ει βίο εχρϋεείιΐΓ

ρι-ορηείίειιιη ϋίικί, ηυοά ε]υβ πιεΙ, βΐ εχίεηι ρυΐ-

οΙΐΓ3 3ε 1)οιΐ3, εί νίηυπι 31) ίρβο ΙιλκπΙιιγ εοηΐεηι-

ρ£Γ3ΐυπι Ιαοΐο ε]υ8. Εχ ίριο εηϊηι, εί ρετ ϊρ$υηι,

ει ϊη ϊριο »ηηΐ οηιηία ". Ο 1>ε3ΐ05 ι'Ι1ο8 Ιιογ108,

ηυοΓυιη ρίβηίαβ Ιβίεβ ίπιείιι* ρΓοάυεεΓε ΐεβοΐυπι

08ΐ, υΐ ϊη οπιιιβ §βιιυ5 ηυΐΓίπιεηΐ!, ρΓΟ Γπιεικϋ ο*ε- ρ

5Ί(1επο οοη^ΓυοηίοΓ ΐΓ3η5ΓθΓηιεηΙιΐΓ ! Εί εηϊηι ευί

))0ΐιιΐ8 οίΙοΓ 5ΐι ηΐ (ΙοΙίοίιο, ΓιΙ ιηνπ ίκι, ροτ ΙεΓΓβιιοπιηι

ηιβηι1)ΓθΓυηιιτιθΓΐίΟε3ΐ1οηετη ριΐΓβηιεί οεηε οίεηιεηι

ΐ:ιιΐ(]ΐκιηι υη^υεηΐυπι βχεοςαεηδ νίοιιι, εοηίβηι-

ρβΓ3ΐ3ηι εχ ναΓΪϊ8 ει άίνβΓ8Ϊ5> νίηυΐί» 3Γοηΐ3ΐί1)υ5.

Εί »υΐεηι ιρΓι ςυβεΓίΐ ηηΐΓίαιβηΙυηι ρεΓίεείίυβ, ΓιΙ

ρ3ηΐ3, ςυί ηοη 3ηιρΙίυ8 οοηιοάαιίΓ ευηι Ιβεΐυείβ

ίβΓεδίίουβ, ηΐ Ιβχ ]ϋ1)βΙ ίη ρΓ338εηΐί εηϊηι εβί

3Π)3ηΐυ(1ο ΙβεΙυεχ : βεά ορ8οηϊυηι &ϊ1)ϊ ϊρ8Ϊ ιηεΐ εΟί-

είεΐυΓ, ςυβηιΐο δυο ΙεηιροΓβ ΓΓυοίυδ νΪΓΐυΐϊβ 8ειΐ8υ$

»ηίηΐ5Β βΓΠεϊεΐ ϋυΐεειίίηε, ευ]ϋ5 τεί εεΠυιη βι-βυ-

ιηεηΐυιη β8ΐ ρβηίδ ςηί ροδί ΓεδαΓΓεεΙίοηεηι Οοωίηϊ

οϋτο> χα\ ένταΰθα τδ Κατα£>\τω , εύχή τ?)ς νύμφης

έστ\ν έπιδίίχνυμένηί τφ θεώ των της άρετής άχρο-

δρύων την εύφορίαν. Ή δέ κατάβοσις τδ τής φιλαν

θρωπίας Εργον διασημαίνει. Επειδή γαρ οΰκ ίστιν

άλλως άναληφθήναι πρδς τδν "Γψιστον, εί μή τρδς

τδ χθαμαλώτερον έΐϊίκλιθείη δ άναλαμβάνων τους

πραεϊς Κύριος , δια τοΰτο ή άνιοΰία πρδς τα ανω .

ψυχή , τήν παρά τοΰ υπερκειμένου χειραγωγίαν

προσκαλουμένη , ύποκαταβτ,ναι αϋτδν τοΰ Ιδίου με

γέθους εΟχεται , ϊνα τοις κάτω έφικτδς γένηται. '0·

δέ ειπών διά τοΰ προφήτου · δτι "Ετι ΛαΛοϋηός

σου έχέϊ , ιδού πάρειμι · πρ\ν έπεξελθεϊν τί) εύχη

τή" νύμφη, κα\ ήκουιιεν ων εδεήθη, καΙ τί" έτο-.μαιία

τής καρδίας αύτής προσέσχε , και ίν τψ κήπω έγέ-

νετο τω διαπνευσθέντι ύπδ τοΰ ΝΛτου , κα\ τους καρ

πούς των αρωμάτων Ιδρέψατο, καν τών τής άρετής

άκροδρύων ένεφορήθη , κα\ διήγημα τήν εΰωχίαν πε·

ποίηται , λέγων ούτωΛ πρδς τήν νύμφην · Κατέβην

είς χήπον, ά6ελφι\ μον νύμφη. Έτρύγησα σμύρ-

χατ μου μΐτά άρωμάτωτ μου. Έφαγοτ άρτοτ μον·

μετά μέΛιτύς μου. "Ελιου όϊτόν μου μετά ι·ά-

Λαχτός μου. Φάγετε, οΐ π.Ιι\σΙογ μοϋ, χοΛ χίετε,

χαΐ μεΘύσθητε, άδεΛφοΙ μου.

Όρ3ς πώς ύπερβάλλει τη μεγαλοδωρεά τήν αΓτη-

σιν; Αρωμάτων ε&ξατο γενέσθαι πηγάς ή νύμφη,

τά έαυτής έν τώ κήπω φυτά διαπνευίθέντα τώ έκ

μεσημβρίας έπιπνέοντι Νότω, κα\ τώ καρπώ τών

άκροδρύων τδν γεωργδν δεξιώσασθαι. Τοΰτο δέ παντί

δήλον, δτι πασα ευπνοια, τής δσφραντικής αίσθήσεως

ήδονή γίνεται. Τά δέ άκρόδρυα τής τοΰ άρτου δυνά

μεως κατά τήν βρώσιν ώς πρδς τήν τών τρεφομένων

εύεξίαν έστ\ν άτονώτερον. Ό δέ καταδάς έπΐ τδν

έαυτοΰ κήπον, κα\ πρδς τδ μεΤζίν τε %αΧ τιμιώτερον

τήν τών καρπών μεταβαλών φύσιν, δρέπεται μέν εκ

τοΰ κήπου σμύρναν εύρων μετά άρωμάτων αϋτοΰ.

Παρ1 αύτοΰ γάρ είναι εί τι καλδν, έν φ«ερ εύρεθή,

ό προφητικδς ΰμνησε λόγος. Άντ\ δέ τών άκροδρύων

δρτφ "Ιρύειν παρασκευάζει τά δένδρα, συναναμε-

μιγμένψ μετά τοΰ μέλιτος αύτοΰ. ΚαΙ τούτψ τδ προ-

φητικδν συνεκφωνείσθω, δτι αϋτοΰ τδ μέλι, ώς και

τά λοιπά τών άλλων, κα\ τδν οίνον άπ' αυτών άρύεται,

συνανακεχραμένον τώγάλακτι αύτοΰ. Έξ αύτοΰ γάρ

χαϊ δι" αϋτοΰ χαϊ είς αϋτύν τά χάττα.'Ο μακαρίων

κήπων έκείνων, ων τά φυτά τοιούτοις βρύειν καρποΐς

μεμαρτύρηται, ώς πρδς άπαν είδος τροφής κατά τήν

έπιθυμίαντήςάπολαύσεωςάρμοδίως μεταποιεϊσθαι!Τώ

μένγάρ διά τήςεύωδίαςτρυφώντι σμύρνα γίνεται, διά

τής τών έπιγεϊων μελών νεκρότητος, τδνκαθαρδν κα\

εύ(ϋδη μυρεψών βίον, τδν έκ ποικίλων τε καΙδια<ρόρων

τών τής άρετής άρωμάτων συγκεραννύμενον. Τώ δέ τήν

τελειοτέραν έπιζητοΰντι τροφήν, άρτος γίνεται, ούκ-

έτι έπΐ πιχρίδων έσθιύμενος, ώς ό νόμος διακελεύεται*

πρδς γάρ τδ παρόν έστιν ή πικρίς · άλλ' βψον έαυτώ

τδ μέλι ποιούμενος, δταν έν τώ ίδίψ καιρώ ό καρπδς

της άρετής καταγλυκαίνη τά τής ψυχής αισθητήρια,

ου άπόδειξις δ μετά τήν άνάστασιν τοΰ Κυρίου προ

φανείς τοϊς μαθηταϊς Λρτος έστ\, τώ κηρίω τοΰ μέ-

" Ι&αί. Ι.ΤΙΗ, 9. ·» Κοω. χι, 36. " Εχοά. ΗΙ, &.
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Λιτός ήδυ^μενος. Τώ διψώντι δέ κρατήρ γίνεται πλή- Α 3ρρ3ΓθίΙ ιϋδεϊρυΐϊβ Ίπ ίβνο ιηβΐΐΐδ εοηάϊΐυδ. Εϊ 3υ-

ρης οΓνου χαϊ γάλακτος, οΰ σπβγγιά χολή1 τε κα\ δξει

διάβροχος, ο?αν οί Ιουδαίοι τω ευεργέτη την φιλοτη-

σίαν ένδεικνύμενοι διά τοΰ καλάμου προτείνουσι.

Πάντως 8έ ούκ άγνοοΰμεν τά τών είρημένων αινί

γματα· πώς δένδρον ήν σμυρνηφόρον 4 Παϋλος, 4

καθ' ήμέραν άποθνήσκων, χα\ αύτδς έαυτώ διδοΰς

το τοΰ θανάτου άπόκριμα, κα\ διά καθαρότητας τε

χα\ άπαθείας άρωματίζων, δσμή ζωής τοΓς σωζομέ-

νοις γινόμενος · πώς δε σιτοποιεϊ τά ίμψυχα τοΰ κή

που φυτά τώ δεσπότη τοΰ κήπου, ώς μαρτυρεί 4 έπ\

τοΰ θρόνου καθήμενος ■ δτι ΈπεΙτασα, χαϊ έδώχατέ

μοι φαγε'ιγ. Άρτος γάρ ευφροσύνης έστ\νή εύποιΐα,

τώ μέλιτι τής έντολής γλυκαινόμενος ■ πώς ίέ πάλιν

οίνοχοεί τώ νυμφίω τά εύερνή τοΰ κήπου φυτά, πρδς

ους τοΰτό φησιν ■ δτι ΈδΙψησα, χαϊ έποτίσατέ με,

γάλακτι τόν οΓνον κεράσαντες , ούχ δδατι, κατά

τήν τών καπήλων συνήθειαν. Τδ δε γάλα ή πρώτη

τής άνθρωπίνης φύσεως έστι τροφή, ή καθαρά τε κα\

άπλή, ήδντως νηπιώδηςκα\ άδολος, χαΐ πάσης πονη

ρές αιτία.- κεκαθαρμένη.

Ταΰτα ειπών πρδς τήν νύμφην δ λόγος, περιτίθετα;

τοις πλησίον τά τοΰ Ευαγγελίου μυστήρια, λέγων·

Φάγετε, οί χ1τ\σΙογ μον, χαϊ χίετε, χαϊ μεθύσθητε,

άδεΛφοί μου, Τψ γάρ έπισταμένωτάς μυστικάς τοΰ

Ευαγγελίου φωνάς, ουδεμία φανήσε-αι διαφορά τών

ένταΰθα (5ητών, πρδς τήν έκεί τοις μαθηταϊς γινομέ-

νην μυσταγωγίαν, Ωσαύτως γάρ ενταύθα κα^ έκεΐ

Ιβηι ςιιί βίΐίι Οι ιπιΙβγ νίηί βΐ 1»εΙΐ$, ηοη βροηβία

ΓεΙΙβ 61 βεβίο ιηιΙ>ιιΐ;ι '5, ςυβηι ΙΚΊιγλμ μκιιιι οβίεη-

ιΐοηΐο» ηιΐΗΐίΙίεεηΙϊβπι ρβΓ «πιικίίηβιη ροπ-ΐςυπί 1κ>

ηείαείΟΓΪ. Οιηηίηο βυΐεπ) ηοη ϊ&ηόπιπιιικ χιιίζηιηΐ,Ί

βυηιηι ςυχ (ΙίεΙα βυηΐ : ηεπιρε υ,υεηιαάΊηοιΙυη) αι -

οογ ιιι ν ιτΙι ;ιιιι ΓβΓβηβ 6Γ31 Ραα1υ$, (μιί ςιιοΐϊϋίε ηιο-

ΓίευίΐιΐΓ '·, 61 ϊρββ βίοι ιΐηΐκα Γε$ροη$υηι ηιοιίίδ,

61 ρογ ρυηοΐεηι ει ιϋνίικιηι νΐΐχ ίηβΐίΐυΐίοηεπι 3γο-

ιη3ΐίζαη$, Γιβίιβΐ ςιιοιίαιηηιοϋο υάΌΓ νίΐχ ϋβ ςιιί

$3ΐνί Ιΐιιηΐ 17 : ςιιεηΐ3ά,πιοόΊιηι.Ληϊπι:ιΙχ πογΙϊ ρίβηΐχ

ιίοπι'ιηο ΙιΟΓίί ρηηι-ιιι (αείυηΙ, ιιΐ Ι68ΐ3ΐυτ ηιιί 86<1βΙ

ίη ΐηΓοηο, ϋίοεη$ : Ειντϊύ, βΐ άεάϊίΐίι ιηϊΑΐ αά οο-

ιηοάβηάαιιι '\ Ρβηΐβ εηίηι Ιχΐίιίχ εβί 1>εηεΓιεειιΐί3,

εοηϋίΙιι$ ηιοΙΙο ρι·χοβρΙΐ ; ηϋβιηβιΙιηοάΊιιη βιιίεηι

^ ΓυΓβιιβ $ροη$ο ροΐυιιι ρι-χϋβηΐ ΟοΓβηΙεβ ηοηΐ ρ1»η-

ι.ΐ', ηυίΐηιβ ΙιοειΙίείΐ, 8ίΐκ\, είροίηχηηιίΗίΛΐάΜ'η,

νίιιιιηι Ι.κ [(■ ΙβηιροΓηΙιιπι, ηυη 3ςιΐ3, ιιΐ ηιοβ ε&Ι

εβιιροηιιηι. ί.3ε :ιιιΐ«ιη εβί ρπιηυπι ιιυΐΓίηιεηΐυηι

Ιιυη)3ΐια3 η3ΐιιι·χ, ριιηιηι εϊ δίπιρίβχ, εϊ νβΐ'β ΐιιΓαη-

Ιϋε 61 δίηε ιΐοΐο, εϊ 6χρυΓ£3ΐυινι ίΐϋ οηιηί ηιαΐ»

031183.

Ηχο ευιη ογβΓιο (ΙίχϊδβεΙ 8ροη$9β, βρροηΐΐ ριο-

ρίηςυϊβ πιγ8ΐεΐ'ί3 Ενβη^εΓιί, (Ιίοβηβ : £«ηκά\ΐβ, ρτα·

ρίηηνϊ ηιβί, βΐ ίη«6π'βηιίηϊ, [ταΐτε» ηιβι'. Δριΐιΐ βο$

01)1111 ςιιϊ κΙυηΙ ηΐ)-8ΐίο38 νοεε8 Ετβη^βΐϋ, ηαΙΐ3 6&(

(ΙίΠεΓοιιΐϊ.ι οοηιπι ηιιχ ηίε μπιι νεΓίιοΓυιιι 31) εα

(]ΐιχ ΊΙΙίο οχηΊοείυΓ <1Ϊ3θΐρυ1ϊ3 πιν8ΐ3@ο^ί3, ηβπιρβ

ιιιν8ΐεήοΓυιη 8βυ 83εΓ3ηιβηΐ0Γυιη ίηβΐϊΐυΐίοηε. Ν.πιι

φησ\ν 4 λόγος Ά,Φάγετε χαϊ πίετε. Ή δέ πρδς τήν £ &ΐ ηιίΙϊΙβΓ 61 ίΙΓιο, 61 Ιι'ιο (ΙϊοΊΐ δεϊϊρΙυΓ» : ΟοιηβιΙίΙβ

.. ΙΛ !_ Λ., ι -β_ ?. - . ι ' 1 .... ■ . ιι-.. ι · .
μέθην προτροπή ήν ένταΰθα τοις άδελφοϊς δ λόγος

πεποίηται, δόξειεν άν τοϊς πολλοίς πλεϊόν τι παρί τδ

Εϋαγγέλιον Εχειν. Εί δέ τις άκριβώς έξετάσειεν, κα\

τούτο σύμφωνον τοις εύαγγε,λικοίς εύρεθήσεται. "Οπερ

γάρ ένταΰθα τώ λόγω τοις φίλοις παρεκελεύσατο,

τούτο έκεΐ διά τών ίργω,ν έποίησεν, διότι πάσα μίθη

ίκστασιν εΓωθε ποιεϊν της διανοίας, της κεκρατημένης

ύπδ τοΰ οίνου. Οΰκούν όπερ ένταΰθα προτρέπεται,

τούτο διά τής θείας εκείνης [ϊρώσεώς τε κα\ πόσεως καΐ

τότε έγίνετο, κα\ πάντοτε γίνεται, συνεισιούσηςτή Τρώ

σει τε και τή πόσει τής άπΐ> τών χειρόνων πρδς τά βελ

τίω μεταβολής χα'ιέκστάσεως.Ούτωμεθύουσι, καθώς ή

προφητεία φησιν, οί τήν πιότητα τοΰ οίκου τοΰ θεοΰ

πίνοντες, και τώ χειμά^ιίψ τής τρυφής ποτιζόμενοι.

βί ϋίιίΐε. ΑιΙΙιοΓίαΓιο βιιίειη 3(1 εΐιπείβίεπι ηυβιη Ιιίε

(ι·3ΐΓίΙ>ΐ)9 Γεοίι δεπ°ρ(υΓ3, ροιυοΓίΙ νίιΙοΓί ιιπιΐιίκ Ιι»-

Ιμί ι: αΓιΐ|ΐιί(1 3ΐιιρΓιυ8 (μκιπι Εν3η£ε1ίυιιι. 5εϋ 8Ϊ Ιιοε

^ΙΊΙίςεηΐεΓ ει 3εουΓ3ΐ6 ΓιιεΓΪΙ 6Χ3ΐιιίιΐ3ΐιιηι, ϊιινεη'ιε-

ιιιγ οοη8ι)ιι3γο νιτϋΐ» εν3ΐΐ(;οΙίοΪ8. (^ιιοιΙ εηϊιη Ιιίς

νοΓίιο ]ιΐ88ίΐ 3πιίοί$, Ιιοε ΊΙΙίε ΓβΊ ρ«» ΓεοίΙ, ηυ3ΐκ1ο-

ηυ'κίειυ υιιιηίβ εΙ)Γίεΐ38 8θΙεΙ εΠίοβΓΟ, υΐ ηιεηβ οχ-

οεββυηι ραΙϊαΙιΐΓ 3 νίηο 8υρεΓ3ΐ3. ΟιιοιΙ ιτ^ο Ηίο

αιΙΙΐϋΠ.ιΐυΓ, Ιιοο ΐηηο ηυοςυε ΓϊεΙαπι 681 ρεΓ ϋ»ί-

ιιιιιη ίΙΙιιιιι οϊΐιυηι οί ροΐυιη, ει εειηρεΓ Γιΐ, βίηιυΐ

οοητβιιίεηΐε ευιη οίυο εϊ ροιυ ιηυΐϊΐίοηε 61 εχεε88(ΐ

α ϋεΐειίοΓίΙιΐΐ8 3ϋ ε3 ηιιχ βιιηΐ πιε1ίθΓ3. δίο Ιη—

εΙιΐ'ίβιιΐυΓ, ιιΐ (ΙίείΙ ρΓθρ1ιεΙΪ3, ηιι'ι ΙιϊουηΙ εχ υΙιεΠ3ΐβ

(Ιοιηυβ, ει ροίβηΐυΓ ΐΟΓΓειιΐε (Ιε1ίεί3Γυηι (}ιιο·

"Ωιπερ έμεθύσθη ποτέ κα\ 4 μέγας Δαβίδ, ότε έκβάς Ο ϊιιβίιΓΪαΙιΐδ αΐίςαηηιΐο ΓυίΙ εΓιβιη ηΐ3ςηη8 ϋανϊιΐ, υΐ

αύτδς έαυτοΰ, κα\ έν έκστάσει γενόμενος, είδε τδ

άθέατον κάλλος, κα\ τήν άοίδιμον έκείνην φωνήν έξε-

βόησεν · δτι ΙΙάς άνθρωπος ψεύστης · λόγω τών

άφράστων θησαυρών έπιτρέπωντήν έρμηνείαν. Ούτως

έμεθύσθη και 4 νεώτερος Βενιαμίν Παύλος, δτε έν

έκστάσει έγένετο λέγων Είτε γάρ έξέστημει; θεφ'

πρδς έκεΐνον γάρ αύ:δν ή ϊκστασις ήν · είτε σωφρο-

Υοϊιμετ, νμΐν ' ώς έδείκνυε τοις πρδς τδν Φήστον

λόγοις, έαυτδν μή μαινόμενον, άλλά σωφροσύνης τε

χα\ δικαιοσύνης άποφθεγγόμενον δήματα. Οίδα καΙ

ιδν μακάριον Πέτρον έν τώ τοιούτω τής μέθης είδει

(]1ΐί 011111 3 86 6X068518561, 6( ΓυΪ8861 ΪΠ 6Χ8138Ϊ, VI-

ιΐίΐ ρυΙοΙιπίυκΓιηειιι ηιιχ ηοη 030"ΐΙ 8υο αβρεείιιηι,

Ϊη5ί£ηεηιΐ|υ6 ει εβΙεΙίΓειη ίΙΙϊηι εχοίβηιβνϊΐ νοεεηι :

Οηιηί« Λοηιο ηιβηάαχ ,0, ΟΓηιίοη ί ΐΙιεβηυΓΟΓυιη ΐη-

εθ3ΐιΊΙίιιιιι ρεηηίιίειίδ ίιιίβΓρΓβΐίΐίοηβιη. 8ίο ίη-

εΙίΓΜίυβ ςυοςιιβ ΓυίΙ ιιονιιβ ηοβΙβΓ Βεη]3ΐιιϊιι Ρΐυΐυβ,

ηυοηϊβιη ΓυίΙ ίιι εχ5ΐ38Ϊ ευιη α'ϊοβΓεΙ: 5ί»« βηίιη εχ-

α»ιϊηΐΗ$, Ώεο (αά ίΙΙυιη εηϊιη 6Γ3( εχοεβ^υβ), <ϊιι«

$οΜϊ ινηια$, νορϊ* " ; βϊοιιΐ ουιη Ίη ίίβ ψιχ ά'\οοΙ>&\

Ρεβίο, 8β ηοη ΐη83ηίΓ6 6Ηυηΐί3ΓβΙ, $6(1 Ιοςυί νβΓΐ»

8ο1)πεΐ3ΐΐδ εϊ ]ιΐδΐί(ίχ ". Νονί ειίαηι 1)εαΐυηι Ρείηιπι

" ίιιε. χχιιι, 36. '« I €ογ. χν,δΐ. 'ΜΙΟογ. ι,16. " ΜϊΙΙη. «ν, 35. ,! ΓδϊΚ χ*χν, 9. "· 1***1.

οχν, 11. ·' 11 Οογ. ν, 13. " Αοι. «τι, ϊ\ ί^.
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Ϊ1Ι Ιιοε ββηβΓβ ρΙ)Γίβΐ3'.ϊ», βΪΓΠυΙ ε· βδΐΐΓίβηΙβηι ει Α πρόσπεινόν τε δντα δμοΰ χαϊ μεθύοντα. Πρ\ν γάρ την

ίιιβίιπβΐιΐϊ». Ρπαδππβηι βηίηι εοΓρόπιΙβ βδββΐ βϊ

«ΙΙαΙυπη ηιιίπηιρηίιιηι, ευπι ΡβππΓβΙ βί νβΙΙβΙ £<ι-

513Γ6, δΐΐίδ ίρδί ρ3Γ3Ι)ΐίΙ)ΙΙ3 Π)6η»3Π1, ΙίΙ ίΙΙί (ΙίνίΐΙΠ

εΐ 8θΙ)Π3 νίδίο, ρβΓ πυ3ΐη ίρ$β 3 κβ'ιρ$ο βχεεϋίΐ, εΐ

βν3η·;ε1ίειιιη εοηΐβιιιρΚιΐιΐΓ Ιίηίβυηι, ςυβίυοΓ ίηίΐίίδ

πΐι 3ΐΐο < I ί > 1 1 1 ϊ 1 1 ϊ ίη ΙβΓΓβιη, οηιηβ ^<:ηυ$ Ιιοιηίηυηι

ϊη $« εοηΐίηβηδ Γυηη3ΐοηιηι ίη Γυπηί» ίηηυπκ·.Γ3-

1)ϊΙΊΙ)υ$ νοΙηείΊΐηι, ηιΐ3<1ΐΊΐρε<]υιη εΐ ΓερΙίΙϊιιπι 1>β-

ίΐίηπιηι, ρΓΟ πιιιΐι'ψΐίπ ναποπιηι εηΙΙιιιιηι εΐ δυρει·-

Βΐίιίυηιιιη (1ίνβΓδίΐ3(β. Κχ ηιιίΙ)ΐΐ5 ΡβίΓΟ ]ιιΙ>ε( ομ-

Ιϊο, ιιΐ ίιΐ δβεπΩεεΙ ςυοά" ε$ΐ ΙιεΙΙυΊηαηι εΐ βχρβΓβ

Τ3ΐίθηΪ9, III ϊ ί 8 ρΐ1Γ£3ΐίδ, ί[110ιΙ Γ6ίΐ31 δίΐ βδευΐβη-

1 ιι πι , ψκιικίο ΙπκΙίΙιΐΓ ιιικίιιηι νβΓΐ)αιη ρίβίβΐίδ, ουηι

ηοη δβιηεΙ άΊχβηΐ νοχ ϋίνίηβ , ηοη ββδβ ίιηριιπιηι

σωματικήν τροφήν προσενέγκαιθαι , δτε έγένετο

πρόσπεινος χα\ ήθελε γεύσασθαι, παρασκευαζόντων

αύτψτών ιδίων τήν τράπεζαν, γίνεται αύτψ ή θεία τε

κ»\ νηφάλιος μέθη, 8ι' ής έξίσταται αΰτδς έαυτοΰ,

κα\ Οίωρεϊ τήν εύαγγελικήν δθόνην, τέσσαρσιν άρχαίς

άνωθεν καθιεμένην, παν γένος ανθρώπων έν αύτη"

περιέχουσαν έν μυρίοις είδεσι, πετεινών τε κα\ τε

τραπόδων κα\ έρπετών κα'. θηρίων, κατά τάς των

σεβασμάτων διαφοράς μεμορφωμένων. ΤΟν το θηριώ-

δές τε κα\ αλογον είδος θϋσαι τψ Πέτρψ δ λίγος δια-

χελεύεται, ίνα καθαρθέν,των αύτών, τδ λειπίμενον

έδώδιμον γένηται, δτε και γυμνδς δ της εύσεβείας

παραδίδοται λόγος, ούχ άπαξ ειπούσης της θείας

φωνής, ότι Ούχ ίστι κοινύγ δ.τερ ό θείς έκαθάρι-

ςιιοιΐ ϋειίδ ριΐΓΒβνίΙ. Ηβε ΓαοΙβ ρΓκάίεβίίοηε Ιιϊϋοβ ■ σεν. Άλλ'είς τρίς γενομένου τοΰ τοιούτου κήρυγμα·

νϊείΙ)υ$, υΐ ιιηβ νοεβ άΊδεβιηιΐδ ϋευηι ριΐΓ£3ηΙβηι 688β

ΡίΐΓβιη, βί ϊη 3<Ϊ3 δίιηίΙίΐβΓ Οειιηι ρυι-£3ηΙβιη υηί§β-

ιιίΐυηι β888 ϋεϊ Ρίΐίυιη,εΐ ίη 3ΙΪ3 δίηιΠ'ιΙβΓ, «ηοο" ςιιοά-

νΐβ ίηιηιιπκΙιιηι ρυι*£3ηδ ϋθοβ εβί δρίηΐυβ δβηοΐιιβ.

Οαπι βΓ^ο δίΐεχ νίηο Ηιιμιβπιοιίί ε1)Γίεΐ38, (\\ιάπ\ εοη-

νϊνίί βρροηίΐ Οοηιίηυδ. ρβΓ ςιιοά βηϊηιχ Πι εχεεδβυβ

»ΰ 63 ςιιχ βιιηκϋνίηίοΓ*, Γβεΐβ ]ιιυεΐ ϋοηιίηιυ ϋ$ ςυϊ

ρΓΟρβ 8ΐιηΙ ρεΓ νίτΐυΐεβ, ηοη ίίβ ςιιί Ιοη^β 3ΐ>$ιιη(:

ΰοιηεάίΐβ, ρτσρϊηφιίιηίί, βί Μία « χηεΜαηχϊηι. Οιιί

βηϊπι ΐηιΐί^ηε εοϊηβιΐίι ει 1>ί1)ίΐι]υϋίεϊυιη $ί1)ϊ εοηιεάίΐ

εΐ οίόίΐ". ΚεεΙβ ααΐβπι αρρείΐανίι Γγ31γ88 βοβ ςυϊ

άϊριί δΐιηΐ υΐ εοιηβόβηΐ. Νβηι ςυί Γβείι νοίηηΐβίειη

ΡαΐΓΐ», ηοηιϊηαΙυΓ 3 ΥειΊιο ΓΓ316Γ εΐ ιηβΙεΓ εΐ «οιόγ.

τος, ίνα μάθωμεν τή μιόί φων5|, θεδν καθαρίζοντα

τδν Πατέρα , καΐ έν τί] έτέρα ώσαύτως καθαρί-

ζοντα τδν θεον, τδν μονογενή Υίδν είναι, καΐ έν τ^

άλλη παραπλησίιυς , ότι 6 π3ν άκάθαρτον καθαρί-

ζων θεδς, τδ Ηνεΰμά έστι τδ άγιον. Τοιαύτης τοί-

νυν γινομένης τής έκ τοϋ οίνου μέθης, δν προτίθη«

τοις συμπόταις ό Κύριος, δι' ής πρδς τα θειδτερα τής

ψυχής Ικστασις γίνεται, καλώς παρακελεύεται τοις

πλησίον δια τών αρετών γεγονδσιν, ού τοις πό4(1ω-

θεν άφεστηκόσιν δ Κύριος· δτι Φάγετε, οΐ αΧψτίοΥ

μου, καΐ Λίεζε, καΐ μεΟύσβητε. Ό γαρ άναξίως

έσθίων χα\ πίνων, κρίμα έαυτφ έσθίει χαλ πίνει.

Καλώς δέ τους άξίους τής βρώσεως άδελφοϋς προι-

ηγόρευσεν. Ό γαρ ποιών τδ θέλημα αύτοϋ, χα\ άδελφδς χα\ αδελφή χα\ μήτηρ δπδ τοΰ Λόγου κατονο

μάζεται.

Ε1)ΓΪε(3ΐ6Π) βυίβηιεοηββςηβηΐβτ βεςυίίυΓ βοηιηυβ, Ο Ακολούθως δέ διαδέχεται τήν μέθην δ ύπνος, ώς

υΐ ρβΓ εοηεοείϊοηβηι ϋεΐιιτ Γ»εηΙΐ38 εοηνίνϊβ 3(1 ί)ο-

ηιηι ηβοίίικίίηεηι (1ί§εΓ6η(Ιί εϊηοβ. ΡΓορίεΓββ ροβΐ

ίΙΙιιιΙ ερυΐιιηι βροη53 (βηείυΓ βοιπηο. ΕβΙ βυΐβη

3ΐίεηυδ ςυίάεηι βοηιηυβ, ει 3 εοηβυείυιΐίηβ ηαΙυΓβϋ

Γβηιοίιΐδ. Νβπι ίη εοηβυβίο ηυίϋβπι βοηιηο «{αϊ άθΓ-

ηιίΐ ηοη τί^ίίβι, ει α,αί νϊβίΐαΐ, ηοη άοται'ιί, ββά

ιιίΓυπιηυβ ίη 8β ίηνίοβιη ϋεδίηίΐ, ηειιιρβ βοηιηιιβ ε(

τί^ΊΙϊβ 8Ϊ1)ί ίηνίοβίη βυεεειίεικίο οειίβηιία, εΐ νίείδ-

βΙπι αά υηυηιςυβηιςυε 3εεβάβηΙΪ3. Ηίε βυίβηι ηονα

ςιιπηίίαιη βί 3άπαΪΓ3ΐιίΙί8 ηιίβΐίο ει εοίιίο εοηΐΓ3Γίο-

γιιπι οΪΓε3 63ΐη οβπιίΙυΓ. Εφο βηίηι, ίηςιιίΐ, άυττηίο,

βί οοτ χηΐΗτη νίρίΐαί. Οιιχ'ηαηι εΓ^ο εβί <1β Ιιίδ Γβ1)υ8

3εείρί6η(]3 δβηΐεηΐίβ ? δοπιηυδ εβί ιηοΓίίδ δίηιϋίΐυϋο.

1η εο βηίηι δοΐνΐΐυτ οπιηίδ δεηΐίεηβ εοΓροπιπι ορβ·

αν διά τής πέψεως άναδοθείη τοις δαιτυμόσιν εις

εύεξίαν ή δύναμις. Διά τούτο μετά τήν πανδαιιίαν

έκβίνην έν τψ ύπνψ ή νύμφη γίνεται. Ξένος δέ τις

οΰτος ό ύπνο; έστ\, καΙ τής φυσικής συνήθειας αλλό

τριος. Έπ\ μέν γάρ τοϋ συνήθους ύπνου, ούτε ό καθ-

εύδων έγρήγορεν, κα\ ό έγρηγορως οΰ καθεύδει·

άλλ' έν άλλήλοις λήγει άμφότερα, δ τε ύπνος και ή

έγρηγόρησις, ταϊς διαδοχαϊς άλλήλων ύπεξιστάμενα.

Ενταύθα δέ τις καινή κα\ παράδοξος μίξις τών εναν

τίων κα\ σύνοδος θεωρείται περί αύτήν. Έγω γάρ,

φησ\, χαθενδω, χαϊ τ) καρδία μου άγρυχτεϊ. Τίνα

ουν χρή διάνοιαν περί τούτων λαβείν ; Ύπνος θανά

του έστίν δμοίωμα. Λύεται γάρ έν αύτψ πασα αισθη

τική τών σωμάτων ένέργεια, ούκ δψεως, ούκ άκοής^

Γ3ΐίο , ευηι ηβε νίβυδ, ηβε 3υ(1ίΐυδ, ηβε ο(1θΓ3(ιΐ8, ϋ ούκ δσφρήσεως, ού γεύσεως, ούχ αφής, παρά τδν

ιιβε ^ιΐδΐυδ, ηβε ιβεΐυβ, βοπιηί ΐεηιροΓβ, βυο ίιιη-

^31ιιγ πιυηβΓβ : &βά ει οοτροηβ νίΓβδ ΓΓβη^υηΐυΓ ;

ρΓοετεβΙ βιίαπι ουίίνίοηβηι δοΗίείΐυιίίηυηι βί οιιμ-

Γυιη «]ιι:β βαηΐ ίη ίιοηιίηε, βορίΐ πιοΐιιπι, βι ϊγβπι

ΙεηίΙ, βί βοπιπι α,υί δυηΐ βεΓίδ βί 3εβΓί>3ΐί βηίηιί

ΓεηιίίΓιΐ νβΗεηιβηΙίβηι, βί είΓιείΙ υΐ ηυΙΙυβ βίΐ οηι-

ηίυηη ιηβΙοΓυπι δβηδΐι$, ηιιβηϋία (ΙοηιίηηΐιΐΓ εοΓ-

ροΓί. Ιΐοε βΓβΟ (Ιίδοίπιυδ ρβΓ 03 ςυδβ (ΙίεΙβ $υηΙ,

ήυοά Εβίρδβ βν33ίΐ εχεβίδίοΓ, ςηα; δίε ηιβ^ηίΓιεβ βίο

Γ»3ΐαΓ β( άίοϊι : Ερο άητηΐο, βί ζοτ τηενηι ΐ'φΐ/αΙ.

τοΰ ύπνου καιρδν ένεργούσης τδ ίδιον άλλά κα\ λύες

τδν τόνον τοϋ σώματος · ποιεί δέ και λήθην τών έν

τψ άνθρώπω φροντίδων, και κατευνάζει τδν φόδον,

καΐ ήμεροι τδν θυμδν, κα\ ύποχαλςί τών πικραινομέ-

νο>ν τδν τόνον, καΐ πάντων τών κακών άναισθησίαν

ποιεί, Εως άνκατακρατών τύχη τοΰ σώματος. Οϋκούν

τούτο διά τών είρημένων μανθάνομεν, δτι ϋψηλοτέρα

γέγονεν έαυτήςή ταύτα μεγαλαυχουμένη κα\ λέγουσα»

δτι Έγο> χαβενδω, χαϊ ή καρδία μου άγρνπνεϊ. Τώ

δντι γάρ έφ' ών μόνος δ νοΰς Ιφ' έαυτοΰ βιοτεύει.

" 1 Οογ. χι, 27.



«93 «01ΙΝ ϋΑΝΤΙΟΑ ΰΑΝΤίβ. ΗΟΜΙΙΛΑ XI.

ούδεν\ των αισθητηρίων παρενοχλούμενος, ώς Οπνω Α ΚβνβΓί εηίπι ςοαπύίυ δοΐί ίηϊιη» ΐ» ββ τίτίΐ, α

τιν\ καλκώματι πάρετοςή τού σώματος γίνοιτο φύσις,

κα\ αληθώς Ιστιν ειπείν, δτι κοιμάται Β(' απραξίας

ή δρασις, άτιμαζομένων τών θεαμάτων έκείνων, όσα

τάς παιδικάς δψεις έκπλήττειν είωθεν. Ού ταύτα λέ

γω μίνα 4 της γεώδους Ολης £στ\ν, οίον χρυσίον τε

κα\ άργύριον, χα\ των λίθων έκεΐνα όσα διά τίνος

εύ χροιάς κινεί τοις όφθαλμοϊς τήνλιχνείαν, άλλα χα\

τά περί τδν ούρανδν φαινόμενα θαύματα, β?τε τών

«στέρων αύγα\, κα\τούήλίου ό κύκλος, καΐ τδ πολύ-

μορφον της σελήνης εΐδος, καΐ εί τι άλλο τοις ό(ρβαλ-

μοϊς ήδονήν φέρει, διά τδ μηδέν εις άεΐ μένειν, άλλά

συμμεταχινεΐσθαι τη παρόδιο τού χρόνου, χαί συμπε-

ριάγεσθαι. Πάντων των τοιούτων ύπεροφθέντων, διά

τήν των άληθινών άγαθών θεωρίαν, πάρετός έστιν δ

5611δί|)118 ΠΐίίΠΠΙΟ ρβΓΐΗΓΐ)3Ι3, 18ΙΙ(|ΙΙ:<Ι11 £1|1) 60111110

6( δορΟΓβ ςυοιίαηι ΙβηβΙιΐΓ η;ΗιΐΓ3 εοΓροπδ, εΐ νβΓβ

πΊεϊ ροιβδί, ςυοά ιίοπηϊαΐ νίδυβ ρβΓ εεδ63ΐίοηεηι αϋ

ορβΓβ, εοηΐβπιρίιιί Ιΐϊϋίΐ'ΐδ ίΙΙίδ δρβεΙίευΓίδ, ο,υκ

ραεΓοηιιη οεαΊίδ βοΐεηΐ βΟβπ'β βΐιιροι-βηι. Νοη 63,

ϊηςυαπ), βοΐα π,υχ ίΐιηΐ ηιιΙιΐΓβε ΐοΓΓβδίιϊδ, υι ιιυπιηι

61 3Γ£6ηΙιιηι, εΐ ςεηιηιχ ςιιικ ρυΙιΊιιο 3ϋ(]ΐιο εοΙοΓε

οευΐοηιιη ηιονεηΐ βνίΊίΙαίβΗΐ , &ει1 «ι ιιπγμοΙϊ ίΙΙβ

ςβκ ηιονβηΐιΐΓ ΐη εοβίο, βΐ ΜβΙΙαηιΐΗ δρΙεηυΌΓεβ, εΐ

ογΙ)Ϊ5 δοΐίβ, πιιιΙιίρΙβχςιιε ει ναή* Ιηηχ ίοηηβ, ει

δί ηαίεΙ βΓιηιΙ 306ΓΙ νοίυρίαΐβιη οειιϋδ, ρτυρίΒίοα

(ΐιιοιΐ ηϊΗϊΙ ρετρείιιο ιηαηεαΐ, 8β4 ιηιμΙ ιηονοΙιΐΓ

ει εΪΓευηΐ3§3ΐηΓ ειιιη ηιοιίοηο ει ηιεοβυτ» Ιειηροπβ.

Ηίδ οηιηίοιίδ ϋεδρεεί'ιβ ρΓορΙεΓ νεΓοηιηι ΙιοηοΓυιη

τοΰ σώματος όφθαλμδς, πρδς ούδέν των παρ' αύτοΰ β εοηίβηιρίαΐ'ιοιιβιιι, οΐίθδΐΐ8 εδί οευΐυδ εοΓροηβ, ευηι

ύποδειχνυμένων της τελειοτέρας ψυχής καθελκομέ-

νης, διά τδ μίνα βλέπειν τη1 διάνοια τά των δρατών

υπερκείμενα. Οΰτωκα\ ή άκοή νεκρά τις και άνενέρ-

γητος γίνεται, πρδς τά υπέρ λόγον της ψυχής άσχο-

λουμένης.

Τά δέ κτηνωδέστερα των αισθήσεων , ούτε λέγειν

ίξιον, δτι πό|4{5ωΟεν καθάπερ τις νεκρώδης δυσωδία

της ψυχής άπο^ίπτεται , ή τε (ίηνηλατούσα τάς

όσμάς δσφρησις , κα\ ή τή λατρεία τής κοιλίας

προσκαθημένη γεϋσις, χαί ή άφή πρδς τούτοις, τδ

ότνδραποοωδες χα\ τυφλδν αίσθητήριον, 8 τάχα διά

τοϋς τυφλούς μόνον ή φύσις έποίησεν.· ΤΩν πάντων

ώσπερ έν ϋπνω τινί δι' άπραξίαν κεκρατημένων, κα

θαρά τής καρδίας έστ\ν ή ένέργεια, καΐ πρδς τδ άνω ^

βλέπει 6 λογισμδς, άπεριήχητος μένων εκ τής αισθη

τικής κινήσεως χαί άθόλωτος. Διπλής γάρ ούσης έν

τή άνθρωπίνη φύσει τής ήδονής ■ τής μέν έν ψυχή

δι' άπαθείας ένεργουμένης, τής δέδιά πάθους έν σώ

ματι, ήνπερ άν έξ άμφοτέρων ή προαίρεσις έληται,

αύτη κατά τής έτέρας τδ κράτος έχει. Ός εΓ τις πρδς

τήν αϊσθησιν βλέποι, τήν δι' αυτής έμφυομένην τω

σώματι ήδονήν έφελκόμενος, άγευστος τής θείας ευ

φροσύνης διαβιώσεται, διότι πέφυκέ πως έπισκοτεΐ-

σθαι τδ κρεϊττον ΰπδ τοΰ χείρονος. Οίς δ' άν έπιθυμία

τήν πρδς τδ θείον έχει ρΌπήν, τούτοις άνεπισκότητον

μένει τδ άγαθδν, και φευκτδν άπαν νομίζεται είναι

τδ καταγοητεΰον τήν αϊσθησιν. Διά τούτο ή ψυχή,

8(1 ιιίΙιΊΙ εοπιιη ςιι* 31) 'ιρδο οβίεηϋυηΐΐΗ- ρετΓεείϊο

βΐΐίβΗβΐιΐΓ ϊΐιΐηι*, ρΓοριεΓεβ φίοιΐ οο8Ϊΐ3ΐΐοη8 εα

$οΐ3 3$ρϊεΪ3ΐ <μι.ε $υηΙ $υρεποΓ3 ϋδ >]υίε νίιΙειιΙιΐΓ.

1(3 ε(Ϊ3ΐη πιοηυυβ ε$( 3ϋ(1ίΐυδ ει εεδββηδ »ο ορεπι-

Ιϊοηε, εαπι ίη ϋ* ςα* βυηΐ βυρτ» Γβΐϊοιιειη οεεα-

ρεΙΙΙΓ 31111113.

Ώΐ δβηϊίϋυδ ίηΐεπι ιηβ^ίδ Ιιείΐυίηΐδ ηοη εοηνεηίΐ

3ΐ'κ|ΐιϊι1 (Ιίεενε, ηιίοιΐ βείϋεεί Ι3ΐΐι|ΐΐ3ηι πιοΓίϊείηί

φΐϊ$ρί3ΐΐι ίεΙΟΓ βΙ) αηϊιηα 8ΪΙ βΐιίεείυδ, εΐ ιΐ3ΓΪΙηΐ5

οϋθΓ65 εηρίαη» οιίοταίιΐδ, ει νεπίτίβ ββΓνίΐϊο αβδί-

(Ιεηδ £υ8ΐιΐ9, εΐ ρΓΧίει-εϊ ΐαείυβ, ^υϊ βει-νϋε ει εχ-

ευπι εδί δβηΐίεικίϊ ίηδίΐΊΐιηεηΐιιπι, (|»ο(1 ςιιίιίεπ)

ΓοιΊέ ρι-ορίει- εβΒεοδ ΓεείΙ ικαππι. Ου» οαυιία ειιηι

ρΓορΙεΓ εε8$:ιΙίοηειιι αϊ) ορειε, Ι.ιικμιαπι $οηαηο ηϋ-

ςιιο δίιιΐ νίεΐα βΐ ορρΓεδδ», ριιπ» εδί εοηΐϊβ ορεΓ»-

Ιίο, ει ηίΓδίιιιι 38ρΊείΙ εομίι»ιϊο, ιιΐ ςυβε β 8εη8ΐ'.9

ιηοιίοιιε $ίΐ ΙίΙιβΓ;· εΐ ηιίηϊηιε ρεηυιΊ)»ΐ3. Νϋηι ευιη

ίιι ΙιοηΓιηυηι ιιηκιτα ϋυρίεχ 8ίι νοίυρί.ιβ, αΙΐβΓβ ςυί-

(Ιγιπ ηυχ εχει-εείιΐΓ ίη βηίηια ρεΓ ϊπιρβιϊΐιίΐίΐβίεηι ,

3ΐΐβΓα νεΓΟ ρεΓ ρεΓίυΓίιαίίοηεηι βηϊηιϊ ΐη εοΓροΓε,

ηυαιη εχ 3ΐιι1)3ΐ>ιΐ8 ΙίΙιεΓυιιι εΙεςεΓΪΙ βιΊιϊΙηιιηι, εα

άοηιϊηβΐιιι- ίη 3ΐΐεΓ3πι. Οιιί εηίηι βδρΐείΐ :ΐ(1 δεηδυπι,

ςυί ρβΓ δε ίηηαΐυδ ε$ι εοΓροΓί, ίδ Ιι-βεΐυδ 3 νοίυ-

ρΐβίε, νίΐηιιι ΐΓ3ηδί1)ϊΙ εχρεΓβ ^υδΐυβ (!ίνίιι;ε ΙχΙίΙίχ,

ρΓθρ(βΓ63 ηιιοά δοΐεΐ ρΐεπιιηηυε ηυοιΐ ρΓΧδΟιιΐϊπβ

681, » άείοΓίοπ ο1)8εϋΓ3Γί. ΟυίΙιιΐδ βυίειη (Ιβδίιίε-

τίυιη 3(1 ϋευιη εβί ρΓορεηδυηι, Γίδ ηοη ίητοΐυΐιιιη

Ιεηεϋπδ ηυηεΐ Ιιοηυπι, εΐ εεηβεΐιΐΓ εβδε Γιι^ίεικίιιιιι

δταν μόνη τή θεωρία τοΰ δντος εΰφραίνηται, πρδς β ςοί(1ςιιϊ(1 νείυΐΐ (ΐυϊΐιυδιίβπι πιαβίείδ εβΓΠΐίιιϋιυβ

οϋδέν έγρήγορε των ένεργουμένων χαθ' ήδονήν δι'

αϊσθήσεως· άλλά πάσαν σωματικήν κατακοιμήσασα

κίνησιν, γυμνή τε χα\ καθαρά τή διανοία διά τής

θείας έγρηγόρσεως δέχεται τοΰ θεού τήν έμφάνειαν.

ΤΗς κα\ ήμεϊς άξιωθείημεν διά τοΰ είρημένου ύπνου

κατορΟοΰντες τής ψυχής τήν έγρήγορσιν. Έν

Χριστώ Ιησού, ω ή δόξα είς τους αιώνας των αίώ-

. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΙΑ'.

Φωτη άδεΛφιδοϋ μου χρόνε* έζΐ τι)ν βϋραν.

Άνοιξύν μοι, ή άδεΛ?ή μου, ι) χΛησίοτ μου, περι

στερά μου, τεΛεΙα μου· δτι ή χεφαΛή μου έχΛή

οΟη δρόσου, καΐ οΐ βόστρυχοι μου ψεκάδωτ νν-

Ιΐηϊΐ αε άεείρϊΐ βεηδίιηι. ΡΓοριεΓεβ βιιίιηβ ςιιβηιίο

ϋεΙεεΐ3ΐυΓ δοΐ» ε]ηδ ιμιοιΙ εβί εοιιΙειηρΐ3ϋη«ε, «α

ηϊηίΐ (ΙίείΐυΓ \ί^ΊΙ:ιι·ε εοΓυηι αυ:ε νοίιιρίαΐεπι

Ιΐηηΐ ρεΓεεηβυιη, μ:ι) οπιηί δεηδίι εοΓροηιϋ βΐιΗ>,

ιιιιϋ :ι εΐ ριΐΓ» ηιεηΐε ρεΓ ύίν'ιιΐ3ΐιι νί^ϋίαιη ΐνί ίΐιβ-

εϊρϊΐ βρραηΐΐοηεηι. Οιιοιη ηοδ ςυοηιιε ιΠ^πί εεη-

8ε3πιυΓ 38δε((ΐιϊ ρεΓ δοιηηιιηι ρΓίβιϋεΐιιιιι τεείε

β^εηΐεβ :ιηίιιι;ε νΪ£ί1Ϊ3ΐη. 1η Οηηδίο ίε»ιι, ουί ξΙοτΪΛ

ϊη δχειιΐι δχευΙοΓυηι. Αηιεη.

ΙΙΟΜΙίΙΑ XI.

ϋλΡ. Τ, ν. % Υυχ ραΙτνΐΗ% πΐίϊ φιιΐιαΐ αά οαΐϊητη.

Αρβή ηιι/ιϊ, «ογογ ηΐέα, ρτορνιηηα ηιβα, αΊιιηώιι

ηιεα, ρετ(βαα τηεα : φιοηϊαηι οαρνί ιηβιιιη ρΐεηαιη ειί

τοπ, εί άηαηηϊ ηκϊ βηΐΙϊ$ ηοοίϊι. 3. Εχνϊ (ιιπι«βΐΜ



8. ΟΚΕβΟΚΗ ΝΥ55ΕΝΙ •96

ηιββηι, ηνοηιοάο ίηάααιη οαηι ? Ιαύ ρεάα τηεο*, Κκτός. Έξεδυσάμην τίν χιτώνάμον, πώς ενδύ-

ηαοηιοάθ ίηηηιηίώο βοϊ Μ. ΡαΙηιβΙί» ΙΜΚΙ ■·**·*

•ηβίιιιηι «καπι ρ«Γ (οΓαηβη, βΐ νίΐαετ η»««· «ηιηιο-

Ηοε φίοςυβ οϊΙ ιιιιιιηι γχ Π)3£ηΐ8 ϋοιηίιιϊ ρΜβεβ-

ρΐίδ, ρβΓ α,ο* ιηεηβ (Ιίδείριιίοπιηι ΥοιΙπ, Ιαη-

ιμιαιη ηυούαηι ρυΙνβΓβ 3 88 εχευβδο υηίνεΓδο ςιιοιΐ

ίη ιιαιυτα ρβπίεερδ εβί ηΐ3ΐει·ί«, 3(1 βυρεπιοπιιη

βιιοΙΙΊΐιΐΓ (ΙεβίϊΙεΓΪυπ). Ηοε ηυΐεπι ε$1 οροΠεΓβ εβδβ

5οπιηο ροιοηιίοΓεκ 609 (]υί 3ά νίΐηι» 3$ρϊείυηΙ 8ϋ-

ρεπιαηι, βΐ πιεηΐβ ρεΓρείυο νϊ^ΊΙαΓβ, νείυΐί ιμιιιηι-

(1301 αηίιη.ιι 1Π11 ιΙεεερίΓΪεεπι εΐ νεπΐ3ΐί8 ίηδίιΐίβΐιί-

«χ'ΐιι βχρείΐεηΐεβ εχ οειιΐίδ (ΙθΓΐηΊΐ3ΐίοηεπτ. Πΐυιτι

ύίεο δοηιηιιηι ει άοηηίΐβΐίοηεπι, μιτ ψιχ ϋ$ ςυί ίη

σομαι αύτόν; Ένιψάμτ\ν τους πόδας μου, πώς

μοΛυνώ αυτούς ; ΆδεΛριΒός μου άπέστειΛε χείρα

αϋτοΰ άπύ όπης, καϊ ι) κοιλία μου έθροήθη έπ'

αυτόν.

"Εν καί τούτο των μεγάλων παραγγελμάτων έστ\

τοΰ Κυρίου, δι' ών ή διάνοια των μαθητευομένων τω

Λόγω, χαθάπερ τινά χοΰν άπαν τδ ύλώδες της φύσεως

άφ' έαυτής έχτινάξασα , πρδς τήν έπιθυμίαν των

υπερκειμένων έπαίρεται. Τοΰτο δέ έστι , τδ δεΐν

κρείττους ε!ναι τοΰ ύπνου τους πρδς τήν άνω ζωήν

βλέποντας, χα\ διά παντδς έγρηγορέναι τη διάνοια,

οΤον απατεώνα τινα τών ψυχών κα\ τής αληθείας

έπίβουλον, τδν νυσταγμδν τών όφθα-λμών άπελαύνον-

τας. Εκείνον λέγω τδν νυσταγμδν χαΐ τδν ύπνον,

νίΐ3Β βΓΓΟΓΟΠ» ρΓοίυηιΙβ ίπιη)6Γ{[υηΙϋΓ , Γιη^υηΙιΐΓ " δι' ών πλάττεται τοις έμβαθΰνουσι τη τού βίου άπάτη

Ιΐ56ο νίβα δοιηηίοτιιηι, ηεηιρβ π)3£ί§ΐΓ3ΐυ$, άίνίιίχ,

Γβδίυβ, ρΓ%5ΐί£ί% νοίαρίοΐυηη, βίοηχ ουρ'ιιϋΐαβ,

<1εΙίείίδ ίπιεηιΐί (Ιεδίάεπυιη, βηιΐιϊΐίο, εΐ φΐϊεευηςυβ

ίη Ιι»ο νίΐ3 α\> ϋ$ ςυί $υπΙ ιηίηυβ εοηδίά'εΓϊΐί, Γπι-

νεηβηιειιΐί δΐυώ'ο πρρθίυηΐυι· , ςυ% $πηΙ εί-

ΠυεηΙίβ ευηι Ι3ΐ>εηΐ6 3ε Ιι-3ΐΐδειιηΐε Ιβηιροηδ ιι31ιιγ3,

βΐ δυ,ιιιι Ιιβίιεηΐ ε$$εηΐί3ΐη ϊη βο ςυοιΐ ββββ νίάβιη-

ΐυΓ, «I ςυ.Έ ηεφίε βίηΐ ςιιοιΐ ε\ίδΙίηΐ3ΐι(ιΐΓ, ιιεςαβ

ρεΓρείυο ρεΓηΐ3ηε3ΐιΙ ίη εο φΐοά" βχϊβΙϊιηαιιΙυΓ, βεύ

είπιυΐ ει Πεπ νϊιΙββηΙιΐΓ 61 ρει-εβηΐ, ίηδ(3Γ ίΐιιείιιιιιη

ςιιί ίη βςυίβ 383υι*{>υηΐ ίη νειΊϊεβιη, ει 3(1 Ιεηιριιβ

υιοΐα νβηίοπιηι ίηΠαΐί, ηοη Ιΐΐυεηΐ ΙΊπικιμι 3ε $13-

Ιιίΐοηι ΙικιιοΓί» (1υΓ3ΐϊοιιεη), υΐ <{ΐιϊ ευηι 1)Γ6νϊ ηιο-

τάδνειρώδη ταύτα φαντάσματα, α! άρχα'ι, οί πλούτοι,

αϊ δυναστεΐαι, δ τύφος, ή διά τών ηδονών γοητεία,

τδ φιλόδοξόν τε χα\ άπολαυστιχδν, χα\ φιλδτιμον, χα\

πάντα οσα κατά τδν βίον τούτον τοις άνεπισκέπτοις

διά τίνος φαντασίας μάτην σπουδάζεται, ά τη παρο

δική τοΰ χρόνου συμπαραρ\όέοντα φύσει, έν τω δοκεϊν

?χΐι τδ είναι^ ούτε δντα βπερ νομίζεται, ούτε έν αύ-

τω τφ νομίζεσθαι πρδς τδ διηνεκές παραμένοντα ·

άλλ' όμοΰ γίνεσθαί τε δοκούντα κα\ άπολλύμενα, χυ·1

μάτοιν δίχην τών έγχορυφουμένων τοις ύδασιν , &

πρδς χαιρδν τη κινήσει τών άνεμων συνδιογκούμενα,

άβέβαιον εις διαμονήν ίχει τδν δγκον έν βραχεία

γάρ τή όοπη συναναστάντα τού πνεύματος, πάλιν έν

ιηεηΐο Ιεηιροηβ δΐηιηΐ 38δ«ΓΓβχεΓΪηΙ, ΓυΓβιιϊ ρΐα- ^ δμαλώ τήν τής θαλάσσης έ-ιφάνειαν δείκνυσι, συγ-

1 1 α ίη οι £(|ΐΐ3ΐ)Ηεηι η$(εηιΙηηΐ ιπηγι» ςιιρειΏεϊεηι, πι

ηυί βίηηιΐ ειιηι Π,ιΐπ (ΚΊΊμίίίπι. Γι εΓ^ο ρΓυουΙ ίίΐ

1116115 Π0$ΙΓ3 3 νίϊίδ β]ϋ8ΙΠ0ΐ1ϊ, ςΓ3>εΐ11 ΙιΙΙΠΓ 80Π1-

ηυηι ]ιιΙ>εΐ εχειιΐί αϋ οουΐϊβ ιηεηΐίβ, ηε ϋυιη ϊη

63, φΐ;ΐ' ηοη δυιιΐ, κΐυϋϊυιη εοιιΓεΓΪιηυ$, βχοϊϋαιιιιιβ

3ο ϋ$ ςυ% εοηβϊδίιιιιΐ ει νεΓβ ίυηι. Ει ϊιίβο ηο$

αιΐηιοηεΐ υ( νίςίίειηυβ, <1Ίεβιΐ8 : 5ίη( /ηηι/«ϊ !·(·.·<! π

ίΐι^ΪΗΟΐϊ, εΐ Ιηαηκν ατάεηίει ίη νιαιΜιι» νοίή$ **.

Νηηι ει Ιυχ 3ρραΓειΐ8 ίη οευΐίβ, Μι 6ΐ$ εχρείΐίΐ

«οηιηυηι : ει Ιυιηοιΐ5 3ευίηεΐιι$ εΙΓιείι ρεΓ είηςιιίοιη

ιιΐ εοΓρυβ $οπιιιίυη) υοη ρο$$ίΐ 3(1ιηίιΐεΓε, $εη&α

Ι'ΐΙιοπππ ηοη βοΊιιίΐίειιΐε $οιιιηί Γ6ΐ3Χ3ΐίοηεπι. δυηΐ

αυίειη οιιιηίιιο ιιιαιιΊΓοβία , ςυχ «ίμιιίΓι<·:ιιιΐιΐΓ ρι.τ

%ηίςηΐ3ΐ3 : ηβηιρε φίοιΐ ηιιί ε$1 3εείη6ΐυ$ Ιεηιρβ-

Γ3ηΙΪ3, ίη Ιυεε ραΓΟΒ εοιίδεϊειιΐί» νίνίΐ, άυηι ΙυεεΓηβ ϋ δτιδ τή σωφροσύνη διεζωσμένος έν φωτΐ ζή τού χα-

χατασταλέντα τψ π>;εύματι. 'Ος ουν Ιξω τών τοιού

των γένοιτο φασμάτων ήμϊν ή διάνοια, τδν βαρύν

τούτον ύπνον άποσείεσθαι τών τής ψυχής ομμάτων

διαχελεύετα·., ίνα μή τή περί τδ άνύπαρχτον σπου

δή, τών ύφεστώτων τε χα\ ώς άληθώς δντων άπολι-

σθήσωμεν. Διά τοΰτο χαΐ ύποτίθεται ήμΐν έπίνοιαν

τής έγρηγόρσεως, λέγων "Εστωσανύμώτ αϊ ύσφνες

περιίζωσμέται, καϊ οί Λύχνοι καιόμενοι έν ταΐς

χερσίν ύμών. Τοις τε γάρ όφθαλμοίς τδ φώς έμ-

φαινόμενον άποσοβεΐ τών όμμάτων τδν ύπνον ■ χα'ι ή

οσφύς διεσφιγμένη διά τής ζώνης, άπαράδεχτον τώ

ύπνφ παρασκευάζει τδ σώμα, ού προσιεμένης τήν έκ

τοΰ ύπνου άνεσιν τής τών πόνων αίσθήσεως. Σαφή

δέ πάντως έστ\ τά διά τών αινιγμάτων δηλούμενα ·

νίΐ.'ΐιη ί1Ιυ$ΐΓ3ΐ ριχδεηίειη, ρβΓ φηιιη 3ρρ3ΓεηΙε

\βηΐ3ΐε, αιπηιβ πιβηεΐ ϊιΐδοπιηίδ εΐ ο'εεερίΐοηί ηαΐ—

ηϊπιε οΐιιιοχίβ, εΐ (|ΐι;η ηυΙΙίιιβ Ιιοπιηι ΓβΙΚιείυπι

8οοηηίοπιιη μι ρ3Γΐίεερ$. I ι βυΐβιη εοη^Γυεηΐ6Γ

ΥεΓΐ)ί εχρίίεβιίοηί Ιιοε τεείε ^ογλΙπγ , 3ηςεΙίε3

<|ΐιχ(ΐ3πι νίΐ3 ηο8 εχείρίΐ. Ηϊβ εηίιη ιιο$ &88°ιιηίΐ3(

«Ιίνίηυηι ρΓχεερΙιιπι, ειιηι ιΙΊείι : Ει νο» ιίηιϊΐβ* Ηο·

»ιιίηϊίΐΜ( εχ$ρ€€ΐαηΐίΙ}ΐιι άοηιϊηαηι βηηηι ηηαηάο Τ(-

ύι'αΐ α ηνρίχϊ», ηΐ εαηι υεηβήι ει ρΗΐιαϊετίΐ, όοη[ε-

ίίπιι οί αρεήαηί Ι1Η εηίιη $υηΙ < 1 1 π ΠοηιίηΊ εχ-

βρβείβηΐ Γ6(1ί1υηι 3 ηυρΓιίβ, εΐ εΦίββΙίϋυβ ροΓΐί$

οευΙί$ 388ϊ<1ειιΙ νί^ίίβηΐίϋυδ, υΐ ρεΓ 635 ηΐΓ8ΐ!5 ΐη-

Οαρού συνειδότος, τοΰ λύχνου τή< παδ^ησίας τδν βίον

περιαυγάζοντος , ο\ι τής άληθείας προφαινομένης

άϋπνός τε κα\ άνεξαπάτητος ή ψυχή διαμένει, ού-

δεΆ τών άτελών τούτων δνείρων έμματαιάζουσα. ΕΕ

δέ τούτο κατορθωθείη κατά τήν τού Λόγου ΰφήγησιν,

αγγελικός τις ήμας διαδέχεται βίος. Τούτοις γάρ

ήμας δμοιοί τδ θείον παράγγελμα, δι' ών φησιν · δτι

Καϊ ύμεϊς ΰμοίοι άνθρώιοις προσδεχομένοις τύν

χύριον έαυτών, πότε άναΛύσχι ίχ τών γάμων, ίνα

ίΛθόηος χαΐ κρ'οϋσαντος , εύθέως άνοίξίύσιΥ

αντφ. Εκείνοι γάρ είσιν οί προσδεχόμενοι τοΰ Κυ

ρίου τήν έκ τών γάμων έπάνοδον, κα\ ταϊς έπουρα·

"1-»ε. ιιι, 55. " ί!)ίϋ. Κ.
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νίοις πύλαις έγρηγορότι τώ όφθαλμώ προσκαθήμενοι, Α βΓβύϊαΙιΐΓ Κεχ %\οτ\χ ΓβνοΓβιΐδ 3 ηυρίϋβ ιη ςυρει·-

Ενα πάλιν είσέλθη δι' αύτών δταν άναλύση έκ τών γά

μων ό βασιλεύς τής δόξης εις τήν ύπερου ράνιον έ-

κείνηνμακαριδτητα."Οθεν κατά τήν ψαλμωδίαν, ώς

έκ παστάδος ό νυμφίος έχπορευθϊ\ς ήρμόσατο έαυ-

τώ παρθένον ήμάς διά της μυστικής άναγεννήσεως

τήν τοις είδώλοις έκπορνευθεϊσαν , είς άφθαρσίαν

παρΟενικήν άναιτοιχειώσας τήν φύσιν. Τών ουν γά

μων ήδη τετελεσμένων , κα\ νυμφευθείσης ύπδ τοϋ

Λόγου της Εκκλησίας, καθώς φησιν δ Ιωάννης, δτι

Ό ίχων Γή*· νύμρην ννμφίος έστί· κα\ είς τδν

τών μυστηρίων θάλαμον αυτής παραδεχθείσης, άν-

έμενον οί άγγελοι τήν έπάνοδον τοϋ βασιλέως, της

Εκκλησίας έπαναχθείσης έπ\ τήν κατά φύσιν μακα

ριότητα. Τούτοις ουν είπε δείν δμοιοΰσθαι κα\ τον

οοΒίοδίοιη ΠΙαιη ϋεβίίΐυϋΐηειη. 1}η(1β εοηξπιειιΙεΓ

οί ςιιοι) ('.ιηίΙιΐΓ ϊη ρδβΐιηίδ, Ιαπιμιαι» εχ ΙΙιαΙαπιο

ρΓοεεϋεηδ κροη»ιΐ8 ·*, ηοδ βίυί ϋεδροηαϋΐ νίφηεηι

ρβΓ ιιΐ)8ΐίθ3ηι Γβ^βιιβΓΛίίοηοιιι <μΐ36 οιιιιι ϊοΌΚβ Γϋβ»

Γ81 ίοΓίιίεαΙβ, .1(1 ίη<ΌΓπιρίιοηβηι νΪΓ^ϊη&Ιβιη ϊρβα

ΓθΓθΓΠ)3ΐ3 ηαίιίΓα. ΡβΓβεΓιβ βι·£0 ]3ΐη ηιιρίϋδ, βΙ

ΕεεΙεβίβ 8 Ύει-1>ο (Ιεδροηδβ : δ'ιειιΐ ιΐϊεϊΐ ϋοαηηβδ :

βιιί ΗαίεΙ $μοη$αηι, «ροηίΜ» «81 17 ; ε( 63 αι1ΐ)ΐίδ83

ίη Ιΐΐ8ΐ3ΐηυηι ιη)·δΐβηοπιηι »ε δίΟΓίΐηεηίοΓοηι, βι-

8ρεεΐ8ΐ>3ηΐ αη^βΐί Γεάίΐιιηι γ«§Ϊ8, Γεύυεΐ3 Εεείεδϊα

3ι1 Ιιεηιίιυϋίηβηι ςυ« εβί δεευηάΊιηι ΐΜΐιιηιη. ΙΙίβ

ΚΤ%0 ά'ίΧΙί ΟρΟΓίβΓβ νίΟΐΙ) 1>0δΐΓ3Π) 6886 δίηΐίΐβΐΐΐ,

υΐ δίεαΐ ίΙΙί ρΓοεαΙ 3 νίΐ'ιο ει επΌΓε νϊίαιτι 8£εηΐεδ,

δυηΐ ρ3Γ3ΐί αά αϋνοηίοιη ΟοηιίηΊ εχείρϊεηάΊιιη : ίΐβ

ήμέτερον βίον ■ ίνα καΟάπερ έκεΐνοι πδρ"ρ"ω κακίας ]} ηοβ ςυο<|υβ βδδία'βηΐβδ νβ8ΐί1)ΐιΙΪ8 ηο$ΙΐΌηιη) (Ιοηιί-

κα\ απάτης πολιτευόμενοι, πρδς ύποδοχήν είσιν εύ- είΐίοιιιιιι, ηοβ Γβιΐιίαπιιΐδ ριοιορίοβ 3(1 οΐχίάίοηιΐιιιιι,

τρέπεις της δεσποτικής παρουσίας· ούτω καΐ ήμεϊς ηιιβικίο βόνβιιίεηβ ρο1δ3ΐ)ίΙ οδΐίιιηι. Βεαίί οηϊηΐ, ίη-

τοΐς προΟύροι; τών καταγωγίων ήμών προσαγρυ- (]υί(, »ετνί , ηιιοε αιιη νβηβτϊΐ άοηιϊην» ίηνεηίεί (ίο

«νοϋντες, έτοιμους πρδς ύπακοήν εαυτούς ποιήσωμεν, (αείβηΐεί

Βταν έπιστάς κρούη τήν 00 ραν. Μακάριοι, γάρ, φησ\ν, οί δονλοι έκεΐνοι, οϋς έΛθων ό κύριος αύτών εϋ-

ρήσει Λοιονντας όντως.

Έπε\ ουν μακάριόν έστι τδ ύπακούειν τώ κρού-

οντι, τούτου χάριν διαπαντδς πρδς τήν μακαριότητα

βλέπουσα, αισθάνεται τοϋ παρεστώτος τ?) θύρ£, κα

λώς τοις ιδίοις θησαυροϊς επαγρυπνούσα ψυχή, καί

φησιν · Φωνή τοϋ άδεΛριδοΰ μου κρούει έπΐ τήν

Ούραγ. Πώς άν τις τήν πρδς τά θειότερα τής νύμφης

άνοδον διά τών λεγομένων άξίως κατανοήσειεν; Ή

μετά τοσαύτης εξουσίας τε κα\ πεποιθήσεως τδν

σκληρδν έκεϊνον Κορέαν άφ' έαυτής έςοικίσασα, καί

Οιιοηίβιιι 6Γ§[0 ϋεηΐιιηι 651 ουεϋίτε ριιΐβαηΐϊ, 68

(1ε ε3ϋϊ3 βηίηο 14113; ρεΓρείυο οβρίοΐι 3(1 1>ε3ΐί1υ-

(Ιίιιειΐ), 8υϊδ ΐ!ιθ53ϋΓίδ ϋϋϊ^οιιΐβΓ ίηνΊβίΙβηδ, 8εηΐίΙ

βροηβυιη βίαηΐβιη βά οδΐίυιη, εΐ (Ιίείι : Υοχ ραίπιε-

//ί ηιβί ριιί$αΐ αά οζιϊηηι. Οιιοιηοϋο ροίδοί ηυϊδρίηπι

ρΐΌ ϋίςηίΐηΐε εοηβ'κΙεΓίΓβ ίρυιΐδΧ 38εεη8ΐιιη 3(1 63

(]ΐΐ36 8υηΙ ϋίνίηίοΓ» ? Ουχ ουιη Ιαηία ΜΙιβΠαΙο 30

&1υεί8 «Ι υ πιπί ίΐΐυηο ϊηηίΐο ά 86 ηπιβικΙβυι), βΐ 1υ-

είάυιη δρίΓΐΙιιιη 3:1 86 3(ΐΓ3χίΙ, ςιΐΰβ ιηαίοπιιη ριππ-

τδ φωτεινδν ^εΰμα πρδς έαυτήν έφελκυσαμένη, ή ^ Οίιηιιη ρ3ΐ'3(Ιίδθδ ρεΓ 08 εΙΏιίΙ, ηυοπιιΐ) ροιιια βΜΐιΙ

παραδείσους όοών διά τοϋ στόματος έργαζομένη, ων

άρώματα ήν άκρόδρυα, ή τδν κήπον έαυτής τράπε-

«αν προτιθείσα τώ Δεσπότη τής κτίσεως, ής άπό-

βλητον έφάνη τών προτεθέντων ούδέν · άλλά πάντα

είναι καλά έμίρτυρήθη ή σμύρνα, τδ άρωμα, δ μετά

τοϋ μέλιτος άρτος, ό μετά τοϋ γάλακτος ο'νος, ή

έμαρτύρησεν ό Λόγος τδ τέλειον, είπών · δτι "ΟΛιχ

καΛ)\ εΐ, καί μώμος οΰκ ίστιν εν σοι ' αύτη νΰν

ούτω διάκειται, ώς πρώτως μέλλουσα δέχεσθαι τοϋ

βεοϋ τήν έμφάνειαν, κα\ ώς οϋδέπω τδν νΰν έστώτα

πρδ τών Ουρών Λόγον είσδεξαμένη και είσοικίσασα,

έν θαύματι τής φωνής ποιείται τήν δύναμιν ■ διά

τοΰτό φησιν οϋπω αύτής , άλλά τής θύρας αύτής

άπτεσΟαι τήν τοϋ νυμφίου φωνήν. Φωνή γάρ, φησί,

τοϋ άδεΛφιδοϋ μον κρούει έαΐ τή*· θύραγ.

Όράς πώς άόριστός έστι τοις πρδς τδν θεδν άνιοΰσιν δ

δρόμος· πώς τδ άε\ καταλ,αμβανόμενον. άρχή πρδς τδ

ύπερκείμενον γίνεται ; "Οτι γάρ στάσιν τινά τοϋ δρόμου

τής πρδς τά υψηλά πορείας διά τών πρδς αυτήν είρη-

μένων ήλπίσαμεν. Τί γάρ δν τις μετά τήν τελειότη-

τος μαρτυρίαν πλέον ζητήσειε ; Τότε βλέπομεν Ιτι

ένδον ο·3 σαν αύτήν, χα\ οΟπω τών θυρών αύτής εκτδς

νεγενημένην, ούδέ τής κατά πρόσωπον έμφανείας

κατατρυφήσασαν, άλλ' έτι διά τής άκοής πρδς τήν τών

ι*γαθών μετουσίαν όδηγουμένην. Τοϋτο ουν διά τών

3Ι'θη)3ΐ.Ί, (ΐα»' 801111) ΙιογΙιιιτι πιεη33πι βρροδϋίΐ ϋο-

■ηϊιιο εΓ6»Ιϋ«Β, ευ]υ8 εχ ϋβ ςυ* ΓυεΓυηΙ βρροβίο

ιιϋιίΙ νίδυιη εβί Γείίεϊεηιΐυιη, βειΐ ηυοιΐ οηιιιία εβδειιΐ

ριι1ε1)Γ3 3ε 1)θη3, (Ιβΐιιιη εβί εί (εβίίιηοηΐιιπ) ηιντ-

γ!)3, 3Γ()ΐιΐ3, ρ3ΐ)Ίδ ευι» ιηβΐΐβ, νίηιιι» ευη) Ι3ειε,

ευί ΙβδΙίηιοιιίιιπι «ΙεφΙ ίρδυιη ΥειΊ)ΐιηι , όϊεεηδ :

ΤοΙα ριιΐάιτα β$, ει ηιαευΐα ηοη ε$1 ίη ίε : Ϊρδ8 ιιιιηε

ίΐ3 βδΐ βΠεείβ, υΐ ςυχ ρηιηο εβδβΐ βιΐδεερίιΐΓβ ϋι ί

βρρβΓΪΓιοηεπ), ε( ςυββί ιιοικίιιιη «ϋηιίδίδδοί ει ίη-

(ΓυάιιχίδδεΙ ΥεΓΐ)ΐιιιι ηιιοϋ δΐϊΐ ρΓΟ ΓοτίΙιυδ, χΐυιϊ-

ΓβΐϋΓ νϊιη νοείδ : ρι·ορΐεΓ83 ίίεϊΐ ςυοά νοχ δροιίδϊ

ηοη ίρ38ΐη, βειΐ υδΐίιιηι ιρδΗηι Ιαη^αΐ. ϋίείι εηίηι :

Υοχ ρ<ιΐιηεΙί$ ηιεί ριιΐιαΐ αά οιΐίκηι.

Υΐάββ ςιιεηΐ3(1πιού'υπ) ε$ΐ ιιοιι (ΙβΠηίΙυδ βε ΙβΓ-

0 πιίηβΐυδ ευΓδυβ ϋδ ςυϊ 3δεεηιΙυηΙ »ά ϋειιιη :

ει ηυεπιβίΐιηοίΐιιιη \ά ηυοιΐ ββιηρβΓ εοη)ρΓε1>ειΐ(1ίΐυΓ,

ββΐ ρΐ'ίηεϊρίηπι βυρβΓίθΓίδ? Νεψιβ βηίιιι ρατ βα ςιιοβ

βίοι (1ίεΐ3 δΐιηΐ δρεΓβνίηιυδ 1Όγ6 κι ϊη^Γεδδυπ) δΐδίβ-

ΓεΙ αά εχεείδβ. Ο,ιι'ιά εηίηι 3ΐηρΙίυδ (]υ%ΓβΙ ηυίδρίβιη,

ροδί Ιοδίπηοηϊυιη <1β ρεί'Γβεΐίοηε, νίιίβηδ 63ηι ίηΐυί

ηιαηεηΐεη), 61 εχΐΓ3 Γοΐ'εβ ηοηο'υιη ε^Γεδδβπ), ηεηυε

νίδίοηίδ ίηεϊβ 8(1 Γ&οίεηι εερίδδε α,ε1εεΐ3ΐίοηει>), βεά

3άΙ)υε όυεί ρβΓ αυϋίΐίοηοηι &ϋ 1)οηοπιηι ρατίίιίρα-

Ιίοιιεηι ? Ηοε ΐςϊΐυΓ (Ιο^ηια άίδεϊηιυδ ρεΓ εβ ηη»

όίεΐ3 δαη(, ηυοά ϋδ ςιιί 301 πι»}ογ3 ρΓοβεϊυηΐ,

* Ρβ8ΐ. χνιιι, 6. -τ ^»η. ιιι,29. ■Ί.υο. χιι, 3.
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δβιυρβΓ 6οηνβηίΙ νοχ ΑρΟδίοΗ, .Ιίεβηβ : δ· *«« «Ν Α ειρώνων τδ δόγμα μανθάνομεν, ο-λ πάντοτε τοις

νχάΐΐητ αΐϊηηίά κλπ, αοικίαιη ιάΐ ψΛοηυάο υρονίεαΐ

(ΐιιη ίφΐ ". Ιη 6ί$ βηϊιη ςιι% ρΓκεβδδβΓβηι, ΙβηΚιπ)

86 εο£ηονϊ( 3ηίπΐ3 ηυηΐιΐυιιι ίοιηρηΊιειιϋίΙ. 8γ(!

ηιιοηίαηι ηαού ηοηαΊιιιι βδΐ εοπιρτεηβηδίιηι, 681 ίη-

ίΐηίΐίδ ραπί&υδ ιηίμΐδ ςααιη η-ηοβ εδί εοηιρρεηβιι-

81Π11, ρΓορΐ6Γ63 βηίιηχ δχρίιΐδ βρρβπιϊΐ δροηβιΐδ, 61

Ιαηςυαιη ηοικίαιη εοηδρεείΗδ ΓιιίδδεΙ ^υδ οουϋβ,

νοεε 8ρυιΐ8% 6$1 ροΐΐίοίΐυδ 8β α1> 63 ν'κίβηιΐιιιη. ΙΊ

βιιίειη δίΐ ηυΐΐδ δεηδυβ (ΙίΙικίιΙϊοΓ, βχεηιρίϊ εβυδ»

ηϋϋαηι ηιιαηκίαηι δίηιίϋΐιηΐίηεηι. Οιιοιηοιίο βηϊηι δί

^υίβ ΓυεπΙ ρΓορβ Γοιιίειη ϊΙΙυιιι, ςυβιη εχ Ιειτα (ΜείΙ

«1ι ίηϊΐϊο 3«οειΐ(ΐ6Γ6 ΒοπρΙητί10, ςαϊ Ι3η1υ8 68ΐ ιηιιΐ-

ΙϊΙυϋίηε υΐ υηίνεΓ§3ΐιι ιβΓΓ3ΐη εΪΓΟίιιηεβΐ, νί(1βη$

έιή τά μείζω προχδπτουσιν, άρμόδιός έστιν ή το»

Αποστόλου φωνή ή λέγουσα ■ οτι ΕΙ τις δοκε'ι έγτω-

κέναι, οΰαω εγτω καθώς δεϊ γτώναι. Έγνω μεν

γαρ αύτδν έν τοις φθάσααιν ή ψυχή τοσούτον δσον

χατέλαβεν. Άλλ' επειδή τδ μήπωχατειλημμένον άπει-

ρβπλάσιον τοϋ χαταληφθέντος έστί · διά τοϋτο ώφθη

πολλάκις τϊ) ψυχή δ νυμφίος , κα\ ώς μηδέπω έν

οφθαλμοί; γενόμενος, όφθήσεσθαι τή νύμφη διά τής

φωνής επαγγέλλεται. Ός δ' άν σαφέστερον ήμΐν ϊδ

νόημα γένοιτο, εικόνα τινάδι' ύποδείγματος προσθήσ»

τω λόγω. "βσπερ γαρ εΓ τις πλησίον έκείνης γένοιτο

τής πηγής, ήν άναβαίνειν είπεν έκ τής γής χατ' αρ

χάς ή Γραφή, τοσαύτην οΰσαν το πλήθος, ώς άπαν
ιιιιιυιιιτ; τιι· υιιιιι.ΐ3αιιι ■ κι» . ^ —, . Λ " ί ι ι ·' ι

ίςιΐΒΐη ί 1ΐ3ΐιι ίηΟηίΐβιτι, (|ΐΐ!Ε εχ βο οηηίβο ε£Πυ>ΐ εΐ τής γής έπιχλύζειν τό πρόσωπον, θαυμάσει μέν ό

««τ....^;·..·. ηΙτογ',ι ΐκίαιπ νίΗίεαι» »πιι.ιιιι. τΐ πτνί πλτισιάτα; τδ δπειοον ΰδωρ έχεΐνο, τδ πάν-εΟυηάΊΐυτ, ηοη άίχβπΐ 8ε Ιοίαπι νΚΓίδδβ αςιιαηι

0υεοΐ3(1πΐ0(1υηι εηίηι νίιίεπί ςυοο" 681 οεειιΐΐυι» ϊη

ΒΪηα ΙεΓΓΧ ? 3(1εο υΐ (Ίίίπίδ'ι ιΐίιι ηι;ιηε;ιΐ 3(1 3(](ΐ3ηι

33ΐίεηΐεπι,β8ΐ δβηιρεΓ ϊη ίιπίϊο 3(|αχ εοηίειηρίβΐίοηίο.

Νοη εηΐιη εεδδ3ΐ ;κ|ΐκι, εΐ δεοιρεί' Πυεηδεί ίιιείρ'ιειίδ

8031ΗΓΪΓ6. δίε 61 ςυί ;κΙ ίΙΙβπι ιϋνπκπιι ε( ηοη

«βρεείβΐίΐεηι 38ρίεί( ρυΙεΙίΓΪΐυάίηεπι, ςυβηϋο <|υί-

06Π) (ΐικκΙ βεηιρεΓ ϊηνεηίΙυΓ, Γβεεηιίυ$ ε( ;ιι1ιιμγ,ι-

ϋίΐίιιβ οηιηίηο οβΓίιϊΙιΐΓ , ςυβηι ί(1 ςυοϋ 681 ί;ηιι

εοι»ριοΙιειΐ6ΐιιη, πιΪΓ3(υΓ ςυΐϋεηι ίιΙ ςιιοά 8εηιρεΓ

3ρρ3τεΐ, ηοηιΐυπι 3υΐεηι (Ιεεί8ΐίΐ 3 ιίεβίάετίο νίάεικίί,

ρΐ'ορΐβΐ'63 ηυοιΐ ςυοίίυεί ςιιοά εεπιίΚΐΓ ΓιΙ (Ιίνίηϊυβ

61 ηΐ3£ηΊΠεειιΙίιΐ8 ϊ(1 ηυυϋ εχβρεεΙαίυΓ. Ρι-ορΐεΓ03

ει*£0 Ιιΐε ηυοηυβ $ροη83 $εηιρεΓ8<1ηίΓ3η8 ει 8ΐυρειΐ8

τή πηγί| πλησιάσας τδ άπειρον ΰδωρ έχεΐνο, τδ πάν

τοτε αύτής άνομβροϋν τε χαΐ προχεόμενον ■ οϋ μήν *ί-

ποι δν δλον έωρακέναι τδ ΰδωρ. Πώς γάρ άν ΐδοι τδ

έπΐ τοις χόλποι; τής γής έγχρυπτόμενον ; "Ωστε κάν

έπιπολϋ παραμείνη τώ βρϋοντι , 4εΙ εν άρχαϊς έστ»

τής θεωρίας τοΰ ύδατος. Οϋ γάρ παύεται τδ ΰδωρ

άεί τε ρ"έον, χαΐ άε\ τοΰ βρΰειν άρχόμενον. Οΰτως δ

π,οδς τδ θείον έχεΐνο καΐ άόριστον κάλλος βλέπων,

έπειδή τδ πάντοτε εύρισχόμενον, καινότερόν τε χάΐ

παραδοξότερον πάντως παρά τώ είδει κατειλημμένον

όραται, θαυμάζει μέν τδ άε\ προφαινόμενον , ουδέ

ποτε δέ ΐσταται τής τοΰ ίδεϊν έπιθυμίας, διά τδ παν-

τδς τοΰ δρωμένου μεγαλοπρεπέστερόν τε καΐ θειότε-

ρον είναι τδ προσδοκώμενον. Διά τοΰτο οΰν καΐ ένταϋθα

1(1 ηυοά εο^ποδειΙαΓ, ηαικιυ^ηι ϊη ϋϊ ςυίβ 8υηΙ ή νύμφη άε\ θαυμάζουσά τε και έχπλησσομένη τδ

€υςηίΐ3 8Ϊ81ΪΙ (ΙεβίίΙβΓΪυπι (']ιι.·> ηαθ(1 \εηϊι ίη εοο

ΐεηιρίβΐϊοιιεηι. (}ιΐ3ΐιιοϋΓβηι ηυηε (|υοηΗε ΐαικριαιτι

αά οςίίυηι ρυΐ83ΐι$ ββηΐίΐ Υειίιυη), εΐ 3ΐ1 αα(1ϊΐιιιη

βυτ^ίΐ ε( (Ιίείΐ : νοχ ραίηκίϊί ιηβί ριιίαπί α& οεΐίηιη.

Οείηϋε ευιη αικίίιίοιιί ύεύίςςεί ςυϊείεηι 3ε 8ί1εη-

Ιϊυπι, 3ΐι<1ίΐ νεΓίιαηι δίε νοεε ΓβδΟΐιαηχ : Λρβή ηιι'Λι',

ίοτοτ τηεα, εοΐαηιόα ηι?«, ρα(βαα ιηβα : ηιιοηΐαηι

εαριιΐ ιηαιπι ρίιηιιηι αϊ τοπ, (I ηι.ίϊηηχ τηβϊ ραΙΐί$

ηοεΐΪ8. Η(ΐ}υ8 βυΐεηι βεηβιιιη βίο εοηιρί'εΙιβηϋεπΒ

εοηΐεπιρΐ3η(1ϋ. Μ3§ηο Μοβί ρεΓ Ιυεεηι εεερϊΐ 1)ιΊ

3ρι>3ηΙίο ; ρο$ΐ63 3ϋ1ειη ρεί' ικιηβιη ϋευβ ειιαι εο

ΙοηυίιυΓ. Οεϊικίε ευηι ]αιιι Ι'υ'ΐίβεΐ βυΙ>ΙϊιιιϊοΓ ε( ρεΓ-

ΓεεΙϊοΓ, Πευιη νίάεΐ Ίιι υαΙΊ^ΐικ·. Οιιοιΐ αιιίβηι ριτ

Ικιο (ϋβείιηυδ, εβι Ιιι^υβιιιοιϋ : ΡΓίιηυβ Γεεβ8βιΐ8 α

γινωσχδμενον, ουδέποτε έν τοις έγνωσμένοις ϊστησι

τοϋ θεωρουμένου τδν πόθον. 9υ χάριν χαι νΰν ώς έτι

θυροκ ροτοΰντος τοΰ Λόγου αισθάνεται, κα\ πρδς την

ύπαχοήν διανίσταται καί φησι, Φω»-ή τον άδεΛριδον

μον χροχ'ιει επί ττ\γ Ονραν. Είτα ήσυχίαν ταΐς άκοαίς

ένδοΰσα, άκούει τοΰ διά τής φωνής προσηχήσαντος

Λδλου· δ δέ λόγος τοιοΰτός έστιν "Ανοιζότ μοι, άδεΛ~

ψί[ μου, 4\ ιιΑι\σΙοτ μου, περιστερά μον, τεΛεΐα

μον 5γ» ή κεραΛή μου έπΛι',σΟη δρόσου, καϊ οΐ

βόστρνχοί μον ψεκάδωγ νυκτός. Τούτου δέ τήν

διάνοιαν ούτως άν τις χαταλάβοι τη θεωρία. Τψ με-

γάλω Μωϋσεί διά φωτδς ήρξατο ή τοϋ θεοΰ έμφάνεια·

μετά ταΰτα διά νεφέλης αύτώ διαλέγεται. Είτα υψη

λότερος ήδη χα\ τιμιότερος γενόμενος, έν γνό^ω τδν

ιίιΐδίδ εΐ 8ΓΓ3ηΙίί)ΐΐ8 (1ε 1)εο εχ'(8ΐίιιι»ΐί<Μϊί1)α8 εδί Ο θίον βλέπει. "0 δέ διά τούτου μανθάνομεν τριοϋτόν

ΐΓ3Π3ίΙυ8 3(1 Ιιιεειιι 3 ιεηείχίδ. ΡΓ(ΐρίικ|υίθΓ 3υΐεηι

οεευΚοηιιιι ϋθΐΐ8ί(ΐ6Γ3ΐίο, ρεΓ εκ (\α» εει-ηυηΐιΐΓ

(Ιεάυεεηδ βηίιηβιη 3(1 ιιαίυηιιιι ςΗΧ ηοιι εα(1ίΐ 8αΙ)

3$ρεε>ιιηι, ε$ΐ νείυΐί (ΐιιχιΐΐΐιι ιιυΐιεδ 3(1υηι1)πιιΐ8

ςυ'κΙηυϊά εεΓηϊΐυΓ , 3(1 κΙ 3υ1εηι 38ρίϋίεη(1ιιηι (|υο(1

681 3ΐ)8εοη8ΐιηι, βη'ιηιοιη (Ιε(Ι(ΐεε(>8 ει 389ΐΐ6Γ3είειΐ8.

Λπίιικι βυίειη ςιιι» ρεΓ Ιιχε ρτοοβιΐΐ* 3(1 βιιρβί'ηβ ,

(ΐυ3ΐί1>εΐ Γβ ΓεΙΐεΐ3 <]ΐιαιιι Ιιιιιικιπ.ι ροΐ6$( 3$$ε(ΐυί

Β3111Γ3, Υ6Γ33ΐαΓ ίιι »(]νΐίβ Ι)εί εο$ιΓιΓιυι>'ΐ8, (Ιίνίπα

ε*·<]ίςίηε υη(1ί(]υε ίπίεκερία : ίη ουα ηυοίίυεί ηυοιΐ

ίβτπϊΐπτ ει εοηιρΓεΙιεικΙίΐυΓ Γοπδ τείϊείο, βηϊιιιχ

ε> ηΐεηιρίαΐίοιή δοΐυηι τβδίαΐ ίιΙ ι^ιιαά ηοη ίηδρεεία-

έστιν ■ Ή πρώτη άπδ τών ψευδών χαι πεπλανημένων

περ\ θεοΰ ύπολήψεων άναχώρησις, ή άπδ τοΰ σκότους

εις φώς έστι μετάστασις. Ή δέ προσεχεστέρα τών

κρυπτών κατανόησις, ή διά τών φαινομένων χειραγω

γούσα τήν ψυχήν πρδς τήν άόρατον φύσιν, οΐόν τις

νεφέλη γίνεται, τδ φαινόμενο.·; μέν άπαν έπισκιά-

ζουσα · πρδς δέ τδ χρΰφιον βλέπειν τήν ψυχήν χειρ

αγωγούσα κα\ συνεθίζουσα. Ή δέ διά τούτων δδεύουσα

πρδς τά άνω ψυχή, δσον έφιχτόν έστι τ5) άνθρωπίνη

φύσει, τά κάτο» χαταλιποΰσα, έντδς τών άδύτων τής

θεογνωσίας γίνεται, τώ θ/είω γνόφφ πανταχόϋεν δια-

ληφθείσα · 4-ν ω τοΰ φαινομένου V και καταλαμβα-

*' 1 Οογ. νιιι, 2. »· Οεη. 1 1, ία
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νομένου παντδς Ιξω καταλειφθέντος, μόνον ύπολείπε- 1

ται τή θεωρία της ψυχής τδ άόρατόν τε και άκατάλη-

πτον, έν ψ έστιν δ θεός, καθώς φησι περ\ τοΰ νομο

θέτου δ λίγος · δτι ΕΙσήΛθβ δέ Μωϋσής είς τον

γτόφογ ου ό θεός.

Τούτων δέ ήμΐν οΰτω θεωρηθέντων, σκεπτέον άν

«Γη κα\ των προκειμένων ήμϊν 0ητών την πρδς

τά είρημένα συγγένειαν. ΤΗν ϊτε μέλαινα ην ή

νύμφη, τοις άφωτίστοις δόγμασιν έσκοτισμένη, πα-

ραβλέψαντος αυτήν τοΰ ήλιου, τοΰ δια των πειρασμών

τήν ά,δόιζον έπ\ τών πετρών σποράν έπικαίοντος ■

οτε τών έν αύτη μαχησαμένων ήττηθεϊσα , τδν

αμπελώνα τδν έαυτής ούκ έφύλαξεν · δτι έαυτήν

άγνοήσασα τάς τών έρίφων άγέλας άντ'ι τών προβά

των έποίμανεν. 'Αλλ' έπειδή της πρδς τδ κακδν συμ-

φυΐας έαυτήν άποστήσασα, διά τοΰ μυστικού έκαίνου

φιλήματος τη πηγή τοΰ φωτδς προσαγαγεϊν τδ στόμα

έπόθησε, τότε καλή γίνεται, τώ φωτ\ της άληθείας

περιλαμφθεϊσα, χαΐ τδ μέλαν της αγνοίας άποκλυσα-

μένη τφ ϋδατι. Είτα ϊππω όμοιοΰται διά τδ εΰδρομον,

χαΐ τή περιστερά διά τδ τάχος της διανοίας. Δι* ών

πάν τδ καταλαμβανόμενόν τε καΐ φαινόμενον ώς ίππος

διαδραμοΰσα, κα\ ώς περιστερά διαπτασα, πρότερον

μέν τή σκιά τοΰ μήλου μετά έπιθυμίας έπαναπαύε-

ται, μήλον άντ\ νεφέλης τδ έπισκιάζον κατονομά£ουσα "

νυν δέ ήδη ύπδ της θείας νυκτδς περιέχεται, καθ' ήν

ά νυμφίος παραγίνεται μέν, οϋ φαίνεται δέ. Πώς γάρ

έν νυκτ\ φανείη τδ μή όρώμενον ; άλλ' αίσθησιν μέν

τινα δίδωσι τή ψυχή της παρουσίας, έκφεύγει δέ τήν

Ιναργή κατανόησιν τώ άοράτω της φύσεως έγκρυπτό-

μενος. Τίς τοίνυν έστίν ή γινομένη τή ψυχή διά της

νυκτδς ταύτης μυσταγωγία ; "Απτεται τής θύρας δ

Λόγος, θύραν δέ νοοΰμεν τήν στοχαστι'κήν τών ά($ίή-

των διάνοιαν, δι' ής είσοικίζεται τδ ζητούμενον. "Εξω

τοίνυν έστώσα της φύσεως ήμών ή αλήθεια διά τής έκ

μέρους γνώσεως, καθώς φησιν δ Απόστολος, έν ύπο-

νοίαις τισΐ κα\ αίνίγμασι θυροκρουστεϊ τήν διάνοιαν,

Άνοιζοτ λέγουσα · καΐ μετά προτροπής υποτιθεμένη

τδν τρόπον , δπως άνοιγήναι προσήκει τήν θύραν,

οΐόν τινας κλεϊς δρέγουσα, τά καλά ταΰτα όνόματα,

δι' ών τδ κεκλεισμένον άνοίγεται. Κλείδες γάρ είσιν

άντικρυς αί τών άνομάτων τούτων έμφάσεις, αί τά

κρυπτά διανοίγουσαι, άδελφή χαΧ πλησίον και περι

στερά και τελεία. Εί γάρ βούλει σοι, φησ'ιν, άνοιγήναι

τήν θύραν, και έπαρθήναι τής ψυχής σου τάς πυλας,

ίνα είσέλθη δ βασιλεύς τής δόξης , χρή σε άδελφήν

μου γενέσθαι, έντψτά θελήματά μου τή ψυχή παρα-

δέξασθαι , καθώς έν τώ Εύαγγελίω φησ\ν άδελφδν

αΰτοΰ κα\ άδελφήν γίνεσθαι τδν έν τοις θελήμασιν

αύτοΰ ζώντα. Χρή δέ σε κα\ προσεγγίσαι τή άληθεία,

κα\ πλησίον .γενέσθαι, ώστε μηδεν\ μέιω διατειχίζε-

σθαι, και έν τή φύσει τής περιστέρας ϊχειν τδ τέ-

λειον · τοΰτο δέ έστι τδ άνελλιπη καΐ πεπληρωμένην

είναι πάσης άκακίας κα\ καθαρότητος. Ταΰτα λα-

6οΰσα, ώ ψυχή, οΐόν τινας κλεΐς τά δνόματα, άνοιξον

δ*. ' »ύτών τή άληθεία τήν είσοδον, άδελφή γενομένη

κα\ «λησίον χα\ περιστερά κα\ τελεία. "Εσται δέ σου

Ι>Ί16 61 ϊηοοπιρΓεηεηδ'ιο'ιΙο, ίηςμιο 631 Οευε, α,ιιοηιοιίο

όΊείΐ 8επρΐιΐΓ3 (1ε 1ε$ΐ5ΐαΙθΓε : Ιηρτΰ$$κ$ αί Μυ&ει

ία £α%ϊη«οι «Μ εταΐ Ώεα: **.

Ηϊ3 αυΐεπι βίο ί ηοίηβ εοηβί(1εΓ3ΐΪ8, εοηβίιΙεΓβηιΐΛ

β&ΐ βΐίαηι εοη]υηειΐο β( 3θΐηίΐ33 νοΓυοπιπι φιχ βηοΐ

ιιοΙιί$ρΓορο$ίΐ3 εϋπιϋ$ςιιχόίΰ(3$υιιΙ.Ρυϊ(ίΐΠ(ΐιΐ3ΐκΙο

δρυηδϊ ηί^Γβ, οΐΐδειιπδ άο^πιαιίϋυβ ουΐεηε1ΐΓ3ΐ3 ευηι

ϋ3πι$οΐ35ρβχΊ8δβΙ,ςΐΜ ρβΓΐβιιΐ»Γιοιιο8 ιιγϊΙ δβπιοηίβηι ,

ςυχ 8υρΓ3 ρείΓΐπι πιιΐΐίβ ηϊιίΐιΐΓ Γ3(1ίο'ώυδ : άείηϋΊ;

ηυοά ευηι οβδεί »1)ϋδ 8υρεΓ3ΐ:ι, ςυΐεβπι ορρυ£Π3νε-

πιηΐ, νΐηεβηι 8ΐΐ3πη ηοη εαδΙοοΊβπΙ : ι]ΐιο<1 ευηι κβϊ-

ρ83ΐη ίςηοΓ388ΐ;1,ρ3νβΓί[@Γ6ς68ΐιΧ(1οηιηι ρΓ0 0νίΙ)ϋ8-

86(1 ροβΙηυβπι 3 εοι^υιιοΐίοηβ οιιιτι ηιαίο 86 ηνιιί-

818801, ει ρβΓ πιγ3ΐίευηι ί11α>1 Οδουΐιιιη Γοηΐϊ Ιπεϊβ

08 3(1ηΐθνβΓ6 (1θ8ί(ΙθΓ388βΙ, Ιυπο Οι ρυΙί Ιΐι'Β, Ι«1(β

ν6ΓΪ(3ΐΪ3 )Ι1υ8(Γ3ΐ3, 61 3ςϋ3 3υ1ϋΙΟ ΙΐίβΓΟΓβ ίρίΟ

Γ3(1(ίΧ. ϋβίΐΐϋβ 6(]ϋ0 3δ3ίιηϊΙαΙαΓ ρΓΟρΙβΓ ε]ιΐ3

&ά ευΓδυιη ρβΓπϊοϊΐαΐεπι , εί εοίαπιοχ, ρτορίεΓ ΐη -

Ιε11εο(υ> εβίβτίΐβίβιη. 0ιΐίπιο1)Γβιη ευηι ςυΙϋςυΐιΙ

οοιιι ρΓβΙιβηιϋΐιΐΓ ει εβΓηίΙιιτ Ι.ιηςυαηι βιριυβ ρβτ-

ειΐΓπδδεΙ, ει Ι3ηΐ|ΐΐ3ηι εοΐιιιηϋβ ΐΓβηβνοΙββδεΙ, ρι-πι*

(ΐυίάβηι ευηι άεδ'κίεΐ'ίο (]υϊε3εΊΐ ίη ιιηιΙ>Γ3 ηΐίϋί,

ηΐ3ΐιιαι ρτο ηιι!>β ηοιηίιιαηβ ϊ<1 ςαο<Ιθ08εΗΓΪΐ3ΐ6ηι

3ίϊβΓΐ. Ναηε 3υΐεηι 3 άίτϊηα ηοείε }Λΐα είτευπιΊΐυΓ,

ίη ςϋ3 βεεεάίΐ ςυίϋβιη βροηβιιβ, 8β(1 ηοη βρρβΓει.

Οιιοηιοίΐο εηίιη ηοειυ βρραηιεπί ίι! ςυοιΐ ηοη εετ-

ΐιίΐυτ ? βεά" ρΓχυεί (ΐιιίϋεπι βηϊοαχ βΙίςυεπ) βυ&ρηε-

δβηΐί* $εη$υηι, οΠιι^ίΐ βιιίβηι ενίϋεηΐεπι ηιεηΐίδ

εοιηρΓβΙιβιυίοηοηι, υΐ ςυ! ορβήαίιιτ ηβΐϋΓβ α,υβ:

ηοη εβιΐίΐ «υΙ> 38ρεε1υηι. Ου»η.Ίΐη εδί βυΐβπι πΐ)··

βίεΓΪί ϊηίΓοάυείίο, ςυ% ρεΓ 1ΐ3ηε ηοείεηι ϊηιΙυϊΐυΓ

αιπηίίε ? Οδΐϊυηι Ι3·)§ίΐ ΥβΓίιυιη. ΟδΙΐιιιη βιιίειη ίη-

ΙβΙΙίριηαβ εοη]εεΙϋΓ3ΐεπι ΒΓοβηοΓοπι εοςίΐβιίοηεπη,

ρεΓ (|ΐΐ3ΐη ίηΐΓ0(ΙυείΙϋΓί(1 φιοά ςυχΓΐΐυτ. δΐαιΐ8 6Γ£;ο

εχΐΓβ ηοδίΓβηι ηβΐυΓβηι νεπίβδ, ρεΓ εοςηίΐίοηεηι

εχ ρ3Γΐε, «ϊευΐ άίείΐ Αροβίοΐαδ", ηιεηΐίβ ηοδίΓίε

ρυίδβΐ οδΐίοηι ίη βΠε^ΟΓϋδ ει χηί£^η3ΐίΙιυ8, άίεβιΐδ :

Αρβτϊ; βΐ ευηι 3ύηοΓΐ3ΐίοη6 βυ^^εηΐ, ςιιβιηβιΐηιο-

άαα\ οροΓίεΙ βρεΓΪΓβ οδΐίυηι, νείυΐί ρΓίεόειίδ ςυ3β-

ά»ια εΐβνεβ, ηβηιρβ ρυΐεΐιτα Ηχε ηοηιίη.ι, ρεΓ α,υχ

3ροΓίΐυτ 'ιά ςυοά 831 εΐβιιβιιπ). Οβνεδ εηίπι ρίβηβ

8υιιΐ Ιιοι-υπι ηοηπηυπι δϊ^ηίΓιοαίίοηεβ, ηυχ οεευΐι.ι

, 3ρεΓΪιιηΙ, ηεπιρε 30γογ εί ρΓορίηηυβ βΐ εοΐυηιοβ ει

ρεΓΓεεία. 8ί νίβ εηίηι, ίηα,υϊι, βρεηπ οδΐϊαηι, εί

3ΐΙθΙ1ί ρθΓΐ33 3ηϊΠ)2Β ΙϋίΒ, ηΐ Γ6Χ ^Ιογϊχ ίη^ΓεαΊβ-

Ιυτ, οροπεί Ιε ηιεβπι Ωεη δΟΓΟΓεπι, ΐη ευ <\\ιοά

3ηϊπΐ36 πιεχ τοίυηΐβίεηα «οείρίββ, δϊευΐ άιάι ίη

Κνβη^εϋο ειιπι Γιογϊ ΙΥβιγοπί βουπι ει δΟΓΟί'ειη. (]ΐιί

νίνίΐ ίη β]υβ νοίυηΐηΐε. ΟροΓίει βυΐεηι ΐβ ΒρρΓΟ-

ρϊηηυβΓε νοΓΪΐαΐϊ, ει αάκο εχ&εΧε 6886 ρΓορίιι-

ηυυπι, υΐ ηιιΙΙο ΊιιΙεηηεάίο άΪ8]ιιημ3Π8, ει Ιιαύοιν

ίη Π3ΐυΓ3 εοΙιιπιΙ)ίε ρεΓΓεεΙίοηεηι : Ιιοε βιιίειη εδί.

ηυΙΙβ ΐη Γε ϋείΐεεΓε, εί εββε ρΐεηιιιη οηιηΐ ίηηοεειι-

Γΐ3 εί ριιπΐ3ΐβ. Ηχε ιιοιιιίηα ειιηι νείυΐ (μιαδίΐβιιι

εΐ3νε8 3εεερεΓΪ3, ο βηΐιηβ, ρεΓ ε3 αρβί'ϊ ίη^ΓΟδίοπι

41 Εχοϋ. χχιν, 18. *■ ΙΟογ. ππ, 12.

ρατιιοι.. (Ίκ. χυν. 32
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νοΓϊΙαίΐ, 8Ϊ ΓυβΡΪδ «ογογ 6ί ρΓορϊηηυ» βΐ εοΙιιιηΙ)3

εί ρβιΐβεΐ». Εχ εο »ιιΙβηι ο,υοιΐ ηιε βάΊηίδεπβ βΐ ΐη-

ιγοιΙιιχογϊη, ΙιιορϊΓηοίββ ΓΟΓβπι εχ εϋρϊΐε Ηΐεο ςιιο

8ΠΜ1 ρΐεηυ-;, εί ει ηοοίίυηι Βΐιΐΐίβ ι\ηχ όοΠιιυιιΙ εχ

σιεΐδ Γ.ίηεϊηηίδ. Εχ η'ιβ βυΐεπι Γοι-επι ηυίάειη 88*8

ειιπαίοηοιη 3 ρΓθρΙιβΐ3 ρι·χεΐ3ΐ·β ϋίιϋο'ιπιιΐδ, ο,ιιί

ιΐίοίΐ : Λοϊ ί/ιιί α Ιε βηϊι ε&Ι Ηίί! αιταιίο. Νοείίδ

ηιιιοιη ξ\ιΐΐχ ρπιιβ οοη$ϊι<βΓ3ΐ3ηι ρι-οχΐπιβ βεςυιιη-

ιιιγ $βηΐ6η(Ί3ΐη. Νηη ροΐβ8( εηϊπι Ωογϊ υι ςυί ίιιςΓΟδ-

&υ$ Γυεπί 3(1)'13 εοηιιη ο;ιΐ3β νίτεβ Ιιυηιαιιαβ βηρβ-

Γβηΐ, ηεε 0.3(1 υηΐ $υ1) εοηΙεηιρΙβΓιοηεηι, ϋενεηίβΐ

3(1 ϊ ιιι 1)Γοιη αΐϊηιιβττι 3υΐ ΙοιτεπΙεπι εο£ΐιίΐίοηΪ3, 88<1

ρπεεΐ3Γ6 εαπι βο .ΐβο,ΐυι·, 8Ϊ (|υί1)ΐΐ8(ΐ3!η βχΐΐϊΐιυβ οι

οΙΐ8ΐ·ιπ·ίί δεηΐεηΐπβ οο^ηίΐίοηβηι ε,/υβ ίΐΎοι-εΙ νεπ-

138, ρεΓ ΤΪΓ08 83ηεΐ08 οι άίν'ιηοβ (Ιεΐΐυβηΐβ βΐιΐΐϊ

ηΐϊοηίδ. ϋίηείηηοδ εηίπι φιί ρειηΐεηΐ 3ΐ> υηίνβΓβί-

131Ϊ3 ε.ιρίιε, ΐΓΟρϊεβ ρυΐο ηοιηίηβη ρΓορΙιεΟδ εΐ

εν3ΐι^εΙί8ΐ38 6( 3ρι>8ΐοΙθ8 : φιοηιπι ιιηυδςυίδαυβ

ςυβηΐιιιη εαρειο ροΐιιίΐ, Ιιαυι ίοηδ βχ ο1>5ουπ5, οο-

ειιΐιϊβ ει ιη38ρεεΐ;>1)ίΙϊ1>ιΐ8 ιΐιβδαιιπχ, ηουί·; φίκίοηι

Αυηΐ Πυνϋ ρίβηί ίςιιίβ. δί Γθΐ βυίειη δρβείεΐυι- νε-

ΓΪ138, ΜΙ II I ξαΙΙΧ ΓΟΠ8, βΐίπΠΙδϊ |-68ΐ3£ΙΙ6ΙΐΙ ΠΙΙΐΙΐΐ-

ΐυάΊηε εί ιιΐί^ιιίίικίίιιο (ΙοεΙπηχ. Οιιμιβιηοιίί Πυιηεη

6Γ31 Ρβιιΐιΐδ, ο,ηί βυρηι οα-Ιυιη 383υΓ§εη3 ιιηάίβ δεη-

ΙβηΙ'ιαπιπι, ιιβα,υε 3(1 Ιεπίυηι εαείυηι, ιΐ8(]ΐ)6 »ά ρα-

Γ:ιάί8ΐιιη, υβηυβ »(1 νει·1)3 3π::ιηα 61 ΊηεΙΓβΙιίΓιβ ",

61 ρετ οηιηεηι ε]ιΐ3ΐιιο(1ί (Ιοεεικίϊ απημίίΐ ικΐϊηβηι

1&Ι6 ρχιιικίαηδ, νειΙ)ί8 ΓυΓίΐΐδ οδίεηάίΐ, ςιιοιΐ Ιιίε

βεπηο 68( ϊηβΟΓ ^υΐΐχ ΓΟΓΪβ, $ί εοηίει*3ΐιΐΓ οαπι

ΥοιΊιοφίοΙ β8(, ευηι (Ιϊεϊΐ : Εχ ρατίε εο^ηοιάιηηι,

εί εχ ρατίε ρτορΗεΙαηχιΐί 3 \ εί : 5ί αηϊ» $0>ί νίάεΐΗΓ

3Π>«, ηοηάιιτη κϊΐ ηηοιηοάο ίεχτε οροτίεαΐ " ; ει :

Εςο ηχείριπηι ηοηάυ,ηι εχχιίχιηο ύοηψΓείιβηάίαε ". δί

βΓ§ο ηυσιΟΓ γογΊη, βΐ §(ιιιλ είηείηηοπιηΊ νίιΐοηΐιντ

βδβε Ιΐιιηιίηα εΐ ιηβπβ ει Ο,υεΙυδ, 8Ϊ ειιηι ηοδίπδ

οοηΓοΓηηΐιΐΓ νίη1>υδ : ο,υίά 681 εχίδΐίιηβηιΐυπι ά&

ίΐΐο ΓοηΙβ (]υί αΊχϊΙ : 5ί ηαϊ» ιίΐίΙ, νεηίαΐ αά ηιε, βΐ

ΙϋαΙ 37 ? (ΙιιίΙίΙκ ί εχ ϋβ ςιιϊ αιιιΐίιιιιΐ εχ ρΓυροηίοηβ

βοπιηι ςυχ ά'ιαίΛ βυηΐ, εοη]εε(υΓ3ΐη 8υπΐ3ΐ (Ιο ιηί-

ΓβευΙο. ιΝαηι δί ^ιιΐΙ;ι 8α(ϋείΙ 3(1 βεηιτΒίκΙιιιη Πυ-

νίυηι, ηπϊιΐ Γορυΐ3η(1αιτι 68ΐε886 ίρβυιιι Ποί Πυνίυηι,

εχ Ιιβε βιαία εοη]ε(ΊυΓ3 (1ϋ(Ί3 ?

Τί(1ε3ηιυ3 αυίπη ςιιειη3<1ηιθ(1ιιιτι κροηββ ο1ιε(1ίΙ

νοιΊιο, ηυεηΐ3(1ιηο(1ιιιη 8ροη8» αρβΓϊΐ βιΐϊίικη. Εχιιϊ,

ϊηςυϊΐ, ηχεαιη Ιηηΐεαηι, ηηοηοάο ϊηάηατιι βαηι ? ίανΐ

ρεάαη>εο$, ηιιοηιοάο ίηηιιίηαίιο ϊΗο» '.' ίΐο< Ίο 3υ(1ίνίΙ

ευηι ςυϊ ]υ83Ϊΐ ίρ83ηι Γιοι ί εΐ ρΓΟρίπιμιπη·, ει ο.ο-

ΙυπιΙ>3πι, ει ρ<- 1 Γ»·ι ΐιπιι, υΐ ρεΓ ε3πι λ ■ 1 ηηίπκιιη ίη-

ΐΓοιΙιιοηΐιΐΓ νεΓίΐ38. Κοοίΐ εηίπι ςυχ βικΙΊνίΐ,υΐ ηιιχ

εχιιεηΐ ρεΙΜεεβιη ίΙΙβπι Ιυηίεβπι, ςυβιη ίικίυίΐ ρβ8ΐ

ρεεεβίυηι, ει 3 ροιίίύιΐδ «ΙιΙιιογΊι ΐεΓΓβπ38 ΪΙΙ38 8ογ-

(Ιββ, φΐίΐιυβ οι·3ΐ ίηνοΙυΟ, ιι( φΐχ 3 νίΐ3 (ριηιη ϋε-

Ι£6Γ3ΐ ίη ρ3Γ3(1ίβο Γθνεΐ'83 ε88εΐ ϊπ Ιειτ3ηι : ηιιο-

ηϊβιη 3ΐΐ(1ίνΐι "', Ίεττα εκ, ει ϊη Ιεηαηχ τενετίετη.

Ι'Γορίοιοα 3(1ϊΐιιηι βρεηιίΐ ΥοιΊιο »ϋ αιιΐηιαηι, Α\-

(Ιυι Ιο οοπίίβ νβίο, Ιιοε εβί οβΓηε. ΟβΓηεπι ειιηι

(ΙΊεο, νβίεΓβηι Ιιοιηϊηειιι ϊηίεΙΓι^ο, ((ηεπι υΐ εχυβηΐ

I υ.ζ(λο; έχ τοΰ είσδέξαϊβοί με χα\ είβίιχίσασθαι,

ή έχ τής χεφαλης μου δρόσος πλήρης ε!μΙ, χαΐ αϊ

τί,ς νυχτδς των βοστρύχων των εμών άπο^(!ίουσαι

ψεχάδες. 'Εχ τούτων δέ, τδ μέν Γασιν είναι τήν 6ρ6-

σον, παρά τοΰι προφήτου σαφώς μεμαθήχαμεν, βς

φησιν δτι Δρόσος τ) παρά σου, ΐα/ια ανζοΤς έστιν.

Αί δέ της νυχτδς ψεχάδες της προθεωρηθείσης ϊχον-

ται διανοίας. Ού γάρ έστι δυνατδν τδν έντδς των άδυ

των χαΐ άθεάτων γενδμενον , δμβρω τινί της γνώ

σεως Ιντυχεΐν ή χειμάρ^ω. Άλ).* άγαπητδν, εΐ λε-

πταΐς τισι χα\ άμυδραϊς διανοίαις έπιψεχάζοι τήν

γνώσιν αύτοΰ ή άλήθεια, διά τών άγίων τε χαΐ θεο-

φορουμένων της λογικής σταγόνος άπορ"ρ"εούσης. Βο

στρύχους γάρ οίμαι της τοΰ παντδς χεφαλής έξη'ρ-

τημένους , τροπιχώς όνομάζεσθαι προφήτας χαΐ

• εύαγγελιστάς χα\ άποστδλους, ών ϊχαστος δσον έχώ-

ρουν έχ τών σχοτεινών τε χα\ άποχρύφων χα\ άορά-

των θησαυρών άρυδμενοι, ήμΐν ποταμοί γίνονται* ώς

δέ πρδς τήν δντως άλήθειαν, δροσώδεις είσΐ ψεκάδες,

χαν τω πλήθει τε χα\ μεγέθει της διδασκαλίας πλημ-

μυρώσιν. Οίος δ Παΰλος ήν ποταμδς , ύπέρ τδν ού-

ρανδν τοις τών νοημάτων κύμασι κορυφούμενος Εως

τρίτου ούρανοϋ, ϊο^ς τοΰ παραδείσου, έως τών άρ"ρ"ή-

των τε κα\ άνεκφωνήτων βημάτων, χα\ δι' άπάσης

της τοιαύτης μεγαληγορίας πε^αγίζων τω λδγω δε<-

κνυσι πάλιν δτι ψεκφς τίς έστι δροσώδης δ λδγος

οΰτος, συγκρίσει τοΰ δντως Λίγου, δι" ων φησιν, δτι

Έχμέρους γινώσχομετ, χαϊ έχ μέρους αροψΎΐτεύο-

μετ · κα\, ΕΙ τις δοχεϊ έγνωχέναι τι, οϋαω έγνω κα

θώς δει γτώναι· χαϊ, 'Εμαυτόν οΰαω Λογίζομαι

χατειΛηρέται. Εί τοίνυν ίκμάς της δρδσου, κα\ ή τών

βοστρύχων ψεχάς ποταμοί δοκοϋσι χα\ πελάγη χα\

κύματα πρδ; τήν ήμετέραν χρινδμενα δύναμιν τί

χρή περ\ της πηγής λογίσασθαι της ειπούσης, δτι ΕΙ

τις διψφ, έρχέσθω Λρός με χαϊ αινέτο); "Εκαστος

τών άχουδντων δι' άναλογίαν τών είρημένων στοχα-

σμδν λαμβανίτω τοΰ θαύματος. Εί γάρ ή ψεχάς είς

ποταμών έξήρχεσε γένεσιν, τί αύτδν τδν τοΰ θεοΰ

ποταμδν διά τής ψεχάδος ταύτης έστίν άναλογί-

σασθαι ;

"Ιδωμεν δέ κα\ πώς ύπακούει τω Αδγω ή νύμφη,

πώς άνοίγει τώ νυμφίω τήν εΓσοδον. 'Εξεδυσάμηρ,

φησ'ι , τύ^ χιτώτά μον · πώς ένδύσομαι αϋτάν ;

Ένιψάμιγτ τους πόδας μου, πώς μοΛυτώ αυτούς ;

Καλώς ήχουσε τοΰ κελεύσαντος άδελφήν αΰτήν χα\

πλησίον γενέσθαι, κα\ περιστεράν χα\ τελείαν, ίνα

διά τούτων είσοικισθή τ?, ψυχή ή άλήθεια. 'Εποίησε

γάρ &περ ήκουσεν, έκδυσαμένη τδν δερμάτινον χι

τώνα, δν μετά τήν άμαρτίαν περιεβάλετο, κα\ άπονι-

ψαμένη τών ποδών τδγεώδες,ψ ένειλήθη άπδ της έν

παραδείσω διαγωγής είς τήν γήν άναλύσασα , δτε

ήκουσεν, δτι Γη «Γ, χαϊ ΐΐς γί(Υ άκεΛεύσχ(. Διά

τοΰτο ήνοιξεν έπ\ τήν ψυχήν τώ Λδγψ τήν εΓσοδον,

διασταλέντος τοΰ τής χαρδίας παραπετάσματος, τουτ-

έστι τής σαρχδς. Σάρκα δέ ειπών, τδν παλαιδν λέγω

"11 €ογ. ιιι, 4. " I Οογ. χιιι, 9. ·■ I £οτ. νιιι, 2. " ΡΙιίΙ. ιιι, 43. " Ιοβιι. υπ, 37. ΰβη. αϊ, 1$.
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άνΟρωπον, δν έκδύσασθαι καΐ άποθέσθαι κελεύει δ Α 3ο άεροηβηΐ, ΙιογΙβΙιιγ ύΊνίηιΐδ ϋΐβ Αρο$Ιο1υ$ οηιηοβ

θείος Απόστολος, τοϋς μέλλοντας τώ λουτρφ τοΰ

λόγου τδν |5ύπον των βάσεων της ψυχής άποκλύσα-

σθαι. Οϋκοϋν τδν παλαιδν άπεκδυσάμενος άνθρωπον,

χλ\ περιελών τής καρδίας τδ κάλυμμα, ήνοιξε τφ

Λόγω την εΐσοδον, δν έντδς γενόμενον ένδυμα ποι

είται έαυτής ή ψυχή, κατά τήν τοΰ Αποστόλου ϋφ-

ήγησιν, δς κελεύει τδν έκδυσάμενον τήν σαρκώδη τοΰ

παλαιού άνθρωπου περιβολήν, ένδύσασθαι χιτώνα τδν

κατά θεδν κτισθέντα, έν όσιότητι κα\ δικαιοσύνη.

Ίησοϋν δέ λέγει είναι τδ ένδυμα. Ή δε δμολογία της

νύμφης τδ μηκέτι τδν άποβληθέντα χιτώνα πάλιν

άναλαμβάνειν, άλλ' άρκεϊσθαι τώ έν\ χιτώνι, κατά

τδν δοθέντα τοις μαθηταΐς νόμον, δν διά τής άνωθεν

γεννήσεως άνακαινισθεΐσα μετημφιάσατο, βέβαιοι τοΰ

Κυρίου τδν λόγον, τδν κελεΰοντα τοΰς άπαξ τώ θείω

κοσμηθέντας ένδΟματι, μηκέτι έπενδύσασθαι τδν τής

άμαρτίας χιτώνα, μηδέ δυο χιτώνας έχειν, άλλά τδν

ένα μόνον, ϊνα μή δύο περ'ι τδν αύτδν ώσιν οί άσύμ-

6ατοι πρδς άλλήλους χιτώνες. Τις γάρ κοινωνία τώ

σκοτεινώ ένδύματι πρδς τδν οωτοειδή τε κα\ άϋλον ;

Οϋ μόνον δέ τοϋτό φησιν δ νόμος, τδ μή δεϊν δύο χι

τώνας έχειν,άλλά μηδέ έπΐ(6(5άπτειν τδ καινδν ύφασμα

τώ παλαίω ίματίω · ίνα μή χειρών γίνηται ή άσχη-

μοσύνη τοΰ τδν τοιοΰτον περιβαλλομένου , μήτε τοΰ

έρόαφέντος μείναντος, κα\ τοΰ παλαιού χείρον τδ

σχίσμα παθόντος και δυσθεράπευτον. Αίρει γάρ,φησί,

τδ πλήρωμα τδ καινδν τοΰ παλαιοΰ, κα\ χείρον σχί

σμα γίνεται, ώς δημοσιεϋεσθαι οι' αϋτοϋ τά άσχή-

μονα. Διά τοϋτό φησιν ΈξεΒυσάμΐ{Υ τον χιτώΐά

μου , χώς έτδύσομαι αυτόν ; Τίς γάρ άν βλέπων

περί έαυτδν τδν ήλιοειδή τοΰ Κυρίου χιτώνα, τδν διά

καθαρότητος και άφθαρσίας αϋτώ περιτεθέντα, οίον

έπ'ι τής τοΰ δρους μεταμορφώσεως έδειξεν, είτα κατα

δέχεται τδ πτωχόντε και ρ"ακώδες ίμάτιον έαυτφ περι-

θεΐναι, δπερ ό μέθυσος και ό πορνοκόπος , καθώς ή

παροιμία φησ\, περιβάλλεται ; Άλλά ούδέ τους πόδας

νιψαμένη , πάλιν τή βάσει τδν έκ τής γης μολυσμδν

παραδέχεται.

Έηψάμην γάρ, φησ\, τοΰς πόδας μου, χώς

μοΛντω αύτούς ; Ούδέ γάρ Μωϋσής τώ θείω προ-

στάγματι τής νεκρός των δερμάτων περιβολής έλευ-

Οερώσας τοϋς πόδας, δτε τής άγιας τε κα\ πεφωτι

σμένης έπέβαινε γής, πάλιν ιστορείται διαλαβών τοΰς

ςυί νοΓίίί 1»ναοΓο βυιιΐ ίϋΐυΐυιί δοπίοδ ρβίΐυιη αηί-

ηυβ. Υβίεπ βΓ(ο βχαίο ηοηιίηβ, ει αΐιίαιο οογιΙΊ»

ίηνοΐυετο, ΎεΓϋο ιρβπΓιΙ βάίΐυηι, ςυβηι ιη£Γ6$·

βυιη ίηιΐυηιβηΐυηι βίοι ΓαείΙ 3ηϊηΐ3, εοιινβηίβηΐβτ

βχροδίιίοηί Αροβίοΐί, φΐί^ιΐχΐ βχυΐο εοΓροΓαϋ νβ-

ΐεπβ ϋοιηίηίβ ίηόυιηεηΐο, ίιιϋυβΓβ ηοναιη ΐυιιίεβαι,

ςυχ βββυηάιιηι Οβυσι εβί ΟΓβίΐα ίη δαηοιίιαίβ «I

]ηβΐίΙί3 *·. ίβδΗπι βυιβιη άίοίΐ ίηάυιηβηΐυηι βδδβ.

δροηβχ αιιΐβιιι ρΓοΓβδδίο, ψιοά φαιή βχυίΐ ηοη

δϊ ι Γυτδΐΐδ βεοερίυη Ιυηίοαιη, $ε<1 οοηΐεηΐβ δίΐ υηα

Ιυηίεα, οοηβΐ-υοηΐβΓ Ιε^ΐ άβΐχ «3 ϊδοϊραΐϊδ, ςυβηι ρεΓ

τβ£βηβΓ3Γιοηεηι Γεηοναΐα ϊικίυίΐ 3ηίηΐ3, εοηΓίΓηιαΐ

εοηνεηίεηΙεΓ βί ηιιοά άίχίΐ δεηρΙυΓ», ηοη οροΓίβΓβ

603 ςηί ββπιβΐ άίνίηο ίιιϋυπιβηΐο δυηι οι-ηαΐί, ρεε-

03ΐϊ Ιυηίεαπ) ϊηα'υεΓβ, ηεε <1υ33 1ΐ3ΐ>6Γβ Ιυηΐεβδ,

86(1 υηαιη $οΙαηι (ίηιιοεεηΐίχ), ηβ ϋυβδ εοηΐΓίπαβ

ϊηΐεΓ 86 ίηνίεειη οοη]αηεΐ38 ηαΙιεαιιΐ Ιιιηϊεαβ. Ο,υχ

651 βηίιη αοείεΐαβ οΙιβουΓΧ ει ΐεηεΙ>Γ08£ ΐυηίοχ ευηι

Ιιπηίηοδα βί βχρβΓίε ηιβίβή» ? Νοη βοΐυηι βυΐβιη

Ιεχ Ιιοε ]υυεΐ, ηοη οροΓίεΓβ η3ΐ)βΓβ (Ιυββ Ιιιηϊεακ ",

8β(1 ιιεο ηυνιιιη ρϋΐιηυιη νείετί νοδίίηιβηΐο 385ΐιβΓβ",

ηβ β]υβ ςιιί Ιιοε ίηϋυίΐ η»]οΓ βίΐ (ΙβΓοπηϊΐ*· 3ε Ιιιγ

ρίΐυάΌ, ευιη ηεςυε ηιαηεαΐ Ίά ςιιοά β8ΐ Β&βαΐυπι,

β( νεΐ6ΓΪ8 8ίΐ 8εΐ83ΐΐΓ3 ϋβίβΓΪΟΓ, ηεε Γβεϊΐβ ροββίΐ

ΐ'βηιεϋϊυιη 3(11ιί1)βΐ'ί. ΤοΙΓιΐ εηίηι, ίηηυίΐ, ρΐεηϊΐυϋο

ηονυηι 3 νβΙβΓβ νεβίίιηεηΐο, βί ρβ]θΓ 8εΪ8$ιΐΓ3 Ιί(,

3(1εο ιιΐ ρβΓ εβηι, ηυχ ιυτρία βιιιιΐ ρΓορΜβηΙιιτ.

ΡτορΙβΓβ α"ΐεϊΙ : Εχηϊ ίαηίΰαηι ηιβαηι, ηιιοηιοάο ϊπ-

ίίιιοΗΐ βοη«ν,? ϋιιίδ εηίηι ευπ>νβΓιρ8θ3θ1εεΐ3ΐ'ίθΓβιη

Οοιτιίπί »8ρεχεΓίΐ Ιυηϊ03πι, εοηΐεχίηηι ρβΓ ρυτίΐ»-

Ι<:ιη ει ϊηεοΓΓυρίίοηβιη, ςυβίβηι οβίεηάϊΐ ίη ΐΓβηβ-

Γΐ(;αΐ'3ΐϊοηβ ίη ιηοηΐε, ιηεηοΊοοΓυηι νβδίβηι ρβηηο-

83Π) ΙυύβηΐβΓ ίηϋιιεΓΪΐ, ευ]υ»πιο(1ϊ ββΐ εΐιπί βί Γογ-

ηίεβίοΓΪβ, βίειιΐ όίοίΐ ρΓονεΓΟίυηι ? 8ει1 ηεηυε ροδί-

(Ιΐΐ3ηι ρβ(1β3 Ιβνίΐ, ηιηιιι βχ ίηοεβευ ΐβΓΓβηΜ $ογ-

0"β8 3(1ΐΙΐίΐΙΪΙ.

ί,αιί βηίιη, ίηςυίΐ, ρβάα ηιβοι, ηποηιοαο νιηηϊ·

ηώο (οι ? Νβςιιβ εηίηι Μοβει ευηι |υ8βυ άϊνίηο 1ί-

1)6Γ35&εΐ ρβιίεϊ 3 ηιοηυο ρβΐΐίυιη ίηϋυηιβηΐο, ςυβηϋο

ΙβΤΓ3>η 330βη(1ίι 83001310 ει ίΐΐυηιίη&ΐβη), ηπτΓΒΐυτ

πΐΓβυδ ρβάββ Ϊη4υί3δβ εβίεείδ : ηβςυβ ηυβηάο νβ-

πόδας τοΤς ύ-οδήμασιν, δτε κα\ τήν ίερατικήν έσθήτα ο δίεηι 83εβΓάοΐ3ΐειη,εοη((ΓυεηΙεΓ ΰξυτχ ςυχ ο$Ιεη83

κατά τδν τύπον τδν έν τώ δρει δειχθέντα φιλοτεχνή-

σας, χρυσού χα\ πορφύρας, και βύσσου, καΐ ΰακίν-

θου, καΐ κόκκου τάς αΰγάς συγκεράσας έν τώ ύφά-

σματι, ώστε ούμμικτον έκ πάντων άπαστράπτειν τδ

κάλλος, ούδένα τοϊ; ποσΐ κόσμον έπετεχνήσατο, άλλ'

ήν καλλωπισμός τοΰ ίερατικοΰ ποδδς τδ γυμνδν είναι

πάσης περιβολής, χλ\ έλεύθερον. Χρή γάρ τδν Ιερέα

πάντως έπ'ι τής άγιας βεβηκέναι γής, ής μετά νεκρών

δερμάτων έπιβατεύειν οϋ θέμις. Αιά τοΰτο κα\ τοις

μαθηταΐς δ Κύριος άπαγορεύει τά ύποδήματα, έπει-

δτι κελεύει αύτοϋς είς έθνώνδδδν μή πορεύεσθαι,άλλά

διέ τής άγίας δδοΰ προϊέναι. ϋϋκ άγνοεϊς δέ πάντως

ΓυίΙ ίη ηιοηΐε, 3θ"3θΓ6 881 Γ3ΐ)πε3ΐυ8, 3υπ εΐ ρυι--

ραπΒ, ει 1>ν3$Ί, ει ήνβείηΙΙιί, ει οοεοί ίη Ιβχΐυπι

εοηΙεηαρεΓβΐίδ 3ρ1ειΐ(1οπΙ>υ$, υΐ ΓείυΙςβΓεί ρυΐεΐιη-

Ιυϋο εοιηιηίδΐβ βχ οιηηίϋιΐδ, υΙΙυιη ΟΓηβηιεηΙυηι

Γα1)Γ)03ΐυ5 βδΐ ρβιΐϋιυδ, δβο* δ306Γάοΐ3ΐί8 ρεΰίδ βΓ3ΐ

ΟΓηβηιεηΐυιη εβββ ηυα'υιη βί Ιίϋεππιι 3ϋ οηιηί ίηα'υ-

ηιεηίο. ΟροΓίεΙ βηίιη δβεεηίοίειη βειηρει· ίη^Γβϋί

δΐιρβΓ ΙβΓΓ3Π) 83ηε1αιη, βυρβΓ ςυβιη ιιοη ίβ8 ββΐ

ίη^ι-εΰί ευηι ρείίίουδ ηιοηυίδ. Ει ίάεο ϋοπιίηυδ

ο,υοςυβ (ΙίδοίρυΙίδ ίηίβηΐίείΐ εβίεβίδ, ηυβηάο βοβ

]υ1)βΐ ηοη ΪΓβ ίη νίβηο ςεηΐίυηι, δθ(1 ρβΓ νίβιη 83.1-

εΐβιη ίηεβ(1βΓβ δβηείβιη βυΐβιη νίαιη οιηηίηοϊη-

- Ερίιεβ. ιν, 24. " Μ3«η. χ, 10. " ΜαΓε. ιι, 21. Μ ΜβΙΐη. χνπ, 2. »' ΜβΙΐη. χ, 5, 6.
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(εΙΙίξ'ιβ, ρβΓ ΠΌ3Π1 ]α1)βηΙαΓ εοιτβΓβ άϊδεϊρυΐί, ςηΐ Α τήν άγίαν 4δί>ν, δι' 7|ς οί μαθητα\ τρέχειν κελεύον-

(ΓκΙίείδΙί 30 60 α,ιιί άΊχίΙ : £9° *Βηι ν'α ** > Ι113111

ηοη ΙίοβΙ (>η(βτβ βαηι ααΐ ηοηι'ιηϊδ ιηοΓίιιί ηοη

ΒοΙτίΐ ϊιΐ(1ηηΐ6πΐυιτι. 0ιι'ΐ3 ϊβϊΙιιγ 1ΐ3ηο νϊβπι ιηβΓβδδβ

εβί βροηβα, !η ςυα &ιηΙ>ιι1ηηΐϋ>ιΐ5 ρβϋβϊ 3ςυ» ϋυ-

ηιϊηυβ ιοίαΐΐ, 61 βχίείφΐΐ ΗηΙβο, ςυο εΐηεΐυβ β*1

(681 ααίβηι οηιηϊηο Οοπϊιηϊ είη$ιι1ιιηι, νΐδ ςικτίΐηηι

ριιπΠεβηδ 3 ρεεεβϋδ ; βίε εηιπι ρπΒ$εΗρΙαιη εβί,

ΰοηινηι* νπΐυΐαη χηάηϊί εαφιβ «» ρνκοίηχίή : 14-

ΙΪΓΟΟ ρβ(1β5 3ΐ)1υ13, 860161 ίη νΪ3 Γβ{[Ϊ3 οιΐδίοϋϊι ,

ιιεηυβ 3(1 (ΙβχΐβΓ3ΐη, ηεςυε αά Ιχν3ΐη (ΙεϋεεΙβηδ,

116 3Ι16ΓΙ11Γ3Π1 3(1 ρ3ΓΐβΠ1 8Χ0Γΐ)ϊΐ3η8, ΙΐΙΙΟ ροϋβΠΙ

βιιυπι'ϊηςιπηεί. Ιηΐε11ϊ§ί8 βυίειη ςιιΐΛ ρβΓ 1ΐ3εο δί-

βηίΠοείιΐΓ, ηίιιιίπιηι 3πΊπΐ3Π) ο-αβε βεπιεί ρβΓ 1>3ρΐϊ-

Βοιυιη εβίεεοδ 8θ1νεήΙ, ( 681 εηίπι Ιιοε ηιεΓ$3ηΐίβ

ται, μαθών παρά τοϋ είπόντος· Έγώ είμι ή όδύς,

τ)ς ούχ Εστίν αψασθαι τδν -μη ύπολυσάμενον τήν τοϋ

νεκρού άνθρωπου περιβολήν. Έπε\ ουν Εν ταύτη Ιγί-

νετο τι) όδώ ή νύμφη, Εν η των δι' αυτής περιπα-

τούντων 6 Κύριος νίπτει τοϋς πόδας τω ΰδατι, χα\

Εκμάσσει τώ λεντίω ψ διεζώσατο ■ δύναμις δέ Εστι

καθαρτική των άμαρτιών τδ τοΰ Κυρίου διάζωσμα "

Ένεδύσατο γάρ, φησ\, Κύριος δύταμιν, χαϊ ηερι-

εζώσατο · δια τοΰτο χαθαρθεϊσα τοϋς πόδας Επί της

όδοΰ της βασιλικής, Εαυτήν φυλάσσει, ούχ Εχχλίνουσα

εις δεξιά, ή εις άριστερά · ίνα μή χαθ' Εκάτερον Εξω

της δδοΰ παρενεγκοϋσα τδ Γχνος, μολύνη τφ πηλω

τδν πόδα. Νοείς δε πάντως τδδιά των ε ϊρη μένων δη-

λοϋμενον, δτι ή άπαξ διά τοΰ βαπτίσματος ύπολυσα-

8888 ρΓΟρπιιιη, ιιΐ οβίεεοπιηι εοΓΓφ»δ βοΐνβΐ : Β μένη τά ύποδήματα · Γδιον γάρ τοϋ βαπτίζοντος Εργον

τδ λύειν τοΰς ιμάντας τών ύποδημάτων, χαθώς Ιωάν

νης διεμαρτύρατο, μήδύνασθαι τοΰτο Επ\ μόνου τοΰ

Κυρίου ποιήσαι ■ πώς γάρ 5ν Ελυσε τφ μηδέ τήν

άρχήν τω ίμάντι της άμαρτία; Ενδεδεμένω ; Αϋτη

τοϋς πόδας Ενίψατο, πάντα γήϊνον ρ*ΰπον συναποβα-

λοΰσα τοΣς ύποδήμασι· φυλάσσει τοίνυν Επί της πε-

πλακωμένης όδοΰ τήν βάσιν άμόλυ-ντον, ώς καΐ ό Δα

βίδ Εποίησεν, δτε τοΰ πηλού τήν ϋλην άπολυσάμενος

Επ\ της πέτρας Εστησε τοϋς Εαυτοΰ πόδας, οΰτως ει

πών τφ λόγω - δτι Άνήγειρέ με έκ Λάκκου ταλαι

πωρίας, χαϊ άπό πηλού Ιλύος, χαΐ Ιστησεν έχϊ

πέτρατ τοΰς πόβας μου, χαϊ κατεύθυνε τά δια6ή-

ματά μου. Πέτραν δΕ νοοϋμεν τδν Κύριον , δς έστι

(]υεπΐ3ϋπαο(Ιυιιι 1π3ππε8 ρι-οΐε$ΐ3ΐ)3ΐιΐΓ, ηοη ροβδε

86 ήοε ϊη 8θΙο Οοιιιϊηο ίβεεΓβ. Νβηι ςυϊ δοΐνϊκδβΐ

ε]υ8 εοΓΓίβ'ιβιη, α,υί ρΓΟΓδίιβ 3 οοπ"ί£ί3 ρεεεβίί εοη-

8(ΓΪε(υ8 ηοη ΐβηβϋβΙϋΓί ) εαηι ί^ίιυτ αοΐοίβββ ρβ<1β$,

εΐ υιΐΛευπι εαΐεεοηιεηΐϊδ οιηηβδ ΐεΓΓβηίδ δΟΓύβδβϋ-

ΐβείδβε. Ιΐβςυε 8βΓν3ΐ ίη νια δίΓαΐα ρεϋεβ βυοδ ϊω-

ροΐΐυΐοδ, δίειιΐ εΐ ΟλυϊιΙ ΓαοΐβίΜΙ, εαηι αβ1ιιΐ3 ίΙΙυ-

νίβ εοεηί, ρεϋεδ δΐιοδ ΐη βαχο εοΙΙοεατεί, 3(ςιιβ ηΪ8

νεΓϋίδ υιεΓεΙιΐΓ : Άβάαχΐί τηβ άβ Ιαον ηιϊίβη>, άε-

ηιιε ΗΙηνίε αζηο$α, ει ρβάβ$ ιηβοί ενρτα ρείταπι (Ια-

ιιιϊΐ, (/τείΐηιηιιβ τηβοΒ ά'ιτεχΐΐ". ΡεΓ ρβίταιη ΐΐιίειη

Ιιβηε ϋοιηϊηυπι ίρδυηι ϊηΐεΐΐίξίπιιΐδ, ηυΊ εΐ Ιαχ εβί

ει νβΓίΐβδ, ει ϊηιπιοΓΐαΙΊΐ38, βΐ ]ιΐδΐίΐί3 : ςυίουδ Γβ-

1)08 νΪ3 βρΪΓΪΙιιαΙΐβ ηυβδΐ ςιιβάβηι ϊηεΓυδΐ3ΐϊοηβ φως, καΐ άλήθεια, κα\ άφθαρσία, χα\ δικαιοσύνη, δι'

δίεπηίοΓ. Αο ηϊδ 8ΐ 86 ηβοίηηι ςοΐδ ΐη ρ»Γΐεηι άε-

ΠεεΟΙ, ϊδ ρΐ3η(3β 8038 ρυταδ εοηδεΓνβΙ, ηυδςιΐ3ΐη

> νοίυριαιίδ εοεηο ροΙ1υΐ38. Ηχε βυηΐ (ιηεο ςιιϊιίεηι

ϊυιΐίείο) ρβΓ <\\ιχα δροιΐ83 ΥβΓΟΟ οδΐίυηι ηρβΓΐΐιΐΓ.

Είβηϊιιι ϊρ83 ϊ Πα εοηΓεδδίο, ηυα ροΙΠεείυΓ ηοη

αηιρίίυβ ΓββοιηρίιΐΓβη) 88 ΙοΙιπη ίΙΙυά εχευδδαηι,

ηεςυε ϊηεεϋεηϋο ίη Ιιβε νίΐα ΙβΓΓβηβηι ϊηςυϊηαΐίο-

ηεω »(1πιϊδδυΓ3ηι : αιΐίΐαβ εβί 3ηίιηχ Ιιοε πιοιίο

εοηιρ3Γ3ΐχ Άά 83ηεΓιΓιε3ΐίοηεηι. 5βηε(ϊ0εα(ίο αιι-

ΐεηι εβί Ίρβε ΟοηιΊιιυδ. Αίςοβ Ιιίε βδΐ νειΦοππιι

8611808.

Βογ308 ίυίειη ββεοη^οιη ηοε, αΐίβηοβ βϊεεηϋεΐ'β

εοηαΐυΓ αιιίπια , ηοη ].ιπι βπιρΗυβ νοεβ οδΐίιιπι εοΓ-

(1Ϊ8 ραΐ83ηΐ6 , δει! ίρδ3 πιαηα άϊνίιιβ ρεΓ ίετβηιειι αιΙ

ών ή πνευματική όδδς διαπλακοΰται. ΤΩν 6 μή πάρα-

τραπε\ς χαθ' έκάτερον, διασώζει τδ ίχνος, ούδαμόθεν

τω πηλω της ήδονής μολυνόμενον. Ταΰτά Εστι, κατά

γε τδν έμδν λόγον, δι' ών ή θύρα τω Λόγω παρά της

νύμφης άνοίγεται. Ή γάρ όμολογία τοϋ μηκέτι άνα-

λαβεΐν τδν άποβληθέντα πηλδν , μηδΕ τί) πορεία τοΰ

βίου τδν γεώδη μολυσμδν παραδέξασθαι, εΓσοδος γί

νεται τοΰ άγιααμοΰ Επ\ τήν οϋτω παρεσκευασμένην

ψυχήν. Άγιασμδ; δΕ 6 Κύριος. ΚαΙ τούτο μΕν τών

είρημένων Επεοαιώθρ τδ νόημα.

Πάλιν δΕ μετά τούτο της ϋπερκειμένης άναβάσεως

άπτεται ή ψυχή, ούκέτι φωνής τήν καρδίαν θυροχρου-

στούσης, άλλ' αύτης της θ;£ας χειρδς διά τής όπης

ίηΙβποΜ ρεηβΙΓβηΐβ. ΡαΐηιεΚ» εηϊιη »ΐ6Μί, Ιηςαίΐ, Ώ ^ τά έντ?1. πΛραβυείττι;. ΆδεΛριδύς μου γάρ,

ιηϊ«ί( ηιαηιιηι αηιηη ρεχ [οταηιεη, εί νεηΐετ τηεαι

εοτητηοΐη» αϊ ίη ηηηιη. ΡεΓδρίεεΓε αιιΐβιη ηυϊ.νϊδ

υηιηίηο ροΐβδί, (|υ'ι ρΓυϋβηιεΓ Ιιχε »υύίυηΙ, ςιιαηΐο

8ΐι1>ΙΊιιιίοΓ3 δυηΐ Ιιχε ρΓίοΓίϋυδ. Ουηι \"εΓΐ·υιη αά

8ροη83πι ά'ιΙ, Αρεή, \ατξ\ιιιτ εΐ Γβοιιΐΐηΐβιιι 3ρε·

γ'ιρικΗ ρεΓ άίνϊηοδ βεηδυβ. 01>ΙειηρεΓ3ΐ \ ιίΊιο δροη-

83, Πι εηϊηι Ιιοε, φιοιΐ βυιΐίι, 80γογ, νϊείηβ, εο-

1ιιπι)}3 , ρεΓΓεειβ : εχιιίΐ ρεΙΙίεεαηι ϋίαπτι (ιιηίεαιη ,

δΟΓΟ^εβ ρεώιιηι βΐιΐιιίι, 38 ηεηυε Γορ !υηι ίΙΙικΙ Ιβεε-

Γϋηιηηε νεδίιηιεηΐιιιη ηπιρίϊιΐδ ίηϋιπί, ηεςιιβ ϋε οχ-

ΙεΓΟ ϊη 18ΓΓ3 Πβίΐ νεδίίςίβ : βυιΐίνίι ϊβϊΐοΓ ε]υδ νο-

εβηι . ει ρβΓεΙ ρ«εεερΐο , 3ρεπΐ οδΐΐαιπ ει βυΐβίο

φησίν, άπέστειΛε τήν χε7ρα αύτοϋ διά της όαης,

χαϊ ή κοιλία μου ίθροήβη εη' αΰτότ. Αήλον δΕ

πάντως Εστί τω συνετώς έπαΐοντι, δσον πλεονάζε'

τώ Οψει τά νΰν είρημένα παρά τδ πρότερον

"Ανοιζον λέγων πρδς τήν νύμφην δ Λόγος, δίδωσιν

αύτϊ) διά της τών θείιυν όνομάτων τού άνοϊξαι τή»

δύναμιν. Υπακούει τώ Λόγω ή νύμφη· γίνεται γά(-

δπερ ήχουσεν, άδελφή, κα\ πλησίον, χα\ περιστερά,

καί τελεία· άποδύεται τδν δερματικδν Εκείνον χιτώνα,

καΐ τδν όύπον τών ποδών 'άπονίπτεται, χα\ ο&τί τδ

ειδεχθές και όωγαλέον Εκεϊνο ίμάτιον πάλιν Εαυτή"

πεοιτίθτισιν. ούτε τή γ!| πρδς τδ λοιπδν Εναπερβίδΐ;

*' ίθΛη. χιν, 6. ·' Ρ»»!, χχχιχ, 3.
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*δ Ιχνος· ήκουσεν ουν αύτοΰ της φωνής, χα\ τφ προσ- Α εοΓάίδ ορβΓοαΙο , (ΙβάυχίΙ νείυπι ΟδΙϊί , ί(1 βδΐ εβΓ-

τάγματι πείθεται. Ανοίγει τήν θύραν, περιελομένη

τδ κάλυμμα της καρδίας · διέσχισε της θύρας , τδ της

σαρκδς διαπέτασμα, πάσα ήνοίγη τής ψυχής ή πύλη,

ίνα εϊσέλθη 6 Βασιλεύς της δόξης. Άλλ' ή της πύλης

ευρυχωρία μιχρά τις απεδείχθη τρυμαλιά στενή κα\

βραχεία, βι' ής ούκ αϋτδς ό νυμφίο;, άλλ' ή χε\ρ αύ

τοΰ μόγις έχώρησεν, ώστε δι' αϋτής έπΐ το έντδς

γενέσθαι, κα\ άψασθαι της έπιθυμούσης τον νυμφίον

ίδείν, ψ τοσούτον έκέρδανε μόνον, δσον γνώναι, δτι ή

χε\ρ έκείνη τοΰ ποθουμένου εστίν. ΟΓα δέ ήμΐν ύπο-

δείκνυται δόγματα, δια τής έν τοίς είρημέυοις φιλο

σοφίας μάθοιμεν άν, εί μικρόν τω λόγω προσδιατρί-

ψωμεν. Ή ανθρωπινή ψυχή δυο φύσεων ο3σα μεθό

ριος, ών ή μέν άσώματός έστι κα\ νοερά καΐ άκήρα-

ηΐ5 : 3ρβΓΐ3 Γιιίΐ ΐο(3 βηίηιχ ροΗ3 , υΐ ίηβΓβιΙοπΗοΓ

Ββχ βίοπχ. δεά ραΐοηδ ροΠχ Ιαιίΐυιΐο 0δΐεη83 εβί

ρ»Γνυηι ηυοιΜαηι εί αη^υβίαιη αε ϋΓενε Γοππηεη ,

ρεΓ ςυοά ηοη ίρβε δρυιΐδΐΐδ , $ε<1 ε]υδ ηιαηιιβ ν ίχ

3(1εο ρπ>εεδδίι , υΐ ρεΓ ίρδυπι ίη£Γ8δ83 8ΪΙ , βΐ ν'ι-

(Ιεηϋί βροπβί Ιεΐίββηΐ (Ιεδίίΐαϊυηι , αυο νίχ Ιαηΐυηι

Ιβεπ ΓεείΙ , υΐ εο£ηοδεεΓεΙ ηυοιΐ ϋΐα δίΐ ηΐίηυδ (1ο

$ΐι1εΓ3(ί. ϋιι]υδΐηοάί αιιίεπι ηοΙ>ί$ 08ΐβη(1ιιΐ)1υΓ (1ο-

£Π)313 , ΰίάίεεηπιυβ ρεΓ εβπι ςυχ εδί ίη ηίδ ρΙιΗοδΟ-

ρΐιίβηι, δί ίη εοηιεχιυ νειΊχιππιι ραππη ΓυεΓο ίηι-

ηοΓ3ΐυ$. Αηίηιπ 1>υπΐ3η» 881 ίη εοηΓιηίο ιίικιπιπ)

ιωίοι αππη , α,υαχυυι 3ΐΐεΓ3 αυίύειη εδί ίηεοι-ροΓ83

εί ίηΙε11ί£εηδ, ει ίη ςιιβηι ηοη εβάίΐ ίηΐεηΐιΐδ ; 31-

ΙεΓ3 νοπ) εοΓροΓ«3 , «ι πιαίβΓίαΗ» , ει εχρεΓβ Γβΐίο-

τος · ή δέ έτέρα σωματική , και, ύλώδης, χαΐ άλογος. Β «ίδ. Ιίυπι ρΓίιιιυιΐ) 3ϋ1εηι ρυτ^αΐα αϊ) 83 (]υχ βδΐ βά

Έπειδάν δέ τάχιστα τής προς τδν παχύν τε κα\ γεώδη

βίον σχέσεως έκχαθαρθεϊσα, δι' άρετής άναβλέφη

προς τδ συγγενές κα\ θειότατον, οϋ παύεται διερευνω-

μένη χα\ άναζητοΰσα τήν τών δντων αρχήν ■ τίς ή τοΰ

κάλλους τών δντων πηγή , πόθεν βρύει ή δύναμις, τ£

τδ πηγάζον τήν έμφαινομένην τής ουσίας σοφίαν.

Πάντας δέ λογισμούς κα\ πασαν έρευνητήν νοημάτων

δύναμιν διακινούσα χα\ περιεργασμένη καταλαβεϊν

τδ ζητούμενον, δρον ποιείται τής καταλήψεως τοΰ

θεοϋ τήν ένέργειαν μόνην τήν μέχρι ήμών χατιοϋ-

σαν, ής διά τής ζωής ήμεϊς αίσθανόμεθα. ΚαΙ ώσπερ

τδ τψ Οδατι συναναδιδόμενον έκ τής γης πνεύμα ούχ

Γσταται περ\ τδν πυθμένα τή; λίμνης, άλλα πομφό-

εΓ3$$3ΐη ει ΐεΓΓεηβηι νίίαιη Ιιαοίίικίίηε , 3$ρεχεηΙ

ρεΓ νίΓΐυίειη 3(1 ίιΐ ςυοιΐ εβί εοβηβΐυπι εί (Ιίνίηυοι,

ηοη εε$&3ΐ ρεΓδετυΙβη εί ίηα,υίΓεΓε εοΓυηι , ςυχ

8ΐι»ι, ρπηείρίυηι : (]υο<1η3πι 8ΪΙ ίηίιίυηι ρυΙεΙίΓΪΐα-

ϋϊιιί8 τεΓυπ) , υη(1εη3ΐη οηιαηοΐ νίβ 3ε ί3ευΙΙ»8 ,

ο;ικ(1 8ΪΙ 3 ί|«ο άβχΐνβΙιΐΓ 5αρίεηΐΪ3 ςυ» ίη ίίβ ψιχ

8υι>1 εεΓηίΙϋΓ, ει ςιιχ ηιονεΐ οηιηοδ <1Ϊ3μιιΐαΐϊοηθ8 ,

οπιηειηςιιε νίιη ρεί'βεηιίαικίί , ςυχςυε εαηοβε 13-

ΐ)0Γ3ΐ ιη εοιηρΓβΙιεηάεηοΌ εο ςυοΊ ςαχΓίΐυΓ, εί ίη

Γβείεηιΐυ ιεηηίηυηι ϋεί εοπιρΓεΙιειΐδίοηίβ βοίβηι ορε-

ΓΐΜοηεηι ςιιχ αά ηοβ υβςυε άεβεεηϋίΐ : ρεΓ ειψιβ

νίΐαηι ιιο8 βεηΐ'ιιηυβ : ει ςυοηιθ(1ο βρίπΐυί (|υί ευω

>ς«3 8ίιΐ)ΐι1 εηιίΙιίΐυΓ εχ Ιογγλ , ηοη ιη»ηε1 ίη ργο-

λυξ γενόμενον έπΐ τδ άνω πρδς τδ συγ'γενές άνατρέ- „ ίυηιΐο Ιβευβ , βειΐ 1)ΐι1ΐ3 ΓαεΙυβ 8ΐΐΓ8ΐιηι εχεατΓΪΙ 3ά ί

ν#·. 7— Γ. ,ί". η- - Ψ > κ ι ' ι ... ■ ι.■ . ■ : . . „.
χει, χα\ δταν διέλθη τήν τοΰ ύδατος άκραν έπιφά-

νειαν, και κατσμιχΟη πρδς τδν άέρα, τότε τής έπ\ τά

άνω κινήσεως ϊσταται · τοιούτόν τι πάσχει κα\ ή τά

θεία διερευνωμένη ψυχή · έπειδάν έκ τών κάτωθεν

πρδς τήν τών υπερκειμένων γνώσιν έαυτήν άνατείνη,

τά τής ενεργείας αύτού θαύματα χαταλαβοϋσα, περαι

τέρω προελθεϊν διά τής πολυπραγμοσύνης ού δύναται·

άλλά θαυμάζει και σέβεται τδν δτι ϊστι); μόνον δι' ών

ένεργεΤ γινωσκόμενον. Όρ3 τδ οϋράνιον κάλλος, τάς

τών φωστήρων αύγάς, τήν όξεΐαν τοΰ πόλου κυκλο-

φορίαν, τήν εύτακτόν τε κα\ έναρμόνιον έν τοις

άστροις περιφοράν , τδν ένιαύσιον χύκλον τέσσαρσι

χαιροίς είς έαυτδν άναστρέφο'Αϊα · τήν γήν συνδιατι-

Οεμένην τψ περιέχοντι, και τή διαφορά τής τών ϋπερ-

(]\ιοά εβί βιΐϊΐ εο^ηαΐίοηε εοη]υηεΐαηι : εί ειιοι ρεΓ-

ν36βΓΪΙ ϋδ(]ΐιε 3(1 8ΐιηιηι»πι 3ηιιχ δαρεΓίίείεηι , 3βπ-

φιε πιΊ8ΐ3 ΓαβΓίΐ , Ιυηε ιΐεδίυϊΐ δυτδυηι ηιονεΓΪ : ΙβΙβ

ςΐΗΐΙεηι εΐίαιη υδυνεηίΐ βηίηιχ άίνίηβ ρβΓδΟΓυΙαηΙϊ ,

ροδίςιΐΗΐη 3 Γοϋυδ ίιιίβποπ1)ΐΐ8 86 βζίβηάίΐ 3(1 8(ΐ-

ροΓηατυιη Γβι »η) εο^ηϊιίοηεπι , αίροίε ςυχ ευηι

εοιηρΓε1ιβη(1εΓίΐ ιηίΓ3ευ1α ε]ιΐ8 ορεΓ3ΐίοηί$, υ1ΐεηυ8

εικ-ίοβε 80Γυΐα»ι1ο «Ιεβίηίΐ ρΓοςι-βιΙί , 88(1 ίρδίιπι 3(1-

πιίΓ3ΐιΐΓ εί εοηΙεηιρΐ3ΐυΓ, ηυϊ ρεΓ εα ςυ* ορεΓ3ΐιΐΓ

8888 εοβίιοβείΙϋΓ. ν'κίεΐ εο3ΐε8ΐεηι ριιΐοήπΐιιοϋηβηι ,

1ϋΐΐ)ίπ3Γίυιη βρΙεηιΙοΓειη , εοΙβΓβιη ροΐί είΓειιηιβεΐίο-

ηεπι, 0Γ(1ί))3ΐαη) ει ηιιιηεΓ083ΐιι, αδίΓοηιη) αιηϋίΐυε,

ςιιί ΟΓΐιειη βηηιιυιη ηυ3ΐυοΓ ΙβιυροΓ'ώυβ ίη 88 εοη-

νειΊυηΐ : ΐεΓΓβηι ςοιβ βίπΐϋΐ αΙΙΊοίΐυΓ ευηι εο ςαοά

χειμένο>ν κινήσεως τάς ιδίας ένεργείας συνεξαλλάσ- ^ 3πι1)ίι, ει ευηι (ΙίϋϋΓβηΙίι ηιοΐυβ δυρεπ)0Γυπι βϊ-

σουσαν, τάς τε πολυειδεϊς έν τοις ζώοις φύσεις, τών

τε καθ' υδάτων διαιτωμένων, κα\ τών τήν άέριον

άπολαχόντων φοράν, χι), οίς χερσαίος ό βίο; ■ τάς τε

παντοδαπάς τών φυτών ιδέας, χα\ τάς ποικίλας

πόας, ποιότητι, και δυνάμει, χα'ι σχήματι αλλήλων

διαφερούσας, χαΐ τάς τών καρπών τε κα\ χυμών

ιδιότητας, κα\ τά άλλα, δι' ών ή ένέργεια τοΰ θεοΰ

διαδείκνυται, βλέπουσα ή ψυχή, διά τοΰ θαύματος

τών φαινομένων άναλογίζεται τή διάνοια τδν διά τών

έργων νοούμενον δτι Ιστιν. "Ισως δέ κατά τδν αιώνα

τδν μέλλοντα, δταν παρέλθη πάν τδ όρώμενον, κατά

τήν τοΰ Κυρίου φωνήν, δς φησιν · Ό οϋρανδς χαϊ ή

γη παρεΛεύσοηαι ' τά δέ $ϊ\ματά μου ού μί) παρ-

πΜύσονται, κα\ είς έκείνην μετέλθωμεν τήν ζωήν,

»' Μαΐΐη. χχιν, 35.

(Ιοπιιιι 8>ηιυΙ εΐίαη» ηιυΐαΐ ορεΓ3ΐίοηβδ; ει ηιυΐΐϊ-

ρϋεεδ ηβΐυΓβδ 3ηίο>3ηΐίυηι , ει βοτυηι ςυχ ίη βηυΐβ

ύεξυιιΐ, εί ςυίΐιυδ ηιοΐυδ εβδδίΐ ίη 38Γ6, εί ηυχ ίιι

18ΓΓΪ8 νίΐηιιι 3βυηΐ: εί οπιηία ρΐ3ΐιΐ3Γυηι £ΐ:ηεΓ3 ,

ει ηβΓΐ)3δ νίΓίαβ , ςυβϋΐβίε εί νίτΐυΐβ ει Ιί£ΐΐΓ3 3

δε ίηνίεεηι ιϋΟΊτβιιίεδ , ίΓυείυυιηηυε ει 83ροΐ'υπι

ρΓορήεΐαΐεδ , εί ςιιχ ρβΓ 83 ςυχ ορβΓβηΐιιτ 3 δβ

ίηνίεεηι άίδΐίηεία οδΙεηάΊιηΙυτ, βδρίείεηδ 3ηίιη3 ,

ρεΓ ιιιίΓαευΙιιιη βΟΓυπι ςυχ βρραιεηΐ, πιοηιε νεΓδβΙ

ει εοηδί(1εΓ3ΐ ευηι ηυί εχ ορεπϋυδ, ΐ|ΐιοι1 δίΐ, ίη-

ΙεΙΙί^ίΙυΓ. ΡοΓίβ αιιίεηι ίη ΓυΙυΓΟ βχειιΐο ηυβηϋο

ηυ'κΐηυίιΐ νίϋειυΓ ρΓχίεπβΓίΙ εοηνεηίεηΐεΓ νοιί ϋο-

ιηίηί : ΟαΙνηι βί ίβΓΓα ίταη$0>κη( : νβτΰα αηίαη ηκα

ηοη Ιι αιίίίοηηί " : εί λΛ ίΙΙαιη νίΐ3ΐη ΐΓβηδίεΓΪιοιιβ,
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ι}ΐι* 61 νίδΐιτη 3πρεΓ3ΐ, βΐ βικίίΐιιηι βΐ εοβίΐηΐίοηβηι : Λ ή ύπέρ όφθαλμίν τέ έστι κα\ άκοήν καί διάνοιαν *

Ιιιηε ηοη βηιρίίυβ βχ ραΓίβ ρβΓ ορβΓαΙίοηεηι εοπιιη

<]υχ εβΓηυηΐυτ ϋοπΐ ηαΙυΓ.ιηι 8£η08εεπ)08 *· , ιιΐ

ιιυηε Πι, ηεε εχ βοτυπι αη» βρρβΓεηΙ, ορεταΐίοηε,

ΙηΙβ1Ιί(β(υΓ 'ιά φιοά δυρβΓβιηίηβι : 8ει1 ιϋΙβΓ οπ»-

ηίηο εοπιρΓεΙιεικΙείΗΓ ϊηε03ΐ)ίΙΪ8 ςβηυ$ 1>βι1ίΐαι)ί-

ηΪ8, ει »1Ϊ8 β] υ 3 ίτικκάχ ηΐΐο, ο]ιιβ ηοη εβί ηυηε

εα ηβΙυΓί υΐ 3$εεηϋ3ΐ ίη εοΓ ήοπήηϊβ. Νυηε Ιβπιεη

ΙαηΙίδρβΓ 3ηίιη36 πο31γχ ροδίΐυβ εβί Ιιϊε Ιεπηίηαβ

εθ£ηϊιίοηί3 ίΙΠιιβ, ςιιί ίηείΓβοϊΓιβ ε$1, β]ιΐ8 ορεΜίίο,

ςυχ ίη Γβουβ εΓ63ΐί$ βρρβΓεί, ςυ3ΐη Ιτορϊεε πιβηυπι

αΊεϊ ϊηΐεΐΐεχ'ιιηυβ. Ηοε εηϊ,ο ηοοί: άο§ιΐ)3 ρΐιίίοδο-

ρηίεε εβί ΐΓβάΊΐυηι ρεΓ Ιιχε άΊνϊηβ είοςπία, ρεΓ

ςυχ ριΐΓ3 3ηϊηΐ3, εΐ ηοη 3ΐηρΙίυ5 ίη£Γβ<1ίεη3 ίη

νϊΐβ ΙβΓΓεπ» εΐ πιαΙβΓΪαΙϊ , ηε 8ϋ3 ΊηςιιϊηεΙ νεβΓι^ίβ,

τό"τε ούκέτι έκ μέρους διά των Εργων έπιγνωσδμεθα

τήν τοϋ άγαθοϋ φύσιν, ώσπερ χοΛ νΰν ■ οϋ5ε διά τη;

των φαινομένων ένεργείας τδ υπερκείμενο·/ νοηθήσε-

ται · άλλ' έτέρως καταληφθήσεται πάντως τδ είδος

της άφράστου μακαριότητος, κα\ άλλος τρδπος τής

άπολαύσεως, δς νΰν έπΐ χαρδΕαν άνθρωπου άναβαίνειν

φύσιν ούκ έχει. Τέως δέ νΰν όρος τϊ) ψυχή της τοΰ

άφράστου γνώσεως έστιν ή έμφαινομένη τοις ουσιν

ένέργεια , ήν χείρα λέγεσθαι τροπικώς ένοήσαμεν.

Τοΰτο τοίνυν ήμϊν τδ δδγμα δια των θείων τούτων λο

γίων πεφιλοαόφηται, δι' ων ή χαθαρά ψυχή, χα\ ούκ

έτι τοϋ γηΊνου τβ χα\ ϋλιχοϋ βίου έπιβατεύουσα ,

ίνα μή μολύνη έαυτής τδ Γχνος τοϊς κάτω ένερειδο-

μένη, προσδοκήχαοα αύτδν ϋποδέξασθαι τδν νυμφίον,

ίη τείχιβ ϊηδίδίβηδ ίηίβποπ&ιΐδ, εχβρεεοηβ Γογρ ιιΐ ™ δλον έν τψ οίκω γενδμενον ήγάπησε μδνον τέως έν

ΐοΐυαι βχοίρβΓβΐ βροηβαηι (Ιοιηυηι ϊη^Γβηαιη : ρπε-

εΐατε $εευπι 3ξ\ βχίδΐϊηΊβνίΐ, βί βοίηιη ρεΓ ίεηβ-

8ΐΓππι ηιβηυσι 3δρεχίδδβΐ, ρεΓ ςιιβπι ΙηΙβΙΙίβϊιυΓ

νΪΓΐυδ β]ιη ορεΓβηβ. ΡαίτνεΙϊ* ηοη», ίηαυίΐ, η»/»ίί

τηαηητη ιηαια ρ$τ (οταηκη. Νοη εηίηι ροίεβΐ νίβ

ηυπιβηη ίη &β τεεϊρεΓε ηαΙιΐΓβπι ίηίΐηίΐβπι ει ίη-

εοηιρΓεηεη8ίΙ»ί1εηι. Υβηΐετ αιιίεηι ιηεη» , ϊιιαυϊΐ,

εοηιιηοίιΐ! ειΐ ίη ίρ$ηηι. Νυτηβη ΠΙιηΙ εοπιπΊΟΙίοηϊβ

8ίςηΊΓιε3ΐ η,'ιιεηκίβπι βΙηροΓεπι ει (άηιΪΓΐΙΙοηεη οβ

ιιιίηευΐιιπα ηυοκί Βρρατυίΐ. ΙΙηίνβΓδα εηίηι β]ΐΐ8 εο-

^ΊΙλπιΙΊ ει ϊηΐεΐΐίςεηιΐί (3ειιΙΐ3$ εοπιπιοί» βδΐ 3(1

ηιίταευΙιιηΊ εοτυπι ςυ»3 ρεΓ πιβηυιη οΊνίηβπι βςυη-

I ιι γ : ηυοΓυηι εοηβίιΙεΓβΐίο ηιιπιαηβπι βιιρεΓβηβ ηβ-

*π?ί τήν χείρα θεά&αβθαι, δι' ής ερμηνεύεται ή

ένεργητιχή αύτοϋ δύναμις. ΆδεΛριδός μον, φηΛν,

άπέστει,Χε ζτ\υ χείρα αύτον δια της όπχ\ς. Ού γαρ

χωρεί ή ανθρωπινή δύναμις τήν άίριστόν τε κα\

άπερίληπτον φύσιν έν έαυτί^ δίξασθαι. Ή ίέ κοιΜα

μον, φηοΐν, έθροήθη έ.τ' αυτόν, "Εκπληξίν τινα

κα\ ξενισμδν σημαίνει έπ\ τω φανέντι θαύματι τδτής

θροήσεως δνομα. Πασα γάρ αϋτής ή διανοητική

δύναμις συνεκινήθη πρδς τό θαϋμα τών δια της θείας·

χειρδς ένεργουμένων ■ ών ή κατανίησις Οπερκειμένη

τδ άκατάληπτίν τε κα\ άχώρητον της τοϋ ένεργοϋντος

φύσεως δι' έαυτής έρμηνεύει. Π3σα γάρ ή τών δν-

των κτίσις της χειρδς εκείνης τής δια της δπης ήμϊν

ΙυτβπΊ, ρβΓ 38 πιΙβΓρΓ0ΐ3ΐιΐΓ εοπιρΓβΙιβηιΙί εΐ εβρΐ £ φανερωθείσης έργον έστ\ν, ώς δ Ιωάννης βο3 λέ-

ηοη ρο886 ηβΐυΓβηι ε]υ3 ηιιί ορεΓβΙοΓ. Νβηι υηϊ-

νεΓ53 εοπιη), ςο35 βιιηΐ, εΓε3ΐϋΓ3, εβί οριιβ ηιβηυβ

ίΙΓιυδ ηιιχ ηρραπι'ιΐ ρεΓ ΓοΓβπιεη, υΐ ^3ηηεβ εΐ3-

ηιβΐ Ίη Ενηιΐββϋο, ει ρΓορΗβΐβ ΠΙϊ δυΟτβ^βΙυΓ. Ν>η

ίΙΙε ηιιϊιίεπι (ΙΊείΐ : Οηιηϊα φετ ϊγιηχη (αεία ιηηΐ ".

ΡΓορΙιεΙβ βηιεπι ηοπιίηβΐ πιβηηαι εΟϊεϊεηΙεηι βο-

Γυπι ηυχ βιιηΐ, νίτίαΐεπ), άϊεεηβ : Μαηιιι ιηεα {ιαΐ

Α<ε« οηιηϊα **. 8ϊ εΓ^ο ορβΓ3 ϊΙΗυβ οροι πίίοηίβ, εΐ

α I ίη οιηηίβ, εΐ εοείεβίεπι ριιίεηηΐυάΐηεηι, ηοηιΐιιπ»

ΰοιηρΓεΙιεηάΐΙ ϊηςυΪΓεηβ ηοηιίηίδ ίηίοΐϋ^βηΐίβ, ψι\ά

ιίΙ ηοιηο ΒβοαηΑαη εΐ8εηΐΪ3ηι, νεί βοΐ, νεί βΗςιπά

εχ ϋδ ι|ιιοβ ίη εΓεβίίοηβ ιρρβτβηΐ ηιίΓβεοΙίβ : β* <1β

εβηβ* οοίτιηιονβΐιη· πιεηβ ηηηιβηβ, εΐ αΊνϊπβιη ορβ-

Γαιίοηεπι πιΐΓ3ΐυΓ. Ν*η ιΐ εοηιρΓεηεη(1εΓ6 ηβςπίι

1*18, ηιιειηβάπιοίΐϋπ) εοπφτεηεικίεΐ ηη, φιχ εδί

γων, κα\ ύ |προφήτης τώ Εύαγγελίω συμφθέγγεται.

Ό μέν γάρ φησιν δτι Πάντα δι αύτοϋ εχέτετο·

δ δέ προφήτης χείρα ονομάζει τήν ποιητικήν τών

δντων δύναμιν, ειπών Ή γείρ μου έαοίησε ταντα

πάντα. ΕΙ ουν τά τής ένεργείας έκείνης έργα, τά τβ

άλλα πάντα, κα\ τά ουράνια κάλλη, οΰπω δέ χατείλη-

φεν ή ζητητιχή τοϋ άνθρώπου διάνοια, τί κατ* ού-

σίαν 6 άνθρωπός έστιν , ή ό ήλιος , ή άλλο τι τών

φαινομένων έν τή χτίσει θαυμάτων 1 τούτου χάριν

Οροείται πρδς τήν θείαν ένέργειαν ή καρδία · δτι εΐ

ταΰτα καταλαδεΐν ού χωρεί, πώς τήν ϋπερκειμένην

τούτων καταλήψεται φύσιν ; Τάχα δέ τις κα\ άλλως

μεταλαδών τά τών είρημένων αινίγματα , ούκ έξ«#

τοϋ εικότος προσάξει τήν θεωρίαν.

ΠΙίδ βυρεΓΪΟΓ, η3ΐιΐΓ3ΐη? Ροπβ 3υ1επι εΐίβπι βΐίυ*

ςυίβρίβηι ίη αΐϊβτη δεηίβηΐίίηι βεεερίϊβ εοΓυπι ςυχ «ΙϊεΙα βυιιΐ χιιίβιηβΓίϋυδ. ηοη 31) εο ςιιοιΐ ε$1 νεΓΪβϊ*

πιϊΐε, ΓειηοΙβηι ΓαείεΙ εοηΐεηιρίβΐϊοηεηι (β).

ΑγοιΙγογ εη'ιιη ρεΓ βροηβχ οΌπκιπί ϊηΐεΐΐί^ί Ιοίβιη ϋ Οΐμαι γάρ οΤκον νοεϊσθαι τής νύμφης πάσαν τήν

νίΐβπι ΙιυπίΒηβπι, η»ηε νεΓο ηιβηπιη εοικϋΐΓΪΓεπι Γβ-

τυπι οπιπίυηι ηιΐ33ΐ ρεΓε£ΓΪη3ΐίοηε 5υ;εερ(3 ίη Ηο-

ηιίηυιη νίΐβιη βχίίβιη βε ηυΐϋιιβ ηοηιεηΐί, 8είρ33ΐη

νείυΐ 3ΓεΙίιΐ3 εοηΐΓβχϊδδο, ΐάςιιβ ΐη εο ςυοο" ρεΓ

οηιηϊβ ι)31ιιγχ ηοβίΓ* ρπηίεβρδ ΠεΓεΙ, εχεερίο ρεε-

εαΐο. Ιΐβςαε ροβίεβηυβηι »ά ηοβ βεεεββεΓίΐ, εοη-

8ΐβΓη·ιΊοηβπ> ι^αβηκίαιη ει βάηιΪΓβΙίοηεηι Γβί ιιοτχ

άνθρωπίνην ζωήν ταύτην δέ τήν χείρα τήν τών δν

των ποιητικήν, ένδημήσασαν πρδς τδ βραχύ τε χα\

οΰτιδανδν τοϋ άνθρωπίνου βίου έαυτήν συστείλαι, διά

τοϋ μετασχείν τής φύσεως ήμών κατά πάντα, καθ

δμοιδτητα, χωρ\ς άμαρτίας. Έν ήμϊν δέ γενομένην

θρόησιν έμποιήσαι καΊ ξενισμδν ταϊς ψυχαϊς, πώς δ

θεδς έν σαρκΐ φανεροϋται ; Πώς δ Αδγοςγίνεταισάρς;

'· I Οογ. χιιι, 12. Μ Ιθ3ηη. ι, 3. Μ 183. ιχνι, 2.

(β) Ιίβείεηυδ εχευΓΓΪΐ ΗεΓνεΐϊ εχεηιρΚίΓ : ι;υχ νετο 8β<ι»:πτΙκτ, δΐιηΐ βχ ΙτβηδίΛΐίοηε ίο»α.

«εηείϊίί.
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Ηώς έν παρθενία τόκος ; Πώς τω σκότει τδ φως Α ίη ,αιιΐιιήί εχοίΐϊβδε, <|υί ΠβΙ υΐ Οευ* ίη ΟΜΓηβ ηια-

χαταμίγνυται, καΐ τώ θανάτω ή ζω}; χατακιρνάται ;

Πώς χωρεί ή βραχεία τοϋ βίου τρυμαλιά τήν περι

εκτικών πάντων των δντων χείρα έν έαυτϊ) δέξασθαι,

ί, πας ο ουρανός έκμετρίϊται, κα\ ή γή πάσα και το

ϋδωρ άπαν έμ περιέχεται; Είκδς τοίνυν τήν τοϋ Ευ

αγγελίου χάριν διά τοϋ της χειρδς αινίγματος προ-

φητικώς ήμίν ύπδ τής νύμφης διασημαίνεσθαι. "Οτε

γάρ έπΐ της γης ώφθη , καΐ τοϊς άνθρώποις συνα-

νεστράφη 6 Κύριος, τδ καθαρόν τε κα\ άϋλον τοΰ

νυμφίου κάλλος, κα\ τήν τοΰ Λόγου θεότητα, κα\ τήν

τοΰ άληθινοΰ φωτδς λαμπηδόνα διά της των ένεργειών

χειρδς έγνωρίσαμεν. Χείρα γάρ νοοϋμεν τήν τών

θαυμάτων κατεργαστικήν αύτοΰ δύναμιν , δι' ζς

έζωοποιοΰντο οί νεκρο\, χα\ τών τυφλών αϊ δψεις

ιιίΓοδΙυ οοηδρίείαΐυτ ? ςυί Υοι Ιηιιη Ηίικί Γΐ3ΐ 03γο?

ςυΐ ρατίυβ ιη νίΓ£ίιιίΐ3ΐι-ιη (νίΐ(;ίηίΐ38 ϊη ιηβΙΓειη),

ουιΐιτι: ρο$$ίΙ? ηυί ουπι Ιοηευηδ Ιυχ ηήδοεαίιΐΓ,

ί- ιι ιη πιοΠβ νί(3 ΙειιιροΓεΙυΓ ? ςυί ρυβίΙΙυιη νίΐχ

Γοπιηιβη ροδϋϊΐ εοηΐΐηεηΐεηι υηίνοΓδυηι Ιιοο. ιιηι-

ηιιιη εαρβΓε, ςυχ εοείιιιιο οιηηε ιηείίΐυι·, Ιοπ;ιηι

οιηηεηι ει οπιηεπι αφιηηι οοιηρΙοοίίΐιΐΓ 'ί Οικπο

εοιι^εηίαηευιιι εβί ΕνβηββΙπ £Γ3ΐί3ηι ρεΓ ιιΐ3ηιΐ3

,οπϊ^πκι ιιυ1>ΐβ 3 &ροη$3 ςιΐ38Ϊ ναΓιοίηαηΙβ «ί^ιιίΗ-

α»ΓΪ. Ο,ιιο εηίιη Ιοιηροτβ οοηβρεοΐυδ ίη ΙεΓΓ3 Βο-

ιηίηυκ, ει ϊιιΐβτ ηοηιίηβδ νεΓ83ΐιΐ8 εβί : ρικβηι εΐ

εχρει-ίειη ηιαίεπίβ ρυΐεΐιηΐιιιΐϊηεηι δροηβί, ίΐεηιςυβ

Υει-Ι» «ΙίνίηίΙβΙεηι, ει λίίί Ιυηιίηίβ δρΙεηάΌτεπ) ρεΓ

πιαηιιιη Ϊ1Ι3Π1 εΟεοΓιοηυηι 3£ΐιονίιηιι$. Μβηυηι εηίιιι

άποχαθίσταντο, χα\ τδ τή; λέπρας πάθος έφυγα- Β Ϊη1ε11ί£ίιηιΐ5 νίιΊυΙεηι ε]υδ πιίΓ3ειιΙυπιηι μει·ΓβοΙπ-

δεύετο, κα\ πάν είδος άνιάτου κα\ χαλεπής ά£(5ωστ£ας

άπεχώρει τών σωμάτων διά προστάγματος. Προτε-

θείσης δέ ήμΐν της διπλής ταύτης έπι τή" χειρί θεω

ρίας, ών ή μέν ύποτίθεται τήν θείαν φύσιν άκατά-

ληπτον οδσαν παντελώς κα\ άνείκαστον, διά μόνης

της ένεργείας γινώσκεσθαι· ή δέ τήν εϋαγγελικήν

χάριν προαναφωνείσθαι λέγει διά τών λόγων ύπδ της

νύμφης , έπΙ τώ άκροατζ ποιησόμεθα τήν προσφυε-

στέραν τε κα\ μάλλον τοΐ; ύποκειμένοις άρμόζου-

σαν πρδ έτέρας έκλέξασθαι. Πλήν δτιπερ άν νομισθί}

β/υχωφελέστερον ε'ναι · γένοιτο άν ήμΐν δι' έκατέρου

τών είρημένων αύτάρκης ή πρδς τδ άγαθδν όδηγία.

Έχ μέν γάρ τοΰ.γνώναι, ότι τοϋ θεού τδ γνωστδν,

κατά τήν Παύλου φωνήν, άπδ της τοΰ κόσμου κτί-

οειιι, ψια πιοτίιιίβ νίια όΌΐ)3ΐ>3ΐυι-, οουΐί οίβοοι-υιτι

ΓοκΐαιιοΊ>αιιΙιΐΓ ϊπ ίηΐββπιιιι, Ιομπο ιηοΓυηδ Γυςα1)3-

ΙϋΓ, οιηηε βοπυ» ίηευΓ3ΐ>ί1ίδ βο βΐ·ανΐ$ Η·»πΙυϋίιη5

δοϋπδ Ίπιρεπί νί οοΓροπό-νιβ εχοεύε1)3ΐ. Αίςιιο Ιι.ίο

άυρίίοί ηΐ3ηιι$ ίηΙοΓρΓβΙαίίοιιβ ίη ιηεϋίυηι ρΓορο-

5Ϊ13, ηυβηιπι »1ΐ8Γ3 $ΐ3ΐυίΙ ηαίιιπιιη ϋί νίιιαηι ρπη··

8ΐΐ5 ΊηεοηιρΓεΙιεηβίϋϊΙεηΊ, ει ηυΐΐβ ι:ιπη τε οοηιραι-3-

ΙιίΙβιη, εχ 3θεεΐίοηε βοΐη οο£ηο8θί : βΙίει-» Εν3η-

βΐΊϋ ΕΓ3ΐί3πι ρβΓ ηχο νειΊ)3 Ιοη%β .ιηΐε ρποιΜοί 3

βροηεα ΐΓ3ϋί( : 3ΐιϋίΐθΓί$ ]υύίοίο ρθΓΐηϊΙΙβηιυδ, υΐι ;ιηι

νείυΐί ηΐ3^ί$ οοηνεηίεηΐεηι εΐ .ιρίαιη ριορο&ϊΐο

Ιοοο ρηεΓειτε βΙΙεΓί νεϋΐ. υΐπιηινί$ Ιαιηεη βηίηιίβ

ηΐίΐίυβ οχίδΐίιηηΐιιιη ΓυεπΙ, ΜΐΙβηι βΙίεΓυίΓο 3(1 Ι>ο-

ιι ιι πι οοηιιηοιίο πΐ3ηη ςιΐ35ί ϋυοβιιιυΓ. Ν:ιηι 81

σεο>ς νοούμενον καθοράται, της περί τών άκαταλή- 0 3ηϊπΐ3ΐ]ν8Γΐβηια8, ϊΐΐυιΐ ςαοά 80ΪΓί ιΐε ϋεο ροίεβΐ,

«των πολυπραγμοσύνης φεισόμεθα· ώς άν μή διά

τοϋ φυσιολογεϊιθαι τήν άνέφικτόν τε καΐ άνεκφώνη-·

τον φύσιν, Ολην λάβοι κατά της άληθείας ή αίρεσις.

Ει δέ πρδς τδΕύαγγέλιον βλέπον τδ αίνιγμα της χει-

ρδς ύποθώμεθα* κα\ οϋτω βεβαιοτέρα ήμΐν τών μυ

στικών δογμάτων ή πίστις γενήσεται, διά της προα-

ναφωνήσεως τών δογμάτων προσλαβοϋσα τδ άναμφΕ-

6ολον, έν Χριστψ Ίησοΰ, ω ή δόξα εις τοϋς αιώνας.

Αμήν.

ηιιοά Ιιχε ηιυΐιο οηΐε ρΓχάϊεβηΙυΓ, ϊϋςιιε ίη Οιηβίο Ιϋίΐι Οοηηϊηο ηοβίΓΟ. Οιιί 8ΪΙ %\οτ\λ ει

ήιιιη βχευΐίβ ίηϋηίΐίδ. Απιεη.

ΟΜΙΛΙΑ ΙΒ'. ϋ

Άνέστην έγώ άγοϊζαι τφ άδεΛφιδψ μου. Χεΐρές

μην ίσταζαν σμύρναν, δάκτυΛοΙ μου σμύργαν

Λ.Ιήρη. ΈχΊ χείρα τοϋ χΛείθρον ήγοιξα έχω

τφ άδε.Ιριδψ μου. Άδε.Ιριδός μου χαρτχΛθεν

ή ψνγΑ ί*ον ίζΐϊΜετ έν Λόγφ αϋτοϋ. Έζήΐησα

αύτύν, χαΐ ούχ ενρον αϋτόν· έχάΛεσα αυτόν,

χαϊ ούχ, ϋπι\κονσέ μου. Ενροσάν με οί φύλακες

οί κυχΛοϋντες έν γι} χόΛεν έχάταζάν με, έτραν-

μάτισάν με , ήραν τύ θέριστρον άχ' έμοϋ οί φύ

λακες τών τειχ^έων.

01 τήν διαπόντιον άποδημίαν κατ' έλπίδα πλού

του στελλόμενοι , δταν ήδη τήν δλκάδα τοΰ λιμένος

άποσαλεύσωσι, χαϊ πρδς τδ πέλαγος στρέψη διά τών

πηδαλίων τήν πρώραν ό τών οίάχων υπερκαθήμενος,

ςιιεηΐ3(1ιηο(1υπι Ρ3υ1υ8 Ιοςαϊΐυτ ", ρεΓ πιυικίί οιοα-

Ιίοιιεπι ΐηιείΐεείιιπι ρεΓβρϊοϊ, ειιιίθ8ίΐ3ΐειη ίηιία-

£3η<1ί Γ08 ϊηεοπιρΓεηεη8Ϊυϊ1ε8 Γιι^ίειιιυ$ ; ηε 8Ϊ τά-

Ιϊοηε ηαΐυΓ3ΐί ΐΓ3εΙεηιιΐ8 ηαΐυΓ3ΐιι ίΐίαιιι, ηυβηι νεΙ

38$εςηϊ, νεί οΙΤητί ηεςυίαιιιβ, ιηβΙεΓίεβ ηχΓε$ΐ οοη-

ΙΓ» νεπΐ3(εηι 5ΐιρρε(1ίιεΐυΓ. δίη 3ΐ1 Εν3ηςε1ίαηι

8ρεεΐ3Γε Ιιοο ϋε πιαπα χηί^ιιΐϋ 8ΐ3ΐυεηιυ3 : οϋαιη

Ιιοο ηιοϋο Γιπιιιογ ηο!>ί8 3Γ03ΐιθΓυιη ϋο^ιπαίαιη

Γιιίεβ επί, Ιοϋεηΐε άη1)Ίΐ3ΐϊοιιεπι οηιηεαι ου ίρβο,

ϊηιρε-

ΙΙΟ.ΜΙΜΛ XII.

ΟλΡ. ν , ν. 5. 5ιιπ ι'.ι ι βηηϊάβηι, αϊ αρετϊαηι εο-

ρηαίο ηιβο. Μαηηα ηχακ ίΐΐΐΐατνηΐ πιι/ττΗαιη, άψιϊ

ηΐΐ'ι τη\)ττΗατη νίκτειη. 6. ΑάΙιίΗΐϊ» τηαηίύνι εΐαη-

ιΐτο αρετηί εηαίάειη εο§ηαΙο ηιβο. ΡταΙεήϊΙ εο</ηαΙια

ηιεαί. Απίηια πιεα ε^νεαα ε$1 αά ιετηιοηειη «μι*.

()ιι<Γϊίΐϊ ειιιη, εΐ ηοη ίηνεηϊ εηιη : νοεανϊ εαηι, ει ηοη

ηηάϊα χηε. 7. Ο^εηάετηιιΙ τηε εη$ίοάβ$, ηιιί ϊη α>"6β

εηεηηχεηηΐ. Ρετεααετν,ηΙ τηε, ναΐηετανεηίηΐ ηιε,

αΙ>$ΐιιΙεηιηΙ ρερίνηι α τηε εη,ίΐοάβ» ηιητοτατη.

Ουί ΙΓ3Π8 ιηπΓο ρεΓ8£ηη3ΐϊοηεηι οριιιη ρ:* ιτ» η <Ι

πιπί 8ρε 8υ8θϊρΐαηΙ, ουηι ]ηηι η»νίιη ε ροΠιι ίη

ηΐΐιιη) ρΓοτεηιιηΙ, ε( ίη πιπγο ρεΓ κυοεΓηβουΙα

ρΐΌΓαιη Γ.οιινεηίΙ ίβ, ηιιί 3<1 εΐβνυιη βεϋεΐ, νοίυηι

»· Βοιη. ι, 1».
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Ι^οίυηΙ, ςιιαδί ηυοϋίίαιη ρΓΟΟβιηίιιηι ηανίξβΐίοηίδ, Α εύχήν ποιούνται της ναυτιλίας προοίμιον, θεδν γΐνε-

;ιγ ρείιιηΐ υΐ! ϋευβ ίρδίδ <1υχ δίΐ 3(1 η3\ί|;3ΐίοηβηι

ΙιΊΊοοιιι βε ρΓο$ρεΓ3πι. Α(1εο(|ΐΐ6 νοίΐ (οΐίιΐδ $υπιηια

ΡδΙ, ιιΐ νβηΐυδ Ιβνϊδ βΐ ίάοιιειίδ ηηνί^ηΐϊοηΐ Ίη νβ-

Ιιιιη ίηείά3( 3(1 ΐ'ίπη §ιι1)6Γηα(0ΓΪ$ δεορυιη, ο,υί ίη

ρκρρί εοιίδίδΐίΐ. 1δ 3ΐι1βηι νεηΐιΐδ $ί βχ ίρδοπιηι

νοίο βϊ» 35ρίΓ6ΐ, βΐ ιτι.ιι-β ]ιιειιηάιιιιι Ιίι ίρβίδ, Πυ-

εΐϋιιιβ ρΐίοίιϋδ δβββ ΙβηΊιβΓ επκεηβ, ηβο,ιιβ ροΐα^ϊ

βιιιρΙίΙυυΌ ηαϊιΐηιιαηι αΠΊ;ιΊ πιυ1ε$1ίχ, γιιιιι ηΐ3{;η3

ΓβείΓιΟίε ιονίδ ίη ίρδϊ$ ιιη(1ί5 ςιιββί νο1β(, ει ορε8

οουΐίδ οΙινεΓδηηΐυτ, ςιιβδ εχ ιηβΓβ31ιΐΓ3 βρβηηΐ,

ρηι ίρ$3 ηανϊ^αΐίοηΐδ ρΓΟδρβπΟΙβ , 3ηΙεηιΐ3ηι

ροΓίπιΙιιηι ΓηιΊιιηι δίΐ , ηΐ3«η3ηι τοι υηι εορΪ3ΐη

ροΙΙίεβηΐβ. Οιιο αυΐοηι Γεδρίείεηδ Ιιοε υΐ»Γ

εχοΓ(ϋο, ίηΐ6ΐΙΐ£<τβ βιιάΊΐΟΓβδ 3γ1>ϊΙγογ, φιοίηιιοί

σθαι χαθηγέμονά φασι τής εύπλοίας αΐτούμενοι. Τδ 8ϊ

χεφάλαιόν έστιν αΰτοϊς της ευχής πνεΰμα προσηνές

τε καΐ πλόϊμον έμπεσεϊν τω ίστίω πρδς τδν σκοπών

τοϋ κυβερνήτου κατά πρϋμναν ισταμένου · ου κατα-

θυμίως αϋτοϊς έπιπνέοντος, ήδεία μεν ή θάλασσα

γίνεται , τοΖς ήρεμαίοις κύμασι γλαφυρώς έπιφρίσ-

σουσα · άλυπα 8ε τοΰ πελάγους τά πλάτη δι* ευκολίας

της νηδς έφιπταμένης, χα\ άπολισθαινούσης τοις

ΰδασι* πρδ οφθαλμών δέ δ πλούτος δ διά της έμπο-

ρίας αύτής έλπιξόμενος ήδη, της εύπλοίας έγνωμένης

κα\ πρδ της πείρας. Δήλον πάντως έστ\ τοϊς ευμα-

Θεστέροις των άχροατών τδ τφ σκοπώ τοΰ προοιμίου

προκείμενον. Μέγα πρόκειται τω λόγω τδ πίλαγος

τής των θείων ρ>,τών θεωρίας. Πολύς δε διά της
, -, -Ί η

Ργο ρβΓδρίειιίΐ3ΐε ίη$βηϋ 5<ιί ςιιϊά ρΓοροδίΐιιηΊ ηο- ναυτιλίας ταύτης ό τής γνώσεως πλούτος ελπίζεται ■

Ι)ί3 ΒΐΙ, νίϋειιΐ. Εΐεηίηι ίηβεηδ ηιατε εοιίδίιίβΓβιίο-

ιιίδ ιΙΊνίιιοΓϋΐη νει·1)οπιιη ηοΐιίδ ρΓοροδίΙιιηι εβ( ; εΐ

ίΐιημΙ.υ Ιιηι' βχ ιΐ3νί«·3ΐίοηο εο£ηί(ίοηίδ ορεδ δρεηιη-

Ιιιγ : βι 3ΐΓιηΐ3ΐ3 ηβνίδ Ιιχε, ηίπιίπιηι ΕεεΙε$ία ηο-

81Γ3, ΐοΐο β,ιιΐδ οοΙΙβεΙο εοι·ροι·β, ςιιιιδί ρΓονβοο ία

3ΐ111Π), οά 6ΙΙ3ΓΓ3ΐίθ1ΐί8 1)ΟδΙιί£ ΥβΙιιΐί άϊνίΐίβδ ϊη-

1(ΜΙ(3 εδί. νβΓΙΐηΐ 0Γ31ΙΟ Π08ΙΓ3, ςΐΙΚ ^Ιΐ!ΐ6Γηα(0ΓΪ3

οΙΗείο Γιιη^ίΙιΐΓ, ηοιι ρηυβ εΐανυηι ίη ηκιηιΐδ δυιιιίΐ,

•1Ι13Ι» υηίνβΓ8β ΐοΐιιιη η;ινίδ Ηιι]α5 εοΓμιιβ νοίυιΐ)

Ι)οο Γαείΐΐ, υΐ Ιδ αβρίτεί ηοΐιίδ ββοπ δρίπΐυδ νίιη,

Γ");Ίΐίΐ(ίοηυιη(|ΐΐ6 Πιιειυδ ηιονεηΐ, 30 ρ6Γ Ιιοδ ογλ-

ιίοιιειη ιιοβίΓβηι ιιιιβδί ρΓ0δρεΐ'3 ιονί^βΐίοηο ςιΐ3-

ή δέ Εμψυχος αΰτη ναΰς Εκκλησία , έν ηαντ\ τώ

ίδίω πληρώματι πρδς τδν πλοΰτον τής έξηγήσεως

βλέπει μετέωρος. Άλλ' ού πρότερον άπτεται τών

οίάχων ό κυβερνήτης λόγος , πρ\ν έκ κοι^χιΰ γένηται

τοϋ πληρώματος τής νηδς ή εύχή, ώς έπιπνεδσαί τε

ήμίν τήν τοΰ άγιου Πνεύματος δυναμιν , κα\ άνακι-

νησαι τών νοημάτων τά κύματα, καΐ δι' αύτών εύ-

πνοοΰντα προαγαγεϊν δι' ευθείας τδν λόγον ■ ΐν' οΰτω

πελάγιοι διά τής θεωρίας γενόμενοι, τδν τής γνώσεως

πλοΰτον έμπορευσώμεθα , εΓπερ Ελθοι διά τών εύχών

ύμών τδ Πνεΰμα τδ άγιον έπ\ τδν λδγον, χα\ πλήσβ

τδ Ιστίον.

(Ι3ΐη υίειιΐβιιι Γβι ΐ» «Ιεάαοβΐ : υΐ Ιιοε ταοάο ίη ίΐΐυηι ρβΓ οοηΐεηιρίβΐίοηβπι ρΓονβοΙϊ , εθ8ηίιίοηί5

ο;ιεδ νείυΐί ιιιειεβδ ςιιηδίΐΜηι οοηιρίίΓεηιυδ, δϊ Γοπε ρβΓ νβδίΓαβ ρΓοοεδ υΐ ΟΓίΙίοηί ηοδίΓ»! Μϋΐυδ ϊΐΐε 83-

ίβΓ δεευικίιιβ 8ΪΙ, ει νείβ ϊηηρίοαΐ, ίηιρείΓεΙυΓ.

ΕδΙο βιιίειη ΟΓβΐΊοηϊδ ϊηϊΐίυηι ίρδβ ρΓοίεείοΓϋηι 3 Ο Άρχή δέ γενέσθω τοΰ λδγου τών θεοπνεύστων

δρίΓΪΙιΐ (Ιίνίιιο νεΓΐ)0Γϋηι εοηιιηβιυοΓΒΐΊυ, ςυοε ςριί- βημάτων ή μνήμη, έπι λέξεως Εχουσα ούτω;· Άνί-

ιίειιι ρΓΟΓβιΐδ Ιι»>ο βιιηΐ: Βαπΰχϊ βηαϊάβηι, «ι αρβή-

τεηι οοφιαίο ιηιη. Μαηιι$ ηκα; ίΐϋΐατηηΐ ηιφτΓΐιαιη,

ά'ιφ'Ηί ηιβί η\\)ττΙιαηι αΙχ.τβηχ. Νοη ροδδβ ουίυηι :ι!Ί;ι

Γβΐίοηο Π'ΤΪ,υΙ νίνιιιη ΥεΓυυηι ίίι ίη ηο1)ίδ, ριιτυδ,

ϊηΐ|(ΐ3ΐη, ίΙΙβ βΐ ίηεοΓροΓβυδ δροιίδΐιβ, (|ΐιί ροΓ ίιιι-

ηΐ0Γΐ3ΐί(:ιΐεπι 3ε 83ηεΐίΐ»ΐεηι δίϋ'ι οηίηιηπι εορυΐηΐ,

ιιίδί ηιιίδ ηεε3ΐΐ(1ο ιη«·ιιιΙ)ΐ·.ι δυ3 Ιεητεηβ, ε3Γΐιίδ οογ-

(Ίιΐ3ΐη δΐΐδΐυΙεΓίι, 3ΐα,ιιε ίΐ3 ΥογΙκ) οβίίυιη ίρβΓυβΓΪΙ,

ροΓ (]υοι! ίη .ιηίηΐ3ΐη ίη@Γ6(1ί»ΐιΐΓ: ίά λγπι ηιαηίΓβ-

δΐυιη εδί ιιοιι ιηοιίο εχ ιΐίνίηίδ Αρυδίοΐί (1θ£η)3ΐίδ,

8θϋ Γΐίαιη εχ ϊίδ, ςηχ Ιιίε 3 8ροιΐ83 (ΙίευηΐιΐΓ. 8ιιγ-

ιεχί, 3ΪΙ, υΐ ηριτίη·;» εο§ιΐ3ΐο ιηεο, ίϋι^ιιε εΙΙίείειιϋο

εχ ηιηηίΐιυδ ηιβίβ ηΐ)ΊΊ'Ιιαί ΓοηΙεβ, ε (|ΐιίυιΐί> Ιιοε

στην έγύ) άνοιξαι τφ άδεΛριδφ μου. Χεϊρές μου

Εσταξαν σμύρναν, οΐ δάχτυΛοΙ μου σμύρναν

ΛΧι\ρι\. "Οτι μέν ούκ ϊστιν έν ήμίν άλλο)ς γενέσθαι

τδν ζώντα Λόγον, τδν καθαρδν λέγω καΐ άσήμαντον

νυμφίον, τδν δι' αφθαρσίας χα\ άγιότητος έαυτώ τήν

ύυχήν συνοικίζοντα, εί μή τις διά τοΰ νεχρώσαι τά

μέλη τά έπ\ τής γής περιέλοιτο τδ τής σαρχδς παρα

πέτασμα, καΐ οΰτως άνοίςοι τω Λόγψ τήν θύραν, δι'

ής ε!ς τήν ψυχήν είσοικίζεται ■ δήλόν έστιν οϋ-μόνον

έκ τών θείων τοϋ Αποστόλου δογμάτων, άλλ' έκ τών

νΰν είρημένων παρά τής νύμφης. Άνέστην γάρ,

φησ'ιν, άνοΐξαι τω άδελφιδω μου · διά τοΰ ποιήσαι

τάς χεϊράς μου τής σμύρνης πηγάς , άφ' έαυτών

3ΐ ΰιιΐ3 ρΓθΠιΐ3(, ει (1οε1αΓ3ΐΐ(1ο ϋί|5ίΙ()8 ηιεοκ πινι ιΊια ϋ ρ'εούσας τδ άρωμα, και πλήρωμα τών δακτύλων δεϊξαι

είδε ΓβρΙεΙοδ. Ναιτ» Ιιίβ νεΓϋίδ ιιιοιίιιιιι ίη(Ιίθ3ΐ, π,ιιο

3ρβΙΊ3ΐΙΙΓ 05 Ιί 1 1 III δρΟΙΙδΟ: δυΐΤβΧί ρΓ0ρΐ8Γ63 1)110(1

8ερυΙ(3 ευιη εο Γιιει ίηι ρβΓ οβρίίδίηαηι ίη αιοιΊοιη.

Νοη οηίηι Γεβϋπεε(ίο ςιιίιίςυαιη βϋίεβοίοΐίβ ή3-

Ιιιιίδδεί, ηίδί ηιοΓίίϋεαίίο νο1υηΐ3ΓΪ3 ρΓχε683Ϊ886ΐ.

ΥοΙιιηΙαΓίί 3υ(ειη ίηάίε'ιυιη 681 δΐίΙΙίείιΙίυιιι ίΙΙυι!

ηΐ)'ΓΓΐιχ Οηεηΐίβ εχ ίρδίυδ ηιβηίΐιυβ, ει ςιιθ(1 Ιιοε

βπ)ηΐ3ΐ6 (1ί[;ί(ί ε]ιΐδ 3ΐ>υιιιΐ3Γβ (ΙίεηηΙϋΓ. Νοη εηίηι

ϊίίιιηιΐβ μινπ ΐιαιη ίη ιηηηιιηι ίρβίαβ &ί( ρετνβηίΓβ.

Ναηι βί Γεβ ίο 86 ήβϋβΓβΙ, εχίδΐίιηβηιΐιιιιι ββδβΐ,

αΐίυηιΐβ οηυιη, ει <|υί(1ειη ϊρ$» ίηνίι» εί 3εεί(1ί8$ε,

41101Ι ρβΓ ιιΐΛΊ'ΐΊΐίΐιι δί^ιιίΓιοβίυΓ. ΝίηιίΓυηι ιιοηα&

τήν σμύρναν. Τδν γάρ τρόπον δι' ου άνοίγεται ιώ

νυμφίω ή θύρα, φησ'ι διά τών είρημένων ■ δτι Αιά τδ

συνταφήναι αΰτώ διά τοϋ βαπτισμοΰ είς τδν θάνατον

άνέστην. Ού γάρ άν ένήργησεν ή άνάστασις, μή προ-

καθηγησαμένης τής έκουσίου νεκρότητος. "Ενδείκνυ

ται δέ τδ έκούσιον ή έκ τών χειρών αύτής άπορ^έουσα

τής σμύρνης σταγών, κα\ τδ πεπληρώσθαι τους δακ

τύλους αύτής τοΰ αρώματος τούτου. Ού γάρ έτέρωθεν

έγγενέσθαι τή χειρ\ λέγει τήν σμύρναν. Ή γάρ άν

ένομίσθη διά τούτου, περιστατικδν αύτή και άκού-

σιον συμβήναι τδ διά τής σμύρνη; δηλούμενον. Άλλ*

αϋτάς ^ησι τάς χείρας ( σημαίνε: δέ διά τών χειρών
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τάς ένβργητικάς της ψυχής >Λνήσεις) άφ' έαυτών στά- Α ϊρβδβ ίηςυί( ( ε» πΐίηυυηι αρρείΐίΐΐοηβ ιιιοΐιιβ βιιί-

ιιιϊ, ςιιΐ αειίοιηιηι εΠεείοΓεδ δΐιηΐ, ϋβποΐαΐ ) εχ βεββξαι την σμύρναν, τήν οΓκοθεν έκ προαιρέσεως των

σωματικών γινομένην νίκρωσινδιά τούτου σημαίνων

την έν πδσι τοΣς δακτύλοις' πεπληρωμένην. Λέγει δέ

τα καθ'έκαστον είδη τάδιηρημένως δι' αρετής σπου-

δαζόμενα, τω των δαχτύλων διερμηνεύων ονόματι ,

ώς είναι πάντα τον νοΰν των λεγομένων τοιούτον ·

δτι "Ελαβον δύναμιν αναστάσεως δια τοΰ νεχρώσαι

τα μέλη μοΰ τά έπ\ τήςι γης, έκουσίως μοι της των

μελών τών τοιούτων ένηργηθείσης νεκρώσεως , οΰ

παρ' άλλου ταϊς χερσ\ν έντεθείσης της σμύρνης, άλλ'

έκ της έμής προαιρέσεως άπορ\δεούσης· ώς κα\ πάσι

τοις κατ' άρετήν έπιτηδεύμασιν, απερ δακτύλους

ώνόμασεν, άνελλιπή τήν τοιαύτην όράσθαι διάθεσιν.

"Εστί γαρ έπι τών τήν άρετήν μετ ιόντων ίδείν, ένΐ

δΙίΙΙαϊδε ιιι ν γι Ιι.ιιιι, ςιιο δ'ί£ηίΠε3Γε νοίυίΐ βχ οβΠο

αηίιιιί ]ιΐ(]ίοίο ίηβΐίΐυίαπι εοΓροι-εβηιιιι αΟβοιίοηιιιη

εχδΐίηοΐίοιιειη, ςιΐίηι οπιηίοιίδ ϊη ϋί^ϊιίδ Γυίδδβ

υ5βΓ*Ίΐ) 3ίΙ : ιΐί^ίιοιιιιη βρρείΐβΐίοηε ίηΙεΙΙίβεηδ

δίιΐ£υΐ33 βοηιιη βρβείεβ, ιμι;ε ίη οιιίΐιι νίηυΐίδ άι-

νειβε 3 ηυ1)Ϊ8 ίιΐδΐίΙυιιιιΙιΐΓ. 113 ιιΐ ΙιοΓυιη οιηιιίιιιη

ςιι* άίοιιηΐιΐΓ ΙΓιο, δεηβυδ ηυίιίεηι $11 ηιιρίδίηοιίί :

Αεοερί τίιη Γεβυιτεοΐίοηίδ εχ εο, ςιιοιΙ ιηβηιϊ>Γ» ιτιβα

Ιειτεηβ ιηοΓίιιη ΓεόΜ'κΙεπιη, βαηιηυε ηιεηι1)Γ0ΐ·υιη

ιηοΓίϊ Ιϊοαίϊοηειη δροηΐβ ηιεα ίιΐδΓιΙιιεπιη, ιιοη »1>

αϋο ηινπΊκι ηιϋιί ίη ιηβηηβ ι1;ιΐη : 8ΰ(1 οΐεΠυεηΙβ

ΠΙ» εεηο αηϊπιϊ πιει :ιγΙνΙι·>Ιιι : ίΐ» υΐ ίη οηιηίηιιβ

, .' '. ο - ' Λ . , , Ρ, 1- Β ηιείδ νίπιιΐί εοηβεηίαιιεί» εοιιβΓιΙηΐδ, πιιοβ (1ίβϊΐ03
μέν αυτούς τινι τεθνεωτας πάθει, εν έτέροις δε ςων- ° _ _ ' ' _°

τας · καθάπερ όρώμέν τινας, νεκροΰντας μέν έαυτοΐς

τ6 άκδλαστον, άν οΰτω τύχοι, τρέφοντας δέ δι' επι

μελείας τον τύφον, ή έτερόν τι πάθος τδ τήν ψυχήν

λυμαινόμενον 1 οίον τδ φιλοχρήματον, ή τδ δργίλον,

ή τδ φιλόχρηστον κα\ φιλόδοξον, ή άλλο τοιούτον ού

κακώς έν τη- ψυχή ζώντος, ούκ έστι πλήρεις τοϋς

δακτύλους έπ·.δεΐξαι τής σμύρνης. Οϋ γάρ δια πάντων

φαίνεται επιτηδευμάτων ή τοΰ καχοΰ νέκρωσίς τε

χα\ άλλοτρίωσις. Πάντων δέ πληρωθέντων τών τοιού

των δακτύλων τής νοηθείσης σμύρνης, κα\ άνίσταται

ή ψυχή, κα\ άνοίγει τώ νυμφίω τήν είσοδον. Δια τοΰτο

τάχα κα\ δ μέγας Παΰλος καλώς νοήσας τήν τοΰ

Δεσπότου φιονήν, ή φηαιν, ότι Οϋχ έστι ρνϊ\γαι ατά-

χνν, εάν μη προδιαΛνθζ τφ θανάτφ ό κόκκος. (

Τοΰτο κηρύσσει τή Εκκλησία τδ δόγμα , δτι χρή θά

νατον τής ζωής καθηγήσασβαι , ώς ούκ ένδεχόμενο»

άλλως έν άνθρώπφ τήν ζωήν γενέσθαι , εί μή διά

θανάτου λάβοι τήν πάροδον. Λιπλής γάρ έν ήμϊν οϋ-

τής φύσεως, τής μέν λεπτής τε και νοεράς κα\

χούφης ■ τής δέ παχείας και υλικής καΐ βαρείας ·

άνάγκη πασα άσύμβατον πρδς τήν έτέραν έν έκατίρα

τούτων τήν δρμήν είναι κα\ Ιβιά»ουσαν. Τδ μέν γάρ

νοερόν τε κα\ κοϋφον οίκείαν έχει τήν έπΙ τά άνω

φοράν · τδ δέ βαρύ κα\ ύλώδες , άει πρδς τδ κάτω

ρ'έπει χα\ φέρεται. Έξ έναντίβυ τοίνυν γινομένης

αύτνίς φυσικώς τής κινήσεως , οϋκ έστιν εϋοδωθήναι

έτερον, μή άτονήσαντος τοΰ άλλου πρδς τήν κατά

φύσιν φοράν μέση δέ άμφοϊν έστώσα ή αύτεξούσιος

νοεανίι, Ιιββο αηήηί ηΟεείίο εορΐοβε εοηβρΊεϊβΐυΓ.

Εΐεηϊιη νϊιΙεΓε 681 εοβ ςιιϊ ηοη ρεΓίεείε νΐΠυίειη

εοΐιιηΐ, υηο ηιιίϋεπι ϊΙΙοβ αηίιηί πίογΙιο ηιοΠιιο»

888β, βεά ίη ε*ΐεπ8 νϊνεΓε : ςιιοηιαάιηοίΐυπι νίάε-

ηιυβ ηοηηυΙΙοδ ίηιεηιρβΓαηΐίηιη, νοτΐ»! {ΓΜΙ·, ίη

δείρ$Ϊ8 ςαίβί ηιοΠβ πιυΙΙβΓβ, βει! ηιη^κο βίικΚο βα-

ρειΊιίαΜ οΙεΓε, νεί αϋυά ςιιοιίιΐηηι νίΐίκηι βηίηιο

ρεΓηίείο$υηι : νβΓίιί £Γ»Ιίι, εηρϊιϋΐβίεηι οριΐΜ, νεί

)Γ3ευη(ΐ!3ηι, νεί 3ΐιιΙ>ϊΐΊοηεπι, νβΐ ςιιίιΐ βΙίικΙ β]ιΐδεβ

ρβηβΓΪβ, ςβθ(1 άιιηι 3()Ι)υο ιη·Ιβ νίνίΐ ίη 3ηίιηο«

ββτί ηοη ροίεβΐ υΐ ςυίβ ιΗ|ΐΐ03 βιιοβ ίηνΤΓΐι» ΓβίεΓ»

108 08ΐεη<ΐ3ΐ. Νοη εηίηι εΐιιεεί ίη οιηηϊουβ 8ΐυαΤι&

ει 3ε(ίοηίΙ>υ$ εχδΐίηείίο ιτιπΗ, εί ηυχύβιη ηΙ> εα

νείιιΐ 3ΐ>3Γιεη3Γιο. Αι ευη» ά'ι%\1ι οηιηε» 1ιιι}ιΐ8ηιο<Ιί

ΓΠ^ΓΓΗβ, ηιυε Ιιίε ίπΙεΙΙΐξίΙιΐΓ, ΓερΙείί βιιηΐ, Ιυιη νεπ».

βΐ βηΓ^ίΙ 3ηίπΐ3, οι αθίΐηιη ίροηβο ρηΐβΓαοϊι. Ργο-

ρΐ6Γ83 ΓυΓδαη ει ιηπ^πυε ΐΙΙε ΡβηΙυδ ΓβεΙε ίηΙεΙΙβ-

εΐα ϋηιτιίηΐ νοεε ηίι, ίϊεη ηοη ροδ$ε ιιι βρίεβ ρΓο ■

τεηΪ3(, ιιίβί ρΓΪυδ πιοΓίε £Γ3ΐιιιηι ϋίδβοΙνβΐυΓ. 0»·ϊ—-

Ιιυδ ίη νεΓϋίβ Ιιβηε ΕεεΙεβΐδβ οΌπιίιΐ3ηι ΐΓαιϋΙ,

ορΟΓίεΓβ ηϊηιίπιιη βηΐε νίΐηηι ρΓίεοβιΐΒΓε ηιοΓίβηι».

(\ιιοά εχΙεΓοςιιί Πεπ ηεςπεβΙ, «ι νίΐβ βΐΐ ίη ΙιοηΓι-·

ηε, ηί$ί ρεΓ πιοΓίεηι ίηΒΓει1ΐ3ΐιΐΓ"0.Ν3ΐηειιιη πλΙιιγλ

δί( (ΙυρΙεχ ίη ηοΙ>ί$, 3ΐΐ6Γ3 8111111113, ίηΐεΐϋ^εηάί ν»

ρΓ£(1ίΐ3, Ιενίβ ; 3ΐΙεΓ3 επΐ8δ3, ΐβπ-εβ ηιηιεΓίε εοη-

813Π8, βΓηνίδ ; οπιηίηο ιιεε«586 εδί ίιι ηβπιπι υ1ι·η-

ςιιε ίιηρείυπΊ ρεειιίίβΐ'ετη ει 3ΐ)1ιοΓΓειΗεηι 31) βίΐεΓβ

εβδε. Νβηι (ΐυοά ίηίεΙΙί^εηΙί* νίηι ηαίιβΐ 30 Ιβνε οδΐ,

ήμώνδύναμίςτε χα\ προαίρεσις, δι' έαυτήςέμποιεϊκαΐ Ο ρβειιΓΐ3ΓΪΙεΓ ί!3 00ΐιιρ3Γ3ΐιτπι ββΐ, ο! δΐίΓδίιηι ΙεηαΉΐ;

τδνον τ<ρ κάμνοντι κα\ άτονίαντψ χατισχύοντι. Έν φ

γάρ γένηται μέρει, τούτω δίδωσι κατά τοΰ άλλου τά

νικητήρια. Ούτως έν τφ Εύαγγελίω έπαινεΐται μέν δ

πιστδς Χα\ φρόνιμος οικονόμος ■ ούτος γάρ έστι, κατά

γε τδν έμον λόγον, ή καλώς τών έν ήμϊν έπιστατοΰσα

προαίρεσις. Επαινείται γάρ δτι τρέφει τήν οίκετίαν

τοΰ δεσπότου, διά τής τών έναντίων νεκρώσεως ' ή

γάρ έχείνων φθορά, τροφή τε και ευεξία τών κρειττό·

νων έστί. Κατηγορείται δέ δ χαχδς δούλος έκεϊνος ,

ό διά τοΰ τοίς μεθύουσι συνεϊναι, πληγαϊς αίκιζόμε-

νος τήν τοΰ θεοΰ οίκετίαν. Πληγή γάρ έ>στιν ώς άλη·

θώς χατά τών άρετών, ή τής κακίας εύημ-ρία. Ούκ-

ςιιοίΐ νβι·ο ΒΓ3νβ ε5'> ίΐβςυε ηι»ΐ6Γίε ΟΓαβδ» οοη-ι

δΐ3ΐ, δεηιροΓ ιΙεοΓδίιιη νεΓ^ίι 3ο ηιονεΐυΓ. 0_α3ΐ·6·

οιιιη » η»ΙιΐΓ3 χίο εοη>ρ3Γίΐΐ3 βίηΐ, «I ηιοΐνΐδ οοη-

ΐΓ3ηθδ 1ΐ3>>ε3ΐιΙ : ΠβΓΪ ιιε(|ΐιίΙ ιιΐ ΓεοΙβ ΙιβΙιεβΙ «Ιιο

Γυιη, ηί$ί βΐίετίυβ ηβΐϋΓϋΗί ηοΐοβ Ιαηςιιβαΐ. δΐίη*

βυίοιη ηιεϋίο ίηΐεΓ υΐΓβα,αο Ιοοο (βουΐΐβδ ίΙΙ» ίη

ηοΐιίδ 1ίί)6Γ3, εί αηϊηπϊ εΐεοΐίο, Ι3πι 1ΪΓηιίΙ»Ιεηι 30

ΓοοιίΓ Ιαη^υεηΐί, ςιιβηι ρΓκνβΙεβοβηΐί (ΙεΜΙ'Κ3ΐβιη

ίηϋίΐ. Νβηι ουίευί Ιβηάβηι ρβηί βεβο 3ΐΙ]ιιηχεΓίι,

ίΙΙί 3(1νθΓδυ8 3ΐΙίΓ3Γη νίεΙΟΓίβηι Ιπγ^ιΙηγ. δίο ί»

Ενβη^εΓιο Ιαιιϋαΐυΐ' ΠιΙεΙίδ 30 ρηκίεηδ ίΙΙβ Γβί Γβηιί-

1ί3π$ ηϋιιιϊιιίδίΓϊΙΟΓ, ςαί ςυίάεπι β&Ι ( υΐ εο,υίϋι ην

1 ϋΟΓ. XV, 4Ϊ Μ{4'
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ϋΐαίυο) 3Ι1ΪΙΠΪ ηοδΙτί βΙβεΓιο, (]■)« ρηεεΙβΓε ίη ηο- Α οΰν χαλώ; Εχει τδν προφητιχδν ζηλώσαντας λόγον,

Κ>Ϊ8 ουΜ ίιηρεπο ρΓ5Ββ5ΐ. 1>3(ΐϋ3ΐυτ βηίηι , υυοιΐ

Ιιογϊ 3(ΐΐ ΓαιιιϊΠαιη αίαΐ, ί(Ιςυε ηβεβηαΌ 3<1νθΓ8ηηΐί».

Ν.ιιιι ϊΜοπιτη ϊηΐβΓΪΙαβ ιΙϊιηεηιιιηΊ ββι, βΐ μοϊΟ$

ηιοΓιοπιηι. Οοιιΐι Λ νίΐυρεπιΐιιτ ί£η»νιΐδ ίΐΐβ 8ΡΓνυβ ",

ςιιί ρΓορίΡΓΡα ιμιηά' ευπ) Ιειηυίειιιίβ νβΓκείπι·, νβΓ-

ηοπίπιβ βι-Ί ίκηιίΐίβηι οηηΐιιιιιοΐϊοδβ βΠΊείΙ. Νβηι

νβΓβ νΪΓΐιιβ ναρυΐαΐ, οιιπι νίιία ΠοΓβιιΙ. ΟιιβρΓορίιτ

ΓβοΙε Γαοΐυτϊ βυηιυδ, δί νοΓίηιηι ϋίικί ΥαΓις ίηιίιβίί ·*,

ιηαίιιΐϊηαπι ηοΐιίδ ΙιΟΓαηι οοηβΐίΐυειηυβ 3(1 ίηίοτίί-

οϊβιιϋυιιι οηιηββ ρεεεϋοτεδ ΐβπ·;β, ει λΛ ΙοΙΙβηηΊιιη

ε είνίοίε ϋβί ( ψκε οίνίΐββ αιιϊιηα εβί) οηιηεβ η-

Ιίοοίιιβίίοηββ (ΙεδίςηβηΙβδ ΙηίςυίΙβΙεπι, ηυαηιιη ίη'-

πρωίαν έαυτοίς ποιεΐν, διά τοΰ άποχτεϊναι πάντας

τους άμαρτωλοϋς της γης, τοΰ έξολοθρεΰσαι έκ πό

λεως Κυρίου (ψυχή δέ ή πόλις) «άντας τους λογισ

μούς τούς εργαζομένους τήν άνομίαν , ών όλεθρος

ζωή γίνεται των άμεινόνων. Οΰτοις ουν δια τοΰ θανά

του ζώμεν, όταν των έν ήμΐν, καθώς φησιν δ Προφή

της, τδν μεν άποκτείνη, τον δε ζωοποιήση δ Λόγος δ

ειπών Έγω άποκτετώ, χαΐ ζωοαοιήσω. 'Οςκα\δ

Παΰλος αποθανών Εζη, χα\ ασθενών ένίσχυε, καΐ δε-

δε μένος ένήργει τδν δρδμον, καΙ πτωχεύων έπλούτιζε,

κα\ πάντα κατεϊχεν έχων ούδέν, πάντοτε τήν νέκρωσιν

τοΰ Ίησοΰ έν τψ σώματι περιφέρων.

ΙκΓίΙι» (ηεΓιοπιιιι νίΐα εβί. Ηη<|ΐιε Ιιοε πιούο ρεΓ πιογΙομι νϊνϊπαιιβ, οιιηι 83 ηυκ δΐιηΐ ίη ηο&ΐδ (ςυεην

3<Ιιιιοι1υηι ΡΓορΙιβΟ Ιοαυίΐυι- ) ραηίπ) οεείάίΐ \'εΓΐ>υηι , ρηΠϊπ) νίνίΩεβΐ, δϊοιιΐ ίρ$ε ίηςυίΐ : Ε$ο ίη-

ιβίβααηι ΐΐ νίνίβοαοο ". (}ιιο ρβοΐο ΡαυΙιιβ εΐίβπι ιηοΠυυβ νϊτευαι, ίιηΐιεείΐΐυδ ν>Γβδ η»1>ε1)3(, νϊπείυβ

οιιηαιη ρειΩείβυβί, ραυρβιΊβΐβ ρηκυι ϋίνβδ βΓβΐ, ηίΙιίΙ ουω Ιιβηετεί, Ηϊύβυαΐ βηηΐα, ββηιροΓ ηιοπίΟ-

οιιΐίοιιβπι .Ιε&ο ίη εοι-ροΓΟ δΐιο οίι-ευηιςεδίβϋβΐ, βΐ δβηιρει· νίΐβπι β,ΐυδ Ίη 8ε άβεΐ3Γ3ΐ)3ΐ.

Εηίηινει-ο 3(1 ί(1 , (\\ιοά ρΓοροδίΙυπ) ηοΐιίδ εδί, Β Άλλ' έπΐ τδ προτεθέν έπανέλθωμεν ■ δτι δια θανά-

ΓκνβΓΟίηυΐ' : ηίιιιίπιηι αιιϊιηαιιι ρει· ιηοηειη ε ηιοΓίε του ή ψοχή έκ τοΰ θανάτου άνίσταται. Ώς αν γάρ

ΓείΐΐΓββΓε. Ναπι εί ιιοιι πιοη.Ίΐυι·, ββιηρβΓ ιηβηβΐ

ιηοΐ'Ιιΐ3, ηεηυε νίΐκ εηρ3\ ε$ι. Αι πιοηεηϋο νίίβηι

εοιιδεηυίΐυΓ, οηιηί πιοΓίίΙίΙαΙβ ϋκροδίΐα. Α((](ΐε

Ιΐΰεο ιιοϋίδ ϋοεΐΓϊη3 εχ άίείο ΙΓιε ρΓυροϋίΐο εοιιΓίΓ-

ηιαίυτ, ευηι 8Ϊε ΙοςυΐΐυΓ 3ροη83 : 8ατπχί ιηηίάοη,

Ηΐ αρΐήηη οο^ηαίο ηκο. Μαηιιι ιηεα! αϋΐαηιηΐ

ηιι/ΓΓ/ιαιη, άί(/ίιί ηιβϊ οιι/γγ/κβ ρίβηί. Ει ηΐ)ΤΓΐΐ3ΐη

ηιοιίίδ ε888 βνηιϋοΐυιη, ηβιηο ύυίιΊΐ3ΓίΙ εοι-υηι, ςυΐ

83εΓΙ8 ΪΙΙ ί'ΐΙΙβΓΙδ >'ΡΓ331Ϊ 8111)1. 0(11 βΐξυ Ι1ΙΟΓ8 8Χ

ΠΊΟτΙβ 1)08 8υ3εί(3(, ϋε εο ι-ευ,υίΓβΓε ηυο5(ΐ3Π) ΟΓ3-

Γκιηβιιι ΙυευΙεηΙϊοΓβιη βγΙμΙγογ. Ιοηιιβ ηοβ )(1 βχ-

ροιιεηιυβ, ρΓουΙ 3 ηοΙ)ίβ ρΓχβΐ3ΓΪ ροΐεηΐ, ΟΓάίηβ-

ηιιβ ίη 1)30 ΐΓ3εΙαΐίοηε ρΓΟ^ΓβιϋοηκίΓ. ϋιηηίϊ ςυ«

1)εΐ)8 οοηάίο'εΓΪΐ, ν3ΐ(1ε ρΓ%εΐ3Γ3 εββε **, 1)οιΐ)η)οη- '

Ι3πυ« άβ οΓΐυ ηιυικίί ΙοβΙβΙυΓ. Εχ Γβϋΐ(υυ βυιοηι

ιει-υιη νβΐϋε ρΓ%εΐ3Γ3Γυιΐ) ιιυπιετο κΐ)3ΐη ήοιηο

8Γ31, νβΐ ροΙίυ& Ϊ8 1οη£β 8ΐιρΓ3 εχΐ6Γ3 ριιΙεΙίΓΪΙυοΊηβ

οΓΜίυι 6Γ31. 0<ιί(1 βηίηι »\ίαά β$8β Ιακι ριιίεΐιπιπ)

ροββίΐ, ςυαιη ββΐ ηαΐΐ» ίοεϋαΐχ Ιαϋβ ρυΙοηηΙυύίηϊί

8ίιιιί1ίΙιιαΌ? ίίΐη βί οη)ηία ΓυεΓβ ρηκΙβΓβ νβΜβ ,

βίςιιε ίηΙβΓ εχ(βΓ3 οπ>ηίη, νεΙ ροιίιιβ 3(ΐρΓ3 οπιιιί»

Ιιοιηο : Ιιβυϋ άυϋίε Π)0Γ3 ίη ηοηπηβ ηοη 8Γ3(. Νβο

εηϊηι ρΓ3Βθΐ3Γυιη ςιιίϋ)1:ιπι ΓιιίδδβΙ Ιιοιηο, βί Ιπ$ΐεπ>

ϊ 1 1 ιι ίη ι))ογΙ>8 οΙ)»Γ3εΙοΐ'βηι Ιΐ3ΐ)υί83ε(. Εηίη>νεΓ0

ευιη 3?ΐβΓηα! νίΐ;ε βίηκιΐΒΟΓυιη εΐ βίηιίΙίΙυοΌ εβδεί,

ΓβνεΓ3 ρυΙοήβΓ 0Γ3(, 30 νϊΐϋβ ηοίάεπι ριιίεηετ, ηί-

Ιπγϊ νίΐκ εΙιαι αείειε οοΙ>οηθ3ΐ3ΐιΐ3. Ουϊη ει ρΛΓίϋί-

μή άποθάνη , νεκρά διά παντδς μένει, χα'ι της ζωής

άπαράδεκτος. Έκ δε τοΰ άποθανείν, έν ζωϊ) γίνεται,

πασαν άποθεμένη νεχρδτητα. Κα\ τοϋτο ήμΐν έκ του

προκειμένου ρ"ητοΰ ^εδαιοΰται τδ δδγμα , ούτως ει

πούσης της νύμφης · δτι ΆνέστηΥ· έγύ) άνοϊζαι τφ

άδεΛφιδφ μου. ΑΙ χεϊρές ιιου ίσταζα*· σμύρτατ,

υΐ δάκτυΛοΙ μον σμνρτπχς χΑήρεις. θανάτου β*

σύμβολον είναι τήν σμύρναν ούκ άν τις άμφιβάλλο*

τών ταϊς Οείαις ώμιληκδτων Γραφαϊς. Πώς ούν ό θά

νατος έκ τοΰ θανάτου ήμας άνίστησιν, έπιζητεΐν οΐ-

μαί τινας τδν περί τούτου λδγον εΰκρινηθήναι σαφέ-

στερον. Έροΰμεν τοίνυν όπως δν οίδν τε ϊ) , τάξιν

τινά ίν ακολουθίας έπιθέντες τψ λόγω. Πάντα δσα

έποίησεν δ θεδς καλά λίαν είναι δ της κοσμογενείας

λόγος μαρτύρεται. Έκ δέ τών λίαν καλών ήν κα\ δ

άνθρωπος* μάλλον δέ πλείον τών καλών κεχοσμημέ

νος τψ κάλλει. Τί γάρ άν έτερον ούτως εΓη καλδν, ώς

τδ τοΰ άχηράτου χάλλους δμοίωμα ; Εί δέ πάντα χαλά

λίαν, έν δέ τοίς πάσι, ή κα\ πρδ άπάντων δ άνθρω

πος ήν, ούκ ?ίν πάντως έν τψ άνθρώπψ δ θάνατος.

Οϋ γάρ άν καλόν τι ό άνθρωπος ήν είπερ εΐχεν έν

έαυτψ της τοΰ θανάτου κατηφείας τδν σκυθρωπδν χα

ρακτήρα. Αλλά της άϊδίου ζωής άπεικόνισμα ών καν.

δμοίωμα, καλδς ην ώ; άληθώς και λίαν καλδς , τψ

φαιδρώ τής ζωής χαρακτήρι καλλωπιζόμενος. ΤΗν

δέ χαΐ αϋτψ καΐ δ θείος παράδεισος, διά της εύκαρ-

πίας τών δένδρων βρύων ζωήν, και ή τοΰ θεοΰ έντολή

81)9 ίΙΙε άίνίηυβ εί ρβΓ ατΙιΟΓυη) ΓβιαείΙαΙειη νίΐαη) ο ζωής ήν νόμος, τδ μή άποθανείν παραγγέλλουσα.

ρΓθΓεΓεΙ)3ΐ, ει ιιιηη(Ι»(υιιι ϋεί νίΐίβ Ιεχ εΓ3ΐ, ηυα;

ηυΐ) |»0ΓίΙιΐΓ(ΐ)Τ) ϋοιηίηβιη ροΙ!ίεευ3ΐιΐΓ. Οαιη ουίεηι

»·88βΙ ίη π)8(1ίο ρ3Γ3ΐ)ίδί Ιίςπυηι ίΐΐυο", ςυοιΐ νίΐχ

Γβηχ βΓ3ΐ : ςυίεΐςυί)] Ιαηϋβηι (Ιε εο 8*.3ΐυεηϋυπι βίΐ

Γιβηο, θ(]]υδ ΓΓυο1ο$ εχβίβΐίΐ νίΐα. Ιΐίϋεη) Ιίςηυπι

ΙεΐίΓοΓυιΐ), ου]υδ ιτυείυβ δίιηυΙ ε( Ιιοηυδ ει η>3ΐυ8

Γΐ)Ι88β ρΓ0Π1ΙΙ)ΐί3ΐΙΙΓ, ΙΙΙβάΐΟ 1Π ρ3Γ3(1ί$0 8Γ31. Αϊ

ρηίιη Ββη ηεςυίι, υΐ ίη Ιοοο η)8χίπ>ε ηιεοΊο ϋςηίβ

άυοίιυβ βρ3ΐίυπι ΓυβΓίΐ. Νβηι υΐταπι ΐβηάειη οοηοβ-

Όντος δέ κατά τδ μέσον τής τοΰ παραδείσου φυτείας

τοΰ τήν ζωήν βρύοντος ξύλου, 2 τι ποτέ χρή τδ ξύλον

νοεϊν έκεΐνο, ου δ καρπδς ζωή· κα\ τοΰ θανατηφόρου

δέ ξύλου, ου καλδν άμα κα\ κακδν είναι τον καρπδν

άποφαίνεται, χα\ αύτοΰ κατά τδ μέσον δντος τοΰ

παραδείσου· άδυνάτου δέ δντος έν τώ μεσαιτάτψ τοις

ξύλοις χώραν γενέσθαι· δπότερον γάρ άν δώμεν έξ

άμφοτέρων έπέχειν τδ μέσον, κατά πασαν άνάγχην

τδ έτερον τής τοΰ μέσου χώρας πάντως έξΐίργεται,.

«' Ηιΐΐο. τχιν, 49. " ρ84ΐ. ο, 8. ·» ϋουΐ, χχχιι, 50. " ϋοη. ι, 51 ,
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ΙΙρδς γάρ τδ περιέχον, ή ακριβής τοΰ μέσου θέσις α (Ιβιηιΐδ πιειίίιιηι ουίίηυ'ιββθ, οΗβΓυιη ηεεε$83Γίο (1ε

καταλαμβάνεται , δταν ίστάς άπανταχδθεν τοις δια- εοιίβιη Ιοεο εχεΙυιΙίΙυΓ. Εΐεηίιιι άεεα, ψι* " '

στήμασιν άπέχη τοϋ πέρατος. Έπειδάν τοίνυν έν δι'

άκριβείας ή τοϋ κύκλου το μέσον, ούκ άν γένοιτο μη

χανή τοϋ αύτοΰ μένοντος κύκλου , δύο κέντρα κατά

τδ μέσον χώραν εύρεΐν. Εί γαρ Ετερον παραθείη κέν-

τρον τω προλαβδντι πρδς τοϋτο , κατ' ανάγκην συμ-

μετατεθέντο; τοϋ κύκλου Εξω τοΰ μέσου τδ πρδτε-

ρον γίνεται της τοϋ κύκλου περιοχής τω δευτέρω

κέντρω περιγραφείσης. "Αλλά μήν έν τώ μέσω φησ\ν

είναι τοΰ παραδείσου κα\ τοϋτο κα\ τοΰτο· καίτοι

έναντίω; πρδς άλληλα κατά τήν δύναμιν Εχοντα , τδ

τε ζωοποιδν λέγω ξύλον, κα\ ου δ θάνατος ήν καρπδς,

όπερ άμαρτίαν ώνίμασεν δ Παϋλος, ειπών δτι Καρ

πός άμαρτίας ό θάνατος.

Νοήσαι άρα προσήκει διά τη; των είρημένων φι

λοσοφίας τοΰτο τδ δδγμα , δτι της μεν τοϋ θεοϋ φυ

τείας τδ μεσαίτατόν έστιν ή ζωή· δ δέ θάνατδς έστιν

άφύτευτος κα\ άρ^ιζος , ιδίαν ούδαμοΰ χώραν Ιχων ·

τή δε στερήσει της ζωής Εμφυτεύεται, δταν άργήση

τοις ζώσιν ή μετουσία τοϋ κρείττονος. Επειδή ούν

έν τω μέσω των θείων φυτών έστιν ή ζωή , τή δΕ

άποπτώσει ταύτη Ενυφίσταται ή τοΰ θανάτου φύσις·

διά τοΰτο κα\ τδ θανατηφόρον ξύλον, ό τδ δδγμα τοϋτο

δι' αΐνιγμάτων φιλοσοφήσας Εν τω μέσω είναι τοΰ

παραδείσου λέγει, ου τδν καρπδν είπεν σύμμικτον

Εχειν Εκ τών Εναντίων τήν δύναμιν. Τδ γάρ αύτδ κα-

λίν τε είναι κα\ κακ&ν διωρίσατο , της άμαρτίας ,

Ιί-

((ΐιαηι αιηΐι'ιιιιιΐ, 3εειΐΓ3ΐιΐ3 ιιιεάίί 8'ιΙιΐδ ϊ 1 1 ο ίηίοΐΐί-

βίΐιιι·, ευιη 3Βηυα1ι1ιυ» :ι1) οηιηί ρ3Γΐε ίηΐεΓνηΙϋβ η1>

ειίΓεηιο βΐιεδί. Οπατο $ϊ υηυιη ϊη είτεπίο ιηεάΊιιητ

3εευτ3ΐε 8ΐ3ΐυ3ΐιΐΓ, Γιεπ ηιιΙΙη Γ3ΐίοηε ροίεβΐ, ιιΐ

γοιΙ(ίι) ηιβηεηΐε είτευΐο, εεηΐΓ3 άιιο Ιοειιιη ίη ηιε-

ά\η ΓβρβΓίαηΙ. Νβπι $ί ρπεΙεΓ Ίά εεηίπιιιι, αυοιΐ

βειιιεί δίβΐιιΐιιπι ε$1, ηΐίιιϋ βΐ3ΐ(ΐ3ΐιΐΓ, ηβοεβδε β*1

ευιη εο εΪΓευΙυπι εΓκιηι αΐϊιιπα βίβΐυί, βΐφιε ϊιλ

ρπυβ ίΙΙικ) εεηίΓυπι ε ιηοιϋο εχεΙικΙίΐυΓ, ηιΐ)1)'ιΙιι

εΪΓευϋ εβηίπιπι ϋίικί αΙιεπιηι είΓευπίδειϊΙιεηΐβ. Αι

εηίηι ιηειίίο ίη ρηι-αιίίδο ι.μιι Ιιοε ςυβη» ϋΐυι] Γιιίβιιβ

(ΙίείΐυΓ, (|ΐκιηΐ|ΐιαιη εβκει ίη ιιΙηΗ|ΐιε νίβ ρίβηε εοιι-

ΙΓ3Π3, ίιι Ιί^ιιο, ίηςιιβπι, νίνίΙίεο, ει αΙίεΐΌ ευ]υβ

Β ΙΥυοΙυδ ηιοΓβ ει-ηΐ, ςιιοιΐ ρεεεβίυιη ηρρείΐανίΐ Ριηι-

1ϋ8, ειιηι 3ίι : ίΥικτίκ» ρβοοαίχ ηοη ".

Ηοε ί£ίΐιΐΓ 3ηίπΐ3(ΙνεΓΐεη(1ιιιη εβί εχ Ιιαο Ιοία

εοπιπιεηΐ3ΐίοηε, νίιβιη ίη ρίβηΐβΐίοηε Οε'ι Ιοεο βί-

Ι3ΐη Γι 1 1 § ■ ο ιιιαχίιιιβ ιιιοΐίο : ιτιοΓίεηι νειο ιηίιιίοΒΟ

ρΐ3ΐιΐβΐ3ηι ΙΊιίδίε, ηεςυε Γ3(ϋεε$ β^ίβδβ, ηεςιιε 1ο-

€ΐιιη υδαυβηι ρεειιΙίβΓεηι Ικιΐιυίβδε, βειΐ ρεΓ ρτίν»-

Ιίοηειη νίΐ* εοηβεη, ευιη νίΐ» ρι·3?ά"ιΙί ραπίείρε*

ε88ε Ιιοηί άεείηιιηΐ. ΟιιαηιοΙ)Γβιη ευιη ηιειίίο ϋίνίπα»

ϊηΐεΓ ρίβηΐββ Ιοεο νίΐη $ί(, ιΐε ευ]ιΐ8 πιίηβ πιοιίί»

ιΐ8ΐαΓ3 εχβίβιίΐ : ίι1οίπ:ο 18 ςυί άοοίΓΪηηηι Ιιβηε ρεΓ

(]υχϋ3Π) νείυΐ 9Βηίςπΐ3ΐ& ΐΓβάίαΊΐ, εΐί»ιη Ιί^ηΜιη

ίΐΐυιΐ ΙεΐΊΓβΓίιηη ε88ε ίη ηιειίίο ρβΓβϋίϊί ηίι, ευ]ιιβ

ΓηιεΙυηι ΙιβσεΓε νίιη ηπαπιιίαιη οχ οοηΐΓβΓίίβ ηιίβΙηΐΗ

εοηιηιεπιΟΓβι. Νβηι Μεηι εί Ι>οηυηι ει πιβίιιιη μμΑον τε είναι και κακόν οιωρισατο , της αμαρτίας, υιιιπιιικυιυι α», ιιαιιι ·α<;ι» ~- — —

οΐμβι, διά τούτου τήν φύσιν ύπαινιττδμενος. Επειδή 0 άε&ηίΐ, ροοεβίί ( υΐ εςηίάεηι ορίηΟΓ) ηαΙυΓαη

_ . * . 1 · I ΚΙ ·...:« ..ηΐ.ι ηΙ η α η 1 1 -11 -
πάντων τών διά κακίας Ενεργουμένων ήδονή τις χα-

θηγεϊται πάντως , καΐ ούκ Εστιν εύρεΐν άμαρτίαν

ήδονής διεζευγμένην, δσα τε διά θυμοϋ, κα\ δσα δι'

Επιθυμίας γίνεται πάθη· τούτου χάριν κα\ καλδς ό

καρπδς δνομάζεται κατά τήν ήμαρτημένην τοϋ καλοΰ

κρίσιν, τοίς τδ καλδν Εν ήδονή τιθεμένοις , τοιούτος

δοκών πονηρδς δΕ μετά ταύτα τή πικρά τή βρώσεως

άναδδσει ευρίσκεται, κατά τήν προοιμιώδη φωνήν,

ή φησι, μέλι τών χειλέων της κακίας άποστάζειν, ή

πρδς καιρδν μΕν λιπαίνει τδν φάρυγγα , μετά ταΰτα

δ* πικρδτερον χολής τοις κακώς γλυκανθείσιν εύρί-

σκεται. Επειδή τοίνυν άποστάς της τών άγαθών παγ-

καρπίας δ άνθρωπος, τοϋ φθοροποιοϋ καρποϋ διά

οΙ)$ευΓε ιιοϋίβ (ΙεβεΓίϋεηϋ. Νβιη ςυία νοΙιιρΐ3$ ςιΐίΒ-

ιΙ:ιηι ίη οηιηίοιιβ, ηιι% ίπιρΓοΙιε ^ΗΓυηΙυΓ, οιηιιίιιο

ρΓ38Γεϋίΐ, ηεςιιε ΓερεΓίπ ρεί'.εβίυιιι ιιΙΙυηι ροίεβΐ η

νοίιιρίαΐβ 8ε]υηεΐιιηι, βίνε (|ΐιίϋ ρεΓ ίΓβειιηιΙίβιη,

βίνε ρεΓ Ιίο'κΐίηεπι (ΙεϋΐςηειιΐΓ : ε3 ιίε εβυ$3 Γπιείυβ

1>ίε εΐίβηι ρυΙεΙιεΓ αρρεΙΙβίυΐ', <|υίρρεςιιί ϋερΐ'3Υ3ΐο

3ΐι<1ϊοϊο ιαϋδ ε$8ε νίϋεβΙυΓ ϋβ, ςιιί ϋοιιυηι ίη νο-

ΙιιρΙβίε ροιιυηΐ, 8ειΙ ιΙείιιιΙε ιιΐ3ΐυ8 εχ >μιεγ3 είΐιί

ϋί^ε.Ηΐίοηε ΓερεΓΪΐιΐΓ, βεειιικίυιη ίΐίικί 1ϊΙ)Γί Ρι-ονεΓ-

Ιιίοπιιη νεΓΐ)υηι, ςυο ιϋοίΐϋΓ ηιεί άε 1;>1)ϋί ιηαϋΐϊββ

(ΙΊδΐίΙΙ.ΐΓβ *·, ςυχ ςυίόειη αά Ιεηιρυκ Ιιιιιηεείει

μιιΐΐιΐΓ, βεά (Ιείηεερβ ΓεΙΙε βηοηοΓ ίιπεηΊπΐυτ ϋβ,

α,υί ηιβίβ (ΙυΙεεϋίηειη ίΙΙηηι ρεΓεερεπηί. Ιιαηυε

τής παρακοής ένεπλήσθη ■ δνομα 6Ε τοϋ χαρποΰ τού- η ροίίαυαηι ηοη»ο α ΓεΠίΙί οηιηίβ ββηεΓΪβ Ι)θΐ>οΓηιη

... . _ ·_ ·.* -.λ Ι'νκηΙιι ίηΐαι<Ί(ιιιη
του ή Οανατοποιδς άμαρτία· ευθύς Ενεχρώθη

κρείττονι βίω, τήν άλογον και κτηνώδη ζωήν τής

θειοτέρας άνταλλαξάμενος. Κα\ καταμιχθέντος άπας

τοΰ θανάτου τή φύσει , συνδιεξήλθε ταΐ; τών τικτο-

μένων διαδοχαϊς ή νεκρδτης. "Οθεν νεχρδς ήμάς διε-

δέξατο βίος, αύτής τρίπον τινά τής ζωής ήμών άπο-

θανούσης. Νεκρά γάρ άντικρύς έστιν ήμών ή ζωή,

τής αθανασίας Εστερημένη. Διά τοΰτο ταΐς δύο ταύ-

τα.ς ζωαΐς μεσιτεύει δ Εν μέσω τών δύο ζωών γινω-

σκδμενος· ϊνα τή άναιρέσει τής χείρονος, δω τή άκη-

ράτω τά νικητήρια. "Ωσπερ τοίνυν τψ άποθανεϊν τ§

αληθινή ζωή δ άνΟρω-ο:είς τδν νεκρδν τοΰτον μετ-

εορία (ϋ$εε5$ίΐ, αε Ιπιοω ίηΐεΓίΙιιιη 3ΐίϋΓεΐιΐε ρεΓ

ίηοοεάίεηΐίβηι Κ3ΐυΓ3ΐιΐ3 ε8ΐ ( ευί ΓηιεΙιιί ηοπιεη

ε»1 ρεεεαίυηι ΙεΐΊΓεηιιη ), βΐηΐίίτι 3(1 ρι-χβίβηΐίοΓβιη

νιοι» (|ΐιοιΙ βΐΐίηεΐ, ηιοΓίε ιηυΙ(3ΐιι$ β8ΐ, Γβΐίοηίβ

εχροιίε 3ε 1)Γυΐ3 ευιη (ΙίνίηίοΓε νίΐ3 εοηιΠΊυΐ3ΐ3.

Ει ςιιώ βεηιεΙ ίπιηιίβευεηιΐ «ε ηιοΓβ ηαΐυτ» πομι-ιβ,

υιΐ3 ι ιι ιη ίρβίδ εοΓυπι (]ΐιί ρΓοεΓε»1)3ηΐιΐΓ ιιιεεεββϊο-

ιιίΐιυβ ηΐ0Γΐ3ΐίΐ38 ρεηεΐΓ3νίΐ. Ουο ίηείιιιιι ιιΐ νίΐ:ι

ιΐ08 εχείρεΓεί πιοι ίιια, ίρβ3 ςυοιίηηιηκκίο νίΐα ιιο-

81Γ3 ΓηοΓίε ρεΓεηιρΐ3. Ναηι 1ΐ3ΐΐ(1 ιίιιΐιίε νίΐα ιιοβίΓ»

πιοηυα β8(, ουπι ίπιηΐ0Γΐ3ΐί(3ΐε 8ροΙί3ΐ3 βίΐ. Ιΐ3(|ΐιε

ίηΙ«Γ η»9εε ϋυββ τί(33 Γηεϋίο φΐ33ί «Ιε^ίΙ Ιοεο, Ί»ί

Μ Ηοιιι. ν», 45. "Ργου. ν, δ.
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ϊιιΙβΓ ιΙιιμ «138 οο^ηοβοΐΙιΐΓ , ιιΐ ρρτβιηρία ρβ]θΓβ, Α έπεσε βίον ούτω; ότανάποθάνη τή νεχρ3 ταύτη κα\

ίηίβηΐιΐδ βχρεηί νίοΐΟΓϊαιιι ΙπΙηκιι. Οιιειηαϋηιοάυιη

ί^ίΐϋΓ Ηομο (Ιιπιι νβι-χ νίΐ;« ιιιοπίιιι-, ίη αιοι-Ιυαιη

ηβηο νϋαηι ϊηοϊιΐίΐ : ίια οιιηι Ιιυίο ιηοΗιιχ Ιιπιΐχφιε

*ίΙχ ιιιοπΙιιγ, νίοίδδϊιη χΐεπιυηι νίνοηΐί νϊΐββ ΓβδΙϊ-

ΐυίΐυΓ. Ουο ύι, υι εχΙι·3 οηιιιβιη ϋυοίΐ3ΐϊοηεπι ρο-

βϊΐυπι β'ιΐ, ηοη ροβββ μοβ ίιοαίαιπ ϊΙΙβπι νίΐ3πι οοη-

ββςιιί, ηίδί ρβοοβίο πιοπαππίΓ. Κα 031183 Ιη<Η-

1 1 ■ ιι ι 3Γ§υΐβ β$1, οοιίειιι 1θ( ο ίη ιηβιΐίο ραπιιΐίδο Ιί-

(,'πιπη υίΓυπιςυβ βδββ : ηιιοο" αΐΐβπιηι Ϊ1)ϊ 3 ηαίιιτα

μ ι, 3ΐ(βΓυηι αιΐ ίιΐ ηυ<χ1 ρπιιβ εχϊίδΐίΐ, ρβΓ ριίνα-

Ιϊοηβηι αοχοιίαΐ. Ναιη β χ εοΰειη ϊη ίίΐβιη ρβΓ Γπιί-

ι ϊ ο η β ι μ βΐ ριϊναΐίοηεη) , Γι( Γ,οιηπιιιΙαΙίο νϊΐχ αϊ:

ηιοιίϊδ : ουιη ηυϊ πιοΓίυιΐδ ββΐ Ιιοηο, νίνϊΐ ιηαίο :

«I ςυί ηιοιίαιίδ οδΐ ίη νίΙΪ08ίΐ3ΐε, »ά νίιΊιιίοπι Γενϊ-

νΐβοΐΐ. ΟυηρπιρΙβΓ ρυΐοΐιτβ 8ροιΐδ3

κτηνώδει ζωή , πρδς τήν άε\ ζώσαν άντιμεθίσταται.

Ώς άναμφίβολον είναι, ότι ούχ έστιν έν τή μακάρι^

γενέσθαι ζωη, μή νεκρδν τη άμαρτία γενόμενον. Ου

χάριν έν τω αϋτώ χατά τδ μέσον έχάτερον των ξύλων

ε'ναι ύπδ τοϋ λόγου πεφιλοσόφηται · ώς τοϋ μεν έκεϊ

φύσει δντος, τοϋ δέ έπιγινομένου τώ δντι δια στερή

σεως. Έχ γάρ τοΰ αΰτοϋ έπ\ τδ αύτδ διά μετουσίας

χα\ στερήσεως, ή άντιμετάστασις γίνεται χα\ ζωής

χαΐ θανάτου. Επειδή δ νεκρωθείς τώ άγαθώ, ζή

τώ κακώ, κα\ δ νεκρδς έν κακία γενόμενος πρδς τήν

άρετήν άνεβίωσεν. Ούκοϋν καλώς δείκνυσι τή σμύρνί)

πλήρεις τάς έαυτής χείρας ή νύμφη, διά τής έν πάση

κακία νεκρότητος άνισταμένη , πρδς τδ άνοϊξαι τώ

Λόγω τήν εις έαυτήν εϊσοδον. Ζωή δέ δ Λόγος δν είσ-

ηινιτηϊ ρΐεηββ οδίοιιϋ ϊΐ, ουιη ν'ιΐϋδ οιηηί1>υδ ιιιοιΊιια

8ογ§31 , ιι ι ΥβΓίιο βϋίΐιιηι ίιι δβ ρβίείαείαΐ. Ει

ν«Γΐΐϋΐη ςυοά ΐηΙΐΌπιίιΐϊι, ίρ$α νίΐβ ββΐ. Τβηίαιη

νβΓΟ Άά 9υΙ>Ιίπιί(3ΐβιη ϊη Ίη, ψιχ οοιΐ8ί(1εΐ'3νϊηιιι$,

βνβοΐα αηίιηπ, φιχ »ά ϋεϋΐιι >ρβε(3ΐ : ηοηάυηι ΐα-

81138 Β οικίζεται. Πρδς τοσούτον δέ μέγεθος έπαρθείσα διά

των θεωρηθέντων ήμϊν ή προς τδν θεδν δρώσα ψυχή·

οΰπω , χαθώς φησιν δ Παϋλος, οΰτως έγνω , καθώς

δει γνώναι, ούδέ λογίζεται καθ" έαυτήν κατειληφένα·.·

άλλ' Ετι πρδς τδ ύπερκείμενον τρέχει, τοις έμπροσθεν

έαυτήν έπεχτείνουσα.

ιιιβη, ιιΐί ΡηιιΙιΐ8 Ιοφίίιυι-, ίΐα εο£ηονί(, ψιβηιαώΐΗκΙυηι οροτίβΐ, ηεςυε «ε εοηιρι-εηεικίίδδε ατΙιίΐΐίΐϋΓ " :

8ιϋ βϋΐιιιε αά 8ΐιρβιϊοι·3 ευιτίΐ, εηίΐεηιΐο 3ΐ1 83, (]υ33 ηηΐβ 8ε Ιιβϋεΐ.

Ηοε εηΐηι ιιΐ ύβ ί ρβα βίαΐυαηηιβ, νβΓΐ)0Γυιη ιίεϊη-

ερρβ ίεςυεηΐίιιιη ββπεβ ιηοηβι. ΑάΜϋΐη, ϊηςιιϊΐ,

νιαη'ών* Ηαν$Ιτο, αρίταί βηιιίάβηι εορηαίο χαεο. Αιΐ-

ιϋΐ εΐίαιιι, ΡταιΙΐήϊΙ οοηηαΐηι ηιβΗΐ , αηΐΜβ ιηία

€$τα»α βίΐ αά αηηοιιεηι ι]η$. Ουίΐιοβ ιιο& ιΐοεεί,

ΐιΐιαηι ε«8ε ιηοϋαιη ρβΓεϊρϊεηίϋ ροΐ88ΐ3ΐεηι ϊΐΐαηι

Ή γάρ άκολουθία τών έφεξής λόγων ταΰτα νοεΐν

περί αύτής υποτίθεται" ΈχΙ χεφας τον χΛείθρου

ί\νοιξα έγώ τφ άδεΛριδψ μου. Κα\ έπήγαγεν, δτ:

'ΑδεΛριδός μου ΛαρηΛθετ ' ή ^νχή μου έξηΛθετ

έτ Λόγω αύτον. Διδάσκει γάρ διά τούτων ήμάς, ότι

έπ\ της τΛ-ηα. νοΰν ύπερεχούσης δυνάμεως εΓς χα-

εχεεϋειιίειιι οπιηειη ηιεηΐεηι, ηΐπιΪΓυπι ηοη ^υΐιβϊ- ^ ταλήψεώς έστι τρόπος, τδ μηδέποτε στήναι περ\ τ6

8ΐεΓβ Ίιι ϋβ ςυχ ρεΓεβρβΓϊβ : 8βι1 ροΐίιιβ ηβηιιαηιιαηι

(|ΐιίβ8Γ(Τ0 8επιρεΓ ίηφίίΓβηίοιη αΙΊΐ]ΐιίι1 3ηιρΙίυ8 εο,

(|ΐιο<] βειηεΐ εοηιρΓβΙιβικΙεπ$. Εΐεηίπι ςυχ ιηνπΐια

ρΐεηα Γα (ία 881, οηιηΊΙχιβηυε νίΐχ βίαϋίί» (ςιΐίε Γΐ£ΐι-

ηΐβ (ΙΊ^ίΐοβ νοεαΐ) ηιοπίΓκαίιιιτι ίη $ε ηιβίυιιι ίηφ-

ΟΛ, 8ροηΐ3ηβαηι νΪΓΐυΐϊβ ευΙΙυιη ε» ϊρ&α τε ϋεηιοη-

»ΙΓ31, (\νοά εχ 88 ηιαιιυβ ίρδίυβ ηινπΊιαιιι (1Ϊ8ΐί1ΐ3ηΙ:

!ι:ευ ϊβϊΐιι γ 3ΐΓι^ί88ε ιιιαιπίδ 8υ38 είαιίδίπιυι α'ιΐ, Ιιοο

εβί, οριτα 8υ3 ρΓορε 3εεβ88Ϊ888 3(1 3πςιΐ8ΐυπι ίΙΙιιαι

εΐ 8ΐηε1υιη αϋιΐιπη : οπίι* εΐανειη νεΓϋυηι ϊρκικη

ΐΓ»·1Ίΐ εΪ8, ςυ'ι ΡείΓυ δίιηΐΐεβ βιιηι. Αρεηΐ αυιειη

8ί))ί Γ8);ηί 08(ίιιπ) ρεΓ Ιιχϋ (Ιυο, ιιίπιίΓυπ) ριτ ηοηιΐδ,

ςυχ ορεηιπι 8ί^ηίΓιο»Γιοηβιη Ιιαϋβηΐ, 81 ρεΓ οίαιι-

ΚίΓυιιι Ιί<1<Ί· Ναιιι ρεΓ 1ι:»:ο ιΐιιο, ρεΓ Ιί(1ειι», ίηηιιαιη,

χα-ειλημμένον άλλά τδν άε\ ζητοϋντα τω πλείονι

τοϋ χαταλειφθέντος μή ίστασθαι. Ή γάρ πλήρης

γενομένη τής σμϋρνης, πασι τοις τοΰ βίου έπιτηδεύ-

μασιν (άπερ δαχτύλους τροπικώς Λνομάζει ) τήν πρδς

τδ κακδν έ πισημαίνουσα νέκρωσιν χα'ι τδ έχούσιον

τής αρετής διά τδ οΓχοθεν άποστάξαι τών χειρών

τήν σμύρναν ένδειξαμένη, άψασθαί φησι τάς χείρας

έαυτής τοϋ κλείθρου, τουτέστι, τά έργα έαυτής έγγί-

σαι λέγει τή στενή τε κα\ τεθλιμμένη είσόδφ, ής τδ

χλείθρον εγχειρίζει τοις κατά Πέτρον δ Λόγος. Ανοί

γει τοίνυν δι' έκατέρων έαυτή τής βασιλείας τήν θύ-

ραν, διά τε τών χειρών, δι1 ών τά Ιργα δηλοϋται'

χα\ διά τοΰ κλείθρου τής πίστεως. Δι' άμφοτέρων γάρ

τούτων, έργων τε χα\ πίστεως λέγω , ή χλε\ς τής

είορεΜ, οίανίδ τε^ιί ηο1)ίδ 3 δβπιιοιιε ραΓ3ΐυΓ. 0 βασιλείας έν ήμϊν ύπδ τοΰ λόγου κατασκευάζεται.

Ουιιι «γ^ο 8ρεΐ'3Γεΐ 3(1 εχειηρίιιιιι Μθ8Ϊ8 ΓαιΊβιη (1ε-

8Ϊ(1εΓ3ΐΐ δίο ΓΠ3ηίΓε8(3ηιΐ3ηι δϋ)ί, υ( εαιη 3£;ιιοδοεΓ6

ροδδεί : Ιιιηι νεΓο ρεΓοερΙίοηεηι ε]υδ ρΓΧίεΓϋΙ ίδ

«|υί ςυχΓεΙ>3ΐιΐΓ. ΑΊΐεηίιη : ΡΓχΙεπίΐ (0{Μΐυ8 ηιειίδ,

ιιοη ίΙΙβ ςιιίιίβηι ηΊκΊα (ΙεδοΓίαιμιε ββηιιεηΐε ίρδίιηι

ιηίιηα, βε(1 3(1 δείρδυιη αΐΐταοΐα. Ληι»ια »ι«β, ίη-

ιΐιιίι, ερτειια ειΐ αά <«Γ»ιοη«ηι φι$. Ο Γ(Ίϊεεπ) ϋ-

Ιαιιι ρςΓΓΚδίοηΐΜΐι, (]υ3ΐη ε^ΓεϋίΙυΓ αιιίιιια βεπιιοηεηι

»βειιΐ3 ! Γ>οιηίηυ8 ουδ1θ(1ίεΐ ϊη^Γεδδΐιηι ι ο υ πι εΐ

βό'Γεδδίοηεπι Ιυβηο, ΐιΐ(]α>1 ΡΓΟρΙιβΙβ". Νίιιπι υιη Γβ-

ν«!Γ3 Ιιχο ΪΙΙ3 881, (]11Χ (Ιί{>Ιΐί$ α Πεο 01Ι8ΐ0(1ίΙαΓ,

ε£Γ688Ϊο ραΓίΐβΓ εΐ ϊπβΓεδδΐο. Ναιη ββΓϋδβίο βχ εο(

"Οτε τοίνυν ήλπισε κατά τδν Μωϋσέα γνωστώς έμ·

φανισθήναι έαυτή τοΰ βασιλέως τδ πρόσωπον τότε

παρήλθε τήν κατάληψιν αύτής δ ποθούμενος. Φησ\

γάρ· ότι Άδελφιδός μου παρήλθεν ού χαταλιπών

τήν έπομένην αύτφ ψυχήν, άλλά πρδς έαυτδν έφελ-

κόμενος. Ή ψυχή γάρ μου έζήΛθετέ>·Λόγψ αύτον.

"Ω μακάριας έξόδου έχείνης ήν έξίρχεται ή τώ λόγω

έπομένη ψυχή! Κύριος φυλάξει τήν Εξοδόν σου κα\

τήν εΓσοδόν σου, φησ\ν 6 Προφήτης. ΑΟτη έστίν ώς

άληθώς ή ύπδ τοΰ θεοΰ φυλασσομένη τοις άξίοις,

έξοδός τε καΙ είσοδος. ΚαΙ γάρ ή άπδ τοΰ έν φ έσμεν

έξοδος, τών υπερκειμένων άγαθών είσοδος γίνεται.

Μ ΡΙιϊΓιρρ. ίιι, 13. «« ρ53ΐ, ςχχ, &.
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Ταύτη» ουν έξήλθεν ή ψυχή τήν Εξοδον, όδηγφ χε-

χρημένητφ Λόγω τφ βίπόντι,ότι Έ-)·ώ ειμί ι) θύρα,

χαΐ ή όδίς, κα\, ότι 4ι' £/<οΰ έάν τις εΙσέΛθη, χαΐ

εΙσεΛεύσεται καϊ έξεΛεύσεται, ουδέποτε τοΰ είσιέ-

ναι λήγων, ούτε τοΰ έξιέναι παυόμενος· άλλα παύεται

6(ά προκοπής εις τά ύπερκείμενα είσιών, κα\ άεΐ των

κατειλημμένων έξω γινόμενος. Ούτω παρήλθε τότε

και τον Μωϋσέα τδ ποΟούμενον έκεΐνο πρόσωπον τοΰ

Κυρίου* χα\ ούτως ή ψυχή τοϋ νομοθέτου άεΐ έξω

εγίνετο τοϋ εν φ ήν, επομένη προϊόντι τφ Λόγω.

Τις γαρ ούκ οΐδε τάς άναδάσεις έκείνας, ας άνέβη

ό Μωϋσής, 4 άε\ μέγας γινόμενος , χα\ μηδέποτε

ιστάμενος της έπ\ τδ μείζον αυξήσεως ; Ηύξήθη χατ'

αρχάς, δτε της των Αίγυπτίων βασιλείας υψηλότε-

ρον τδν δνειδισμδν τοϋ Χριστοϋ έποιήσατο* μάλλον

έλόμενος συγκακουχείσθαι -ω λαφ τοϋ θεοϋ , ή

χρόσχαιρον Εχειν Αμαρτίας άπόλαυσιν. Ηύξήθη πάλιν

δτε χαταπονοΰντος τον Έβραίον τοϋ ΑΙγυπτίου ,

θάνατο! Λν άλλδφυλον, ύπέρ τοϋ Ίσραηλίτου άγων»-

ζόμενος. Νοείς ίέ πάντως έν τούτοις τον τής αυξήσεως

τρόπον, μεταβαλών τήν ίστορίαν εις τροπιχήν θεω-

ρίαν. Πάλιν έαυτοΰ μείζων έγένετο, άπεριήχητον τήν

ζωήν φυλάττων, διά τής έν τή έρήμω φιλοσοφίας έν

χρόνω πολλφ. Είτα τφ πυρί τφ έπΐ τής βάτου φωτί

ζεται. Γυμνοί προς τούτοις της νεκρός περιβολής τάς

έαυτοΰ βάσεις · άναλίσκει τή ρ"ά6δω τους Αιγυπτίους ,

δράκοντας · εξαιρείται τής τυραννίδος τοϋ Φαραώ τδ

όμόφυλον · όδηγεϊται διά νεφέλης· διαιρεί τδ πέλαγος·

δποβρύχιον ποιεί τήν τυραννίδα ' γλυκαίνει τήν Μα£-

(5άν· πιαίνβι τήν πέτραν · έμφορεϊται τής των άγ-

γέλων τροφής ■ των σαλπίγγων άκούει · τοΰ καιομέ-

νου δρους κατατολμά ■ της άχρωρείας άπτεται ■ τήν

νεφέλην ύπέρχεται · έντδς τοΰ γνόφου γίνεται έν ω

ήν όθεός·τήν διαΟήχην δέχεται · ήλιος γίνεται άπροσ-

πέλαστος τοις προσεγγίζουσιν , τοΰ προσώπου τδ

φως άπαστράπτων. Κα\ πώς πάσας άναβάσεις αϋτού

άν τις κα\ τάς θεοφανείας έξέλθοι ποικίλας τψ λόγω ;

Άλλ' δμως ό τοσούτος, ό τοιούτος, όέντοσούτοις γενό

μενος, και διά τοσούτον πρδς τδν Θεδν ύψωθε\ς, έτι

άπλήστως Ιχει τής έπιθυμίας τοϋ πλείονος, και τοϋ

κατά πρόσωπον ίδείν τδν θεδν ικέτης γίνεται. Καί

τοι μαρτυρήσαντος ήδη τοΰ λόγου, τής κατά πρόσ

ωπον αύτοϋ όμιλίας ήξιώσθαι. Άλλ' όμως ούτε τδ ώς

φίλω προσδιαλέγεσθαι · ούτε ή στόμα κατά στόμα

γινομένη αύτφ πρδς θεδν δμιλία, τής τών άνωτέ-

ρων αϋτδν έπιθυμίας Γστησιν. 'Αλλ',Είεϋρηκα, φησί,

χάριν ένώπιόν σου, έμφάνισόν μοι σεαυτδν γνωστώς.

Κα\ ό τήν αίτηθείσαν χάριν δώσειν έπαγγειλάμενος,

δ είπών, "Εγτοχ· σέ χαρά χάντας, παρέρχεται αϋ

τδν έπ\ τοΰ θείου τόπου έν τή πέτρα ύπδ τής θείας

χειρδς σχεπα*ζόμενον · ώστε μόγις ίδείν μετά τήν

πάροδον αύτοΰ τά όπίσθια. Διδάσκων, οΐμαι, διά τού-

το>ν δ λόγος, δτι δ Ιδείν τδν θεδν έπιθυμών, έν τφ

ά;Ί αύτφ άχολουθείν όρ3 τδ ποθούμενον, χα\ ή τοΰ

προσώπου αϋτού θεωρία έστ'ιν ή άπαυστος πρδς αύ-

ϊ ιι ηυο 8ΐι ιιιιΐδ, ιιΐ£ΐ-εδδίο 6$1 αά 1>οηα δΐιρΓ» ηοβ ρο

8Ϊ13. ΗβηΟ ίρίΐΗΓ 6(·Γ688Ϊ0η6ΙΙΙ 6(·Γ6δδ3 εβί 8ΙΙΙΠΙ3,

ΥβΓίιο υβ» (Ιιιεε, α,υοά άίχίΐ : Εςο ιαηι εί νϊα , «<

οιΐϊηηι; « ρ*τ τηε ίηρτίάΐαΐατ, η εί χηφτεά'Ματ

ει εφτεάϊεΐατ " : ίΐα ιιΐ ηυηα,υβιη ηοο ίηςΓεάίιιηάί

ηβε βφΐΌΐίιιηάί Πηβιη ΓαπαΙ : 86(1 άβδίηαΐ ιι))ί ρΓοΙί-

είεηιΐο δυρβΓΪυΓα £81 ίη^Γβδδΐΐί, ει δβηιροΓ βΧΐΓ» ίΙΙι

νβΓδβΐϋΓ, ςα* ΓυεπηΙ 3 δβ οοηιρι·ε1ιβηδ3. δίε οΐίηι

Μοδβπι ηιιοηυε Γΐΰϊβδ ΐΙΙ:» ϋοιτιιηι <1βδί(]βι°ηΙΐΐ ρΓ8Β-

ΐβΓϋΐ : δΐο β]ιΐδΐ1εηι ΙεςίδΙαίοΓΪδ αηίιηϊ 8«ηιρεΓ βχίΓα

ΊΛ ρΓο^Γ6(1Ίε1>αΐαΓ, ίη ηυο βταΐ, 8βηαββ<1ο ΥβΓ]Η»·ο

ρΓΰΒΟβϋβιΐδ.

ΟιιΊδ εηίαι ι^ποΓαΙ ξταάίΐβ ΊΙΙοβ, ηυοδ εοηδοβικίίΐ

Μοδ68, ςυί δεοιρεΓ ιτια]οΓ τεάϋεϋαΐυΓ, β( ηυηηυβιιι

ρΓοΓιείυηοΙί αηιρίίυβ Ηηεπι Γ»είε1)3ΐ? Μ»]ογ ΓιοΙιη ββ(

ΐηϊΐ'ιο, οιιηι Λ^νρΐίοπιιη Γβ^ηο βυΐιϋηιϊυδ ορρΓΟ-

ΙΐΓίυηι ΟΐΓΪδΙΐ άναχτβΐ : χ ϋεί ουηι ροριιΐο 3Η1ι»ί

ηιαΙΙεί, ςιι»πι ΐ«ιηροΓ3ΓΪ»ιιι ρεεεαίϊ ΓπιίΙίοηβιη Ιι:ι-

ϋεΓε. ΚυΓδίιιη πια]οΓ Γαοιιΐδ εβί, ευιη &ξ)ρύο Ηβ-

ΙΐΓ.Έΐιπι αίΠΊ^εηΙε, Ιιοηιίηειιι αΐίεηυηι 3 ηαΐίοηε δΐΐ3

ηιοηε ηιαίΐίΐ, ΙιτϋβΙΗίηιιιι ρΓορα^ιοηβ. Ει ϊηΐβΙΓΐ£ίβ

οιηηίηο ίηοΓοηιβηΙί ιηοϋυιιι Ίη Ιιίδ, εοηδϊϋεΓ3(3 Γι^ιι-

Γαΐβ 1ιϊδΐοΓΪ3. Ββηαπι πί*]ογ βείρβο Πι, οιιηι Ιοιιςο

ΙβπιροΓβ ρβΓ εοηιηιεη(3ΐίοηβπΊ ίη δοΓιΙυόίηε νϊίαιη

ηοηιίηίοιιβ ίβηοΐβιιι »$ατβΐ. ϋβίηιΐε »ο ίςηε, ·)■!

0Γ31 ίη πώο, ϋΐΗδίΓϊϊιΐΓ. δεουηΛιιηι Ιιοο ρι-κίει· Ιιι-

οίδ Γ3(1ίοδ οοιιΐίδ ρβτεερίαβ εΐϊβιτι βικίίΐιΐδ ιρβΐυι

ΓυΙ^ΟΓε ςϋθ(1»ηι ροΓΓιπηϋΙιΐΓ. ΑιΙ Ιιχε ρβόε» βυββ

Γ3(1»νβΓθ50 Ιβ^υαιβηΐο ίβηυόκΐ ; ΙμοιιΙο (ΐΓαεοηεβ

^ςνρΐίοδ αοδυιηΐΐ; η.ιΐίοηειη δυβηι ΡΙιπΓβηηίδ Ιγ-

Γ3ηιιί(1ε Π1)8γ:ιΙ ; ρει* ηυΙ>ειιι δΐιοπιηι (ΙιιοΙογ ββΐ;

ι1ίνϊ(Ιίΐ πΐ3Γβ; ΙγΓ3ΐιηϊ«Ιειη (Ιοηκτ^ίΙ; Μαιτίιβιιι (ΙυΙ-

οειη τεϋιΐίΐ ; δ» χίπη ηιοΐϋΐ; 3ΐιμ;ϋΙθΓυηι είοο 83ΐυΓ.ι-

Ιιιγ; ηιιιΐίΐ Ιυ1)3δ; ηικΙαΠβΓ ηιοηΐβπι ηπίβηίβηι εοη-

δεεηιΐίΐ ; ίη νειΊϊεειη ρβΓνβηίΙ ; ηιιοεπι ΐηοίΐ ; ο»Β-

ςίηεηι Ίηίπιΐ, Ίη ςυβ ΙΙβυδ βηΐ ; Γοβ^ιμ βοοίρ'ιΙ; Πι

δοΙ, (1 ιι ηι ΓαΙςεηδ β νιιΐΐυ Ιηιηβη βαηίΙΙϊΙ, »ά φιοΛ

ΒοεειΙεΓε ρΓορίιιβ ηεηιο ρηδβεΐ. ΕΙ ςιιί Οηάεηι 3 1 1—

ηυίδ οαιηεδ ίρβίυβ .ΐδεεηδίΐδ νίΓίαδςιιε ϋεί ρ*1β(η-

οΐίοηεδ νβΓυίδ εηιιηιοΓβΙ ? Νίΐιϊΐοηιίηιΐδ νίτ Ιαηΐιΐδ

3ε ιαΐίβ, ηυί (αιιΐίδ τείιαδ ίιιΐβΓΓιιβΓαΙ, εί υβςαε 3(Ιεο

ίη δ'αυϋιηε 3(1 Οβυπι ρβηβ(Γ»νβΓαΙ, ϊηδβΐΊβΙιίΓιίεΓ

3ΐηρ1ίθΓ3 εοηευρϊδείΐ, 3ε δΐιρρϋείΙεΓ ρείίΐ, πι Οεηιη

Γβείε ροβδίΐ ίηίικτί. Αίςιιί ]ηηι 3ηΙβ 1εβΐ3ΐ3 ΓυεΓ3'.

8θΓΪρΙιΐΓ3, ΓβεΙηηι βί ίιιίββε εηρίβιιι εοηνεΓ83ΐίοιιίδ

ευηι Ι)εο (Ιβ Γ»οίβ 3(1 Γαο'κιιι. ΝϋιίΙοιηίηιΐδ ηεςαβ ίιΐ

ςιιοϋ οοΙΙοςυβΓβΙυΓ οιιιιι . Ι)εο ςυβδί βηιίεαβ ευηι

αιηίεο , ηεςυβ ςυοιΐ Γ;ιπιί1ί;ιηΐ8Γ ευηι εο οοηνβΤΜ-

ΓεΙυτ, ϊηΙιί1ΐ€Γ8 ευρί(1ίΐ3ΐεηι β]ιι& ροιβΓ3ΐ, ιι( υΐΐβ-

ΓΙΟΓ3 ηοη εχρβίεΓεί. δί βΓ*1ί»Π), ϊηηηίΐ, ίηνεηί εο-

Γβιιι Ιο, ρβΙεΓηείΙο ηιίΐιί Ιβίρδυπι ϊΐα, ιιΐ βςηυδεβΓε

(β ροδδίπι. Ει ι» ςυί ΚΓ3ΐί>ιη 1ι»ιιε ϊρβί Γβοΐυπιαι 8»

ροΙΙίεβΙιΐΓ, υΐί Γο^βΐιιβ 8Γ31 ( εβηΊ (ριίϋειη άίεβΓεί,

Νονϊ Ιε ίΐιρτα οηιηβι 80 ), ρι·3Ηεπΐ ευιη ίη ύίνίηο Ιοεο

ίη ρεΐΓ3, ιιΐ3ΐια άίνιπα Ιβοΐυπι : ίο υΐ νϊχ ροδ(ΐΓ3πδ-

ίΐιιπι ροδίβΓίοΜ Οοϊ εοηδρίοβΓβΙ. Ουίΐιυδ νιτοίβ.

ιιΐ βί|ΐιίϋβπι 3ΓϋίΐΓ0Γ, (ΙοεβιηϋΓ , ειιιιι ι|ΐιί νϊιΙεΓο

Μ ϋοβηη. χ, 9. «β ΕχοιΙ. χχχιιι, 17.
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Οβιιηι ευρίαϊ, ά'βδίά'εΐ'ϋ εοπιροΐεπ) ίϊεπ ββιηρεΓ δε- Α τδν πορεία, πρόσω διά τδ κατόπιν Ιπεσθαι τώΛδγω

φιεηάο, ει (Ιίνίηχ Γιιείεί οοηΐεηιρίαΐίο εβί 3(1 ϋειιηι

ηυηπυαπι ίηίειτιιρία ρΓ0£Γ88δίο, φκε Ιυιη αΌιηυιη

ηοϋίδ ρπεοΙβΓβ δυεοειίίΐ, ειιηι ΎβΓίιυιη α ΙβΓ^ο 8β-

■ΐυίιηιΐΓ. δϊο ϊ ε; ϊ ι π π ηυηε εΐίβπι ροδίεβςιοηι 3ηϊιιΐ3

ρβΓ ιηοΓίεπι δυιτεχίΐ, ροβίεααιιβιη ηινπΐι.ι ι-ερΙεία

881, ροίΐεαηυαπι ρει· ορβπι ηιβηιιβ αιΐηιονίι. εΙαιιδίΓΟ,

ββηυε ίιιΐΓ0πιί$5ΐΐΓ3ΐη άε8ί(1εΓ3ΐιιηΊ βρβΓανίΐ, Ιυπι

κατορθουμένη. Ούτω τοίνυν και νΰν ή ψυχή, δτε

άνέστη διά τοΰ θανάτου, δτε έπληρώθη της σμύρνης,

δτε προσήγαγε τώκλείθρω διά των ϊργων τάς χείρας,

κα\ έσοικ'.σασθαι τδν ποθούμενον ήλπισε ■ τότε 6 μάν

παρέρχεται, ή δε έξέρχεται, ούκέτι μένουσα εν οΓς ην

άλλά τοΰ Λίγου έπ\ τά πρόσω προηγουμένου εφα

πτομένη.

(Ιεηιιιιιι ίΙΙε ςιΓκΙειη ρι-κίεηΐ, ηίεε νεΓΟ εβΓεάϊΐυΓ, ηοη 3ΐιιρ1ϊυ$ ιηαηβηδ ϊη ϋδ, ϊη ςιιίΐχΐδ εΓ3ΐ, βεά

νειΊ>ηπι Ι3η£βη$, ηιιοιΙ ζά υΙΐεποι-3 όΊιείΙ.

(ία* «υΐβιιι δβαυυηΙυΓ νβι·1)3, ηΐ3£Ϊ8 εΐίαιη εοη- Ό δέ έφεξής λόγος μάλλον ήμϊν βεβαιοϊ τήν προ-

ΓίΓηιβηΙ οοηβϊάεηίαπι 3 ηοΐιϊδ Ιιβείεηυδ δειιίεηΐίαηι : θεωρηθεϊσαν διάνοιαν, δτι οΰκ έν τω καταλαμβάνε-

ηοη εο(ξηθ8ει πβιιιγχ άϊνίηχ ιηη^πίΐυιΐίιικηι ίιι ρεΓ- σΟαι τδ μέγεθος της θείας γνωρίζεται φύσεως, άλλ'

είρίειίιΐο, βοά1 ίη εο αυοιΙ οιηιιεηι ίπ)3£ίη3ΐίοηεηΊ _ έν τω παριέναι πάσαν καταληπτικήν φαντασίαν καί

· _ ' ι ι Ι!. . . Μ ΊΙ ..1 „ ϊ,.ε Ζ--. Χί. .1.., . ' ,1 1. ' - 3..
3ε νιιΐ), φο <{ιΐί(Ι εοηιρι·εηβηα'ίΙυι·, ρΓΧίβι-εβΙ. Ν»ηι

ο,μβ οχΙγ.ί ιηΐιιταηι βαασι ρ§Γβ«53 )3ηι 3πϊηΐ3 εδ(,

ηο 31) υΙΙα γο εοη$υεΐ3 ίπιρβίΐίβΐυτ ίη οοςηϊιίοηε

ΓΟΓυιη 8ΐι5 οευΐοβ ηοη Γ3<1βηΙϊιιη) : ηβςιιε ίηςιιί-

Γβηϋϊ Ιιοε, <|υθ(Ι ηοιΐ ίηνβηίε1)3ΐ, ίίηειη Γβείΐ, ηεη,υε

νοε3Γ8 άεβίηίΐ, ςυοιΐ εχίεΓοςυϊ ηβπιίηίδ εΟειτϊ νοεε

ροΐεδί. Βίο ειιίιη ηίΐ : ΟηβιΜ βιιηι, α ηοη ϊηυβηϊ

(ηιιι. Νηηι ςιιο ρβοΐο Ίητεηϊπ ροδδεί, <\ηοά πυΙΙ*

ι·Ηδ ηοΐιίδ εο^ηίΙίΒ οδίεηιΙεΓβ ροδδΐιιιΐ ? ηοιι Γοπιια,

ιιοιι οοΙογ, ηοιι είιτυηίδοπρίίο, ηοη ηυβηΐίΐββ, ηοιι

Ιυευβ, ηοη Γι^ιιγ», ηοη οοηίεεΙϋΜ, ηοη 3δ&ϊηιίΐ3ΐίο,

ηοη ρΐ'οροΓίϊο, βεύ πυοιΐ δβιηρεΓ ειΐΜ υηιηειη ρβΓ-

εερίίοηίδ νίβιΐ) ροδίΐυιη, εοηιρΓεΙιειίδίοηειιι ρεΓνε-

6ΐΪ£3ηΙϊιιιη ρίβηε Γιΐ|$ίΙ. ΡΓΟρίβΓοα, ϊηΐ|ΐτίΙ, υ,ιιχδίνί

δύναμιν. Ή γάρ Ικβασα ήδη τήν φϋσιν ψυχή, ώς άν

μηδεν\ των συνήθων πρδς τήν γνώσιν των άοράτων

κωλϋοιτο ■ οδτε ζητούσα τδ μή εύρισκόμενον Γσταται,

οδτε καλούσα τδ άνεκφώνητον παύεται. Φησ\ γάρ ·

δτι Έζήτησα αύτύν, καί ούχ ενρον «ύΓ0>. Πώς

γάρ άν εύρεθείη, δ μηνύει τών γινωσκομένων ούδέν;

οϋκ είδος, ού χρώμα, οϋ περιγραφή, οΰ ποσότης, οΊ

τόπος, ού σχήμα, ού στοχασμδς, ούκ είκασμδς , ούκ

άναλογία- άλλά πάσης καταληπτικής έφόδου έξώτε-

ρον άε\ εύρισκόμενον, έκφεύγει πάντως τήν τών ζη-

τούντωνλαβήν διά τοΰτό φησιν, Αύτδν έζήτησα, διά

τών εύρητικών της ψυχής δυνάμεων, έν λογισμοϊς

κα\ νοήμασι · καί πάντως εξώτερος ήν , τδν προσ-

εγγισμδν της διανοίας διαδιδράσκων. Ό δέ παντδς

εοιη ρβΓ ΐιιΐιηϊ Γ^εαίΐαΐεδ οαδ, ςυ* ίηνβιιϊεηιΐί νιο γνωριστικοϋ χαρακτήρος έξώτερος άε>. εύρισκόμενος,

ρΓχυΊΐχ δϋΐιΐ, ρεΓ Γ3ΐίοεΊη3ΐίοηε3 εΐ εο(;ϊΐ3ΐίοηεδ ;

αι εχΐΓ3 Ιιχε οιιιιιία ροδίΐιΐδ «γϊΙ, .ιεεεδδυηι ηιβιιΐίδ

ρΓορίοΓΟίη είΤυ{;ίεη8. Οϋΐ νεΓΟ δεηιρβΓ ΓϋρβΓΪΐυ γ

οικηί ηο!3 είτεΐ'ε, άβ ςυ3 ροβδίΐ βςηοδεί, ςυο ρβείο

ηυεηΐ ίβ ρεΓ ίηάίεβίϊοηεηι αΙίι|υ;ιιη νοευιη ρεΓοίρΊΤ

Ηαηε οη ουβαιη εχεοςίΐ3ΐ ςηίϋειη νίιιι νοεβουΙοηηη

οιηηίδ ηβτίδ, 3(1 εχρΙίοαΓιοηειη οοηί β]υβ ίηεΒβ-

1)ϊΗβ, 88(1 βηίη οηιηίβ νίβ ΟΓβΐίοηίδ, ηαα ςιιηΙ οΟΈγ-

ΙΙΙΓ, ίΐΐΓβΓΪΟΓ 8δΙ, 81 Πΐίηίΐΐΐβ νβΓΪΙβΙβηΐ 9Β(]113Γ8 80Π-

νίηεΐΐυΓ. Μείκο αϊΐ : Υοεβνϊ ςυίάειη («|υ&ηΐΜη

ροΐιιί) βχεο§ϊΐ3ηι1ο νοεββ ςαίϋυβ ίιιββαύίΐίβ ΐ11«* 1>ε3-

ΙϋαΛο εοηιηιοη8ΐΓ3Γ8ΐυΓ ; 31 ίΙΙε πι3]ογ 6ΤΜ, ςιιαη

φΐϊ ρεΓ Ιΐϊδ δίξΐιίΓιεβιίοηεδ ίιιιΓιοαι ί ροδδεί. ΓβεϊΙ

Ιιοε δχρεηυπιείΌ εΐίαιη ιπη^ιπίδ ίΙΙε Οανίϋ, ίηΓιιιίΙίδ

πώις άν διά τίνος ίνομαστικής σημασίας περιληφθείη ;

Τούτου χάριν επινοεί μέν παντοίαν όνομάτων δύναμιν

είς τήν τοΰ άφράστου άγαθοΰ σημασίαν, ήττάται δέ

πασα φραστική λόγου δύναμις, και της άληθείαςέλάτ-

των έλέγχεται. Διό φησιν ■ "Εγώ μέν έκάλουν ώς

έδυνάμην, έπινοοΰσα φωνάς ένδεικτικάς της άφρά

στου μακαριότητος · 6 δέ κρείττων ήν της τών ση—

μαινομένων ένδείξεως . Οίον δή ποιεί κα\ ό μέγας

Δα6\δ, πολλάκις μυρίοις δνόμασι τδ θείον καλών, καί

ήττάσθαι της άληθείας δμολογών. Σα γάρ, φησιν, 4

θεδς, οίκτείρμων, καί έλεήμων, μακρόθυμος, χαΧ

πολυέλεος, χα\ άληθινδς, κα\ Ισχύς, κα\ στερέωμα,

καταφυγή, κα\ δύναμ-.ς, κα\ βοηθδς, καί άντιλήπτωρ,

κα\ κέρας σωτηρίας, κα\ τά τοιαύτα. Κα\ πάλιν

ηοπιϊηίΐιιΐδ Νιιηιβη ιΙΊνίηυηι εοηιρεΙΙαηδ, 3ε ηίΙΓιΙο- " όμολογεϊ δτι δνομα αύτοΰ έν πάση τή γή ούχ\ γιν«'>-

η'.Ίιιυδ νεήΐηΐβιη δε ηοιι βδδβηιιί ΓαίεΙϋΓ. Τυ, ΐη-

ηυΐΐ, Πευδ βδ, ηίδ8Γ3(0Γ, Ιοη^αηίηιιΐδ, ηιιιΐΐχ ι»ϊ-

δεπεοηΙΪΓε, νεΓ3χ ", Ια γοΙχιγ, ΓίΓηι.ιιηειιΙπηι, τε·

Γυί,ίιιιιι, νίβ, 3(]]ιιΙογ, ορΐΙυΐ3ΐθΓ, εοηιυ καΐυΐϊδ ",

βϋηφιε ΙλΙίι. ΚϋΓβυιη ϋβν'κΐ ϊιίβηι Γ^ΙεΙιΐΓ ιιοπΊβα

ε]ιΐ8 ίη Ιοί» (8ΓΓ» ηοΐιιηι ηοη 8888, 80(1 ΙβηΙιιηι

εββε ίη 3(1ηιίΓ3ΐίοηε. Οιιαιη αάηιίταϋΐβ, »ΪΙ, ηοηκη

Ικκηι αϊ ρ«Γ «.ηηοηαηχ Ιετταιη " ! δίε ο(ϊ»γπ »ϋ

Μϊιιοοι ϊπι^τιϊΐ ίδ (]ϋί ναιίείηίιιιιι εί ϋε Γιϋο εϋε1);ιΐ,

ευιη ίιιίεΠΌζβΐιιβ ϋε ηοιηίηε, τεβροικίεΐ : Μ ςυίο'εηι

881 .κΙιιιίΐΜϋϋβ ηιίήί. 30 8υ1)Ιίη)ίυΒ (μΐϋιη ευ]υβ 8888

03ρ»Χ 3ΙΙΓΪ8 111111)3113 ρ08δίΙ ΡΓ0ρΐ8Γ83 1)10 81Ϊ31Π

βηίηια τοεβι ΥεΓΟίιη) ςυβηΐιιηι ροιεδί, ηεε ροΐβδί

σκεται, άλλά θαυμάζεται. Ώς θανμαστύν γάρ,

φησί, τό ίνομά σου έτ χάση Τ|} γή! Ούτως φησ1.

κα\ πρδς τδν Μανωέ 6 περί τού παιδδς αύτοΰ χρη-

ματίσας, δτε ήρωτήθη περ\ τοΰ δνόματος, δτι θαυ-

μαστόν έστι τούτο καί κρεϊττον ή ώστε ύπδ της άν-

θρωπίνης άκοής χωρηΟήναι. Διά τούτο καί ή ψυχή

τδν Αόγον καλεί μέν ώς δύναται ■ δύναται δέ ούχ ώς

βούλεται. Βούλεται γάρ πλέον ή δύναται · ού μήν

ούδέ τοσούτον θελήσεται, δσον έκεΐνό έστιν, άλλ' δσον

βουληθήνα·. ή προαίρεσις δύναται. ΈπεΙ ουν άνέφι-

κτός έστιν ό καλούμενος τή τού καλούντος δρμή\ίιά

τοΰτό φησιν · ΈχάΛεσα αντύν, καί ούχ ναήχονσέ

μου.

Ιβηΐιιπο ςηβηΐυη) νιιΐΐ : ο,ιιίρρε ςιιχ ρΐυβ νεϋΐ, ηυαιη ροδδίΐ, ίηαο ηε Ιηηΐυη) ςιιίίΐεηι νβΐΐε ροίεβΐ, ηυαηΐυη)

·' Ρ .;ιΙ. οι,8 8ς<|. " Ρβ»; κνιι, 8 ^ς. "Ρδβΐ. ηιι, 1. "ίιηϋο. χιιι, 18.
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ίΙΙιιά β$1, 8β<1 ςυαηΐυπι Ιοίο αη'ιηιί δίαϋίο νβΐΐβ ροΐββί. Ιιαςυβ ευαι ίδ ςυϊ νοοαΐ, βδδεπ,ιιϊ δΐυϋϊο *<ιο νοοα-

Ιιιηι ηοη ρορβϊΐ , ίαΥ.ίι·εο ά'ίείΐυΐ', νοεανϊειιηι, ει ηοη αιιά'ύι ηχε.

"Οσα δέ τοϊς είρήμίνοις ή νύμφη προστίθησι, κάν Α Ου* αιιΐβπ) ροιτο Ιιίδ 3(1]ΊοϊΙ 8ροηδ3, ιριαηηυβηι

αχυθρωποτέραν κατά τδ πρόχειρον έχη την Ενδειξιν

άλλ' έμοι δοκεϊ πρδς τδν αύτδν σκοπδν.βλέ-ειν, κα\

της τίΐιν ύψηλοτέρων αναβάσεως Εχεσθαι. Φησ\ γάρ,

Εύροσάν με οΐ φύΛαχες οΐ χνχΛονντες έτ τχ[ χό-

Χει. "Εχάταΐ,άγ με, ίτρανμάτισάν με, ήραν τό

θέριστρον άχ'έμοΰ οΐ φύλακες τών τειχέων. Ταύτα

γάρ Γσως δόξει τισ\ν δδυρομένης μάλλον, ήπερ εύφραι-

νομένης είναι τα (5ήματα, τδ Έχάταξαν, κα\ έτραν-

μάτισαν, καΐ ήραν τό θέριστρον · τφ δέ άκριβώς

έπεσκεμμένω την των λεγομένων διάνοιαν, μεγαλαυ-

χουμένης £ιτΙ τοις καλλίστοις είσ\ν αί φωναί. Ούτως

ί' άν γένοιτο ήμΐν καταφανές τδ λεγόμενον" Μικρδν

πρδ τούτων έν τοις κατόπιν, καθαρεύειν αυτήν παν-

τδς προκαλύμματος ό λίγος μαρτύρεται, έν φ φησιν

έκ προσώπου της νύμφης, ότι Έξεδυσόμην τύν

χιτώνά μον, ·Χως ένδύσομαι αυτόν ; Ένταΰθα δέ

πάλιν άφηρήσθαι λέγει αϋτής τδ θέριστρον. Περί-

βόλαιον δέ νυμφικόν έστι τδ θέριστρον, συγχαλύπτον

μετά της κεφαλής και τδ πρόσωπον, καθώς κα\ περί

τής "Ρεβέκκας λέγει ή ιστορία. Πώς ουν ή γυμνω-

θεϊσα παντδς περιβλήματος, έτι τδ θέριστρον έχει,

βπερ νϋν αυτής άφαιροϋνται οί φύλακες ; ΤΗ δήλον

διά των είρημένων έστ'ιν , δσον άπ' εκείνου πάλιν

έπ\ τδ ύψηλότερον διά προκοπής ανελήλυθεν ; Ή

γάρ άπεκδυσαμένη τδν παλαιδν χιτώνα , χα\ πά

σης περιβολής καθαρεύσασα , τοσούτον έαυτής γί

νεται καθαρωτέρα, ώς συγκρίσει τής άρτι γενο

μένης αύτη καθαρότητος, μή δοκεϊν άπεχδεδϋσθαι

ρπιηο νβΐυΐ ίηΐυίΐα ΙΠδΙίοΓβηι ςιιαηκίααι ίικίίοαίίο-

Ββιη Ιιβίκ^ηΐ , πιβα ιαπιβιι δβηΐβιιιία ειιιηάειιι »ά

δοοριιιη $ρεοΐ3Γε, βΐ 1ι»1)0Γβ δίςηίΓιεαίίοηειη 3δεεη-

βυ< 3(1 &αΙ)1ίη)ίοΓ3 νίϋβηΙυΓ. Αίι εηίπι : Οββηάί-

τυηΐ ηχε αΐίίοάα ηχιχ χη ιιτύβ είτεχιηιεχιηΐ. Ρετεχι»ε~

τχχηΐ ηχε , νχιΐηετανετχιηΐ ηχε , αίι$ΐχιΙεηιηΐ ρερίχιηχ α

ηιε εχι$ίοάε$ ηχχιτοηχηχ. Υίιΐβΐηιιιΐιιι· 1ΐ3?ε ΓθΓΐ35&β

ηοηηιιΐϋδ 6586 Ιιι^εηΐίβ ροΐίιΐδ νβΐ'Ιια , ςιιαηι ε^ιβ

ςιι* Ι;εΐ3 ϋίΐ ; ρΓΧϊεϋϊπι ί 1 Ια , ρετοχιαετιιηι ηχε ,

υιι Ιιιετανεηιηί ηιε, αΒίίχιΙεηχηΐ ρερίχιηχ. ΥεΓυπι βί

ςυί.π 3εευΓ3ΐε εοηδίιΙεΓεΙ εοΓυηι, ςυ» ΰίοιιηΙυΓ,

ηιειιίεηι : ροΐίιιβ βιιηΐ νοεεβ ^ΙοΓίοββ ]3εΐ3η(ί$ $ε$β

ο1> Γββ ρυΙεηεΓΓίιηββ. Ιά «υΐβιη Ιιοε ηυοϋβιη ιαοΛο

ρεΓ$ρϊειιυιη ηοΐιίβ βπΐ. ΡαυΙο βηΐβ ΐε$ΐίη)θηϊυιη

(ροηΜΒ ρβΓ^ίΙιείυΓ, φιοά ίηιιηυηίβ $ίι ;ιΙ) οηιηί

νβΙ>ηιϊηβ , ευαι ίη β]υδ ρβηοηι (ΙίεϊΙυΓ : ΕχηΊ ΐιι-

ηΐεαπ ηεαηι , ηηοηιοάο ϊηΑααηι ίΙΙαηι ? ΙΓιο Γυτ$υιη

3ίΐ ίρδ.ι 3ΐΙειηρΙυηι $ϋ)ί ε$&ε ρβρΙυπι , $Ίνε θέριστρον.

Ουο νοε3ΐ>ιι1ο ρπΙΙίυηι βροηδίΐβ δίςηίΑεβίαΓ, ςιιοιΐ

υηα ευιη εβρΚε Γ3οϊεηι ςυοςιιβ ούνεΐϊΐ , ςυεηιβιΐ-

ηκχΐυηι ββΐ ίη ηΙβιοΓΐα ύε Ββοεεεβ ". Ουί βΓ^ο ηα-

ύ3ΐ3 νεβίϊπαεηΐίβ οιιιηΊΙιιΐδ, ρορίιιηι ηιΙΙιυε (ιη1)εΙ,

ηιιειιι βί ηυηε εαβίοάεβ είτίΐβιίδ 3(Ιίοιιιιιΐ? Νυιηηιια

Γοηε (Ιε τ6γ!>Ϊ8 Ιιίβεε ρεΓδρίείΙυΓ, ςιΐ:ιη1υπι 30 εο

ΙβηιροΓβ ΓυΓδίιηη ίη 8ΐιΙ)1ίιηβ ρεί'κεηϋο ρβΓΓβεβΓΪΙ ?

Ναιιι 83 ςιπι: ρηι βιιΐβ ΐυηίεβηι νβΙβΓβαι εχιιεΓ3(,

ει 31) οπιιιί ρηΐϋο ϊηιηιιιηϊβ 8Γ31 , υβηυε βιΐκο ββ-

ίρβα Ιίι ριιτίοΓ, υΐ 3(1 ρηοΓβ εοιηρλΓβία Ηβε τεεεηΐϊ

τδ περιβόλαιον · άλλ' εύρεΐν τι πάλιν μετά τήν ς; ρυτϊΐαΐβ , ηοη ρχυίδδβ 3ΐιΙε1ΐ3ε ρβΐϋιιιη ν'κΙοβΙϋΓ ;

γύμνωσιν έχείνην περ\ αυτήν δ άποθήται. Ούτως

ή πρδς τδ θείον άνοδος, τοΰ άε\ ευρισκομένου

τι περί αύτήν παχύ περ ένδείχνυσι. Λιά τούτο τής

νϋν καθαρδτητος τη" συγκρίσει ή προγεγραμμένη

τοΰ χιτώνος έκείνου γύμνωσις, ώς κάλυμμα πάλιν

περιαιρείται παρά τών εύρισκδντων αύτήν. Ούτοι δέ

είσιν οί φύλακες οί κυκλοϋντες τήν πδλιν · ψυχή δέ

ή πόλις ■ ής διά τού πατάξαι και τραυματίσαι περι-

ελόντες τδ θέριστρον, ών Ιργον έστ\ τδ φυλάσσειν τά

τείχη τής πόλεως. "Οτι μέν ουν άγαθόν τί έστιν ή

τού θερίστρου περιαίρεσις, ώστε έλεύθερον τού προ-

χαλύμματος τδν όφΟαλμδν, άπαραποδίστως ένατενί-

ζειν τφ ποθουμένω κάλλει, ούκ άν τις άμφιβάλλοι

πρδς τδν Άπόστολον βλέπων, δς τϊ) δυνάμει τού πνεύ-

86(1 πιΓδυδ ίηνεηίδβε ροϊΐ ηυύαιίοηεηι ίΙΙϋΐη , ςυο<Ι

ϋεροηαΐ. δίε ιβεβηβυ; 3(1 βηοΓιιηίΙαίβπι ϊΙΙμπι άΐ-

τϊηαιη ββιιιρβΓ βΐίςυ'κΐ οδίβηιΐίι τεί εΓ3$$3ΐ , ρηκίεΓ

ϊ(1 ς υυ<1 φΐονίδ ΙειηροΓε ΊερΓβΙιεηάίΙυΓ. \άατοο Ιυ-

ηίεχ ΜΙίυ· ρποπβ βιίεηιρίίο , εοΙΙκα ευη ρπε«βη(Ι

ρυΓΪί3ΐε, ΓυΓδυιη ει ϊρββ ςυβδί ηυο(1(ΐ3ΐΗ τεΙίπκΉ-

Ιιιιη ΐοΙΙίΐιΐΓ βί) ίΙΙίδ, (|ΐιί εβιιι ΓερβιΊιιηΙ. διιιιΐ »υ·

Ιεηι ϋοιίδίοϋοδ, ίη υι-ϋε εΐΓευιιιευιιίεβ ( εΐ ητϋβ

Ιιχε >ηΐπ» εβί), ςυί νβτΙιβΓαικΙο 3ε νυΙηεΓαηιΙο ρε-

ρΐυιη βάίιιιυηΐ, ε( ηιιϋιιΐδ Ιιοε (ΙβΙυηι ηε^οΐϋ , υΐ

εϊνίΐβιίδ ιιΐϋΓοβ ειι$1ϋ(1ϊηιιΐ. ΕηίηινβΓΟ βάεπιρίίοηβηι

ρερϋ 1ιοιι:ιιιι ιριίιΐίίπιιι ε$8ε, υΐ οοιιΐυδ Ιί1>εΓ»Ιιΐ8 3

νεΐ3ΐηΐηε ρϋεΙιτίΙικΙΊηεηι (ΙεϊίιΙβΓαίιιιη βϋβςυε ίιηρο

άίιιιειιΐο ϊηΐυε3ίυΓ, ιιειηο (ΙιώιΙπΙιίΐ , α,αί αΊ ΑροβΙο-

ματος τήν τού καλύμματος περιαίρεσιν άνατίθησι β Ιυιιι ιεδρΐεΐεΙ. Ιδ ειιίιιι ηιΐ νίιη δρίτίΚΐδ ΓείεΠ νείβ-

λέγων · "Οταν 6έ ίπιστρέψχι πρύς Κύριογ, περι

αιρείται. τό χάΛυμμα · ό δέ Κύριος , τύ χνενμά

έστιν. "Οτι δέ τδ τοΰ άγαθού παρασκευαστικών καΙ

αύτδ πάντως έστ\ν άγαΟδν , ούκ άν τις άμφιβάλλοι

τών έπισταμένων πρδς τδ άκόλουθον βλέπειν. Ε2

τοίνυν άγαθδν ή τού καλύμματος περιαίρεσις, άγα

Οδν άν εΓη πάντως και ή πληγή, καΐ τδ τραύμα, δι'

ών κατορθούται ή περιαίρεσις. 'Αλλ' έπειδή κατά

τήν πρδχειρον Ιννοιαν,άηδία τις έμφαίνεται τοις ρ"ή-

μασι τούτοις· άλγημα γάρ ένδείκνυται ή φο^νή τού,

ιιιίιιίδ 3ϋοιτιρίϊοιιβιιι , ειιη ιί( : 1/6ί νιτο εοηχετιη*

(ιιιτίι αά ϋοιη'ιηητη, ΙεΙΪΗιιτ νείατηεη : Ζ)ο»ιϊμι'$ αιι-

Μμ 8ρι>;'(«8 ίΙΙε ««( ". Νεηυε νβΓΟ ιΙιιΙ)Ίΐ3Γί ροιεδί

βϋ ϋδ , «| ιι ϊ Γ6Γΐιιιι δεΓΪβιιι εΐ εοηδ6(|ΐΐ6ηΐϊ3πι ϊιιΐυεΓΐ

ηοπιηΐ , εΐίηιη ίιΙ ηιιοιΐ ηιΐ Ιιυιιυιη ρνχρβΓβΐ οηι-

ιι μ ιο 1)οηυηι εβδε. ΟιιβΓε δι νείβηιίηίδ 3(1επιρΙίο

1)01111 111 ή||ί(|(ΐ3||| 6δΙ , ΟΙΙΙπίηΟ εΙΪ3ΙΙΙ ΙΙΙΐη ν6Γΐ>8Γ3-

Ιίοηειη , Ιυηι νιιΐηυβ ίη 1)θηίδ ρηηειηιΐδ , Γ|ΐιοι1 ρ<*ι·

63 Γιαΐ βιίειιιρίΐο. δβιΐ ςιιίβ βεηδυ ρΓΪιηυιη ο'ανϊιι

ίιίδυηνε π,ιιίιΐιίαηι ϋε νοΓϋίβ Ιιίδ εΐαεβΐ ( εΐεΐιίιιι

"ίβη. *χιν, 6ί>. "II Οογ. ν, 16.
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νοχ ίΙΙη, ρ«ΓίΜΐ»ίΓ«ηί, ηο νιιΐηεταηιηί ηιβ, ιΙοΙεηΙεΓ Α Έπάταζάν με· τιαΧτον,'Ετρανμ&ΐΐσάνμε, χαλώςαν

ρΓοίβΓΓΪ ν'κΙβΙιΐΓ ), ΓβεΙε Γηοΐυι ϊ δϋΐηιΐδ , ίί ρπιηιιηι Ιχει χατανοήσαι πρώτον της άγιας Γραφής τήν των

ηυι'ιΐδίηοιίί νβΛοΓαπι ίη 530Πδ ΙιίΐΙβηδ οδιιηι ο!ΐ8ει·- τοιούτων βημάτων χρήσιν , εΓπου προς τ6 χρείττον

νβνβτΐπιυβ, ηυπι ΓοΠβ \\χο Λα τβ ηοηβ ιΐδΐίΓρβΙα αύτών τήν μνήμην πεποίηται · είθ' ούτως θεωρησαι

ΓβροΓΪαηΐιΐΓ, βίςιιε ϊ I λ ϋοίικίε νίιη βοπιηι ςυ» <1ϊ- των ένταύθα λεγομένων τήν δύναμιν.

αιηΐυτ Ηϊο, οοιίδΜβΓανβππιυδ.

ϋαο ρβείο βηρ'κ-ηΐία άβ ηιοΠβ ]υνβηϊδ αηϊιηαπι Πώς ξύεται ή σοφία τήν τοΰ νέου ψυχήν άπδ θα-

ΙίΙιετβΙ , ςυ'κΐ ΓβείεηάΊιηι εοηδυΐ3ΐ , υΐ ηβ ηιοηβ ρβΓ- νάτου ; Τί συμβουλεύει ποιείν, Γνα μή άποθάνη δ νέος,

631 ]ιινοπί8 , βχ ϊρδ3Π)εΐ 3ΐΐ(ΙΪ3Π)υ8. 51 νίτρα , ϊη- αύτής άκούσωμεν της σοφίας. Έάτ πατάζης αύτύτ

<\α'Λ , ρετβυαετίι εαηι , ηοη πιοτίεΙντ ". Ν3Μ (α {κίβδψ, φησ\ν, ού /ιή ' άχοθάηη. Σϋ μέν γάρ ίάβδω

ηυία'εηι νίι·$;3 ευπι εχιίεδ, νβπιπι ίπίπιοπι ε]ιΐ8 πατάξεις αύτδν, τήν δε ψυχήν αύτοΰ Λύση έκ θανάτου.

πιΟΓίί επμίεδ. 0ιΐ3ΐ·ε νίϋεΐυΓ νοχ ρβιχυΐϊβιΐιϋ, ηοε Έοιχε τοίνυν άθανασίαν έρμηνεύειν ή τοΰ Έπάταξαν

Ιοοο Πϋΐ3Γ6 ϊπ)Π)0Γΐ3ΐίΐ3ΐ6ΐη, ευηι ι1ίο;ιΙιΐΓ : 5ί ρβτ- λέξις, χαθώς δ λίγος φησίν · ότι Έάν πατάξχις τή

αιαετίί ειιιη νίτρα , ηοη ηιοτίβίητ. ΙΙειιι ςυοό" δυΐ)- φάβδφ, ου μί) άποθάγχι, χα\ ότι ούχ ϊστιν άλλως

]ίαΐηΙϋΓ, 3ΐϊΙεΓ αιιίπιαηι ε]ιΐ8 άε πιοΠε ΙίοεΓβπ ηοη ρ"υσθήναι τήν ψυχήν έκ τοΰ θανάτου, έάν μή πατά-

ροβδρ, ψιβηι δί νΪΓ^β εχϋαΐυτ. Ιΐβα,ιιβ άε Ι)Ϊ8 νβΓϋίδ Χ9!) τί ίάβδω · χαλδν άρα τδ παταχθήναι , δια των

<]επ)υηδ(Γ3ΐιΐΓ, Ιιοηυιη 8888 εχάϊ ; ευιη ΓενεΓβ 1)0- είρημένων ήμΐν άποδέδειχται. Αιίτι χαλίν έστιν ως

ηιιηι δϊΐ, 3ηίιη3ΐη 3 ιυοΠε 1ϊΙ>βΓ3Γί. 8ΐε 61 Οεαιη άληθώς τδ έχ θανάτου τήν ψυχήν (ίυσθήναι. Ούτω

Λ86Γ6 νβίεβ 3ΪΙ , οεεία'εηϋο νίνϊϋεβηίειη , ει ρεΓευ- ποιεΐν χαΐ τδν θεδν δ προφήτης φησ\ν, διά τοΰ άπο-

ιίεηόΌ 83Π3ηΐεηι. Εαο, ίηο,ιιίΐ , ίηίετβαηηι βΐ νίνί- χτείνεινζωοποιοΰντα. και διά τοΰ πατάσσειν ίώμενον.

[ίεαΰο; ρετονιίαηι , ει γ*γ·«μ ίρ$ε $αηαΙο ββ. Ργο- Έγω γάρ , φησίν, άΛοχτει-ώ , χάί ζην- ποιήσω-

ριεΓεα ιιΐ3£ΐιιΐ8 εΐίβιη Οανϊ«1 ϊΙΙε ηοη νιιΐηιιβ , 8ειΙ νατάξω, χάγω Ιάσομαι. Διά τούτο χα'ι δ μέγας Λ«-

οση·θΙ>ΙίοηβΒΐ ογ'ιγϊ άε Ιιυμι$ιηοιΚ νΐΓξβ ά\χ\1 , εαπι 61β ούχ\ πληιήν εΐπεν, άλλά παράκλησιν εχ της

•ίΐ: Τιταα Ικ« «ί ΰαεαίαι Ιχιμ , ϊρ»α εοπιοΐαΐα <α»( τοιαύτης γίνεσθαι ρ"ά6δου, λέγων Ή £>ά66ος σον,

ηιβ ΕΙ (ριίάεηι ρεΓ ηββο ηιεηδβπι βϊοΐ ϋϊνϊηαηι *α1 ') βο^ττψία σον,αΰΐαίμβ χαρεχά.ΐ8σαγ · δι·

ρηΓΒΓί ΐΓα<]ϊ( . ΐίειικιυβ 3ϋ& ηιοίοιιηίΐιιε ρβηΙιηυΒ Πΐβ ων Υ'νεται χα\ θείας τραπέζης έτοιμασία, χα\ βσα

βεΐ'ΐιηιίαιη Ικβο Γεεκη8·ίΙ : νει-βί βπιΐϊβ, οίευηι ίη χατά τδ άχδλουθον περιέχει ή ψαλμωδία· χαΐ τδ έπ\

ε3μίΙε, ηιεΓυιιι ίιι ροειιΐο, ςιιοιΙ εοπβίβίεηι Η1»ιη 'ΐί χεφαλής έλαιον, χαϊ ύ τοΰ ποτηρίου άχρατος, ό

»ο1)ΓΪ3ηι ε(Ι1εί3ΐ, πιϊβεπίίοπϋβ ριιΐοΐιτβ ΐρβοπι ρΓΟ- τήν νηφάλιον μέθην έργαζδμενος, χα>. δ χαλώς αύτδν

8βί(ϋ8ηδ 81 1οη?3 ιιι ϋοιιιο Οεΐ ηιοΓ3. Οιιοϋ βΐ Ι»«ε ρ χαταδιώχων έλεος, χα\ ή έν τώ οΓχω τοΰ θεού μα-

ϋιιίεΐβ ΪΙ13 νοΓθθΓ3ΐΊο ιυρρβΟ*Ίΐ« , ςιιειηβάιηοοΊιπι χροβίωσις. ΕΙ ούν ταύτα παρέχει ή γλυχεία έχείνη

εΐ ΡΓΟνεΓϋΐοπιπι ΗϋεΓ, εΐ Ρι·ορ1ιεΐ3 ΙιΊε Λοεβηί : ™ηγή · κατά τε τήν παροιμιώδη διδασκαλίαν, χα\

ηΙϋΙΪΓυηΐ ν'ΐΓββ ε^(1ί Ιιοηιιηι βδΐ, ι|ΙΙ,ΤΒ ΙηιιΙοπιιη κατά τήν τοΰ Προφήτου φωνήν · άγαθδν άρα έστ\ τδ

Ιη,ιιοπιιιι ΓείΙίΙίΐΛίειη 61 εομίβίιι εοηιϊιιεαί. Ειιίιη- παταχθήναι τή ρ"ά6δω, άφ'ου έστι των τοιούτων άγα.

νεΓΟ τεείε Γεοειϊιιιιΐδ , δϊ εΐΐβιιι ίιΐ ςυοιΙ βιιΐε Ιιυεο βων εύθηνία. Μάλλον δε τδ παρεθεν πρδ τών είρημέ-

νεΓύ» οιηϊββυιιι 3 ηοόίδ εδί , ίηςυΪΓβηιυδ. ΡΓΰεΙει ϋΙ νων έξετάσωμεν. Παρήλθε τή .νύμφη δ Λίγος, άνέφιχτος

8ροιΐδ3πι ΥεΓΐ)ΐιηι βίε , ιι ι ΪΙ13 ΐ»ιιΙορεΓ6 (Ιεβίϋεπιηβ τ? λ«6ί τήί ποθούσης γενδμενος· παρήλθε δε ούχ ώστε

ϊμ'ίυιη , ηοη ΙαηβΙι ριβίιεηιίβηιΐο εοιΐδεειιΐ3 ιϋ : χαΐ χαταλιπείν ήν παρέδραμεν, άλλ' ώστε μάλλον

ρπβίεΓϋΙ 3υΐεηι, ηοη υΐ ι1ε86Γ3ΐ ρηεΐ6Γίΐ3ηι, δβιΐ αύτήν πρδς έαυτδν έπισπάσασθαι. Φησ\ γάρ· δτι Ή

ιι ι ΙΙ138Ϊ8 63111 3(1 δββο 311Γ3Π31. 8ΐ6 βιιΐητ ΐρββηιβΐ ψνχΑ ίιον ίξήΛβετ έτ Λδχφ αύτον. Εξέρχεται

.ιιι : Αιιϊιηα ιη«α (§η$»α ε$1 αά ιετιηοηβηχ β)ηι. Ργϊ- τοίνυν άπδ τοΰ έν ώ ήν ή ψυχή, κα\ ούτως άπδ" τών

ιιιυηι φι»!· ϊ 1Ιο <1ε Ιοεο ε^ΓβιΙΊΐιΐΓ *ηϊΐΗ9, ΐη ςυο φυλασσδντων τήν πόλιν εύρίσχεται · Ενροσατ γάρ,

6Γ3Ι : βίςιιε Ϊ13 ΐηνειιίΙιΐΓ βυ ίίδ (]ϋϊ ιίΓΟβιη ευδίο- φησ\, μέ οΐ φύΛαχες, οΐ χνχΛονντες τΐ\γ αύΛιν.

«ΙίαηΙ. Ι1»ε βηίηι τ6γΙ)3 8β4|ΐιιιηΐιΐΓ : 0/[εηάεηιηΐ ηιβ

ΟΚΛοΑβ» , (/«· <» ΜΓ'"; εϊτβΗΐηεηηι. Ο

1)ιιοιΙ $Ϊ6Γ£0 νεΙ ίηΓβηιί ρηπιίιΙβ 63ηι ϊηνεηίδδβηΐ, Εί μεν οϋν οΐ κίνδυνοι ξιδου ευρον αύτήν, ή ληστάς

νβΐ βϋ 1;ιΐΓοηϊΙιιΐί ϊηνεηΐβιη (ΙίεβΓεΙ, 8Γ3τίδ ρι-οΓβοΙο αύτήν εύρέσθαι λέγει· χαλεπδν ήν τδ τοιούτων αύ-

€38118 ϊδ ίθΓ6ΐ. Ναηι («γ ηοη νβηϊΐ, ηϊαϊ ηί [αΓβίητ, βΐ τήν εύρημα γενέσθαι. Ό γάρ χΛέ.ιτης ουκ εργεται,

ηαείεΐ,είρετάαΐ'*. ΑΐδίοιίδΙοϋεδεβιηϊηνεηίιιηΙ,φΐι εΙμ$\ Ίνα χΛέψη, χαϊ βνσχι,χαΐ άποΛέσχ). Εϊδέ οΐ

Ιη ιΐΓϋβ εΪΓΰϋηιβυηΙ, οηιη'ιηο ΙπΙε-οι οΙ) ϊηνεηΐϊοιιεηι φύλακες αύτήν εύρίσκουσιν οί κυχλοΰντες έν τή πό-

1*63ΐ3ρΓ»;(Ιΐθ3Γίϋε1ΐ€ΐ.Ναηΐ(ΐιπ3ειΐδΙθί1βΓθρβΓΐϋΐβδΙ, χεΐι μακαριστή πάντως εστί της τοιαύτης εύρήσεως

3 ΙβΙΓοηιϋυδΒΐιΙκΙυείΓυηΜη ιιεςιΓιΙ.Οϋ'ιηβπι ϊ^ίΙυΓΪΙΙϊ Ό γάρ ύπδ τοΰ φύλακος εύρεθείς, ύπδ ληιτών κλα-

ευδΙοϋε8 8υιιΙ?ςυϊη3Πΐ 3ΐίί, ο,ιιβιη ιηίιιίίΐιί β]ηβ, ςυΐ πήναι ού δύναται. Τίνες ουν είσιν οί φύλακες; Τίνες

ειΐδίοιίίΐ Ι*Γ3εΙεΐΒ "? ςυί βχου1»3ΐΐ(1ο ηΐ3η«π> 8Π3ΙΙΙ 4λλοι, ή πάντως οί ύπηρέται, οί φυλάσσοντες τδν

άενίβΓβηι Ιε^ίΙ ; ειιϊ βηίιιιβ οπιηίβ ιηβίο ειΐδίοιίίβηϋβ Ισραήλ ; Τοΰ διά της φυλακής τήν δεξιάν χείρα

οτοϋ ίΙ:« 881 ? ηυί ίη|Γ6Η08 81 β^Γεβδίοπίδ 651 0«δΙθ8? σκέποντος; Τοΰ άπδ παντδς καχοΰ τήν ψυχήν ου-

Ϊ8 ιιίαιίηιηι βδΐ ϋΓυίδ ίΙΙε εηδίοβ (1ε ςιιο (ΙίείΐαΓ : λάσσειν πεπιστευμένου ; "Ος χα\ είσδδου χα\ 1$Μον

•'Ριον. χχιιι, 13. »· Ι)«ϋΙ. χχχιι, 39. " ΡβαΙ. χχιι, 4. " ίο3ΐιη. χ, 10. " ΡδαΙ οχχ, 4.
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φύλαξ- έκεϊνός έστιν ό φύλαξ της πόλεως, περ'ι ου Α ΛίΜΐ Ώοτηϊηχι$ ανϋαΐβιη οΜίοϋαΙ, (ηαΐτα νΐρΐιιΐ »3,

φησιν ότι Έίη- /<ή Κύριος φυΛάζχ) πόΛιν, είς

μάτην ήγρύχνησιιν 6 φνΛάσσων. Τά τοίνυν λει

τουργικά «νεύματα, τά εις διακονίαν άποστελλόμενα

£ιά τους μέλλοντας κληρονομεΐν σωτηρίαν., ένδείκνυ-

ται δια των φυλάκων δ λόγος των κυκλούντων την

πόλιν. Ψυχή δε, καθώς βίρηται ί λόγος, έστι το τοϋ

θεοΰ οίκητήριον. Παρά τούτων οδν εύρέθη, φησ\ν,"ή

ψυχή, ώς ευρέθη ποτέ παρά τοΰ καλοϋ ποιμένος τδ

πρόβατον, έφ' ου πάσαι τών άγελών αί χορεΐαι πρδς

εύφροσύνην συνεκινήθησαν , κατά την τοΰ Κυρίου

φωνήν. Ούτως εύρέθη ποτέ καν. ή δραχμή ΰπδ τοϋ

λύχνου, έφ' ^ χαίρουσι πάντες οί φίλοι τε και οί

γείτονες. Τοιούτον εΰρεμα καΐ ό Δαβίδ ό δούλος τοΰ

Κυρίου γίνεται, καθώς καΙ ή ψαλμωδία φηοΛν έκ

προσώπου τοΰ θεοΰ · δτι Εΰρον Δαβίδ νύ>' δοϋΛόν

μου, έν έΛαίφ άγΐφ μου έχρισα αυτόν. "Ος έπειδή

κτήμα τοΰ εύρόντος έγένετο, άκούσωμεν οίων άξιοΰ-

ται· Ή χειρ μον, φησιν, συναντιΛή^εται αύτω,

χαϊ ύ βραχίων μου κατισχύσει αυτόν· χαΐ συγ-

χόψω άχο Λροσώιίον αϋτοΰ τους εχθρούς αϋτοϋ,

χαΐ τούς μισοϋντας αυτόν τροαώσομαι · καΐ δια

άλλα δ τής ευλογίας περιέχει κατάλογος. Ούκοΰν

καλόν έστιν εΰρεθήναι ύπδ τών κυκλοΰντων τήν πό

λιν τήν ψυχήν άγγέλων. Ούτω γάρ νοεϊν ό μέγας

Δαβ'ιδ υποτίθεται λέγων · ΠαρεμβαΛεϊ ό ΰγγεΛος

Κυρίου χύκΛφ τών φοβονμένων αύτόν, χαϊ ρ~ύσε-

ται αύτούς. Ούκοΰν ή είποΰσα, οτι 01 φύΛαχές με

ε.ιάταζαν, προσθήκην τινά γεγενήσθαι αύτής τής

Β

ηιιι οναΐοάίι ". (}ιΐ3ΐηο1)Γεηι δρίπΐιΐδ ίΙΠ ηιίηίδίΓΗ-

ΙΟΓβδ, ςυί Άά π)ίηί$ΐ6Γίιιη) ιηίΐΐυηΐυτ ρΓοριβΓ εοβ,

α.υί βαΐυΐίβ Ιιχτεϋεδ ίυΐαπ βυηΐ 71 , ρβΓ ειΐδίοάβδ

ίη Ιιίβ νβΓίϊίδ άεηοίβηΙυΓ, ςιιί ϊη είνίΐβίε είΓ-

οαηιΪΓβ (ΙίευηΐϋΓ. Οίνϊΐαδ αιιΐοηι ΊΙΙα, φΐβαιβΑπιο-

(Ιυιη ίη<1ίε3νίπιυδ, αηϊηο ε$1, άοηιϊοϊΐίιιιη ίΐΐυά Οεί.

Α1> Ιιίβ Ϊ£ϊΙιιγ ίιινοηία ε$( βηίιη», δίειιΐ αΐίήυβηύο α

ραδΙΟΓβ 1)οηο π:ρβΓΐ3 ϋΐ» ονίδ εδί, οί) (]υ3πι ϊηνεη-

ΐΐΐη βΓε^βδ υηίνεΓδί ΐπρυάΊβηόΌ 3(1 ΙχΐίΙίβηι ρβπίβΓ

εοηιπιοΓι δΐιιιΐ, φΐειη3(1πιο<1ιιηι ίρδϋ Οοηιίηυδ 3ίΙ.

δίερεΓίιιεΟΓηίΐη αϋηικιικίο 61 <]Γ3β1ιΐΜβ ΓεμεΓίβ εβί,

οί) ςυαιη Ιχΐ3ηΐιΐΓ βπιίεί βε νίείηί οηιηβδ η. δίε εΐΐβηι

δβΓνϋδ ίΙΙε Β·βί Όα\\ά πφεηΙιΐΓ, <|υειιΐ3(1ηιοιΙηηι

ρδΗΐίηυδ ίη ρεΓδοηβ ϋεί ΙοςυίΙιΐΓ : Ιηνεηϊ ΰανϊάεηι

ατναηι τηεαη, οίεο ηιεο «απ-ο χην,ηχϊ ενιη ". ΡυδΙββ-

ηϋβηι νεΓΟ ίδ ροδβεδδϊο ίΙΓιυδ εδδε εοορίΐ ςυΐ βυηι

ΓερβΓεΓβΙ, 3υ(ΙΪ3ΐηυδ ςα3ΐία εοιΐδεηιΐ3(υΓ : Μϋηη»,

ίαςαϊΐ, ηιια [ετβΐ ϊρ»ϊ ορετη, εί ύταεΗϊηηι ηενηχ το-

ίιΐΓ αάάεΐ εί. ΛΊ'Αϊί ί;ι εο ρτοβεϊεΐ ηοιίϊ», ει βΙί«$ ι'ιιί-

ηαίίαΙί$ ηοη αηιρίίιιι αβϊφεί ΐρειιηι. Λάυεηαήο»

ΐ)ν$ α (αάε ϊριίν» εοηεϊάατη, ει εοηνοΊαηι ϊη (α-

$ατη ΗΙο» ηηί οάίο ΐραηηι ρεηεηηιιηΙητ''ί. Οπίΐιυδ

■αΛΑο. εχΐε.Γ3 ςιΐίβευηςιιβ ϋειιβ ρΓεεβηΙίδ ίΙΙε ε»1α-

Ιο^ιΐδ εοηΐίιιεί. 0ιιαπ)ο1)Γβιη βοιιιπη ε$1 ο(Τβη<1ί βΐ)

αη^εΐίδ, ΐ}αΊ οϊνίΐαΐβιτι , απίιιιααι δεϋίοβι είτευαιευπί.

δίε δεηΐίΓε ηοδ ιηβςιιιΐδ ίΙΙε ΟανίιΙ ]ιι1)εΐ, ευηι βίΐ :

€α$ιτατ»εΙαΙ)ίΐιιτ αηρεΙη$ Όοηιίηϊ ηικίίηιιε ^^^^ν1η

ίϊιηεηίε» εαηι, εί ΙΟιεταϋ! ϊίίοι ". Ου* ίβίΐιΐΓ »ίΙ 6β

έπ\ τδ άνω προκοπής έκαυχήσατο. Ε! δέ κα\ έν /> νεΓυ8Γ3ΐ3ΐτι 3 ευδίοάίΐιυδ, ρΙΰΓίίΙιΐΓ δε ίιι ρΓοΓεειυαιΙ

». 1 _η ν» _« ι η/Λ ι .1*! "Ι · ι ■ ■ . . λ ■
τραύμα-ι γεγενήσθαι λέγει, τήν έν βάθει γενομένην

αύττ^ διά τής θείας (ίάβδου τύπον τφ λόγψ παρίστη-

σ:ν Ού γάρ έπιπόλαιον τής πνευματικής ράβδου τήν

ίνέργειαν έφ' έαυτής δέχεται, ώς μή έπιγνιοσθήναι

τον τόπον έν ζ> τήν (ίάβδον έδέξατο· άλλ' έπίσημος

διά τοΰ τραύματος δείκνυται ή πληγή, ή έγκαυχαται

ή νύμφη. Τδ δέ λεγόμενον τοιοΰτόν έστιν Ή θεία

ράβδος έκείνη, κα\ ή παρακλητική βακτηρία, ή διά

τοΰ πατάσσειν ένεργοΰια τήν Γασιν, τδ Πνεΰμά έστιν

'λ> καρπδς τά τε άλλα τών άγαθών δσα Παύλος ήρί-

θμησε, κα\ μετά τών άλλων ή παιδαγωγδς τής έν-

αρέτου πολιτείας έγκράτεια. Ούτω γάρ και Παύλος

4 τών τοιούτων πληγών στιγματίας τοις τραύμασι

τούτοις έπαγαλλόμενος έλεγεν 1 δτι Τά στίγματα τοϋ

&ΗίθΓ3 ηοηπΊΙιΐΙ ϋεεεδδίοηίδ εοηδειαΐ3ΐη. 0υο(1

3υΙειη νυΐηιτηίαιη δε ηυοηυβ εοηιηιεΐ)ΐθΓ3ΐ , ϊη οο

ύεεΐ3Γ3ΐ ίϋΐιιηι ύίνίηχ νίτ^κ 3(1 ϊ ίιι α ρρηείΓβδδε.

Νοη εηϊπι εχΐΓεηΐ3 νείιιΐ ίη βυρεΓΓιείε νίΓ^ιε ίΙΗιιβ

δρίπΐυβίίδ ε(Γιε3είΐ3ΐειη ρεΓεερίΙ, ιιΐ ίεΐιΐδ νεδίϊ^ίιιιιι

βςηοδει ηυΙΙιιιιιροδδίΙ, δβ(1 ρΐ4{ζ3 Ιιββε οί) νιιΐηυδ ίη

δί^ηίδ εοηδρίείιυΓ, ρΓορΙεΓ ςιιβιη ίρβαπι δε εροηβα

];ιι ι η ι . ΕδΙ βυίβηι ηιι]ιΐδπιοϋί ςυ.τιΐηηι ίη Ιιίδ βεη-

ΐ6ΐιΐΊα : ΥίΓ^α ίΐΐα ύίνίη», εί ΙηοιΙαι εοηδοΙαίοΓΪΗβ,

ηηί ρεΓ ίρδαηι νεΓυεΓ3ΐίοηεηι εΟϊεβείΙβΓ δβηβΐ,

δρίηΐυδ ε$( : ειι]υδ ΓΓυείυδ ευηι 3ΐί3 ςυβ?(ΐ3ΐη βυηΐ

1>οπ3, ηυχευηηυε Ραυίυδ εοιηηιεηιοΓβνίΐ, Ιυπα ίη-

1('Γ 1κ(Ό ίρδ3 (8ΠΐρεΓ3ηΙί3, η)3^ίδΐΓ3 νίΐ;ε νίΓΙυΐί

ευηδβηΟηεχ. δίε εηίηι Ρβυΐυβ ίρδε, 1ιυ]ιΐδηιο<1ί

Χρίστου έν τφ σώματι μου περιφέρω. Δεικνύς ϋ ρΐϊ^ΐδ ηοΐβΐιΐδ νεΓΐ»8Γ0, εχβυΐίβηδ οί) Ιΐδεε νυΙηβΓ»

τήν έν παντί κακώ άσθένειαν, δι' ής ή κατά Χριστδν

δύναμις έν άρετ^ τελειοΰται. Καλδν ουν καΙ τδ τραΰμα

διά τών είρημένων ήμϊν άναπέφηνεν, δι' ου γέγονεν

αυτή τοϋ Οερίστρου ή περιαίρεσις. "Ωστε άνακαλυ-

φθήναι αύτη τδ τής ψυχής, κάλλος, μηκέτι έπισκο-

τοΰντος τοΰ έπιβλήματος.

'Αλλ' έπαναλάβωμεν πάλιν άνακεφαλαιωσάμενοι

τήν τών είρημένων διάνοιαν. Ή πρδς τδν θεδν όρώσα

ψυχή, και τδν άγαθδν έκεϊνον πόθον τοΰ άφθάρτου

κάλλους άναλαμ<5άνουσα, άει νέαν τήν πρδς τδ ύπερ-

" ΡδΛΐ.εχχνι, 1. '· ΗβΙ)Γ. ι, 14. '» Ιοε. χν. 9. '« ΡμΙ. «χχνιιι, ΪΙ . 76 ίΐιίιΐ. 22, 24. Ρδ«1. χχχιιι, 8.

'" Γ.»ΐ3ΐ. νι, 17. " ΗΟογ. χιι, 9.

Ρατβον. Ο*. Χυ V. 33

ίηςιιίΐ : &ΐί^ιηαΐα ΟΗτηΐϊ ηχεο ϊη εοτροτε άταιτη-

(ετο '*. Ουίϋιΐδ νεΓϋίδ ίηάίεβί'ε νοίυίΐ ϊηιοεείΐΐίΐβίειη

ίη οηιηί ηιπίο κυαηι, ρεΓ ςυιαι ΟΙΐΓΪδίί νί$ ίη νίτ-

Ιυΐε ρεΓΓιείΐυΓ". νί(1ειηυ$ ίςίΐυΓ εχ ίΐΐίβ ςυχ άΊχί-

ηιυδ, εΐίιηι ρπβεΑαηιιη Ιιοε νιιΐηυι εδδε, ρεΓ ςαοϋ

δροηδ»? ιερίυδ ηιΙοιηρίΊβ $ίΐ : ίο υ( ]3ηι 3ηίηι»

ριιΙεΙίΓίΐυάο δίΐ Γενείβο, ηοη βιηρίίυδ ο0υη<1εηΐβ

ίΐϋ εαΐί^ίηεηι ιιηίεΐυ.

Εηίηι νεΓΟ Γερείβιηαβ ηχε ηίΓδυιη, $υπιηΐ3ΐίιη

βοΓϋΐη ςυχ άίεΐα δυηΐ εο11εεΐ3 βεηΐεηΐίβ. Αηίπια

Ηΐ3 ςυχ ϋειιηι ίηΙυείιΐΓ , ε( δεηιεί ρυΐεΐιπίυάίηειη

ίηΐεπίυί ηυΙΙί $ηυ}βεΐ3ηι ι!εδίιΐ8Γ3Γβ εοΒρίι, δειιιρβΓ
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ΓεοεηΓι ηιιαϋβπι δυρη ηοβ ροδίΐί 1)οηΐ ουρία'ίοίε .α κείμενον έπιθυμίαν Ιχει, ουδέποτε κόρω τδν πόθον

αεεβηάΊΐιΐΓ , ηιιΙΙα βαΐίβίαΐβ ϋεδίαεί'ίυηι ηοο ηεοβ·

ΐαηΐβ. ΡΓορίβΓεα ββηιρεΓ &ά αηΐεποη οοηΐεηάεηδ,

Ηίπιηυΐπι αεδίηίΐ \ηάβ ρΓϋά'ΐΓβ, υΙ)ϊ εδί, βΐ 3<1 ίηΐβ-

Γϊοΐ'3 ρειιεΐ!3Γβ, υΙ)ί ηβουΊπη Γαίΐ. Εβιίεηι αυίά-

ΐ]υίι1 ςυονίδ ει ΙειηροΓε 3<1πιίΓ3η(]υιη 3ε η)3£ΐιυηι

οΟβιΊυτ, ίηΓεπυδ υ1(6ΓΪ0Γί 6386 δίαΐαϊΐ : ρΐΌρΙβΓεα

<|ΐιο<1 ρυΙοΙίΓΐυβ οιηηίπο 831 ρπυδ ρβπιιφίο, ςυοιΐ

δβηιρβΓ ίηνβηίΐυτ. (}υβυΐ3άΊηοαυηι ει ΡαιιΙιΐδ ςυο-

Ιϊ(1ίειηοΓίεΙ)3ΐυΓ'0, εχ α,υο δβηιρβΓ αά ηον»ηι ςιιαιη-

ύαια μ'ιΙλιο οοηΐεηιΐβΐΐϋΐ, ιιιοιίιιυδ νίΐββ ρΓχίβπΐΐρ,

»ε εοΓϋπι α,υχ }λο> εοηΓεεεηΐ οϋΐίνίδεεηδ. Ε3πι

ο)) εβ1183οα ει βροηβα, ςυχ αά βροηβαηι ειΐΓβιι εοη-

ΐεηάΊΐ, ςιιίείεηι ά ρι-οΓεείιι 3ά ηΐ3]0Γ3 ηιιΐίαιη ίηνε-

ηίΐ. ΕίΟοϊΐ εχ ΟΓ8 δυο ρ3Γ3άΊδθδ ηΐίΐίοι-υιη ρυηίεο-

Γυηι, α,υί 3Γβπΐ3ΐί8 ΟυβιιΙ. Οίοαηι ρ»ι-3ΐ (τββΙιΐΓβ-

Γαιη ϋοηιίηο , δοίδ ευαι ίΓυεΓιυυΗ εχείρίβηδ. Ηογ-

(08 ΐη ιηοίΐιιηι ίοηΐίιιιη εχ 8886 <1ί$ΙίΙΐ3ΐ. Ρϊΐ ρυ-

(ευβ 3ηυχ νίνχ. Τοΐ3 ρυ1εοΓ3 ει ΓβρΓβΙιεηδίοηίδ

εχρεΓβ ΐρδϊϋβ ΥεΓϋί Ιοδίίωοηίο (1εεΐ3Γ3(υΓ. Κυτδυηι

βΐΐίιιβ ηίδ ενεε(3, ΥβΓΐ>υηι πΐ3{;ηίΟεεηϋυ8 3θεε(1εηδ

3ΠΪΐ113ϋν6ΓΐΐΙ, ΟΙψΙδ 88861 03ρϋΙ Γ0Γ8 ρΙβηΐΙΠΙ, βΐ

είηείηηί §υΐΐ3δ ηοείυτηαδ οοηΐίηβΓβηΙ. Α1)1υίΐ ρβ·

άβ8, Ιιιηίεβηι βχιιίι, ηιγιτηίΐη ε ηιβηίυιΐδ άίδΓιΙΙβί.

ΛάιηονεΙ εΙβυδίΓΟ πΐ3ηιΐδ, αάίίαιη ραΙβΓιοΙΙ, ςηχ-

ήΐ βηω φή ηοη εοηορΓβηβηά'ίΙυτ , νοε3ΐ ου πι

ηίιεηι 3δδεςαϊ ηοη ροββιιηυβ, οΠεηάίΐυΓ 3 ευκίο-

οΉμη. νΐΓ^βπι \8Γΐ)βΓ3ηΐεηι βροηΐβ δυη Γβείρίΐ.

Ιπιΐΐαΐυτ μχμβι ϊΐΐιιά άβ ςυοΥβίεδ οίι : ΡηήμμΙ

άμβλύνουσα. Διά τοΰτο πάντοτε το?ς έμπροσθεν

έπεκτεινομένη ού παύεται, χαΧ άπδ τοΰ έν «)) έστιν

έξιοΰσα κα\ πρδς τδν ένδότερον εϊαδυομένη, έν ω

οΟπω έγένετο· χα\ τδ πάντοτε θαυμαστδν αυτί) και

μέγα φαινόμενον, κατώτερον ποιουμένη τοΰ έφεξής,

δια τδ περικαλλέστερον πάντως είναι τοΰ προκατει

λημμένου τδ αεί εΰρισκόμενον. Καθώς καΐ ό Παΰλος

καθ' ήμέραν άπέθνησκεν, έπειδή πάντοτε πρδς και-

νήν τινα μετείη ζωήν, νεκρδς άεΐ τφ παρωχηκότι γι

νόμενο;, καΙ λήθην των προδ'.ηνυσμένων ποιούμενος.

Δια τοΰτο καΙ ή πρδς τδν νυμφίον τρέχουσα νύμφη,

στάσιν τινά τή£ έπΐ τδ μείζον προκοπής ούχ ευρίσκει.

Παραδείσους ποιεί ίοών διά στόματος άρώματα ζέον

τας. Τροφήν έτοιμάζει τφ Δεσπότη της κτίσεως, τοις

ιδίοις αύτδν δεξιουμένη καρποΐς. Πηγάζει κήπους.

Φρέαρ γίνεται ύδατος ζώντος . "Ολη καλή καΙ άμω

μος δείκνυται κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Λόγου. Πάλιν

ύπέρ ταϋτα γενομένη, αισθάνεται μεγαλοπρεπέστε-

ρον, προϊόντος τοΰ Λόγου , πληρουμένου κατά τήν

κεφαλήν της δρόσου, καΙ τών της νυκτδς ψεκάδων,

τών έν τοίς βοστρύχοις γινομένων. Νίπτεται τους

πόδας, τδν χιτώνα έκδύεται, σμύρναν διά τών χειρών

άποστάζει. Προσάγει τφ κλείθρω τάς χείρας, άνοίγει

τήν εΓσοδον, ζητεί τδν μή καταλαμβανόμενον, φωνεΐ

τδν άνέφικτον. Ευρίσκεται ΰπδ τών φυλάκων. Δέχε

ται έφ' έαυτής τήν πατάσσουσαν (5ά6δον. Μιμείται

τήν πέτραν, περ\ ή"ς φησιν ό Προφήτης ■ ότι Έχά-

ταξε' αέτραν, χαΐ 1$$νσατ νδατα. Όρ^ίς είς δσον

ιαχχιηι, εί αηηχ ρτοβνχβτνηί Υΐάεη' ςυαηΙ»πι ^ άνέδραμεν Οψος ή νύμφη ; Διά τοΰτο πατασσομένη,

8ΐΜ)Ιίηιίΐ3(6ηι βροηδ3 ρει·νοιιεπΐ? Έ,αιη ιπιηίπιηι οο

33Ι153Ι11 ρεΓευδδ3, νβΐυΐ 3 Μβδβ Γυρβδ Ϊ113 ΓβΓΪε-

031Ι1Γ, υΐ 3<1 δίηήΐίίαιίίηβπ) ίΐΐίαδ 61 ϊρ83 Υογ^μπι

ϋβϊ άβ νοΙηοΓε ίηιΐιΐ'ϊδ ΪΠ8(3Γ ε&"υ8υπ), ρΓΟ δίΐιβη-

Ιϊοιίδ ηυβδϊ ςυ3ηιιΐ3ΐη 803(υΓΪ§ϊηεηι ειηίιΐϊΐ. 5ε-

ουηιΐιιηι Ιιχε οδίεηάίΐ ϋοικκίηΐηιη Γβεϊβϊ νεηυδΐ3-

Ιεπι, ροδΐ63ηυ3πι βϊ ρβρίυιη ευδίοάβδ 3(1εαιβΐ'υηΐ.

Ηχε δυη(, ςυχ 0*6 Ιιοε Ιοεο ρβΓεϊρϊ 3 ηοϋίδ ροΐιιε-

πιηΐ. Νβηιίηί ηυΐεηι ίηνϊάεηίπιυδ, δί βο εο ηυί 3(>8-

εοηάίΐα πινδίεΓϊη τενεΐαΐ , οοηίειηρίβΐϊοηβπι ηο-

Γυιη πι3]ογϊ ευπι βηίιηοηιιη υ1ί1ί(3ΐβ εοη]υηεΐ3ΐη

εοηδεςυείυΓ. Ρογ138818 εΐϊβιη ϋ'ιχβηΐ βΗςυϊδ, Ιδβίχ

ν31ίδ νίδίοηεπι αΐϋηο ςηία* Ιι,ιΙιοιό ευηι νεΓΐ)Ίδ Ιιίο

ηοΐίίδ ρΓοροδίΙίδ. ΙΙΙαιη άϊεο νίδίοηεπι ειιηι ηιοΓίυο

ώσπερ ή άκρότομος ύπδ τοΰ Μωϋσέως· ίνα καθ*

όμοιότητα έκ;ίνης, κα\ αϋτη πηγάση τοις διψώσι τδν

Λόγον, έκ της πηγής άνομβρήσαντα. Ητα έπ\ τούτοις

γυμνοί τδ κάλλος της ίψεως, τών φυλάκων αΰτής

περιελόντων τδ θέριστρον. Ταΰτά έστιν ά κατά τδν

τόπον τοΰτον ήμεϊς καταλαβεϊν ήδυνήθημεν. Φθόνος

6έ ούδε\ς, γενέσθαι τινί παρά τοΰ άποκαλύπτοντος

τά κεκρυμμένα μυστήρια ψυχωφελεστέραν τήν θεω-

ρίαν έν τοις προκειμένοις. "Ισως δέ τις φήσει κα\

τοΰ Ήσαΐου τήν όπτασίαν έχειν τινά πρδς τά προ

κείμενα ρ*ητά κοινωνίαν. Έκείνην λέγω τήν όπτα

σίαν, 8τε άποθανόντος τοΰ λεπροΰ βασιλέως, έωρα-

κέναι φησ\ τδν έπ\ τοΰ ϋψηλοΰ τε καΙ έπηρμένου

θρόνου μεγαλοπρεπώς προχαθήμενον ου σχήμα μέν

Γ8{[β 1ερΓ3 ΐηΓεεΙο, νϊάίδδβ αίΐ βεβε υ,αβπκΐβπι ίιι ϋ καΙ μέγεθος κα\ είδος ίδείν ούκ έχώρησεν. ΤΗ γάρ

δυ1)1ίηιί ει εΐβνβίο βοΐίο ποςηίϋεε ίη οεαίίβ οηι-

ηίυηι δεύεηΐεηι : ευ]υδ ει Γι^ιιγχ , εΐ Γοπηχ ,

ει ηΐ3$ηΚιΐ(Ιίηί8 ρεΓδρίείεη^χ εαρβχ ηοη ΓαβΓϊι.

Οηιηίηο βηίηι Κχε ρΓοαΊάίδδεί, δί ςυίόειη Γυίδδεί

εοΓυπι εβραχ, δϊευΐ ίη εχίβηβ ε(Ϊ3ηι, ςυχ εοη-

ίρβχίΐ, ίεείι, (Ιϋηι »1*ι εηυπ>6Γ3ΐ, β( δίαΐυηι νοία-

Ιυηιςυβ εοπιιηειηοΓβΐ. δβΐίβηι δβ νοεεηι ςυηηκΙβπΊ

3ηάΐ88β άίείΐ, δυηιιηοΐυιιιηυβ Ιοεο Γυίδδβ Ιϊπιεη 811-

ρβπιΐδ ρεΓ εοηεεηΐυηι ΗγηιηοΓαηι 5βΓ3ρ1ιίηι , ε(

Γαιηο άοπιυηι εοιηρίείαιη, ίςηίΐιιπιςυε εβΓηοηεηι 30

ιιηο εχ δβΓβρΙιΐηι ίη υβ Τ3ΐϊδ ίη}βεΐυηι Γυίβδε, ςιιο

ί»εΐο. ηοη ηοάο Ιηίαίβ, δβά εΐίβιη αιιτοδ ϊρβΐαβ αι!

άν είπε πάντως, εΕπερ έχώρησε, καθάπερ κα\ έπ\

τών άλλων ων είδεν έποίησε, πτέρυγας άριθμήσας,

χα\ στάσιν καΙ πτήσιν διηγησάμενος. Φωνής δέ μό

νης άκηκοέναι φησ\ν, δτε έπήρθη τδ ύπέρθυρον ύπ6

της τών ΣεραφΙμ ύμνψδίας, και 6 οίκος έπλήσθη

καπνοΰ, καΙ δι' ένδς τών ΐεραψίμ έπεβλήθη τώ στό-

ματι τοΰ Προφήτου διάπυρος άνθραξ · Ου γενομένου

ού τά χείλη μόνον, άλλά καΙ ή άκοή πρδς τήν τοΰ

λόγου ύποδοχήν καθαρίζεται. Ώς γάρ ένταϋθα πατα-

χθήναι λέγει, κα\ τραυματισθήναι παρά τών φυλά

κων ή νύμφη, καΙ οϋτω γυμνωθήναι της τοΰ θερί-

στρου περιβολής· οϋτω κάκεϊ άντ\ μέν τοΰ θερίστρου

" ΙΟογ. χν, 15. ·· Ρδ3ΐ. Ι.ΧΧΥΊΙ, 20.



1057 ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΑ ΟΑΝΤΚ. ΗΟΜΙΜΛ XIII. 1033

τδ ύπέρθυρον αίρεται, ώστε άνεμπόδιστον ούτω γε- Α ΓβοίρϊβηΛα νβΓΐ)3 ρυΓ^ΓβηΐϋΓ. ΝίπιΪΓυπι υΐ οίο

νέσθαι τών έν τοϊς άδύτοις τήν θεωρίαν · άντ\ δε των ρεΓεοδδΒΠ) δβ δροηδϊ ϋϊείΐ, 30 νυ1ηεΓ3(»π) α οιι-

φυλάκων τά ΣεραφΙμ όνομάζεται· άντι δέ της 046- δίοιίίυυδ, βοηαβ ρβείο ου(]313αι ρβρΓι ίπηοΐυ : ίίο

δου, δ άνθραξ * άντ\ δε της πληγής, ή καΰσις. ί!)ί ρερίί ψιίίΐβπι Ιοεο Ηοιεο δΐιροπιΐδ ΐοίΙίΐοΓ, υΐ

οοηΐβιηρΙαΓί αβδςυβ ΐαιρεάϊιηεηΐο ςο» ία Βάνΐίϊ βίδβηΐ ροδδβΐ ; ρπ> ειΐ8ΐο(1ϋ)υ5 νεΓΟ, δβΓβρΙιίοι Οι

ηιεαίίο ; ρΓΟ νίη;3, εβΓϋοιιίδ ; ρΓΟ νεΛετε, οβίϊοηί*.

Κοινδν δε τδ πέρας έπί τε της νύμφης, χαΛ έπ\

της τοΰ προφήτου ψυχής, ή καθαρότης εστίν. 'Ος

οΰν ό προφήτης δια τοΰ άνθρακος ούχ'ι άλγύνεται

καημένος, άλλά δοξάζεται λαμπρυνόμενος, οΰτως και

ένταΰθα ή νύμφη, ούκ όδύνην έκ της πληγής αιτιά

ται, άλλ' έπικαυχάται τή τής παρρησίας προσθήκη,

τή άφαιρέσει τοΰ προκαλύμματος, δ θέριστρον ό

ΟϊΐβΓϋηι ίίηίβ 61 ΐη δροηδββ βΐ ίη ρΓορηείίβ

αηϊιηο ΐάβω οδί, οίοιίηιοι ροπΐ35. ΟοβρκφΙβΓ υΐί

Τ3(εβ ρεΓ 03Γΐ)0ηειη ιΐδΐιιβ (ΙοΙοΓεπι ηυΐΐυοι δβηΐίι,

δεά 3ΐτιρΓιθΓεηι ^Ιοτίαιη ίΙ1υδΐΓ3ΐιΐδ εοηδβςυίΙϋΓ : βίο

εΐίβιη οοο Ιοεο δροοδ» ηοα άο υΐΐο βχ νυΙηβΓβ άο-

1θΓβ ςυεπίιΐΓ, βειΐ βϋϋαοΐεΓ βΓΐ3οι ΗϋβΓβςυβ ρΓΟ-

ρ(6Γ βάεηιρίϊοπβιη νβίαηιίηίδ, ςυοά Ιιϊο ρβρΙυιη βρ-

λόγος ώνόμασεν. "Εστί δέ καΥ άλλην τινά διάνοιαν 1 ρεΙΙϊΙυΓ, 8686 ροΐΛΐ. ΕΐΪ30ΐ 3ΐίυ$ ςαίάαπι 8βοβυ$

έν τοις προκειμένοις εύρείν, ούδέν τών τεθεωρημέ-

νων άπάδουσαν. Ή γάρ έξελθοΰσα ψυχή έν τω λ'όγψ

αΰτοΰ, κα\ ζητούσα μεν τδν ούχ εύρισκόμενον · άνα-

καλοΰσα δε τδν τη1 σημασία τών ονομάτων άνέφικτον,

διδάσκεται παρά τών φυλάκων, ότι τοΰ άνεφίκτου

έρα, κα\ τοΰ άκαταλήπτου έφίεται. Δι' ων τρόπον

τινά πλήσσεται κα\ τραυματίζεται τή άνελπιστία^ τοΰ

ποθουμένου, άτελή τε χαΐ άναπόλαυστον τοΰ άλλου

τήν έπιθυμίαν νομίσασα. Άλλά περιαιρεϊται τδ τής

λύπης θέριστρον, διά τοΰ μαθεϊν ότι τδ άεΐ προκό-

πτειν έν τω ζητεϊν, χα\ τδ μηδέποτε τής άνόδου

παύεσθαι, τουτέστιν ή άληθής τοΰ ποθουμένου άπό-

λαυσις, τής πάντοτε πληρουμένης έπιθυμία^, έτέραν

βχ νβΓοίβ Ιιϊβοβ ροΐβδί βΐίεί, αιϊηϊιιιβ 30 ίϊ$ ςυ*

0θθ8ί(ΐ6Γ3νίοηΐ5 Ιΐΐείβοιίδ 3ΐ>Ιΐ0ΓΓβιΐ5. Εΐεηίσι 3θίοια

β£Γ6833 3(1 δβΓοιοοβοι β,ιυδ, εΐ ςυχΓβπδ ϊΙΙυτη α,υί

οοο ΓερβηΐυΓ, νοοβη» ευηι ςιιί ουίΐ» ίηϋίεαίίοοβ

νοεαοι εοαψΓβοβοΰί ροΐββΐ, α ευβίοάίουβ ϋοεβίοΓ,

3()αηΐ3Γί άο 63 ήυοά ηβιηο εοη^εηοί ροδδϊι, ει

θχρβίϊ ςαθ(1 δυο ρβΓΟβρΙίοηβπι οοη οβάβι, ςυο Γι(,

υΐ ϋΐ3 αυοϋβπι ιηοάο ρΓορίβΓ (ΙβδρβΓβΐίοηβηι εοο-

ββςυεηϋί αυοά1 «Ιββίϋβταΐ, νεΓοεΓεΙΟΓ βε νυ1ηβΓίΙιιι.<

3πΐεΪ3(ιΐΓ : 3ΓϋίΐΓ3ΐα ευρϊ(1ίΐ3(βηι 0306 Οηβ $ιιο

εχεϊ(1εΓ6, ηε(|ΐιε δβ Ιιοηο ϊ 11ο ροιΪΓί ροδβε. νβΓοοι

3ύίηιίΐυΓ Ιιΐο εϊ ηιοειυιϊδ ρβρίοδ, άυιη ϋίδείΐ νβ·

Γ3Π1 (1βδί(1βΓ3ΐί (ηΐϊΐίοηβαΐ 6886, 860106Γ 10 ςΐΙ36-

έπιθυμίαν τοΰ υπερκειμένου γεννώσης. Ώζ οΰν περι- γογηΙο ρΓοβεεΓβ , 060,06 υοηιιβιη ίο ρΓΟ^Γβδβο

είλετο τής άνελπιστίας τδ θέριστρον, κα\ ϊδε τδ άν-

έλπιστδν τε καΐ άπερίγραπτον τοΰ άγαπωμένου κάλ

λος έν πάση τή άϊδιδτητι τών αιώνων κρεΐττον άε\

εύρισχδμενον* έν σφοδροτέρω τείνεται πδθψ, και μη

νύει τω άγαπωμένψ διά τών τής Ιερουσαλήμ θυγα

τέρων τήν τής καρδίας διάθεσιν, δτι τδ έκλεκτδν

βέλος τοΰ θεοΰ έν έαυτή δεξαμένη, διά τής κατά τήν

πίστιν άκίδος βέβληται τήν καρδίαν, έν τφ καιρίω

δεξαμένη τήν τής άγάπης τοξείαν. θεδς δέ έστιν ή

άγάπη, χατά τήν Ιωάννου φωνήν ψ πρέπει δόξα

χα\ τδ χράτος εις τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

3ΐιΐ6οι (Ιίΐεείΐο 681, ςοβο)3(1αιοάοαι ίοβοηεδ 3ίΙ ",

Αιηεο.

ΟΜΙΛΙΑ ΙΓ. Ο

"Ορκισα ύμάς , θυγατέρες ΊερουσαΛήμ, έν τα'ς

δυνάμεσι , χαϊ έτ ζαϊς Ισχύσεσι τον άγρον , έών

ενρητε τον άδεΛριδόν μου, τΐ άχαγγεΙΛι\τε αϋτφ ;

δτι τετρωμέττ\ άγάαης έγώ είμι. ΤΙ άδεΛφιδός

σον άαύ άδεΛφιδοϋ , ώ χαΛή έν γυναιξίν ; δτι

οΰτως ωρκισας ήμάς ; άδεΑριδός μου Λευχύς χαϊ

πνρ"ί)ος, έχΛεΛοχισμέτος άπύ μυριάδων. ΚεφαΛΙι

αύτοΰ χρυσίον Κεφάς , βόστρυχοι αΰτοΰ έΛαταΙ,

μέΛανες ως κόραξ · όφθαλμοϊ αΰτοΰ ώς περιστέ

ρα! έπί πΛηρώματα ύδάτων , ΛεΛσυμέναι έτ γά-

Λαχ,τι, καθήμενοι έπϊ πΧτφώματα υδάτων.

Ό διά Μωϋσέως μέν νομοθετήσας τά τοΰ νόμου

μυστήρια · πληρώσας δέ δι' έαυτοΰ όλον τδν νόμον

χαϊ τους προφήτας , καθώς έν τφ Εύαγγελίω φησίν

δτι Ούχ ήΛθον χαταΛΰσαι τδν νόμον, ά.ΙΛά πΛη-

εβδδ3Γ6, βεοιρβΓ 63 ευρί(1ίΐ3ΐ6, οοϊ ςιιονί» ΐβοιροΓβ

83ΐΊδίϊι, 3ΐϊ3οι ουρϊϋϊΐηιβιτι δυοϋιιιϊοηιοι ξϊ^οεοΐβ.

Ρθ3ΐ(ΐυ3πι Ιιοο αιοϋο (ΙεδρεΓβΐϊοοϊδ ρερΙυιο βίοι

3(1βοιίΙ, ϊηΓιηίΐαηηηυβ 30 οοΐΐίβ (Ιβδοι ίμΐίηι ΙβΓπιίηίδ

ιΐίΐεείί νεουδ(3ΐεηι νίϋίΐ, ςυ* ρβΓ οοιιιβοι $χεο1ο-

Γ001 %Ί6Ι'θίΐ3ΐ601 86Ιιιρ6Γ 013]θΓ 30 01β]θΓ 6856 (1ε-

ρΓε1ιεη(1ίΐυΓ, νβηβοιβοΐ'ιοπ (Ιβδϊάεηο ίηΟϊοιοιβΙυΓ,

3θϊηαίςυβ δυί βϊβεΐίυιιοιο ρβΓ Π1Ϊ38 ΙβΓ0.<ί3ΐβοι (1ί-

Ιεοΐο 8ί§[θΊΓιε3ΐ, οϊηιίΓυοι ςοο(1 βίεείο ϋβϊ [βίο ΐοίτα

δβ Γβεερίο ρβΓ ΟοΌί εοβρί^βοι, το!ο6Γ3ΐ3 ευΓάβ 8Ϊ(,

]3εοΙ»Ιϊοο6 (Ιίΐβοι'ιοηίδ ίο ΙειβΗ Ιοεο 3εεερ(3. ϋευί

ςυεοι ύβοβΐ ^1οπ3 ε( ίοτρβηυοι ϊοΓιιΓιΐΪ3 βχεοΐί».

ΗΟΜΙΙΙΑ XIII.

Οαρ. ν, ^ 8. Ικτήνιταηάο αιίήηχΊ νο$, βίίιε Ιηη-

(αΐεπι, ίη ροΐαΐαΐϋιΐ! αο νϊήΰιι» α$ή : «ί ϊηνεηεήιί»

οοςηαΐυ,τη τηβητη, φιϊά τεη\ιηΐίαΙ>ϊΐϊ$ εϊ ? φιοά α άίίε-

α'ιυηε ναΐηεταΐα ίϊηι ερο. 9. Οηΐά άχβετί εορηα(ιι$ ίΐίΚί

αεοβηαίο, ο (οηηοια ϊηΐετ ηιιιΙίετβε? φάά οοψΜΐη*

(πια α ίο^ηαίο άϊ^ετί,ςαοά ίΐα )ΐιηϊ»ταη4ο ηο$ αατίη-

χετη ? 1θ. ϋο()ηαΐιι$ ιηεα$ ε»ί εαηάιάν» αο τιιΗΰηηάη»,

είίείϋί εχ άβοεηι χηίΗίύιιι. 11. €ιιρηΐ ε]Η$, ααταιηΟε-

ρλαζ ; αηάηηί </μ« αί>ι>(ίί , ηΐαή Ιαηηηαηι εοτνν*.

ϋ. ΟεηΙϊ ε]ιι$ ίϊειιΐ εοΙιιιηίχΕ, αά αηιιιιηιηι οορϊα»,

αΙ)ΙηΙ(Β ίαοίε, $εάβηΙε$ )αχΐα εορΐαε ααηαηιηι.

\β φιΊ ρβΓ Μοδβοι ςυί(Ιεοι Ιεςίδ ίοίΙί3 δαηοίνίΐ ,

ρβΓ 5β νβιο ϊηιρίβνίι υοίνβΓ83οι Ιεςεοι ει ρΓοροβΟδ,

ςυ6θΐ3(1οιθ(1ιιηι 3ΐ( ίο Εναοςβίίο : Νοη νεηϊ αά άϊ$-

ίοΐνεηάατη Ιεαεηι , κά χηχρίεηάαηι 83 : ηοί ιγ3 5ιιΙ> αια

" I ηο. ιν, 16. " ΜϋΙΐΙι. ν, 17.
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&1>ο1ενίΙ , βΐ υηβ ευηι οιιρϊίΐϊΐαΐβ Λ ρώσαι · ό τή μέν αναιρέσει της δργής συνεξαλείψαςε.τιίειη ΡΙΪ3Π1

Λιΐιιΐίοι ι ; ι ιη φΐοηυε ΒΟ&ΙυΙΗ : Ιιίε ί^ίΐιΐΓ ε,μείΙ 61ϊαιτι

β νιο είδεεΓαικΙα ρεηιιπα , <Ιπ ιιι ρεΓ μιηηιεηΐί

ρΓοΙιίΙιΊΓιοηειη οΓιο ςυα^ί Γίΐεεηι 3$ΐηηχίΐ. Νε-

α,υε εηϊιη Πεη ροΐε$ι υ) ]ιΐΓαπιεηΙιιπι ςυίβ ηοηβεΓ-

νρΐ, δί ]ϋΓ3πιεηΙυηι ηυΙΙυπι ίίΐ. ΡΓορΐεΓέ3 ίηφιίΐ :

Αχιάχ»1χ$ άχείχιχη (*ηΜ ρηκΐι χΙΙίι: Νοη ρε]εταϋ$,

κά τβάάε% ϋοηιϊηο ίχιταηιεηία Ιχια. Εαο νετο άχεο

νοοχ$, ηβ ϊχιτεΐχί οιηη'ιηο : ηεηχιε ρετ εοείιιηχ , ηχι'ια $ο-

Ιίχιχη Οεχ ε$1 ; ηεηχιε ρετ ]ετοίθΙ\)ηια , ηηία χιτίι» ε»1

τηαφχχ τεψί ; ηεφιε ρετεαρχιΐ Ιηητη ]ηταοη, ηχιχα ηοη

ροίε» εαρχΙΙχιηχ αΐόηηι αηΐ ηχιιτχιηι (αεετε. ΕίΙο αιιίειη

κτηχο νειίετ, Ειχαηχ, είχαχη : ει Νοη, ιιοιχ : ηχιοά

βχιΐβχη ιχιρτα Ηαε αοιιηάαΐ, εχ ά'χαοοίο «ί 81. Αι

3ηίπΐ3, ευί ΟΛηΙίειιπι Ιιοε εχίιηίιιπι ρεΓίεεΙίοηίδ Ιε-

τδν φόνον, τι]> δέ άφανισμ.ψ της επιθυμίας συνεξελαύ-

νων της μοιχείας τδ άγος· ούτος έκβάλλει τοΰ βίου

κα\ την έκ της έπιορκίας κατάραν, τή απαγορεύσει

τοΰ όρκου πεδήσας έν απραξία τό δρέπανον. Οϋ γάρ

έστι δυνατδν δρκου γενέσθαι πάράβασιν , μή όντος

Ζρκου . Διό φησιν · Ηχούσατε δτι έρρ~έϋτ[ άργαίοις'

Ούχ έπιορχήσεις , άποδώσεις δέ τψ Κνρίφ τους

δρχονς σον. 'Εγ& Λέγω σοι, φησι , μη όμόσαι

δΛως · μήτε έν τφ ονρανφ , δτι θρόνος έστϊ τον

θεοΰ · μήτε έν ΊερονσαΛημ , δτι ΧόΛις έστϊ τον

μεγάΛου βασιΜως ■ μήτε έν τη χεφαΛη σου όμό-

σεις · δτι ον δύνασαι. χοιησαι τρίχα Λευχχχν »)

μέΛαιναν, Έστω δέ ύμών 6 Λόχος το , ΝαΙ, ναΐ ·

χαΐ τύ, Ον, οϋ ■ τό δέ περισσότερον τούτων, έχ

δΐϊπιοηίυηι ΙπΙηιϊΙ, ευί εε-Γάίδ νείβπιεη 8δΙ »άβιη- Β τοΰ διαβόΛου έστίν. Ή δε δια τοΰ "Ασματος των

ρΐιιπ) ίη άεροδϊΓιοηε Ιιιηίεχ νείεπδ, ςυχ Ιηεηδίηιηι

ίαείεπι ΐεξεηβ 3ΐ>]εείΙ , ρεΓ ςιιοιΙ ϊηίεΙΓίξϊηιυβ οιιι-

ηβιη εο°ίΐ3ΐίοηεπι άυΐιϊΐηηίειη ςυηδίφιε ρ;ι1ρίιηη-

Ιεπι, ίΐ3 υΐ |3ΐη ρατβ 3ε βίηε (ΙυΙιίΐβΐίοηβ νβΓϊΐαΐοηι

ίηΐυεαίυτ : Ιιχε ϊ§ίΙϋΓ ]ιΐΓβ]αΓαιΐ(1ο Πΐίηδ ίβπιρα-

Ιεαι 3Βΐηηκ'ι( , ηε(]υβ ρεΓ 8θΠυπι άίνιηυιιι , ςυοά

εοείυιη 8888 (Ιίείΐιπ- : ηεηυβ ρεΓ Οβϊ Γε^Ίαηι , ηιιχ

ίεΓ050ΐγηι:ι νοεβίυΓ ; ηεςιιε ρεΓ νεηεΓβηάαιη ϋ-

Ιυά εβριιΐ , ευ]υ$ εβρίΙΙϊ ηεε βΙΜ ηεε ηϊςη Πεπ

ρθ88υηΙ, 5βι1 3(1 3ςιυιη ]ιΐΓ3πιεηΐυηι ςυιιιιι 1Γ3Π8-

ΓβΠ , ρετ ροΐ63ΐα1β8 β]οβ }υτεηεο1Ϊ8 ]ιΐ5]υΓ;ιηι1υπι

ιΙεΓεΓεηδ, εαιη αί£ : ]Ητε}ΐιταηάο αίΐήπχχ βο$, (χΐϊα

ίετιι&αΐεηι, χη ροίείΐαίχοιιι αε ν\ήοχι& αφή. Ειιίηι-

νεΓΟ Ηίαπι, ευί ρεΓίιίϋίΙιιπι βδΐ Ιβϋΐίπιοιιϊιιιιι , ηιιοά

ΐηΐ3 δίΐ ρυΙεΙίΓη, εΐ οπιηϊ Ιαΐαβ ε»Γβ3ΐ, ιιίΐιϋ βυρεΓνα-

εβηευπι ρΓοίεΓΓβ ( ςιιοά ηυίάεπι (ΙίηΙιοΙί οδΐ), βεάεχ

ϋεο Ιοηυϊ , 3 ςυο (άβ βεηΐεηΐϊβ Μίεΐΐϊί» ν»ΐΐ» ) εχ-

βίβιίΐ , 8Ϊ ςιιίά ϋοηυιτι, εΐ $ί ςιιίιΐ ριιίεΐιτυηι εβί, 88

ρΓϊΐεΓ ^ιx^ ηϊΐιϊΐ , ρεΓβρϊεεΓε ςιιϊνίδ ροΐεβ! , ηιι'ι εχ

ΐΡδίίπιοηίο Οοιηϊηΐ βιΐοείυβ εβί (]ΐιίΙιιΐδ εχ τευυβ

$ροη83 εχεεΙΙβΙ. Εΐεηίηι ειιτη οηιίΙΙηι οτηηε» ρτο-

ΙιϊΙ)ίΐ38 ]ατίΐπιοιιΙϊ βροείεβ, ηειμιε ρεΓ ιιτυεπι τεςίβη),

ηεςυε ρεΓ ηια§ηϊ γρ^ιβ 8θΙίυπι Ι)3$εε ]υνεηειιΐ38

38ΐΓίηε;3ΐ (ςυο ιΐίδοπηιΐδ ςπαπίαιη βΐιεδδβ α

ηο1)Ϊ8 (ΙβΙιβαΐ ιιι βυάηεΙεΓ αΙ)ΐιΙαιηυΓ ίη ]υΓ3ηιεηΙΪ8

Ι)εο, εαιη ηειιυβ δοΓιί, ηεαηβ είνίΐηΐίβ ίΙΙϊιΐδ πιεη-

Ι'ιοηβηι ίη ]υΓε]ιΐΓ3ηιΙο Γ.ιείυη(ίί εορίβ ηουίδ Π»1 ) ;

ευιη ρ3ΓΡ3ΐ ίΐεηι νεηεΓβηιΙο εβρΐΐϊ , ΐ|Π0(1 ιΐείηεερβ

υ I 3ΠΓ01ΙΠΙ άερίηςίΐ, ου]ιΐδ ο.ιρΊΙΙί ηεε αΙΙιί ηεε ηί-

χχή β'ιιιΐ ; ( ΐ|υί εηίπι νεΙ (1εηίςΓ3ΓΪ ροβδίΐ ;πιπιιη ,

νεί 311)0 εοΙοΓβ οΜαεΐΤ) ουιηίηοΐιΐβ ]ιΐδ]ιΐΓ3ΐιϋιιηι

νίΓ^ίηίυιΐδ Ιιίβεε ρΓοροηίΙ , ςυοϋ ηεφιε ειιπι εναη-

(ζεΐίεβ Ιε^β ριιςηεΐ, ει 1αυ(1ϊ$ ηιβίεηειη ρΓ»;8ΐ3ηΐί1)ΐΐ8

ίρβιιηι βυρρειίίΐεΐ, ςυεπιαιίηιοϋιιιη ηίΐ Ριορίιβία :

ί,αιιάαοχίιιτ οηιχχχ$ ηχιχ ;'κΓαί ρίΓ εν,ηχ *'. ΟϋΟ ΓιΙ

πιίεο ηΙ εοΓυιη ςυχ Ιιίε ϋίευηΐυτ δεηίειηίϊ ηοη

εηΓββΙ ϋΐο ξεηιίηο ηυο νεΓίΐβίεηι εοπ>ρΓθ1)3π Ιεχ

Εν3η£εϋε3 νϋΐΐ : ευηι ίιιηιιίΐ , Ε.\'ο αχιίειη ίεηηο

νειίετ, Εϊιαηχ , είχαπχ : ει Νοη , ηοη. 0ιΐ3Γβ ίί ρΓΟ-

ηίοβίατ ίη ίιΐΓβηιεηΐίί ηε ηδδΐιηΐΛΐυτ δοΐίιιιιι τε^ίβ,

Η είνίι»8 ίη ςυ3 ΓΡ^ία εϊΐ , βΐ νεΓυιη ίΙΙυίί εηριιΐ,

άσμάτων έπ'ι τελειίτητι μεμαρτυρημένη ψυχή , κα\

περιελομένη μέν της ψυχής τδ κάλυμμα έν τ?ί άπεκ-

δϋσει τοΰ παλαιοϋ χιτώνος , τοΰ τε προσώπου τδ

θέριστρον άποβαλοϋσα , όπερ νοοΰμεν πασαν διστά-

ζουσάν τε κα\ κραδαινομένην διάνοιαν, ωστε καθαρώς

τε κα\ αναμφιβόλως προς τήν άλήθειαν βλέπειν, όρ-

κίζει τάς θυγατέρας Ιερουσαλήμ , οδτε κατά τοΰ

θείου θρόνου, 3ν ούρανον όνομάζει δ λόγος ■ οΰτε κατα

τών θεοϋ βασιλείοιν οΤς δνομά έστιν Ίίρουσαλήμ ■

οϋ μήν οΰ-ε κατά της κεφαλής τής τίμιας, α£

τρίχες οΰτε λευκα'ι, ουτε μέλαιναι γενέσθαι δύναν

ται· άλλ' έπ\ τδν άγρδν μεταφέρει τον όρκον , κατα

τών έν αϋτώ δυνάμεων τδν όρκισμδν έπάγουσα ταΐς

νεάνισι λέγουσα· "Άρχισα ύμας , θυγατέρες Ίε

ρονσαΛημ , έν τα'ς δυνάμεσι χα'ι Ισχνσεσι τον

δρνμον. "Οτι μέν ουν ή δι' όλου μαρτυρηθεϊσα είναι

καλή κα\ παντός καθαρεύουσα μώμου, ούδέν φ6ί <-

γεται τών περιττών , δ τής τοΰ διαβόλου μερίδος

έστίν · άλλ' έκ τοΰ θεοΰ ποιείται τδν λόγον, παρ' ου,

κατα τδν Μιχαίαν, ε? τι αγαθόν έστι, κα\ εΓ τι καλδν,

κα\ παρα ταΰτα ούδέν ■ παντ\ δήλόν έστι , τω παρά

τής δεσποτικής μαρτυρίας διδαχθέντι , τά προσόντα

τή νύμφτ) πλεονεκτήματα. Ή γάρ άφεϊσα πάντα τά

άπηγορευμένα είδη τοΰ όρκου , καΐ μήτε τήν βα?(-

λεύουσαν πόλιν , μήτε τδν θρόνον τοΰ μεγάλου βασι

λέως όρκιον ταϊς νεάνισι ποιησαμένη ■ διά τούτου γάρ

παιδευόμεθα πόσον άπέχειν ήμ3ς χρή τοΰ κατατολ-

μάν τοΰ θεοΰ έν τοις όρκοις, ότι οΰτε τδν θρόνον,

I) οΰτε τήν πόλιν έν τώ δρκω παραλαμδάνειν έπιτρεπό-

μεθα ■ φεισαμένη τε πρδς τούτοις τής κεφαλής τής

τίμιας, ήν έν τοις εφεξής χρυσήν είναι διαγράφει

τώ λόγω ■ ής αί τρίχες οΰτε λευκαί είσιν , οΰτε μέ

λαιναι · πώς γάρ άν ή μελανθείη χρυσός, ή πρδςτδ

λευκδν είδος μεταχρωσθείη ; πάντως ότι τοιοϋτόν τινα

προτείνει τδν όρκισμδν ταΐς παρθένοις , δς ούχ\ τώ

εΰαγγελικώ μάχεται νόμω , και έπαίνου γίνεται τοις

όμωμοκόσιν ϋπόθεσις, κατά τήν τοΰ Προφήτου φω-

νήν, ή φησιν ■ δτι ΈΛαιντ\θχ\σεται Λας ό όμννων

έν αϋτφ. "Ωστε τήν τών λεγομένο>ν διάνοιαν μή έξω

είναι τοΰ διπλοΰ , ψ πιστοΰσθαι βούλεται τήν άλή

θειαν ό ευαγγελικός νόμος , λένων · "Εστω δέ ϋμίν

·» Μ;\ΐιη. ν, 55-50. «« Ρ5;,!. ,λιι, 12.
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ό Λόγος τύ, Ναϊ, ναΙ· χαϊ τύ, Ού, ού. ΕΙ τοίνυν έν Α δοΐιιπι νβΓΟ οοηοβϋίΐιΐΓ ιίΒυτραηιΙυηι Είίαιη, βΐ ιΥβη,

τοις όρκίοις νοήμασι κωλύεται μέν 6 θρόνος τοϋ βα

σιλέως παραλαμβάνεσθαι " κωλύεται δέ καΐ ή πόλις,

έν ^ τά βασίλεια · κωλύεται δέ ωσαύτως κα\ ή άλη-

θινή κεφαλή πιρ\ τήν τοϋ όρκου παράληψιν μόνον

δέ τδ Να\, και τδ Ού, συγκεχώρηται , δι' άμφοτέρων

κατά τδ Γσον τής άληΟείας έν τψ Ναϊ θεωρουμένης ·

δήλον αν είη, ότι %αΧ νϋν δ ταϊς νεάνισιν έπαγόμενος

δρκος παρά της νύμφης , περ\ την τοϋ Να\ διάνοιαν

άναγράφεται , δπου χρή έρηρεισμένην ήμών είναι

Ώρχισα υμάς , θυγατέρες ΊερουσαΛημ , 6ν τάϊς Βυνάμεσι χαϊ Ισγύσεσι τον άγροϋ

ζύν άδεΛφιδύτ μου , τί άααγγεΧεϊιβ αύτω ; δτι τετρωμέτη άγάπης έγώ.

Ταΰτα δέ τεθεώρηται μέν ήδη καν έν τοις φθάσα- Αΐηιιε Ιϊββο οοηδίϋεταΐϊ δυηΐ 3 ηοϋίδ βΐίϊαι βυρε-

σιν , ώς ή άκολουθία τών νοημάτων ένέβαλεν. Είρή- Πϋδ, ρΓουΐ δεηιβηΐϊβπιπι δβπεβ ηοΐήδ δυ^β^31·

σεται δέ κα\ νϋν διά βραχέων τά εύρισκδμενα. Άμε- Β Νίΐιϋοπιίηυδ 6ΐΪ3πα ηιοοΌ , ηιιοά ΊηνβηΊπΊΐΐδ , ϊηά'ι-

τάθετδν τι πράγμα τδν δρκον εΐναί φησιν 6 'Απόστο- 03Γ8 ΒΓενίΙβΓ 1ί1)βΙ. ΑίΙ ΑρΟδΙοΙυδ ΐυδ}ιΐΓ3η(1ϋηι βδδβ

ίη ςυοπιηι υΐπκιιιβ νεπίβδ βζ κςυο ρβΓ Είίαιη

εοηδρϊείβΐιΐΓ : ιηαηίΓβδίυπι βδΐ ηίε ςιιοςυβ άβΐ&ΐιιιη

α βροηδβ ίανεηεαΙίδ ]υδ]ιΐΓ3ο«1υιη ίη ϋΙΒπηαηάο

νβΓδΐή , υΙ)Ί εοηβπυιη 3δδ«ηδΐπη βηϊηιΐ ηοβίΓΪ

οροΠβΙ. ΥεΓΐ>3 δυπί ηιι]ιΐ5ΐηο(ϋ : ]ηη}ΐιταηάο αι-

ΐηηχ'ι ιό5, βία ΙετννιΙαα, ί« ροΐαΐαΐϋαι αο γϊπ'-

6ιμ ααή : «ί χηνεηετΜί εοαηαΐυ,χη χηειιχη, αιιίά η-

ηιιηίιαοίίϊι ει ? ηιιοά α άίΐεοίίοηε νηΐηεταια >πιι εαο.

τήν της ψυχής συγκατάθεσιν. "Εχει δέ ή λέξις ούτως·

έάν ευρητε

λος , βεβαιοϋντα δι' αύτοϋ τήν άλήθειαν , καΊ πάσης

αύτδν άντιλογίας πέρας δρίζεται είναι, είς τήν τών

έγνωσμένων βεβαίωσιν. Επάγει τοίνυν τδν όρκισμ&ν

ταϊς παρθένοις ή νύμφη, ώστε άπαράβατον φυλαχθή-

ναι αύταϊς τδ λεγόμενον. 'Αλλ' έπειδή πας δρκος

κατά τοϋ μείζονος γίνεται , καθώς φησιν δ Απόστο

λος · ού γάρ άν τις δρκον ποιήσαιτο έαυτού άπμότε-

ρον · σκοπήσαι προσήκει τί ταϊς νεάνισιν έν τφ δρκω

παρά της νύμφης μείζον προτείνεται. "Άρχισα

υμάς, φησιν , ώ θυγατέρες ΊερονσαΛημ , έν ταΐς

δυνάμεσι χαϊ Ισχνσεσι τοϋ άγροϋ. Τί ουν τδ υπέρ

ήμας έν τούτοις έστίν ; 'Αγρδν γάρ τδν κόσμον διά

της τροπικής σημασίας νοεϊσθαι , ούκ άμφιβάλλομεν,

(]ΐιϊιΙ(Ι:ιπι ςιιοά ιπυιαπ ηεςυεαΐ , ηυοιΙηυε ρβΓ δβ

νβηΐβίεπ) εοηΐίπηεΐ , ει οιηιιΐδ αιίεο εοπίΓονεΓδίαβ

ΰηίδδίΐ, 3(1 0.οιιΙίπιΐ3ηίΙιιιιι ε» ςυ3ίοο(5ηονεπηιιΐ3 *·.

ΟυβπιουΓειη δροηδ3 ]ιΐδ,)υΓ3ηάυιη ν'ίΓξίηίουδ άο-

Γεη, υΐ ςυϊ(1ηυί(1 ϋίεΐυΓΧ δίηΐ, Γ3ΐυιη ρΐεηε βεΓνεηΐ.

Οιιϊα νεΓΟ ]υΓαηιεηΙιιπι οηιηε ρεΓ ιι<3]υδ Βΐίςυίιΐ

εοηείρ'ιΐυτ, (|υεπΐ3ΐ1παο(1υηι 3ΪΙ Αρυ»[οΙυδ , ηυϊρρβ

φκκΐ ηεπιο ρεΓ ίιΙ ςυο(1 δε νίΙίαβ δίΐ 3ΐΐδ]υΓ3ΐι-

< 1 1 1 1 ιι ρΓΧδΙεΙ: ΐϋεΪΓεο ηοΐιίδ ειίΐ εοηδϊ(1εΓ3η(1υιΐ)

<]ιιηΙπ:ιπι δίΐ ίΐίπιΐ ηι:ψι^ ρεί' ιμιοι! ]ιινοιιοι1ίί 3

δροιίδ» ]ιιγ;ιιιι(ίιΙιπιι (ΙεΓεΓίιΐΓ* 1ητ£)ιΐΐαηάο, ΐηςιιίΙ,

οϊίπ'ιι,π' «08 , βΐϊα ΙΐτιααΙειη , ϊη ροιε$ΙαΙίΙ>ια αο

νπ'ώυζ ααιί. Οιιίιΐ ίη Ιιίδ εοηΐίηείυτ, ςυοιΐ δαρ»

τοΰ Κυρίου καΐ όνομάσαντος τδν κόσμον κα\ ^ ηοδ ροδίΐαηι δ'ιΙ? Ν3Π1 ρεΓ ββππη δϊ§ηίΓιε31ίοηβ

έρμηνεύσαντος. Αί τοίνυν πολλα\ δυνάμεις κα\ ίσχύες

τοΰ κόσμου τίνες είσιν αϊ τώ δρκω προκείμεναι , ας

χρή μείζονας ήμών νομισθήναι, ίνα ίσχϋν λά6η πρδς

βεδαίωσιν τής άληθείας δ δρκος κατά τών μειζόνων

γενόμενος ; Ούκούν άναγκαΐον άν εΓη παραθέσθαι

πρδς τήν σαφήνειαν τών προκειμένων έτέραν έκδοσιν

έρμηνευτικήν τών ;5ητών , Ιχουσαν ούτως ■ "Ωρχισα

ί'μας,θυγατέρες ΊερουσαΛιχμ, κατά τώνδορχάδωτ

χαϊ χατάτών έΛάρωντον άγροϋ. Διδασκόμεθα τοίνυν

διά τών όνομάτων τούτων έν τίνι έστ\ν ή τοϋ κόσμου

τούτου ίσχϋς, καΐ έν τίνι ή δύναμις, & πρδς βεβαίω-

σιν τής άληθείας διά τοϋ δρκου παραλαμβάνεται. Δύο

έστ\ τά τω θεώ οίκειοϋντα τδν άνθρο>πον. "Εν μέν,

τδ άπλανές τής περ\ τδ δντως δν ύπολήψεως , ώστε

μή ταϊς ήπατημέναις ΰπονοίαις εις έθνικάς τε καΐ

αίρετικάς περ\ τοϋ θείου δόξας έκφέρεσθαι , δπερ

έστ\ν ώς άληθώς τδ ΝαΙ. Τδ δ' έτερον, ό καθαρδς λο-

γισμδς , δ π3σαν έμπαθή διάθεσιν τής ψυχής έξορί-

ζων · δπερ ούδ' άπδ τοϋ ΝαΙ ήλλοτρίωται. Τής τοίνυν

διπλής ταύτης τών άγαθών έξεως , ών ή μέν πρδς τδ

δντως δν άναβλέπειν ποιεί ■ ή δέ φυγαδεύει τά πάθη

τά τήν ψυχήν λυμαινόμενα · ή τών δορκάδων καΐ τών

έλάφων μνήμη , διά συμβόλων γνωρίζει τήν δύνα-

μιν. Τούτων γάρ ή μέν άπλανώς δρα, ή δέ βρωτικήν

τίνα και άναλωτικήν τών θηρίων δύναμιν έχει. Τοϋτο

τοίνυν προτείνει ταΐς παρθένοις ή νύμφη τδ ΝαΙ, τό

τε εύσεβώς δεϊν πρδς τδ θείον βλέπειν , γ.α\ καθαρώς

(1»υΓ3ΐ3 ιιιυικίυπι ϊηΙεΙΓιςϊ ηοη ϋιιΙ>ίΐ3ΐΐ)ΐΐ8, ευηι Ιιαε

νοεε ϋοηίίηυδ εΐ βρρείΐεΐ εΐ ίιιΙεΓρΓείεΐϋΓ πιυη-

ιΐιπιι *\ Ουχηαπι δυπί. ΐ^ΊΐιΐΓ ηιυ1ΐ8β ροΐεδΐ3ΐεδ ει

τίπ'5 πιιιικίί ίυηιηιεηΐο ηυίε 3ΐ11Γι1)ίΐ8Β, (|υ38 οχίδΓι-

ιιΐ3Γε (]ευε3ηιυδ ηουίδ πιβίοΓεβ ε88ε, υΐ ]υδ]υΓ3ΐι-

«1 ιι ιιι ρεΓ ηΐ3]θΓεδ ςυ3ΐη ηοδ βίηυδ εοηεερίυπι »ά

εοη4ίπΐ)3η<]3ηι νεΓΪΐ»1ειιι 1-οϋυτ 3εείρϊ3ΐ? Ειιυΐάβπι

ιιεεε883Γίυπι 3γ1)ΪΙγογ υΐ 3ΐΙ ύεεΐ3Γ3ΐϊοηεηι Ιοεΐ

ρΓοροδϊΐί 3ΐί3πι εοηνεΓδϊοηεηι Ιιχε νοιΊια ίηΐεΓρΓβ-

Ιπηίεπι αρροη3ΐηιΐ8, ςιιχ ηυίιίεπι εδί 1ιυ]υδΐιιοϋί :

1χιΤ6}ητ*ηάο αίίΐίηχϊ νο$, βΐίω 3ετΗίαΙεηι , ρβΓ «ο-

ρηαι ει ρετ ΜηηηΙο! ααή. ΡεΓ ({ΐϋε νοο3ΐ>υΐ3 άοεε-

ιιι ιι γ ίη ςυο Ιιπη ΓΟΐιυτ ηιηηϋί 1κι]ιιϊ, ΐυιιι νΐβ δΐι»

δϊΐ : ςιΐ£ ςυϊ(1ειη ;κ1 εοηΓίΓΜβΙίοηεηι νεηΐ3ΐίδ ίη

]ηΓ3ΓηεηΙο 3<11Γι1)εηΙηΓ. ϋυχ δυηΐ οπιηίιιο τεδ <|ΐΐίβ

Ηοηιϊηεπι ευι» ϋεο εοη]υη^ηηΐ. Εβτυιη η1ΐεΓ3 εδί,

ορίηϊο ηοη βΓΓ3η8 ίη εο ςυοά τενεΓ3 εχδίδΐίΐ, ίΐιι

υ ι ρεΓ οο§ί(3ΐίοηε8 εΓΓοηεββ ηυίδ αά βΙΙιηϊεΜ εΐ

1)ΧΓε(ίε3δ ϋε Οεί η3ΐιΐΓ3 δεηΐεηΐί38 ηοη εχοΐ'υίΐεΐ.

Αίςυε ηοο τενεΓ3 εδί ίΙΙυϋ Ειίαχη. Α1ΐεΓ3 εδί ιβΐίο-

είηβΐίο ρυΓ3 , ςυχ οηιηεηι νί(ίοδ3ηι 3ηίιηί 3θεεΐίο-

ηεπι νείυΐ εΐίηιίηαΐ : (\ιιοά ίρδυπι ςυοιμε 3ϋ Ικιε

Ειϊαιη ηοη «I βορ.ιπιΐιπη. |(3ςυβ (ΙυρΙίείδ 1ιυ]υδ

Ιιοιιιπ ιι ιιι 1ΐ3ΐ)ίΐυδ ( ςιιοΓυιη 3ΐΙεΓ ίβείΐ υΐ ίιΐ ηυιχΐ

νεΓε εχίίδΐίι ίηΐιιε3ηιυΓ, αΙΐβΓ βυϊ^ίι απϊιιιϊ ιηοΓυοδ

εΐ νίΐίβ, ςυίοαδ ίΙΙβ εοιτηιηρίΐυΓ) νίηι ηουϊδ (|υιΐ8ϊ

ρεΓ αυχ<ΐ3ηΊδί£η3ε3ρΓ63ηιιη ε( ΙιίηηυΙοΓυπι ηιεηίίο

*" 11ο1)Γ. νι, 16. "ΜϊΙΙΙι. χιιι, 58.
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Λ.·ΰΐ3ΓηΙ. Νηηι οχ Ιιίδ 3ΐ(βΓ3 δίηβ 6ΓΓ0Γβ οεπιίί, 31- Α £ν άπαθεία παρατρέχειν τδν βίον · ων χατορθου μένων,

ιεΓ νίπι οοηιεάΌικΙΐ βΐ αίικυτηβικίί νβηβηαΐα» ΙιβδΓιβδ

ΗαΙκΙ. Ηοο ίβίΐυι· Ειϊαηι βροηβ3 νίιρηίβιΐδ ρτορο-

ιι II . ηίιιιίηιιη ι·ε1ί»ίοδβ Νιιηιεη (ϋτΐηυιη ίηΐιιοηάιιηι

0356 , 30 ρϋΓβ νίΐ3Π1 Π31ΙΟ 81116 νίΐϋδ ςυββΐ ΐΓβηβ-

βυπτβηϋϊΐη : φΐχ βϊ ρηεβιβηΙυΓ, δίβηίΓιΐυι* ίη ηο1)Ϊ8

ϊΙΙιιά Εΐϊαη , ςιιοά οιυ(ιΗ ηοςυίΐ. Νηηι ββΐ ]Η8]υ-

Γιιηόιιηι Μίαο*, ςαοά νεπίβΐί Πϋβιτι 3δΙπιίι, βϊ ηαοϋ,

βΐ ςιΓιβ ίη οο ρηκβίβΐ, 13ιι(Ι3(ιιγ, ςιιβηιαιΙπιυαΊιηι *ϊ(

ΡΓορΙιειβ. νβΓβ βηίηι ίβ φιί ΐη άυοίηΐδ ηίβοε οεηΐ-

(ιιάΊηβηι βίοι οοπιρ3Γ3ΐ, ηίιηίπιιιι ίη νβιΊιο Πάει, η(

δίηβ βΓΓΟΓε νεΓΪΙϊΐεηι ββρίοίαΐ, ει ίη Γ3ΐΐοηο νίνβηάί,

8Ϊ >1> οιιιηί ρΓ3νίΐ3ΐΪ3 ίηςηίηβΐΐοηβ ρυπιβ βϊΙ, 18

ϊΒΪΙιιγ νβΓ6 ]υΓ3ΐ ϋοηιϊηο"8, ηοη 88 3δοεηβϋτυπι ίη

Ιεοΐυΐυπι δίΐιί δίΓΛίυιυ , ηβςυβ δοιηηηιη οειιΓιβ βιιΪ8

τδ άμετάθετον πράγμα εν ήμΐν βεδαιοΰται τδ Ρίαί.

Ούτος γάρ έστιν δ τήν άλήθειαν πιστούμενος δρχος,

δν π3ς όμνύων έν αύτψ έπαινεΐται , καθώς φησιν ό

Προφήτης. Αληθώς γάρ δ έν τοις δύο τούτοις τδ

ασφαλές έν έαυτώ κατορθώσας , έν τε τώ λόγω της

πίστευες , όταν άπλανώς πρ&ς την άλήθειαν βλέπη,

και έν τώ τρόπω της ζωής , δταν παντδς καθαρεύβ

τοΰ έκ πονηρίας μολύσματος- ούτος δμνύει τώ Κυ-

ρίω, μή άναβήναι έπ'ι κλίνης στρωμνής , μή δούναι

βπνον τοις δφθαλμοΐς ιιύτοϋ, μηδέ νυσταγμδν τοις

βλεφάροις , Ιως ου εϋρη έν έαυτώ τόπον τώ Κυρίφ,

σκήνωμα τώ έν αύτώ οίκοΰντι γενόμενος. Εί τοίνυν

έσμέν και ήμεϊς της άνω Ιερουσαλήμ τέκνα, άχού-

σωμεν της διδασκάλου νύμφης, πώς έστιν ίδεΐν τ&ν

οοηοβδδυηιπ), νβΐ (Ιοπηίοιίοηειη ραΐρβ&πδ, οΌηβο ίη Β ποθούμενον.

8β Ιοειιηι ϋοηιίηο ι-ερβι-επί, Γβειαβ ΙβϋεΓηβουΙυιη ε]υβ ϊη ίρβο 1)3ΐ)ίΐ3ηΐΐ8. 0ϋ3πιοΙ>ι·βηι 8Ϊ ιιοδ ςυοςιιβ β«ι-

ρει-η* ίΐΐιιΐδ Ιει-υδβίεηι ΟΙϋ δΐιππιβ, βιιάΐϊπιυδ δροηδβπι ηιβΒ'ΐδίΓβηι , ςιιϊ άββϊάβι-βίοδ οβΓηί ρο$δίΐ.

Ο,ηιά ίξίΐυΓ ίηαυί(? δί ηοο ]υΓβ]υτ3αάΌ ηοβπιεί

βδίπηιβππηίδ, ίαίιίΓΟβ ηο$ ίη ροΐβδίαΐίϋυδ ωρΓββ-

πιιη 3οπ ρτχάΐΧΛΤίιχα νίβα, οι ίη νΪΓΪ1>υ& οεΓνοΓυηι

ςαΐ ηΐΒΐυηι βϋοΐβπΐ ; Ιυηι νεΓο ΙϊοεϋϊΙ ρυτυηι ίΗυιο

βροοβαη οοΓηβΓΟ, ςυί όίΐεείϊοιιεπι ε]30ΐιΐ3ΐυΓ : Ιυαι

ΙϊοβοϊΙ 3θΊπιχ ου]υ9τϊ8 3(1 ουιη άίοβΓβ : ΥηίηεταΙα

«κηι α άϊΐκΐϊοηβ. Βοη3 νετο άίΐεειϊοηίδ οδίβ ναΐ-

Π6Γ3, βΓΐ3ΐη ΡΓονοΓοίοΓυπι 6 1ϊ1>γο ιΐίύίο.ίηιυδ, ςυϊ

βίΙ : ΟρίπΗΙία :ιιη( αηιία νιιΐηετα, ΙιοεΙΐι αηΐίχη

(ύατη οκαία ιηαΐα ιηηΐ **. Ουίδηαπι Τ6ΓΟ δίΐ αηιί-

οηδ ίΙΙβ, ου)α8 νιι1ηβΓ3 δίηΐ οδουΐίβ ηοβίίΐίουδ ρο-

Ιιογ3, ρεΓβρίουυιη ουΐνϊδ εδί δαίυΐίδ ηα^δίβηβ ηοη

Ϊ£ηοΓ3ηΙί. Είβηίηι νβπΐ8 30 οεΓίιΐδ αηιίουβ ββΐ ΐ»,

«Ιϋϊ ηοδ 61Ϊ301 Ηοδίοδ Γβιΐιΐίΐοδ (ϋϋ^εΓε ηοη (ΙβδϋΙ

Τ£ ουν φησιν ; Έάν δρκιον έαυτοΤς τοϋτο ποιήσω-

μεν, τδ έν ταΐς δυνάμεσιν είναι τών διορατικών δορ-

κάδων , καΐ έν ταϊς ίσχΰσεσι τών άφανιστικών της

κακίας έλάφων ■ ίστι δια τούτων ίδεΐν τδν καθαρδν

νυμφίον, τδν τής άγάπης τοξότην , κα\ ειπείν πρδς

αύτδν τήν έκαστου ψυχήν , δτι Τετρωμέτη άγάχης

ε\μί. Καλά δέ είναι τής άγάπης τά τραύματα καΐ

παρά τής Παροιμίας έμάθομεν, ή φησιν Αιρετά μέτ

τον φΙΧον τά τραύματα, κακά δέ της έχθρας χαΐ

τά <ριΛι\ματα. Τις δέ φίλος , ου τά τραύματα τών

φιλημάτων τοΰ έχθροΰ προτιμότερα: ΠαντΙ δήλόν

έστι , τώ μή άγνοοάντι τά τής σωτηρίας μυστήρια.

Φίλος μέν γάρ έστιν αληθινός τε κα\ βέβαιος, 6 χα\

έχθρούς γενομένους ήμ3ς τοΰ άγαπάν μή παυσάμε-

ΙιοδΙίδ 30(601 ϊπιπι.ιιιϊδ, ει οαω ςυο ηαΙΙβ οοίτί βπιί- Ο νος· έχθρδς δέ άπιστός τε κα\ άνήμερος, δ μηδέν

ϋίΐία ρο(68(, ηουίδ ΐ 11ο εβί, ςαΐ ηυΐΐα η » ηο1)ίβ

Ιβεβυβ ηιοΓίί ηοδ ίυ1)]εοϊΙ. Υυΐηυδ 6880 ρυΐ3ο>η( ίΙΙί

ρΓ'πηυηι οοηόίΐί Ηοαιϊηββ ίηίβηΐίοΐυιη ιίβ νίίαικίο

ηΐ3ΐο, φιοά Πβί ηιαηάαίο οοηΙίηβοβΙυΓ. Είβηίηι νιιΐ-

ι βΓ3(ϊοηβοι 688β ορΊηηυηηΐιΐΓ, ηΐιί^ί δε 3 Γε ]αοαο-

(]3 : οδοηΐυηι νετο, βχηοΠ3ΐίοιιβιη αά Ιά (\αοά εβδεί

8ϋ3νβ 38ρβο(υΐ]<ιβ ριιΙοΙίΓαιη. Υβηκη ειρεπεηΐίβ

άβπιοη8ΐΓ3νίΐ ςυοά 83 ςυχ 6ΧΪ8ΐϊη)3Γβη(αΓ 6886

νιι1ηεΓ3 ρΓοΓεοΟ βο βηιίοο, Ιοηςε Ιηηι υΐίΙίοΓα, Ιυηι

Ο 13ΐ)ί1ίθΓ3 05011 1 15 003(18 8388111. βϋίβ Ϊ£Ϊ(υΓ ρΓΟ-

1>3νϊ( όίΐεοΐίοηβηι δυηηι 3 ηουίδ ρΓχοΙηηΐϊ ίΙΙβ ρρο-

ουβ 3ηίπΐ3Γυπι ηοδΐΓ3Γαηι, ηυ3 Γ.ΙιπδΙιΐδ 3(1(1υοΙυδ

οΙϊηιιι Ιυηι ουηι 3ΐ11ιυε ρβ003ΐθΓβδ βδδβπουβ, ρτο

ηοϋίδ πιοΠηυδ βίΙ : ίίοίΓοο βροηβη νίοίδβϊαι 3ιιιογο

ίηεεηδα 6Γ§3 ίΐΐυηι ςιιί ίρβ3Πΐ (ΙιΙοχογβΙ, (ίοιηοη-

8("γ3( ]3οειι$ ίη 86 άίΐεοΐίαηίβ Ιείοηι ίηιο ίη ρβοίΟΓβ,

Ίιοο ΒδΙ, άίνίηίΐ3(ίβ ίρδίυδ εοιηηιυηίεβίίοηεπι. Νηπι

1>βϋ8 631 άίΐβοΐίο, ςυοιηαιίιηοιίυιη (ΙίχΊηιυδ, ςιιχ ρβΓ

ήδιχηχότας ύπαγαγών τώ βανάτφ. Τραϋμα τοις πρω-

τοπλάστοις έδόκει ή διά τής έντολής γενομένη τοΰ

κακοΰ άπαγόρευσις. Τραΰμα γάρ ένομίσθη ή τοΰ

ήδέος άλλοτρίωσις · φίλημα δέ ή πρδς τδ ήδΰ κα\

έμφανές προτροπή. Άλλ' Ιδειξεν ή πεΓρα , δτι τά

νομιζόμενα τοΰ φίλου τραύματα τών φιλημάτων ήν

τοΰ έχθροΰ λυσιτελέστερα κα\ αίρετώτερα. Έπε\ ουν

συνέστησεν έαυτοΰ τήν άγάπην ό καλδς έραστής τών

ήμετέρων ψυχών , δι' ών καΐ άμαρτωλών ήμών Χρι-

στδς ύπέρ ήμών άπέθανε * διά τοϋτο άντερασθεΐσα ή

νύμφη τοΰ άγαπήσαντος δείκνυσιν έν έαυτη έγχείμε-

νον διά βάθους τής άγάπης τδ βέλος ■ τουτέστι τήν

τής θεότητος αύτοΰ κοινωνίαν. Ή γάρ άγάπη έστ\ν

δ θεός , καθώς είρηται , ή διά τής κατά τήν πίστιν

άκίδος τή καρδία έγγενομένη. Εί δέ χρή καΐ δνομα

τοΰ βέλους τούτου εί-εϊν, εδρομεν δ παρά τοΰ Παύλου

έμάθομεν , δτι τδ βέλος τοϋτό έστι πίστις δι' άγάπης

ένεργουμένη.

Γιιίεί ευδρ'κίθηι ίη οογ ρεηείΓ»!. ^υο(1 δί βΐίβιιι Ιεΐί ηυ]υδ ηοηιβη ίηιΐίοαηάαπι βδί, ςυοϋ άίάίοιπιυδ 3

Ρβαίο" (Ιίβεηιυδ, ηϊωΪΓοαι οοο ΙεΙυηι ββδβ ίϋβιη ρβΓ άίΐβοΐίοηβηι ε(ϋε3θίΐεΓ 86 άεοΐ3Γ3η(επι.

ΕηίιηνβΓΟ 1ι?εε Ίΐα 88 ΙιαϋοηηΙ, υΐί οιιίηιιβ τίϋβ- Άλλά ταΰτα μέν έχέτω ώς αύτψ δοκεΐ· ίδωμεν δέ

όΐΐατ : ηυηε νίιίεηηιυδ εί ϋΐηιη ίηΙΟΓΓΟ^ΐίΙίοηοηι, κα\ τήν παρά τών παρθένων προσαχθεΐσαν έρώτησιν

φΐ3ηι νίι-^ίηοδ ιηη^ίδίτχ δυαί ρΓΟροηυηΙ : (}ιιίά τή διδασκάλω. ΤΙ άδεΛριδός σονάκύάδεΛφιδοϋ', ή

άί^β)·ι ου$ηαΙα» Ιηηι α οοςηαίο, ο [οτηιο$α ίηίίΓ χαΛη έ^ γυταιζίτ ; τί άδεΛφιδύς όον άηο άδε.Χφΐτ

" Ρυηΐ. γχχχι, 3. " Ριον. χχνιι, 0. 911 0αΐ3ΐ. ν. 6.
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δρύ, δτι ούτως ώρχισας ι)μάς ; Τοιαύχην δέ τινα.Α ηηΐϊΐτη ? ηιιϊά εοί/ηαίαί Ιαια α οο^ηαίο άίί[{Π;ηίΐοά

δοκεΐ μοι'περιέχειν ή ρήσις διάνοιαν, καθώς ή άκο-

λουθία τών προεξητασμένων είκάζεινδίδωσιν Επειδή

γάρ αί παρθένοι είδον τήν καλήν Εξοδον της ψυχής

νύμφης , δτε προσεφύη τω Αόγω ή είποΰσα , δτι

,Εξϊ\Λθετ ή ψυχή μου έν Λόγφ αύτον. Καί Ιγνω-

σαν, δτι έζήτει έξελθοϋσα τον διά σημείων ούχ εύρι-

σκόμενον , κα\ έκάλει βοώσα τδν ούχ ύπακούσαντα

τοις δνόμασι · διά τοΰτδ φασι , Ιίώς έπιγνώμεν αύτδν

ήμεϊς , τδν μηδενΐ σημείω γνωριστικφ εύρισκόμε-

νον , 8ς ούτε υπακούει καλούμενος , ούτε κρατείται

ζητούμενος; Περίελε τοίνυν κα\ σΰ των δφθαλμών

των ήμετέρων τά θέριστρα, δπερ έποίησαν έπΐ σοΙ

οι της πόλεως φύλακες , ίνα τις γένηται ήμϊν όδηγία

πρδς τδ ζητούμενον. Είπέ , τις εστίν άδελφιδός σου,

καθ' δ έστιν εν τώ λόγω της φύσεως. Δδς ήμϊν έφο-

δον της έπιγνώσεως αύτοΰ , διά γνωριστικών τίνων

τεκμηρίων, σΰ τοΰ καλοϋ πληρωθεϊσα, και διά τοΰτο

γενομένη καλή έν γυναιξί. Γνώρισον ήμϊν τδ ζητού-

μενον, κα\ δίδαξον ήμας, δι' ών εύρίσκεται σημείων

ό αόρατος, ώς μηνύσαι αύτώ περ'ι τοΰ βέλους της

άγάπης, ψ μέσω τέτρωσαι τήν καρδίαν , διά της

γλυκείας όδύνης τδν πόθον έπαύξουσα. Κρεϊττον δέ

αν εΓη , πάλιν τήν αύτήν (5ήσιν έπαναλαβεϊν £π\ λέ

ξεως , ώς άν έφαρμόσοι ή τοις ίητοϊς έκτεθεϊσα διά

νοια. ΤΙ άδε.Ιριδός σον άιίδ άδεΛριδού , τ) χαΛή

έν γνναιξί ; τΐ άδεΧφιδός σου άπό άδεΛριδιύ,

δτι οΰτως ώρκισας ήμάς ; Άκούσωμεν τοίνυν της

ακριβώς περιελομένης τδ θέριστρον , κα\ άνακεκα-

ϊΐα ϊατ^)ατα»άο ηο$ α&ιήηχε'ήί ? Εα νει·Ι)3 Ιαΐβιη

ιηίΐιί (ΌΐιΙίηοΐ'β δειίδΐιιη νϊϋεηιιιι·, ηυβιιηκίιιιοιίιιηι

8Χ Ϊρ83 Γ8ΠΙΠ1 ]3ΙΠ ίΐ1ι|ΙΜΜΐ:ΐΙΊΙΙΙ1 δ8Π8 0θη]ϊεθΓ8 Η-

<·ΐ!ΐ : Ο ιι ϊ :ι νίάεηιηΐ νΐΓ^ίκεβ ρΓ3;εΐ3Γαηι ίΙΙαηι βηί-

Π136, (|ϋ»ί δρ0ΙΙ33 8δΙ, β^ΓβδδϊυΐΙΟΐη, ΟΙΠ1 ΥβΓίΐΟ 80

3<]]υης6Γ6ΐ, Ιιϊδ νβτ1>Ϊ8 ιΐδ» : Εφτβιια ειΐ αηΐηιι

ηιεα αά ιεηηοηεηι ε]ιι» ; φιία ϊΐεηι εοξηονεηιηΐ,

ςικχΐ 6ςΓ68$α α,υβεδίεηΐ ϊΙΙαιιι , ςιιί ρ*: ι- 8ί@ιΐ3 ηβ-

ςυ'ιΐ ϊηνεηϊπ , 3ε νοεβνεπί βυηι φΐί ηοιηίηιιιη

3ρρεΙΐ3ΐϊοηίΙ)υ8 ηοη .ιοΊιϋιβΙ 3ΐΐΓεπι ; ί(1εΪΓεο ]3ΐη

φίητυιιΐ 1 1 ο ο φίοιίαιηπιοάο : (}ιιί ηο8 π^ηοϊοοπιιυ

ευηι ςυί ηυΙΙο 8ί^ηο π:ρεππ ροΙε8ΐ υικίβ αξηο-

$ε3ΐυτ? ηυ'ιρρε ειπη νοεαίιΐδ ιιοιι ηικίίηι, εΐ ςιιχβί-

1υ8 ηοη εοηιρΓβηειιο,3ΐυΓ ? ΑάΊπιε ηο8ΐΓΪ8 βΐίαηι

^ οευΐίβ νεΐ3, ςιιοιΐ Ιίυΐ ευ$ιο(1ε3 είνίοιίβ ΓεεεΓυηΐ,

πΐ α,υηηκίαηι ςυββί πιηηικίυοίίοηοιι :κΙ ίά (\υοά

φΧΓΪιηιΐδ οοηδεςϋβηιιιι·. I > ϊ < ■ > ιο , ςυΐβ 8ΪΙ εοςηβΐιι»

Ιυιΐ8, (]υαΐεηυ$ γοπιπι ίη ιΐ3ΐυΓ3 εχβίβΐίΐ. Οοιηιηοη-

8ΐΓ3(ο ηοϋίβ νΪ3ηι εοςη'ιΐίοηίβ ε]υ$ ρετ 3Γ^ΐΗΐιειι(3

(|ΐι<ι:ιΙπ[ΐ], (Ιο φΓιοιίδ 3^ηθ8θί ρθ88ί(, ο Ιιι (]ΐιχ ριιΐ-

επΓ3 ί3εΐ3 ε8 ϊηΐεΓ ηιυΙίεΓεβ, ρΓ0ρ(βΓβ3 ςιιοϋ ϊ 11ο

1)θ)ΐο Γερ1εΐ3 βίβ. ΙηοΊεβίο ποΙμκ (]ικη1 ςιιχηηιιΐδ/

Οοεειο ηοβ ρεΓ ςυχ βϊ^ηα ΓερεηβΙυΓ Ϊ8 ηιιί ηοη

οΐ'πιΊΐιΐΓ, υΐ 8ί«;ηίΓιεεηιυ8 ίρβΐ άε <)ίΙεεΐίοηί8 (εΐο,

ςυο ρεΓ πιεάίυηι εοΓ νυΙηεΓ3(3 ε8, 3ΐΐ£εηβ αΌκίίΙε-

γϊικιι Ιιιιπη ρεΓ ηυηε άοΙΟΓβπι. ΡιιεΓίΙ βυΐεηι ιηο-

ϋιιβ ΓυΓ8υ$ (1ε νεΓϋο αά νεΓϋυιη Ιιοε αΊεΐυπι τερε-

ΐεΓ8, ιιΐ εχρο8Ϊ(3 πιοάο 8εηΐεηΐί3 τβΗ)Ϊ3 ΐρβϊδ 30-

λυμμένης, τώ της ψυχής όφθαλμψ βλεπούσης πρδς ς;

τήν άλήθειαν πώς υπογράφει αύταΐς τδ ζητούμενον;

πώς ζωγραφεϊ τώ λόγω τοΰ ποθουμένου τδν χαρα

κτήρα ; πώς όπ' Βψιν άγει ταϊς παρθένοις τδν

άγνοούμενον ; Επειδή γάρ τοΰ Χριστού, τδ μεν άκτι-

στόν έστι, τδ δέ κτιστόν ■ λέγομεν δέ άκτιστον είναι

αύτοΰ , τδ άΐδιόν τε καί προαιώνιον , καΐ ποιητικδν

πάντων τών δντων , κτιστδν δέ τδ κατά τήν ύπέρ

ήμών οίκονομίαν συσχηματισθέν τψ σώματι τής τα-

πεινώσεως ήμών " μάλλον δέ δι' αυτών τών θείων

(Ιημάτοιν τήν περ\ τούτου διάνοιαν βέλτιον άν εΓη

παραθέσθαι τώ λόγψ. "Ακτιστον λέγομεν τδν έν άρχή

6ϊτα Λόγον, τδν δι' ου τά πάντα έγένετο , και ο\ι χω

ρίς τών γεγονότων έστιν ουδέν · κτιστδν δέ , τδν

σάρκα γενόμενον , και έν ήμϊν σκηνώσαντα , οζ κα'

οοπιηιοάεΙυΓ. (Ιηιά άίβετί οο^ηαΙη$ ηιια α ακριαίυ,

ο (οηηο$α ίηΙβΓ ιηηΙίετβε? <μιπί εοφηαίχι» ιηα» α οο·

ριβίο (ΙίβΊτι , ηηοά ϊΐα )Ητε]ιχταηάο ηο$ α&Ιτ'ιηχε-

π'ι ? ΙΙίιιε ]αηι 3υ(1)3ηιυδ εαηι επί νείηηι Πκ ίοϊ

ρτθΓ8η8 3(1εηιρΐυπ) ε8ΐ, ηυ3:()υε ηριτίο ηηίιιιί οειιΐο

νεΓΪΐ3(ε[η ίιιΐιιείυΓ : ςυο ραείο ιΐεκι τϋιίι εϊβ ςυοά

φκιτοΐκιΐιΐ ? ςυί α'ερίη^ίΐ αά νϊνιιπι θΓ3ΐίοηε 8υ3

Γοπη3ηι άεΐϊάεΓλΙΪ ? φή μιΙι .ΊϋριΌΐιιιη νΙλΙιπΙ νίι-μί-

ηίυυϊευηι ςυεηα ί^ηοΓ3ΐ)3ηΐ? Ουί3 εηίπα ΐηΟπϊδίο

ςιΓιι1(ΐ3ΐη 0Γ63ΐυπ) ε3(, φΐίαΌΊιΐη ίικ π·:ιΐιιιη : ει ίη-

ΟΓεβίυηι νοε3ΐηυ3 ίΠικ! ίρβυηι ςυοα1 ίείεπιαηι ε$ΐ,

αε 8χευΙΪ8 ρΓίιιβ, ει 3 φΐο τεβ υηίνεΓ88Β εοηϋϊΐ»

$υηΐ : εΓε3(υπι νεΓο, ηυοά οΐ) 8ΐΐδοερΐ3ΐη ηοβίΓΪ

ε3083 3(]ιηίηί8ΐΓ3ΐίοηεπι εοηΓοηηβΙυπι 68( 3ά $ίπιϊ-

ΙίΐυαΊιιεηι εοΓροήβ ηυηιί1ίΐ3ΐί8 ηοβίΓΧ. Υβΐ ροΐίυς

· » » ! .
σαρχωθέ'/τος ή έμφαινομένη δόξα δηλοϊ , δτι θεδς ϋ Γυει-ίΙ 3ΐφΐε ηιείϊυβ ρεΓ ϊρδ3 νεΓϋβ «Ιίνϊιια δβηΐεη

Ιί3ΐη Ικιπιιη 3ΐι1)]ίεεΓε ςυαβί οευΐίδ. ΙηεΓεβΙυηι άί-

είιηυβ ΥειΊιυη), φΐοά ίηίΐϊο η-πιιιι εχ8Ϊ8ΐε1>3(, ει

βεηιρεΓ εΓ3ΐ αρικί ϋειιηι, εΐ εΓ3ΐ ϋεηβ ΥβΓΐ)υιη,

ρεΓ ηυοϋ ΓϊοΙ» δυηΐ οηιηΪ3, ει δίηε ηυοηίΐιιΐ εοΓυιη

ΓβοΙαπι εδί ςηχ Γβεΐ3 δυηΐ 9'. 0Γ83ΐυιη3υΐεηι ίΐΐυηι

α'ΐείπιιΐδ, ςιιί < :> ι ο Γβεΐυδ εβί, α δϊ1)ϊ ΐ3ηεΓηαευΙυιιι

ϊη ηοΙ)ϊ8 εχ&ίΓυχίΐ, ΐη ςιιο εΐϊ3ΐη ίηεβΓηβίο εΐυεεηβ

§1οιΪ3 ίηοΊεβΐ ςυοϋ ϋειίδ ρ3ΐεΓ3εΐυ$ κίι ϊη εαηιβ :

οιηηίηο, ϊιιςυβιη, ϋευδ υηί@ειΐ3 ϊ 11ο, φΐί Ρυίτϊδ ίη

βίηίϋιιβ εχδϊδίίΐ, οιιιιι Ϊ13 Ιοαηηεδ ύίχβΗΐ : €οη-

ίρεχίιηιιι ςΐοήαχη ε)ΐι$ (αΐηυϊ Ιιοιηο οι·:»ι ιριοι! «·ει·-

)ΐεΙ>3ΐυΐ', νεπιηι ί(Ι (\ηοά ρεΓ ϊΐΐυηι εοςιιοδεϋϋαΐαΓ,

έφανερώΟη έν σαρκ\ , Θεδς πάντως ό μονογενής , δ

έιΐ τοϊ; κόλποις ών τοΰ Πατρδς , ούτως είπόντος τοΰ

Ιωάννου, δτι ΈθεασάμεΟα ττ}>· δόξαν αύτοΰ· καί τοι

τδ φαινόμενον άνθρωπος ην, άλλά τδ δι' αύτοΰ γνωρι-

ζόμενον,.ΐ£5£α>· φησ\ν ώςμονογενούς παρά Πατρός,

χΛήρη χάριτος καί άΛηΟείας. Επειδή τοίνυν τδ μέν

άκτιστον αύτοϋ, καί προαιώνιον, και άϊδιον, άληπτον

μέν καθ' δλου πάση φύτει κα\ άνεκφώνητον ■ τδ δέ

διά σαρκδς ήμϊν φανερωθέν , δύναται ποσώς κα\ ές

γνώσιν έλθεϊν ■ τούτου χάριν πρδς ταύτα άεΐ ή διδά

σκαλος βλέπει , και περι τούτων ποιείται τδν λόγον,

δσα δύναται γενέσθαι χωρητά τοϊς άκούου*ι. Λέγω

" ίθ311. 1 , 3.
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εφανερωϋη εν σαρκΐ, ό έν μορφή θεού υπάρχων, χαι

τφ δουλικφ προσωπείο) διά σαρκδς συναναστραφε'ις

ΜΜ ειΐ αιαίχα «Ι νβη'ΜΜ '*. Ο,υίί ΊςιΙυτ \ύ, ψιοιΐ

III ΙΤ31ΙΙΙΙΙ ΪΠ ίρδΟ 681, 1·1 «ι·ι·||Γΐ8 ρηοδ, βΐ ίΕίβΓ-

ηΐΝΐι, ιιιαηβΐ ίηευιηρΓεΙιεηδίυίΙβ :ιΐΐ|υβ ίιιββ;ιΙ)ίΐ6 ίη

ιπιί νβΓίυιη οηιηί ιΐϋΐυτχ : «μκχΙ ηπίο» ιιουίδ ρβΓ

εηιηβιη ρηΐβΓαοΐιι ιιι ββΐ, ζΐίηπα οχ ραΓίβ ίη Γο^ηΐ-

Ιίηηβπι νβιιϊιβ ροΐβδί, ηΙοιιχο δβπιρεΓ ΓεβρίείΙ Ιιυε

ηη^ίεΐΓ*, (1ΐΊ|πο Ιιίϋ Ββηιιοηβηι ίιιβίίΐιιίΐ, ςπαΐβιιιΐί

οοπιιη Οίψ.ιοοδ ··.>*·· βιιοϋΐοΓεβ ροδδΐιηΐ. ΙηίοΙΠ^ο

οιιΐοηι ηΐ3£ΐ>ιιιη ϋΙικΙ 3ϋιηίηίδΐΓ3ΐίοιιΪ8 ηι^βίεπιιιη,

ρβΓ ςΐΙΟ<1 ΟβΙΙδ ίη ε3Π1β ρ3ΐθί301ϋ8 6δΙ, ΠΙΐί 6X51-

δίεΐαΐ ίη Γογπι3 0οί, 61 ίη δβι-νίΐί ρεΓδοηα ρβΓ ΟΛΓ-

ιιοιη οιπιι ΙιοπιίηίΙηΐδ εδί εοηνβΓδ3ΐυδ, πηί ροδίεα-

ηΐΙ3Π1 δβΐΐΐεΐ ίη δβδβ ρ<Τ ρπηίίΐίιΐι 01)110X13111 ΙΙΙΟΓίί

εβΓηίδ ηβΙιίΓαηι Γβ^ερίι, ςιοπι ρεΓ νίΓ|»ίηίΐ3ΐειη

τοις άνθρώποις , δς επειδή άπαξ πρδς έαυτδν έπε -

σπάσατο διά της άπαρχής τήν έπίκηρον τής σαρκός

φύσιν , ήν διά τής άφθδρου παρθενίας άνέλαβεν , άε'ι

τή άφθαρσία συναγιά£ει τδ κοινδν της φύσεως , διά

των ένουμένων αϋτώ κατά τήν κοινωνίαν τοΰ μυστη

ρίου , τρέφων τδ έαυτοΰ σώμα τήν Έκκλησίαν , χαΐ

καταλλήλως τά έκφυδμενα διά της πίστεως αυτού

μέλη τω κοινω σώματι έναρμόίων 1 ευπρεπές τδ πάν

άπεργάζεται , ές δφθαλμοϋς , καΐ στίμα κα\ χείρας

κα\ τά λοιπά μέρη , πρεπδντως κα\ άρμοδίως διατι-

θε\ς τοϋς πιστεύοντας. Οϋτω γάρ φησιν δ Παΰλος ·

δτι "Εν μέν έστι σώμα , ποΛΛά δέ μ£Λτ\. Τά δέ

ιηοορπιρι»,!, 3.«υιι,ρ8ίΐ, δβπιρεΓ ιιηβ ειιηι ρπιηίΐίϊδ Β μέλη πάντα ού τήν αύτήν έχει τάίιν , άλλ' Ιστι τις

»3ηεΙίΠ<3ΐ 6011111111116111 ΠΒΐΙΙΓΟβ ΙΙΟβίΓίΒ 1113883111,

ρβι· υη'ιΐοδ δίϋί πιΐίοηε ρβπίείρβιίοηίδ ιη}'δΐβπί ηιι-

Ϊϋ8, βίβιΐδ εοιριΐϋ βϋϋπι, ηίπιΪΓυη) ΕοεΙεβΊβηι, ει

εοηνεηίβηΐβ ο,υΒϋηηι ρβΐίοηε ηιεπίϋΓβ 5ί1)ί ρεΓ 0-

<3επι 3(ίιΐ3δεβηΐ:3 εοπιηιιιηί οοι-ροι-ί 38ΒΙυΙίη3η8,

ιΙΙιιϋ ίρδίιιη Ιοίυιη ϋεεοπιιη πβιίαίι ΟΓε.ΙειιΓιουδ ίη

οουΙοβ, ίη 0δ, ίη αΐ3ηιΐδ, ίιι ηιβηιΙΐΓβ τείί^υβ (|β-

οεηΐβΓ βρίεουε ϋβΙιίοϋΓιβ. 8ίο ειιίηι ΡΒΐιΙυβ αίι :

Οοτρηι ηιιίάιηι νηαηι ί»ί, ηκιηΙίΓα νετο ηιαίΐα»3.

0ιηιιΪ3 αιιίβηι ιηβιιιΐιι-α ηοιι β]υδϋβιη δυηΐ οηΐίηίβ,

βεϋ 681 ψι\ά3τα ίη Ιιοο εοΓροΓβ οειιΐιιβ, ΐ|υϊ ιηβηυηι

ηοη εοηίβηιιιίΐ : εΐ $ί ουίδ ιβριιΐ βδΐ, ρβϋεδ ιιοιι γ6-

ϊ"01ί, δβϋ ΙβηιρθΓ31ϋΓ ώΐβΓ δβ ΙΟίαΠ) ρβΓ Ι116Ι1)Ι)Γ3

εοΓριΐδ εΙΓοειίοιιυη) νβπείβιβ, ηε ηιβηΐϋΓα ε«ιη Ιοίο

■Ιίβδί,ΐε*»!. Α1ςηβ Ηαο δβηΐεηΐία ρβΓ χη\ΜΛ Ζ Ο ΤΤ?Γ1τΓ?· ' Αϋξήσω^ ™'

ροδίΐα. 6ΐ3Γίϋ8\6Ϊ,„.β ι * * λ* .°· Λ*:*^****^**™*****,**».

χαϊί δφΟαλμδς έν τώ σώματι μή καταφρονών της χει-

ρδς, και κεφαλή τις ων, οϋκ άπωθεϊ-αι τοϋς πίδας,

άλλά συγκέχραται πρδς έαυτδ τή ποικιλία τών ένερ-

γειών άπαν διά τών μελών τδ σώμα, ϊνα μή στασιάζη

πρδς τδ δλον τά μέλη. Ταύτα δέ δι' αίνιγμάτων προσ-

θε\ς τά νοήματα , έπ'ι τδ σαφέστερον, προάγει τδν

λόγον, ειπών ■ δτι "Εθειο ό θίός έκ τη ΈχχΛτ\σίι,ι

άχοσζό.Ιονς, χαΐ προρήτας , καϊ διδασχάΛονς,

χαΐ χΰψέπις , αρύς τύγ καταρτισμών τών άγίωτ,

£ΐς Ιργον διακονίας, είς οίκοδομι^ν τον σώματος

τον Χριστού · μέχρι καταντήσωμεν οί πάντες είς

την ένοτητα της πίστεως καϊ της έπιγνώσεως τοΰ

θεον,είς άνδρα τέ.Χειον,εΙςμέζρον Ί)ΛιχΙαςτον πλη

ρώματος τον Χρίστου. Κα\ πάλιν ■ Αϋξήσωμεν, φη-

ροδίΐα, εΐ3Γίυδ (ΙείικΙβ Ιυ<|ΐιίΙιΐΓ, ειιιιι »ίΐ : ίοιίίίϊ-

ΙαϊΙ ίη ΕοοΙαϊα ϋοα αρο$1ο1οι, γ,τορΙιΟαί, άοοιο-

τβχ, ρααίοτεα, αά εοαΐ)ηι»ηΙαύοη(ηι ίαηείοτιιηχ, αά

νριι$ ηιϊηί*/<Ηί, αά α·άΐβαιύοηαη ίοΓροπ'ί Οιή$Ιϊ ;

>·· .·»«.*<■ βναάαιηη$ οηινε» ιιι αιιίΐαΐεηι [ιάε'ι εΐ ααηίίίο·

κίι ΕϊΙϋ Οβϊ, ιιι νίηοη ρετ{εεΐνηι,χη ηιε:ι$ηταιη ι(ο-

Ιητα· ρεν[βαϊο··ί» ΰ/ΐΓίϊίί,ν. Ιίΐ ΓΙίΓδίιιη : ΛάοΙε$εαιηιι$

ιιι ίρ8ΐιιιι ρετ υΜϊύα, ααϊ αϊ εαριιΐ €Ιιή&ΐιΐ5, εχ ανο

ΙοΙιιηι εονρχίί ι οαφηεηίαίιιηι ει εοιιιραειηιη. ρετοιηηεηι

οοηιιηίιχηταιη ·ιι6ΜΪηι«Γ«(ίοηϊι , ρΓο νϊ ηειαπην

»ηίη$εη]η$(ΐιιε Μΐιηΰη, εοτροπί ίπίΓίΐιιβη/κηι εαρίί ,

αά εχίΐηιείίοηειη «ιιι ίρίί«5 ίιι άίίεείϊυηβ". ^ι1;1^ε ϊί

ςυίδ ΕεεΙεδί3ΐη ίηΐυβίιιι·, 3ΐ1 ϋΐιΐ'ίδΐυιιι ρΐηηε Γοβρίοϊΐ

Ι|Ιΐί δβίρδΙΙΙΙΙ ρβΓ 3εο.68δίθ||<:ΐ11 60ΓΙ1Ι11 (|θί ββΓΥβηΙυΓ

<τπ''ς,ίί ον πάν σώμασνναρμνΛογούμετον χαϊ σνμ-

6ι€ίΐζόμενον,διά πάσης όρής της έπιχορηγίας χατ'

ένέργειαν ίνμέτρφ έ%·ές έχάστον μέρονς τηναΰξη-

σιν ποιείται τον σώματος αϋτον, είς ο'ικοδομην έ»·

άγόπη. Ούκοϋν ό πρδς τήν Έκκλησίαν βλέπων, πρδς

τδν Χριστδν άντικρυς βλέπει, τδν έαυτδν διά της προσ

θήκης τών σω^ομένων οίκοδομοϋντα κα\ μεγαλύνον-

τα. Ή τοίνυν άποΟεμένη τών δμμάτων τδ θέριστρον,

καθαρώ τφ όφΟαλμω τδ άφραστον δρα τοΰ νυμφίου

κάλλος · κα\ διά τοϋτο τρωθεϊσα τώ άσωμάτιο και

οιαπύρψ βέλει τοΰ έρωτος. Έπιτεταμένη γάρ αγάπη

έρως λέγεται - ψ ούδε'ις έπαισχύνεται , δταν μή κατά

σαρκδς γένηται παρ' αύτοΰ ή τοξεία · άλλ' έπικαυχα-

:αι μάλλον τώ τραύματι , δταν διά τού βάθους της
«ϋίΓιοαΙοΙ ιιΐ3]οΐ'οιηο(1ί ,ίι, ί(Ιβ(Κ((ΐε6ΐί3Πΐ Ιι,τβοιΙβροδίιο ^καρδίας δέξηται τήν τού άθλου πίθου ακίδα. "Οπερ

νέΐο οευίοι υιιι, ίηβΟαοϊΙβιιι δροηδϊ νβηιΐδίαΐεηι οειιΐο δή χα\ αύτη πεποίηκε ταϊς νεάνισι λέγουσα - δτι Τί-

ριίΓΟ ίηΐυβίυτ, ρβΓ ςιΐ3ΐιι νυΙηοΓ3ΐθΓ ΐείο <}ιιοι1αιιι τρωμένη άγάπης εΙμί.

31110ΓΙ8 ίηεοΓροιεο εΐ ί^ηϊΐο. Είειιίηι άίΐεοΐίο νεΙιεηιβηΐίοΓ άίείΙυΓ 3ΐηοΓ, ευ]ιΐ8 ηειιιίιιειη ρϋάεΐ, ευηι ηοιι

ίη εβΓηβιη Ιβΐιιιϋ ίρδίιΐδ ύβίϊ^ίΐυΓ, $εο! ροΐίη^ δε ηυίδηυε ]αοΐ3ΐ οί) νηΐηυδ Ιιοο, υ1)ί ίη ίιιιο εοΓϋε

ύββκΙβΓΗ βχΐι·3 Γβδ 0Γ38535 ροδίιί βιΐδρίϋβιη ΓεεβρίΙ. 1(1 ςϋοά Ιι»30 ειϊ3ΐη ΓεείΙ, εαηι άΛ ]ιΐϊ6ΐιε«ΐ3δ ;ιίι :

Α άίίβειϊοηε ναΐικταία ίΐιιηεφο

Τβιηβίδί βιιίβηι 3ι| ρβΓΓεειίοηβιη ΙβηΟηι ηιοάο

ρΐΌ8Γ6883 δϋ, ρυδ1β3(|ϋ3ΐιι ΙΒηιειι ίηαΐεβΓβ ϋβΐιεί

εΐ'ιαιιι νίΓ8ίηί|,„8 νεηιΐϋΐηίοιιι δροιιβϊ, ηοη δίβΐίηι

«ίίείΐ, φΐοΛ 6ΐ·3ΐ 3|> ίηίιίο (ηβε εηίηι Πβι-ί ροΐβιαΐ,

«Ι νί νοΓ&οπιιιι ραΙβίίβΓβΙ ίϋ ςυοιΐ εδί ίηείΓβϋίΙε),

Ή τοίνυν ές τοσούτον τελειδτητος προελθούσα,

έπειδή έδει χα'ι ταΐς παρθένοις έπιδεϊξαι τού νυμφίου

τδ κάλλος , οϋκ εκείνο λέγει δ ην έν άρχή · ούδέ γάρ

οΓόν τε ην δυνάμει λόγου φανερωθήναι τδ άρρητον ·

άλλά πρδς τήν διά σαρχδς γενομένην ήϋΕν θ:ος

" 1<»η. ι, 14. ·· ΙΟογ. χ„, ΐί ^,. Γρίιοί. ιν, II βη^. «ΒΛΙ. 15, 10.
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νειαν χειραγωγεί τάς παρθένους. "Οπερ 64] κα\ ό

μέγϊς Ιωάννης πεποίηκεν , δ μέν άπ" άρχής ζν,

σιωπή σας · δ δέ έωράκαμεν και άκηκόαμεν , καΐ αϊ

χείρες ήμών έψηλάφησαν περ'ι τοϋ λόγου της Αλη

θείας, τοΰτο δί' έπιμελείας διηγησάμενος. Φησ\ν οδν

πρδς αΰτάς ή νύμφη · 'ΑδεΛφιδός μου Λευκές κιιΐ

χνρρίις , έχΛεΛοχισμένος άπύ μυριάδων. ΚεφαΛή

αύτοϋ χρυσίοϊ Κεφάς · βόστρυχοι αύτοϋ έΛάται,

μέΛανες ώς χοραξ · οΐ ύφθαΛμοϊ αύτοϋ ώς περι-

στεραΐ έχΐ χΛιφώματα υδάτων , ΛεΛονμέναι έκ

γάΛαχτι, καθήμενοι έχΐ χΛηρώματα ύδάτων. Σια

γόνες αύτοϋ ώς φιάΛαι τοϋ άρώματος φύουσαι

μχψεψικό.. ΧείΛη αύτοϋ κρίνα στάζοντα σμύρναν

χΛήρη · χείρες αύτοϋ τορευταϊ , χρνσαϊ , χεπΛη-

ρωμέναι θαρσεϊς· κοιΧΙα αύτοϋ χνξίον έλεφάντι-

νον έχϊ Λίθου σαχφείρου · κνήμαι αύτοϋ, στύΛοι

μαρμάρινοι, τεθεμεΛιωμένοι έχϊ βάσεις χρυσάς ·

είδος αύτοϋ ώς ΛΙβανος έχΛεκτός , ώς κέδροι.

Φάρυγξ αύτοϋ γΛυχασμοΙ , καΐ δΛος έχιθνμία ·

οϋ~τος άδεΛφιδός μου , καΐ ούτος χΛησίον μου,

θυγατέρες ΊερουσαΛήμ. Ταΰτα πάντα δι' ών ή τοΰ

κάλλους γέγονεν ύπογραφή , ού, τών άοράτων τε καΐ

άκαταλήπτων τής Οεότητός έστιν ένδεικτικά · άλλά

τών κατ' οίκονομίαν φανερωθέντων , δτε εν\ τής

γης ώφθη , κα\ τοις άνθρώποις συνανεστράφη , την

άνθρωπίνην ένδυσάμενος φύσιν, δι' ών κατά τον άπο-

στολικδν λόγον, και τά άόρατα αύτοϋ τοις ποιήμασι

νοούμενα καθοραται, διά της τοϋ έκκλησιαστικοΰ κό

σμου κατασκευής φανερούμενα. Κόσμου γάρ κτίσις

έστ'ιν ή της Εκκλησίας κατασκευή · έν ί5 κατά τήν

τοϋ προφήτου φωνήν χα\ 6 ούρανδς κτίζεται καινός ·

όπερ έστί τδ στερέωμα τής είς Χριστδν πίστεως,

καθώς δ Παϋλδς φησι, κα\ γη καινή κατασκευάζεται,

ή πίνουσα τον έπ' αύτήν έρχόμενον ύετδν , και άν

θρωπος πλάσσεται άλλος, 6 διά τής άνωθεν γεννή

σεως άνακαινιζόμενος κατ' εικόνα τοΰ κτίσαντος αυ

τόν · κα\ φωστήρων φύσις έτέρα γίνεται , περ\ ών

φησιν , δτι Ύμεϊς έστε το φως τοϋ κόσμου · χα\,

Έν οϊς φαίνεσθε ώς φωστήρες εν κόσμιο · κα\

άστέρες πολλο\ , οί έν τφ στερεώματι τής πίστεως

ανατέλλοντες. ΚαΙ οϋπω τοΰτο θαυμαστδν, εϊ πλήθη

άστρων έστ\ν , έν τω καινώ τούτω κόσμος ΰπδ τοΰ

θεοϋ άριθμούμενα καΐ ονομαζόμενα , ών τά όνόματα

δ ποιητής τών τοιούτων άστρων έν τοις ούρανοϊς άπο-

γεγράφθαι λέγει. Οϋτω γάρ ήκουσα τοΰ δημιουργού

τής καινής κτίσεως πρδς τοΰς Ιδίους αύτοϋ φωστή

ρας λέγοντος- δτι Τά όνόματαύμών έγγέγραχται έν

τοϊς ούρανοΊς. Ού τοΰτο τοίνυν μόνον τής καινής κτί

σεως έστι τδ παράδοξον, δτι άστρων πλήθος έν αύτή

δημιουργείται παρά τοΰ Λόγου · άλλ' δτι κα\ πολλοί

ήλιοι κτίζονται , ταϊς τών άγαθών έργων άκτΐσι τήν

ο'.κουμένην φωτίζοντες· οϋτως είπόντος τοΰ ποιητοΰ

τών τοιούτων ήλίων ■ Χαμψάτω τύ φως ύμών έμ

προσθεν τών ανθρώπων · κα\ , Τότε οί δίκαιοι

Λάμψουσιν ώς 6 ήΛιος. Όσπερ τοίνυν δ πρδς τδν

αίσθ,ητδν άπιδών κόσμον , και τήν έμφαινομένην τω

κάλλει τών δντων σοφίαν χατανοήσας, άναλογίζεται

8βϋ 638 3ά ΓβεΙβιηίη εβηιβ ρβΙεΓβοΙίοηβιιι ΟβϊςυηΜ

ιιΐΒΐιιι ϋυείΐ. Μβιη βιίβω ιιιββηυδ ίΙΙβ ^βηηββ Γο-

είΐ ", ευιη ιό ηυοά ΐπίΐϊο ΓβΓυηι 6Γ31 δϋεηΐϊο ρΓχ-

ΙβπΙο, δΙυαΊοϊβ οοηιιηβιηοΓΒΐ ΐ II ιια φιοά νΐϋϊηΐΜβ,

ηποά αυάϊνιπΜΐϋ, οι βιΐΓϋοΐαηιηΐ πουυβ ηοκίτβϊ

<»β νβιΐιο νίΐ32. Κβδροιιιΐίΐ ί^ίι-ιΐΓ ίΙΙίβ βροηκί :

ΰοςηαίιι» ηιενε αϊ εαηάϊάη» βί ηιΚαιηάνε, (Ιεαη»

εχ άεοβιη ηιϊΙΙίΰη$. ϋαρηΐ β;ιι«, αιιτηηι ϋβρΗαζ : «'η-

ΰϊηηΐ β/'υ* αύίβίεζ, ηϊ§ή Ιαηηηαηι οοηυ,ι. ΟαιΙϊ β/κ*

ίίειιί εοΐνιηΐχχ , αά αηιιαηιιη εορΐαι, αΰΐηία; ΙαοΙε, *β-

άβιιίΐ$]«χΐα ΰορίαι αηιιατνηι. ΜαχίΙΙχ ίρ*ι'«ί Ιαηηνατη

ατοιηαιη ρΐιϊαίιυ, αηα; ρτοξιηιηΐ ηη^ηβιιία. Ι,αύτα

β/Η* «ιΐίΐί ΙιΙϊα, άηΐΗίαηΐία ηιρ τίιαηι χώβτβη. Λ/αηκ*

>/{(»< Ιοηϊΐεβ, οκΓβίΕ, ρίβηιε ΤΙιαηϊι, \βη(βτ

β/κ* ΙαύβΙΙα β6«τηβα, ί»ι Ιορϊάβ ζαρρίιϊτο. Οτανα

ϊ//ίΐί! οοίηηιηχ τηατηιοτβαι, [ηηάαΐα· $αρβτ αηηαι

6β*β*. 5ρββίβ* ίρίίκ», κί β/βεΐκ* £,ι'6απ«!, «ί ββιΐπ'.

Οαιίατ β;'«* άαΐαάίιια, αο ηχΗϋ ηϊιϊ άε$ίάεήιιηι β!(.

Ιίχο ε&ι οοηηαΐΗε ηιβχι», ει Ιιίε ρτοχχχηιιι ηιειι», βϋαι

ίετιΐίαίειη. Ηχο ηίιηίΓυηι οπιηί», ρβΓ ςα« νεηυβίηκ

β]υ$ (Ιϋρίη^ίΐυΓ, ηοη <|υ% ίη ιΐϊ νίηίΐβιβ οβτηϊ ρβΓοί-

ρϊςϋβ πβηυβυηΐ, ίηιΐίοαπί : $β(1 ϋΐϋ ςυα αάιηίηί-

βΐηΐίοη» ΐβηιροι-6 ρ:ιΐβΓ30ΐ» 8ΐιη( , ουιη ίη ιβιτ»

εοιιβρβεΐυβ ρεί, βΐ Ιπιηΐϋηα ίικΙιιΐϋΒ ηβίατα ουιο ηο-

ηήηίΙ)ΐΐ8 νβΓβίΙυβ Γυίΐ, ρβΓ ηυχ, υΐ 3ρθ5ΐοΙϊεΪ8 νβι -

1)Ϊ8 υΙίηΐϋΓ, βΐίίηι Ϊ113 οβΓηυηΙυτ φιχ ίη ϊρ&ο νί-

άβΓΪ ηεηυβυηΐ, άυιη βχ ίρβίβ Γαοιίδ ϊηΙβΙΜ^υηΐυΓ,

Ιιοο βδΐ, άιιιο ρβΓ ορϊΠοϊυηι πιιιηιΐί βοοίβδϊβδίίεΐ ρβ-

ΙβΠυηΙ". Νβιτί ορίΠοίιιηι ΕεεΙβείχ ςιΐ33ΐ ςυχϋβιη

ΓηυηάΊ ΟΓβαιΐο ββΐ , ίη ςηβ ββευηάυη) ΐΐίαπα ρΓΟ-

ρΐιβίββ νοοειιι, βΐ εοείιιηι ηονιιπι ογ631ιιγ9*, ςυοάββΐ

(ΙηηίΐΒβηΐυηι ΠιΙεί ίη ΟΙιπδΙιιη), ιιΐ Ραυίυβ Ιοςυί-

ΙϋΡ", 61 Ι6ΓΓ3 ηονβ ρ3Γ3ΐ)1Γ, ςΐΙ33 ίΐ!ΐ1)Γ6ΐη ϊ II 86

(Ιβΐϊΐυηι 1)ϊο3ΐ : 61 3ϋιΐ8 ηοηιο ΓοπηΒΐϋΡ, «|ΐιί ρβΓ

£βηβΓ3ΐίοη6ΐη βυρβΓηβηι ΓβηονβΙυΓ αά ίπ>3{ίηβηι

Οβ3ΐοπ5 : βΐ ΙυπΒΪηβπυιη ιιαίυΓβ Γιι αΐία, ϋβ <]ΐιί-

ϋυβ άϊοϊΙυΓ : Ϋο» β*<«« ηιπηάί Ιιιηιεη1. Ιίβηι : Ιη

ηαϋνι Ιι/εείϊ» εοη$ρϊειιϊ Ιαηηιιαηι Ιιιηύηαηα ίη

πιαηάο' : πιιιΙΙβ ι!βηί(|\ιβ 8ίάβΐ3, ςυβ3 ίη ΓιάιΊ Γιγ-

ιιιαηιεηΐο βχοΓίυηΙυτ. Νβςαβ πιίΓυιη νίϋβιΊ άβΙ»6ΐ,

6886 Π)3£η3ΐη δίϋβπιηι ηιυΐΐίΐυάίιιβιη, ηυχ ίη Ιιοο

ηηιηάο 3 Οοο ηυιηβΓ3η|ιΐΓ 3ο ηοηΜηβΙίπι &ρρβΙ1>υ·

Ιιιρ , ηιιοι-υιη βΐίβιη ηοπιίη3 ϊρββ ΟρίΓοχ ίη εαϊΐίδ

εοηδίςιΟΓΪ 8Ϊ I. 8ίε βηίηι βυιΐίο ηονϊ ορίΓιείί εοηϋί-

ΐΟΓβπα 3(1 Ιηηιίηβπβ 8ϋ3 άίεβΓβ : Νοιηϊηα νε$ΐτα ϊη

εαείϊί ίηίεήρία ειιηί '. Νεο 8θΙυηι Ιιοε ηονιιηι εβί ία

ϊ 11ο ηονο Γει-απι ορίΓιείο, ηηοά ηΐ32,ηηηι δί(1εΓυια

ηιιιΐιίακίίηβηι ίη εη εοηάβΐ νβΓϋΐιιη, 8β(Ι ςυπ(1 εΓιβηι

βοΐββ ηιυΐιί εΓεβηΙιΐΓ, ηυΐ ϋοηοπιαι ορβηηη Γ3<1ίί&

οΓοεπι ίΠιΐδίΓβηΐ. 8ϊε εηίηι αίΐ ίδ, ςυί βοΐβδ β]υ«-

νηοά'ι εοηάίΐ : ϋρίεηάεαΐ Ιιιχ νειίτα εοταηι ΑομΜ-

6κ**. ΙΐΡ.Π) : Ϊη1$ε1>\ιη1 χά Ιεηιροηε ]χαΐϊ Ιαηηιιαηι

εοί ίρ$ε'. ()υεηΐ3(1ηιοάΊιιη ΊξίΙαΐ Ί& ςυί δβιΐδίΐεπι

Ιιυηε π»υη(1υηι βδρεχίΐ, εϊ Ιαεεηίβηι ίη ίρβη τεΓυπι

ρυΐεοπίυύίηε δβρίεηΐίβπι εοη8ί(1εΓ3νί(, ΓβΐίοείηβηίΙο

ίίδΐίιηβΐ ρβΓ 63 αυχ δυο οευΐοβ 03(1αηΐ ρηΐεηπίιι-

·' Ποηη. ι. 1. »τΚοιη.ι.·20. " Ιμ. ι,χν, 17. » I ΤίιηοΙη. πι, 15. 1 Μαΐνΐι. ν, 14. · Ρηϋίρρ. ϋ, 15.

' ίϋϋ. χ, 20. * Μααίι. ν, 16. » ΜαΙΙΙι. χιη. 45.
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(Ιίιιβιη ίΙΙηηι ίη38ρβεΐ3ΐ)ίΐβηι, 61 Γοηίειη ββρΊβηΐϊ», Α δι* των δρωμένων τδ άόρατον κάλλος , καΐ τήν πη-

οο]ιΐ8 οΟΙυχίο Γβπιηι ιιαίπταπι 1η εοΓριιβ ηοο Γβιΐβ

£ΪΙ : βίο ςπϊ ιηυηιΐιιιη ηιιηο ηονιιηι ίιι ορ'ιΩείο Εο-

είεβίχ βδρίείΐ, νϊϋβΐ ίη βο ϊΙΙυηι ςιιϊ Ίη οιπηϋιιΐδ

βίΐ οπιηία, ηιηηυ ςαββΐ άυοοιίδ οο^ηίΐίοηβιιι $ιιαπι

αά Ίά ειι]υδ εβρ&οββ ηοη 511111115, ρεΓ ϋΐα ηυχεοιη-

ρι-οηοηιΓι 3ε μβΓοίρί α η ;ι Ιιι πι ηοδΐΓ3 ροδδΐιηΐ.

ΟυβπιουΓοηι ου πι Ιιχ νΪΓ$ίιιβ5 (ςιίΒΕ 5ΐιηΙ οιιίιηιρ)

ρβΐίιίοηβηι Ιιβηε βυαιη ρΓοροηιιηΐ ϋϋ ςιι»; ]αιη 3(1

ρει-ΓβοΐΊοηβηι ευΓ5ΐι εοηΙειιόβΓβΐ , υΐ ρεΓ ιρββηι 1ϊ-

<β3ΐ 6Ϊ8 ΐηηοΙββεβΓβ (ΙβδίϋβΓαΙυηι : ρβΓ βα ςιΐΓβ 53-

Ιυΐϊδ ηθ5ΐΓ33 ε3ΐΐ53 ρ3ΐβΓ3εΐ3 ηοϋίδ βυηΐ, ςικίδί άβ-

ΙίηεβΙ 6)8 ϊικϋεϊί, άε ψιίυυδ 3£ηθ866Γβ ςυχδίΐιιιη

ροδδίηΐ. Αιίεοςαβ άβ Ιοίβ ΕοεΙβκία ιιηο βροηδϊ οογ-

ροΓβ Γαοΐο, ρ«εϋΓΐ3Γ6ΐη ςιιβιηιίβηι βεηδυιη άβ ςυο-

γήν τή; σοφίας, ής ή άπό|1όοια τήν των δντων συν-

εστήσατο φύσιν οΰτω κα\ ό πρδς τδν καινδν τοϋτον

κόσμον της κατά τήν 'Εκκλησίαν κτίσεως βλέπων,

έρά έν αύτφ τδν πάντα εν πασιν δντάκαίγινόμενον,

διά των χωρητών τε κα\ καταλαμδανομένων ύπδ της

πίστεως ημών χειραγωγούμενος τήν γνώσιν πρδς τδ

άχώρητον. Ου χάριν έπειδή ταύτην προσάγουσι τή"

πρδς τδ τέλειον άναδραμούση ψυχή τήν αίτησιν αϊ

παρθένοι ψυχαΐ τοΰ γνωρισθήναι αύταΤς τδν ποθού-

μενον · διά των έπι σωτηρία φανερωθέντων ήμίν υπο

γράφει ταΐς παρΟένοις τά τοϋ ζητουμένου γνωρί

σματα. ΚαΙ πασαν τήν 'Εκκλησίαν Ιν σώμα τοϋ

νυμφίου ποιήσασα, ίόιόν τι νόημα δι' έκάστου τών

μελών έν τή υπογραφή τοΰ κάλλους ενδείκνυται, δι*

ΓώεΙ ιποιιιΙιγο ίιι ρυΙοΙιπΙυΛίιιίδ ϋΌϋοπρΙίυηε οβΙβη- " ων δλων έκ τών κατά μέρος θεωρουμένων , τδ τοϋ

σώματος κάλλος συναπαρτίζεται.

Αρχήν οΰν ποιείται της διδασκαλία; τήν προσεχή

καΐ οίκείανήμϊν. Έκ γάρ τοϋ σώματος της κατηχή

σεως άρχεται ■ ώσπερ δή κα\ δ Ματθαίος πεποίηκεν,

έκ τοϋ Αβραάμ τε κα\ Δα6\δ γενεαλογήσας τδ κατά

σάρκα μυστήριον, τω μεγάλφ Ιωάννη έταμιεύσατο

τοις ήδη διά τούτων στοιχειωθεϊσι τήν έξ άϊδίου νοου-

μενην άρχήν, και τδν τή άρχή συγκατανοοϋμενον

Λδγον εύαγγεβίσασθαι. Διά τούτων τοίνυν τών νοημά

των ή νύμφη μυσταγωγεί τάς νεάνιδας, δτι ού πρό-

τερον έπ\ τδ άληπτδν τε κα\ άόριστον εύαχθήσεται

ημών ή διάνοια, πρ\ν τω όφθέντι διά της πίστεως

(1ί( : φπ1·π·> υιιίνβΓ5Ϊ8 δϊη£ΐιΐ3ΐίιη εοιΐ5ί(ΐ6Γ3ΐί8, εΐε-

ςαηΐϊα οοτροπδ 1013 οοιιΓοπιιαΙιΐΓ ει αϋβοΙνίΐυΓ.

ΟπΙ'ιΙιιγ νεΓΟ ιΐοοίπιιιιηι 1ΐ3ηε 3 ρπηοίρίο ιιοη

ρΓοευΙ 3 ηοΐιίδ Γειηοΐο, ηεηυε αΐίβηο. Εΐεηϊιη 3

< ΟΓροΓε ίηείρίΐ ίηδίπιεί'ιοηειη , ςιιεηΐ3ΐ1πιοϋυιη εΐ

Μ3ΐ11ιχιΐ8 Γεεϊΐ \ Ν;ιιη ίβ :ιΙ» Λιίαιικι εΐ 1».ι\Ϊ.Ιι: Γερε-

ιίΐο Ιοη^.ι ίβπβ 03Γηί8 358υηιρΐ3: ηΐ)'5ΐβΓίο, ιηα^ηο

ΗΙί ^03ηη^ ίιι Ιιί8 νείιιΐ είειηεηΐίδ ει ρΓΪιιείρϋδ εοη-

5ΐϊΐυΐϊδ π>ιτν;ινίί υΐ ΠΙυά ρΓΪηείρίιιοι, ςιιοά :ι1ι

χΙεΓηο ΊπίεΠΊ^ιΐιΐΓ, ε( ΥβΓΐ>υιιι ψιοΰ υι>3 ευιη Ιιοε

ρΓΪηεϊρίο ϊηΙεΙΙίςίΐιΐΓ, Εν3ηξ;εΙίο 8υο ιΙι-Μτϋκτεΐ.

ΡεΓ 035 ίμίΐιπ' 5εηΐεηΐί35 8ροη53 ]υνεηειιΐ35 νείιιΐ

ίηίΐίϊΐ, οιΐΜΐ ιιιοιίί ηο5ΐΓ3 ιιοη ρηιΐδ 3(1 ιΙΙπιΙ ίηεοιη-

ρΓβηεηδϋηΙβ 3ε ϊηΒηίΙυιη ρβητβηίαΐ, ςυβηι Ίά ςυοιΐ περιδράξασθαι* τδ δ^ όφθεν ή της σαρκός έστι φύσις.

Ειπούσα γάρ · δτι ΆδεΛ&ιδός μου Λευκός καϊ χν$-

(>ός · διά της τών δύο χρωμάτων τούτων μίξεως τδ

της σαρκδς ιδίωμα ύπογράφει τώ λόγω.Τούτο δε καϊ

έν τοις έμπροσθεν έποίησε, μήλον αύτδν δνομάσασα

οΰ πρδς έκάτερον τών χρωμάτων σύγκρατον καθορά-

1>3ΐεΓ3εΙαιη 651, ΓιιΙε εοηιρίεοΐαΐυτ. Ει ρ3ΐεΓ3οΐυηι

ΊΙιιηΙ, ε3ΓηΪ3 εδί η3ΐυΓ3. ϋυπι εηϊιη αϊΐ : ^ΰφιαιη$

ιιΐέκι αϊ οαηάίάηί βΐ τηύκυ,ηάΗ» : ρεΓ Ιιαηο ιΐιιοπιιη

οοΙοΓυηι ιηί5ΐιΐΓ3ΐη εβπιεηι ρεευ1Ϊ3ΓίΐεΓ (ΙβδΟΓίϋίΐ.

Ει Γεεϊΐ ποε 6ΐί3πι 8υρβηυ& , υ1>Ί ευιη π)3ΐυιη 3ρ-

ρείΐβνίΐ : επμΐδ Γοπιο ει υίΓοςυβ εοΙοΓε Ιεπιρεηία

εοηβρίείΙυΓ; η3ΐη ηιαίιιιη ει οαιιϋίιΐυιη ββΐ, ει πι-

ΙμΊ : ίικίίοιιιιΐο, υΐ 3γ1)ΪΙγογ, ςιΐ38ϊ ρεΓ ψιούΜβιιι

5νηι1)ο1υιη Ηοε ΐρ50 ΓυϋΟΓβ η3ΐιΐΓ3ηι 83η^υΊηΪ8.

ΠπΊ;ι υογο υηο ιηυιΐο εοηδΙίΙιιίΐιΐΓ ςιι:ε1ί1>εΙ ε;ΐΓ0,

ουη]υ^ίο (]ΐΐ35Ϊ νΐαιιι δίΓυεηΐε ρατίυϊ ρεΓ ^βιΐ6Γ3-

Ιίϋηεηι ίη οιηηΊυι»5 1ΐ3ηε νϊίβηι ίηςί'ειίίεηΐίυυδ, ηβ

(]υΐ5 63ΓΙΠ5 οΓΐυ ΐη Ιιοε ηινΜοιίο ρϊεΐ3ΐ'ΐ5 εοηοεβδο,

:η1 Π3ΐυτ% υρεΓ3 ει βυεειίοηββ εο^ίΐοοιίο άεΐ3ΐ)3-

ται τδ είδος. Λευκόν τε γάρ έστι τδ μήλον κα\ έρυ-

θραίνεται· τήν τοΰ αίματος, οΐμαι, φύσιν συμδολικώς

ένδεικνύμενος διά τοΰ έρυθήματος. Άλλ' έπειδή πάσα

σάρξ ένΐ τρδπω συνίσταται, γάμου πάντως όδο-

ποιοΰντος τδν τίκον τοις είς τήν ζωήν ταύτην περι-

οΰσι διά γενέσεως, ώς άν μή τις σαρκδς γένεσιν περί

τδ μυστήριον τής εύσεβείας παραδεξάμενος, πρδς τά

της φύσεως έργα καϊ πάθη τήν διάνοιαν κατολισθή-

σειεν, όμοιογενή πάσι κάκείνης της σαρκδς τήν γένε-

ΐυΓ, εχΪ5ΐίηΐ3ΐιι1υ εϊπιίδ ηιι]ιΐ8 (;εηεΓ3ΐιοηεπι ρεΓ- σιν έννοήσας· τούτου χάριν τδν κοινωνήσαντα σαρκδς

ίηάο εοιηραΓ3(3Γη εβδβ, υΐ ίη 3ΐίί8 οηιηΊΙχίδ ; ιά-

οϊγοο βιιιη <|ΐιί ηοβίΓΒβ ε3Γηΐ8 οι 83ΐιςυίηί8 ρβΠίεερδ

ίαείυβ ε8ΐ, εαηϋίϋυηι (|υί(1εηι ίΙΙιιιη 3ε Γυυϊουηιΐυπι

085ε ΓηΐεΐιΐΓ, ρεΓ ϋυοβ Ιιοδεε εο1θΓ68 ουβευΓίυδοιιΙβ

εηΓροΓΪ5 ΐ)3ΐυΓ3ΐη ίηι1ϊο3η5, ηυη Ι3ηιεη ευηβίηιϊΐϊ

ΓηΓιυηε ρΓ0Γ8ΐΐ5 ειΐίιυηι ίη Ιιιεειη 3ΪΙ, ηυ3 εοηιηιυ-

ηίΙβΓ 1)θΐιιϊηε8 ςϊ^ηιιηΐυΓ. Ν'ίιηΊΗιηι ίηΙβΓ οηιηεδίιο-

ιΐΗΐιιίΓη ΐ)ΐνπ;ΐιΙε>, εχ ηυο ϋϋ 6556 εοερεΓυηΐ, οΐ

•[Μουβηυε νείυΐί ΙΙιιοικΙο η3ΐυΓ3 δυοεειίβηΐίυιη δΐΙ)ί

ρβτ ρ3Γΐιιηα ρΓΟ^ΓεϋίεΐυΓ, βοΐυβ Ιιίε ιιονβ ςυβάβηι

ρ3Γΐιΐ8 βρβείβ ίη Ηβηε νϊίβηι νβηίΐ : ειιϊ αά ηβδεεη-

Λυπι η3ΐυΓ3 ηοη εοορβΓβΐ» 651 , βεά κΓνΗΐ.

κα\ αίματος λευκδν μέν είναι κα\ πυ^(5δν ώμολόγησε,

διά τών δύο χρωμάτων τήν τοϋ σώματος φύσιν αίνισ-

σομένη, ού μήν δμοιότροπον αύτοΰ τήν λοχείαν τω

κοινώ τόκΐιΐ γεγενήσθαι λέγει. Άλλ' έκ πασών τών

μυριάδων τών άφ' ού γεγόνασιν άνθρωποι, κα\ εις

8 προσελεύσεται ίέουσα διά τοΰ τόκου τών έπιγινομέ

νων ή φύσις, μόνος οϊτός έστι τώ καινφ τής λοχείας

είδει τής ζωής ταύτης άψάμενος · ω ούχΐ συνήργησε

πρδς τδ γενέσθαι ή φύσις, άλλ' υπηρέτησε. Διά τοΰτο,

φησίν, δτι λευκδς καϊ ό πυρ^δς ούτος, ό διά σαρκδς

κα\ αίματος έπιδημήσας τώ βίω, μόνος έστ\ν έκ πα

σών τών μυριάδων έκ τής παρθενικής καθαρότητας
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έκλελοχισμένος · ου άσυνδύαστος μέν ή κυοφορία, Α Ρΐ'ορΙβΓββ ϊηςιιϊΐ 03ηάίιΙιιηι Ιιυηο βΐ Γϋ!>ιουη<1ιιΠ),

Αμόλυντος δέ ή λοχεία, άνώδυνος δε ή ώδίς ■ ου θάλα

μος ή τού Υψίστου δύναμις, οΤδν τις νεφέλη την παρ-

Οενίαν έπισκιάζουσα· πυρσδς δέ γαμήλιος ή τοΰ άγίου

Πνεύματος έλλαμψις ' κλίνη δέ ή άπάθεια, κα\ γάμος

ή άφθαρσία. Ό τοίνυν έκ των τοιούτων γενόμενος,

καλώς έκλελοχισμένος έκ πασών των μυριάδων κατ-

ωνομάσθη · δπερ το μή έκ λέχους αύτδν είναι σημαί

νει. Τούτου γάρ' μόνου χωρ'ις λοχείας ή γέννησις ,

ώσπερκα\ χωρ\ς γάμου ή σύστασις. Ού γάρ ίατινέπΐ

της άφθόρου τε κα\ άπειρογάμου κυρίως τδ βνομα της

λοχείας ειπείν · διότι παρθενίας τε κα\ λοχείας άσύμ-

6ατά έστι περί τήν αύτήν τά όνόματα. Άλλ' ώσπερ

Υίδς εδόθη ήμΐν άνευ Πατρός· οΰτω κα\ τδ παιδίον

άνευ λοχείας γεγέννηται. 'Ως γάρ ούκ ϊγνω ή Παρθένος

όπως έν τψ σώματι αύτής τδ θεοδόχον συνέστη σώμα-

ούτως ουδέ τοΰ τόκου βσθετο, μαρτυ ρούσης της προφη -

τείαςαύτή τδ άνώδυνον της ώδΐνος. Φησ\ γάρ Ησαΐας,

Ϊ1ρ\γ έΧθεΪΥ τβύς χόγονς τών ώδίνων, εζέφνχβ

χαΐέτεχεν όρσεν. Διά τούτο έκλελοχισμένος καΐ ξε-

νίζων καθ" έκάτεροντήν άκολουθίαν της φύσεως, ούτε

άρξάμενος Ιζ ήδονής, ουτε προελθών διά πόνου. Κα\

τούτο κατά τδ άκόλουθον γίνεται, κα\ ούκ έξω τοΰ

είκότος έστίν. Επειδή γάρ ή τδν θάνατον διά της

άμαρτίας έπεισάγουσα τϊ) φύσει, έν λύπαις κα\ πό-

νοις τίκτειν κατεδικάσθη, έδει πόντιος τήν της ζωής

μητέρα άπδ χαράς τε της κυοφορίας άρξασθαι, κα\.

διά χαράς τελειώιαι τδν τόκον. Χαίρε γάρ, φησ\, κε-

χαριτωμένη, πρδς αύτήν 6 άρχάγγελος, έκδάλλων

τη φωνή τήν λύπην τήν έξ άρχής ΰπδ τής άμαρτίας

ςαί ρβΓ 03Γηβπι βΐ δ3Π|ξυίηειη !η Ιιηο νϊια νβΓβ&Ιυ*

6*1, βοΐοη βχ ηηίνβΓδίδ Ιιοπαϊηυπι ηιγπ3ΐ1ίΙ)υδ ό"β

ρππιβιβ νίηρηεβ εΐβιΐυηι β««6 , ου]ιιβ εοηεερίίο

(Ιυοί ϋΐη 3 εοιι]υηεΐίοηβ ρΓοΓβεΙ* ηοη ιίΐ, ραιίιιι

ιιιίηίηιβ ίηςιιίηαίιΐδ, ρϊΓΐυπβο άοΐοηβ βχρβΓβ : ου]αβ

ΐ!:3!3ηιυ$, ΑΙΓίδδίηιί ροιβδίβδ ςυβδί ψίχάαηι ηαϊκ3

νΪΓ@ϊηίΐ3ΐβπι Ίρ53ηι ίηυηιΙ)ΓΒΠ8, Γβχ ηιιρίί.ιΐίδ δρϊ-

πΐιιβ ββηείί δρΙβηοΌτ , ευΐιίΐβ νίΐίοΓυπι βχρβΓβ

οοιιάίΐΐο, ηυρίίχ ριιπίΛδ ΐηεοΓΓυρΙβ. (}ιιί εχ ΐβΗ-

1)υ$ ΟΓΐυβ βδΐ, ΓβεΙβ βρρείΐβΐιιι· είβεΐυδ εχ ηηίνβΓδίδ

ηινπβαΜΙιιΐδ : ςιιο φιίΰειη δίβηίΓιεβΙυτ, ηοη εχ οοη-

]υ£3ΐί (ογο ίρδυπ» εχίδΙβΓβ. Μβη» ηυ]'υ$ βοΐϊιιβ ξβ-

ηβΓβΓιο ραηιιΐ'ίςίηεπι ηοη ηαυιιίΐ, φιειη3ΐ1πΐ0(1υπι

ει βίηβ εοη]υςίο εοβρίι βχβίδίβΓβ. Νβα,ιιβ ειιίπι ρΐΌ-

Β ρηε ρβΓίυΓϊςϊηίδ νοεβουΐυιη υβητρΐη <1β ϊΙΙβ ίηοοΓ-

πιρίβ εΐ εοιηιΐξίιιιη ηοη εχροΓία ροΐεδί, ρΓορ(βΓ63

φιοό" τΪΓ§ϊηίΐΜ βΐ ραΓίιΐΓΪβο ΐη εβϋειη εοηευιτετβ

ηεηυεαηΐ. ΝϊιηΪΓηπι υΐί ώιΐυδ ηουίδ 3ΐι$ηυβ ΡϊΐΓβ

Γΐϋιΐδ, βίο ειίαηι ρυβΓ Ιιίε βοβςυβ ρβΠιιπβίηβ ηβιυβ

εβί. ΙΙΙο,υβ νίηξΟ ίρββ ηοη ΓΟβηονίΐ ςυο ραείο ίη

εοΓροΓε ίρδίπβ εοΓρυβ Ί\\αά (1ίνίηίΐ3ΐβπι Γεεϊρίεηβ

εοηΐυβιίΐ : βίε ηε ραηιιιτι ςιιί(1επι δοηδίΐ, εΐϊβηι

Ιδ3ί3 ρΓορηεΙβ άβ ΪΙ13 ΙβδΙβηΙε , ςιιοϋ ραΠυΓίςο

ϊρδϊϋβ οΌΙοΓίδ εχρεΓδ ίιιεπί, ευηι 311 : Ρήα$ηναηί

Ιιώοτα γατίητϊφηηηι νεηϊαεηΐ, Μβταία πιατεχη ρβ-

ρ*Ηίτ. ΜείΓεο ει βίβοΐιιβ ίυίΐ, ει ΒίΓΛςηβ ρβΠβ η»-

Ιλτχ οηΐίηβηι ίηηονανίι. Νεε εηίπι ε νοίυρίβΐβ εοδ-

ρίΐ 8Χ8Ϊ8ΐεΓ8, ηεςυε ρεΓ όοΙοΓεδ ίη Ιυεεηι ρΓοιΙΊίι.

Αίςυε Ι)οε Πι ΜΠοηβ ηααϋαηι εοηδεηίαηββ, ηΊηί-

άποκληρωθεϊσαν τώ τόκω. Ούτος μέν ουν έστιν ό τψ ** ηιεο,υε βηδίιπίυιη 881. Οηηι ειιίιη ίΙΙ» (\υχ ηιοΓίειη

καινψ τε κα\ ίδιάζοντι τής γεννήσεως έκ πασών τών

μυριάδων μόνος τοιούτος γενόμενος, ό λευκός τε κα\

πυ^ρ"δς δ·.ά τήν σάρκα καΐ τδ αίμα καλώς ώνομασμέ·

νος, κα\ έκλελοχισμένος άπδ μυριάδων, διά τήν

άφθαρτόν τε και άπαΟή τοΰ τόκου παρά τοϋς λοιπούς

Ιδιότητα. "Η τάχα κα\ διά τά λοιπά τής γεννήσεως

είδη τά διά τής λοχείας γινόμενα, ταύτην έφήρμοσεν

βύτφ τήν φωνήν ή νύμφη. Ούκ άγνοεϊς δέ πάντως

οσάκις έγεννήθη ό πάσης τής κτίσεως πρωτότοκος

έν πολλοίς άδελφοϊς, πρωτότοκος έκ νεκρών ■ ό πρώτος

λύσας τάςώδϊναςτοΰ θανάτου, κα\ πάσι τδν έκ νεκρών

τόκον όδοποιήσας διά τής άναστάσεως. Έν πασι μέν

γάρ τούτοις έγεννήθη, οϋ μήν διά λοχείας παρήλθεν

εις γέννησιν.Ήτεγάρέκ τοϋ ύδατος γένεσις τδ τής

λοχείας πάθος ού παρεδέξατο, καΐή έκ νεκρών παλιγ-

γεννεσία, κα\ ή τής θείας ταύτης κτίσεως πρωτοτοκία,

άλλ' έν πασι τούτοις καθαρεύει τής λοχείας δ τόκος.

Διά τούτό φησιν, ΈχΛεΛοχισμένος άπδ μυριάδωτ.

ίη ιΐ3ΐιΐΓ3ΐη ρεΓ ρεεεαίιιηι ίηίΓοάαχίΙ, εοη^βιηηβΙ*

δίΐ υΐ ίη ^οΙοΓΪυυβ ΙβϋΟΓίουδςιιβ ρ3Π3ΐ, οροηεϋβΐ

οιηηίηο ιηαΐΓβιη νίΐχ Ιβιη εοηεερίίοηεηι 3 ΙχΙίΙίβ

ϊηε1ΐ03Γε, <|ΐΐ3ηι ραΓίιιπι ίη ΙίεΙίιία ρβΓΠεεΓε. Νίιηί-

γιιπι 3)1 3(1 83ηι ρΓΜίοερδ ίΐΐβ 3ΐι§εΙιΐδ : Οαιιάε, ηταιϊα

ρίβηα'. ^\IΑ νοεβ ηιβ3δΐίΐί3ΐΐ) ίΙΙοιη βΐιί^ίΐ· ςυ3? Γβ-

Γϋπι ϊηίΐίο ρΓορΙβΓ ρεεεβίιιπι ρατίιιί βδΐ ίηιροδίΐβ.

Βίο \%Ματ ΗΙβ 681 ςυί ηονα ςυβ(ΐ3ΐη βε ρββαϋαΗ

ξβηεΓ3ΐίοηίδ Γβιίοηε εχ ηΊνη3(1ίθΐι$ υηίνβΓδίδ βοΐιιβ

(3ΐΊδ ηβΐϋδ εβί, εΐ ε3Π(1ί(1υδ 3ε Γυοίευηάυδ τεείε

3ρρεΙΐ3ΐυβ ρΓορΙβΓ εβί'ηβηι ει δβη^ιιίηεηο , εΐβοΐυβ

εχ ΰεεειη ηιίΐΐίηιΐδ, ρΓορίεΓ ίηεοΓΓυρίβηι ει νϋίο-

Γυηι εχρειΊειη ρΓορΓΪεΐ3ΐεηι ρατίιΐδ , ιϋνεΓββιη 3

ρβΓίη Γε1ί(|υοΓαηι. Ύεΐ ίοπβδδίδ Ηβηε εί νοεεηι 30-

εοιηιηοϋβνΊι δροηδ3, ρΓορίεΓ ε;ιΊβΓ38 ββηεΓβΙιοηΐδ

ϊρδίηβ βρεείεβ, ςηκ ει ϊρβχ ρβΓίυπβίηίδ ηοη βαηΐ

βιρβΓίβδ. Νεε ΐ^ηοΓ3Γβ ροΐοδ, φιοιίβ· δίι ^εηίΐυβ

ίδ ι(τιΐ Ιοίίϋδ ορίΓιεϋ ρΓίηιί^εηίϋδ 881, ρΓίηιί{;βηϊη8

ϊηΐβΓ ηιηΐΐοδ ίΓβίΓοδ, ρΓίηιί^βηϊυδ βχ ηιοτίηίδ, ςοί ρππιυδ ιηοπίδ ρ3ΓΐυΓί@Ίηβ8 δοΐνίΐ , 30 ρβΓ ΓβδυΓ-

ΓεεΙίοηειη δΐΐ3ηι ιιηίνβΓδίδ νίβηι αά ρβΓίυιη βχ ηιοπυίδ αρβτυίΐ. Νβπι ίη Ιιίδ οηιηίύιΐδ ηβΐιιβ εβι, ηεςυβ

οηιβη ρβΓ ρ3Γΐυηπίηεπι ειΐίΐυδ. Νβηι ιΐ3ΐϊνί(38 ρεΓ βςιιβηι ρβπυΓίβ'ιηίδ αΌΙοΓβιη ηοη ηιίπιίϊίΐ, ηβε ίίειη

βχ πιοΓίϋίδ ΓεςβηεΓ3ΐίο, ηβε όίνίηϊ ίΙΙίυδ ορίΓιεϋ ρΓίιηομβηίΙυΓβ, $βά ίη οιηιιιΐηυ Ιιίδεε ρβΠυβ εχ-

ρεπ ιϋοΙοΓίβ ΓυϊΙ. Ηχο ουια εβ(, ςυβπιοοΓβηι ά\ο&1 : Είίχίη$ εχ άεαηι ηϊΙΙίίια.

Οίον δέ αύτοϋ τδ κάλλος έν τοις καθ'εκαστον μέλεσι ΟχΙεηιιη Ιειηριΐδ ]βηι ΓυβΓΪΐ ηΐ εΙΪ3ηι οοηδίίΙβΓβ-

διηγεϊται, καιρδς δέ αν εί'η κατανοήσαι διά τών είρη- ηιυβ βχ ρΓΧίεεΙίδ νβΓβίδ ςυβίίδ ίΙΙίυβ εΐε^βηΐίβ δίη-

μένων. ΚεραΧιχ αύτοϋ, χρνσίογ Κεράζ. Ή δέ ςυϋδ ίη ηιεπιυπδ εοιηιΐιεηιοΓίΊυΓ. ΟαρηΙ β/υ*, ίιν-

* 183. ι,χτι, 7, β Ι.υε. ι, 28.
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ηιιίΐ, α ιι γη ηι ΟβρΙιαζ. Υον αυίειη ίΙΙα ΗεΙ)Γ3Ϊε3 $ί Α Εβραϊκή λέξις, εΐ πρδς τήν ήμετέραν μεταληφθείη

ΠΟ&ΙΓ3Μ1 ϊιι Ιίη;,Ίΐ3ΐιι ΐΓ3ΐΐδΓεΓ3ΐυΓ, πιιπιιιι ριίΓυιιι εί

ίηίβεΐιιηι 8ί£ΐιίΩθ3ΐ, ςυοϋΊ|υβ οιιιηϊ ιηίδίη» ε3Γει.

Αΐ(|ΐΐ6 Ιιαιιε νοεεπι ιιοη οοηνεΓββηι ιιιϋιί ΓεΓιαυί8£β

ρΓορΙβΓβϊ νίίΙβηΐϋΓ, ηιι'ι 1ΐ33ο ά& ΙΙβΙ)πεΪ8 Ογ3303 Γε-

εβΓυηΙ, φκχΙ ηοη ΓερεπιειιΙ ίιι Πημπ,ι (',γχι α νοεα-

1>ιιΙιιπι ιιΙΙυιιι φιο ειιιρήίΐίίίδ 11εΙ)Γ3ίεί ηοιη'ιηίδ

ειηιηΐίαπ ροβεεί. Νοβ βυίειη, εοβηίΐο νυεειη Ιιΐφίκ-

ηιοϋί 5ίςιιίΓιε3Γε ςυίιΐιίαιη βίιιεεΓε ριιπιτη, (|υο<1φΐβ

ηιιΙΙβιη ί,οτϋίιΚβ ιηβίεηεϊ ηίβΐυηηι α«1ιηϊΐια(, , Ιιοε

υΐ άϋ ιϋείο ρΓοροείΐο δίαΐυαιηυβ, αϋιΙιιείιιιιΐΓ, πΐιηϊ-

πιπι ιοιροηδ ΕεεΙεδί» εαρυΐ εδδβ ΟιηβΙηιη. Γ.Ιιπ-

βΐ 1 1 ιι ι νετο ηυηε (Γηΐίΐ'ίιηυδ , ηοη Ιιοε ηοπιεη Λά

βείεΓηίΙαίειη άείΐαΐίδ εχίοηιίεηΐε», βοιΐ 3(1 ηοιηίηβη»

ϋεί(3ΐεηι ϊη 8ε ΓεοίρίεηΙεπι, ςηί εοηβρεείυδ ϊη ΐειτη

φωνήν, τδ καθαρόν τε χαΐ άνόΟευτον, και πάσης Ιπι-

μιξίας άλλότερον χρυσίον διά της φωνής ταύτης

δείκνυται. Άνερμήνευτον δέ μοι δοκεϊν καταλελοι-

πέναι τήν τοΰ Κεφάζ λέξιν, οί τάςφωνάς τών Εβραίων

έξελληνίσαντες, δια τδ μή εύρείν έν τοις Έλληνικοϊς

(5ήμασι μηδεμίαν φωνήν έξαγγελτικήν της έμφάσεως

της ένθεωρουμένης τή Εβραίοι φωνή. Ήμεϊς δέ τοϋτο

μαθόντες, ότι τδ είλικρινώς καθαρδν, καΐ πάσης

ϋλης ρ\υπαράς Αμιγές τε και άπαράδεκτον ή τοιαύτη

λέξις ενδείκνυται · ταύτα περί τοΰ προκειμένου (Ιητοΰ

νοεϊν έναγόμεθα, δτι κεφαλή τοΰ σώματος τής Εκ

κλησίας έστίν ό Χριστός. Χριστδν δέ νϋν λέγομεν οΰ

πρδς τδ άΐδιον τής θεότητος άναπέμποντες τοϋτο τδ

δνομα, άλλά πρδς τδν θεοδόχον άνθρωπον, τδν έπι

681, βΐ ειιηι 1ιοιιιίηΊΙ)ΐΐδ νεΓ33ΐυδ, ίρδίιΐδ νΐϋεΙίεεί β γής δφθέντα, χα\ τοις άνθρώποις συναναστραφέντα.

νίΓςίηιΙηΐίδ (ςοπιιειι, ϊη ψ*ο 1ιαΙ>ϊΐανϊΐ οιηηίδ ρΐεηί-

ΐηάο ιΙΐ'ϋαΐΪ8 εοΓροΓβΙίΐεΓ, ίρ$35 ρΓΪιιιίΐΪ38 εοπαιηυ-

ηίβ ηΐ3888Β, ριτ (|ΐ);ιιη ΥεΓϋΐιιη ηβΐυΓβπι ηο$Ιχαηι

ίικίιιίΐ, Γει1(ϋΐ3ηι ϊιηηιβευΐβοηι, εΐ »ο οιιιηίΐΗΐδ 3(1-

ηχΓεηιίυυ8 εί ηβΐυηΓιΙβί νίΐίίδ εχριΐΓ{"3ΐ3ΐιι. 8 ίο

εηίιη ρΓορηβία (Ιο ίρδβ ΙοφίίΐυΓ : Ρβοοαίαηι ηοη

(<ί·ϊι , ηεηιιβ ίηνβηία αϊ άοΙη$ ίη οη ίρίΜΜ*,

ηυί ΙεηΙαια» αϊ ρ«Γ οηιηϊα αά {ϊχηΊΙίΐηάϊηβηχ ηαίητχ

ηυ»Ιτ<Β αϋίηίΐβ ρΐεοαίο ". ΟοΓροπβ ίβίΐυΓ ΕεεΙε-

$ίχ εβρυι, βΐ ΐοΐίυβ η3ΐυπε ρΓίιηίιϊχ, μιγιιιο ββ!

ρυ πι ϊιι εί ΐϋεηυιη :ι1) οιιιηί νίϋοβίοΐίβ αιΐβΐυπκ

Οηεϊηηϊ νει·ο, ΙβηεϋΓίεοβϊ 3ΐϊςιΐ3η(1ο οι ηϊ^τϊ, 8ρε-

οϊβηυβ 8Η3 εοι-νϊβ εοηδίιηίΐεβ, ίΐΐίβ, ίηΐ]υ3ΐη, οοι νϊϋ,

τδν τής παρθενίας βλαστδν, έν ώ χατώκησε πάν τδ

πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς, τήν άπαρχίξν

τοΰ κοινοΰ φυράματος, δι' ου ό Λδγοςτήν φύσιν ήμών

περιεβάλετο, ποιήσας αύτήν άκήρατον, πάντων των

συμπεφυκδτων αύτή παθημάτων έκκαθαρθεϊσαν.υΰτω

γάρφησιπερ\ αύτοΰ δ προφήτης, δτι Αμαρτία*· ούχ

έποίησετ,ούδέ εύρέ&η ΰόΛοςέττφ στύματιαντον ,

τον αεαειραμέτον κατά πάττα χαθ' όμοιότητα της

ρύσεως ήμώ>, χωρίς· αμαρτίας. Ή μέν ουν κεφαλή

τοΰ σώματος τής Εκκλησίας, ή πάσης τής φύσεως

ήμών άπαρχή, τδ καθαρδν τε κα\ πάσης κακίας άμι-

γές τε κα\ άπαράδεκτον χρυσίον έστίν · οί βόστρυχοι

δέ οϊ ποτε ζοφώδεις χα\ μέλανες, κα\ τοις κδραξιν

αυί οεειιρ3ηΐιΐΓ ϊη Ιιοε, υΐ οευΙθ3 εοηίίςαηΐ, ηιιειη- ^ δμοιούμενοι τώ εΓδει, έκείνοις λέγω τοις κδραξιν,

β(Ιιηο«1υηι ίη ΡτονεΓοίο ε8(, 3ε ριιΙΙίβ 3ηηίΐ3Γϋΐη Ίη

εϊϋυιη ρβΓεηΐ ιΙΙοβ, ίη ({υίΙ>υ8 εεηιεηιΐί ογ£3Π3 ηιιι-

Ιϊΐ3ΓΪηΐ; Ιιί ατξο είηείηηί βΐιίείεβ ΓβοΙί, ιιϊιιιϊγηπι

8υοϋιιιε8 ει 3 ΐεΓΓ3 ίη εο3ΐυιη ΐεηΰεηΐεδ 3γΙ>ογ68,

νεηιΐ8ΐ3ΐειη 3ροη8ί 3εεε88Ϊοηε φίικίοηι βιι^οηΐ, (Ιίνι-

ιιυιη ίΐΐίυβ 3(1 εηριιΐ 3ρΐ3ΐϊ. Νοφίε νεπ» ροΐεβ ϊ^ηο-

Γ3Γ6 ςυοϋιΐ3ηι 8ίΙ ϋοΓυηι είηείηηοΓίιηι ηιυηυβ, ευηι

8υρβΓΪϋ8 εχ ίριίίκ βροηβί νεΓϋίβ ίά Ίηΐεϋεχεπβ.

α<ΐΓίιν<ί, 3ίι, τηεχ τφτίϊ *««ί φιΐιύ αηικε. (}αΛ-

ρΓορίεΓ ίΐΐί 8ΐιηΐ ςυΐΐ3ΐιι ΓΟΓηηΐεβ εϊηείηηί , ςπί 3

ρΓορΙιεϋί ιιιι1χ·ί »ρρεϋ3ηΐιΐΓ, 3 «{υίυυβ αΌείΓίηχ

ίιιιηβΓ Ηΐε ΟΓίιυΓ, ςυί λγ\ά ίιΐ3ηίπΐ3ΐ3 π£»1 βι] ο^γϊ-

οαΐΐίοηϊβ (Ιίνίηχ ΓιτΙίΙίιαΙοιη. Αόεοςιιε αροβίοΙοβ

Ιιίε ΓιςυΓ3ΐε ρεΓ είηείηηθ8 3 νοιίιο <ΙΪ\ίιιο Μμπιϋ-

οΐς ίργον έστ\, τό τοΰς δφθαλμοϋς έκχδπτειν, κατά

τδν παροιμιώδη λδγον, κα\ τοις νεοσσοϊς τών άετών

βρώμα τοϋς πηρωθέντας τών δρατικών αισθητηρίων

παρασκευάζειν, ούτοι έλάται τά ύψηλά τε και ούρα-

νομήκη δένδρα γινόμενοι, διά τδ άναδραμεΐν έκ γης

έπ'ι τδ ούράνιον υψος, προσθήκη τοΰ κάλλους γίνονται

τοΰ νυμφίου,τής θείας κεφαλής αύτοΰ έξαρτήσαντες.

Ούκ άγνοεϊ δέ πάντως τις τί τών βοστρύχων τούτων

Ιργον έστίν, έν τοις άνω μαθών παρ' αύτής τής τοΰ

νυμφίου φωνής* δτι, 01 βόστρυχοι μου έχΛήσθη-

σαν ψεκάδων νδιιτος. Εκείνου ουν είσιν οί ψεκά-

ζοντες βόστρυχοι, παρά τών προφητών νεφέλαι όνο-

μα,όμενοι, άφ' ων γίνεται τής διδασκαλίας ό δμβρος,

δτάςάψύχους άρούρας ποτίζων πρδς τήν εύκαρπίαν

03ΓΪ 6χί8ΐίιιιι>, ςυοι υιιι ιιοιιηυΐΐί ρΓΪυβ οί) Ϊιΐ8ΐίΐυΐ3 ^ τών τοΰ θεοΰ γεωργίων. Αποστόλους δέ οΐμαι τρο^ι-

νί(2Β ϊΐκο ε3ΐί^ίηο8ί εΓ3η(, νεΓίοί ^Γ3ΐί3, 13(γο, ρη-

1>1ϊε3ηη8 ίΙΙε, εί 3ΐΐεΓ ρεΓΒεειιΐΟΓ, ει 8Ϊ φΐίϋ ρτχ-

ιεΓε3 ΓυίΙ οοπ5Ϊιιιϊ1Ϊ5 ηίμι'ο, εηπιίνοΓο, οειιΙοΓυηι

εοΓΓυρίΟΓΪ εοΓνο. ΡεΓ Ιιυηε «ιιΐοηι ίηΐεΐΐί^ο ρτίη-

είρεπι ροΙε8ΐ3ΐίβ ΙεηεΙ)Γ3Γυηι ", φΐεηΐ3(]ιηο(1υιη Ιυ-

<|ΐι ιΐυι- Ϊ8 φΐί εχ εοΓνο Γβεΐυβ αυίε», ρΓορίετεβ είη-

είηηιΐδ άίνίηί · ιρ.Γ- βηύίΐ. (Ιιπιι εηίηι ργ'κιβ ε(

ϋΐ38ρΗεηιιι$ ε$δεΐ, ει ρβΓ8εευΐ0Γ, ει νίοΙεηΐεΓ ίη]η-

ΓΪηβ ςοβιη βείΐίεεί άία εοΓνυβ π . α, 3(1 Ικιπγ ξτα-

ΐΓ3η3ΓοΓηΐ3ΐιΐ8 εϋΐ, ηΐ ί»εΐυ$ είηείηηηβ, ει

ΐ'οείοϊΐί γογ6 ρεΓΓυβυβ, ηηίνβΓβο ΕεεΙεΒίχ εοΓροπ

* Γ-ΐηοΓηιη ο1>8ευΓθΓηπΐ(-υε ιη-,-3ΐεΓΪ0Γυπι ςεπΗΟηοιη

κώς τοΰς βοστρύχους ύπδ τοΰ θεοΰ λόγου σημαίνε-

σθαι ών τίνες ήσαν πρότερον ζοφώδεις τοις τοΰ βίου

έπιτηδεύμασιν, ό ληστής, δ τελώνης, δ διώκτης, και.

εί τις άλλος τοιούτος κατά τδν μέλανά τε και σαρκο-

βόρον τών όφθαλμών άφανιστικδν κόρακα. Λέγω οέ

τδν άρχοντα τοΰ σκότους τής εξουσίας, καθώς φησιν

ό άπδ κόρακος έλάτη γενόμενος, χα\ διά τοΰτο βό

στρυχος τής θείας κεφαλής χρηματίσας. "Οτι πρότε

ρον ών βλάσφημος κα\ διώκτης καΊ υβριστής, εως ήν

κόραξ, πρδς τήν χάριν ταύτην μετεσκευάσθη, βόστρυ

χο; γενόμενος τή ούρανία δρόσφ διάβροχος, δ παντ^

τώ σώματι τής Εκκλησίας τδν τών άποκρύφων τε καΙ

' 9 ; 1 ΡείΓ. ιι, 33. '· ΙΙοβγ. ιν, Ιο. " ΕρΙιει ιι, 2. «■ 1 Τίαιοίη. ι, 13.
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σκοτεινών μυστηρίων λδγον έπιψεκάζων. Τούτους Α γομΙϊπι ϊηδΙϊΙΙαΓΟί. Ηοδ ΐβϊΙιΐΓ 3ρρε1ΐ3η α δροιιίϋ

μΑν λέγεσθαι παρά της νύμφης βοστρύχους ύπενοή-

σαμεν, οίτης χρυσής κεφαλή; άπηρτημένοιού μικράν

δι' έαυτών ποιούσι προσθήκην τής ώρας, τή τοΰ

πνεύματος αύρα περισοβούμενοι. Οδτοι στέφανοι γί

νονται κάλλους τή άκηράτω κεφαλή, κοσμοϋντες αυ

τήν τω Ιδίψ κυκλώματι. Περί τούτων γάρ μοι δοκεϊ

λέγειν ή προφητεία, ότι "Εθηκας έπΐ τι\γ κεφαΧτχγ

αύτοΰ στίφανογ έχ Λίθου τιμίου. "Ωστε αϋτοϋς

δι' έκατέρων νοεΐσθαι των νοημάτων, ευπρεπείς τε

βοστρύχους, και λίθους τιμίους, δι' αύτών τήν κεφα

λήν καλλωπίζοντας.

Άχόλουθον δ' άν εΓη κα\ τά περ\ των όφθαλμών

είρημένα θεωρήσαι τφ λόγω. "Εστί δε ή λέξις αύτη·

ΌφθαΛμοΙ αύτοΰ αερισζεραϊ έιζΐ πΛηρόιματα υδά

των, ΛεΛονμέται έτ γάΛακτι, καθήμενοι έπϊ λΛύ\· Β ρ{αί> Ι0ια> χη ΙαεΙβ, ίβάβηΐη $νρετ ρΙεΜίχιά'ιηε» αφια-

εϊηείηηοδ εχίδΐίηιβιηιΐδ , ςυϊ ηιιτβο εβρίΐί 3(11ΐ3ί-

ΓεηΙεδ ηοη ραπιπι δροηδί ριιΙοΙιπΙυάΊηεπι 3υ£εηΐ,

3ΐ> 3ΠΓ3 κρίηΐυδ 3£Ϊΐ3ΐί. Αΐηυβ ϋ<1επι ΗΙίαβ ίπιιιιη—

ευΐβΐί εαρ'ιΐίδ ριιΙεΙιεΓπηιυιτι ββΓίυηι βυηΐ, οπΐ3η(β8

Ί\\αά »πΛ>'Λη βιιο. Είβηίιη άβ Ιιίδ Ιοευηι ίΙΙυηι ρνο-

ρΐιείΐχ βεείρϊο : Ρϋβιιίίΐι ϊη εαριιΐ ε]η$ εοτοηαηι εχ

Ιαρίάε ρτείϊο$ο ι>-1*. Ιΐα υίρεεηρρείΐβΐίοηεηι υΐΓβηι-

ςιιε ιηΙβΙΠ^ηΐιΐΓ, ηυίρρε φιϊ δϊιιΐ ει είιιεϊηηϊ ά&·

εοπ, βΐ πιηβηϊ ρΓβΓΓι Ιίρΐάββ, ΟΓηΐηιεηΐί »Ιίςυί(Ι εχ

86 εαρίι'ι εοηίεΓεηΐββ.

Νοηε οπίϊηϊδ γβιϊο ροβίιιΐηΐ ιιΐ βΐϊηπι ϊΙΙ» ςυηβ

άβ οουΐίδ (ΙίειιιιΐιΐΓ εοηδΛεΓεηιηδ : ψια; ςιπα'εηι

Ι«6ε 8»ιηΙ: Οηι/ί «/«« ί'εκΐ οοϊηηιύα. αά αηιιατιιχη εο-

ρώματα ύδάτων. Ή δέ των είρημένων διάνοια της

μεν καταλήψεως ήμών έστιν ύψηλοτέρα. "Ο γάρ άν

έννοήσωμεν περί τούτων Ιλαττον είναι τής αληθείας

οίόμεθα ■ σκοπουμένοις δέ δι' έπιμελείας ήμϊν, τοιαύτη

τις έδοξεν είναι" Φησ! που των έαυτοϋ λόγων ό θείος

Απόστολος, μή δύνασθαι λέγειν τον όφθαλμδν τή

χειρ'ι, ΧρεΙαν σον ούκ ίγω 1 δόγμα διά τούτων ποιού

μενος, οτι δι' άμφοτέρων προσήκει τω σώματι της

Εκκλησίας πράττειν καλώς, τοΰ διορατικού τής

άληθείας συγκεκραμένου πρδς τδ δραστήριον · ούτε

τής θεωρίας καθ' έαυτήν τήν ψυχήν τελειούσης. εί

μή και τά Εργα παρή. τά τον ήΟιχδν κατορθόϋντα

βϊον · ούτε τής πρακτικής φιλοσοφίας αύτάρκη παρ-

τνηι. ΙΙογιιγπ αιιίπτι νει·Ι)οππη βειιΙεηΓΐ3 ρεπ·ερΓιοηε

ηηίιίεηι ηοδίΓβ δΐιΜ'ιηι'ιΟΓ εδί ; ίηΓεπιΐδ εηϊπι εβδβ

ίρβη νεπίβίε 3Γΐ)ίΐΓ»ιηιΐΓ,(|ΐΜ(Ι(]υί(1 ιΐο εϊδ εο^Ίΐβνβ-

ππιυδ; 8βά Ιηπιεη δίικίίοδε ίΙΙηπι εοηδϊιίεηηΐίυιΐδ,

Ιιυ]ι>8πηοι)ϊ (]ΐι%ϋαπι εβδε νίιΙείιΐΓ: λίΐ 3ΐίευΙ)ί 8υϊ$ ίη

εοηιηιεη(3Γϋ8 αΊνΐηιΐδ ίΙΙε Αρο·δΙοΙιι«, ηοη ροβδε

οειιΐυιη ηιβηπί ϋίοεΓβ, Νοη ηιϋιί ίε οριικκί 18 : ςιιϊ-

1)υΒ νεΠήδ (Ιοεενε νιιΐΐ, (Ιεΐιεη; < οΓριιβ Εεείεδϊ»; 3ΐ>

ιιίΓοςυε Γεείε οοκιρηταίπηι εβββ, ιαιη ρει-δρϊείειιιΐϊ

τεηΐ3(ε, ηιι.ιιιι 3§βηιΙί νί ΙΐΗβΓ 8ε (]ΐΐ3$ϊ ΐεπιρεΓβΙ.ι :

ςιιίρρε ςιιοιΙ ηε(](ΐε εοηίειηρίηΐίο ρεΓ βε αηίιηηπι

ρεΓΠεϊηΙ, ηίδϊ αάίϊηΐ ει ορεΓβ νίΐιιιη ε^Γεβίβιη 3ΐ>-

8θΙνεηΐί3 ; ηειμιε ρΙιϊΙθδορΙ)Ϊ3 ορειιριιΐη ϊιι 3^εη(1α

εχομένης τήν ώφέλειαν, μή τής αληθινής εύσεβείας $3ΐίδ δϊΐ υΙίΗδ, ηΐδί νεΓ» ρίεΙηδ εοπιιη ·ηιι« ΙίπιιΙ

τών γινομένων χαθηγουμένης. Εί τοίνυν άναγκαία

τών όφθαλμών πρδς τάς χεϊράς έστιν ή συζυγία, τάχα

προσαγόμεθα διά τών είρημένων, πρώτον μέν τους

όφθαλμοϋς, οίτινές είσι, κατανοήσαι · έπειτα δέ κα\

τδν περί αύτών έπαινον έν θεωρία λαβείν ■ τδν δέ περ'ι

τών χειρών λόγον τω Ιδίψταμιευσόμεθατόπω· όφΟα>.-

μών γάρ ίδιον έκ φύσεως έργον έστ'ιτδ όρ£ν· διδ

κατά τήν τοπικήν θέσιν πάντων ύπέρκεινται τών

αισθητηρίων, εις όδηγίαν τοΰ παντδς σώματος προ-

τεταγμένοι παρά τής φύσεως. "Οταν ουν τοϋς τής

άληθείας καθηγουμένους παρά τής θεία; Γραφής ού

τως όνομαζομένου; άκούσωμεν, ών ό μέν τις έλέγετο

Β.1έπων, έτερο; δέ ο Όρων · άλλος δέ Σκοπός παρά

τφ βεψ ούτω διά τής προφητείας ώνομασμένος ·

(Ιαχ δίΐ. Ουβτε 8ΐ ηβεβδδ3Π3 ε?ι 1ΐ3ϊε ηειιίοπιιιι εί

πΐ3ηιιυπι εοη]υπεΓιπ, ΓοΓίηκκβ ]ηπι ρΓορίυβ ρεΓ Π3:ε

ίρδ3 Ι'.ίιιΓι νιτΙ)3 3ΐΙ(ΙιιείιηυΓ 3(1 (ΌηδΉΙεΓβηάΊιηι.

ρΓΪηιθ(]υίη3πι 8ΪηΙ οειιΐί, (Ιείηιίε »ά εοπιρΓεΙιεηιΙΐΊΐ-

(Ι:ιπι βηίηιϊ ('θηΐειηρΐ3(ίοηβ Ιβυιίεηι ηοΓυηι. ^ιιοά βα·

Ιεπι <1β ηΐ3ηίΙ)ΐΐ8 (ΙίείΙυΓ, βιιο Ιοεο ΓεδεΓνβηίπιιΐί.

Οειιίοπιιη 3 ηπίτιτα ρΓορπυπι ιιιυηιιβ εβί εεΓηεΓε.

ΡΓηρΐεΓε3 Ιοεί εΐϊα ιι> βίΐιι βηρεβ δεηβιπκη ΓεΙίψΐΊ-

τυηι 0Γξ3Π3 εοΙΙοεβίί βιΐηΐ, :κΙ (Ιικίβηιΐιιιιι υιιίνιτ-

8υηι εοΓρυβ 3 η βΐιιτη οπίίηβΐϊ. ()ιΐ3Γΐ· ειιιιι ίΙΙιι»,

ςυί 3ΐ1 νβΓΪίαΙβικ (Ιυεεδ 8υηΐ, ,ιρρεΙΙβη 3 δβεΓίδ Ι_ϋ -

Ιειίδ 3ΐκ1Ίιιιιΐδ ίΐ3, ιιΐ λΐίυβ (1ίε3ΐιΐΓ νίάεπί, λΐϊιΐδ,

ϋετηεηι '*, βΐίιΐδ ΧρεαιΙαΙοτ " 3 Ι)εο ΡΓθρ!ιεΐ3ΐ*ιιιιι

ϊη 1ΊΙ)ΓΪ8 νοεεΙιΐΓ, 3(1ι]ιι('πιμιγ εο, ιιΐ 8(3ΐυ3ΐηιΐδ

έναγόμεθα διά τούτων, τοϋς έφοραν καΐ έπιβλέπειν 0 ϊ!1θ8 ςυί 3ΐΙ εεηιεηίΐκηι, ει ίιΐδρίείειιιΐυηι, εί βρεευ-

κα\ έπισκοπεΐν τεταγμένους, όφθαλμοϋς ενταύθα νο-

μίζειν κατονομάζεσθαι. Τό δέ περί αύτοϋς θαύμα

καθ' όμοιίτητά τινα συγκριτικήν γίνεσθαι διδασκό-

μεθα, τής πρδς τδ κρεΐττον παραΟέσεοι; τδ κάλλος

αύτών ύπογραφούσης. ΦησΙ γάρ ■ οτι Ό^βαΛμοΙ ώς

περιστεραί . Καλδς γάρ ώς άληθώ; τών "τοιούτων

όμμάτων έπαινο; ή ακακία, ήν κατορθοϋσιν οί μηκέτι

τώ σαρκώδει βίιρ μολυνόμενοι, άλλά ζώντέ; τε χα\

στοιχοϋντε; τω πνεΰματι. Ό γάρ πνευματικό; κα\

άύλο; βίο; τψ τή; περιστεράς είδει χαρακτηρίζεται,

έπειδή κα\ αύτδ τδ Πνεύμα τδ άγιον ούτως ώφθη παρά

ν.ΰ Ιωάννου έκ τών ούρανών έπΐ τδ ύδωρ ί-τάμενον.

Ι»ηι1υιιι απΙίονΓι δυηΐ, οειιΐοβ Ιιίε βρρβΙΙαη. Εοπιηι

νεΓΟ βιΙιηίΓβηιΙβ ρΐ'9εδ(3ηΐί3 ρεΓ εοιιιρ3Γ3ΐίοηειΐ)

ηιιαπκίαιπ (ΙοεΙβΓΒΐυΓ, ϋερίηςεηΐε Ιιυ]υβ βϋίεείϊοηε

ριιΙεήΓίιυύίηβπ) ίΙΙοΓυηι. ΑίΙ εηίπι : ΟαιΙϊ ε)<ιι ικηι

ίοίηηιύκ. ΡΓ3>εΐ3Γ3 ηίηιίπιηι ΐη Ιιυ]υ$ηιο<Ιί οειιϋδ

Ι3ΐΐ8 681, βχρβΓ8 ιιιηΐίΐί* 8πιιρ1ίείΐ33, ηιιχ ίη ίΙΙοκ

οαύϊΐ, (|ϋί ηοηϋυηι 3 νιο ε3ΓΠ3ΐί ροΐΐιιΐΐ 8ΐιη(, βε<1

νίτιιηΐ εί ;ιηιΙ>ηΐ3ΐ>1 βρίπΐυ. Εΐεηίιη ίρΪΓίΙιιαΙϊβ βΐ

Ίιιιπιπηίί 3 Γε!)ΐΐ8 εΓ388Ϊ8 νϊΐη ρεε εοΐιιιη!:» «ρεεϊειιι

βχρήπιίΐυΓ : ευηι ΒΐηεΙυβ βΙί»π) δρίηΐυβ Ιΐ3ε «φεείε

εοιίδρεείπδ α!) ΐοαηηβ βΐΐ (1ε εοείίβ βυρβΓ βηιοηι νο-

ΙβΓβ. 0υ3ΐ·β ϋΐιιπι (|υϊ υΐ Εεείεϊίιε οοτροΓί $ΊΙ ηειιΐί

Ρβ»!. χχ, 4. " I Οογ. χιι, 81. «· I Κεβ. ιχ, 11. " Ε/.εοΙι. ιιι, 1-7.
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Ιοοο, άίνίιιίΐυδ οτάίηηΐιΐδ 681, βί ηιιΜειη ραΓβ βρε- Α Ούκοΰν τδν άντ\ όφθαλμών τώ σώματι της Εκκλησίας

ουΐ3ΐοπ3 ει ϊπδρβοΐθΓΪ3 πιοηβΓβ Ι'υηςΊ νβΐίΐ, οπιηβιιΐ

νίΙίοδί(3ΐίδ Γιρρίΐοάίηβηι 3ϋΙιιεΓβ 3αο3 εοηνβηίΐ. Ει

3<|ΐΐ3 ηοη ιιηα 651, ςαα οεοΐί αΙιβίεΓ^βικΙο Γβροι·-

£3ηΐυΓ, $0(1 εοηιρίιιτβδ Ιπα 6886 ϋίειιηίοι* ε]ιΐ8ΐΐ)»ι1ί

3Γ[03Γυιιΐ εορίχ. Νβηι (]υοΐ νΪΓΐυΙββ βαηΐ, ιοί 6886

Ιιυ]υ8ΐιιυι1ί Ιιΐ3ΐΐ'3ΐίυπι ηηυβηιπι Γοηΐεβ εχίδΐίιηβη-

(.1 ιι ιιι 681, ριτ ςιιοβ οεοΐί βεπιρεΓ δείρδίδ ροποΓεδ

ΙίϋΠΐ. ΥβΓϋϊ £Γ31Ι3 , Ιεη)ρεΓ3Πΐί3 ΙΟδίΓβΙίδ 3(]Ι13>

Γυιΐ8 φΐίώιιιι ε8ΐ : ιΓιυβ ηοηιίΐίΐβδ, νβΓΪ(38, ]ηδΐίΐί3,

Γοπίΐοίΐο, ~1>οηί ευρί(1ϊΐ38, πιηΐί 3νει·δ3ΐίο. 11% βΐ

:ι1ί.« Ηψιχ, ιΙ<: η ιιο ςιιίιίειη ίΙ!;ι- ΓοηΙβ, 86(1 ϋίνβΓδίδ

(|ΐΐ38ί ΟυεηΓίδ ϊη υιιυιιι εοΐίβειίδ π,ιιχα'ϊο) βοηΐ εο-

ρίθ83 ρΙεηίΐυυΌ, ρβΓ φ)3β οευΐί 3ϋ οπιηϊ νίΙίθ83

Ιίρρίίικίίιιβ Γ6ρυΐ'£;ιηΙιΐΓ. 0.ο3ηα,03θ) νιτο 3(1 3φΐ3-

ύπδ τοΰ θεού τεταγμένον, ε! μέλει καθαρώς έπισκο-

πεΐν τε κα\ έπιδλέπειν, πδσαν την έκ κακίας λήμην

άποκλύσασθαι προσήκει τώ ϋδατι. "Εστί δέ ούχ έν

Οδωρ νιπτικδν των όμμάτων, άλλα πολλά των τοιού

των υδάτων εΐναΕ φησι τά πληρώματα. "Οσαι γάρ

είσιν άρετα\, τοσαύτας χρή τάς τών καθαρσίων υδά

των έννοήσαι πηγάς, δι" ών οί δφθαλμο\ γίνονται άε\

έαυτών καθαρώτεροι · οΤον πηγή τοΰ καθαρσίου ύδατος

εστίν ή σωφροσύνη · άλλη πηγή τοιαύτη ή ταπεινο

φροσύνη, ή αλήθεια, και ή δικαιοσύνη, κα\ ή άνδρεία,

καΐ ή τοΰ άγαθοϋ επιθυμία, κα^ ή τοΰ κακοΰ άλλο-

τρίωσις. Ταΰτα κα\ τά τοιαύτα Οδατά έστιν έκ μιας

μέν πηγής, διαφόρων δέ (5είθρων εις εν άθροιζόμενα

πλήρωμα, δι' ών πάσης έκ πάθους λήμης γίνεται

ι ιιιΐ) οορί»8 βυηΐ ΪΙΙΪ οεοΐί, ηυί ου ϊηΙβ^ΓΪΙαΙβιιι βε Β τοίς όφθαλμοϊς τά καθάρσια. Άλλ' είσΐ μέν έπ\ τά

πληρώματα τών ύδάτων οί οφθαλμοί, οί διά της άκε-

ραιότητος καΐ ακακίας ταΐς περιστεραϊς ώμοιωμένοι·

λουτρδν δέ αύτοΐς το γάλα φησ\ν, οϋτως είπόντος τοΰ

λύγου · δτι ΧεΧονμέναι έν γάΖαχτι. Πρέπων δέ τοις

τοιούτοις δμμασιν Επαινος τδ τώ γάλακτιτήν τοιαΰτην

περιστεράν λουομένην ένωραΐζεσθαι. Αληθής γάρ

έστιν ή τοΰ γάλακτος παρατήρησις, δτι μόνον τοΰτο

τοιαΰτην έχει τήν ιδιότητα, τδ μή έμφαίνεσβαι αύτώ

εΓδωλόν τίνος κα\ ομοίωμα. Πάντα γάρ δσα της ύγρας

έστι φύσεως, καθ' όμοιότητα τών κατόπτρων διά τοΰ

λείου της έπιφανείας τών ές αύτά βλεπόντων άντι-

φαίνεσθαι παρασκευάζει τά όμοιώματα. 'Εν μόνω δέ

τφ γάλακτι ή τοιαύτη είδωλοποιΐα χώραν οΰκ έχει.

ΜΠΐρ1ίεΊΐ3ΐεηι ευΐοηιυίδ εοιορίΓαηΙΟΓ ; ιιίΙΓιΙοιιιίιιυδ

Ι3ν3(τυιιι εοΓυηι Ιαο 6886 (Ιίείΐυι·, ΙιΪ8 νβΓϋίβ 1)1866 :

Λϋίιιΐιυ ΙαεΙε. ϋοηνεηίειίδ βιιιβιιι 13118 1ιιΐ)η8ΐηυ(1ί

οευ!ί8 Ιπυυίΐιιΐ', ευιιι 13616 εο1υηιΙ)3 ΙαΙίδ βυΐοί,

νβηυ$ΐ3ςυβ Γ6(1ϋί εοιηηΐ6ΐηθΓ3ΐιΐΓ. Ν3ΐη νεΓε Ιιοε ίη

13616 υΙ)86Γν3ΐ11Π1 681 , 8θΙυηι ΪΙ116Γ 1)0011(13 ρΓΟρΠβ-

Ι3ΐειη ηαηε Ιι:ιΙ>ει·6, ςυοιΐ ίη ου ηηΙΓιοδ Γβί δίηιηΐβ-

επιαι 36 ϊίιιιίΐίίικίο εοηδρίεί3ΐοΓ. Ειεηίιη Γ68 οηιηε3

ΐ|π.ι: ΙιαιιΓκΙοΒ ΐιαίιιπβ 8υηΙ, 3(1 8Ϊιιιϋίΐυ(Ιίιΐ6ΐιι δρεεο-

Ιοππΐ), οί) Ιχνίΐϊΐεηι δηρέιΏείεί, ίαείυηΐ υΐ ίηδρί-

είβηΐίιιιη ίη ε38 νίείδδίιη βχ ίρ&ίδ ίοιβξίοεβ Γείοεεοηΐ.

Ιη 8θΙο 3(Π6ΐιι Ιιιείβ Ιιυίυδίηοϋί ΒίηιιιΙβεΓΟΓυιυ ρχ-

ρτβδδίο Ιοευιη ηοη Ιΐ3υβι. Ο^ιο ΙΚ υΐ Ιιβεο οευίοπιιιι

ΕοεΙββίκ δίΐ Ιβοδ ρεΓίεείίδδίιοβ, ςοοά ηίηί 1 ηυοά1 ^ Ου χάριν, τοιοΰ-ος τών της Εκκλησίας όφθαλμών

ηοη $υ1>8ίδΐ3ΐ ίη Γ6Γαιη η3ΐυΓ3, ηίΐιίΐ εΓΓΟηευιη, ηί

Ιηΐ νβηυη) ρι-χΙεΓ ίρ83ΐη γιίίιιιι νβΓΪ13ΐβη), νείιιΐ πιη-

υΓβιϊΙΐ (]ϋθ(ΐ3ηι 8Ϊιηυΐ36Γ0 ΓΓ3α(1υΙεηΙεΓ ΓερΓΧδεη-

(εηΐ : $ε(1 ίρδίβδίιηηιη νεηΐβίειη ίηΐιιεβιιΐϋΓ, 6γγο-

ηείδ 1ιυ]υ8 νϊΐχ 8ρεεΐΓΪ8 ει ίηκι^ίιοΐίοιιϊυυδ ηεηυβ-

φκιιη 3ϋΊιιί88ί8. ΡιορΙεΓ63 136113 1;ινΰθΐ ιιιιι ρεΓΐ'εεΐ3

Ικβε 3ηίιιΐ3 εεηυιη 6886 Γειηειίϊυηι 8(3ΐυίι 3(1 οευΐο-

πιαι ραήΐ3ΐεηι.

Οιΐ3β ροΓΓΟ 8ε(·ϋΐιηΙυΓ νει·))3, ςυ38Ϊ Ιει ηυχύ3ΐη,

ρι;68ΐι ΊίιυπΙ 3υυΊΐοιΊ1>υδ (|ΐιίΙπΐ8 ι >Ίπΐ8 8ΐυ(1ίθ8ε ίη-

Ιεηΐί 6886 οευϋ (Ιβ1)β3ηΐ. 8εάβηΐ($,\ηιιη\ΐ, ]αχΐα οο-

ρϊαί αψιαπυη. Λίιιιίππη ρεΓρβΙιοιιι νείυΐ 388°ΐ(1υϊΐ3-

Ιβτη &1(βιι(ίοηΐ8 ίη ϋϋδεβηϋϊδ ΓβΙιιιβ (ΙίνϊηΊβ ηοβίπε

έστιν ό τελειότατος έπαινος, τδ μηδέν άνυπόστατόν τε

και πεπλανημένον κα\ μάταιον παρά τήν τών δντων

άλήθειαν σκιογράφειν έαυτοΐς δι' άπάτης, αλλά τδν

δντως δντα |3λέπειν, τάς δέ ήλητευμένας τοΰ τί,δε

βίου δψεις τε κα\ φαντασίας μή παραδέχεσθαι. Διά

τοΰτο πρδς τήν καθαρότητα τών όμμάτων ύπδ της

τελείας ψυχής τδ τοΰ γάλακτος λουτρδν άσφαλές

έκρίθη.

Ό δ' εφεξής λόγος, νόμος έστ\ τοις έπαΐουσι, περΊ

& χρή τοϋς οφθαλμούς τήν σπουδήν έχειν. Καθι]με~

ναι γάρ, φησίν, έπΐ ΛΛηρώματα νδάτων. Τήν γάρ

διηνεκή προσεδρείαν της περΊ τά θεία μαθήματα

προσοχής ό τοιούτος υποτίθεται λόγος, δι' ών έπαινεϊ

(ΙίοΙυηι ηοε ΓεςιιΪΓΪΙ, άιιιη ρϋΓ08 οευΐοβ Ι3ϋϋ3ΐ : ϋο- ρ τοϋς καθαρούς όφθαλμούς· κα\ ή μάς διδάσκων, δπως

6βη8 ΊιιΙεΓίηι ηοβ ςυο ρβείο ρυΙεΙίΓίΐιιάίηειη οευΐο-

Γυηι εοηβεηυϊ ρο55ίηηΐ8, ηίιηϊπιιη ηυηςη3ΐιι ηυη 3(1

3('ΙΙ3Π1Π1 60ρ'ΐ38 86(ΙβΙ1ιΙθ. ΡπΒ$βΓΐίΐΠ 600) Π)θ1ΐϊ 6Χ

1Ϊ8 πυί οεοΙοΓοηι Ιοεοιη ουίϊηεηΐ, 001Ϊ883 οο]ο8αιο<]ϊ

εορϋδ βςοβΓοιη 38βί(Ιεη(1ί (1ίΙϊ{βη(ΐ3 , 3(1 Ποιιιίηβ Βϊ-

1>γΙοιιϊ8 αεδϊαεβιιΐ, ΓβεϊβιιΙββ ϊ(1 ςυοά ίη ϋεί ρβΓβοηι

ίη Ιιιι]θ8ΐιιθ(ϋ Ιιοηιίηίϋοβ ΓβρτβηβηΛΐΙαρ· Κείίηιια-

τνπι πιβ, ίηςοϊί, ίοηΐεηι αφΜΒ νίνα', αε [οάετηηΐ $ίί>ί

ρνίεοζ ρεφταίο», ηνϊ αφιαηι εοιΗνατΐ ηΐηπενηΐ ".

Ιΐβαιιβ (ΙοεεηιοΓ ηοε οΊειο ηοί ΓιεΓί οεοΐυβ ροΙεΙιετ

ροδδίΐ, υΐ (Ιβεοβ αΐίςπο*! Ιιβοββΐ οιηηίηοΐ|θ6 εοηνβηίβΐ

3ΟΓ60 ε»ρίΐί : ηίιηΪΓοη) βί Ιβυβ 63Γ63Ι, »Λ εχειηρίιιηι

εοΐιιηιϋίβ , ει ίηδίβΓ ηΒίοτκ Ιβειίδ βϋ εΓΓΟί'ίϋυδ ει Γι·3ο-

άν τδ Γδιον κάλλος τών όφθαλμών άναλάδοιμεν, άε\

προσκαθήμενοι τοις τών ύδάτων πληρώμασιν 'ώςοΐ γε

πολλοΊ τών εις όφθαλμοϋς τεταγμένων καταλιπόντες

τδ τοις τοιούτοις πληρώμασι προσεδρεύειν, τοϊ; Βα6υ-

λωνίοις ποταμοί» παρακάθηνται, πληροΰντες τήν έχ

προσώπου τοΰ θεοΰ γεγενημένην έπ\ τών τοιούτων χα-

τηγορίαν. Ύ.μέ έγκατέΛιποτ αηγ^ν ύδατος ίώττος·,

χαΐώρνζανέαντοϊςΛάκκους σνγτετριμμέτονς,οΐοϋ

δύνανται σννέγειν νδωρ. Μάθημαουν έστιν, δπως

γένοιτο δν καλδς όφθαλμδς έμπρέπων τε καΙ έναρ-

μόζων τή χρυσή κεφαλή, τδ είναι αϋτδν άκέραιον

μέν κατά τήν περιστεράν, απλανή τε καΐ άνεςαπά-

τττον κατά ττ-ν τοΰ γάλακτος (βύσιν, μηδεμιόί πλάν3

Ιειί'ΐιι. ιι, 15
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τών άνυποστάτων φαντασιούμενον · προσκαθήσθαι δέ

διά παραμονής κα\ προσεδρείας τοϊς πληρώμασι τών

θείων υδάτων, χαθ' ομοιότητα τοϋ ξύλου τοϋ παρά

τάς διεξόδους τών υδάτων πεφυτευμένου κα\ού μεθι-

σταμένου. Οΰτω γαρ οτε καρπδς έπΐ τοϋ ίδιου και

ρού προβληθήσεται, κα\ δ κλάδος άειθαλής φυλαχθή-

σεται τή εϋχροία τών φύλλων περισοβού μένος. Νυν\

_ δε τών οφθαλμών τών πνευματικών τούτων υδάτων

καταμελοϋντες, κα\ της τοϋ λόγου προσεδρείας μικρά

φροντ!£οντες , ήτοι τδν της φιλοχρηματίας έαυτοΐς

λάκκον όρύσσουσιν, ή την κενοδοξίαν λατομοϋσιν, ή

την ύπερηφανίαν φρεωρυχούσιν, ή άλλους τινάς λάκ

κους άπάτης μετ' επιμελείας δρύσσουσ}ν, οΐ συνέχειν

βίς τδ διηνεκές τδ σπουδαζόμενον αύτοϊς ΰδωρ, φύσιν

οΰκ έχουσιν, άεΐ της ώδε τιμής τε, καΐ δυναστείας,

καΐ δόξης, περί ήν εστίν ή στ.ουδή τοις πολλοίς, δμοϋ

τψ συστήνα·. διαδ^εούσης, κα\ ουδέν ίχνος της μα

ταίας σπουδής έν τοις ήπατημένοις καταλιπούσης.

Τοιούτους είναι βούλεται τοϋς όρώντάς τε και έπι-

βκοποΰντας ό Λόγος, ών χρή προβεβλήσΟαι μέν, οΓόν

τινα όφρύων περιβολήν, τήν τών θείων διδαγμάτων

άσφάλειαν έπικαλύπτεσθαιδέτή σωφροσύνη καθάπερ

τινι βλεφάρων περιβολή τδ καθαρόν τε καΐ στίλβον

τής πολιτείας, μήποτε ή τής οίήσεως δοκδς έμπεσοϋσα

τώ καθαρψ τής κόρης, έμποδών γένηται πρδς τήν

δρασιν. Τις δέ κατά τοϋς όφθαλμοϋς τών μελών τοϋ

νυμφίου έστ\ν ό Επαινος, έντοϊς έφεξής θεοϋ διδόντος

έπελευσόμεθα · χάριτι τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοΰ

Χριστοϋ,φ ή δόξα εις τοϋς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΙΛ'.

Σιαγόνες αύτοϋ ώς φιάΛαι τοϋ Αρώματος φύον-

ααι μνρεψικά. ΧεΙΑτχ αντοϋ κρίνα στάζοντα σμνρ-

ναν πΛήρη, Χείρες αύτοϋ τορενταΐ , χρνσαΤ, Χε-

πΛηρωμέναι θαρσεΐς. ΚοιΜα αντοϋ χυξίον έΛε-

φάντινον έχΐ ΛΙΟον σαχφείρον. Κνημαι αύτοϋ

στύΛοι μαρμάρινοι , τεΟεμεΛιωμένοι έχϊ βάσεις

χρυσάς. Εϊδος αύτον , ώς Αίΰανος έκΛεχτός ώς

κέδροι. Φάρνγξ αύτοϋ γΛνκασμοΙ καΐ δΛος έχι-

Ονμία. Ούτος άδεΑφιδός μου, καϊ ούτος χΛψτίσν

μον, θνγατέρες ΊερονσαΛήμ.

Ό τψ άδόλω γάλακχι τρέφων τδ νηπιάζον Ετι τής

πνευματικής ήλικίας, τροφδς καθώς φησιν αύτδς δ

Απόστολος, τών άρτιγενών έν τή Εκκλησία γινόμε

νος· ταμιεύεται τδν τής σοφίας δρτον τοις τελειωθεϊσι

κατά τδν έσω άνθρωπον, εΙπών ΣοφΙαν δέ ΛαΛοϋ-

μεν έτ τοις τεΛείοις 1 οΐ διά τήν τών άγαθών διδα

γμάτων έξιν γεγυμνασμένα έχοντες τά αισθητήρια

ιήί ψ^χήί. τοϋ άρτου τής σοφίας εύπαράδεκτοι γίνον

ται, τοις λεπτοποιοΰσιν έν τοις οδοϋσι τδν λογισμδν,

σιαγόνας έςτροφήν προσδεόμενοι· χρή τοίνυν είναι χα\

σιαγόνας έν τώ σώματι Χριστοΰ τοις μηκέτι προσανέ-

χουσι τή θηλή τοϋ Λόγου- άλλ' ήδη τής στερεωτέρας

έφιέμενοι τροφής, περί ών νϋν ποιείται λόγονή νύμφη

λέγουσα οΰτως· Σιαγόνες αύτοϋ ώς φιάΛαι τοϋ

άρώματος φύονσαι μνρεψικά. Τδ μέν ουν άκολού-

θως έχειν τδν περ\ τών σιαγόνων λόγον τοϊς περ\

τον όφθαλμδν θεωρηθεΐσι, παντ\ δήλον άν εΓη τψ

I αΊΙηΐδ ίιηιτιιιηΊβ δίΙ,3 ηυΙΙο ιοπιιη ηοη δυΙ>8Ϊκΐβηΐϊυιη

ογγογο ίΙΙιιβιΐδ ; ι1ι ηίΐ|ΐιο ΰοη$ΐαηΐβΓ6ΐ ιΐδδίϋιιβ άίνίη»-

111 III αί|1ΐαΠ)ΙΪ1 ΟΟρίίδ 3581^831,1118131- Ιΐμΐιί 000(1 30,03-

πιηι 3ΐΙ ηνοδρΐ3ΐιΐ3ΐιιπι,ηιι$ςιΐ3ΐη1οοο $ιιο ϋ'ιπιονβΐιιΐ'.

δίοεηίηι βΐ Γι-υοίυδ δΐιο ΐειιιροΓο ρΓοΓβΓβΙϋΓ, εΐ γ»-

πιί βίερηπίει· οοίοι-βΐίδ ΓοΙίίδ ρβΓρεΙοο ΠοΓβηΐβδ εοιι-

5εΓν3ΐ)υηΙυΓ, 3υΐ'3 εο$ είΓουιιΐδΐι-ερβίΗΟ. Αι ηιιηο

ρΐιτίφΐβ οοιιΐϊ δρΪΓίΐιιαΙβκ ιιθ£ΐεεΙίδ βο,ιιίδ ήίδοβ, 30

ρ3Γνί Γαείεηίοδ ιΐίίίίΐπίΐιιίειη ίη νειΊιο Οεί, νεΙ :ιν:ι-

πΐί;β μ Ι/ι 1:ιι ιιιιι Γοϋίιιηΐ, νεΙ ίιι νηηιν βΙοτίΗ- ΙηρϊηΊ-

είιιίδ νβΓ&αηΐυι-, νεί ίη 8<ιρειΊ>ίχ ριιίεο εΟΌιϋεικΙο

ΐ3ΐ)<)Γ3ΐιΙ, νεΙ βΐίοβ (1εηί(]ΐιε Ιβειιβ εΓΓΟΓΪβ $ΐυ(1ίθ5β

Γυϋίιιηΐ, ςυοΓυηι η3ΐυΐ'3 $ίε εοηιρ3πιΐ3 ηοη ε$Ι, ιιΐ

3(|ΐΐ3ηι ίΐΐαηι ΐαηίορεΓε ρεΓρείυυ ρο&δϊηΐ βχρειίιβιη

(ΌΐιΙίηεΓε,δεπιρεΓ η^ιιβνιΐβί ΙιοηοΓβ, ροΐεηΐϊα, ςΙοΓΪα,

ςιι»5 τεβ ιιιίπΠοβ ηιιιΐιϊ εχρείυηΐ, ιιηβ ευηι ΟΓΐυ μιο

(ΙίΙΙΙιιβηΙίυυβ, ηιιΙ!υη<(]υβ νεδίί^ίυηι ίηβηίδ ορ,·ι;ι· ίιι

(Ιεεερίίβ Γε1Ίηςιιειιΐϊϋιι$. ΤβΙεδβΓξο νιιΐΐ εβββ ϊιΐίρε-

εΙΟΓεβ 30 δρέοϋΙβΙΟΓεβ ϋβί ΥεΓϋυη),(|ΐιοπιηι δυρειεϊ-

1ί3 Γ|ΐιθ(ΐ3ΐη ναΙΙο ηιυιιΊ(3 &ίαΙ, ηίηιΪΓυηα άίνϊιιοηιηι

(Ιο^η)3ΐυπ) οεΓίίΙιιιΙίηε : (|υϊηιιε Ιεςβηΐ ηυιηϊΓιΐ3ΐε,

νβΐϋΐϊ ηιιοιΐ3ηι ρ3ΐρβΙ)Γ3Πΐιιι 3ΐη1>ίΐυ, νίΐ£ 8Ι18Β ριιπ·

Ιβίειη 30 δρΙεηιΙοΓεηΊ, ηε ΐι:ι1ι^ 3ΐτο^3ηΐί;ε ίη ρυ-

ρίΙΙχ ρυτίΐ3ΐεηι ϋΐ3ρδ3, νίβιιϊ μ ι ϊηιρειϋιηεηίο. ϋ»-

Ιεηιηι ηυχ ρο&1 οουΐοβ οχΙεΓΟΓυιη βροηδί ηιεηι-

1>ΓΟΓΐιηι δίηΐ εηεοιηίβ, ιΙείιιεερδ ϋεο (Ι3η1ε ροΓεπΓ-

Γειηυ$ : ίϋςυε ρεΓ ςΓ3ΐί3ηι ϋοιηϊηϊ ηοδίιΊ

3ΐ'ί:ι ΟιΓίδΙί, ευί χΐεΓηυι» ξ\οτ\3 Ιτ'ώυαίητ. Αηιεη.

ΠΟΜΙίΙΑ XIV·

Οαρ. τ, ^15. ΜαχίΙΙα; ΐρβικί ίαηφιαιτι ατοηιαίϊι

ρΜαΙ(ΐ,φί<ΒρΓο((ΤΗηΙ ηηφιεηία.ίαύηι ακηΐ ΙϊΙία,

άϊΐίίΙΙαηιία τηΐβτΐιαηι ηίετετη. ϋ. Μαηιι$ ί11ιη$ ίοΊΐ-

Ια, α\ιτΐ(Β,ρΙεηα'ΤΙιαηϊ$. νβηίοτ φιι ΙαΰβΙία είαηκα,

{η ίαρίάβ «αρρλίΓΟ. 15. Οτητα ϊΗίια οοίηηιηα: ιηατ-

τηοτεα;, [νηάαίιε ιηρετ ιιιιτεα$ 1>α&ε$. 16. 8ρεεϊε$

ίρχΐιιχ, η! εΐεαιΐ! 1,'ώαηη», ηί οεάή. ΟηΙΙητ -για

άυΐεεάο αε ηίΐ ηί$ϊ άαίάεήν,ιη ειΐ. Ηχε ε$1 εορηαίηι

ηιειιι, ει Με ρτυχνηιΐί ιηεη$, βΗα ΙετνιαΙετη.

Οηί Ι30(β δίιηρίίοί ρικτίίειη 3(1Ιπιο $ρίή(ιΐ3ΐί8

χΐ3ΐίδ ΙεηεΓΪΙβίειη 3ΐίΐ ", ίηΓηηΙίηηι (υΐ ΑροϊΙοΙιιβ

ΙοιμιίΙιΐΓ) ίη Εεο1ε$Ϊ3 ηιιΐΓίΙΟΓ, ί$ ρβηεηι βιιρΊεηΐίχ

ρβτΓβοΐίδ βεειιικίυηι Ιιοηιίηεηι ϊηΙβπηΓβηι Γε$εΓΥ3ΐ.

5ίο εηίηι Ρβυΐυβ ;/ιΐ : ΞαρΊεηΙίαιη Ιοφιίηιιιτ ίηιετ

ρεφείοε " : ηίηιίι-ηηι ηαί ρΓορίβΓ ΗιΙμΙιιπ), ((υεηι

ίη ;ιικΙίΐΊΐιΙ;ι 1)0113 (1οε(ηιΐ3 $υηΐ αβββευΐί, 8βηδη$

βηίιηί βχ6Γείΐ3ΐοδ ΙοοεηΙ: ηί Γβοϋε ρηηεπι $3ρίεη-

Ιίχ τεοίρεΓε ροδ$ίη(, οηηι 8(1 βίεικίιιιη ορυ$ μι

6ΙΙ3ΓΠ ηηιχίΙΙβ, ΐ|ΐια: ΓβΐίοοίηβΙίοηυηι οΌηΐίΙιιΐΒ ο'ώιιιη

Ηυηε οοηιιηϊηιιβί. ΟιιβρΓορίεΓ ε( ηιηχίΐΐββ ίη οοι-

ροΓε ΟΐΓΪδίί 0880 ηεοε88β ε8ΐ ϋ8 ηυί ηοη βιηρίίιιβ

ριιρίΙΙϋβ Υίτΐιί 3ΐΙήχΓεηΙ, βειΐ είίχιηι 'μνη 8θ1ίι1ίοΓειη

εχρείυηΐ, ιΐε ηιιίΙ)υ8 ηιιηο $ροη83 ΙοηιιίΙιΐΓ ίη Ιιίδοε

νεΓϋίβ: ΜαχΗΙπ ίρ«ΐΗϊ Ιαηηιιαιη ατοηιαιίι ρΐιϊαΐα

ηικε ρΓο/βΓΚπί χιηφιεηία. ΚηίιηνεΓΟ ροβΓΟΓΟ 80ΓΪ0Π1

ίρ83ηι, ιιΐ ιΐο αιβχΐΙΙίβ οϋεκίυΓ, οευΓιβ ]3ΐη εηη$Ί(!£·

" Ηε1)Γ. ν, 13. "I ϋοΓ. υ, 0.
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ΐϋΐίβ, ου'ινίδ «δβε ρεί'δρίειιιηη βγΙνιγογ, φΓι ρπκΐβη- Α

16Γ η*ε βυάίΐ. Νϊπι ρΓορίβΓββ (1β1)βΙ α·1 3φΐ3ηιιη

ερΪΓΪΙυ»Ιίυιιι οορϊαιη 38δίι1οηδ οειιΐυβ, επ·οπδ εχ-

ρβΓίβ 3ε πιίιιίηιβ ΓηιιάηίεηΙο ΙβεΙβ Ιβνηπ, δίιηίΐίδ

Γαείιιβ εοΐιιιηϋχ δίηιρίίει, ιιΐ δΐιοπιιη 1)οηηπιιη ρβι·-

Ιϊείρβδ Γβϋάαΐ οιιιηβδ φΐί 3(1 ΕεεΙεδίχ εοΓριΐδ ρβΓ-

ΙίιιβηΙ. Ε» Ηβ οαιίδα ιιοςηιΐδ εΐίβιη Ι53Ϊ38 βυιη ςιιί

νίΐ3 8ϋ3 ]βιη βιΐϋϋηιβιη ίη ιηοηίβηι βδεβηά'βΓίΙ οΙ.ίγλ

νοεβ εΐ3ηΐ3ΐε ]υ1>6(, ιιΐ βχ ίρβο εοςηοβεβηΐ ηυάίΐο-

Γ05 3<1νεηΐ3ηΐβιη εοιη γο1)Ογ6 Ποηιίηιιιτι, βΐ ίΐίικί

ίρϋυιτι 1)Γ3εΙιίιιιη ηυο(1 ευιη ροΐβδί.ιΐβ οτβίΐΐΐδ ρι·»>

βδΐ εο§ηο8εαηΐ, βιιιιι φΐΐ βΓββΒίη ρββεϊι, ει 3§ηο5

οοΐΐίβίΐ. 3ε ρβΓ βρΡ8 1)οη38 β^Γεβίβ Γε(33 ονίειιΐβδ

εοηβοΐΛΐιΐΓ, ηιι'ι ρβΐιηο γοβΙιιι» (οπιρίρείίΐιιι·, ει ΐβΓ-

Γ»ιη ηηίνει·83ΐη ριι^ηο εοηδίηη^ίι : ςυίΐιυδ Αάάβ

ο:«ΐβΓ3 πηχ'ευηςιιε ΙϊΙηϊρ Ιιίε ρΓορΙιεΙηβ ρΐ'ϊβΙεΓβ» ™

εοηιηιεπιοηΐ ίΙΙί ρΓ3!(1ίε;ιηιΙα (]ΐιί πιοηΐίδ νβΠίεειη

οοηβεβικίβπΐ. (ίιιβΓε 8Ϊ εβηι ίρ$3ΐη οΐ) οαυδ.ιπι νίδ

:ι<1 ιιαπιηι ει Ιαειί» Γοηΐίη^ίΙ οευΐίδ 3<) νβπΙ;ιΙίδ εο-

(,'ΐιίιίοιιοιη, ρβεΐβ βίψιο οτιΐίηε δεειιηάΊιπι εοβ ιηβ-

χίΙΙ;ο I αιι<1;« ηΐιι γ, ςυ3ηιηι ηιηηυδ ε8ΐ ηυίπιτιοηΐιπη

ςοιηιιιίηυβΓβ, <{υο εοΓροπβ νίδ 3ε η3ΐυΓ3 εοηδβΓ-

νβΙιΐΓ.

ΥίιΙεηιηιΐδ βΓ§ο ςιιβηβιη ίιι τε δίΐ3 δίΐ πιηχίΙΙηπιιη

Ιηιΐδ. Αυάί3ΐηιΐ8 ίμβαιη ϋμοηίαηι, ειψίδηιοαΊ <1β είδ

εοηιηιβηιοΓεΙ. ΜαχίΙΙιν ίριίηί Ιαηηιιαιη ατοηιαίϊ»

ρΐιίαΐα;, ηαη· ρτυ[ίηιη( αηι/ΗΐηΙα- Οιιίυυδ ίη νβΓίί'ιβ δί

κρβείβΒ ίΙΙ;ι ροεηίοπιηι ραΐυΐ» ρβΓ ηρρείίαιίοηεηι

ρίιϊβΐχ 8Ϊ^ηίΙϊε3ΐυΓ, ηιιζ Ϊ13 εοηΓεεΐ3 β*1, ιιΐ οιηηίβ

εοιιε3νίΐ38 αυββί Γοιΐίιη ιβββ Βυοιίυεβΐ οεηΐίδ, ευιη ^

Ι)|ΐιΐΓ3 ε]υβ ηοη ηίηιίδ ρτηΓυηιΙβ βΐΐ, ηο(|υε 8β ίη

Γβεΐιηι φκίδί Γβδυρίηεΐ, ηοη 3εουτ3ΐβ εοηεβνβ νί-

άβαίιΐΓ, ηεαυε ρΐίηβ ; δί βτ%ο Ιβίβιιι ροευΙοΓυιη δρε-

είεηι δροιΐ83 ρβΓ ρΐιι.ιίαιη ίηίεΙΙί^ίΙ: ηίιηίηιιη ροειι-

ΙϊΐΓΐδ ςυηόιηι επί ηΐϊο, ςιΐ3ηιοΙ>Γ6:η 3ϋ Ιι;\ο Άξαη

ιιιαχΊΙΙίε ΙβυιΙειΗυΓ. Νηιη ιΙίεεΓβ ροΐβιίΐ φιίδρίβιη,'

ίη ρΐ36(ΙΪ03ΐίοηβ δίιηρΙίε'ιΐ3ΐίδ ϋοοίπη* <|ΐιαδί ρ3(ιι1χ

Γηίηίηιβςιιε ΓΓ3ΐιιΙιιΙεηΐχ ηιεηΐίοηειη ρΙΓιαΙβΒ ί3εΐ3ΐη

0586 : ίη ηυι νείίο ρτοΓιιηιϋΐβδ 3 Ρι ορΙιεία Ιοοιιιη

ΙιαοεΓβ ηοη ροιεδί, ειιιη αίΐ: Ετίρχαι α6 ιμ φιί οάβ-

τ»η( Βίβ, «Ι εχ αηηη ρτο[ιιηάΐ» ". Ιίβηιιε νεΓίιβΙβιη,

ςιΐίε ίη δίηιρίίείΐΐΐε ρβίοδείΐ, 3084υβυ1ΐ»ΓΓ3ΐιαΊιΙεηΐ3

εοιιεανίίβίε, ρεΓ νοοεηι ρΐιίβΐιε δίςηίΐίεβί'ί ϋίείιηηδ,

(•^ιΐ8 ({ΐιί(ΐ6ΐη ιηαΐεΓΪεδ 8ΐΙ 3γοπ)3, ιιιυηυβ βιιίεηι

ρΓοΓεΓΓε ιιηςυεηΐΜ. Μ ^ χ ϊ I Ι;ο ίρδίιΐδ, ϊηηυίΐ, Ιαη(|υαπι ρ

βΓΟηιαίίδ ρΐιίβΐχ, ηοη εχ ατ^βιιΐο (ααχ, νεί αιιτο,

»βΙ νίίΓο, νεί 3ΙΪ3 (|ΐΐ3ρί3ΐη 1ιυ]ιΐ8ηιοϋί ηιαΐβιίο, δβ<1

ίρβο εχ 31011)310, ςυο<1 ί!ΐ3 ρΓοΓεΓβΐ άβ (ριιύιΐδ ιιη-

{ΐιεηΐ3 ρ3Γ3ΐιΙιΐΓ. Λΐι]υβ βχ ηίδ ]3πι ηβυιΐ ιίυΐιίβ Ιιο-

νυη» νβΓϋΟΓυιη ΒβηΙβηΙ'ιβ ρβΓίρίουβ βδΐ: ηίιηίηιιη

ϋβδβ ρΓορπυηι ριιήδ ΕϋεΙβδίχ οιυΐίδ, υ( ΙβΙεηι οογ-

ροτί είΐιιιηι ρτχρίΓεηΙ, ρεγ πιαχϊΙΙαβ εοηιηιίηυεη<1ί νί

ρΐΰεϋίΐ38, α,ιιο ηίΙιίΙ ρι οΓιιικΙηιη 3ε Ιϊΐεηδ ίη ϋδ ςυχ

(ΙίευηΙιΐΓ εοηδρίείΐΐυΓ, βει! οιηηί3 βϊπΐ (ΙίΙυεί(ΐ3, 1ί-

1»βΡ3, 3ΐ> οηιηί ΓΓβικΙιιΙεηΙβ οεειιΙΐ3ΐίοηβ 3ε ρΓοίιιη-

(1ϊΐ3ΐβ 8ερ3Γ3ΐ3, ίΐ3 υΐ ριιει ίδ ειίβιη πιβηίΓβδΙα δίηΐ,

ς<ιβηΐ3(!ηΐ0(1ηη) ΥβΙεδ αί(, Ταΐϊιηοηίνηι ϋοαιίιιί αϊ

συνετώς έπαΐον-ι. Διά τοΰτο γάρ χρή τ6ν 4φ6αλμόν

τώ ιιληρώματι των πνευματιχών υδάτων προα-

εδρεΰοντα τω άπλανεί τε χα\ &Β6\ω λούεσθαι γάλαχτι ,

τϊ) οχάχω περιστερά όμοιοΰμενον, ϊνα χοινωνοϋ»

τοιήση των ίδίοιν αγαθών τιάντας τοΰς Ιζ Ά σώμα

συντελοΰντας της Εκκλησίας. Οδ χάριν χα\ 4 μέγας

Ησαΐας , τ?»ν Ιτλ τδ δρος τδ ύψηλδν άναβάντα διά

της ιτολιτείας βοαν διακελεΰεταί λαμπρά τϊ| φωνζ,

ώστε γνώναι δι' αΰτοΰ τους άκούοντας, τδν μετά

Ισχύος ερχίμενον Κύριον, κα\ τδν έξουσιάζοντα τών

δντων βραχίονα , τδν ποιμαίνοντα τδ ποίμνιον αύτοϋ ,

κα\ τοϋς άρνας συνάγοντα , και τάς καλώς διά τών

άγαΟών έλπίδων κυοφοροΰσας παρακαλοΰντα, τδν

διειληφδτα τδν οΰρανδν σπιΘαμί), /αϊ πασαν τήν

γήν δραχ\ περισφίγγοντα · κα\ όσα άλλα πρδς τούτοις

ή προφητεία φησ\ δεΐν παρά τοΰ της άχρωρείας

έπιβεβηκύτος κηρύσσεσΟαι. Εί τοίνυν έπί τούτων

γίνεται τοις δφθαλμοΐς ή έκ τών ύδάτων τε καΐ τυϋ

γάλακτος δύναμις πρδς τήν της άληθείας έπίγνωσιν,

άκολούθως έπαινοΰνται μετ' έκείνους αί σιαγόνες,

ων ϊργον έστ\ τδ λεπτοποιεΐν τήν τροφήν δι' ής ή τοΰ

σώματος συντηρείται φύσις κα\ δύναμις.

"Ιδωμεν τοίνυν έν τίνι τών σιαγδνων έστ\ν 4 ίπαι-

νος αύτής. Άχούσωμεν της νύμφης, οία περί αύτών

δ'.εξέρχεται. Σιαγόνες αύτοΰ , φησ\ν, ώς ριάΛαι

τον άρώματος, φνυν<Γαι μνρεψιχά. Εί τδ διηπλιο-

μένον τών έκπωμάτων είδος 4 λίγος σημαίνει τώ

της φιάλης 4νόματι , έν ω κλέπτεται διά της κατα

σκευής ή κοιλίτης , ουτε άγαν βαθυνομένου τοΰ

σχήματος, ουτε δι' εύθείας έξυπτιά^οντος, ώς μήτε

κοίλον άκριβώς είναι δοκεΐν , μήτε έπίπεδον ■ εί τοί

νυν τδ τοιούτον ε'δος ύ-οδείκνυσι διά της φιάλης ή

νύμφη ■ ίδιον 3ν Εχοι λδγον έκ τοΰ σχήματος τούτου

τών σιαγύνων δ έπαινος. ΕΓποι γάρ άν τις τδ άπλοΰν

τε κα\ διηπλωμένον κα\ άδολον της διδασκαλίας

έπαινέσαι τδν λδγον βουλδμενον μνήμην τής φιάλης

ποιήσασθαι· έν φ τδ άπηγορευμένον ύπδ τοΰ Προ

φήτου βάθος συστήναι ού δύναται, τοΰ είπδντος·

'Ι'νσθείτχν έχ τών μισούντωτ μέ, χαΐ έχ τών βα

θέων τών υδάτων. Τήν ουν έν άπλδτητι φαινομένην

άλήθειαν δίχα τινδς δολεράς κοιλδτητδς φαμεν διά

τοΰ δνδματος τής φιάλης σημαίνεσθαι , ής δλη μίν

έστι τδ άρωμα· έργον δέ τδ φύειν μυρεψικά. Σια

γόνες γάρ αύτοΰ ώς φιάλαι τοΰ άρώματος , ούκ ές

άργύρου γενδμεναι, ή χρυσοΰ, ή ύέλου, ή τίνος έτέ-

ρας ϋλης τοιαύτης , άλλ' αύτοΰ τοΰ άρώματος ταΰτα

έξ αύτών φύουσα , δι' ών τά μύρα κατασκευάζεται.

Σαφής δέ πάντως έστ\ν ή διά τών είρημένων τοίς

|5ητοϊς τούτοις ένθεωρουμένη διάνοια, δτι τών κα

θαρών τής Εκκλησίας δμμάτων έστ1. τοιαύτην πα-

ρασκευάζειν τώ σώματι τήν τροφήν, τή λειαντική

τών σιαγόνων δυνάμει, ώς μηδέν βαθύ τε χα\ ϋπου-

λον έν τοϊς λεγομένοις όρασθαι ■ άλλ' είναι πάντα

τηλαυγη τε χα\ έλεύθερα, καΐ πάσης δόλε ράς έπι-

κρύψεως κα\ βαθύτητος κεχωρισμένα' ώςκα\νηπίοις

είναι κατάδηλα , καθώς φησιν 4 Προφήτης · Ή μαρ·

- ΡμΙ.ι,χτιιι, 15.
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τνρία Κυρίου πιστή , σορίζουσα νήπια · ι\ έν-

τοΛ}} Κυρίου τηΛαυγης, φώτίζουσ* όρθαΛμούς.

Εί γάρ τοιαϋται ε!εν αϊ φιάλαι τοΰ Λόγου , ούκ έκ

της γηΐνης ύλης δηλονότι συστήσονται- άλλ' έκ τοϋ

Αρώματος Ισται ή φύσις ' έκείνου λέγω τοϋ αρώμα

τος, 8 ύπέρ πάντα τά αρώματα φησιν εΤναι ή νύμφη,

έν τοϊς προοιμίοις τοΰ "Αίματος. Τοιαύτη φιάλη ό

Παύλος ήν, ό μή έν πανουργία τον λόγον, άλλά τή

φανερώσει της άληθείας έαυτδν συνιστάνων. Οδ ή

Ολη τδ έκ γης είναι άπέΟετο, άφ' ου.βιά τοϋ βαπτισμοΰ

τάς λεπίδας των όφθαλμών τη σαρκ\ συναπέβαλεν ■

άλλ' έκ τοϋ εϋπνοοϋντος άρώματος άνεσχευάσθη, τοϋ

άγίου Πνεύματος τέκνον γενόμενος. "Ος επειδή διά

της τοιαύτης χαλκείας εκλογής σκεύος κατεσκευάσΟη

πρδςτήν οίνοχοίαν τού λίγου φιάλη γενόμενος, ούκέτι

χρείαν έσχεν άνθρώπου, την γνώσιν αϋτω των μυ

στηρίων έγχέοντος· οΰ γάρ προσανέΟετο σαρκ'ι καΐ

αϊματι · άλλ' αϋτδς ίφυεν έν έαυτώ χαΐ άνέβρυε τδν

θείον ποτδν, διά της τοϋ Χριστοΰ εύωδίας τά ποικίλα

των άρετών άνθη μυρεψών τοις άχούουσιν , ώστε

χατά τάς διαφοράς τε χα\ ιδιότητας των δεχομένων

τδν λόγον, κατάλληλον εΰρίσκεσθαι πρδς τήν τοΰ

ζητοϋντος χρείαν τδ άρωμα τοις Ίουδαίοις, τοϊς

"Ελλησι, ταϊς γυναιξί, τ&ϊς άνδράσι, τοϊς δεσπδταις,

τοις δούλοις, τοις γονεΰσι, τοις τέκνοις, τοις άνόμοις,

τοϊς ΰπδ νόμον. "Οντως αύτώ πολυειδής ήν διά πάσης

άρετής κεκραμένη της διδασκαλίας ή χάρις, διά τών

ποικίλων διδαγμάτων, καταλλήλως τή έκαστου χρεία

μυρεψούσης της φιάλης τοίς δεχομένοις τδν λόγον.

Τάς οδν τοιαύτας έπαινεϊ σιαγόνας ή τδ τοϋ σώματος

τοϋ νυμφίου κάλλος διαζωγραφοϋσα τφ λόγω· καΐ

δτι πρδς τούτο βλέπει τών σιαγόνων δ ϊπαινος,ώ

έφεξής λόγος δι' άκολουθίας μαρτύρεται.

Επαινείται γάρ μετά τάς σιαγόνας τά χείλη , δι*

ωνό άρωματίζων λόγος προέρχεται. Ούτω δέ ύ Επαι

νος Εχει" ΧεΙΛτ\ αΰτοϋ κρίνα, σζάζοτττα σμύρναν

πΛήρη. Δύο κατά ταύτδν άρετάς μαρτυρεί τψ λόγω

διά τοϋ διπλοϋ υποδείγματος· ών ή μέν έστιν ή

αλήθεια , λαμπρά τε χα\ φωτοειδής έν τοις λεγομέ-

νοις θεωρουμένη. Τοιοϋτον γάρ τοΰ κρίνου τδ είδος,

ού ή λαμπρότης , αΓνιγμα τής τών λεγομένων καθα-

ρότητό; τε χα\ άληθείας εστίν. "Ετερον δε, τδ μόνην

τήν νοητήν τε καΐ άϋλον ζωήν ΰπδ τής διδασκαλίας

προδείκνυσθαι , διά τής τών νοητών θεωρίας άπονε-

κρουμένης τής κάτω ζωής, τής διά σαρκός τε κα\

αίματος ένεργουμένης. Ή γάρ άπορ^έουσα άπδ τοϋ

σώματος σμύρνα , και πλήρη ποιούσα έαυτής τήν

τοΰ δεχομένου ψυχήν, τής τοϋ σώματος νεκρώσεως

ΐμφασις γίνεται. Πολλαχή γάρ τδ τοιούτον έν τή κα-

τα/ρήσει τών θεοπνεύστων λόγων παρατετήρηται,

τοΰ θανάτου σημαντικδν είναι τής σμύρνης τδ δνομα.

Ό τοίνυν τέλειος χα\ καθαρδς όφθαλμδς, ό τήν σια

γόνα φιάλην ποιών τήν τά μύρα έξ αϋτής φύουσάν

τε κα\ πηγάζουσαν, οΰτος άνθεϊ τά κρίνα τών λόγων

διά τοΰ στόματος, τών τή θεία κεκαλλωπισμένων

λαμπρότητι. Οΰτω γάρ τους καθαρούς τε καΐ δι'

βάείβ, (Κ ρικνοί ΐτνάίΐ, ρτακρίναΛ ΰοπιϊηί 'άΊΙηά-

άιιη, οαιίίε Ιιιατη αβΐτιηι ". Νίηιίπιιη δί Ιαΐεβ βίηΐ

ΥβΓΪοϊ ρΐιίαΐ.τε, Ιιαυά ιΐιιΐιίβ ηοη εχ υΙΙα ΐβΓΓεηα, ηιβ-

Ιβπβ εοηίεείχ βΓυηΐ, βεά βπΐ βχ 3Γθηιαΐε ίρβαπιπι

η3ΐυτ3, ϊ 1 Ιο ίηςααΐΒ ΒΓοηΐϊΐβ, ςιιοιΐ εχεεΙΙεΓε οπιηίβ

£>Γοιηηΐ3 εβηΐίοί αιι]ιιβ ίηΐιίο ιροαββ 'άίοίι. Τ«1»

ρΐιίαΐβ Ραυίυβ 8Γ31, φ» ηοη ρβΓ νβΓπεϊειη ίτβυϋυ-

ΙεηΐβΓ (Ιοεευίΐ, κΑ αρβη* νεπίβίε δοϊρδυηι οπιηί-

*Μ18 ρΓΟϋβϋβΙ. ϋα]υ5 ηιβίβηεδ 8θ]ίείε1>3ΐ ηβΙιΐΓ.ιιη

ΐβΓΓββίτβηι, εχρ,αο ρβΓ Ιιβρίίδπιυιη οαγπϊμ οευΐοηιηι

βςα&ηΐΜ άβροβαίΐ " , βο Γβεΐυδ δρίτίΐυβ δβηοιί

ΒΠυβ, εχ Γηκ,πυιΙϊ 3Γοαΐ3ΐε άβ ΐηΐε^το ίη$ΐαυΓ3ΐυδ

ίυίΐ. Ιϋβπι ροδίβίΐα,υαηι ϊη Ιβϋ οίΓιοίηα εΐεείυηι νβδ

ΓβιΛιΐδ βΜ, ει ηυίιίεπι ρηίβΐβ, ρβΓ ςυβιτ» νβΛιιιηι ιΐί-

νίηυιη ρΓορίηβΓβΙιΐΓ, ηοη 3ΐηρΙία$ ηοηιίηϊβ υΙΙϊιιβ

; ο^αΐι ορεΓ3, ηυί ιη)'$ΐεΓΪ0Γυπι εί εορϊιίοηεηι ίη-

Γαη(1θΓ6ΐ (ηοη εηίηι οβΓηί αεςαίενίΐ ει 83η§υίηϊ *»),

βειΐ ίρβε ίη ββ ρΓΟίιιϋΐ (Ιίνίηυηι ϊΙΙυηι ροΐυπι, ειφι<>

ει δεαίπτί^ίηοπι νβΐπΐ βηαΐβϊΐ, άυπι ρβΓ Οιτίδΐί Γγ»-

£Γ3ηΐΪ3ηι ν8ΓΪ»8 νίηυΐββ ίη ηυο'ίΙοΓΪοαΒ-ςιιαβί ςυχ-

άαιη υη^υβηία εοηβεετει, ίι» οι ρπ> άίνβηϊΐβίε ργο-

ρΓΪείβίοςυε ΓβείρίβηΓιυαι Ώβϊ νεΓΐ>υαι, βτοηια ίρβυηι

εοηνεηίβηβ ιιβυί ε^υβ, ςυί ίΙΙυά ροβεβΓβΙ, Γερβητε-

ΙϋΓ , ηϊηιΪΓυηι ίυΰχίβ, 6ΓχεΪ8, ΠΊυΙίεη1)υ$, νϊ'Γΐβ,

ΙιβΓϊδ, βιτνίδ. ρβΓβηΐίϋυδ, ΙίϋεΓίΒ, Ιεβί ηοη Μΐηείίι,

$υϋ]εεΐί$ Ιε^ί. Τβηι ηιιιΙιίΓοπιιβπι ίΙΙβ (ΙοεΐΓίη% βγ3·

Ι'ιβηι η3ΐ)εΙ>3ΐ, οηιηι νΪΓΐυΙε ΙβιηρβΓαΙηιη : ν3ΓΪ3 (Ιο-

εβηόί Γ3ΐίοηε, ργο ηεεβ$$ίΐ3ΐε ει εχ υ$ιι ευ]αβηυβ,

Ι)βΐ νεΓϋυηι ηιί$εεηΐε Ιιβο ρΙιίαΙα, Ιαηςυβηι 2Γ0ΐη3ΐα

ςιΐ3Κι1αιη ρΓο ϋ$ ςοί ίϋυιΐ ΓβοίρβΓβηΙ. Ηι^υβακχΐί

ετ^ο ηΐ3χί1ΐ38 Ιαυιίαΐ, ςυ» ρυΙεΙίΓϊΐυϋίηεηι εοΓροηβ

εροιυί νβΓϋίδ Ιιίβεε 3(1 νίνυιη «Ιερίη^ίΙ : ςυοάςυβ

Ιιοε ηα&χίΐΐαηιαι εηεοαιίιιηι βο ερεείεΐ, ρογγο 86-

ςυεηΐίί νειΊ)3 ΐεβΙαηΙυΓ.

Είβηίιτ» ροδί Π)3ΐί1ΐ38 ΙίαάιηΙηΓ ΙαΤαϊα, ρβΓ ςυχ

ββΓηιο ίΐΐβ εοηάίΐυβ 3Γθηΐ3ΐίου8 ρΓοΓεηυΓ. ΥβΓϋα

βηβοηιί'ι ηχε βαηΙ : Ι,αύτα Φλ Ιϊίϊα, άηΐΊΙΙαηύα

ιμ^ττΑομ Ηύεππι. ϋ\ιζ% τίΠηΙββ βίηιυΐ νβΓυο Ιγϊ-

Τουΐΐ, (;εηιίιΐ3 βϊιηΐΗίαάίηβ. Κοτυπι βΐΐεπιιη νβπΐι.3

861, ςυχ ίη (Ιίοιίβ ει βρίβηάίάα ει ίΐΐυβίηβ εοηβρι-

είΐιΐΓ. Ναηι Ιβΐίβ βδΐ ΙίΓιί ερεβίβδ, ευ] υ8 δρΙβηίοΓ

ηυα*Ί ^υοάαηι χηίςιιιαίβ ραΓίΙαΙειη ίο νβΓίΙβίβιη

βοΓαηι, ηαχ (ΙίευηΐυΓ, δίβηίΓιβίΙ. ΑΙΐβΓυηι εβί, ςηοά

κοία βαΤα ωβηΐίβ ρβΓββρίίοηεηι εβάεηβ ει βΓαβ&αηιπι

( τεΓυηι εχρεΓβ νίΐ3 ρετ ιΙοείΓίηαηι ρΓθΓβΓ3ΐιΐΓ, βχ-

δΐίηβΐ3 νίΐ» Ιιβε ίηίεΓβ, ευ]υδ ίη εβηιε 3ε ββηβυίιιβ

νίδ οοηδρίείΙϋΓ, ρβΓ εοηΐεηιρίβΐίοιιβηι Γβηιηι ςυχ

πιβηΐβ ίηΐεΗϊ^ιιηΐυΓ. Ειεηίπι εχ ογο άίδΐίΐίβπδ πιυγγΙι»,

ςυχ Γεείρϊβηΐίδ αιιίηιυηι τερίεΐ, ηιοηίΓιοαιίοηβιιι

ε3Γηίδ εΙβΓε όβηοίηΐ. Νβπι πιιιΐΐοΐίεδ Ηοε ίη ΙίΐΙεήδ

3 δρίπΐιι άίνίιιο ρΓοίεείϊδ ουδβΓνβνίιηυδ, αρρβίΐα-

Ιίοηβιη πιυγγΗχ ηιοπβηι δϊ^πίΠεβΓε. 0ιΐ3Γ8 ρεΓίβεΙαβ

εί ρυΓϋδ οοιιίαβ, ς«ί (Ιβ πιβχϋΐα ρΙΓιβΙαπι εΙΓιείΐ, υη-

^υβηΐ3 εχ βε ρΓοΓεΓβηΐεηι (]ΐΐ3δί ςιιοιίβπα εχ ΓοηΙε,

Ιιϊε 8Γ?0 ββΓπιοηυιη Π1Ϊ3 βίβηίΐ ρβΓ 08 ίΙΙοΓυηι, ςυί

«Ιίνίηο ερΙβιιιΙοΓβ βυηΐ ογπβΙϊ. Ν3ΐη βίε βρρεΙΙβηΐϋΓ η,

ΐ|υί ραπ βυηΐ, εί εχ νίηυΐε Γΐ3βΓ3ηΐί3ΐη ςυβηκί^ω

·* Ρ«3ΐ. ΐτιιι, 8, 9 »· Αεί. ιν, 18. ·» 0ηΐ3ΐ. !, 16.
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Ιΐϋΐκηΐ : ςιΓιςυβ πιγιτηβιη ϋίδΐΐΐιβηΐ, «υ* δϊηε (Ιε- Α άρετής εύπνοοΰντας δνομάζει 6 λίγος, άφ' ί·ν γίνεται

ΓεΛα ιηεηίειη ΓεοίρϊεηΓιυιη β;ιιη ΓβρΙβΙ. Εδί αιιίβηι

■Πα νϊι» ηυ,ι'υδ οοΓροΓβχ εοηΐβαιρίιΐδ, εηαι υηίνβΓδα

ηυχ ίη ηβε νίΐα ευι-% $υη( Ιιοπιίηίυυ8, ρβΓ δΐιροτ-

ηοΓππι 1)οΐ)(ΐι ιιιιι ευρκΓιΙιιΙβηι νίηι δΐιαπι οηιηβπι αιηίΐ-

ΙαηΙ 61 εχίΐίιι^αυηΐυτ. Ταίβηι ηινπ Ιιοιη οΐίιη Ρβυΐυδ

ε£Γϋη(Ιβ1)3ΐ εχ οΓε $υο, ηιίδίβπι ειιπι ρυτο ρυαΊείΐίχ Ιί-

Ιίο, ίη 53ΐΐ( ΐ,ι· γϊη-ϊηίδ χιιίΓΟδ. Ε;ι νεΓΟ εΓ.ιΐ Τηβεΐα,

ςυ» ρΓχεΙαΓβ οηίπιο δυο άεΠυεη(ΐ1>ιι$ άβ ΚΚο £ΐιΐΐι'$

ΐηΐΓ3 δε ΓεεερΓιβ, ηοιηίηεηι εχίοπιηηι ηιοΓΙε ορριϊηιίΐ,

οπιηί εο{-.ίΐ3ΐϊοιιβ ειιρϊώΊβίεφιε εαπιαίί βχ$1ίηεΐ3.

Ειι]ιΐδ ροβΐ ρεΓεερΐ3πα ϊΙΙαιη 1>οηαπι ϋοείπιιηιη, ει

]ανεηΐυ$ βχδΐϊηείβ ιταΐ, ει εχίοι-ηα νειι·ι$ΐ3$ βχ-

δΐίηεο, εΐ εχδΙϊηε13 οηιιιία εοΓροηδ δεηβιιιιιη ογ{-3-

ή της σμύρνης σταγών , άνελλιπώς πληρούσα τήν

των δεχομένων διάνοιαν ■ 8περ έστϊ της ύλικώς ζωής

υπεροψία , πάντων των τήδε σπουδαζομένων, δια τήν

των υπερκειμένων άγαθών έπιβυμίαν, άνενεργήτων

τε κα\ νεκρών γινομένων. Τοιαύτην δποτε Παύλος

σμύρναν προχέει τοΰ στόματος, μεμιγμένην τφ κα-

θαρώ κρίνω τής σωφροσύνης, έν άκοαΐς της άγιας

παρθένου. Θέκλα δέ ήν ή παρθένος, ή καλώς τη ψυχή

τάς άπορ^εούσας σταγόνας έν έαυτή δεξαμενή, θα-

νάτω διαλαμβάνει τδν έξωθεν ανθρωπον , πασαν

σαρκώδη διάνοιάν τε κα\ έπιθυμίαν έαυτής άποσβέ-

σααα. ΤΗς μετά τήν άγαθήν διδασκαλίαν νέκρα μέν

ή νεότης , νεκρον δέ το έπιφαινόμενον κάλλος , νεκρά

Π3 δοΐο δβΓΠίοηε ίιι ίρδΠ \ίνεη1ε, ρεΓ (]ΐιεηι ΙοΙιΐδ δέ πάντα τά σωματικά αίσθητήρια , μόνου ζώντος

.. 1 Μ...»,"..η . ■ ι ■ π ηι,.Ι Λ· ιτΙκπ/, ΐ,νΟΛ ΠΙ 1 1 Π /"Ι /Λ 1., _*ιιρ.2| μΓι Ί/*»\·% Χ·1 λ.ι ' Γΐ . , ~ . ■ - . ..Χ,. ~ 3 Ζ. 1
εϊ ιιιιιικ1ιΐ8 ηιΟΓίυυβ 6Γ31, εΐ νΪΓ^ο ίρ83 πιυηύο

βΓ3( ηιοιΊικι. 8ίε οΐίηι ηΐ3$ηυδ εΐϊβηι Ρείπΐδ ίΐΐβ

3ρυά ΕοηιεΙίαηι βρίεηιΐίϋ» δεπηοηϊδ 1ίΙϊ3 ρΓοΓεΓεηδ,

ηηίΐϋΟδ ΒίκΙίΙοπιιη ηι νπΊκι οοηιρίεΐ, πυϊ ιηοχ ινοο-

ρίο ΐρδϊυβ δεπτιοηε, ειιπι ΕΙιπκίο ρεΓ ΐ)αρΙΐκιτιιιηι

ίΐιιιΐ εοηδβριιΐιί, πιοΠυί ν'ιΐχ Ιιυίε Γβειί. Αάεοςυβ

Ϊη0ηϊΐ3 ΓερβΠΓβ ρι-κίεΓ η3βε δβηείοηιπι Ιιοηιίηυιη

εχειηρίι Πεεί, ςυο ίΙΙί ρβείο εοηιηιιιηϊδ εοΓροηδ

ΕεεΙεδϊχ 08 Γβειί, πιυγγΙκι εχβιίη^ιιεηΐε ιιιογ1)05

3ΐ>ίηιί 8ΐιο$ »αϋϊΐ0Γβ8 ΓερΙενεΓίηΐ, ρεΓ κοπηοηίβ

ΗΙΪ3 Γπκ ΐιΐί ΓεΓεηΐεβ, ςυίΐιυβ ιηα^ιιϊ ϊΙΓι ρΓορυςηβ-

10Γ6$ (ΐιίεϊ ρεΓ ε§Γεςί3ΐη εοηΓεδίίοηειιι ϊρ$ο 1ε$ΐ3η-

άχ νιτ'ιΐ.Ίΐίδ ΐεαιροΓε, ίη εεΓ(3ΐιιϊηϊΙ)ΐι$ ρΓΟ ρΐεΙ»ΐε

βιΐδεορΓι», ΙοίΊ ηιΐ3$ϊ πι}τγ1ι3 ςυ3ΐΐ3ΐη 5 υ 1 1 1 ρβΓΓιΐδϊ.

έν αύτή τοΰ λόγου δι1 ου έτεθνήκει μέν αύτη" άπας δ

κόσμος, έτεθνήκει δέ κα\ ή παρθένος τώ κόσμια.

Ουτω ποτέ κα\ παρά Κορνηλίω ό μέγας Πέτρος, τά

λαμπρά τοΰ λόγου κρίνα φθεγγόμενος, πλήρεις της

σμΰρνης τάς τών άκουόντων ψυχάς παρεσκεύασεν,

ο? παραχρήμα τ6ν λόγον δεξάμενοι , τώ Χριστφ διά

τοΰ βαπτίσματος συνετάφησαν, νεκροί τω βϊψ γε

νόμενοι. Κα\ μυρία πρδς τούτοις ϊστιν εύρεΓν τών

άγιων υποδείγματα , πώς τοΰ κοινοΰ σώματος της

Εκκλησίας στόμα γινόμενοι τής νεκρωτικής τών

παθημάτων σμύρνης πλήρεις τούς άκροωμένους

έποίουν, άνθοφοροΰντες διά τών κρίνων τοΰ λόγου,

δι' ων οι μεγάλοι της πίστεως πρόμαχοι της άγαθής

όμολογίας κατά τδν τής μαρτυρίας καιρόν έν τοις

Ει ςυίά ορυδ 881 ΟΓΒΐϊοηε ργοΓιχβ ιΐε Ιιοε (1Ϊ8δ8ΓβΓ6, ϋ ύιώΡ εύσεβείας άγώσι κατεσμυρνώθησαν. ΚαΙ τ£

χρή διά πλειόνων μηκύνειν τον περί τούτων λόγον,

φανερδς διά τών είρη μένων γενομένης ήμϊν τής δια

νοίας, πώς το στόμα τής Εκκλησίας κρίνον γίνεται ·

κα\ πώς άποστάζει τοΰ κρίνου ή σμύρνα* κα\ πώς

πληρούται τής τοιαύτης σταγόνος ή τών δεχομένων

ΨυΧή·

Άλλά πρδς τδν έφεξής λόγον ήδη μέν Ελθωμεν.

Φησ\ γάρ· Α/ χείρες αύτοϋ τορενταΐ, χρνσαϊ, αε-

πΛηρωμέναι θαρσεΐς. "Οτι μέν ουν άτελής έστιν έπ\

τοΰ σώματος τής Εκκλησίας ή τοΰ όφθαλμοΰ χάρις

τής τών χειρών ύπουργίας διεζευγμένη, σαφώς παρά

τοΰ μεγάλου μεμαθήκαμεν Παύλου , δς φησιν, ότι

Ού δύναται 6 όφβαΐμύς είχεϊν χειρί ,Χρείατ

σον ούκ ΐχω. Τότε γάρ μάλιστα ή τών οφθαλμών

ειιπι ρεΓ ε» ςυκ ιϋχΊιιιυβ, ιΐεείίίπιΐυηι 8ΪΙ, ςοο ρβ-

εΐο Εεεΐ68ΐ% 03 Ιιΐϊαηα Λβΐ : ηυ> ηιγιτ1ΐ3 Ιϋίο

(ϋβΐϊΐΐεΐ : ςυϊ Ιι^υβπιοιϋ ϊΐϊΙΗεΊϋϊο βηίπιυβ τεεί-

ρϊεηιικη ίωρΙεβίαΓ.

ΑιΙ 8εςυεηΙΪ3 ροΓΓΟ τβΓίη ρΓΟ^ΓΟίΙϊβηκίΓ : Μαην*

ίΙΙΪΗί Ιοη'χίβι , αιιτβκ , ρίβηχ ιΐιαπίί. Ε$$ε βιιίεηι

οευΐϊ οεηεβεΐυπι ϊηιρειΤεεΙυπι Ίη ΕεεΙεβΙαε εοΓροΓβ,

3ί ηΐ3ηαυηι 31) εο αιϊηϊδίβηυπι $ί( (1ί$]υηε1ιιιη , 3

ηια^ηο ΠΙο Ρβυΐο εΙβΓβ (ΙίΟΊοίηιυδ , ςυί 3ϊΐ, Νοη

ροΐαί οοηΐηι ηιαηηϊ άίοεη, Νοη ικι'Λϊ Ιε όρια βιΐ '·.

Νβηι Ιυηι πΐίχίηιβ νϊβ οευΙοΓυηι εοηβρϊείΐιΐΓ , ευηι

ϊρ$3 ορβΓβ ΙεβΙϊιηοηίυηι οειιΙοΓυιη οουηιίηί ρεΗιϊ-

ΙίβηΙ ; ρεΓ 8ΐυι1ίυηι ρταχ ΙαΓΛηπΐ) Γεπιηι ε^Γε^ϊε βε Ο ένέργεια δείκνυται, οταν τά έργα μαρτυρεί τήν όξυω-

άαεϊ άεεΐ3Γ3ΐιΐί3. ^υϊα νεΓΟ ρΓΪαβ ιπάΊεαίο ιηαηυιιηι

ϋίνίηί εοΓροΓΪβ εηεοηιϊο, ρεΓ ε3 ςιιιε «Ιϊχίπιυβ, ρεΓ-

βεηάυηι ηοΐιίδ 681 3(1 εχροβϊΐΊοηεηι 1ΐ3ηε, ςυο νίϋε-

Ιϊεεί πιοίΐο εοηιριηΐί 8886 ιΐεϋεβηΐ ΊΠί, ηυϊ ίη Εε-

ε1ε8ΐ3 ηιβηυυηι Ιοεαιη οΐιΐίηειιΐ , ίρβίδ ιϋνίηί ηυ}ϋ8

ΟΓβευΙί νβΓΐ>Ί$ ρτβιπίβιϊβ, ρΓονΪΓΐϋ ηο8ΐΓ3 3υάΊΐ3ηι

ίη εο 8εη(εηΐΊ»ιιι εοιΐ8ϊ(1εΐ'3Γ0 1>οο εοηεεα'εηιε εο-

ηβΜιηυΓ. Μαηα$, ϊηςιιίΐ, ίίίί«! Ιοτίίίβι, αιιτεκ, ρίβηα:

Ιηαηϊι. Αΐηυβ Ιιαείβηυδ (μιίιΐοηι ίη ηίδεβ νειΊιίδ

80115115 Πΐ3ΐπί68ΐυ8 63(, ψιοιΐ ου <ρι;ε εηριιΐ Ιηικίη-

ΙυΓ, 83(1εηι πι,'ΐηιπιηι ηυοηιιε εηιοιηίυπι 30$ο1ν»η(.

Ει εβρυΐ βεεερίιηυδ ρΓΟ Οιη$ΐο δβευηα'υιιι ςαηιεπι,

πίαν τώ δμματι , διά τής περί τά καλά σπουδής τήν

άγαθήν όδηγίαν έπισημαίνων. Επειδή χρή προθέντας

τδν περ\ τών χειρών τού θείου σώματος Ιπαινον,

όδηγηθήναι διά τών είρημένων δπως προσήκει κατηρ-

τίσθαι τους άντ\ χειρών δντας έπΐ τής Εκκλησίας ■

αύτδ προθέντες τδ θείον λόγιον, δπως άν οΐόν τε η τήν

έγκειμένην αύτώ θεωρήσαι διάνοιαν, διδόντος Ηεοΰ,

πειρασόμεθα. Χβϊρες αύτοϋ τορενταϊ , χρνσαϊ,

φησ\, ΛεχΛηρωμέται Οαρσεϊς. Τέως μέν ούν τοσού

τον πρόδηλόν έστιν έκ τών είρημένων τδ νόημα, δτι

οίς τδ τής κεφαλής είδος έγχωμιάζεται , διά τών αυ

τών κα\ ταϊς χερσί πληρούται δ έπαινος. Κεφαλήν

* I Οογ. χιι, 21.
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δέ Χριστδν ένοήσαμεν, έν ψ δ θεδς Τ|ν, τδν κόσμον Α ίη ςυο ϋβιΐδ 0Γ31 ΠΗΐηάυιη δί1)ί ΓεοοηοίΙίίϋΐδ, υΐϊ

έαυτώ καταλλάσσων, κατά τήν Παύλου φωνήν δ έν

τή σαρκ\ 5:ά των δυνάμεων τε κα\ των θαυμάτων

έαυτδν φανερώσας. ΕΙ ουν ή νοηθείσα ήμίν αϋτη

κεφαλή χρυσίον άχήρατον παρά τοϋ λίγου χατωνο-

μάιΟη , διά το πάσης άμαρτΐας εκτός είναι ' δς

Άμαρτίαν ούκ έποίησε , φησ\ν, ούδέ ευρέθη έν

τφ στόματι αντοΰ δόΛος· χρυσάς δέ φησιν είναι

τάς χείρας 6 λόγος ■ πρόδηλόν έστι τδ διά τούτων

νοούμενον, ότι το καθ' δλου νοούμενον καθαρόν τε καΊ

άναμάρτητον, χα\ πάσης κακίας άμιγές τε κα\ άπα-

ράδεκτον νομοθετεί τή χειρ*, δ λόγος. Χείρα δέ νοοΰ-

μεν πάντως τήν τά κοινά τής Εκκλησίας εις τάς των

έντολών χρείας διαχειρίζουσαν, ής ϊπαινδς έστι τδ

δμοιωθήναι τή της κεφαλής φύσει, κατά τδ καθαρόν

Ρβιιΐυδ ΙοςιπίιΐΓ " : ςπϊ ϊβ Ίη οβΓηε ρβΓ νΪΓΐυΙβδ 30

ηίι-αευΐα ρΒίεΓεοίΐ. Οηοά δί βτ^ο οβρυΐ ηοο υοδίπιηι

βρρείΐβΐυηι ίηίΐ βυηιηι ϊηιιηβευΐβΐϋΐιι , ρι-όρίεΓε»

ςυοά βχΐΓ3 οηιηβ ρεοεβίιιπι δίΐ ( ηυβιηαάιηοιϊυηι

άίοίΙϋΓ : ΡαοαΙητη ηαΙΙαιη ρετρείτανΐΐ, ηιηυΐ ϊηνεηία

[ταα$ αϊ ίη οη ίριϊη$ "ί,ίΐίιίβηιςυε Ιιίο ηιβηυβ είίβπ»

νοεβηΐυΓ 3ϋΓείβ : ηίπιίπιιη ρβίεΐ ηοο ϊρδο βϊ^ηίΟ-

ολγϊ , ηιαηυδ η38 ρΓΟΓδυβ 088β ριΐΓ»8 , εχρειΊββ

ρ6003ΐί, αΐίεηβδ 3ϋ οηιηί νϊΐιοδίΐαΐε. Μϊηαπι βιιίεηι

βρρεΙίΒΓηυδ εβηι, ηυχ 3(1 υδαδ άίνίηίΐυδ ρΓ33δοπ-

ρίοβ ρηοΐϊοϊ 1)οη3 ΕεεΙεδ'ι» 3ώιιίηίδΐτ3ΐ : οιι]«ΐ8

Ηχο ρΓορπα Ιμμ βδΐ , υΐ οαρίιϊβ ηΒΐυηε δίηιίΐίδ

Γι»ΐ, Γβΐΐοηβ ρυπίϊΐϊδ ρεοοβίοΓυηι εχρετίίβ. Τιιηο

3ϋΐ6ηι πιβηυδ 01 ρ«Γ3 , ευηι ΐ0Γη3ηάΌ ΐοΐιιπ» ίΙΙηά

κα\ άναμάρτητον. Καθαρά δέ γίνεται τότε ή χε\ρ, Β 3ι,Γ3δβπΙ, ηυοίΐ εΐε^αηΐϊχ ίπιρείΐίηιβηΐο 681. Οηεηι-

όταν διά τής τορείας απαν άποξύσηται τδ έμποδίζον

τω χάλλει. Καθάπερ γάρ πρός τινα ζώου μορφήν

άποτυποΰντες τδ μάρμαρον , έχεϊνα διά τής τορείας

έγγλύφουσι τω λίθω, χα'ι έγκολάπτουσιν, ών περιαι-

ρεθέντων πρδς τδ άρχέτυπον είδος άποτυποΰται τδ

μίμημα " οϋτω καΙ έπΐ τοΰ κάλλους των τοΰ σώματος

τής Εκκλησίας χειρών πολλά χρή διά τής των λογι

σμών τορείας άποξεσθήναι, ίνα γένηται ή χε\ρ χρυσή

ώς άληθώς κα\ άκήρατος. Πάντως δέ πρόδηλα πασίν

έστιν, δσα μή περιαιρεθέντα τής χειρδς τψ κάλλβι

λυμαίνεται, οίον τδ άνθρωπαρέσκον, τδ φιλόδοξον, -Λ

φιλοκερδές, τδ μόνον πρδς τδ φαινόμενον βλέπειν, τδ

περιφάνειάν τινα έαυτψ διά των έν χερσ\ πραγμα-

3<3ηηοάυηι εηίπι ΠΙί·, ςαϊ πιβπηοΓ »ά ΓίβυΓβπι βηϊ-

ποίίδ 3ΐίου]υ$ οοηΓοηηαηΐ , 63 ΐΟΓηηηϋο δευίρυηΐ

ει ίηαάυηΐ Ιβρίίΐϊ , ςυϊϋυδ αιτιρυΐαιίδ αά εχεπιρίυπι

ρηηοερδ δϊωυΙβοΓυηι βΙΓιη^ΊΐϋΓ : βίο βιΐβπι ϊη

ρηίοηηΐυάίηβ ηιβηηυπι οοΓρΟΓΪδ Εοο1ε$ίχ ηιιιΙ(&

ρετ Γ3ΐΊοοϊη3ΐϊοηαιη άεηάβηάα βυηΐ (ΟΓηβΙϊοηεπι,

υί π)3ηιΐδ νεΓε 3αΓεα Γΐ3ΐ εΐ ριιπ». Νβίΐιιβ νετο ειιί-

ςυβηι οβδειιτ» βδδε ρυδδαηΐ , ηυχ ηοη 3ΐτιρυΐ3(3

ηιηηυδ ρηΙοηΓΪΙυάΊηΊ οΟϊοΐβηΐ , νεΓϋί ξταϊΐΆ , δΐυ-

άϊααι ρΙβοεηοΊ ΙιοηιίηίΙιυδ, 3Τ3πΐϊ3, υηΜιΙο, (οίαη

αά 63 ΓββρίοβΓβ ςα3β βαΐ) οοαίοβ οβάυηΐ, $ρ1βηι1ο-

τεηι δίοί εχ ιβϋαδ ρΓδβδεηΙϊϋϋδ εοπιρβΓβτβ, »ά <1βΓι -

0Ϊ33 ει νο1ιιρΐ3ΐεηι ρΓορΓίαηι αϋυΐΊ οοΐΐβοΐο εχ ϋεΐ

τεύεσθαι, τδ ε!ς τρυφήν χα\ άπόλαυσιν Ιδίαν τή τών ηιβηάβιο ρβη« : ηυϊ1>ιΐ8 (μιΜοηι υηίνβΓδϊβ 61 ε]«8

έντολών άποκεχρήσθαι παρασκευή· ί[χρή πάντα ταϋτα

κα\ τά τοιαύτα τοίς τών λογισμών δργάνοις άποξυ-

σάμενον, έκεΐνο καταλιπεΤν μόνον τδ καθαρόν τε κα\

άκιβδήλευτον χρυσίον τής προαιρέσεως , τδ τή άκη-

ράτφ κεφαλή δμοιούμενον. Σαφέστερον δ' άν γένοιτο

ήμίν τδ λεγόμενον διά τής τοΰ Αποστόλου φωνής · δς

πιστδν τδν βεδν όνομάσας, ούδέν άλλο καΙ έν τοϊς οί-

κονόμοις ζητεϊν άξιοί , ή τδ πιστδν εΰρεθήναι · ού-

τωσΐ γράψας τψ ρ'ήματι. "Ο δέ λοιπδν, ζητείται έν

τοϊς οίκονόμοις, Ινα πιστός τις ενρεΟχί. Ούκοΰν δ

πιστδς καΙ φρόνιμος οίκονόμος άντ\ χειρδς ών τή

Εκκλησία, χρυσήν καθ' δμοιότητα τής κεφαλής δεί-

•κνυσι τήν χείρα τοΰ σώματος , τδν «οφδν έαυτοΰ

δεσπότην διά τοϋ βίου μιμούμενος. Ούκ ήν τοιαύτη

^εηβηδ 3ΐϋδ ρετ ίηδίηιηιεηία οο^ϊΜίοηαιη βληβΐ*,

βοΐυιη τοίαηΐΐΐίδ ρυτυπι ΐΐίικί 30 ππηΐηιβ »(1υ11βη-

ηυηι 3υΓυηι Γβϋηςυβηίΐυπι εδί , ηυοά ϊηιπιβουΐιΐο

οβρϊιϊ εδί δίηιϊΐε. Ε( ΓαβΓΪΐ ΓοΠβδδε ςιιοά άίοϊιηυβ

πια^ίδ ρετβρίευυπι, βΐ ρβΓ νεΓουηι ίΐΐυι] ΑροβκΗ

<1βοΐ3Γ6(υΓ: ςιιί ροδίοηςπαηι Ποαπι Γιάείεηι βρρεΙ-

13ΤΪΙ , ηίΐιΐ! ΆΪ{\ιά βΐϊαηα ίη Γβϊ Γ3πιϊ1ϊ3Π8 βάηιίηΐ-

8ΐΓ3ΐοπουδ Γεηηίηι, ςυβηι υΓι ηαίί βάείί« τερβτία-

Ιιιτ *'. 8Ίο εηϊηι αά νβΛιιιη δοπρδίΐ. Πεϋηυυπι εδί,

ςυοϋ ίη 3(1π)ίιηδΐΓηΙθΓί1)υδ Γβί Γβιη'ιϋβπδ ΓεςϋϊπΐΗΓ,

υι ηιιίδ ηίιηίπιηι Πιΐβΐίδ ΓβρβπαΐυΓ. Ιίβηιιβ Οιίεϋβ εΐ

ρΓϋΊβηδ 3<1ηιϊηΐδ(Γ3ΐθΓ ** Γβί Γβπιίΐίβηβ, ςυί ΕοεΙε-

8Ϊ36 ηιαηιΐδ εδί Ιοοη, δβρίεηΐεαι άοηιίηυηι δυυηι ϊη

νιο ίηιίιβηϋο, ηιαηυηι εοΓροήδ αά δίηιϋίΐιιϋϊηβπι

χείρέντφ τών άποστόλων σώματι ό Ιούδας έκείνος, ρ οηρ'ιΐϊδ 3υΓβ3ηι Γε<1(1ί(. Νοη 6Γ31 ε]υδΠ)0(1ί ηιβηα*

ό ελεεινός τε καΙ δείλαιος, μάλλον δέ δ στυγητδς κα\

αποτρόπαιος , δς οίκονομίαν πτωχών πεπιστευμένος,

τήν τής φιλοχρηματίας λέπραν ούκ άπεξύσατο· άλλά

φύλαξ ών τοΰ γλωσσοκόμου διά τοΰς κλέπτοντας ,

αύτδς έαυτοΰ κλέπτης έγένετο, 8 έν ταίς χερσίν είχε

διά τών ιδίων χειρών ύφαιρούμενος, κα\ ού πρδς τήν

έντολήν, άλλά πρδς τά χρήματα βλέπων ■ ών ή άπό-

λαυσις έγένετο · τί ; Αγχόνη έκούσιος , ζωής άλλο-

τρίωσις , πανολεθρία ψυχής , μνημόσυνον πονηρδν ,

παντί τψ μετ' αύτδν χρόνω συνεκτεινόμενον. Οϋκοΰν

τορευτάς είναι χρή καΙ διαγλύφους τάς χβϊρας , Ινα

περιαιρεθέντων τών κακών συμπεφυκότων, τδ λειπό·

ίη αροδΙοίοΓυηι εοτροτβ ίιιιΐ»» ϊΙΙε ιηϊδεπιηϋυδ 30

ηιίδεΓ , νεΙ ροιίϋδ οϋίο οΊ^ηυδ ει εχδεοΓβηίΙίδ , ουί

οιιιη ευτα εββεΐ εοηιηιίδδα ραιιρεΓυηι , βνβηΐίχ 1ε-

ρηηι ηοη α1)Γαδϊΐ , δεά ρτορΙεΓ ΓυΓεβ πιαΓδίιρϋ ου.

δίοδ, ίρδβ δϋί ίρδίϋδ ίυΓ Γαοΐιΐδ εδί, α'υιη ςυοά ίη

ιηβηίουδ δΐιίβ ηαϋβυαΐ , ρτορπίδ ηΐ3ηί1)υδ οΙβρβΓβΙ,

ηοη 3(1 ϋβί ηιαηιίαΐαηι , δεά ροουηίαδ ϊρβαβ Γβδρί-

οίβηδ : εχ ςιπϋυβ άείηάβ ίΓυοίυηι βΐϊυηι ηιιΐΐϋπι ρβΓ-

οερί(, ηίδί δίΓ.ιηςυΙΐΙίοηεηι , δ'ροηΐηηεβπι βϋΓυρΓιο-

ηβπι τίηβ , οβΓίηηι βηίηιχ ίηίβηΐυηι , ιηοηυηιεηΐυη

δοείιταίιιιη, ςαοά ςυίιίεπι χΐβΓηυπι άυταΙιΊΐ Οιοηι·

ο\)Γεηι ηααηυβ βδδε οβίΐβ 1οπ»Ιμ «ο ςουΐρίπδ οροΓ-

* 1 Οογ. ν, 19. " 133. ΐ-ΐιι, 9; I ΡείΓ. ιι, 22. ,τ ΙΟογ. »ν,5. " Μβΐΐΐι.χχιν, 45.
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Ιήί, υΐ αΐηρυΐΐιΐΐϋ ϋδ ςιι* «"βίβ βιΙήκΓοηΙ, αιΐΓϋΐη Α μενον χρυσδς ή, τω τής κεφαλής κάλλει κατά Ά

δαρβΓδ'ιΙ : ςιιοιΐ βρβε'ιε δ03 εβρϊΐϊδ ρυΙοΙιιίΙΐΜϋιιϊ Γβ- αυμβαίνων.

«ροηϋβΐΐ.

Οίοπιηι νοχ ΤΙι»Γδίδ 1ι»1>εΐ η δίοιαπιηι ΕϊΙΙβ-

ηπιηι εοηδίκΙΐΗΐϊηβ βίβηίΓκΉΐ*! εοπιρίιιηι ; ηεα,υβ

ββηιρβΓ ίιΐβπι νείΐβ (ΙβρΓβΙιεηάίϊυΓ. Νβιη δχρεηυ-

ιιτογο 3(1 (]ΐιίϋ(1αιιι ν'ιΐιιριταυϋε , δχρεηυηιείΌ 3*1

ιΐίνίηιιηι εΐ ϋεΐίαιη <]υίι1(1πιιι ε]υδ ί,ί§ηίΙίο»ιίυ Ιταιίδ-

/>γ1μτ. Εχειηρϋ βπιΐία, ςαο ΙειτιρΟΓε ίοη:ΐ5 νβίεβ 3

\Βεί εοη&ροείιι ΙΊιςΊο1>;ιΙ , ηανϊιη ειιηΐεηι ϊη ΤΙΐ3Γ8Ϊ8

ςιιχηΐ ". Ει ιη3£πιΐ8 ίΙΙε ϋβνΐιΐ 3ΪΙ, ηίνίβίυ ΤΙιαι·-

$Ϊ8 3 βρίπία νείιεηιοηΐί εοηΐεη '°. ΟιιίΙιιΐδ ϊη νειΊπδ

δρίπΐιιηι νείιεηιεηΐεηι, υΐ εηυΜειη 3γ1)ϊ1γογ, βρρβί-

Ιηΐ ειιιη ςυί (ϋδοίρυΐίδ κι οοοηαευΐο εοΐΐεείϊδ 3ρρ3-

ηιίΐ, 3ε ρπιηη ςυίάεπι βικίίΐυ 681 εο£ηΐΐιι$, ςυβδΐ

Ή & τοϋ θαρσεϊς λέξις πολύσημός έστιν έν τ?|

γραφική συνηθεία , κατά της αύτής διανοίας οΰ πάν

τοτε ευρισκομένη· αλλά πολλάκις μέν προς το κατεγ-

νωσμένον, πολλάκις δέ πρδς το θεΐόν τε καΐ μακά-

ριον ή σημασία μεταλαμβάνεται. "Ο.ε φεύγει άπδ

προσώπου τοϋ θεού Ίωνάς ό προφήτης, ζητεί πλοϊον

έπΐ Ηαρσεϊς πορευδμενον. ΚαΙ 6 μέγας Δαβίδ πλοϊον

θαρσεϊς βιαίω πνεΰματι λέγει συντρίβεσθαι. Βίαιον

πνεΰμα δέοΐμαι λέγεσθαι, τδτοϊς μαθηταϊς έπιφανεν

τοις έν τω ύπερώω συνειλεγμένοις, δ πρότερον μέν

δι* άχοής προεγνώσθη,ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας,

μετά ταϋτα δέ χαΐ τοις όφθαλμοϊς έφανερώθη , εις

β31«8 νίοΐοηΐιΐδ ; (Ιβίικίβ. νβΓΟ εΐΐβω οοιιΐϊί Β γλωσσών σχήμα τυπούμενον , χα\ τη έχλαμπτική
ΙΊΚΜ

ρΐίεΙΆεΙιΐδ εβί , Ιϊη^ααΓυαι ϊη Γι^ιιπιηι εΐΰεΐυδ , 3ε

δρίβηάεηΐϊ ϊ(*ηϊδ ηβΐυπε δ'ιιηίϋδ Γβοΐυβ". Αε ριτ Ικιηο

<|ΐιί(1ΐ'ΐιι ηβΐυπι ιηυΙι'ιρΙϊεϊΐεΓ ΙιιιπιβηΛ ϊη Π3ΐυτ3 νείυΐ

ίηηαΐηηδ νϊΙίθδίΪ3δ εοηΙεηΐιΐΓ , ςικπη ηίε Ρι-ορΙιεΙ.3

ιιβνεβ Τ1ΐ3Γ$'ΐ8 βρρεΙΙανίΙ. Αΐ(·υβ ηχο δίβηίΐίοαία

8ΐιη(νοεί8 ηυ)ΐΐ8 , (μια ρε]0Γεπι ϊη ραΓίβπι 8υιηϊΙυΓ.

Αι ιηοβηιΐδ ί 1 Ιο ΕζεεΙΓιεΙ νίδίοηεηι ουΐ3ΐχ αΐϊφιβικίο

8Ϊΐ>ί ρ3ΐ«ί3θ(ΊοηΪ3 ύίν'ιηχ ιΐβδεπίιβηδ, δρεείειη ιιηίιυ

βχ (Ιιτίηίδ ΠΙίδ δρβείπδ Ικιο νοεε εχρπιηίΐ , ουιιι

λ\ι : Εί ερεεϊεί ε}α& , ηααιϊ ιρεειε» ΤΙιαπϊί ". Τγ3-

ϋυηΐ Βΐιίεηι ίΙΙί, ςυϊ βεευΓ3(ε νοευιιι Ηε1)Γ3Ϊε3Γυηι

νυη ρβΓ$ρεεΐ3πι ΙκιΙκίιΙ , ϊη 1)3ε ϊ11ίυ$ ρΓορηείίχ

ρ3ηε ρεΓ νοο»1)ΐι1ΐΜΐι οοε βί^ηίΟεβΓϊ ηιιί(1(ΐ3ΐη ςυοιΐ

φύσει τοϋ πυρ6ς ίμοιούμενον, β»* ου συντρίβεται ή

πολυσχιδώς έπιπολάζουσα τή άνΟρωπίνη φύσει χα-

χία, ήν πλοία βαρσεΐς ό Προφήτης ώνύμασε. Ταύτα

μέν ουν έστι δι' ών τφ όνόματι τούτψ τά χείρω ση

μαίνεται. "Ο δέ μέγας Ίεζεχιήλ εις ϋπογραφήν άγων

τής γενομένης αύτψ θεοφανείας τήν όπτασίαν, ένος

των θείων θεαμάτων τδ εΐδος τή λέξει ταϋτα διαση-

μαίνει λέγων* ΚάΙ τό είδος αύτοϋ ώς είδος θαρσεϊς.

ΦασΙ δέ οί δι' άχριβείας των Έβραϊχών λέξεων τάς

έμφάσεις έπεσχεμμένοι, τδ άχρωμάτιστίν τε χα\ νοη

τδν χα\ άσώματον διά τής λέξεως ταύτης έν τή προ

φητεία σημαίνεσθαι. Απλής τοίνυν οϋσηςέν τή λέξει

τής σημασίας, έπειδή πρόδηλόν έστιν, βτι πρδς τδ-

εοίοι-υω εί οοτροπδ 8ΪΙ εχρεΓδ, 30 πιεηΐϊδ ιηΐεΐϋ- ς χρεΐττον νΰν παρελήφθη τδ ταύτης τής φωνής σήμα*

£ειιΓΐ3 Οηίαπι ρεΓεϊρϊ3ΐυΓ. Ουηι 6Γ(;ο (Ιιιρίεχ 8ί(

νοεϊ$ Ιιυ]υ$ $Ί^ηϋίε3ΐυιτι, ει νεΓΟ ευίνίβ ρ3ΐε3ΐ, πιο-

ΙϊυΓεηι ϊη ρ3Γΐεπι Ιιίο ε3ΐη βεοίρί (ηοη εηϊηι υ$υΓ-

ρ3π ροΐεΓ3ΐ ϊη εηεοπιϊο, ηυαίεηυβ τειη νϊΙυρβΓαΙιί-

Ιεηι ηοοι), ογ«1ο ροδΐυΐ3ΐ αϊ Ιιοε ]ηιιι εοη5Ϊ(1βΓεπιυ$

ϊη ιηαηίΐιιΐδ ηιΐίε 1:ιιιι1αιιΐιΐΓ : ιιίιηπιιη) ςυοϋ $ροη(ε

κυα ({υβίί Ιοπκιηιΐο άείΓΪΙίδ ηηιηίΐιιΐϊ, ςυχευηηυβ

βιιρεΓναεβηεβ ει 00ΓροΓ63 ίη εϊ$ βτηηΐ , $0Γΐεηι

(Ιίνίηαιη 3ε ηιεηΐβ Ι3η1υηι εοιηρΓεηεηίΐϋίΙειη ΐΓ3η$-

631)1 : Ο I II η ί 0Γ3353 01 £Γ3νί εΓ§3 ΓΟ* νϊΐ3ϊ 1)ΙψΙ8

βΟεεΙϊοηε εχευ$83. Ουβίβ ςυϊϋϋβηι Ιβρϊιΐυιη εευΐ-

ρίοτεβ ϊη πΊ38$3 8ηΐ3Γ3('(1ίη3 εϋϊεεΓε ρΓχάϊεβηΙ.

Εΐεηΐπ) εο , ςκοά ΙυεΊϋυπι ιιοπ οηι , βε<1 ΐεΓΓεβίΓβ,

ρεΓ οοίειη 3ΐ)8υηιρΐο ε( (Ιεΐηΐο , βοΐιιηι Ιιοε ΓβΙϊη-

νίμενον · ού γάρ άν τις Ιπαινον έλαμβάνετο τδ ύπαί-

τιον άχόλουθον άν εΓη τούτο περ'ι των έγχωμιαζο-

μένων έννοήσαι χειρών ' ότι άκριβώς άφ' έαντών

παν τδ περιττόν τε χαΐ σωματώδες άποτορεύσασαι

πρδς τδ θείον τε χα\ νοητδν μεταβαίνουσι, τήν ύλώδη

πασαν χα\ βαρεΐαν περ\ τά πράγματα σχέσιν έχτινα-

ξάμεναι · οίον τί φασι χαΐ έπ\ τής σμαραγδίνης βώ-

λου τοϋς λιΒογλύφους έργάζεσθαι. Τδ γάρ άφεγγίς

χα\ γεώδες διά τής άχόνης έχδαπανήσαντές τε χβΛ

άποψέξαντες , έχεϊνο μόνον χαταλείπουσιν άδαπάνη-

τον, φ χαθαρά τέ τις αύγή, χλοερά τε άμα χαΐ έλαιά-

ζουσα. "Οπερ μοι δοχεΐ σαφέστερον έρμηνεύων ό θείος

Απόστολος, τοϋτο συμβουλεύειν έν τινι των έαυτοΰ

λόγων, ότι χρή άποσχευάζεσθαι τήν περι τά φαινό-

<]ΐιαηΐ, ϊη ςαο δρΙεηιΙοΓ φίΜαηι νΐι ίιΐί» εί οίε* εο- β μενα σχέσιν, πρδς δέ τδ άόρατον ταΐς έπιθυμίαις

όρμάν. 3ίή σχοπονντωτ γαρ ή//ώ>-, φησ'ι, τά βΛε-

πόμετα, άΛΛά τά βΜπόμε%·α. Τά γάρ βΛεπύ-

μενα πρόσκαιρα· τά δέ μη βΑεπόμετα , αΐώηα.

Ταϋτα μέν οδν έν τώ έπαίνω τών χειρών ένοήσαμεν,

πώς τής ϋλώδους προσπάθειας έχτορευθεΐιαι , ακή

ρατοι γίνονται, πρδς τδ άϋλόν τε κα\ νοητδν άλλοιού

μεναι διά τής προαιρέσεως. Χε7ρες γάρ αύτοϋ τορεν-

ταί, φησ\, χρυσαϊ, πεπΛηρωμέται θαρσεϊς.

ίοι-οηι ΓεΓεΓεηβ εοηβρίείΐυΓ. Αίςυε Ιιαηε ίη δεηΐεη-

(Ϊ3ηΊ (Ιίεϊ (|ΐιίι1(.1:ιιιι ιηϋιί νίιΙεΙυΓ ίΙΙυ8ΐΓίιΐ8 3ο Αρο-

δίοΐο, εοηβυΐεηΐε ηυοϋβηι ίη εοηιηιεηΐ3Γίο 8υο , ιιΐ/

Γβηιονε3ΐηυ3 30εε1ίοηειτι ογ^μ γο$ 8υ1) αδρεείυηι

03<1εηΐε8 , ει Λά 'ιά α,υοά εεΓηί ηεςιιΚ (Ιβδίιίεηϊδ

αηϊαιϊ εοηΐεηο'βιηιΐδ . (Ί ηοη »ρεοίβηιχι», ϊηςυϊΐ, βα

ηη<Β αηνηΐντ, »6<< φ«Β ηοη ϊίτηηηΐιιτ. Ναιη ιμ<Β

μ</> οαιίοβ οαάααΐ , ηιοηιεηίαηβα ειιηί : ςαα ηοη

ατηνηΐυτ, αχετηα". Ηχο ϊ^ίΙυΓ ίιι Ιιοε ιηαηυυηι εηεοηιίο 3 ιιοϋίδ εοηδίιΙεΜί» «αηΐο , απο ρηοΐο ΗΙχ

31) 30εε1ίοηε 6Γ£3 Γ68 0Γ3δδ3δ εχροΐίΐχ, ρυτχ Γιβηΐ : ρεΓ ίηϋΐΊΐυΙυπι αηίπιι 3(1 βϋΓίβηι εΓ3883ΐ'υιη Γβπυη

ε*;ρ8Γΐειη, ςιιχςυε ιηεηΐβ Ιαηΐυηι ρεΓείρίΐυΓ , οοιηπιαίαίβε. Μαηα$ «ιιίιιι, ϊη<]υίΐ, ϊΙΙίαε ΐοηϊΙε$, οητεα,

ρΐεηα ΊΗαηίι,

»· ίοη. ι, 5 βςα. - Ρβ.1. χΐ-νιι, 30. " Αοι. ιι, 20. " Εζεείι. ι, 16. " II Οογ. ιν. 18.
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Άκόλουθον δ' άν εΓη καΐ τδν έφεξής λόγον δ'ιασκο-

■πήσα:, 8ν περ\ τής κοιλίας πεποίηται. "Εχει δέ ή

λέξις ούτω;· ΚοιΛΙα αύτον Χνξίοτ εΛεφάνχΐΥΟΥ έπΐ

Λίθου σαχφείρον. "Οτε τφ Μωϋσβ τδν ταϊς λιθίναις

{έλτοις έγχαραχθέντα νόμον δ τής φύσεως δίδωσι νο

μοθέτης, πυξία λίθινα τάς πλάκας ώνόμασεν, αΓί

ίνετυπώθη τά θε?α χαράγματα · ούτως είπόντος τοΰ

■προς τον Μωϋσέα ιτερ\ αύτών χρηματίσαντος " δτι

Άνάβηθι Λρύς μέ είς τύ δρος , χαϊ Χσθι έχει, χαϊ

■δώσω σοϊ τά χνζία τά Λίθινα, τύν νόμον χαϊ

τάς έντοΛάς. Μετά ταύτα δέ , έπειδή τδ σωμα-

τικδν καΐ γεώδες άπεξύσατο διά της Ευαγγελικής

σαφήνειας δ νόμος ■ ούκέτι λίθινον τδ δεχδμενον τα

γράμματα πυξίον έστίν ■ άλλ' έκ τοΰ λαμπρού τε

κα\ νεοξύστου έλέφαντος. Τδ γάρ δεκτικδν των εν

τολών καΐ τών νόμων, δπερ κοιλία ώνδμασται , πυ-

ξίον εΤναί φησιν έλεφάντινον έπ'ι λίθου σαπφείρου.

Πρώτον δέ οΐμαι χρηναι τδ σωματικδν ύπόοειγμα

φανερδν τφ λόγω ποιήσαι, είθ1 οϋτως έπ\ τήν θεω-

ρίαν τών είρημένων έλθεΐν. Πυκνόν τι ξύλον ή πύξις

έστ\ καΐ ύπόλευκον, άφ' ήί φιλοτεχνοΰσιν έαυτοΐς

■πίνακας, οΤς τών γραμμάτων μέλει. Τδ τοίνυν τοιού

τον πινάκιον τδ πρδς τήν τών γραμμάτων χρείαν

κατεσκευασμένον, καν έφ' έτέρας Ολης τύχη γενό-

μενον, πυξίον καταχρηστικώς δνομάζεται. Ούκοϋν

πυξίον άκοϋσαντες, λεϊδν τι σκεΰος έπιτήδειον πρδς

γραμμάτων ύποδοχήν ένενοήσαμεν. Έπε\ τοίνυν

γενικόν τι τών τοιούτων πινάκων δνομα τδ πυξίον

έστίν· ένταΰθα καΐ τδ είδος της Ολης τω ύποδεί-

γματι ό λίγος προστίθησιν, ούκ άπδ ξύλου λέγων, (

άλλ' έξ έλέφαντος είναι τήν κατασκευήν πυξίου. Φασι

δέ, διά πολλήν πυκνότητα καΐ στερεότητα, τδ τοιού

τον δστίον δφθορον διαμένειν, έφ' δτι μήκιστον μη

δέ μίαν έκ χρόνου βλάβην παραδεχόμενον. Ό δέ σά-

πφειρος τώ κυανφ είδει της χροιάς είς παραμυθίαν

τοΰ καμάτου τών όφθαλμών έπινοεΐται , τοις φιλο-

πδνως προσανέχουσι τώ καταγεγραμμένα) πυξίω ,

φυσικώς της τοιαύτης αύγής τάς δψεις δι' έαυτής

άναπαυούσης. Τδ μέν ουν υπόδειγμα, ψ διά συγκρί

σεως ίμοιοϋται ή έγκωμιαζομένη της Εκκλησίας

κοιλία, τοιοϋτόν έστιν. Έγώ δέ παρά της προφητείας

άκούσας τούτο διακελευομένης έκ προσώπου τοΰ

θεού, 8-ι Γράψόν δρασιν σαφώς ές πυξίον, έννοιαν

λαμβάνω, τ£ διά τοΰ δνόματος της κοιλίας έν τώ

έπαινουμένω σώματι τοΰ Κυρίου προσήκει νοείν · εί

γΐφ τήν θείαν δρασιν σαφώς έγγράφειν τώ πυξίω δ

λόγος διακελεύεται, τάχα τδ καθαρδν της καρδίας, φ

διά της μνήμης τάς θείας όράσεις άπογραφόμεθα,

τώ της κοιλίας όνόματι διασημαίνει. Καθάπερ δ δια-

στείλας τδ στόμα τοΰ μεγάλου Ιεζεκιήλ, κα\ ένθείς

,αύτώ τήν κεφαλίδα τοΰ βιβλίου, πλήρη γραμμάτων

καθ' έκάτερον ουσαν , κατά τε τδ έξωθεν αύτοΰ

χαϊ τδ ίσωθεν · φησ\ πρδς αΰτδν, ότι Τό στόμα

σον ράγεται, χαϊ ή χοιΛία σου ΛΛτ\σθήσεται.

Τδ διανοητικδν της ψυχής φ έναπέθετο τά θεία

μαθήματα , κοιλίαν, προσαγορεύσας. Παραπλη-

σίως δέ κα\ τδν μέγαν Ίερεμίαν, τήν ύπδ τών

Νυηε Γ3ΐϊο δεπεί ροβείΐ, αϊ φ»» ρογγο άβ νεηΐΓβ

δεα,ιιαηΐιιι·, ρεΓδρίείβηιηβ. 5υηΙ αυΐβιη ηα]αδΐηο»1ί

νβΓΐ)α : ΧιηΙβτ φυ ΙαΜΙα ώητηεα χη ΙαρΊάε «αρρίιϊτο.

Οιιο ΐβπιροΓβ Ιβ^ϊβΙβιΟΓ ηβΐυπΒ ίηίουΐρίβηι Ιβρϊίΐβϊβ

Ια&ιιΐΐβ 1βρ;βπι ΜοβΊ ΐΓβιΙ'ιιϋΐ, ϋΐ3$ ίρβββ Ι3ΐ>υΐ38 3ρ-

ρβΐΐβτϊΐ Ι3ρϊϋ63$ ΐβΐιείΐββ, ςυίΐιιιβ άίνίη! οΙι.ιπιοιογο»

ϊηδουΐρΐ'ι βι αηΐ **. 8ίο εηϊιη Μοββπι οοπιρβίΐβΐ βυο

(Ιβ ΗΪ8 ϊρ$Ϊ8 ΟΓβευΙο : Α$αηάβ αά ιηΐ ίη τηοηίβηι, αΐ-

?Μβ ίίιΐ ειΐο. Τταάατη εηϊιη <ίί>« Ιαύεΐΐα» Ιαρίάεα$, Ιε-

9?ιη αε εάϊεΐα »*. 8οπιιιιΙιπη Ηβεο νβΓΟ, ρθ8ΐβ3(|ϋ3Π1

ΙβΧ 8ΪΙ)Ϊ (|1[ίιΙ(]Π ί(| ΟΟΓρΟΓΟΙΙΠΙ 65861 30 ΙβΓΓβηϋΙΠ, ρβΓ

ϋΐ3πΐ3ΐ6πι βνβηςεΐίεβπι (]ΐι»8Ϊ ροίπ ικίο ιΙι:Ιι-ηχίΙ :

ηοη ].ίιιι 3ΐηρΓιυ8 ϊιΐ , ίη ςυο ΙΊιίοιχ ρβΓ8εηουηΙυΓ,

Ιβρίϋββ ΐβοεΙΙβ 681 : 8β(1 Γιιοί» (1β βρίβπϋοηΐβ

3ε ΓΟΊΊΐδ ροΐίΐο β1)0Γβ. Εΐεηίπι Ιιοο Ίη Ιοεο ίΙΙικ),

(1110(1 (ΊΐίοΙ;ι 61 1ε£6δ Οι'Ί Γ66Ϊρί(, ΊηιΙίρ3ΐιιιη νοοα-

1-ΐπ Ιο ν6ηΐΓΪ8, 6886 ΟυβΙΙβ ίϊ)ΐιπιο:ι (ΚείΙιιτ ίη Ιαρϊϊΐβ

83ρρΙιίΓ0. Αίςιιβ Ιιοο βχβπιρίιιηι οοΓροΓβυηι ρηιηο

ηο1)ίί ύ6θΐ3Γ»η<1ιιηι ογΙϊϊΙγογ, βίςυβ Ϊ13 (Ιοίιηΐο 3(1

οοηΐβπιρίβΐίοηειτ) νβΓΟΟΓυηι ΐηϋίεβΙοΓυηι νβηίβηϋυηι.

ΠεπΜΐιη ςυο(1(ί3ΐη 61 8υΙ)3ΐ1)υιη Ιί^ικπιι ββΐ 1>υχυ8,

(Ιο ςιιο ΙαΙ)6ΐΐ38 8ί1)ί οοηΠείυηΙ, ηηϊ 80ΓΪΐ>βΓ6 νοίυηΐ.

Ηυ]Ίΐ8ΠΊ0(1ί ογ^ο (3ΐ)6ΐΐ3, 8εΓΪρΓιοηί8 λΑ ιΐ8ΐιηι εοιη-

Ρ3Γ313, 61Ϊ3Π18Ϊ Γ(ΙΓ10 31Ϊ3 Γ3013 81 1 6Χ Π1316ΓΪ6 ! ρνΧΪ»

(ςυ38Ϊ (Ιίεαβ ουχευηι) βρρεΙΙβίαΓ, υβιίΓρβιΐοηε <\\ιλ-

άαπι νοείβ ηοη ρΓορή3. $μάγ& ευηι νοεεηι ηηηε 3υ-

ι1ίηιιΐ5, ϊηβίΓυηιεηΙυπ) ηυοάιίβηι Ιχνε 61 βρίϋηι »Λ

Γεεϊρίβη(ΐ38 1ίΙΙβΓ38 Ϊη1β11ϊ^ίιηυ8 : ει νεΓΟ ευηι £β-

ιιογπΙι: 5ΪΙ νοε;ι1)ΐι1υιη 3ά οηιηεβ Ιηψιβηιοο'ί Ι3ΐ)υΐ35,

ίάεΪΓεο Ιιίο ειίβπι ηιβίεηεϊ βρεεϊεβ αάιΙϊΐιΐΓ. Νοη

εηϊιη (Ιίεΐι εχ Γι^ηο, βεά ε1)0Γβ ΓβεΙυη) ορυβ Ιιιι]ϋ8

Ι3ΐ)ϋ11;«. ΤΓ3(1ίΙΟΓ 31Ι(εηΐ 1ΐ1ΐ]υδΠ10ΐϋ 058Ϊ8 03Π1 β88β

ιΐεηδίΐβίεηι 30 8θ1ίι1ίΐ3ΐεηι, αϊ (Ιίυΐΐδδϊιηε ϊηεοΓΓα-

ρΐαηι ιικπιοηΐ, ηϋιΠηαε (ΙεΙππιεηΙϊ 3 ΐεηιροΓβ βεοϊ-

ρΐ3ΐ. δβρρΙιΪΓαβ ααΐεηι οοΙοΓβ οιεπιίεηιη ϊιηϊίβηΐβ

Γ601·631 Γ3ΐΐ^3ΐ08 βοΓϋηι οοαίοβ, φΐί βίικΓιοϋε ϊη-

ΐειιΐί βαιιΐ 131)6113! Ηαϊε ΗιΐβΓΪδ τερΙοΐα; : <ιαοά" 3 ηβ-

ΙαΓ3 δίε εοηιρ3Γ3ΐαηι Πι, αϊ ηυ]αδθΐοιΙΊ δρΙεη^Γ

οοαίοβ ΓεΟοίβΙ. Τβΐβ ϊβϊΐαΓ ϋΙα<1 εβί βχεπιρίυηι,

οαηι ςυο νεηΙεΓ Εοοίεδϊκ ϊι» Ηοο βηοοηιίο εοηιρβΓβ-

Ιιιγ. Ο.χΊΟΓαίη εαιη ρΓΟρΙιβΙί* ΙϊοΓαπι ίη ρεΓδοη»

ϋεί Ιιβε οχΗοΓίβΐίοηβ αΐί βϋδΐβ, δοπϋε νϊδαηι Ιιοο,

61 ςιΓιϋοιη εΙβΓε ίη Ιαϋβΐίαπι : πιεεαπι ίρδβ οο^ίΐο,

ηαϊ«1 ροΓ νοε»ϋαΓαιη νεηΐΓΪδ ίη οοΓροΓβ ϋοηιίηί,

ςηθ(1 ή ίο ΙηαιΙβίϋΓ, ίηΙεΙΙί^εΓβ εοηνεηίβΐ. Ουίβ εηίηι

νίδαηι ί11υ(1 ιΙΊνίιπιιη οΙβΓβ ίηδεΓίΙιί Ιαίιβίΐα; νυΙΙ,

ΓθΓΐ3δδβ εθΓθ"ίδ ριιηΐΒίεηι, οαί ρβΓ ιιιοηιοιίαηι νίδ3

(Ιίνίηβ ϊηδεΓίϋίιηυδ, νεηΐΐ'ίδ βρρείΐβΐίοηβ άεηοΐ3(.

Οιιεηιβϋπιοϋαιη εί ίδ, ηυί ηιβ^ηί ρΓορίιεΙ»: Εζβ-

οΐιίεΐίδ οδ ηρεί'αίΐ, ίηηυε ηοε ΙιΙιγΊ νοίαπιειι ροδυϊΐ

ηΐήηπαε Ιίιιεπβ ΓείεΓίαηι, βχΐβΓίαδ ει ίηίει-ίαδ : βίΐ

ζά'βιιη) 'ΧοηιεάβΙ οβ Ιαιιηι,αε νειιίετ Ιιιαι τερίεύίΐητ".

ΟιιίΙιιικ ίη νεΓύίδ νοηΙκΓ βρρεΙΙβίαΓ, ρ3Γ8 βηίηιί ίη-

Ιεΐΐί^εηδ εί τηΐίοηε ρΓΧίΙΐΙ», ίη <ι«3 (ΙίνίηίΙαδ βεεε-

ρ!3 ((υ38ί εοΙΙοθ3θ:»1. δίηιίΙίΐεΓ ει ιηβ^ηιιπι ίΙΙαια

ΠϊοΓβπιίηιη Βοίπιαβ εοΓβααπι πιίηίίεββ ΐπβΐίΐΗΐβ ίΐ-

Ιίδ εο^ίΐ3ΐίοηίοιΐ5 αίίΐϊοΐυιη, νεηίΓειη ηρρεΙ1π88ε, εαοι

14 ΕχοιΙ. χχχιν, 25). 58 Εχοϋ. χχιν, 12. " ΕίβΛ. ιιι, 3.
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ϋΐΐ : Υβηΐβτ Π»Μ άοΙεί,εί ««««»« εοτάί! ιηΐϊ Ιατίαη- Α σκυθρωπών έχείνων νοημάτων δδυνωμένην καρδίαν.
·..-»? ί\..ηΑ „: „·: -ι: υ ..υ . .. _ .. _ . Γ
(«γ Οποιΐ 5ί 61Ϊ3Π1 αΐίφιίιΐ αάάβικίυιη οδΐ εχ 83-

ΕΓΪ8 Ι,ϊιΐβΓΪβ, (|ΐιοι1 εβηίυδ ίη Ιι&ηο δοηίβηΐίαπ) ηοβ

(Ιικ;:ιΐ, ρΓοΓεΓβιηιΐδ Ίά φιοά Λά ίΐΐοδ ηυί ογοιΓι-

ιΙεΓαηΙ, Οοιπιηιΐϋ ιΐίχ'ιΐ. ΑίΙ οηίιη βαυχ νίνχ Πιιιηϊηα

«χ ΜΙοπιηι νεηΐΓβ ριοπιαηϊΓβ, ςιιϊ ϊη ίρβυιη εΓε<ΐ3ηΙ.

\6γ1)3 δυηΐ ηυ]υδπ)0(ϋ : εηάϊΐ ϊη τηβ, ηαειηαά-

ηυάηπι άΐηΐ 8εήρΙητα , άε ίΙΙηιχ' νεηΐτβ αηηε» αη»(Β

νίνιν ρΓοβαεηΐ ϋε Ιιίδ ϊ^ΊΐυΓ οιηηΐουδ ϊη Ιιυιιε

δβηίοηΐίαπι ηιΚΙαοϊιηυΓ, ίη 3ΐ3ΐιΐ3ΐηυ$ ρβΓ νοεββα-

Ιιιηι νεηΐπδ οογ ριιπιηι ΐηΐε11Ϊ£εηάΊιηι, ςυοά Πι

ΐΛ&οΙΙα ΐΐϊνΐηββ 1ε§ί8 ίη ϊΙΠδ, ςαϊ (πι ΑροβΙοΙυδ Ιοςιπ-

Ιιιγ ") οδΙεηάΊιηΙ τεαι Ιεςίβ δεπρίβια ίη εοπϋΐιυδ

&υϊ3 ηοη 3ΐΓ»ηιβηΐο , βεά δρ'ιπίιι ϋεϊ νινί, ΙίΐΙοπδ

ηιι]υ8Πΐθ(1ί ίηδευΐρΐίδ ηηίιηο, ηοη ΙαρΜβ'ΐδ ίη Ιβυιι-

κοιλίαν Εγνωμεν όνομάζοντα, διό φησιν 1 δτι Την

χοιΛΙαν μοϋ άΛγώ, καϊ τά αίσθητήρια της καρδίας

μοϋ μαιμάσσει. Εϊ δε χρή τδ κυριώτερον των είς

τήν διάνοιαν ταύτην όδηγούντων ήμας άπδ της θείας

παραθέσθαι φωνής, τούτό φαμεν, δτιπερ πρδς τοϊ»ς

πεπιστευκότας εΐπεν ό Κύριος · ποταμούς λέγων έκ

της κοιλίας όέειν ύδατος ζώντος των εις αύτδν ~ι-

στευόντων. "Εχει δε ούτως ή λέξις ■ Ό πιστεύων είς

έμέ, καθώς εΐπεν ή Γραφή, ποταμοί εκ της κοιΛΙας

αΰτοΰ φεύσονσιν ύδατος ζώντος. Διά πάντων τοί-

νυν των είρημένων, τήν καθαράν καρδίαν διά τοΰ

της κοιλίας δνόματος νοεΐν έναγδμεθα, ήτις πυξίον

τοΰ θείου γίνεται νόμου ■ τών, καθώς φησιν 6 Από

στολος, ένδεικνυμένων τι) Εργον τοΰ νόμου, γραπτόν. * Γ ' "ί»«™» ιιι υιιιι- στόλος, ενοεικνυμενων το έργον του νομού, γραπτον

.8 (ουεηιαϋιηοίΐυηι ίίβητι ΑροβΙοΙυδ βΐΐ), 86(1 οοΓοίϊδ Β έν ταΙς καρδίαις αυτών, ού μέλανι, άλλάΠνεύματι

ϊη ΐαίιοΐΐα '°, ςιΐϋ' ρυτη, ςυβε Ιενίβ, ςυχ Γυΐςίάβ β8(.

Ναηι ηυ}υ8πιοόϋ ε8$β οοηνεηίΐ ρβτίεπι αηϊιηϊ ρπη-

ΐ'Ίρεπι , υ( εϊ εΐ3Γ3 ιηϊηϊηιεςυβ εοηΓυ$3 ϋίνίηοηιιη

0Γ3ευΐ0Γυηι ιηειηοπα ϊηιρηηΐ3(υΓ ; τείυΐΐ 8Ϊ^ηϊηε3η-

Ιϊ1ιυ8 (]υί))υ8ΐΐ3ηι 1ϊ((εΓΪ8 <1Ϊ8ΐίηε(3. Ταΐΐ νεπ> Ι3ΐ)ε11χ

3(1 βηεοηιΐιι.π) νεηΐΗβ 3ΐ>3θ1νεηόΊιηι ρυΙεΙίΓε ηι]]ιιη-

μίΐιΐΓ εΐΪ3ηι $3ρρ1Γιηΐ8. Είβηϊηι βαρρΙιίΓΪ 8ρΙεη<1οΓ

ηιίευβ 081. Αίςυε ηοε χηϊβηΐ3 εοηβιιΐίι ηοοίβ, υΐ οογ

ηο$ΐΓυηι 03 ςυχ 5ΐΐΓ5υηι βυη( νεϋι :χ: Γεβρΐοίβι, ει

ίδΐΐιίο οευΐοβ οϋΐεοΐεΐ, υΜ ΐΗε$3υΓαπι βυυπι εοη-

(ΙΊΐιιιη Π3ΐ)ε(; Ίΐ3 ιιι ίη βΐΐεηάεηάο (Ιίνίηϊβ ρΓχεερΓιβ

ηοη ΓαιίβοΐϋΓ, βρε εεείεδίϊ τεεΓε&ηΐε εεΓηεηϋί ΓαεϋΙ-

Ιβίεηι, ςυκ βηίιη* οουϋβ ϊηεβί.

θεοΰ ζώντος, έγχαρασσομένων ·;ή ψοχή τών τοιούτων

γραμμάτων, ούκ έν πλαξί λιθίναις, καθώς φησιν ό

Απόστολος, άλλ' έν τώ τής καρδίας πυξίω, καθαρφ

τε Λντι καϊ λείω, κα\ στίλβοντι. Τοιούτον γάρ είναι

χρή τ6 ήγεμονικδν τής ψυχής, ώστε τρανήν έν αύτώ

καϊ άσύγχυτον τών θείων λογίων έντυποϋσθαι τήν

μνήμην οΐόν τισι γράμμασιν εΰσήμοις διηρθρω-

μένην. Καλώς δέ συμπαρείληπται τώ τοιούτψ πυξίψ

προς τδν τής κοιλίας ίπαινον καϊ ό σάπφειρος. Ού-

ρανοειδής γάρ καϊ ή τοΰ βα7τφείρου αύγή. Τδ δέ

τοιούτον αίνιγμα σύμδολον γίνεται τοΰ τήν καρδίαν

ήμών τά άνω φρονεΐν τε καϊ βλέπειν, δπου τδν θη-

σαυρδν άποτϊθεται, κάκεί τάς βψεις προσαναπαύειν *

ώστε μή κάμνειν έν τη προσοχή" τών θείων παραγγελμά-ων, τής ούρανίας ελπίδος τδ όπτικδν τών τής

ψυχής όμμάτων άναπαυούσης.

νειιΙΓίδ Ιβϋϋβιίοηειη εχοίρίυηΐ ΟΓϋΓυηι βηοοηιϊβ. Ο Είτα διαδέχεται τδν τής κοιλίας έπαινον, τά τής

! π 1 1 1 1 ϊ ι εηίαι : ϋτντα ϊίίίυι οοΙαα>η<Β τηατηιοηα:

[αηάαίαί εαρετ αατεα» 6αιβι. Μυ1(38 Ιι.ιΐιυΐ οοΐυηι-

ιΐ38 83ρίεηΓιχ (Ιοιηυδ, ςιιαπι ίΐΐα 8ΪΙ)ί εχδίΓυχίΐ.

ΜιιΙΐχ ίίειη εοΐιπηηχ ΙβοεΓηβειιΙαηι (.εβΓιιηοηίϊ

ίιιΙείοΙ)3η(, άε ηιβΙοΓίο «ΙΊνβΓδα οχογπη(χ : φίαππη

ει εαρί1υΐ3 ε( 1)3808 εΓ3η( 3υΓεχ, ρ3Γ8 ηιεϋίβ (]υ3δΐ

ψιη'.ΐ3οα 3Γ(;εηΐεο νεβίϊΐυ οηηηΐη εΓ3(. ΛΙ Εεείεβϊχ

(■οΐιιιιιηαβ (ιοηη ε( Εεε1ε8Ϊ3 ιΙομπιβ ε8ΐ, ςυεηΐ3(1ιηο-

<1::ιιι ΑροβΙοΙυδ ΙοςυίΐΗΓ, ειιηι :ιίι : (Ιαο ραείο ηηϊ»

ιιι />«ϊ άυηιη νεηατί άεύβαί 11 ) ηΐ3ΓΠ)0Γε33 088ε (ΙϊείΙ

8ΡΟΙΙ83, 1)38ί1)118 βϋΓΟΪδ ίηδϊδΐ81ΐΐ0δ. Ιΐ3ί|Ι10 οοηνοπίΓΟ

8ροιι$χ ειιιη Ββδείεείί δβρίεηΐίβ ϊη ρυΙευΓϊΙυΰϊηϊδ

(Ι.'δεπρΙίοηε, ηυίρρϋ (]υχ ϊΐίϋεπ) υΐ ίΙΙβ η ιι γο εβρυΐ

>ε 1)3δε8 οπίίΐνοπΐ, οπΊνϊϊ ρηΙιΊ, ςιιί δ0ΓΪρΐ3 (1ε 13

κνήμης έγκώμια. ΦησΙ γάρ · ότι Κνημαι αύτοϋ

ατύΧοι μαρμάρινοι, τεθεμεΛιωμέτοι έπϊ βάσεις

χρυσός. Πολύστυλος μέν έστι τής σοφίας δ οίκος,

3ν έαυτή οικοδόμησε. Πολλο\ δέ καϊ οί τήν τοΰ μαρ

τυρίου σκηνήν διερείδοντες στύλοι, διαφόροις ϋλαις

κεκοσμημένοι * ών κεφαλίδες μέν ήσαν υλ\ βάσεις

χρυσαϊ, τδ δέ μέσον τή τοΰ αργυρίου περιβολή κε-

χαλλώπισται. Τοϋς δέ τής Εκκλησίας στύλους (οίκος

δέ έστιν ή Εκκλησία, καθώς φησιν ό Απόστολος ·

ότι Πώς δεϊ έτ οϊκφ θεοΰ άναστρέφεσθαι ) μαρ

μάρινους είναί φησιν ή νύμφη, έπ\ χρυσών βεδηκό-

τας τών βάσεων. "Οτι μέν ουν συμφωνεί τή τού

Βεσελεήλ σοφία ή νύμφη κατά τήν τοΰ κάλλους ύπο-

γραφήν, παραπλησίως έκείνφ τήν κεφαλήν και τάς

1)επΐ3θϋ1ο ηοΐ3 Γ3ΐηί1ί3ΓΪΐ8Γ Ιιβοβί. Ν3πι υΐ ίΙΙβ 3ϋΓβο 0 βάσεις τώ χρυσίψ κοσμήσασα, παντ\ δήλόν έστι τώ

ΓΛρίΐε εοΐυπιηίδ δίη8υ1ϊδ ακαριαίο, δΐη8ϋΐ3δ οΐΐβιη τοις περ\ τής σκηνής είρημ^νοις καθομιλήσαντι. Ώς

ίη 3ϋΓ83 1)3δβ οοΙΙοοβΙ : ϊιί(1βηι βίΐ Ιιοο Ιοοο, ςυχ γάρ έχεΐνος έκάστψ τών στύλων τήν κεφαλήν έφαρ-

ιγο βροηβ» ραΐοΐιπίϋΐΐίηειη ΐηΐυβίϋΐ', εβριιΐ α.ιιίάεηι μόσας έπι χρυσής Γστησι βάσεως · οδτως ένταΰθά

φησιν ή καθαρώς πρδς τδ τοΰ νυμφίου βλέπουσα

κάλλος, κεφαλήν μέν αΰτοΰ είναι χρυσίον χαθαρδν

- — ' -ι-*~
ριιτϋ δροηδΐ ρυΙεΙίΓΪΙυιΙίηεηι ϊηΐυείαΓ, εβρυΐ ηιιίιίεαι

ε]υδ 688ε 3ΐΐΓυηι ριιηιηι εί ΐ3ΐ)ϊδ εχρεΓδ (Ιιοε εηϊηι

νοοηΐιιιΐιιιη Ορίιοζ άεοΐ3Γ3ΐ), 0ΓυΓ3 υογο Γυηϋ3ΐ3

εβδε Ίη ΙΐΛδΊΙηΐδ 3ΐΐΓεΪ8. ^υβπιευηο,υε ηιιΐοηι δυηιεηιΐβ

β'ιηΐ ϊη ρ3Γΐεπι Ιιχε ϋε οοΐαηιηϊδ χηί(;ηΐ3ΐ3, οειίο δί

Ι'ιιιιΐο, νΪΓΟ 63ηεΐο, Ι3ηςυ3ηι ύίδείρυΐϊ 38δεηΐΊεηιυΓ,

9 νεΓ3 »εηΐεηΙΪ3 ηοη 3ΐ>εΓΓ3θϊηιυδ. Νηηι Ϊ8 3ροδΙοΙθ8

«ϊπιΐοδ, ΡεΙηιπ), ^^εο^υιη, ^3ηηοηι, ΕεεΙεδίχ εο-

κα\ άκήρατον τοΰτο γάρ ή τοΰ Κεφάζ λέξις ένδεί-

χνυται* τεθεμελιώσθαι τάς κνήμας έπΙ χρυσών λέγει

βάσεων. Πρδς δ τι δέ χρή μεταληφθήναι τά περ\ τών

στύλων αινίγματα, τφ άγίφ Παύλω μαθητευόμενοι,

τής άληθοϋς έννοιας ούκ έκπεσούμεθα ' 8ς τοϋς

" ίβΓβιβ. ιν, 19. « ^3η. νιι, 38. » ΙΙοηι. ιι, 13. *· II Οογ. ιιι, 3. » I Τίηιοΐΐι. ιιι, 15.
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προέχοντας έν τοις άποστδλοις Πέτρον, χα\ Ίάχωβον, Α Ιιιπιη38 3ρρβ1ΐ3νίΙ **

χα\ Ίωάννην, στύλους ώνόμασεν. Έπε\ δέ και τοϋτο ηίΐ, ςυο ρβείο ςιιΪ8

προσήκει μαθεϊν, πώς Εστι γενέσθαι στύλον, ώς αν

χαϊ ήμεΖς άξιοι της τοιαύτης γενοίμεθα χλήσεως ·

πάλιν χα'ι τοΰτο παρά της τοΰ Παύλου σοφίας άκού-

ωμεν, δς φησι στύλον είναι κα\ το έδραίωμα της

άληθείας. Ούκοϋν χρυσίον μέν έστιν ή αλήθεια, ή χαΐ

βάσις των κνημών γινομένη, κα\ τάς χείρας χα'ι την

κεφαλήν δι' έαυτής καλλωπίςουσα. Τδ δέ έδραίωμα

είς τήν τοΰ μαρμάρου τις φύσιν μεταλαβών , ούχ

άμαρτήσεται · ώς είναι τοιαύτην τήν τών λεγομένων

διάνοιαν ότι ΑΙ χνήμαι τοΰ σώματος οι μαρμάρινοι

στύλοι, τουτέστιν οί τώ λαμπρώ βίω κα\ τψ ΰγιαί-

νοντι λόγω τδ χοινδν σώμα τής Εκκλησίας βαστά-

ζοντές τε κα\ διερείδοντες · δν ών ή τε βάσις της

πίστεως έχει τδ πάγιον, κα\ ό κατ' άρετήν δρόμος ®

άνύεται, κα\ έν τοις άλμασι τών θείων έλπίδων, δλον

τδ σώμα μετέωρον γίνεται. Διά τών δύο κατορθοΰται

τούτων, άληθείας χα\ βεβαιότητος ' τοΰ μέν χρυσοΰ

μεταλαμβανομένου πρδς τήν άλήθειαν, ήτις κατά τήν

Παύλου φωνήν θεμέλιος της θείας κατασκευής γίνε-

ταί τε χαΧ δνομάζεται. Οΰτως γάρ φησιν ' δτι θβ-

μέΛιοτ άΛΛοτ ονδείς δύναται θβϊναι παρά τδν

χείμενον, δς έστιν Ίησους Χριστός. Χριστδς δέ

έστιν ή άλήθεια, ή" ένθεμελιοΰνται αϊ χνήμαι, οί στύ

λοι της Εκκλησίας. Διά τοΰ μαρμάρου νοούντων

*,μών τδ τε λαμπρδν τοΰ βίου, χαϊ τδ πρδς τήν τών

άγαθών διάθεσιν έμβριθές τε χα^ άμετάθετον. Άλλ'

έπειδή πολλοί μέν οί στύλοι τοΰ μαρτυρίου τής σχη

Ει νβΓΟ ηαία άΪΒΟβΓε οοηνβ-

ΠβΓΪ οοΐαηιηβ ρο33Ϊΐ, ηΐ- βΚ-

ηοβ ά\%η\ Ηαο βρρρΙΙαιΊοηβ Γιαπιυβ : πίΓδίΐδ

Ιιοο αυοαυβ άβ ΡαυΙϊ ββρίεηΐίϊ ϊηΙβΙΙίΒβιιιιΐδ , α,ιιϊ

οοΐυηιηβιη 3ΐΐ νβπίβΐίβ βΐ ΓΐΓηΐ3ΐΐ)βηΙιιπι 6886 *».

Ι&ηυε ΐΐίΓυηι 68( νεπίβδ, φι& ββάβαι 61 επιπιπι

1)3818 βδΐ, βΐ πΐ3ηΊυϋ8 βίςαε εβρίΐϊ ΟΓηβηιοηΙυηι

βΐίαυοά βΠβΓί. ΑΙ βπηιιηεηΐΐ νοοβιη δ'ι ςιιίδ 3(1 πιβγ-

πιοπβ η3ΐυΓ3ηι ΐΓβηδΓβΓβΙ, ηοη επ·3ΐ)ϊΐ : ί13 αϊ Ιιιι-

}υ8Πΐο<ϋ νοΓίιοπιιη ήΐ ββηίβηΐΐι : 0πΐΓ3 νϊϋβΐϊοβΐ

βΟΓρΟΓΪδ 6886 0θ1ΐ1Πΐη38 η)3ΓΠ)0Γ633, ΗθΟ 631 Η1θ3,

ςυί Η1υ$1π νίΐ3 βΐ Ββη> <1οο4ηη8 οοηιηιυηβ οοτριιβ

Εοείβδίχ (ξββίβηΐ βίςυβ Γυΐεΐαηΐ : ρβΓ ςυοβ εΐ ίΐϋοϊ

1)3818 ΓΐΓΠ13 δΐ3ΐ, βΐ νΪΓΐΙΙΙίδ ΟϋΓδΟδ 3ΐ)8θΓνΐΙϋΤ, 61 ΪΠ

83ΐΐί1)ΐΐδ (Ηνϊηχ δρεί Ιοίυιη εοΓρυβ 3ΐΐο1ΓιΙιη?. Ρΐαηΐ

βυΐεηι 1)350 ρΓ%εΐ3Γ6 ρετ ίδΐ3 άυο, ηϊηιίπιη) νβπΙ.3-

Ιβηα βε βΓπιίΐαΐβπι : ίΐβ οι Μΐηιηα &Λ νεπΐ»1ειη βο-

οοπ)ηιοι3βΐιΐΓ, ηαχ άβ Ραυίί δβηίβηΐία ΓυηάαηιβηΙιπιι

χάΊηεϋ (Ιϊνίηί εβί ει αίείΙυΓ. δίε εηίηι βίΐ : ΐηηάα-

τηεηΐντη αΐϊηά ροηβη ηβτηο ροίε&ΐ, ρτιείβτ ίά ηιιοά

ροείίιιηι β>(, φιοά ΐ$ί ΟΗήεΐΗΒ **. ΟιτίδΙυδ 3ΐιΙβπ)

νεπ(33 εβί, ϊη ςυ» εΓϋΓ3 ΙυηάβηΙυτ, ςυχ εοΙυπιη»

8ΐιη( Εεείβδϊχ. ΡβΓ ηιβπηοτ βυΐοηι ϊηΐεΐΐίςβπιηβ

νϊυβ δρΙεπαοΓεηι βΐ εοηβίβηΐίβπ), βίςαε ΪΓηηιυίαΙίϋ-

ΐαΐεηι ίη 3θεεΐίοηε εΓ([3 ίΙΙα ηυβί 1)οη3 βαηΐ. Ουί»

νβΓΟ ηιιΙΙα ιιιηΐΐη Ιβύεηιβεαίο (εβίΐηιοηϋ εοΐυηιη;»·,

πιυΙΙίΒ ίίειη 83ρΊεηΓι% ι1οη)υπι εοΐϋπιο» Γυΐεϊυηΐ,

ευπι ϊηΐεπιη ηϊο άυχ 8υ01εΪ3ηΙ Ιοίϊ οοΓροπ βϋβΐϊ-

ηοΐ)(1ο : Γοιΐαβδίδ 3ΐί3πι ςυηηιιίαπ) 3ά δβηΙβηΓοιτι

νής, πολλο\ δέ χα\ οί τδν τής σοφίας οΐχον διαδαστά- «πίβηιβίίδ Ιιυ]α5 βεορυδ ΓεΓεΓεηάυβ εδί. ΑγΙ/ιιγογ

ζοντες · δύο δέ νΰν έξαρχοΰσιν δλον άνέχειν έφ' έαυ·

τών τδ σώμα· τάχα προς άλλην τινά διάνοιαν χρή

μεταγαγεϊν τδν σχοπδν τοΰ αινίγματος. ΟΤμαι γάρ

διά τούτων έχείνο κατασκευάζεσθαι ■ τδ πολυειδεΐς

μέν γίνεσθαι τάς έκ τοΰ νόμου πρδς άρετήν οδηγίας,

πολλά δέ χαϊ τής σοφία; είναι τά παραγγέλματα, πρδς

τδν αύτδν δρώντα σκοπόν · τδν συντετμημένον τοΰ

Ευαγγελίου λόγον, είς εύαρίθμητόν τε χαΐ συνεσταλ-

μένον άγαγεϊν ϊπασαν τοΰ χατ' άρετήν βίου τήν τε

λειότητα έγνωχεν · οϋτως είπόντος τοΰ Κυρίου, δτι

'£»· ταύταις ταίς δνσϊν έτζοΛαΐς, δΛος ό νόμος

χαϊ οί χροφτμαι κρέμονται. "Ισον δέ πάντως έστ\ν

είς δύναμιν, ή ύποκρεμάμενον άνέχειν τδ βάρος, ή

έπικείμενον. Εΐς γάρ δι' άμφοτέρων θεωρείται ό

εηίπι Ιιοο 38ΐΓαί ρβΓ ίΙΙβ, νβπϊβ νϊάεΐΐεεί πιοάίδ 3(1

νΪΓΐυΙβη» ηοβρεΓ Ιεββπι ϋαεί, 30 πιυΙΐ3 ςαοςυβ ρΓ»ί-

Οβρίΐ 6856 83ρΐβηΐΊχ, ψΟί (βΟΙ611 6υη)(1επΐ 3(1 300-

ρυιη Γβδρίείβηΐ. Α( οοηοίβυπι Ενβη^βΐϋ δεητιοηεηι

3ε Γβοίίοιη ηυιιιβΓ3ΐιι, 30 νείυΐ ΐη ρ3υε3 εοηίΓαοΐαπ)

νΐΐχ τϊΓΐυΙΐ εοη$βιιΐ3η68Β ρεΓίεεΙϊοηειη ηοβ (ΙαοβΓβ

οο^πονίΐ. Αϊ I εηίιη Οοηιίηυβ : Α4 ΗίΜ άηο6η*

τηαηάαΐ'ι» Ιβζ ίοΐα ρβηάβι α& ρτορΗίΙΟί **, ΜβΠ) Τ8Γ0

εδί, βίτβ ςιιίιΐ οηβΓϊδ βαδρβηβαηι άο ιέ, βίνβ Ιηαροβϊ-

Ιυιη 811811(1633. Ν3πι ΓΟυϋΓ ίΙΙϊιιβ, ηιιϊ ροηιΐυδ 3ΐίςυθ(1

^68(31, υίΓοςυβ ηιοάο εοηβίπιϊϋΙεΓ ίηΐ6η<1ϊΙυΓ.Εΐεηϊιη

ίεΓΓε ϋΐιιά βχ 32(|υο άίοΐΐατ, 8Ϊνβ ιρρβηβοαι οηαβ δίΐ,

δίνε ιηβηιι 8υ1)]06ΐ3 ςυϊά ^βδίεΐ, Οα»τβ ευπι Οοηιί

ηυβ ΐ|ϋϊ(1βιη άϊο3(, 3ΐ> 1)13 (Ιυοϋυβ Η)»ηϋ3ΐί3 1ε§εηι

τής δυνάμεως τόνος , τοΰ καΟ' έκάτερον τρόπον τδ Ο ϋηίνβΙ.83η, οι1ιη ρΓορΗεΐΪ8 ρβηάβΓβ; βροηββ νβΓΟ 3

αΊΐ3ϋιΐ8 οοίπηιηίδ, φιχ ίιιιιιίβηιβηΐίδ βιΐΓβίδ ϊηηϊίβη-

ΙϋΓ, ς68ΐ3Γΐ οοΓριιβ εοιιιη)βηιθΓ6ΐ ; τεείβ Γβεβπηιυδ,

8Ϊ 3ά εοηΐεπιρίβΐίοηβη) 1ιυ]ιιβ (Ιβ ΟΓοηουβ χηί^ηΐ3-

Ιίδ , άυο ΐ 11η ηΐ3ηιΐ3(3 3αΗϊΙ)ΐΐ6ηιηυ3. Εοπιπι

ΒΐΐβΓυπ) , ρΓίηιυιη ηρρείΐβΐ ϋοηιίηυβ , βΙΙβΓυηι ,

ρΓίηιο βϊιτιϊΐβ. Ιηηυίΐεηίιη, ϋβυπι Ιοίο οοηΐε, εΐ 3ΐιϊ-

πιο, βΐ Γ3ευ1ΐ3ΐβ νίΓΪαηι (ΙίΗ^εΓβ, ηΐίηϋοΐυιη ρπ-

ηιυπι 683ε; ρΓΟχΐηιαηι νεΓΟ άΐΙί^εΓε αυββί βεΐρίοιη,

εμίδ νεΓΟ ιηαηάαΐϊ νϊπι ρατεπι εβββ, ηυχ δίΐ ρπιηί.

ΡβιιΙιΐδ εΐΪ3Γη, (Ιυπ) ςιιβδΐ ηυβηκίαπι ιΐοηιυιιι, ςιι»

ϋευη) «χϋϊρ'ιαί,ιηηβπαηι ίΙΙυηι ΤίηιοΙΙιειιιιι εχδίΓυίΐ,

(1ϋ3δ 1)38εε εοΐυηιηββ ίη εο 8ΐ3ΐυί(, αυ3Γϋαι αΐΐεπ

άχθος βαστάζοντος. Φέρει γάρ δμοίως δι' έαυτοΰ, εΓτε

έπηρτημένον έχει τδ βάρος, εΓτε ύπολαμβάνοι τή πα

λάμη τδ βασταζόμενον. ΈπεΙ ουν ό μέν Κύριος έν

■ξαύταις φησΐ ταϊς δυσ'ιν έντολαϊς ολον τδν νόμον χαϊ

τους προφήτας χρέμασθαι 1 νΰν δέ ή νύμφη δύο στύ-

λοις έπ\ χρυσών θεμελίων βεβηκόσι βαστάζεσθαι λέ

γει τδ σώμα · καλώς άν ϊχοι πρδς τήν θεωρίαν τοΰ

κατά τάς κνήμας αινίγματος, συμπαραλαδεϊν τάς δύο

έντολάς έκείνας. ΤΩν τήν μέν, πρώτην όνομάζει ό

Κύριος, τήν δέ , δμοίαν τή πρώτη λέγων τδ μέν

άγαπαν τδν θεδν ϊξ δλης τής καρδίας χαϊ ψυχής χα\

δυνάμεως, τήν πρώτην έντολήν είναι · τδ δέ τδν πλη-

♦· 03ΐ»1. ιι, 9. Μ I Τίηιοΐΐι. ιιι, 5. " 1 €ογ. ιιι, 11. *· Μαίιΐι. π, 40.
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ίυβϊ ηοηιβη ϊηά'Λ, 3ΐΐ6Γ3πι εοηδείβηΙΐ3ΐη νοοβι Α βίον ώς έαυτδν, ίσοδυναμεϊν τη" πρώτη. Άλλα κα\ δ

Ρει· βαβηι ϊ η ιοί 1 ί 5 ϊ ι ιΐίίβεΐίοηβηι βΓ^α Πειιι», <1β Ιοίο

εοΓάε, βΐ αηίιηο, εΐ νίπηιη ΓαουΙίαΐβ ρπιϊειίαπι :

ρϋΓ 1κ>η.ιηι υογο εοηδείεηΐίβηι, αΟεείίοιιειπ ηικιιικίαιη

ει-^3 ρΓΟχίηιυιη, ειπη αηιοιε εοη]υηεΐ3ΐη. Κι Γογ-

ΐη35Ϊ5 η»ε ροδίβπυδ α ηο1»Ί$ ϊιινεηΐ» δβηΐεηΐίβ,

ρποπ 660801 ηοη 3<]ν6Γ83ΐυΓ. Νιιηι ρβΓ ιιίπιιηηιιβ

ΙιοΓυιη εο1υηιη3£ Πεπ ΚοβΙ Ι3ΐβ8, υ,υδίβδ οταηΐ Ρβ-

ΙΠ15, ^εοϋυδ, ϋοίηηββ, εΐ δί ςυίδ 3ΐίυ$ Ιιοο ηοηιί-

ιιβ νεί Γυίΐ οηΐείοο νεί βπΐ ύείηεερδ ύί<5ου5. Ναιη

ουΐ ίη Ιιίδοο ιΐυοίκΐδ ηιβηάβΐίδ ρβΓΓεείυδ 681, ίδ 61

εοΐυηιηα ύΐ 61 ΓιπιιηιιιεηΙιιηι νβΓΪΐ3ΐίδ, υΐ ΑροδΙο-

1ϋ8 ΙοαυίΙυΓ Αιΐβοηυβ ϋιιηΐιιΐδ ηίδεβ ρΓοοεΙβπ» Γβ-

1μι5 υηίνβΓδίιηι Εεείεδίχ εοΓρυβ ηυαδί ηιιίουβάβιη

επιπυιΐί ίηηίΐίΐυτ, 3υΓβο 1)3515 ίΐΐίυδ ΓυικΙαιηειιΐο,

ου» βϋβδ 051, ίηιιηοοίΐίΐαΐοηι ηοη ιηυΐηΐιίίοιιι ει

εοηδ(3ηΙΪ3πι ίη οπιηί Ιιοηο αηίιιιί ίικίοηΐβ.

Οαΰλος οίόν τινα ο'κον δεκτιχδν τοΰ θεού χατασχευά-

ζων τδ\ μέγαν Τιμδθεον, τους δύο τούτους ίστησιν

έν έαυτφ στύλους, τω μέν δνομα θέμενος πίστιν, τω

δε έτέρω συνείδησιν. Δια μεν της πίστεως, την εις

θεδν άγάπην τήν εξ δλης καρδίας τε κα\ ψυχής, καϊ

δυνάμεως σημαίνων · διά δε της άγαθής συνειδήσεως,

την άγαπητικήν είς τδν πλησίον διάθεσιν. Τάχα δέ

ουκ έναντιοΰται τω προτέρψ νοήματι ή νΰν έφευρε-

θείσα διάνοια. Λι' άμφοτέρων γάρ τούτων έστ\ τδ

γενέσθαι στύλους, τοΰς κατά Πέτρον, κα\ Ίάχωβον,

χαΐ Ίωάννην, κα\ ε? τις άλλος κατ' έχε [νους τοΰ

τοιούτου δνόματος άξιος ή γέγονεν ή γενήσεται. Ό

γάρ έν ταύταις δυσίν έντολαϊς τελειωθείς, στύλος,

καϊ έδραίωμα της άληθείας κατά την τοΰ Αποστό

λου φωνήν κατασκευάζεται. Ώστε τοις δύο τούτοις

κατορθώμασιν δλον το σώμα της άληθείας καθάπερ

κνήμαις τισίν έπερείδεσθαι, τοΰ χρυσοΰ θεμελίου της κατά τήν πίστιν βάσεως, τδ άκλινές τε καϊ άμετάθετον»

καΐ τδ έν παντί άγαθφ πάγιον τοις λογισμοίς έμποιοϋντος.

ΡοβΙ Ιΐ38 νβΓΟ Ιβυαεί ουβδϊ ρβυείδ νείϋίδ Γβρβ- Β Μετά δέ τούς έπαίνους τούτους , καθάπερ άνακε-

1605 υηίνβΓδαπι βροηβϊ ρυΐεΐιπίυάίηβπι, 3ΪΙ : 8ρβ-

άα ίριίιιι, ιι ί ίΐί&η» ΙΛΙαπη», »< οβάή. ϋαιίητ ί)α$

άιάεεάο, αο ηίί ηί$ί άεύάβτ'ινηι αι, οοςηαΐΜ ηιεαι,

α ρτοχίηιηε η»Μ, βϋΰε ΙετηιαΙίΐη. ^\ι\υ»Β ίη

νεί'οϊδ εΐ3ηυ8 ίηόϋείΓβ ιροηοηα «γοϊιγογ, τβΓΜίΐ

εηεοιηϊιιηι ίρδίυδ ίη εα δρυηβί ρυΐεΐιηΐυύϊηβ, ηυοε

8ϋΙ) 3£ρβεΐυαι αάαΐ. Ιά βυΐεπι ίη1β11ί£0 ρβΓ ηου,

ςοοΛ δο5 οευΐοδ οαιίίΐ, άβ ςυο ςυηβί α,υοάύβηι οογ-

ραβ εοηδίίΐυίΐ ΑροβίοΙοβ, εοΐΐεειίδ ιηεηιΙ>ΓΪ8 βίβ-

βοΐίδ, ςυχ ίηΐε£Γαπι ΕεεΙεδίαπι αΐιβοΐνυιιΐ. Αίΐ

εηίπι 8ροη83 υη.ιπι ίρδίυδ βρεεΐεπι εβδβ ίιιΟηίΙαδ

Ϊ1138 εβάΓΟδ, ςυίοοδ υηάίςαβ ΙιΊοβηαβ είηείυβ βϋ.

Οιιίουβ νβΓοίδ δίςηίΓιεηΐ, ηίΐιίΐ ηοπιίΐε ηβςιιβ 3ϋ]ε-

εΐυπι 3ά νεηοδΐ3ΐειη εοΓροηδ ίΐϋυδ εοηΓεητβ, ηίδΐ

φαλαιουμένη δλον τοΰ νυμφίου τδ κάλλος, φησίν

Είδος αύτοΰ , ώς Αΐβανος έκΛεκτύς, ώς κέδροι.

Φάρυγξ αύτοΰ γΛνκασμύς , καϊ δΛος έχιθνμία,

οδτος άδεΛριδός μον, καϊ οντος αλησΙοΥ μου,

θυγατέρες ΊηρουσαΛήμ. Έν τούτω γάρ οΐμαι σα-

φέστερον αύτην διασημαίνειν, δτι τδ περί τδ βλεπδ-

μενον τοΰ .νυμφίου κάλλος έστ'ιν δ έπαινος · έκεϊνό

φημι τδ βλεπιίμενον , δ διά των καθ' έκαστον μελών

τών συμπληρούντων τήν Έκκλησίαν, σωματοποιεί δ

Απόστολος. Έν γάρ είδος αύτοΰ φησιν εΐναι τάς μυ

ριάδας τών κίδρων, αΤς διείληπται πανταχόθεν ό Λ£-

βανος. Δηλοΰσα διά τών λεγομένων, ότι ούδέν ταπει-

νδν κα\ χαμαίζηλον συντελεί πρδς τήν εΰμορφίαν τοΰ

σο'ψατος, εάν μή τι κατά τήν κέδρον ΰψηλδν εΓη, κα\

δοϋΐίηιβ 8ΪΙ ίηδ13Γ εβάη, 36 νεΠίεβ δυο ΜΙΓΗΙΐη 0 πρδς τή κορυφή έπειγόμενον. Μάλλον δέ τδ παρατεθέν

Ιεηά3ΐ. 8αΐΐυ5 βιιίειη ΓυεΓΪϊ, υΐ ίΙΙυι! ηυοϋ ρήηιυηι

ϊηΐβΓ εοηιρ3Γ3ΐίοηβ8 ροβίΐυηι εβί, εοηδίιΙβΓεπιυδ.

ϋρεάα ϊρίία$, ίηςυίι, υ( είβααι ί,'ώαηη*. ΕΙεεΙίο

>Γκυ]υδ Γεί Πι, ευηι ]υχ(3 η.ιηι εοηΐΓ3ηυηι ηυίιΐ

εοΙΙοεβιυΓ. Ιΐ3ςυβ ευηι υηα Ιιοηί 3ρρε1Ι»ΐίο άίνβΓ83

δί(;ηίΓιεε(, 3ε δίηιηΐ άβ εο υβυτρείυΓ, ςυοά ΓενεΓα

1)οιιιιιιι εδί, ει ςυοά Ιαίε ηοη εδ(, δοι) ρει- ΙΥλικΙοπι

-6856 56 Ιιοηυηι δίιπιιΐηΐ, ίιΐηυε νίάβΙΟΓ βδδβ ιμιοιΐ

ηοη 681 : α,υί ίη Ιιοηί ()ί]α<1ίε3ΐίοη6 ηοη (αΙίίΙυΓ,

ςιιοιΐ εχίαιίε δείεειεηυε οοηυιη 691, ειτοιιεο ει

ίβΐίβεί ηοη ρΓχΤεη. 0υ3ΐηο1>Γειη ευηι ηοε Ιοεο ζά

εΐεείυηι Μυαηυιη δροη5Ϊ Γοηιιβιη εοηιρ3Γ»(, εοη·

8εηΐ3Π63 Γ3ΐίοηε εοΙΙίςϋυΓ, ιηοηεη ηοδ υΐ Κίΐι.ιηοδ

6δδ6 Λ ιιοδ ίπίεΙΙίμπηιιΐδ, .τΐΐεπιηι ηιαίυηι εΐΓβ]ϊείεη-

όυπι, ηυί ρβΓίηιΙβ αε νίΐυΐυδ ίΐΐβ ( ηυβηιαίΙηιοιΙυηι

ΡΓορΙιεΙβ 1οςυίΐυΓΜ ) υη3 ευηι εειίτίδ βιιίδ εοηΐε-

Γβηιΐυβ 681 : ηΐιοπιηι εΐεείυηι ει ρΓεΙίοδυηι, ευ]υδ

εΐ6^3ηΙί3 άΐνϊηα δίΐ, βΐ ιηα]θ5ΐηΐβηι ίιΐδί^ιιειη ρπ:

8β Γ&Γ31. ϋβ Ιιίδ βυΐεπι Ι3ίβ (]ΐιί(1ι1»ιη ρβΓείρϊπιυδ:

ΡΓορΓίο, νει·ε, αο ρπιηβπε τβχ υηιιβ βδΐ, τβχ ίΐΐβ

τβΓυιη οοιηίυπι γγο.ίΙ;ιππιι. ΝίΙιίΙοηιίηυδ εΐί»ηι

υιυηάί ϋοπιίηυδ, ίΙΙβ ΐβηεοΓβΓυηι τεείΟΓ, τε^ιυπι

βίΐιί ηοηιβη βπ-οςβΙ. Ι-ιχίοηε* ηιι^Ίοπιπι 8υηΙ

, " I Τίηιοίη.Λχι, 1 ίψ]. 47 1 Τϊιηοΐΐι. ιιι, Ιο. »»

έν τοις είρημένοις πρώτον κατανοήσωμεν. Είδος

αύτοΰ, φησίν, ώς· Λϊβανος έκΑεκτός. Εκλογή δΙ

παντδς πράγματος διά της τοΰ έναντίου παραθέσεως

γίνεται. ΈπεΙ ουν δμώνυμόν έστι τδ άγαθδν , έπί τε

τοΰ δντως δντος τοιούτου, καϊ έπ\ τοΰ μή δντος μέν,

ύποκρινομένου δέ 8(' άπάτης, κα\ δοκοΰντος είναι δ

ούκ ϊττιν · δ μή διαμαρτών της τοΰ καλόΰ κρίσεως,

τδ έξειλεγμένον άγαθδν άντ\ τοΰ ήπατημένου οϋ

προείλετο. Έπε\ ουν ένταϋθα τω έκλεκτφ Λιδάνφ τδ

είδος τοΰ νυμφίου προσείκασε, δύο κατά τδ άκόλουθον

Λι6άνους ό λόγος νοείν ύποτίθεται ■ ϊνα μέν τδν

πονηρδν κα\ άπόδλητον, τδν ίσα τψ μόσχω κατά τήν

προφητείαν μετά τών κέδρων τών έφ' έαυτοΰ συντρι-

βόμενον, έτερον δέ τδν έκλεκτόν τε γ.αλ τίμιον, ο5 τδ

κάλλος θεοπρεπές έστι κα\ θεοείκελον. Τδ δέ νοούμε-

νον διά τών είρημένων, τοιοΰτόν έστιν ΕΓς βασιλεύς

κυρίως τε κα\ άληθινώς γ.αλ πρώτως έστ\ν, δ βασι

λεύς πάσης της κτίσεως. 'Αλλ' δμως καϊ ό χοσμο-

κράτωρ τοΰ σκότους σεμνύνει έαυτδν τώ της βασι

λείας όνόματι. Λεγεώνες άγγέλων παρά τφ άληΟινφ

βασιλεΐ, κα\ λεγεώνες δαιμόνων παρά τφ ίρχοντι της

έξουσίας τοΰ σκότους. ΆρχαΙ χα\ έξουσίαι χαϊ δυνά

μεις ύπδ τδν βασιλέα τών βασιλευόντων, καϊ Κύριον

ΡίαΙ. χχνιιι, 5, 6.
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*ών χυριευόντων έχει κάκεϊνος, κατά τήν Άποστό- χ 3ρυ<] νβΓυιη Γβ^ειπ ; βΐ

λου φωνήν, άρχάς τε καΐ έξουσίας, χαΐ δυνάμεις,

τάς καταργουμένας, δταν μέλλη τδ καχδν εις τδ μή

δν άφανίζεσθαι. "ΟΓα»· γαρ καταργήσω , φηαΐ. Λά

σα»· άρχήν, καϊ έξουσΙα>; καϊ δύταμι*. Έπ'ι θρό

νου βλέπει δ προφήτης τδν βασιλέα της δόξης καθή-

μενον, έφ' ύψηλοΰ τε χαΐ έπηρμένου, κάκείνος έπαγ-

γέλλεται θήσειν έπάνω των ίστρων τδν ίδιον θρδνον,

ώστε είναι δμοιον τψ Ύψίστψ. Σκεύη έκλογής έν τή

μεγάλη έαυτοΰ οίχία δ τοΰ παντδς έχει Δεσπότης,

Εχει κάχεΐνος σχεΰη οργής κατηρτισμένα είς άπώ-

λειαν. Πάλιν ζωήν και είρήνην δι' άγγέλων χορηγεί

τοϊς άξίοις δ των αγγέλων Κύριος· χάκεϊνος Ουμδν,

χαΐ δργήν, χα'ι θλίψιν άποστέλλει διά των άγγέλων

των πονηρών. Κα\ τί χρή τά χαθ' έκαστον λέγειν,

(Ιχαιοηαιη Ιβ^ίοηεβ βρικί

ρηηεΊρβηι ροΐβδίβΐϊδ Ιβηβ1)Γ3Γυιη Ρηιιείρ»1υ8,

ροΐβδίαΐβδ, εορϊχ 8ΐιΙ)5ΐιηΐ Κβ£ί Γβςυηι, βΐ ϋοιηίηο

άοηιΊηβίοΓυιη : ίΐίϋβιη βΐ αΙΙβΓ ( α,ιιοηιαίΐιηοίΐυιιι

ΑρΟδΙοΙϋδ ·Λ\1 ) ΐΊβΊίβΙ ΐΐΤ)ρβΓΪ3, ρθΙβδΐ31βδ, εθρΪ35,

ςυχ 3ΐ>Γ0£3ΐ)ΐιηΐυι*, ευηι ηιαίυπι ίη ηϊΐπΐυιη Γεάί^ε-

Ιυτ. 8υηΙ εηϊπι ΙιβΒΟ ΑροδΙοΙΊ νβΓΐ>3 : Γιιηι α\>$οΙν*-

ήΐ οτηηεηι ρήηείραΐυ,χη, εί οηιηειη ροίειίαίετη, εί

οιηηεηι ιητίηίβηι *·. ΟβγπΊΙ ρπιρηοΐ» ϋΐβ 8β(1βη1εηι

βυΐιΐϊηιί 3ε εΐβναίο ίη δοΐϊο Γεξεπι £ΐοπχ, ίΐίάβηι

ϊΐΐβ δοΐϊυπι δυιιια &ιιρΓ& δίιΐ6Γ3 8β εοΙΙοοΛίιιπιιη

ρΓοΟίεΙιΐΓ, ϊ(3 υΐ ΑΙΙίδδίηιο βίΐ δίιυίΐίδ. ΗβΙιβΐ αιηρΙ*

Ίη άοηιο δυβ Όοηιϊηιΐδ υιιίνβΓδΊ \383 εΙεείΊοηίδ :

ΪΙΪϋβΙΙΙ ίΙΙβ ν383 ΪΓΧ ΒΙΟβΙ, ε0ΙΙφ3Γ3θ 3(1 Ίηΐβπ-

ΙΟΙΉ ". ΡΓΧΐβΓ63 \'Ϊ13ΙΠ βΐ ρ30βΐη ρβΓ 3η£β1θδ (ΙΊ^ΠΪ*

δι' ών κατά τδ έναντίον άντεπαίρεται πρδς τήν τοΰ Β βιιρρεοΊΐβΐ βη^βίοπιπι Οοιιιϊηιΐδ ; εΐίβηι ΊΙΙβ Γπγο-

άγαθοΰ φύσιν δ άντικείμενος;

ίιηπιίΐιίΐ ■*, Ει ηυίιΐ ορυβ 651 5Ϊηςυΐ3 εοπιιιιεπιθΓ3Γβ,

1 > ο τ ι ϊ 8ε8ε βπ$[ίΐ ?

ΈπεΙ ο·3ν χατά τδ αίσθητδν, περιφανές έστι θέαμα

τδ δρος δ Λίδανος πανταχόθεν ταϊς ϋψηλαΐς κέδροις

συνηρεφής τε κα\ λάσιος, τούτου χάριν πρδς τάς

εναντίας έννοιας, διά τών χατά τδ έμφαινόμενον

υποδειγμάτων ύπδ της Γραφής τδ δρος μερίζεται,

προσφόρως λαμβανόμενον χαθ' έχάτερον. Καϊ ούτως

έστι παρά τοις αϋτοϊς προφήταις ίδεϊν τδ αϋτδ δνομα

χατά τήν τών δηλουμένων διαφοράν, έπαινουμένων τε

χα\ χαχιζομένων. Νΰν μεν γάρ συντρίβει Κύριος τάς

χέδρους τοΰ Λιβάνου, χα\ δλον τδν Λίβανον μετά τών

έν αϋτψ κέδρων λεπτύνει, χαθ' δμοιότητα τοΰ είδω-

Γ6Π>, ει ίΓίΐτι.εΙ ίίϊΐίοιίοηβιιι ρβΓ δεεΙβΓβίοδ αιΐββίυδ

ρεΓ ηυχ 3(1νεΐ83ΐίιΐ8 ίΙΙε εοη(Γ» πϊΙυΓβιη ίρβίαβ

Οϋΐη ίβ'ιΙυΓ ε]υβ ΓβΙίοηβ, ςυοά βαΐ) βεηδίΐδ αά\1,

ϋΐυδΐΐ'6 ηυθ(1(ΐ3ΐη δρβείαι υΐιιπι δ'ιΐ ιιιοιίδ Ι.ΐ1>3ηυ8

υηάίςυβ δυΙ)1ίηιίου8 εεαΥίδ ορβεοδ 3ε <]εηδαδ , ΊΛ-

εΪΓεο <1ίνβΓδθδ Ίη δεηδίΐδ ΓοΙίοηβ ΊΜΊυβ φιοά εεπιί-

(υτ, Ίη δβεπί ΙιίΙΙβπβ ηυβδϊ άινϊιΙϊΐαΓ, βρίβ 3(ςυβ

Ίιΐοηεβ υ1ΐ'3ΐη(|ΐιε Ίη ρΛΠειη βυηιρίιΐδ. Εοςυβ νΐιΙβΓβ

681 Ίύειιι νοε3ου!υιη αριιά εοδϋειη ρΓορΙιε(33, ρΓΟ

8ΊςηΊΓιε3(οπιιη (ΊΊνβΓδΊΐβίε, Ι3ηι Ίη Ιβυιΐε , ηυβιη

νίΐϊο ροβίΐυηι. Μοιίο εη'ιηι εοηΙβΓίΙ εειίτοβ ίΊΙ)3ηί

ϋοηιίηιΐδ, 61 ιιηϊνεΓδυηι Ι.ΊΙ)3ηυηι αιΐ3 ευηι εβιΐπβ

ίη εο εοιηιηϊηυίΐ Ίηδίβι- ε]υδ νϊΐιιΓι ", ςιιί ίη δοϋια·

λοποιηθέντος μδσχου έν τή έρήμψ. Διά τοϋτο ή προ- Ο άίηβ ρΓΟ ΊιΙοΙο ίβοπεβίϋδ βΓ3ΐ : ςυϊϋϋδ νεΛΊδ Ργο-

φητεία παρίστησιν, ότι αϋτή τε ή κακία και πάν έξ

αύτής ϋψωμα τδ κατά τής γνώσεως τοΰ θεοΰ έπ-

ηρμένον, είς τδ μή 8ν περιστήσεται. Νΰν δέ τδ κρεΐτ-

τον αύτοΰ μεταλαμβάνει τήν σημασίαν λέγων ■ Δί

καιος ώς φοΊηξ άτθι\σει, ώσεϊ κέδρος ή έτ τψ

Αιβάνψ πΛηθυγθήσεται. Ό γάρ άληθώς δίκαιος

( Κύριος δέ έστιν δ δίχαιος), δ δι' ήμάς έχ γής άνα-

σχών, έκεΐνος ό ύψίκομος φοίνιξ , δ έν τή Ολη τής

φύσεως ήμών άνατείλας, δρος γίνεται ταΐς χέδροις

τών (ίιζουμένων διά πίστεως έν αύτφ πληθυνδμενος,

αϊτινες δταν έν τφ οΓχψ τοΰ θεοΰ φυτευθώσιν, έν

ταϊς αύλαίς τοΰ θεοΰ ήμών έξανθήσουσιν. Οίχον δέ

τήν Έκκλησίαν κατά τήν τοΰ Αποστόλου ύφήγησιν

ένενοήσαμεν ■ έν ψ γίνεται ή τών κέδρων τοϋ θεοΰ

ροεΐ3 (ΙοεβΓΒ ναΐΐ, ίρβαιη ποίίΐίβηι εΐ οππηβοα ογ-

Ι3ηι εχ 63 8ΐιυΙίιηίΐ3ΐεαι, 3(1νβΓδυ8 εο^ηίΐίοηβηι ϋβϊ

8β βηκβπίειη, ίη ηίίιίΐιιιη Γεϋίςεηιΐβπι εβδε. ΑΙΊαβ

νβΓΟ ηιβΙΊοΓβηι Ίη ραιίβηι βαηιίΐυΓ, υ( ευηι Ριό-

ρΐιβίβ Ίιίειη 3ίΙ : }η{Ιη» αϊ ραίιηα {Ιοτεϋΐ, αϊ εεάτχα

ϊη Ι'ώαηο αηιρΙΐβεαΙιίΐηΓ ί%. Νβηι ΓβνεΓ3 ^υ8ιυ$

( Οοηιιιιιΐδ ΒυΙβπι βδΐ ]ϋδΙυβ ίΙΙβ ) αυί ρΓορίεΓ ηοβ

ΟΓΐιιβ βδΐ (1ε Ιειτ3 : Ίδ Ϊ£ΪΙιιγ εδί βΐιίεοπια ϊ 11α ρ3ΐ-

ιιΐ3, φΐαε εχοΓΐ3 Ίη ηβΙιΐΓΧ ηοδίΓΧ βίΐνβ, ηιοηδ ΙΊΙ,

3ϋεΐ3 εεάτίδ εοπιιη, ηυί ρεΓ Γκίεηι Ίη ίρβο Γ3(1Ίεε8

3^υη(, ςυ« ςυϊϋβιη εεάη ειιηι ρίβηΐ»!»; Ίη ϋεί

(Ιοηιο ΓαεΓίηΐ, Ίη 3(ηΊδ ΟβΊ ηοβίΓί ΠοΓεϋυηΐ. ΙΙ»ιιε

3υΙειιι (Ιοηιυπι ΕοοΙβδΊαπι εδδβ ΊηίεΙΙιςΊιιιυδ, Αρο-

δίοΐυιη δεεπίί : Ίη ψιβ εεάή ΟεΊ εοηδβτιιηιαΓ'*.

φυτεία. Αύλάς δέ τάς αιωνίους σκηνάς, έν αΤς ή τών {) ΡβΓ 3ΐπ3 \6γο Χ16ΓΠ3 Ί1Ι3 ΐ3ΐ)βΓη3ευΐ3 βεείρίπιυδ,

αγαθών έλπίδων έξάνθηβίς τε κα\ φανέρωσις τοις

καθήκουσι χρόνοις γενήσεται. Επειδή τοίνυν τδ σώμα

τοΰ Χρίστου διά τών καθ' έκαστον έκπληροΰται μελών

Τά γάρ αοΧΧάμέΛτχ , ίτ σώμα γίτειαι, καθώς φησιν δ

Απόστολος · τούτου χάριν δλον τδ τοΰ νυμφίου κάλ

λος τδν έκλεκτδν ώνόμασε Λίβανον, τήν πρδς τδν

άπόβλητον Λίβανον διαφοράν τώίκλεκτψ διαστείλασα.

Εκείνος γάρ έστιν δ Λίβανος κατά τδν Ήσαΐαν, συν

τοις ύψηλοΐς πεσούμενος, δταν έκ τής τοΰ ΊεσσαΙ

ίίζης άνατείλη τδ άνθος, κα\ ή τής έξουσίας ράβδος

Ίιι ηυίΐιυδ ει Ποτβηΐ δρεδ ϋοηχ, ει δυο ΐεηιροΓβ ρα-

ΙβίϊυηΙ. Οιιβτε ευηι ΟιτίδΙί εοΓρυδ ρβΓ ιηβιιι1)Γ3 βίη-

£υΐ3 Γΐ3( ΊηΙε^Γυηι, Μ οηώ™ εηίηι ηιηΐΐα εοτρη$

«ΗΜηι βαηΐ, ΊηηυίΙ ΑροδΙοΊυβ ", ε3ΐη ίρβαιιι ο!>

63υδ3ΐη (οΐ3ΐη βροηδί νβηιΐδΟΙεηι βρρεΙΙβνίΙ εΐβ-

είαιη ΕΊΙ)3ηιιηι, ϋίβεΓΪιηεη ηιι]υδ εΐ ΕίΙκιηί (|ϋί Γβ-

]ΊεΊΐυΓ, ρβΓ νοεοιη εΐεείϊ εοηδίίΐυβηδ. Νβηι 3ΐΙβΓ

ίΙΙβ ΕΊϋβιιυδ βδ(, ([υί ββουηάυηι 1δ3Ϊ3ΐη υη3 ειιηι

&υ1>1ΊηιΊΙ)υ8 εβτΐ'υβί, ευηι βχ Γβϋίεε ϋο^ί,.τϋ Ποβ

ΊΙΙβ βχοηιΐδ Γιιβι ίΙ ", εΐ νίΓ£3 ροΙεδΐ3ΐΊδ ειΐ3ΐ3, ηιΐ3

"Οοίοδβ. ι, 13. 50 II Οογ. χν, 21. »' Κοιιι. ιχ, 21. " Ρβη!. ιχχτιΐ, 49. " Ρδαΐ. χχνπι, 5,6. ·· Ρ»θΚ

χει, 13»ς(|. ** Κοιιι. χι, 17. *' I Οογ. ίιι, 14. " Ιδ3. χ, 31 ; χι, 1.
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βΐ Ιεοηϊδ, βΐ ρηπίϊ, 61 3δρίι1ιιιη ηηΐιιηι εοηιηιυΐβ- Α άναφύη, δι' ή; μεταβάλλεται τοΰ τε λέοντος, κα\ τής

ϋίΐυΓ ίη είευι-εηι ηιιηηκίΐΐιι ιηβηδίιείυα'ϊηβιιι : ίΐα υΐ

Ιβο ευηι τίΐυΐο άβ%Άΐ, ρΐηΐβΐ'ΐδ ειιπι Ιιαβάο τβηώβιη

ε.τρκιΐ, ρι.Έϊίι ϋδ (Ιεηίυ,υε ρυβΓ Πΐβ ρυδίΐΐυβ, ο,υϊ

ηοϋίδ ιΐΐΐυϋ 681 : ευ|ΐΐ3 ιηαηυβ ίη (\ιγβπι:ιηι αβρί-

ιΐιιιη ρβηβΙΓαΐ, ε( δοβοΐεηι 35ρίϋι$ 3ΐΙϊη£6ηδ, νβηβ-

ιιιιηι εαπιηι ΙΐίΊιοΐ.Ίΐ. Ου* η1)ί βεείάεΓΐηΐ, Γυΐυηιπι

3ίΐ ΡΓορϋβο, υΐ βι Ι,ϋιαηιιβ ευω $υ!)Ηηιϊ1)υ$ εοι·-

ηΐ3ΐ. ϋ,ιιχευηηιιβ νότο Ιΐίβε ρΐΌρηβΙ°3 ρεΓ κπί$ιηαΐ3

ίικίίειιΐ, 63 Ι3ΐ)(|ΐΐ3ηι ηΐ3ηίΓε8ΐ3 ο-ηηίϋυδ, 3εευΓ3ΐ6

βιρϋεβΓβ νεΙΙβ, ϊιιεπί ίΐιροΓνβεηηειιηι. Ουϊδ εηίιη

ι»ηοι·:ιΐ ρυεηιιιι ίΙΙιιιη ηο!)ί$ ηηΐιιηι ? ςυί πκπιπ $υα

εοηΓιη(-ίΙ αδρίϋεδ, ευ]υ$ ρΓχίβεΙυΓ3 ϋβδΙ°38 ρβι-ηϊ-

είο$3$ δυυ ίιΙεπι ευιη είευπϋυδ Ιβείαπι Γβά'β'Ι, ηβ-

(υΓ3ΐΪ8 3εεΓΐ)ίΐ3ΐί5 ο1)Πΐ3δ ? 0_ικιγο ειιιη ϋ1>3ηυ3

παρδάλεως , κα\ των άσπίδων ή φύσις προς τδ τι-

Οασσόν τε χαΐ ήμερον · ώστε συνδιαιτάσθαι μεν τώ

μδσχω τδν λέοντα, συναναπαύεσθαι δε τψ έρίφω τήν

πάρδαλιν, έπιστατεΐν δε τούτων τδ παιδίον έκείνο το

νήπιον δ έγεννήθη ήμΐν · οδ ή χε\ρ έν ττ) τρώγλη των

άσπίδων γίνεται, χαΐ τών έκγόνων τής άσπίδος

εφαπτομένη , καΊ τδν Εδν αύτών άπαμβλύνουσα * ών

γινομένων, φησίν ό Προφήτης, δτι χα\ δ Λίβανος συν

τοις ϋψηλοϊς πεσεϊται. "Οσα δε μηνύει διά τών αινι

γμάτων τούτων ή προφητεία, ώς πρόδηλα πάσιν δντα ,

περιττδν άν είη δι' άχριβείας εχτίθεσθαι. Τίς γάρ

ούχ οΐδε τδ γεννηθέν ήμΐν παιδίον, τδ τών άσπίδων

τη* χειρί έφαπτόμενον, ου ή έπιστασία τά δηλητή

ρια τών θηρίων ποιεί τοις ήμέροις δμόσκηνα, τής

Ϊ11β, ςυϊ β»1 ηιβίίιϊβ, ρει· ηκε εοιτυβί, 3(φΐβ εΐϊβηι " φυσικής πικρίας λήθην ποιούμενα; ΈπεΙ ουν πίπτει

υη3 ε νι ιι ι !ιοο ρΓΪηείρϊυπι ηι:ι1οπιιιι εοιτυβί, $υ1)1ί·

πιίΐ3ΐ68 η'ιπήπιπι 3(1ν6Γ8υ$ νεπίβίβηι βΓβευε : ίά-

ε'πχυ ρυΙεΙιπίυάΊηειη ΡηηιίιΓι δροηδ3 ευιη Ι^ί1>αηο

βίβείο εοηίβη, ηίβεβ νοΓίπβ ρΓοΙ»Γΐ8 : 8ρεεϊβ! ϊριίυι,

ιΗ ιΐια ιΐ5 ίϋ>αηη$, ηΐ αάτ'χ.

Λιΐϋίι 3υ(βπι βαΐΐιιη ηυοφίβ εοηνεηΐεηβ βηεο-

ηιϊΐΗΐι, ειπη ϊΗοά' 61 ι"ιι1εε<1ίηειη, 61 άββϊιΙεπυηΊ βρ-

ρβΙΙαΙ. ΥεΓίιβ δυηΐ ηυ'υδπιοιίί : Οηΐιητ β)ΐα άαΐεεάο,

αο ηϊΐ ηι'ιί άειϊάΐηιιη αι. 0_ιιίυιΐ5 ιΐβ νβΓίιίβ 1ιυ]υδ-

ιιιιι, ΙΊ (|ΐΓιιΙ(Ιηηι ηοϋίδ 3(1 αη'ιιηυηι αεείιΐίΐ : Ραποιπ

ε3ηι, ηυχ βυΐ) πιβηΐο 681, »ιιΐΐιιι· 3ρρε1ΐ3Γ6 εοηκιιε-

νίΐΙΙΙΙδ, 3 φΙΟ 801111111 εοηΓθΓΠΐ3ΓΪ ΐΓ3(1υιι(, <1ΐ1Ι11

3ΐΐ3ΐ>ίΙυΓ Ιιυε ςυ3(ΐ3ΐη ειιιη ϊΗϊδίοιιβ βρϊηΐυβ 6Χ 3Γ-

(6γΪ3. 0υ3Γε ευιη Γανϊ ηιεΙΓιβ 8Ϊηΐ ρΓχεΙβη βεηηοηεβ,

ει 86ΓηιοηΪ8 8ΪΙ ΐηβίΓυηιεηιυηΊ νοχ, ευ]ιΐ8 0Γΐυ$ 6

£11X1111*6, ΓθΓΐ3ϋ86 ΠΊΊηΪ8ΐΓ08 εΐ ϊη[6ΓρΓ6ΐ68 8βΓΙΏ0ηί$,

ΐη (|ΐιϋηΐ5 ΟΐΓΪ8ΐυ8 ΙοηυίΙιΐΓ, ηβε νοεε ηυϊ 8Ϊ(;ηΊ6-

Οίί εοβ'131, 3 νότο ηοη αΐ,υπ ϋ1>ίΐ. Ν:ιιη εΐ ιηβξΐιιι»

ϋΐβ 3ο3ηηε5 ΓΟ^βΐυδ ςυίβ 688εΐ, νοεεπι $ε 3ρρε1ΐ3-

τίΐ *8, ηυίρρβ ηυϊ ΥειΊη ρΓ%ειΐΓ30Γ εββεΐ : 61 1>63ΐιΐ3

ϋΐε Ρ3»ίυ8 άοευιηβηΐυηι εάε!)3ΐ Ιοφίβιιΐϊδ ίη $β

ΟΐΓΪβΙί ", ειη ςυ)3 ναεεπι 8υ3ΐη 1οε3νεΓ3(, ηίΐ ηϊ$Ί

«ΙυΙεβάο βτηΐ ρβΓ ϊρβυηι Ιοςυεη». Οιηηεβ ϊΐϊϋεηι

ρτορίιείχ, ςυία δρίΓΪΙυΊ βοηυηι ίη 618 ειίεηΐϊ ηιειη-

1)Γ3 $ϋ3 νοε3ΐΪ3 εοηεεδβεΓβηΐ, ηΐΐ ηί&ϊ (Ιιιίεεϋο

βΓ;ιηΐ, ηιεΙ (ΙίνΊηυηι β ςυίΐυτε βυο, νείιιΐ β ςυοάβηι

ίοηιε ρΓοηιεηΙεβ, ηυο ηυϊϋειη ει τε^68, εΐ ρπναΓι

Ηοηιϊηεβ 83ΐιιΙΐΓίΐεΓ υΐυηΐιΐΓ : ειι]ιιχ Γηιίΐϊο εηρίάϊΐβ-

Ιεπι 83ΐίεΐ3ΐβ ηοη ίππιιίηιιίι, ϊιίΙ ηιυΐΐο ιηα^ϊδ (Ιεβϊ-

(ΙεΓΪιιηι ρεΓ εχρείίΐοηιιη ρ3Γΐίείρ3ΐίοιιεηι 3ΐϊ(. Ργο-

ρΐ6Γ63 άϊχίΐ ίΐΐυιΐ ηίηίΐ 6380 .ιΐίιιιΐ, ςυβηι άβ3ί(ΐ6·

ΓΪηηι : ηιΐ3δΐ φΐ;ΐι];ιιη (ΙείΐηίΙϊοηε ρυΙεΙίΓΪΙυιΙϊηεπι

«ΐυχδϊΓι Ι·3ε νοεε ιΐοϊΐτίΐιεηί : ΛΊ7, ίη({υί(, ε»ι, ηϊίϊ

άΐύάΐτϊητη. Ουβπι 1)6313 βυηΐ Ϊ1ΐ3 πιειηΙ)Γ3, ρβΓ ςηχ

Ιηΐιιιη ■■ ϊ 1 ηϊδΐ ο'εβϊιΙβΓίυηι ίϊΐ : ςυ%(]υβ ρεΓ 3ΐ>80-

Ιιιοιη ϊη οιηη'ι 1>οηο ρεΓΓεεΙίοηεπι, είΤιεϊιιηΙ απκώί-

Ιι'ΐη <|ΐΐ3ηΐ(]3ΐη εχ οηπιίοηβ Ιεηιρει·;ιΐ;ιιη νεηυβίβίβιη,

ϊ(3 υΐ ηηίνεΓ8υηι ηοη ηιοοΌ ςυυιΐ οευΙοβ 3ΐΙίηεΙ,

<|ΐιοι1 ηιβηυβ, ςυοά είηείηηοβ, »6ι1 ειϊβπι ριορίεΓ

ρ·ί;Ι<·8, εΓϋΓβ, ^υΐΐυΓ άβηϊςηε βί( ύε8ΐ(1εΓ3ΐ<ιΙο, ηε-

ςιιη ηιειηΐιιιιιιι υΙΙυιη ΐη ηοε ριιίεηπίυϋ'ηι'δ εχεεϋοηΐίβ (ΙεΙεΓΪΟΓε 5ΪΙ εοηϋΐΐΊοιιε, φΐαω εχΙβΓ».

" ίυίη. ι, 23. " II ΰοΓ. χιιι, 5.

διά τούτων 4 Λίβανος ή χαχία, χαΐ συγχαταπίπτει ή

πρώτη τών χαχών άρχή, τά χατά της άληθείας υψώ

ματα* διά τοΰτο τώ έχλεχτώ Λιβάνω παρειχάζει ή

νύμφη τοΰ Κυρίου τδ χάλλος , οϋτως ειπούσα τοις

ρ^ήμασιν Είδος αύτον, ώς Λίβαγος έχΛεχτός, ώς

κέδροι.

Προστίθησι δέ χα\ τω φάρυγγι τδν χατάλληλον

έπαινον, γλυχασμόν τε αύτδν χαΐ έπιθυμίαν δνομά-

σασα ■ ϊχει δέ ή λέξις οϋτως* Φάρυγξ αύτον γΛυ-

κασμύς, καΐ δΛος έχιΟνμΙα. "Ο δέ περί τούτου νοοΰ-

μεν, τοιοΰτύν έστι* Τδ ύπδ τδν άνΟερεώνα μέρος,

φάρυγγα χαλεϊ ή συνήθεια· ψ φασι τδν ήχον τ?5 προσ-

πτώσει τοΰ έχ τής άρτηρίας πνεύματος άπογεν-

νδσθαι περιδονούμενον. ΈπεΙ ουν χηρία μέλιτος οί

χαλοί είσι λόγοι · λόγου δέ δργανόν έστιν ή φωνή, ί)ς

ή γένεσίς έστιν εχ φάρυγγος , τάχα τοΰς ΰπηρέτας

τε χα'ι ύποφήτας τοΰ λόγου, έν οΓς λαλεί δ Χριστδς,

τω όνόματι τούτω σημαίνεσθαι νοών τις, ούχ άμαρ-

τήσεται. Κα\ γάρ δ μέγας Ιωάννης έρωτηθεΊς όστις

■ είη, φωνήν έαυτδν χατωνόμασεν, έπειδή τοΰ Λόγου

πρόδρομος ίν χαΐ δ μαχάριος Παύλος δοχιμήν έδίδου

τοΰ έν αΰτώ λαλοΰντος Χριστού · ο5 τήν φωνήν έαυ-ψ

χρήσας, γλυχασμδς ϊ|ν δι' έχείνου φθεγγόμενος. ΚαΙ

πάντες οί προφήται τά φωνητικά έαυτών δργανα τώ

ένηχοϋντι αύτοϊς Πνεύματι παραχωρήσαντες, γλυ-

κασμδς έγίνοντο, τδ θείον μέλι διά τοΰ λάρυγγος τοΰ

ίδιου πηγάζοντες , φ βασιλείς τε χαΐ ίδιώται προς

ΰγείαν προσφέρονται· ου ή άπόλαυσις ούχ έπιχόπτει

Ο τήν έπιθυμίαν τψ κόρψ, άλλά τρέφει μδλλον διά τής

τών έπιθυμουμένων μετουσίας τδν πόθον. Διά τοΰτο

κα\ δλον αύτδν έπιθυμίαν κατονομάζει, οΓόν τινι όρι-

σμώ τδ τού ζητουμένου κάλλος διά ταύτης τής φωνής

υπογράφουσα · "ΟΛος γάρ, φησίν, έπιθυμία. Ώς μα

κάρια τά μέλη έκεΐνα, δι' ών τδ δλον έπιθυμία γί

νεται- διά τής έν παντί άγαθώ τελειότητος, σύγχρατον

έκ πάντων τδ έράσμιον άπεργαζόμενα κάλλος -ώστε

δλον μή έν όφθαλμώ μόνον και χερσ\ν ή βοστρύχοις,

άλλά κα\ έν ποσΐ καΐ έν χερσι, χα'ι έν ταϊς χνήμαις ,

χα'ι κατά φάρυγγα παραπλησίως έπιθυμητδς είναι ,

μηδενδς έν τοις μέλεσι κατά τήν ΰπερβολήν τοΰ κάλ

λους έλαττουμένου.
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Οΰτος, φησ\ν, ό άδεΛριδός μου, χαΐ οδτος, φησΐν,

ύ ιίΧτ\σίογ μου, θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Πάντα γάρ

αύταΐς ύπ' δψιν άγαγοΰσα διά της τοΰ λόγου ύπογρα-

φής τα γνωρίσματα , δι' ών ην δυνατόν γενέσθαι τήν

τοΰ ζητουμένου φανέρωσιν, τότε τω δεικτικφ κέχρηται

λόγω, Οΰτός έστι, λέγουσα, ό ζητούμενος, δς διά τοΰ

άδελφδς γενέσθαι έξ Ιούδα ήμϊν άνατείλας, πλησίον

έγένετο τοΰ έμπεπτωκότος εις τους ληστάς, έλαίω

κα\ οΓνω κα\ έπιδέσμοις τάς πληγάς ίασάμενος, κα\

έ:Λ τοΰ ιδίου άρας υποζυγίου , και τώ πανδοχείω

έναναπαύσας, κα\ τα δυο δηνάρια πρδς την ζωήν

παρασχόμενος, κα\ έν τη έπανόδω αϋτοΰ το προστε-

θέν ε!ς τδ τής έντολής έργον άποδώσειν έπαγγειλά-

μενος. Πάντως δέ φανερόν έστι τούτων έκαστον είς

8 τι βλέπει. Τω γάρ έκπειράζοντι τδν Κϋριον νομικώ,

βουλομένω ύπερ τους άλλους έαυτδν δεϊξαι, κα\ έν

ύπερηφανία τδ πρδς τους λοιπούς δμότιμον διαπτύοντι,

έν τω λέγειν ΚαΙ τΙς έστί μου χΛησΙοτ ; Τότε έν

διηγήματος είδει πάσαν τήν φιλάνθρωπον οίκονομίαν

δ Λόγος έκτίθεται, τήν άνωθεν κάθοδον τοΰ άνθρωπου

διηγησάμενος, και τήν των ληστών ένέδραν, καΐτήν τοΰ

άφθάρτου ενδύματος περιαίρεσιν, κα\ τά της άμαρτίας

τραύματα, κα\ τό είς ήμισυ τής φύσεως προχωρή-

σαι τδν θάνατον, τής ψυχής άθανάτου διαμενούσης·

κα\ τοΰ νόμου τήν άνωφελή πάροδον , ούτε ιερέως

οδτε Λευΐτου τάς πληγάς τοΰ παραπεπτωκότος τοις

λησταίς Οεραπεύσαντος " άδύνατον γάρ αίμα τράγων

'χα\ ταύρων άφαιρείν άμαρτίας· αλλά τδν πδσαν τήν

άνθρωπίνην φύσιν διά τής άπαρχής τοΰ φυράματος

«εριθέμενον, έν η παντδς έθνους τδ μέρος ήν, Ιου

δαίου τε καΐ Σαμαρείτου, κα\ "Ελληνος, κα\ πάντων

&παξ άνθρώπων * τοΰτον μετά τοΰ σώματος, δπερ

έστ\ν ύποζύγιον, τψ τόπω της τοΰ άνθρώπου κακώ-

σεως έπιστάντι, κα\ θεραπεΰσαι τά τραύματα, κα\

Ιπ\ τοΰ ιδίου αύτδν κτήνους έπαναπαΰσαι, καΐ κατα-

γώγιον ποιήσαι αύτω τήν φιλάνθρωπον οίκονομίαν,

ί) πάντες οί κοπιώντες και πεφορτισμένοι συνανα-

παύονται. Ό δέ έν αύτώ γενόμενος , δέχεται πάντως

έν έαυτψ τδν έν φ έγένετο, οΰτως είπόντος τοΰ Λό

γου, δτι Ό μένων έν έμοί, χάγω έτ αύζφ. Δεξάμε-

νοςουν τω ίδίω χωρήματι, πανδοχεύει έν έαυτφ τδν

άχώρητον , παρ' οδ δέχεται τά δύο νομίσματα· ώντδ

μέν έστιν ή έξ όλης καρδίας είς τδν θεδν άγάπη· τδ

δέ έτερον ή είς τδν πλησίον ώς έαυτδν, καθώς κα\ ό

νομικδς άπεκρίνατο. Άλλ' έπειδή ούχ οί άκροαταΐ

τοΰ νόμου δίκαιοι παρά τω θεφ, άλλά οί ποιητα\ τοΰ

νόμου δικαιωθήσονται ■ χρή μή μόνον δέξασθαι τά

δύο ταϋτα νομίσματα · τήν πίστιν λέγω τήν είς τδ

θείον, κα\ τήν άγαθήν πρδς τους όμοφύλους συνείδη-

σιν · άλλά δεί χαΐ αύτδν συνεισενέγκαι διά τών έρ

γων πρδς τήν τών έντολών τούτων έκπλήρωσιν. Διά

τοΰτό φησι πρδς τδν πανδοχέα δ Κύριος, δτι παν τδ

•κερί τήν θεραπείαν τοΰ κεκακωμένου παρ' αύτοΰ γε-

νόμενον, έν τη δευτέρα αύτοΰ παρουσία κατά τήν

άξίαν τής σπουδής άπολήψεται. Ό τοίνυν πλησίον

ήμών γεγονώς διά τής τοιαύτης φιλανθρωπίας, δ διά

τοΰ έξ Ιούδα ήμϊν άνβτεϊλαι άδελφιδδς γενόμενος ■

ΗΙο βα, ΊηφιΗ,ίοςηαΙΗΒ ηιβηβ, βΐ Μο ρτοχίηιν» ιηεια,

βϊ<Β ΙετιιεαΙεηι. ΡοδΙηιοηι βηϊπι ρβΓ ρίειυπιηι

ΟΓαΓιοηίδ δΐιΐ^εείΐ εβηιιιι οειιΐίβ οηιηία ίηϋίείβ, αβ

ςυίηυδ ϋβΓΪ α^ιιϊΐϊο φΐίβδίΐί ροδβεΐ, (αικίεηι οι-βΐίοηβ

άεηιοηβίΓβηΙβ υΐϊΐυτ, απβδί αΊεετεΙ : Ηίο εδί ίΙΙβ

αηβιη ηυχι-ίπιιΐ8, αυΐ ρτορΙβΓββ ςυοά Γγ3(6γ ηο1)ϊβ

Γβοΐιΐδ βϊΐ, οιΐιιι εχ 1υΛ&, ρι-οχίιηυε Γβοιιΐδ 681 1ΙΚ,

α,υί ίη ΙβΙι-οηεβ ίηοίιΐϊι, βίςυε υίβο, νϊηο, Γαβοΐϊβ

νυΙιιβΓα ΠΙίυδ 83ΐιανίΐ, μιιιιεηΐο ρι-ορπο ίιηροβυίΐ,

ίη «ΙίνβΓβΟΓΪο ΓβοΓβανϋ, αυοουβ αϋ νίοΐυηι άεηίΗίβ

άοηβνίΐ, ροΙ1ίείΙιΐ8 οΐΊβηι 8β ίη ΓΡϋίΙιι, ςυοά ρΓΧ(6Γ

ηιβηιίαΐυηι ίηςιιηιρίυιη 68ΚΙ, ΓβιΙίΙίΙυπιπι. Νβο οο-

βειιτυπι 6$Ι, ςυο ή»3ΰ βίηςιιία βρβϋΐβΐιΐ. Ναηι οιιη

Ιββίδ ϊηΙβΓρΓβδ Ι)οιηίιιυιιι ΙοηΙηιχΙ, ββςυβ βιιρΓϊ 03>

16Γ08 οβίβηΟΓε νβΐΐβΐ, 30 ρ3Γβηι ευπι 31ΊΪ8 οοηάϊ-

' Ιίοηβιη 8ΐιρειΊ)6 ΓβδρϋβΓβΙ ΗΪ8 νβΓίί'ιβ : Εί ηηϊ» ε$Ι

πιεα» ρτοχϊηιΐ! ·°?1υηι νβΓΟ ςυαϋαηι ηαΓΓΐΙϊοηο 8ογϊ-

ρΐϋτα Ιοίαπι αιΙηιίηίδίΓβΙϊοηβηι ϋβηίςπιβδίιηαπι εχ-

ροιιϊΐ, εοιηιηεηιθΓ3ΐο (Ιεβεεηβα 1ιοιηϊηϊ$ άβ Ιοεο

βυρεηοΓε, εί ΙαίΓοηαιη ίηβΐϋίίβ, βΐ ίηάυαιεηΐΊ ίηΐε-

ΓίΙυβ βχρεΓίΐδ βάεηιρίίοηε, ει ρεοεαίί νυΐηεηουδ,

εί ρΓΟ^Γεβδϋ ιηοΓίίδ 3(1 «ΙΊπιΐΐΙίαπι υδςυε ρβΓίβπι ηβ-

Ιϋΐ'.ε ρβηεΐΓ3ηΐίδ, ΓβΙίηβηΐβ ϊηι ιηοΓίαΙίΐαΐϋΓπ 3ΐιίηΐ3 :

άβ Ιε(5Ϊ8 ϊΐεηι ίηυΐίΐί ΐταηδίΐυ, ςαοά ηεςυβ δ3εεΓ(Ιθδ,

ηεηυε ίενίΐ» ςυίδρίαιη νιι!ηεΓ3 ε]υδ, ςιιί ίη ΙοΙγο-

ηεδ ίηείάεΓ3ΐ, ευΓβνεπί ( ηεςυβ εηίιη Οεη ροίεβΐ,

υΐ 83η§υΪ8 1.ήιγοπιι>ι εί ηίΓεοΓυηι ρβεθ3ΐ3 ΙοΙΙβΙ);

88(1 ίΐΐυηι, ςυί υηϊνεΓ8»ηι ηοπιίηιιιη η»ΙιΐΓ3ηι ρβΓ

ρηιηίΐίβδ 11)33536 δίηίείΓευηκΙεάίΙ, ςυίυαβ ευ]υδΗ1>ει

ηοΐϊοηίδ ρβΓδ βΐίηυβ εοηΐίηεοβΙυΓ, ίιιϋβ'ιεκ,δαηιβΓΪ-

13Π33, βτχεχ, οιηηίυηι άεηίηιιε Ιιοιτιίηυπι : Ιιυηο ουηι

εοΓροΓε δυο, (]υο(1 ρεΓ]υηιεηΐυιη δί^ιιίΙίείΐυΓ, 3ά 1ο-

('(ΐιη (|(ΐο 133508 8Γ31 Ιιοπιο, δβοοηΓβΓεηΙβιιι ευΓβδδείρ-

δίιΐδ νυΐηετβ ^ιιιπεηΐο ρΓορΓΪο ίηιροδίΐυπ) ΓεοΓεβδδβ,

δπ η ίη εί όεηίβΐιαηι οεεοηοηιΐ3ηι ϋίνοΓδΟΓϋ Ιοεο

ηρεπιίδδε, ρεΓ ςυβιη οιηηεδ ΓαΙί^ϊΙί εί οηβΓαΙί ςιιΐεΐβ

ίιυυιιΐιΐΓ. <}υΐ βυΐεηι ίρδυπι ίη^Γεα'ίΐϋΓ, ρτοΓδυδ

ίΙΙυηι ίρβαιη ίηΐΓ3 $β ΓβείρίΙ, ίηςυεηι ίη^Γ688ΐΐδ εΓ3ΐ.

8ίε εηίιη ΥεΓϋυιη ΙοςιπΙατ, (}αϊ ϊη ηιε ηιαηεΐ, ίη Αοβ

ει ίριβ νιαηείο". 11>φΐβ ηοιηο ίηίΓα βρηίίιιηι 03ρα-

εϊ(3ΐΪ8 811% ϋΐυιη εχοίρΚ, ςυί εοηιρΓβΙιεηάί ηβηιιίΐ,

ει αυ Ιιοο ηιιηιηιοδ αοοίρίΐ ϋιιοδ, ηυοηιηι βΙίεΓ 6δΙ

8γ^3 βειιιη άϊΐεείΐο, ρΓοΓεεί» ϋβ Ιοίο βη ί πιο : αΙΐβΓ,

ιΐϊΐεείίο ρΓΟχίπιϊ βϊευΐ βαϊ ίρδίιΐδ, ςυβιΐ)3(1π)οι!ιιπι οί

Ιε^ίδ ϊηΐεΓρΓεδ ίΙΙε Γεδροη<ΙεΓ3ΐ. Ουΐ3 νεΓΟ ηοη 3ΐι-

(ΙίιοΓοβ 1ε;;ίδ βρυά Οβυπι ]υδΓι δυηΐ, 88(1 αυϊ Ιε^εηι

ρΓίϋδΙβηΙ }υδ(ί οεηβεΐΜίηΙιΐΓ β> : ηοη ΙΓι ΙβηΙυηι

ηυηιηΊΪ ιΐυο Γβεΐρΐβηιΐί βυηΐ, ηΐπιϊπιπι ΓκΙεδίηΟευηι,

ει 1)θη3 βτξΆ β')\\8άβιη βεηεΗδ Ιιοηιίηε» οοηδοίβηΓιβ ;

ββά εΐίΐΐη βΐίηυίιΐ ρβΓ ορβΓ3 εβί βάΊΙεικΙιιηι ηιιΐο

ηΐ3Π(ΐ3ΐθΓυπι ΐπιρ1εΐϊοηί« Ναηι ρΓορίβΓεβ όίείΐ 3(1

ηοδρϊΐεπι Οοηιίηιΐδ, ίιιΐϋπιι» υΐ ^υίαηυίά ίη ευΓ3-

Ιίοηε Ιιοιηίηίδ Ιχδί 31) ίρκο Γΐ3(, αΙίεΓίιΐδ 3άνεη(ιΐ8

βυί ΙειηροΓβ ρπ> δΐυϋίί ϋϊ^ηϊΐαίο τεείρίβΐ. Ουβιη-

οοΓεπι Ϊ8 ηιιί ρΓοχίηιαδ ηοδίεΓ Γαείοδ βδΐ οί) Ηβηε

βΓ£3 ηοδ 1>εηί£υίΐα1επ), ηιιϊ ηυοα εχ ^ιΐ3 ηοϋίζ

' * Ι-αε. χ, ?9 βςς. 61 Ιο»η. νι, 57. " Κοω. ιι, 13.
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ΐΐΐ οΝιΐδ, Ι3ε1ϋδ 681 εοβιιβίυδ ηο$ΐ6Γ ; Ιιίε Ί^ίΙυΓ Α ονίτός έστιν βν μηνύει ταϊς νεάνισιν ό τής νύμφης λό-

ΠΙε β8ΐ, ςιιεπι δροηβα ^νεηευϋδ ϊηιΐίεβΐ, Ιιϊε εβί ςαϊ

ΗΙΐαϋιιβ ΙβΓϋδαΙεηι 3ϋ ϊηΙο^ΓΪΙειίίκ ΙιαυιΙ νίοΐαΐχ

8ροη83 εοηιιηοηδίηΐιιι·, ειιηι αίΐ : Ήχο ειί εο§ηαίχιι

ηβνι, 01 Ηχο ρτοχχηχνε ηχεη», βϋα Ιβη$αΙβχη. ΙΙΙαηα

εί ηοϊοΐδ ρβΓ ϊηιΐίοίϊ εοηιηιοη8ΐΓ3ΐ3 ΓβρβΓΪΓβ εί 38-

δεηυϊ εοηΐίιΐββΐ, ζά βαίιιΐβιη *ηϊη*ηυη ηοδίΓβπιιη,

\ά*\ιιβ (Ιυείιι δρ'ιπίυδ βαηείϊ, ειιϊ §1οπ3 δχεαίίδ ΐη-

ΒιιϊΙιβ. Απιεη.

1ΙΟΜΙΕ1Α XV.

Οαρ. ν,^. 17. (Ιηο αΚχί εοαηαίχιε Ιχιιιι, ο ρηί-

εΙιτα ϊηίετ ηινίχετεε ? αιιο τειρεχχί εοφηαίιι» Ιιη$, (I

ηχιιετεηιιιε ειιηι ίεεχιχηϊ Οαρ. νι, ^. 1. Οοαηαίιΐί ηιεχι»

άειεεηά'χί «η ΗοτΙχιιχχ εχιχιχχι, αά ρίχχαΐα» ατοηχαΐί», χιΐ

ραιεαΐ ίη Ηοτίχί, εΐ χιί εοΙΙχ^αί ΗΙϊαΛ. Εαο εοαχιαίο χηεο,

γος, ούτος ό ταϊς θυγατράσιν Ιερουσαλήμ παρά τής

άχραντου νύμφης δηλούμενος, 6Υ ών φησιν · δτι Ού

τος άδεΛριδός μου, καϊ ούτος Χλτχσίον μου, θυ

γατέρες ΊερουσαΑήμ ■ δν χα\ ήμεΐς δ'.ά των δηλω

θέντων γνωρισμάτων εϋροιμέν τε χα\ λάδοιμεν έ-1

σωτηρία των ψυχών ήμών, διά της τοϋ άγιου Πνεύ

ματος χειραγωγίας · φ ή δόξα είς τοϋς αιώνας των

αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΙΕ'.

Ποϋ άχτ\Χθεν ό άδεΛριδός σου, ή χαΛτ\ έν .γυ

ναιξί; Ποϋ άχέβΛεψεν ό άδεΛφιδύς σου, καϊ ζι\-

τήσομεν αύτοΐ μετά σοϋ ; Ό άδεΛφιδύς μον

χατέβιχ είς κήχον αϋτοϋ, είς φιάΧας τοϋ άρώμα-

τος, χοιμαίνειν εν κήχοις, καϊ συΧΛέγειν κρίνα.

εΐεοαηαίχιι ηχεχιεηχχΜ,αιιίραιεϊΐΊχχΙετ ΙχΙϊα. δ. ΡχιΙεΙιτα Β Έγώ τφ άδεΛφιδφ μου , καΐ ό άδεΛφιδός μον

Μ, ρτοχ'χηια ηιεα, «ίπ<ί χρεα ύεηενοΐεηίχα , (οτηιοια

ιχεχιί ΙετχιεαΙειη , ιίχιροτ Ιαιχαχιαηι νηίηιεία; αεχε$.

4. ΧνεΗε οεχιίοι α ιηο; χχαχη χΐίχαΐα» ηιχίχϊ τεάάίάεηιηί.

ϋοηχα ΐχια νείχιί ατεαε» εαρτατΗτη, ηχιεε αρρατχιετχιτχΐ

άε ΟαΙααά. 5. ΩειιΙει ίχιχ ύεχιίατε^εί ίοΜαηιιχχ,αχιωάε

Ιαναετο ακεηιίετιιηΐ, εί οχχχηε* Ηαϊεηΐ (εΐιιι $εηιεΙΙο$,

ιχεηχιε ιίετχΐχ» ΊηΙετ εα$ ιιΙΙα ειΐ. 6. ίαΐηα ΐηα εχιηΐ

Ίηιίατ [ιιηΐεαίϊ εοεείηεί, εί ΙοαιιεΙα ίηα εΐεααη» ε%1.

ΜαΙαε >ηα· Ίη&ιατ εοτίΐεη ηιαίΐ ριιηϊεχ, ρταιίετ χά αχιοά

χη ίε τείχεείχιτ. 7. &εχααχηία ιχιηί τει/χηα:, εί οείοαϊηία

εοηεχιϋΐΗΤ, εί ϊχινεηεχιίατχιχη ηοη ειί ηχιχηετχι». (/πα

«ι ευΐιιιηύα ηχεα, ρετ[εεΐα ηχεα. 8. Ιΐηχεα ε»ΐ ηχαίτϊ

ίχια·, εΐεεία Μι φικ ρερετχί εατη.

ΡΙιίΙίρριιβ ίΙΙε 3ρο$(οΙιΐ8, ςιιΐ εχ ο'ινϊΐαΐβ ΡείΓϊ ει

ΑικίΓε.Έ Γϋίδβε ρεΓΐιίΙ)βΐυΓ : είειιϊπι Ιιοε πιίΐιί νϊάεΐυΓ

εηεοιιιϊαιιι ςιιοϋιΐίηι 888ε ΡΙήϋρρϊ, ηυοά εοηιηι Γγ3-

Ιηιηι ε'ινϊβ Γιιεηΐ, ςυί ρηπιβαι ϊη Ενβηςεΐΐο λΑπά-

Γηΐίοηβιη πιβΓβηΙυΓ ρβτ 63 ηυ% Ιρβϊβ 3εεΊΗεπιηΙ.

ΑικίΓοηβ εηίιη, ροίΙβαςιΐΜΒ Β»ρΐίδΙα εοπιπιοηδίταδ-

861, ({ΐιίηαιη βββεΐ Αςιιιΐδ ΐΠβ, φΐϊ π)υιΐ(Ι ί ροοοαίιιηι

ΐοΙΙβΓβΙ, ηοη ΙαηΙϋΐη ϊρβε ιη^δίβΓίαπι Ιιοε αηίϊΐΐαιΐ—

νβΓίίΐ, 3 ΐεΓ^ο δεευΐυδ ίιιϋίοαίιιιη , εο^ηϊΐο υοίηαπι

ϊΙΙε άο§βΓ6ΐ : 86<1 εΐίαηι Γγβιγϊ βυο Ιχίαπι ηυηΐίιιηι

βΟβη , αάνεηϊδβε ϊΐΐααι (|υεηι πιυΐΐο 3ΐιΐε ναΐβδ ίη-

(ΙίοαΓίηΙ. Αϊ 18 ρεΓ ΓκΙβτη ηυϋίΐιι ρΓορε »ηΙενεΓ80,

Ιοΐ3 .ιηίηΐϊ δε 3(;ιιο ίΙΓι 3(1]υη^ίΙ, υιΐ3(]υε ευιη ηο-

έμοΐ,όχοιμαίνων έτ τοις χρίνοις.]βαΛή εϊ, ήχΛη-

σΐον μου, ώς ευδοκία, ωραία ως ΊερουσαΑ}\μ ,

θάμβος ώς στρατιαΐ τεταγμέται. Άπόστρεψοτ

ύφθαλμοϋς σου άχεναντίοΥ μου, δτι αύτοί άνειίτέ-

ρωσάν με. Τρίχωμα σου ώς άγέΑαι των αίγων,

αί άνεράνησαν άπύ τοϋ ΓαΛαάδ. Όδόντες σον

ώς άχέΛαι των κεκαρμίνωτ, άί άνέβησαν άπύ τοϋ

Λοντροϋ, αϊ πάσαι διδυμεύουσαι, χαΐ άτεχνοϋσα

ουκ Ιστιν έν αϋταϊς. Ός σπαρτίον κόκκινον

γείΛιχ σου, καϊ ι\ ΛαΛιά σου ώραία. Ώς Λέαυ-

ρος της βόας μήΛόν σου έκτος τϊ\ς σιωχχ'\σεώς

σου. Έξήκοντα βασίΛισσαι , καϊ όγδοήκοντα

παΧΧακαϊ, καϊ νεάηδες ων οΰχ Ιστιν αριθμός.

^ Μία έστί περιστερά μου , τεΛεία μου. Μία έστί

Γ)ΐ μι\τρϊ αυτής, έχΛεχτή γϊ} τεκούσχι αΰτι\ν.

'ϋ έκ τής πόλειυς Ανδρέου χα\ Πέτρου μαρτυρη-

θε\ς είναι Φίλιππος ό άπόστολος · έγχώμιον γάρ μοι

δοχεϊ τοϋ Φιλίππου τούτο, το πολίτην αΰτδν γενέσθαι

τών αδελφών τών προθαυμασΟέντων έν Εΰαγγελίω

διά της περί αύτών Ιστορίας. Ό μεν γάρ Ανδρέας,

ύποδείξαντος τοΰ Βαπτιστοϋ, τίς έστιν 6 Άμνδς ό α.1-

ρων τήν άμαρτίαν τοΰ χόσμου, αύτός τε τ6 μυστή-

ριον χατενίησε, χατόπιν τοΰ δειχθέντος άκολουθήσας,

χα^δπου μένει μαθών χαί τω ίδίφ άδελφιο παρεΐναι

τδν προμηνυθέντα παρά τής προφητείας ευαγγελίζε

ται. Ό δέ φθάσας μιχροΰ δεϊν τή πίστει τήν άχοήν, δλη

τή ψυχή προστίθεται τψ άμνψ, καϊ διά τής τοΰ 6-/6-

ματος ύπαλλαγής μεταποιείται παρά τοΰ Κυρίου

ιτιΐηβ εί ϊρβε 3 Οοιηίηο (ΙίνίηίοΓεηι ηϋ εοηϋίΐίοηεηι Π προς τδ θειίτερον άντ\ Σίμωνος Πέτρος και δνομα-

ϊηιιηιιΐ3ΐυΓ : ρι-ο δΐηιοηε ΡεΙηΐδ εί αρρείΐβΐυδ, βΐ

ΓβεΙιΐδ. Α1)Γ3ΐι<ιηιο ηυϊιίειη 3ε 8.ΊΓ33 ροδί ηιιιΐιβδ 3ρ-

ρ3ΓΪΐϊοιΐ68 (1Ίνίιΐ35 εχ ίρδϊδ ηοιιιίηίοιίδ ϋοηιϊηυβ Ιιβ-

ιιεάίεΐίοηεηι ίηιροΓίίΐ : ειιηι ίΙΙηηι ςυίϋοιη ρβίΓεηι,

ηβηε νεΓΟ ρηηεϊρειιι, ηοιιιίηυιιι ηιυΐβΐίοιιε ΓβεΙβ,

εοηδίίΐαίΐ. Εοάεηι ηιοιίο Ιαεοο εΐΐαηι ροδί 1υεΐ3πι

Κ>13 υΊΐΓ.ιηΐειη ηοείε, ΙδΓ3β1Ϊ8 εο^ηοηιεη 3ε νϊιη ΐηι-

ρεΐΓ3ΐ. ΥεΓυηι ιιΐ3^ηιιβ ϋΐε ΡείΓϋδ ηοη ραυίαΐϊηα αυ·

ΙξβδοβικΙο Αά ]ΐ3ΐιε 8Γ3ΐί3ΐιι ρεΓνεηϊΙ, 86(1 ιΐηιαΙ ει

ΓΓ3ΐΓεηι βυϋϋι, ει »%αο οΓβϋίιΙίΙ, ει ρεΓ βιίβηι 681

ε«η8υιιιηΐ3ΐιΐ8, ει ρείΓοκ 3^@Ιυΐίιΐ3ΐυδ Ρείπΐδ ΓβοΙυβ

651. Ιϋε 6Γβο ΡΙιϋίρρυδ, (Ιίςιιυδ ψιϊ ΙηηΙΟΓυηι 3ε

Ι3ΐίυιη είνϊδ 68861, ρο8ΐε3ηυ3ηι ίιινεηΐυηι ϋοιηίηϊ

ίβεΐιιβ, ςυεηΐ3ϋη>0(1υηι ιη Εναιι^βΐίο (ΙίείΙαΓ, ςαθ(1

σθε\ς, χα\ γενίμενος. Καί τοι τώ Αβραάμ χα\ τή

Σάρόα πολλοίς ύστερον χρίνοις μετά πολλάς θεο-

φανεία;, τής έχ τών ονομάτων μεταδίδωσιν ευλογίας

ό Κύριος · τδν μέν πατέρα, τήν δέ ίρχουσαν διά τής

τών ονομάτων μεταποιήσεως χειροτονήσας. Όσαύτως

δέ χα\ ό Ίαχώδ μετά τήν παννύχιον πάλην, άξιοΰται

τής τοΰ Ισραήλ έπωνυμίας τε χα\ δυνάμεως. Ό βέ

μέγας Πέτρος ού κατά μικρόν δι* αυξήσεως προήλθεν

έπ\ τήν χάριν ταύτην, άλλ*έμοΰ τε ήκουσε τοϋ αδελ

φού, χα\ έπίστευσε τώ άμνώ , κα\ έτελειώθη διά τής

πίστεως, κα\ προσφυε\ς τή πέτρα Πέτρος έγένετο.

Ούτος τοίνυν ό Φίλιππος ό άξιος τών τοσούτων κα\ τη-

λικούτων πολίτης, έπ:ιδή εύρημα τοΰ Κυρίου

γενόμενος, καθώς φησιν Εύαγγέλιον, δτι εύρίσχει τδν
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Φίλιππον 6 Ιησούς, άκόλουθος έχειροτονήθη τοΰ Λό- Α ίβδυδ ΡΗΠίρρα'π) ϊιι νππΐΐ, βΐΐβπ) δεοΐοΐοτ νβΓίή Γ»-

γου τοΰ είπόντος, δτι ΆχοΛούθει μοί · καΐ τώ φωτ\ εΐιιβ 681, ςιιϊ 3(1 βαιιι (ΙίιϊΙ, Ξεφιετε ηιε " : ροδίβπ-

τψ άληθινώ προσεγγίσας , καθάπερ λύχνος έκεΐθεν ηυβπι ϊΐεπι νεπιπ) 3(1 Ιυηιβη (1β1αΙϋ5, ϊηάβ Ι3η(]υαηι

ίσπασε προ; έαυτδν τήν τοΰ φωτδς κοινωνίαν και 1γεηηιΐδ α<1 δβ ρβΠίεΐρβϋοηβιη Ιαεϊδ ηΐίΓηχίΐ : Νί-

περιλάμπει τον Ναθαναήλ, δαδουχήσας αύτώ τδ της— 1(ΐ3ηηε1υηι ςιιοηιιβ Ιυεβ δΐΐ3 εΪΓΟυηιΓυηϋίΙ, ςυαδί

εύσεβείας μυστήριον, δι' ών φησιν · 'Ον Ιγραψε ρΓ36ΐ3ΐ3 ίρβί ίβεβ, ςυοά" ρίε(3ΐΐδ βδΐ ηινδίεπυηι

ΜωΟσής χαϊ οΐ προρήται ενρήχαμεν Ίησονν τύν διιπί οηΐπ» Ιιβββ ίρδίιΐδ νβι·1>8 : Ιηνβηϊηια$ /««« ϊΙΙηηι

άχύ Ναζαρέτ της ΓαΛιΛαΙας. Τοΰ δε Ναθαναήλ β ΝαζατεΐΗ ΟαΙίΙ(ΐ(Β, άβφιο ιΐ Μο$βι ι» Ιερε, εί ρ*>-

έπιστατικώς δεξαμένου το Εύαγγέλιον, διά τδ μετά ρΐαΐα κτίρΜταηΙ ΝίΐΙιαηββΙο αυιεπ) εβρίβη-

πάσης ακριβείας κατηχεΐσθαι πάρα της προφητείας-ί- ΙβΓ ΙχΙιιπι ηυηε ηαηΐίιιπι ηοείρίβηΐβ, ςυθ(1 ρεΓβεειι-

αύτδν τδ περ*. τδν Κύριον μυστήριον, χα\ εϊδέναι μέν Γ3ΐε βχ 1Ϊ1>ΓΪ8 ναΐΊοίηίοπιπι άε Οοπιίηΐ ηινδίεηο

δτι έχ Βηθλεέμ ή πρώτη διά σαρχδς γενήσεται θεο- ΰ(1οεΐιΐδ εββεΐ, 3ε δεΪΓεί ϊη ΒεΐηΙεεηι ηυίιΐβπι ρπ-

φάνεια, διά δέτήν ένΝαζάροις διαγωγήν, Ναζαραϊος πιαπι Πει ρβίεΓαείίοηβιτι ίη εβπιβ ΓυΙιΐΓβιη, νβηΐω

χληθήσεται · πρδς άμφότερα τοίνυν άποσχοποΰντος βυπκίεπ) ΝαζβΓείΚ αε^επιεπι Ν3Ζ3Γ8ΒΪ ιιοιηεη εοη-

χαϊ λογιζομένου, δτι έν μεν τή τοΰ Δαβίδ Βηθλεέμ,^ ββειιΐυηιιη : αά Ιΐ3?ε ϊβίΙιΐΓ ιιίΓαςιιβ ΓεδρΊείεηΙβ Να-

διά τήν οίχονομίαν της κατά σάρκα γεννήσεως, άναγ- " ιΗαπαβΙ, δεειιπιςυε ρβΓρβηΰεηΙε, ϊη Οανϊιΐίβ αυ>(1βπι

καϊον ήν γενέσθαι τδ χατά τδ σπήλαιον κα\ τά σπάρ- ορρΐιΐο ΒεΐΗΙεεοι ηεεβδδβηυπ) εβδβ ηΐίοηε ηαΐΐνϊ-

γανα χα'ι τήν φάτνην μυστήριον ■ ή δε Γαλιλαία Ι3ΐίδ εβΓηβΙίδ, βηΐπ, Γαδείίπιπι, ει ρΓχβερϊδ πιγδ1β-

έθνών τόπος έπονομασθήσεταί ποτε τω τοις Ιθνεσιν πυιη ενεηΪΓβ : εβά ηϊΐιίΐοηιϊηυδ ΟαΙΊΙέεα πι (ςυϊ 1οε«8

έμφιλοχωρήσαντιΛδγα/ και διά τοϋτο συνθεμένου τω— εΙΙιηϊεοΓυσι Ιιοιιιίηυπι βεάεβ βΓ»ι) ηοπιεη βΐίηιοηάο

τδ φως αύτφ της γνώσεως φάναντι, χα\ είπόντος · εοηδεευΙιΐΓ3ΐη 31) εο νεΓΐ)0, ςιιοιΐ 1ί1)εηΐβι· αά ςεηΐββ

οκι Έχ Ναζαρέτ βύγαταί τι άγαθύτ είναι ; Τίτε εοιηππ^ΓΒΐυΓυπι εδδεί : βίςυε Ιιβηε οΐ) εαιίδβπι βο-

δδηγδς πρδς τήν χάριν ό Φίλιππος γίνεται , λέγων, εειίεηΐε ϋεηΐηιιβ Ν311ΐ3η»ε1 ΐΐΐϊυβ ίη βεηΙεηΓιοηι,

"Εργου χαΐ Ιδε. Δι' ών καταλιπών δ Ναθαναήλ τήν ςυ'ι Ιυιηεη ηοε εοςηίΐίοηίδ βί εοιηπιοηδΐΓα«δεΐ, ϊύ(]υο

τοΰ νόμου συκήν, ής ή σκιά πρδς τήν μετουσίαν τοΰ + υ8γΙ)Ί8 Ιιϊδ άεεΐ3Γ3ΐιΐ6 : Ροΐαί ε ΝαζαηΐΙι Ιιοηϊ αΐχ-

φωτδς διεκώλυε, καταλαμβάνει τδν τά φύλλα της ηηίά ίΧάίΙβη Τ ΙΠΠΙ Τ8ΓΟ Ιβηάειη ΡπίΓιρρυ» 3(1

συχής διά τήν των άγαθών άκαρπίαν άποξηραίνοντα. Ιοηε ξΓ:ιΙΪ3ΐιι ΠΙϊ δβ (Ιυεβιη ρΓ3?1)βΙ, ευιη 3ίΙ : Υβηϊ

Διό κα\ μαρτυρείται παρά τοΰ Λόγου γνήσιος είναι αονίάε. Οιιο ΓβεΙυπι,ιιΙ Ν3ΐη3Π3ε1 ΓβΙϊεΐ3 1β£Ϊδ Πευ,

ούχ\ νόθος Ισραηλίτης, έν τφ άδόλω της προαιρέσεως ευ]ιΐδ υω1)Γ3 ϊπ)ρε(1ίπιεηΐο βΓ3ΐεϊ, ψιο πιΐηυδ Ιυεϊί;

χαθαρδν έφ' έαυτοΰ δεικνΰς τδν χαρακτήρα τοΰ πα^. ρβηΐεερδ ΛβΓβΐ : αΛ βιιιυ ρει·γεηΐΓβΙ, ςιιΐ (ϊεί Γοΐίη

τριάρχου. "Ιδε γάρ,φησ\ν, ΊσραηΛΙτης έν φ δόλος ρΓορΙβΓ δ(6πΓι(3(6Πι ϊη ρΓοΓβΓεηάίδ ϋοηίδ βχδϊεε»-

ούχ §στι. νϊΐ. Εηηπβ β?β εβυββ ΙεδΙίπιοηίυπι εί νεΓϋυπι Ιπϋυϋ,

«|υθ(1 ββπηβηυδ ΙβΓββΙΐΙβ, ηοη δραπυδ βδδεί : ςυϊρρε ςυϊ ηιΐηϊηιβ ΓΓ3υ()υ1εηΙο βηίηιΐ ϊηδίϊΐιιΐο ρυπιηι ίιι

δβ«ε ρΛΐΓΪ3Γεη33 ίΙΙίυδ εηβΓβεΙεΓβιη οδΙεικΙβΓβΙ. Εη, ΐηςυϊΐ, νβτβ ΙιταβΗία, ϊη ηχιο άοΐη» ποπ β«ί.

Πρδς ότι δέ βλέπει τδ έν τω προοιμίφ διήγημα,- ΟιιοαυΙειη Ιΐίεε ίηεχοΓύϊο βρεείεΐ η3ΓΓ3ΐίο, οηι-

φανερόν έστι πάντως τοις εύμαθεστέροις άκροαταΤς . η'ιηο ηΐ3ηίΓεδ(αιη εδί 3υάίΐ0ΓΪ1>υδ ηοη ρίβηε ϊηψβ-

έκ της προτεθείσης κατά τδ άχόλουθον ήμϊν άναγνώ- πΐίδ εχ ΙεεΓιοηε, ηυβιη οΓίΙίηε βίε ροδεβηΐβ »1β Οβη-

σ:ως της έκ τοΰ "Ασματος των άσμάτων. 'βς γάρ δ ιΐεο εβηΙϊεηΓυιιι ρΓοροδυϊιηιΐδ. 0ϋβπΐ3(1πιο<1ιιηι βηΐη»

μέν "Ανδρέας τ^ φωνή τοΰ Ιωάννου πρδς τδν άμνδν Αικίίεβδ ςυϊίίειη ρεΓ νοεεηι Ιθ3ηιιίδ βά β^ηαηι ίΐ-

ώδηγήθη · 6 δε Ναθαναήλ φωταγωγηθείς παρά τοΰ-1 Ιυηι ()ε(1α(·1ιΐδ εβί ; ΝαΐΗβηβεΙ βυΐεπι 3 ΡΗίϋρρο 3*

Φιλίππου , κα\ της περιεχούσης αϋτδν τοΰ νόμου Ιυεβηι (ΙαεΙϋδ, εί 3 οΪΓευπιοΙβηΙβ ϊρδυπι Ιε^ίδ 1111)1)»

σκιάς Ιξω γενόμενος, έν τω φωτΐ τφ άληθινψ γίνε- (Ιί^Γεδδΐιδ, νεπιπ» 3(1 Ιυπιεπ ρβΓνειιϊΙ : δίε εΐΐ»π>

τα» · οΟτω κα\ αί νεάνιδες πρδς τήν εΟρεσιν τοΰ μη- 1)86 ]υνεηευΐ9Β 3(1 ϊηνβηΐϊοηβπί ϊΐ)(1Ίε31ϊ εΐδ 1)οηϊ,

νυθέντος αύταϊς άγαθοϋ καθηγεμόνι χρώνται τή τε- ϋ αιιίιτ)3 ριιΙεΙίΓΪΙυάΊηϊδ ρεΓίβεΙΐοηβπ) βάερίβ εΐπεβ·

λειωθείση διά τοΰ κάλλους ψυχή · λέγουσαι πρδς αύ- — ιιιιιηΐιΐΓ, εαιηηαβ δϊε εοηιρβίίβηΐ ; (}αο αί>ϋί ΰο^πα-

τήν/ϊοϋ άπήΛθεν ό άδε.Ιριδός σον, ι) χαΧ\ έτ ΐκι Ικκ,ο ρνΙεΗτα Ίηΐετ τηκίίβΓβϊ ? ηηο ταρεχΗ οο·

γυναιξί ; Που άχέβΛεψεν ό άδεΛριδός σου,χαϊ ^ηαΐη$, ει φια;τβηιη$ βαηι ίεοηηιΐ ΒεεΙβ ίιιίβηι ηΐηιιρ-

ζητήσομεν αυτόν μετά σον ; Ακολούθως δέ προσ- 0Γ(1ίηβ νΪΓςίηβδ ό», ηίπτιΪΓυιη 3ηίπιχ, ηυηε ϋΐυιΐ

άγουσι τή διδασκάλω τήν πεΰσιν αί παρθένοι ψυχαί. ; ίπίεΓΓΟ^ΗΠΙ. Ρηηιιιηι βηίηι 1οευΐ35 δυηΐ (Ιε εο>,

Πρώτον γάρ περ\ τοΰ τ£ έστιν έποίησαν τδν λόγον, ι ςυΐ(1ιΐ3ηι εδ$βΙ, εοπι ρΓίεεειΙεηΙβ ΊηΙεΓΓΟΚβΙίοηε

έν τφ πρδ ταύτης της (5ήσεως έρωτήματι λέγουσαι " ςυχΓυιιΙ : Ονϊά εοριαίιιι ίαη$, ο ρνίεΐιτα χπιετ την-

'Γί άδεΛφιδύς σου, ή χαΛη έν γνναιξίν ; "Οπερ Ιϊετε*? άε ςυο βάΌείΒε ρεΓ εχροδί(3 ίικΙίείϊ, ςυο<1

διδαχθεΐσαι διά των είρημένων σημείων, δτι λευκδς εβικίίιΐιΐδ, εί ΓυϋΙευηϋυδ, εί εχΐ€Γ3, ςυίουδ Γογπι»

κα\ πυρΊ&ς, χαΐ τά λοιπά δι' ών υπογράφει τδ είδος ηιιχδϊΐϊ (Ιεδειίρΐί 881 : ηυηε ϋβ Ιοεο αυί είΐ, ίηΙβΓ-

;οϋ ζητουμένου, περ\ τοΰ όπου πυνθάνονται. Διδ λέ- ΓΟ^βηΙ. Νοη ρΓορΙβΓβ3 αΊευηΐ, ^ιιο αΙιΗΐ ύορηαίια

(•ουσι, Ποΰ ΑπήΛθεν ό άδεΛριδός σον, ή χοϋ Απέ- (αη>, νεί φιο ταρβχϊΐ? ιιΐ εοβηίΐο ρΓΟΓδίΐδ υΜ 8)1,

ΰ.Ιεψεν; "Ινα πάντως όπου μέν έστι μαθοϋσαι,προσ- ηάοΓεηΙ ίη ΐΠο Ιοεο, αυο οεάεδ ίΐΐ'ιιιβ δΙεΙβΓ'ιηΙ : 01

·· Ιοβη. ι, 45. ·* 'ΛιΑ. 41 841 ·
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ςιιο ΓβδρΊαηΙ εΰοοΐ»!, δίο εοπιβΐ εοηβΐίΐυηηΐ, ηιιο Α κυνήσωσιν ει; τδν τόπον οδ ϊστησαν ο! πόδες αύτοΰ,

εΐ 31) ίρβίβ β]υ.δ (ξίοπα εοηδρίείηΐυΓ, ειΐ)'ιΐδ :ιρραπΐίο

βϊΐϋΐβιπ βββΝ 3δρεεΐ3ηιίυιΐδ, α,υειηβάιηοάυπ) Ργο-

ρΐιείβ ϋΐβ ΙοςυίΙϋΓ : Οϋεηάε ηούϊι (αάειη ΐιιατη, εί

ίαΐυϊ «πΉικί ΜαβΐδίΓα νβΓΟ Ιϊβρο 3ά εχεηιρίυπι

ΡΗϊΙίρρί άΊεβιιΓίδ, νβιιί αο νϊάε, ρι-χϋεΐ £6 ϋυοεηι

νίι-§ϊιιίΙ)ΐΐδ, υΐ ςυεπι α,ιιΧΓβοβηΙ ββββςιι&ηΐυΓ : βΙ

ρΓΟ 60 ηιιοϋ ϋίΐ ίΙΙβ, νΐάε : Ιοειιπι Ίικϋοβΐ, ίιι υ,υο

βίΐ 18 α,ιιβηι ί|ΐι;ιτιιηΙ, ϊΐϊϋβπιςυβ ςιιο Γ68ρίεΪ3ΐ. 8ίε

βηϊιη 3ΪΙ : ΟορηαΙιι* χηειι» άε&οεηάΐΐ ίη ΑοΠκιιι ιηνιιι

αά ρηίαίαι ατοτηαΐί*. Ηαείεηιΐδ οδΙβηάίΙιΐΓ, ιιΐιί βίΐ.

Ββίηεερδ νβΓΟ, ςυϊιΐ βρεείεΐ, βΐ ςοο τ6δρϊοί»1, ΙΓιβ

ν6ΐΊ>Ϊ8 ηΐΒβίδΐΓ» ιηοηδίΓαΐ : ί]ΐ ραιεαΐ ίη Ιιοτίίι, ει

εοΙΙίι/αΙ ΙίΙία. Αία,υε Ιιχε ο,ιΐ3δί ςυχάαπι οοι-ροιβϊ

61 βχΙβΓηα 681 ρΐΌ ]ιινβηεα1Ϊ9 ηιβηυϋιιείίο, υηιΐβ

ίηΙεΙΙΪΒΙΐηΙ ΗΙχ 13 πι υΐιί δ'ιΐ, ςυβω α;υο Γοβρίοίαΐ.

δπου δε αποβλέπει διΒαχθεϊσαι, οϋτω στήσωσιν έαυ-

τάς ■ ώστε κα\ αϋταΣς έποφθήναι τήν δόξαν ούτοΰ ■

ου ή επιφάνεια σωτηρία των έποπτευόντων γίνεται,

καθώς φησιν δ Προφήτης, δτι "Έπΐ^ανον τύ πρόσ

ωπΰν σου, χαΧ σωθιχσόμεθα. Και ή διδάσκαλος καθ'

όμοιότητα Φιλίππου τοΰ εϊπόντος · "Εργον καΐ Ιδε,

χαθηγεϊται των πάντων προ; τήν τοΰ ζητουμένου

κατάληψιν, άντ\ τοϋ ειπείν, τδ "]δε, τδν τόπον υπο

δεικνύουσα έν ψ έστιν δ ζητούμενος, κα\ δπου βλέ—Υ

πει. ΦησΙ γάρ · δτι ΆδεΛριδός μου χατέβι\ είς

χτχχον είς φιάλας τοϋ άρώματος. "Εως τούτου,

έν φ έστιν ΰπδ τοΰ λόγου σημαίνεται. Τδ δέ άπδ τού

του, τ£ δρα, κα\ δπου βλέπει τω λόγω δείκνυσιν ή δι

δάσκαλος, λέγουσα· δτι ΠοιμαΙτειν έτ χήποις χάί —

™ συνάγειν χρΙγα. ΑΟτη μέν ή σημαντική τοΰ λόγου

πρδς τάς νεάνιδάς έστιν όόηγία δι' ών μανθάνουσι

κα\ δπου έστ\, καΐ δπου βλέπει.

Χρή δέ πάντως χα\ τδ ώφέλιμον της θεοπνεύστου

ταύτης έπιγνώναι Γραφής διά της πνευματικής θεω- Α

ριας. Οΰκοϋν όταν άκούσωμεν δτι ΆδεΛφιδος χηζ-

έ6η είς χύ\Λου αύτοϋ, τδ Εύαγγελικδν μυστήριον διά

των είρη μένων μανθάνομεν, έχάστου τώνδνομάτων

τοϋτον τδν μυστικδν λόγον ήμΐν σαφηνίζοντος' 6 έν

σαρκ\ φανερωθείς Θεδς, διά τδ έ'ξ Ιούδα μέν άνατεΐ- —

λαι, λάμψαι δέ τοις έθνεσι τοις έν σκό-ει κα\ σκια

θανάτου καθημένοις, καλώς κα\ προσφυώς τω δνόματι

τοϋ άδελφιδοΰ παρά τής μνηστευθείσης αύτω πρδς

άΐδιον συζυγίαν κατονομάζεται, άδελφής ούσης τοΰ

ρβΙΙείυτ, ςιιοά-εα ροριιΐί εχ ^υ<1α οΠϊ βογογ εδβεΐ. £ Ιούδα λαοϋ. Τδ δέΚατέβη, δηλοΐ, δτι διά τδν άπδ *

Οπαπίηο νβΓΟ ειίαηι αΐίΐίΐαβ ίΙίςιιβ (Ια Ιιίδ νβΗ>ϊ8

3 631101ο δρϊΓίΐυ ρΓοΓβεΙίί ρβΓείρίεπιΙβ ιιοϋίβ εβί,

ϊάηυε ρβΓ εοιιΐεηιρΐ3ΐϊοπειη &ρΪΓίΐυαΙβιη. Ουπι \%\-

ΙυΓ βυϋίιιΐϋδ 1)320 νβΓοα : Οορηαΐίΐι τηειι$ άειεεηάϊΐ

ίη Ιιοπιιηι «ηημι : Ιοίυπι Εναιι^εΐϋ πιγ$ΐ6ΓΪιιπι (Ιϊβεϊ-

ιιι ιΐ8 , ηυοϋοεί βχ Ιιίβ νοεβίιαίο Γβπ» βΓεαιίίπι ηοΐιίδ

(3εεΐ3Γ3ΐιΙε. Νίπαίτυπι «]υοά Ϊ8 Βευβ , <|υί ίη εο ϊρβο

ρβΐΰίβεΐαι €5ΐ ίη εβτηε, ςαίβ άβ ΙνΑ» οιΐηβ ββ! , 61

(βηΐίοαβ ίη εαΐί^ίηβ αίςυβ υπιοΓ3 ηιοηίδ βεϋεηΐί-

Ιϋ>ηβ ΪΙΙυχίΙ , Γβεΐβ βΐ 3ρθ ηΐϊοηβ εο^ηιΐί ηοιηίηε

3 (1β8ροη83ΐ3 8Ϊοί 3(1 33ΐβΓη3ηι οοη]υηεΐίοηεηι αρ-

νβΓυυηι βυΐεπι, Οεβεεηάίΐ, δίβηίϋοαΐ ρι-ορίβΓ ίΐ-

Ιυηι, <]υϊ ίβΓΟίοΙχηιίδ Ιεπεηο (Ιεδοεικίίΐ , ίηηυε 1α-

ΐΓοηεδ ϊηείιϋΐ " : ρΓορίβΓ ηυηε ίςϋυΓ ίη Ιιοδίεβ

Ιαρδυπι , εΙΪ3ΐη ίρδυηι <3εδθεηιϋδδε : ηυο δϊ^ηΐΟοαΚιΐ'

Γαεία εχ ίηεϋαϋίϋ ηΐ3]βδΐ3ΐε 3ΐ1 ΙιυηιίΙίίαΙβηι η3ΐυπβ

ΙΙ081ΓΧ (1611118810. Εχ (ΐΟΓίϊ 35ηί$ΙΙ13ΐ6 (1186111108, Ύ8-

Γυηι ίΐΐυπι α^ΓίοοΙ^ιη (1β ίηΙβ§Γ0 3Γνιιιη βυυπι ρΐβκ-

ΙβΓε , ιιίπι'ΐΓϋΐη ηοβ Ιιηπιίηεδ. Είβηίηι ηοβ 3ΓνυΜ

ιρδίϋδ δοπιυδ, ({ΐιεπιααΊηοιΙαπι Ραυίιΐδ Ιοςυίΐυΐ'

Ιΐ3(]υβ ευιη ίρδβ 8ΐ( ίβ, ςαί Γετυπι ιΐιίιίο ρΐαηίαιίο-

ηβηι ηυπΐ3ΐι% ηαΙυΓΧ εοηδίΐαηι 3 ΡβίΓβ οοείβδίί βχ-

οοΐυϊΐ ίη ρ»Γ3(1ίδο : αρβΓ ίΐιΐβιη δίη^υΐβιίδ ει ίηιηια-

ιιίδ ΙιοΠυπι ίΐΐοπ) , ιιίηιίΓυιιι ηοβ, (1βρΓ«ϋ3ΐυδ βίΐ,

3Γνιιηκ}οβ (Ιίνίηιιαι νβδίατίΐ : ηαηο ίμββηι ου οαο-

Ίερουσαλήμ ές Ιεριχώ καταβάντα, κα\ έν τοίς λτ[-

σταϊς γενόμενον ■ διά τοΰτο κα\ αύτδς τί) καΟόοω τοΰ

έμ-εσόντος τοις πολεμίοις συγκατέρχεται'δι' ών ση

μαίνει τήν έκ τής άφράστου μεγαλειότητος γενομέ-

νην έπ\ τδ ταπεινδν τής φύσεως ήμών συγκατάβασιν -

διά δέ τοΰ κατά τδν χήπον αινίγματος τοΰτο μανθά-

νομεν, δτι άναφυτεύει τδ έαυτοΰ γεώργιον δ άληθινδς

γεωργδς ήμάς τους άνθρωπους, 'Ημεϊς γάρ έσμεν

αδτοΰ γεώργιον κατά τήν Παύλου φωνήν. Έπε\ ουν

έχεΐνός έστιν, δ καταρχάς έν παραδείσω γεωργήσας Λτ

τήν άνθρωπίνην φύσιν, ήν έφύτευσεν δ Πατήρ ό ουρά

νιος · διά τοΰτο τοΰ μονιοϋ τοΰ άγριου χατανεμηθέν-

τος ήμών τδνκήπονχα\ λυμαινομένου τδ θείον γεώρ

γιον, κατέβη τοΰ πάλιν ποιήσαι κήπον τήν Ιρημον

δ3πι (Ιβδεεηιΐίΐ, οι εΙΚεεΓβΙ ςυο Ιιοιίιΐδ ιΙβδβΓίιΐδ ^ τ^τών άρετών φυτείο; καλλωπιζόμενον · τήν καθα-

ηιτβιιιπ ρεγ νίΓΐυΙυηι εοιίδίΐϊοηβιη 0ΓΠ3ΓβΙυΓ ; ριιτο

36 (ΙΊνΊηο άοείηηχ Γοηΐβ 3(1 ρΐ3ηΐ3δ Ηυ]υδΐηοοΊ Γο-

νεηιΐΐδ, ρβΓ ηποδιίαπι ςυβδί ΓΪνοβ δεηηοηίδ (Ιεϋιι-

εΐο. Ρηίαΐχ αυΐβαι 3Γ0πΐ3ΐίδ Ιΐ3εΐεηυδ ίη όεδεηριίο-

ηβ ρυΙεΙίΓΐΐυάίηίδ δροηδί 3(1 ηΐ3χίΙΐ3ΐ ιιηι εηεοηιίυηι

Γυ6Γοη( βεεοηιιηοάβιχ , ςιιίΐιυδ είΐιί δρίηΐυβίεδ 3<1

υδυηι ρ3δεεηάΌι°υηι εοηιηιίηιιυηΙυΓ : Ηίε νβΓΟ ρΓΟ

Ιοοο δΐιιηυηΙυΓ, α,ιιο δροηδίΐδ <1β83ΐ : άίδεεηΐίοαβ

«χ εο ηοϋϊδ, ηοη νοΓδοτί δροηδηηι 63 ίη 3ηίπΐ3,

■ιοί νίΓΐυίαπι ςιιχϋαπι βίΐ δοΐίΐυϋο ; δβϋ ηιιχ δεευη-

αΊιιη Ηβείβηυδ ίηιΐίεαίβ , ΒΓοηιαΙίδ εβί ρΐιίηία , εΐ υη-

8«ειιΐ3 ρΓοίεπ. Οιιΐ ΐαΙίβ εδί , ίδ 83ρϊεη1ίχ 6Γ316Γ

ράν χα'ι θείαν της διδασκαλίας πηγήν, έπ\ τήν τών

τοιούτων φυτών έ-ιμέλειαν όχετήσας τψ λόγψ · αί

δέ τοΰ άρώματος φιάλαι έν μέν τξ τοΰ κάλλους υπο

γραφή, πρδς τδ τών σιαγόνων έγκώμιον παρελήφθη

σαν, δι' ών καταλεαίνεται τά πνευματικά σιτία τοις >

τρεφομένοις · ένταΰθα δέ τόπος είναι τοϋ νυμφίου χαΐ

ένδιαίτημα παρά τοΰ λόγου μηνύεται " τούτο μανθα-

νόντων ήμών, δτι ουτε έν έρήμω τών άρετών ψυχή

νυμφίος αϋλίζεται, εΓ τις χατά τδν προαποδοθέντα

λόγον φιάλη άρώματος γένοιτο φύουσα μυρεψιχά.

Ό τοιούτος κρατήρ της σοφίας γενόμενος, δέχεται έν

έαυτώ τδν θείον κα\ άκήρατον οίνον, δι' ου γίνεται τψ

" ΡδαΙ. ιχχιχ, 4. «· [,ιιο. χ, 30 δα,π. " I Οογ. πι, 6 δηψ
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δίξαμίνω ή ευφροσύνη. Ό δέ έφεξής λόγος διδάσκει Α ΙβεΙαβ , (Ιϊνϊηυπι 61 ίηοοιτηρίππι νιηιιπι 1 1· 8686 Γβ-

ήμάς ποίαις νομαίς τά ποίμνια τοϋ καλού ποιμένος

| πιαίνεται. Ού γάρ εις έρήμους τινάς και άκανθοφό-

ρους τόπους έξελαύνει τά πρόβατα, ώστε την χορτώδη

δρέψασθαι πόαν · άλλά τροφή πρόκειται αύτοϊ^ τά έκ

τών κήπων άρώματα* άντ\ δέ χόρτου, τδ κρίνον γίνε

ται, δπερ φησί παρά τοΰ ποιμένος είς διατροφήν τών

προβάτων συλλέγεσθαι. Ταΰτα φιλοσοφοΰντος ήμϊν

διά τούτων τοΰ λόγου, ότι ή περιεκτική τών δντων

φύσις κα\ δύναμις, πάντα εν έαυτη περιείργουσα,

τόπον έαυτής χα\ χώρημα ποιείται τών δεχομένων

τήν καθαρότητα, έν οίς ό πολυειδώς διά τών άρετών

^εωργούμενος κήπος, κομά μεν τοις τών κρίνων 4ν-

Βεσι, βρύει δέ τή τών άρωμάτωνκαρπογονία. Τά μέν

γάρ κρίνα τοΰ λαμπρού καΐ καθαρού τής διανοίας

αίνιγμα γίνεται · ή δέ τών άρωμάτων εύπνοια, τδ

πάσης άμαρτιών δυσωδίας άλλοτρίως έχειν. Τοιούτοις

ίΰν φησι τδν τώ/ λογικών έπιστάτην ποιμνίων ένανα-

ιτρέφεσθαι , έν μέν τοίς κήποις νομεύοντα , τά δέ

*ρ{να πρδς τήν τών προβάτων διατροφήν κείροντά τε

κα\ συλλέγοντα 1 άπερ διά τοΰ μεγάλου Παύλου τοίς

προβάτοις προτίθησι τοΰ έκτης θείας άποθήκης προ

βάλλοντος ήμϊν τήν έκ τών κρίνων διατροφήν έστς

31 ταΰτα, όσα άληθή, όσα σεμνά, δσα δίκαια, όσα

προσφιλή, δσα άγια, δσα εύφημα* εΓ τις αρετή, κα\

»Γ τις έπαινος. Ταΰτά έστι, κατά γε τδν έμδν λόγον,

«ά κρίνα οΤς διατρέφεται παρά τοΰ καλού ποιμένος

τε χα\ διδασκάλου τδ ποίμνιον.

Ό δέ έφεξής λόγος, 8ν ή καθαρά κα\ άκηλίδωτος Ο

νύμφη πεποίηται λέγουσα · Έγίύτφ άδεΛριδφ μου,

καΐ ό, άδεΛριδός μου έμοί · κανών καΐ δρος τής

κατ' άρετήν έστι τελειότητος. Μανθάνομεν γάρ διά

τούτων, τδ μή δεϊν πλήν τοΰ θεοΰ μηδέν έν έαυτώ

*Χΐιν> μΐ^ *ί*ς άλλο τι βλέπειν τήν κεκαθαρμένην

ψυχήν ■ άλλ' ούτως έαυτήν έκκαθάραι παντδς ύλικοϋ

πράγματός τε κα>. νοήματος, ώς δλην δι' δλου μετα-

τεθεϊσαν πρδς τδ νοητόν τε κα\ άϋλον, έναργεστάτην

εικόνα τοΰ άρχετύπου κάλλους έαυτήν άπεργάσασθαι.

ΚαΙ ώσπερ 6 ϊπ\ τοΰ πίνακος ίδών τήν γραφήν δι'

ακριβείας πρδς τήν τοΰ άρχετύπου μεμορφωμένην,

μίαν άμφοτέρων είναι τήν μορφήνάποφαίνεταί,καΐ τδ

έπΐ τής εικόνος κάλλος τοΰ πρωτοτύπου λέγων είναι,

κα\ τδ άρχέτυπον έναργώς έν τω μιμήματι καθορα·

είρίΐ, ςαοά ςιιϊ Γβεερίΐ, βχΙιίΙαΓ.Ήιιι·. ()ιιχ ροΓΓο

ββφίαηΙιΐΓ, ϊικΓιοαηΙοιι]ιΐδπιοάί ρββουίβ βΓββΟδ ρπβ-

εΐβπ ίΐΐίυδ ρβδίοπδ ρίη£ΐιεδε3ΐιΙ. Νοη βηϊπι ϊ 11ο άβ-

86Γΐα φιαά&νη αά Ιοο3 ιρίηοηηοβ 3ΐ>ί$ρΐ οτββ* ιιΐ

£Γ30ΐ6η άεοβτριιηΐ ; 86(1 οίοι Ιοοο είδ ΙιογΙοπιπι

3ΓΟΠΙ312 ρΓοροηίΙ, 61 ρΓΟ £Γ3πιίηβ Ιίΐίιιπ) , ςιιοά

ςιιίίΐβιιι ϊρβαιη 3ΪΙ 3 ρββΙΟΓβ αά Βίβηάαι ονε$ οο!-

1ί((ΐ. ΟυϊΙΐϋκ νειίιίδ δίβηίίίεβίικ 83ηβ ηιιηπι δβρίειΐ-

ΙβΓ, ηαίικαηι ΠΙβηι 30 ροΐβδίηίοηι, ςυχ ιιηίνβΓδ»

οοπιρΙοοίίΐυΓ ει εοηΐίηεΐ, Ιοειιπι ει δραιίιιηι βίΐίΐ

00Π8(ίΙυ6Γβ ΠΙοι-υηι ίη ριιτϊΐαΐβ , ςιιί ΐρδυιη Γβεί-

ρίαηΐ , ει Ίη ςυίΐιιΐδ πιιιΙΐίρΙίείΙβΓ ν'ΐΓΐυΐίΙηΐδ εχειιΐ-

1.118 ηΟΓίυβ ΙίϋοΓϋπι ΟοΓίουβ νί^εΐ, 3Γθπ>3ΐυηιςυβ

ίίυε(υ8 εορίοδοβ ΓυπάϊΙ. Νβπι Ιΐΐϊα ηιιίάεηι βρΙβηοΌ-

πδ ε( ριιπίαΐί» ίη πιεηΐβ ςυο(1<1απι χηίξπιβ βυηΐ ;

3Γοηι:ιΙυιη νεΓΟ ΓΓ3£Γ3ηΙΪ3 δϊ&ηίϋεβΐ βΠεείίοηεπι 3

ΓοβίΟΓβ ρβεεβίοπιιη αΐιΐιοιτβηίοιιι. Ιη ηίδ βιγο νβηιΗ

ιΐίείΐ βυηι , ςυί ι-αΐίοηε ρι-χϋίιίδ £Γφϋιΐδ ρι-χεβΐ :

ρβδεεηΐεηι ίη Ιιοτίίδ, ει ΙΗΐα ιΙεοεΓρειιΙβηι , εοΐΐί-

ΒβηΙβιηηυβ ίη είΐιυπι ονίιπη : ςυχ ςιηοΌπι ϊρββ ονϊ-

1νι8 Ώαρα Ραυίί ορβη ρΓοροηίΙ , ςυί άβ άΐνϊηο

ρβηα οί&αηι Ιιυηε βχ Ιϊΐϋβ ευηςεβίιιηι ηοϋϊδ οΙ)]ίεί(.

Νβιη Ιίϋα ρυΐατί άβΙ>βηΙ , ςυχευηηυε νεΓ3 8ΐιηΐ,

ςιΐ33ουηςιΐ6 ηοηε$ΐ3 , ηαχεαηςυε ]ϋ813 , ηυχουηςιιε

ρϋΓβ , ςυχευηςυε ηηιαύίΐίβ, ςιιχευηηυβ ϊ>οη\ ηοηιί-

ηϊ'8 : 8ϊ ςιΐ3 νίηυβ , ει $ί ςυβ 1»υδ "8. Ηχε βυηΐ ( ιι(

βςυΐάειη «τΙηΙγογ ) ΠΙία , ςυίϋυβ αϊ» ίΙΙο ρηεείΒΓΟ

Ρ3810Γ6 30 ΐη8§Ϊ81ΓΟ ηυΙΙΊΙΐηΙΙΙΓ 8Γ0?65.

Οϋ* αυΐκηι βεςυυηΙυΓ Υ6Γΐ)3 , ρΓθΐ3ΐ3 3 ραη ει

130Ϊ8 οπιηίδ βχρβΓΚ βροηδα, ειιπι αίΙ: Ερο σορηαίο

ιηεο, ει εορηαίχΐί μμμ ηιίΑί : ηχε ϊςίΐιΐΓ ηοΠΜ βαηΐ

30 Γιηίΐίο ([ϋδεϋηηι οηιηίδ ίη νίτΐυΐβ ρβτΓβοΙΙοηΐβ.

Νβπ» εχ Ιιίβ (Ιϊ&οίηιυδ , ηίηίΐ ηο1)ίβ 6586 ρτχΙεΓ

ϋοιιηι (ΙεΙιβΓβ , ηβςηβ αηίπιχ ρυηΓιοβίχ υΐΐβπι αά

Γβιη ηϋαηι Γββρίείβηιΐυπ) ε886 ; ββά ()6ΐ>βΓβ ηβηε ί(3

βε 3ΐ> οηιηί1)Π8 οτβδβίβ ΐαηι κ1>π8 , φααα οο^ίιβίίο-

ηίηυδ βχρυΓββτβ , υΐ Ιοΐ3 Ιπιηδίαΐϊ ρΓΟΓδϋδ »ά 813·

Ιυιη , ςηβηι ηιεηΐΊβ ίηΐε11ίξεηΐί3 ρβΓείρίηιιΐδ , ει ηιιί

οιηηίιιπι εΓλβ83Γοηι Γβτυιη ΙεχρεΓβ 681 , ίΙΙηδίΓίδδΙ-

πιυπι εχ 86 ρΓΪπιίξεηχ ρυΐεηπίυύίηίδ δίηιυΐαοηιπι

6(0εί3ΐ. ϋίςυβ ίδ, ι^υί ίη ΙβΌυΙβ ρίεΐυΓ3Π)^νί(1εΐ ηεςιι-

Γ316 εοηίθΓπΐ3ΐ3ΐιι αά αΓεΙιβΙ^ρυιη , υηαιη υΐηυδηιιβ

Γοπηαπι 6886 ρΓΟουηΙί»! , ίηιη^ίηίδ ριιΙεΙίΓΪιαϋίιιβιη

σθαι · τδν αύτδν τρόπον ή είπούσα", δτι Έγύ> 'τψ Ο 1ρ83Π» βδδβ βκηβίνρί ριιΙοΙίΓίΙυίΙίηεηι άίεβιΐδ,

άδεΛριδφ μου, καΐ ό άδεΑφίδός μου έμοΐ' συμ-

μεμορφώσθαι λέγει τω Χριστώ, τδ Γδιον κάλλος άπο-

λαβούσα, τήν πρώτην της φύσεως ήμών μακαριότητα,

κατ' εικόνα καν όμοίωσιν τοΰ πρώτου κάλλους τοΰ

αληθινού κα\ μόνου ώραΐσθεΐσα. Κα\ οΓον έπ\ τοϋ

κατόπτρου γίνεται, όταν τεχνικώς τε καΐ καταλλήλως

τ^ χρεία κατεσκευασμένονΤ], έν καθαρά τη έπιφανείφ

δι' άκριβείας έν έαυτφ δείξει τοΰ έπιφανέντος προσ

ώπου τδν χαρακτήρα" ούτως έαυτήν ή ψυχή προσφόρως

τή χρεία κατασκευάσασα, καΐ πάσαν ύλικήν άπορ^ι-

ψαμένη κηλίδα, καθαρδν τοΰ άκηράτου κάλλους έν

έαυτη τδ είδος άνετυπώσατο. Λένει ουν τήν φωνήν

αΓοΙιοινρυιιι ίη δίηιυΙαεΓυ οΙβΓβ εοηβρίοϊ : εοϋειη

ηιοάο εΐίαηι Ιιχε, ςιιχ >1Ι, Εφο ΰοι/ηαίο ηιεο, βΙ οο-

ί/ηαΐα» μ«ιμ ηιίΐιί : ρυΐεηπίυοίίηεηι βυβηι εοηΓοΓηιη-

Ι3ηι αά ΟΐΓίδΐί εχβπιρΙβΓ οΐίεΐΐ, ροδίοαφίϋηι ηβΐυπβ

ηοδίΓΧ ριίιηΛηι ΙιβαΓιΙυάίηβπι ΓεειιρβΓβΓΪΙ, ςυχ ηιΐ

ίπΐ32ίηβηι δίπιίΐίΐυϋίηεπιςιιε ρΓίηείρίδ εΐ υηίεχ νβ-

Γχηυε ρυΐοηπίικίίηίδ ογπιιΙ» εγ»1. Αο νβΐυΐί βρεεα-

Ιυπι 3ΓΐίΓιείθ5β 61 αά ιΐδΐιηι ίάοηεβ εοηιρ3Γ3ΐυηι,

ρυΓ3 ίη δυρβιΊίείε ίηείϋεηΐίβ Γβείβί οΙιαταείετεπι

3εεαΓ3ΐβ ΓβΓβΓΐ : δίε ροδίεβςυβηι αηίηι» δβίρδαηι

ίϋοηεε εοηιρβΓβνίΙ, οαηβιηςυβ \ίΐχ ηυ]πδ Ιηΐιβηι

3ΐ)]εεί( : ριίΓαιη ίπεοπυρίχ ραΐεΐιηΐυϋίηίδ βρεείβιη

" Ρΐιϋίρρ. ιν, 8.



1095 1000δ. ΟΚΕΟΟΚΠ ΝΥ58ΕΝΙ

8Ϊί>ίπΐ6ΐϊρδϊ ίη>ρπηιϊΙ. Ο,ιιβΓβ νεΛαιη Ιιοο η βρβουΙο Α ταύτην, τδ προαιρετικόν τε κα\ ίμψυχον κά-οπτρον.

ϊΐΐο νοίυηίαΐίβ είβεΐίοιιβ ρΓχάΊΐο βία,υβ ηιιίιηαίο

ρΓοΓβηυΓ : ΡοδίβΒςυβηι ΐοΐο ΟΓϋβ πιεο εο£ΐΐ3ΐί Γα-

οίυιη ίηΙυβΟΓ, ρβΓ Ιιος ϊρβυπι Ιοια ίοπηχ ίρβίυδ

Τβηυδίββ ίη ιηβ εοηδρίείΙυΓ. Αίςυε Ιιαβ νοεεδ Ραιι-

Ιιη ίιηίΐβΐιΐΓ €ΐ»ΓΪ88Ϊαιβτ ευηι ηίΐ 86 ϋεο νίνβπύο,

ιηοΓίυυιτι πιυηιΐο Γ.κ-Ιιπμ 6886 : δοΐιιιηηυβ Οιι ίδΐιιηι

ίη δβ νίνβΓβ ··. Νηιτι ειιιη (ΙϊείΙ, ΜϊΙιί νίνβτβ ΟΙιΗίΐΜ»

£8ΐ 70 : ΐηηΐιιηι ηοη είβηιαΐ ίίδ νοΓοίδ, ηιιΙΙηπι ίη

ίρίο ηΐΤι ι ΐϊοικΊΐι ηυιηβιιβιη επι^απιφιβ νϊνεΓβ, ηοη

νοίιιρίαΐεηι, ηοη (ΙοΙοΓειη, ηοη ΪΓοηι, ηοη ηιείυηι,

ηοη ιίιηίιΐίΐαΐεηι, ηοη ΐΓερίά3ΐίοηβηι, ηοη Γβδίυηι,

ηοη :<ιιι1.ι<·κιιιι, ηοη ϊιψιπ:ιπιιη ιβηβεβπι ιηεηιο-

ΓΪβηι, ηοη ίηνία'ίβηι, ηοη 30εειίοηεηι ίΐιίπιί :η1 νίη-

(ΙίίΊ.ιιιι, ηοη αναΓϊΐϊαιη, ηοη ηοηοηβ, ηοη $1θΓίχ

Ιϋηα'ίηειη, ηοη ςιιίιίιιυοιη εοΓϋΐη, ςαχ αηίηιυηι

ηιΐ3(ΐ3ΐη βτ%Λ $6 αϋβειίοηβ ροΐΐυυηΐ, βεοΐ βοΐοβ (ίη-

ςυίι) ίΐΐβ ιηίΐιί δορετβδί , ςυί ηϋιίΐ 681 ΙιοΓυηι.

Εΐεηίηι 3ϋΐ'3δίδ αυβδί ροΙίβηαΌ οηίνεκϊδ , ςιιχ

ΐρβϊυβ ίη ηβΙυΓβηι ηοη 02άυηΐ, ιάΙΓιΐ ίη ηιε ηαΐκ'ο,

ςυοά" ηοη ίη ίρεο 8ΪΙ : ββςυβ ιΐε εβϋδβ πτιίΐιΐ νϊνεΓβ

Οιπδΐιΐδ 681, νεί, οι 8ροη83 Ιοςυίΐυτ, Ερο οοςηαίο ηιβο,

ίΐ α></ηαΐιιι ηιβκβ ηιϊΐιϊ, ηυϊ βδΐ 83ηεΙ)Ιίε3ΐΐο, ει ριι-

ΓΪ138, ει ίιηπΐ0Γΐ3ΐίΐ38, εΐ Ιαπιεη,εΐ νεπΐ3β, ει Ιιιι-

|κ8ΐηοβΐί 31Ϊ3, αυχεαηςυε βηϊπιβηι ηιβϊπι ρβδειιηΐ,

ηοη ίη βΓαιηίηε νβΐ νίΓ£υ11ίδ, 8β(1 ίη δρΙεπάοποοβ

εαηιΊοππη. υΐίοπιηι βηίηι ηηΐιιΐ'α ειιηι εο1οΓ6 βρίεη-

<1ίάο δίΐ 0ΠΙ313, 1ΐϋ]ιΐδΐιιοι1ί φΐ3πιά3ΐη 8βηΐβη(ί3ηι

ΙιοΓϋΐη νβΓΟΟΓυηι 6886 δίςηίΟεβΙ. ΙΙβα,υβ ρΓορΙΟΓεα

δτιΈπειδήτώ κύκλω έγώ δλω το τοΰ άδελφιδοΰ πρόσ

ωπον βλέπω · δια τοϋτο δλον της εκείνου μορφής το,

κάλλος έν έμοί καθοραται. Ταύτας άντικρυς μιμείται

τάς φωνάς δ Παΰλος, λέγων τω Θεώ ζτ]ν, δ νεκρδς τω

κόσμω γενόμενος, κα\ δτι έν αύτωζή δ Χριττδς μό

νος. Ό γαρ ειπών, δτι 'Έμοϊ τύ ί"^*" Χριστός · τοϋτο

δια τοΰ λόγου βοα, δτι ούδέν τών ανθρωπίνων τε καΐ

Ολικών παθημάτων έν αύτφ ζή, ούτε ηδονή, οδτε λύ

πη, οδτε θυμός, οδτε φόβος, οδτε δειλία, οδτε πτδη-

σις, οδτε τύφος, οδτε θράσος, ού μνησικακία, ού φθό

νος, ούκ αμυντική τις διάθεσις, ού φιλοχρηματία, ούκ

άλλο τι τών τήν ψυχήν διά τίνος σχέσεως κηλιδούν-

των · άλλ' έκεϊνός μοι μόνος έστ\ν, 8ς ούδέν τούτων

έστί. Παν γάρ τδ έξω τής έκείνου φύσεως θεωρούμε-

νον άποξυσάμενος , ούδέν έχω έν έμαυτφ τοιούτον,

οίον έν έκείνωούκ έστιν · ου χάριν, έμο\τδ ζήν Χρι

στός · ή καθώς ή νύμφη ' '£γώ άδεΛφιδφ μου,

χαΐ ό άδεΛφιδός μου έμοί ' δ έστιν αγιασμός. κα\

καθαρότης, κα\ άφθαρσία, κα\ φως, καΐ άλήθεια, κα\

τά τοιαύτα , δσα ποιμαίνει τήν έμήν ψυχήν, ούχ

έν χόρτοις τισίν ή φρυγάνοις , άλλ' έν ταΐς λαμπρό-

τησι τών άγίων · ή γάρ τών κρίνων φύσις έν τφ λαμ-

πρώ τής εύχροίας ταύτην ύπαινίσσεται ήμΐν τήν διά-

νοιαν. Ούκοϋν διά τοϋτο έπ'ι τους λειμώνας τών κρίνων

άγει τδ έαυτοΰ ποίμνιον δ έν τοις κρίνοις ποιμαίνων ·

Ίνα γέντ\ται ή Λαμαρότης Κυρίου τοΰ θεοϋ ήμώτ έρ"

Ί\μας· Τφγάρ εϊδει τής τροφής, συνδιατίθεται πάν

τως καΐ τδ τρεφόμενον. Ο'όν ίι λέγω ■ "Εστω καθ"

81-βββιη βυυιιι ίη ρΓβΙβ ΙίΙίοηιηι ύυοίι, ηιιί ρβδείΐ ίη ^ ύπόθεσιν κοΓλόν τι σκεύος έξ ύέλου, έν ψ παν τδ βαλ-

λόμενον ε!η*, εΓτε τι τών καθαρών τε καΐ λαμπρών.

Ούκοϋν τήν Λαμπρότητα τών κρίνων ταϊς ψυχαΐς έν ·

τ·.θε\ς, λαμπράς δι' αΰτών τάς ψυχάς άπεργάζεται,

διαφαινομένου τοϋ έγκειμένου εΓδους έπι τδ έξωθεν.

Ώς δέ άνπρδς τδ σαφέστερον ήμϊν προαχθείη τδ νόη

μα τοϋτο, φαμέν, ότι τρέφεται μέν ή ψυχή διά τών

αρετών, κρίνα δέ κατονομάζει τάς άρετάς δι' αινίγμα

τος· ών δ διά τής άγαθής πολιτείας έμφορηθε\ς, έπ£-

δηλον έαυτδν ποιεί, διά τοΰ βίου έκαστης αρετής τδ

είδος διά τοΰ ήθους έπιδεικνύμενος. "Εστω σο\ κρίνον

καθαρδν ή σωφροσύνη τε κα\ δικαιοσύνη, καΐ άνδρία,

κα\ φρόνησις, κα\ δσα φησιν "Απόστολος άληθή, δσα

σεμνά, δσα προσφιλή, δσα δίκαια, δσα άγια, δσα εύ

φημα- εΓ τις αρετή, κα\ εΓ τις έπαινος. Ταύτα γάρ

Ιίΐίίβ, Ηί «ίΙ ιρίβηάοτ ΰοιηϊηϊ Ώεχ ηοιιτϊ ιηρίτ ηο» ".

Νμιι ςυοά οΙίΐιΐΓ, οωιιίηο λΑ κγα βρβείβιη εοηιρα-

Γ3ΐϋΓ, ςυο νββείΙυΓ III ηυΪ8 (ΙυΙιεΙ εηίιη Ιιοε 80-

ιιιβΓβ) ν38 ηυοά(ΐ3πι εοηεβνυπι β νίίΓο ίβεΐιιηι 1)3-

1>β3ΐ, ίη ςυοά βί ςιιίά ϊη}ίϋί3(υΓ, ρβΐΐυείϋυιη δίΐ

[ςυίόςυίϋ ιαηάβηι ΓυβΓΪΙ, δίνε ΓαΙίχο], δίνε ςυίά

ρυΓυιη βΐ βρίβηο'ίο'υηι. Ιΐβςιιβ ςυί ΙίϋοΓυηι δρΙεηοΌ-

Γβηα «ηίπιίβ ίηύίΐ, βιίαιη 3ηίηΐ38 ίρββϊ ρβτ ββ

ερίβπίΐκΐϋβ Γ€ϋ(3ίΙ : ίηάίΐβ ίΐΐί δρεείε ρβΙΙυεεηΙβ 3(1

βχΙβΓίθΓ3. υΐ 3υΐβιη ίΙΙυβΙποΓ βάΐιυο βίΙ βεηβυδ, όί-

εΐηιυβ ρβΓ νίΠυΐββ αιιίηιυηι ρββεί, ΙΗΙβ νβΓΟ ίη

9εηϊ(ηΐ3ΐ6 νΪΓΐυΙββ ιρρβΙΙλΓΪ : ςυίϋυδ ςυϊ Γβεΐβ νί-

νεηάί Γβΐίοηε 83ΐί3ΐυδ εβί, ίβ νίΐ3 δυ3 εοηδρίευυηι

δβ τεάιΙΚ, 4υηα ηιοΓίουδ βυίβ ου]υ8ΠοεΙ νίηυΐίδ

βρεείεηι εχρΓίιηίΙ. Εχίδΐίπιηΐο ρυΓυηι βδδβ ΙίΙίυηι ϋ πάντα έντδς τής ψυχής γενόμενα τψ καθαρφ διαδεί-

ηκκίεβιίϊηι, ει ]υ8ΐίΐίαηα, ει ΓοΠϊΐυα'ίηβηι, ει ρπιάεη-

ιίαιιι, ει ςιι^οοιι^υο νβΜ βηηΐ, υΐ αίι ΑροβΙοΙυδ,

ςυχευη(]υε ηοηβδίβ, ηυχευηαυε αηιαϋϊΐϊα, ςυχ-

«υηςυε ]0δΐ3, ηυχουηηιιβ ϋοηί ηοιηίηίδ : βί φΐΑ

νίΓΐυδ, βί ηιια Ιβυδ ". Ν«ηι ηχε οπιηία ροβίςυβοα

ίη αηίιηυπι ρεηείΓβτοηΙ, ρβΓ νίίβηι ρηταιη άεηιοη-

κνυται βίψ, καλ).ωπίζοντά τε τδν περιέχοντα, χα\

αύτά διά τοΰ είσδεξαμένου καλλωπιζόμενα. Ή τοί-

νυν άναθεϊσα έαυτήν τφ άδελφιδώ, καΐ δεξαμένη τοΰ

άγαπηθέντος τδ κάλλος έν τή ιδία μορφή · οίων άςιοϋ-

ται παρά τοΰ τους ' δοξάζοντος άκούσωμεν διά τής

προκειμένης τοις δήμασιν άκολουθίας.

8ΐΓ3ηΙυΓ : δίηιυΐα,υβ ογπβπΙ ίΙΙιιηι, ηοί β3 εοηΐίηεΐ, ει ίρδ3 (\ηιά οη>3ηιεη(ί 3 εοηΐίηεηΐβ βεείρίυηΐ.

()ααιιιο1)Γβπι β3 , ςυχ Ιο(βηι κβ οο^ιιβιο ΐΓ;ΐ(1ίι1ίΙ, ίηςυε Γοπηβ 803 άίίβεΐί ριιΙοΙπ ίΐιιάΊηβηη τεεί'ρϊΐ ;

()υ3ΐία εοηβεςιιβίαΓ βί) ίΙΙο , ςοί β'01"·^101"1165 86 βΙοΓϊΓιεβΐ, βυάίβιιιυδ ίη ϋβ, ςοιε ΙΐΗείεηοδ ίηάίεβίίδ

ΟΓ^ίηε ρΓοχίηΐ3 δοηΐ.

ΙηςυίΙ εηίω Βά δροηδηηι νβΓϋυηι : ΡνΙοΙπα ε», Φησ\ γάρ πρδς τήν νύμφην δ Λόγος - ΚαΛ1\ εϊ, ή

ψτοχ'χηια τηβα, ίϊαιΐ ίρια ύεηβνοίηιιϊα ; (οΐ'ηιοεα ίϊαιΐ χΛτισΙοτ μου, ώς εύδοχία' ωραία ύς Ίερουσα-

·· 03131. ν. 19, 20. '· ΡΐιϊΙίρρ. ι, 21. " ΡβαΙ. μχχιχ, 17. » ΡηϊΙϊρρ. ιν, 8.
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Λήμ · θάμβος ώς τεταγμένοι . "Οτι μέν οΰν ή δόξα Α ίίτν$αΙβηι, $Ιηροτ Ιαηηπαηι ίη»ΐΓΗ€ΐιΖ αάβ$. βΙοΗΐϋ)

παρά τής ούρανίου στρατιάς άναπέμπεται τώ έν

ύψίστοις θεφ ύπέρ τής έν άνθρώποις εύδοκίας έν ταίς

άκοαϊς τών ποιμένων, δτε εΐδον γενηθείσαν έπ\ γης

την είρήνην ■ χα\ ότι πόλις τοΰ μεγάλου βασιλέως

Ίερουσαλΐμ παρά τοΰ Δεσπότου πάσης κτίσεως όνο-

μάζεται, παντί δήλον άν εΐη τψ τοις εύαγγελικοϊς

καθομιλήσαντι λόγοις · ώς διά τούτων μη άγνοήσαι

ποίον μαρτυρεί τή νύμφη δ Λόγος κάλλος διά της

προς την Ιερουσαλήμ και πρδς την εύδοκίαν συγ

κρίσεως. Δήλον γάρ δτι τοϋτο περ\ αΰτής ό Λδγος

ενδείκνυται, διά τής κατορθουμένης άνόδου, μέχρις

έκείνου τήν.ψυχήν ύψωθήναι, ώς προς τά τοΰ Δεσπό

του θαύματα έαυτήν έπεκτεΐναι. ΕΙ γάρ δ έν ύψί-

στοις θεδς, ών έν τοις κόλποις τοΰ Πατρδς, ύπέρ τής

εύδοκίας έν άνΟρώποις αϊματι καΐ σαρκ\ κατακιρνδ-

ται. ίνα γενηθή ίτζί τής γής ειρήνη · δήλον δτι πρδς

ταύτην τήν εύδοκίαν, τδ έαυτής δμοιώσασα κάλλος,

τδν Χριστδν μιμείται τοις κατορθώμασιν · έκείνο γι

νομένη τοις άλλοις, δπερ δ Χριστδς τη φύσει τών άν-

θρώπων έγένετο · καθάπερ κα^ δ μιμητής τοΰΧριστυΰ

Παύλος έποίει, έαυτδν τής ζωής άφορίζων, ίνα τω

18 ίω πάθει τήν σωτηρϊαν τοΰ Ισραήλ άνταλλάξηται,

λέγων ■ Εϋχόμην ανάθεμα είναι άπό τοΰ Χριστού,

ύπέρ τών άοεΛρών μου, τών συγγενών μου κατά

σάρκα. Πρδς δν είκότως άρμόζει τή νύμφη τδ είρη-

μένον εΕπεϊν, δτι Τοιούτον έστι τής ψυχής σου τδ

κάλλος, ο'ία ή τοΰ Δεσπότου γέγονεν ύπέρ ήμών εύ-

δοκία, δς έαυτδν έκένωσε μορφήν δούλου λαβών, κα\

31) εχβΓείΙιι οοβίεδίί 1)βο ίη αΐΐίββϊπιϊβ Ιπηιιί ρτβ

ι<6ϋΙαΓ3ΐ3 ίη ήοηιίηβδ ΙβπβνοΙβιηΊ», ίέφιβ ρ:ι$ιοπ-

1)ϋ8 βιιιΙίεηΙίΐΗΐδ, ςυο ΙεπιροΓβ Η Γι ιιλΙβιιι ίη ΙβΠΜ

ραεεπι νϊόβΓαηΙ '3 ; ίΐεηιπηε ηιβ^ηϊ γθ^ϊκ είνίΐ&ίβηι

3ρρε1ΐ3Π ΐ6Γ05θ1γΐ113Π) 3 εΐΆΙΐΙΓ* ΙΟίίΐΙδ ΟΟΙΠΪΙΙΟ,

ηειηίιιί εδδβ οβδευπιω ροΐεδί, ςιΓι εναη^εΐίείβ ϊη

Ιίβπβ νεΓϊβΙαβ ββΐ. Αάεοαυε βείπ (Ιε ηοε ίρβ» ρο-

1881, φΐίΐιιΐιιιιι βροηβ» ριιΙοΙιπίικΓιιιειη Υει-ΐΜΐιη ιρϊ-

ΙχιαΙ, ευιη ϋΐ3πι ει ευη» ίβΓοβοΙ >Γ:ιιη, εΐ ειιιη Ιιεηε-

νοίεηΐία οοηιραπιΐ. δβιίδ εηίηι ρεΓδρίειιιιπι ββΐ, ηοε

νεΙΙβ ΥβΛυπι άΊε8Γ6, ιιβιιμε βιίεο βηίιιιοιη ίη 8*ι1>-

ΙΊηιε ενβείβπ» εδδβ ρΐ';«ε1.ΐΓ0 εοηδεεηιΙεηοΊ βο-

ηβΐυ, ιιΐ ]»ιη 3(1 ίρβα ϋοπιίηί π)ΪΓ3ειιΐ3 ειιίΐαΐυΓ.

Ναιη βί Βοπ$ ίΙΙε ίη αΙιίδβίηΜβ, ςηί βδΐ ϊη βίηυ Ρα-

Ιγμ, (ΙειΙβηηιΙϊε ίη ίιοιηίιιβδ οβηενοίβηΐί* εβιΐδ»

δαη^ιιίηί ει οβΓηί ηιί$εεΐυΓ, υΐ ίη ΐβΐΎ3 ρβχ οπ3-

Ιογ : ρίβηυηι ββΐ ίΙΙβιη, ςυ» 3(1 ηβηε Ι>εηενοΙεη·

ιϊαηι εοηΓοΓηιβνίι δυβηι ροΙεηπΙυοΊηβηι, ρΓΒβεΙηπβ

ορεπΙ)ϋ5 8ϋί8 ΟΐΓΪβΙυηι ίηιίΐ»Γί : ςυίρρε ηιια3 3ΐίί8

Ιιηε 8Ϊ(, <]υθ() ΟΐΓίδΙυδΗιιιηβηο ^εηεί'ϊ ΓυίΙ : ηιιεπι-

αώηοάυηι εΐ ΡβαΙιιβ ίπιίΐϊΐοΓ ίΙΙε Γ.ΙΐΓίδΐί Γβείεΐ)»!,

δείρδυιη » νί13 νείυΐ εχΐβΓηιίηηηδ, υΐ ευπα εα1;ιηιί-

Ιαίε 8ϋ3 δβΐυΐεηι ΙβΓββΙίδ εοηιηιυιατεΐ. 8ίε εηίιη

ΜΙ : ΟρίατΊιη αηαίΗβηα βίίβ α Οιτϊ&ΐο, ρτο {/αΐήΙ)Η3

ηιβϊι, (οφιαίϊ» ιηβί* ίβαιηάυηι οατηβηι '*. Ε3(]υε ϋβ

εαιίδϊ ά\ό αΛ εαπι ηοη ίηβρίε ροβδεί, ςιιοά Κίε 3(1

δροιίδυηι (ΙίείΙυΓ : ΤαΙίβ 881 βηίπιϊ ριιΙεΙίΓίκκΙο,

ςιΐ3ΐϊδ ΓυίΙ ϋοτηίηί εΓ§» ηοκ οεηενοΐεηΐίβ : ςηί

Εδωκεν έαυτδν άντάλλαγμα ύπέρ τής τοΰ κόσμου ζωής, ^ δεϊρδίιηι βχίηβηίνίΐ δυηιρία 88Γνί Γογπιβ "; βΐ 88-

καΐδι'ήμας έπτώχευσε πλούσιος ών, ίνα ήμεϊς έν

τω θανάτω αύτοϋ ζήσωμεν, καΐ έν τή πτωχεία πλου-

τήσωμεν, καΐ έν τή τής δουλείας αύτοϋ μορφή βασι-

λεύσωμεν. Τδδέαύτής μέγεθος, και ή τής Ιερουσα

λήμ ώραιότης δμοίως ένδείκνυται, τήν άνω δηλαδή

Ιερουσαλήμ, τήν έλευθέραν, τήν τών έλευθέρων μη

τέρα, ήν πόλιν τοΰ μεγάλου βασιλέως είναι παρά τής

Δεσπότου φωνής μεμαθήκαμεν. Ή γάρ χωρήσαια έν

ούτή τδν άχώρητον, ώστε ένοικεϊν αΰτή κα\ έμπερ·.-

πατεΐν τδν θεδν, τή ώραιότητι τοΰ έν αΰτή κα-οι-

κοΰντος καλλωπισθείσα, Ιερουσαλήμ έπουράνιος γί

νεται, τδ έκείνης κάλλος έφ' έαυτής δεξαμενή· κάλλος

δέ τής πόλεως τοΰ βασιλέως καΐ ή ώραιότης, αϋτδ

πάντως έστ\ τοΰ βασιλέως τδ κάλλος. "Εκείνος γάρ

ίρδίιιη άεάίΐ ριοΐίιιηι ριο ηιιιη(1ί νί(3, εΐ ρπ>ρ(6Γ

ηοδ ίηορδ Γβεΐυδ εδί, ευπι ύίνεδ εδδεί, υ( ηοδ ίη

ίρ$4«8 ηιοΓίβ νίνεΓεηιιΐδ, ει ίη ίρδίιΐδ ϊηορία (Ιίνί-

ΙΪ38 εοηδεηυεΓβηπίΓ, ε( ίη Γοπΐ)3 δεΓνίΐιιΐίδ ίρδίυβ

Γ82>ι»Γ(*ηιιΐ8 ,β. ΕαιΙειη βροηδΧ ηιη]ε>1:ΐ5 οΐίηηι ροτ

εΙε|ζ3ΐι1ί3η) .Ιοτοβοί ν ιιι;ΐ' δί^ηίΓιε»(ιΐΓ : δυρεΓΠίβ νίιΐβ-

ΙίεεΙ ίΐίίυδ ί8Γθδθ1γηΐ5ε, Ιίϋει-χ, Ιίΐκ'πιπιηι 0)3{ηβ,

<]ΐΐ3ΐη ηια^ηί τεςίβ είνίΐ.ιΐ8πι εδβε (Ιε Οοιηίηί ιΐίείο

ίιιίεΐΐεχίπιιΐδ ". Ι^ιεηίιη ςιι% εοηιρΓεΗεικΙίΙ ίηΐτα 8β

ηοη εοπιρΓ8ΐιεηδί1>ί1βηι, ίΐ3 ιιΐ ΙιβϋίίεΙ ει ηηιΐυΐεΐ )Γ.

β3 Πειίδ, Ιιχε ρβΓ ΙιηϋίΙβηΐίδ ίη 83 ρυΙεηηιικΓιηβΓη

υπ)3ΐ3, εοίίεβίίδ ^ΓΟβοΙνσΐΒ Γιΐ. ΡιιΙεΙιΐ'ίίικΙο 3«ι-

ί··ιιι εΊνίιαιίδ Γβ(ρ·, ε( ε1ε§3ΐιΐ!3, ίρδίυδ 1ι:ιικΙ άυ\>ϊβ

Γο^ίβ 881 ριιίεητίΐυιΐο. Νλπι ίδ εδί (ΐ|ΐιεηι»(1ηιοι1υΊΐ

έστι κατά τδν λόγον τής ψαλμωδίας ή ώραιότης καΐ ϋ ίη ΡδαΙηιυηιηι 1ί1)Γ0 (ΓιείΐιΐΓ) ίρ»3 εΙβ^Ληΐίβ εΐ ρυΐ-

τδ κάλλος, πρδς 8ν ή προφητεία φησί · Τ\\ ώραιό

τητι σου χαϊ τφ κάΛΛει σου , χαΐ εΰθυνον χαϊ

χατευοΒοϋ , καΐ βασίΛενε , ένεκεν ά.1τ\0είας ,

χαϊ πραότητας, καΐ δικαιοσύνης. Τούτοις γάρ τδ

θείον χαρακτηρίζεται, τή άληθεία λέγω χα), τή'δι-

καιοσύνη, κα\ τή πραότητι. Ή τοίνυν έν τοις τοιού-

τοις κάλλεσι μορφωθείσα ψυχή , ώραία γίνεται ώς

Ιερουσαλήμ, τή τοΰ βασιλέως ώρα καλλωπισθείσα.

Αλλά ταΰτα μέν πρόοηλον έχει τοΰ τής νύμφης κάλ

λους τδν Ιπαινον, τή πρδς τήν εύδοκίαν τε κα\ τήν

Ί:ρουσαλήμ συγκρίσει πληρούμενον.

(Ίιπίιΐίΐο, ({ΐιειΐ) εΐ Ρι ορΙπ ίπ Ηοε ναοάο »ρρ«;1ΐ3ΐ :

Είιφαηΐϊα Ιχια α γηίοΐιτίΐνϋηβ ΐηα άΊτΐ^β, ρνοιρβ-

ταχ(, τ(()ηα : ρτορίβτ νβήΐαίετη, ει ηιαηιιιβίιιάίηέηι,

βΐ )υ»ιϊιίατη Ηί εηίιη ρυΐεηηίικίπιίδ (Ιίνίηχ δπιιΐ

οηαΓ30ΐβΓ6δ : νβπίββ, ίηςιι»ηι, ιΊ. μι- ιϊΐιιι, οι ιικπι-

δυείαϋο. ΟιιαιηοΙ>Γβιη 3ΐ>ίι»3 1»ΙίΙ>υδ ΟΓηαΙβ ρυΐ-

(ΙΐΓίΐιΐ(1ίηί1)ΐΐ8, Πι Γυηιιοδ» Ι3η(|ΐΐ3ΐη ^(ίΓυ&αIβιη, νε-

ιιιΐδΙ»Ιε Γομίδ εοηηηεδ(3ΐ3. ΕιιίιιινβΓΟ «)3ηίΐβδ(υηι

Ιιοε δροη$3ε ριιΙεΙιπίικΗηίδ εηεοπιΐυιη εδί, ηιιιρίίβ-

εηΐιιηι ρβΓ εοΓηρβΓαΓιοηβιη ειιιη ίρβα 1>ειιενο1εηΐί3

εΐ ^ΓθδοΙ}τιη3.

" Ι.ηε. π, 14. " Κοηι. ιχ, 3. " Ρΐιίΐίρρ. ιι, 7. 76 II Οογ. νιιι, 9 δηφ " ΜβΙΐη. ν, 55. " Γ»1.

χιιν, ΰ.

Ρατβοι.. Οβ. ΧΙ.ΙΥ. 35
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^{^x βιιίεηι δεςυυηΙιΐΓ, εΐ ϊρ83 δροηδ» εηεοηιίυπι Α Τδν δέ έφεξες λόγον έγκώμιον μέν εΤναι της νύμ-

ϋ8$β, ηοπ η08 ςυίϋεηι άυοίΐβιηιιι : νοπιηι ββηίβη-

Ιίαηι νβΓϋοΓϋπι, ρβΓ ηιιαηι Ιιυμίδίηοάί Ι&υάβ εοηο-

ιιεΜβίυτ 63, ςυκ (%ιΐ3 εεηδείυτ Ιιβε ρΓχάΊεβΙίοηε,

ΓβεΊΙΊ εΐ εχρεαΜίο οοηβΐυ ρεΓβρϊεεΓβ ηοη ροϋδαηηίδ.

ΥεΓΐ)» ςιηοεπ) ηυ]υ5ηιο(1ί βυιιΐ. 8ΐιφοτ Ιαηηναιη

ϊηείτηαα! αείε$. Γοη355β νεΓΟ ςυϊδ 1ΐ3πΐεηιΐ8 εοη-

8ΐάβΓ3ΐΪ8 ϊηΙιχΓεηδ αΊχεπί, ρεΓ ηβηε ευπι αΙΐΓβ-

πιυη(ΐ3η3 η3(ιΐΓ3 οοιηραΓαΙίοηοηι, Βπιρίίΐίοαπ ρΓ»-

άϊεβηοΌ πΐ3]β5ΐ3ΐβιη βροηβ». Νβιη \χχ δΐιηΐ ίΙΙββ

ϊιΐδίπιείΈ εορίχ, ςαίρρβ υΐιϊ ΡοΙβδΙβΙβδ δεκρεΓ «Ιο-

πιϊηβηΙυΓ : ρβΓρεΙυο ΟοηαίηαΙίοηεδ Γβηιπι ροΠιιη-

Ιιιγ; δοΐϊάε ίαικίαΐί δυηΐ ΤηΓοηϊ ; ΡπηείραΙυδ ηιιΙΙαιη

ϊη δεΓνίΐιιΙβηι ΓβάΊςυηΙυΓ : βϊηβ ίηΐεπηίδδίοηε ϋεο

εορίχ ΓϋιιβίΊβ νοεϊ1>ιΐ8 βοείβποηΐ, νοίηΐυδ δβηρηίιη ..... (

ηοη ςηϊε$είΙ, εΐ 8ΐ3ΐίο ηοη ρΓΟβΓβάίΙιΐΓ ; ΟιεΓυοίπι " έπηρμένον θρόνον οϋχ άπολήγει · οϊ

ευβίίηεΓε δΐιΐιΐίιηεηι ΐΙΙυπτι είενβΐυπαςυβ ΐΗτοιιαιη

ηοη εε383ηΙ, ΓηίηϊδίΓΪ ορυδ ΓβεεΓε, εΐ δΟΓΓηοηειη

ιυιΐίτε ηοη άεδϊηυηΐ ". Ηβε ϊ^ΐΐατ ροιεδίαΐεδ 3 ϋβο

ευπι οηϋηαϋβ βίηΐ, ευηιηυε οτάο Πΐβ εορίβπιιη υΐ-

>Γ3ηιαη(]3η3πιηι, α,ιιβδηυε ιηεηΐε ΙαηΙυηι ϊηίεΙΗξί-

«118, χΙεΓηυπι ηοη εοηΓυδυβ ηΐ3ΐιε;ιΙ, ηυΙΙβ ηιαΓιΙκι

Γ3(ίοηεηι ίΙΙαηι ορίίιηβ εοηδίίΐιιίαιη ενεΓίεηΐε; 'ιά-

ίϊιτ,ο βΐίαιη ηηίπιη, ςυκ 3(1 Ηίαπιηι ίηιίΐβΐίοηεπι

,ΐΓάίηε άεεεηΐεΓςηε ΓβείΙ οηιηίβ, (κίεηι 5υΊ Λάνη'ι-

Γ3ΐϊοηεπι εχείΐ3ΐ, ςιοΐβιη ΟΓΐϋηαΙ* Ά\& εορΪ33 ηιε-

ΓεηΙιΐΓ. Νβηι νοχ δΐυροπδ δί^ιιίΠϋαΐίοηβπι εοηβίεΓ-

ηαΐίοηίβ η3οεΐ. ΡεΓ εοηδίβΓηαιϊοηεπι νεΓΟ βί βάηιϊ-

Γ3ΐίοηεπι ίηίεΙΠςβηιυδ, 3 νεήΟΙε ηοη 3ϋεΓΓ3ΐ)ίπιιΐ8.

ΟχΙεπιηι ςιΐ86 30 ΙΓΐδ ρΓοχϊιηα δβα,υυιιΙιΐΓ νεΓΟ», ^

&ηιΙ)ί£υίΐ3ΐειη ηικιιηοΙαιη εοηΐίηειιΐ, ςυβηβπι 3 ρεΓ-

8οη3, εΐ 3ά φίβηι ρτοΐαΐα βΐηΐ, ευιη άίείΐυτ : Ανβτΐβ

οαιίοβ Ιιιο! α ηιε. Λαηι ίΐϋ αίαι χηϊΜ τεάάϊάετηηΐ.

ΝοηηιιΙΗβ νίαείιΐΓ , ηββε 3 ϋοηιίηο 3(1 3ηίΐ03ΐυ

ρυΓ3ΐη (Ιϊεϊ : νεπιιη εβό πΐ3£ίδ εοηνεηϊΓε 3γΙ)ΪΙγογ,

υΐ Ιιβεε 3(1 βροη83ΐη ΓβΓβΓβηΐιΐΓ. Είβηίιη ηυίε εοη-

ςι-υεΓβ βεηΐεηΐίβηι εοπιιη, ςυ# ιΐίουηΐυι·, τερεπο.

0ιΐ86 3υΐβπι ηιϋιί οεευτΓυηΐ, βχροη&ηι ΐΓβνίΐβΓ.

δκμβιιυπιβΓΟ 8εηρΙιΐΓ3ηι 3 ϋεο ίη$ρίΓ3(3ΐη ϋεϊ

3ΐ3πιιη ηιεηΐίοιιεηι ΓβεεΓε βυϋίο. Μο(1ο εηίπι 3ίΙ

ΡΓορηεΙβ : 8ηΙ> Ιεριηϊηε αίαηιιη ΐηατηιη ηιε Ιερει "°.

Ιΐβιτι : 8νυ αία$ «/«« $ρεταΙ>ί8 81. ΚυΓ8υηι Μοδβδ

ϊηδίςηϊ ϊΗο ίη ε3ΓΠ)ΐηβ ϊίίβηι Ιιίδ νεΓΰίδ ςυββί

άερΐηςίΐ : Όϊάηα\& αΙί$ :ιιί$ τεεερϊί εο$ Νεε ϋΐυά

φηί οϋχ άμφιβάλλομεν τήν δέ διάνοιαν κ»θ' ήν τφ

τοιοϋτιρ έπαίνψ σεμνύνεται, ή της ευφημίας ταύτης

άξιωθεϊσα, ούχ έστιν έκ τοΰ προχείρου μαθεϊν. "Εχει

γάρ ή λέξις οΰτως · θάμβος ώς δυνάμεις τεταγμέ

νοι. Τάχα δ' άν τις τοις ττροθεωρηβεΐσιν έπίμενος εΓ-

ποι, δια της προς την ύπερκοΌμιον φύ«ν συγκρίσεως

μεγαλύνεσΟαι ύπο τοΰ λίγου δια των επαίνων την

νύμφην. Έκεΐναι γάρ είσιν αί τεταγμένοι δυνάμεις,

δ-ου αί μεν Έξουσίαι διαπα'ηος έν τψ κυριεύειν είσ£·

κρατοΰσι δέ δι' δλου αΐ Κυριότητες· βεβήκασι δέ πα

γίως οί θρόνοι, άδούλωτοι δέ μένουσιν αί Άρχαί· εύλο-

γοΰσι δέ τδν θεδν άδιαλείπτως αί δυνάμεις», ή τε πτή-

σις των Σεραφ\μ ούχ ίσταται, καΐ ή στάσις ού μετα

βαίνει · καΐ τά Χερου6\μ άνέχοντα τδν ύψηλόν τε κα\

λειτουργοί

ποιοΰντες τδ έργον , κα\ άκούοντες των λόγων ού

παύονται. Έπε\ ούν αϊ έξουσίαι αύται ύπδ τοΰ

θεοϋ τεταγμένοι είσ\, κα\ ή τάξις των νοητών καΐ

ύπερκοσμίων δυνάμεων, άσύγχυτος εις τδ διηνεκές

μένει, μηδεμιάς κακίας άνατρεπούσης την εύταξίαν ■

διά τούτο καΐ ή πρδς μίμησιν έκείνων ψυχη πάντα

κατά τάξιν καΐ εύσχημόνως ποιούσα, τοιούτον έφ*

έαυτής κινεί τδ θαύμα, οίον εν ταϊςδυνάμεσιν έκείναις

ταϊς τεταγμέναις έστίν. "Εκπληξις γάρ ή τοΰ θάμ

βους έρμηνεύεται διάνοια. Διά δέ τής έκπλήξεως τδ

θαύμα νοοΰντες, της αληθείας ούχ άμαρτάνομεν.

Ή οέ τούτοις έκ τοΰ άκολούθου προκειμένη (Ιήσις,

άμφίβολα ποιεί τά πρόσωπα, παρ' τε εΓρηται, καΧ

πρδς δν εΐπεν ■ ότι Άπόστρεψον τους ύφβαΛμούς

σου άΛεναττΙον εμοϋ. "Οτι αύτοϊ άνεπτέρωσάν

με. Τοις μέν γάρ δοκέ! παρά τοΰ Δεσπότου πρδς την

καθαράν είρήσθαι ταύτα ψυχήν ■ έγώ δέ ττ) νύμφβ

πρέπειν ύπονοώ μάλλον τδ (5ητδν έφαρμόζεσθαι.

Ταύτη γάρ κατάλληλον εύρίσκω τήν των σημαινομέ-

νων ύπδ τοΰ λόγου διάνοιαν. Τά δέ μοι παραστάντα

δι' ολίγων έκθήσομαι. "Ηκουσα πολλαχοΰ τής θεο-

πνεύστου Γραφής πτέρυγας είναι τω θεψ διηγοι»-

μένης. Νΰν μέν της προφητείας λεγούσης , 3τ»

Έν σκέχχι των πτερύγων σον σκεπάσεις μέ ·

και, δτι 'Τπύ τάς πτέρυγας αϋτοϋ έΧπιεϊς. Πάλιν

δέ τοΰ Μωϋσέως έν τη- μεγάλη ώδί) τοΰτο ύπογρά-

ςυοο" 8 ϋοπιίιιο 3(1 ^ε^οδο1.νιη3Iη ϋΐοίΙυΓ : Οηοιίεί ρ φόντος, έν οΤς φησιν δτι ΑιεΙς τ'άς πτέρυγας αύτοΰ

νοίιιϊ οοΙΙϊι/ετε Ιϋενοι Ιηο», ηηβιηαάιιιοίΐνηι ραΙΙϊηα

ραΙΙο» ίΐιί» αίαι <υα« εοΙΙίρί 83 1 &Μιογτβγ6 αϊ) Ιοε

βεηΐεπί'ο ϋϊεεΓε ςυϊβ ρο88ί(, εοηδεςυεηΐϊβηι ίρδ3ηι

ίηΐυεηδ. ΟιιβΓε δί ρΐ'οΓεείηδ 3 33ΐιεΐο δρίτίΐπ βεΓηιο

Γβΐίοηβ ςιιαίαιη ίηείΓβοίΰ ιΐίνίηα ίη ηβΐιιπι ε866

3138 (ΙεΙίηίΙ, ε( δί ρηηιυηι ΐΙΙυά Ιιοπιίιιίδ ορΊΠείϋιη

Ιϋδΐ3ΐυΓ, ηαΙυΓαπι ηοδίΓβηι 3(1 ίιιο^ίηβιη δίηιίΐίΐυ-

(Ιίηεπιςυε ϋεί Γαείβηι ββββ : οαιηίηο ρβΐε(, Γβεΐυπι

βά ίιηα^ίηειη Ιιυ]υδ ηβύηϊδδε ρεΓ υηιηία ευηι 3Γε1ιε-

ι>ρο δυο δίηιίΐίΐυιΐίηειη. Αίςυ'ι 3ΐ3δ Ιιβοεοβΐ εχειη-

ρΙβΓ ρΓΐηεερδ, άε 3εη1βη1ί3 83εΓ3Γυιη Ιιί((6Γ3Γυιη :

ϊάεΪΓεο δεςυίΐυΓ ηαι»3η3Π) ηυοςυε ιοιυΓαιη δίε

χατο αύτούς' καΐ τδ παρά τοΰ Κυρίου πρδς τήν

Ιερουσαλήμ είρημένον, ότι Ποσάκις ήθέΛησα έπι-

σνναγαγεΐν τά τέκνα σου, δν τρόπον Βρνις συν

άγει τά νοσσία ύπύ τάς πτέρυγας αύτής ! 1 ούκ

έξω τοΰ προκειμένου νοήματος εΓποι τις άν είναι,

πρδς τδ άκόλουθον βλέπων. Εί τοίνυν κατά τινα λόγον

άπόό(5ητον πτέρυγας είναι περί τήν θείαν φύσιν ό

θεόπνευστος διορίζεται λόγος· ή δέ πρώτη τοΰ άν

θρωπου κατασκευή κατ' εικόνα χα*, όμοίωσιν θεοϋ

γεγενήσθαι τήν φύσιν ήμών μαρτύρεται· πάντως

δτι διά πάντων είχε κατ' εικόνα γενόμενος τήν πρδς

τδ άρχέτυπον όμοιότητα. Αλλά μήν έπτέρωται κατά

·*Ρδ3ΐ. Οΐι, 2». » Ρβ»1. χ«, 8. 81 Ρδ3ΐ. χχχν, 8. ·» ϋευΐ. χχχιι, 11. " ΜβΐΙη. χχιιι, 37.

ί
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τήν άγίαν Γραφήν, τδ πρωτδτυπον ούκοΰν πτερδεσσα Α Γιιΐδδε οοικίίίαιτι, υΐ ββββΐ αΐίΐί , ααο ηίιηίηιπι β1ί»η»

κ&\ ή τοΰ άνθρωπου κατεσκευάσθη φύσις , ώς άν κα\

έν ταίς πτέρυξιν·Ιχοι τδ θείον ομοίωμα· δήλον δέ δτι

τδ πτερύγων δνομα διά τίνος τροπικής θεωρία; εΓς

ΤΙ θεοπρεπές μεταληφθήσεται νόημα, δυνάμεως τε

κ«\ μακαριότητος, κα\ Αφθαρσίας και των τοιούτων

διά τοΰ ονόματος των πτερύγων σημαινομένου. Έπε\

ουν 'ταϋτα και περ\ τδν ανθρωπον ήν, έως δτε τφ

θεώ διά πάντων όμοιος ήν μετά ταϋτα δε ή πρδς

τήν κακίαν ρ^>πή, των τοιούτων πτερύγων ημάς άπε-

σύλησεν έξω γάρ της σκέπης τοΰ θεοϋ πτερύγων

γενόμενοι , κα\ τών ίδίων πτερύγων έγυμνώθημεν

διά τούτο έπεφάνη ή τοΰ θεοΰ χάρις φωτίζουσα ήμας,

Γνα άποθέμενοι την άσέβειαν, κα\ τάς κοσμικάς έπι-

θυμίας, πάλιν δι' όσιότητός τε καΐ δικαιοσύνης πτε-

ιΐ) αΐϋδ ύΊνίηα ειιιη ιιαίυτα δίιηίΐίΐιιιΐίηοηη ηα&οι-βΐ.

ΕβΙ αυίβηι πιαηίΓβδίυιη , αίαηιηι νοεαβϋΐυπι ρβΓ

εοηβϊϋεηΐίοηεηι φΐβακίαιη Γΐ£ΐΐΓ3ΐ3ΐη 3(1 ββηβυιη

ϋβο εοηδεηιβηειιηι βββε ΐΓβηδΓεΓεηοΊιηι : ίο ιιΐ ει

ροΐ65ΐ35, ε( ΙιεαΓιΙιιϋο, 61 δίαίιΐδ εχρβΓδ ϊηιβΓΪΙαβ,

ει αΐία ηαμίδίηοιΓι ρεΓ Ιιοε ηοηιεη ΒίβηίίϊοβηΙυΓ.

Οϋϊα ίβίΐυτ Ιιχε εΐίβηι 6ΓαηΙ ίη ηοπιίηβ, πυβηι

φΐί<Ι<?ηι άίυ ρεΓ οηιηία ϋεο εΓβι δίιιιϋίδ : νεπιτη

ϋείηϋε αά νίΐίοδίΐαίειη ίβεΐα Ϊηο1ϊπ3ΐίο ΙαΙίΙιυδ ιιοβ

31Ϊ8 δροΙίβνίΙ (ροδΙε3(|υ3πι εηϊηι βχΐΓβ Ιεςπιβη

β'απιιη ϋεί εδδε εεβρίηιυδ, βιϊαπι ρΓορΓϋβ βϋβ ηυϋαιϊ

δυηιιΐδ), ϊϋείΓεο ϋεΐ §Γ31Ϊ3 ρΐΐεΓαείβ ββΐ, Ϊ11υηιίη3η$

ηοι, α! ίηιρίεΐ3ΐε ιηοηύιηίδηιιβ ειιρίάίΐβΐίΐηΐδ άερο-

δίΐίδ, ΓϋΓδυΠΙ ρ6Γ 8»ηεΙί(3ΐεΠ1 3ε }ΐ1δΐίΐΪ3Π1 3|38

ροφυήσωμεν. Ούκοΰν εί ταϋτα της άληθείας οϋκ άπε- Β ρΓοίεΓβηιιΐδ ·*. (}ϋ3ηιο1)Γθη) δϊ Ηχο νβΓΪΙαΙικ 6ΧΙΓ3

σχοίνισται, πρέπει παρά της νύμφης δμολογεΐσθαι

τήν έπ' αύτής γενομένην παρά τών θείων όφθαλμών

χάριν. Όμοϋ τε γάρ έπείδεν ήμά; τοις της φιλαν

θρωπίας δφθαλμοίς δ θεδς, και ήμεϊς κατά τήν

άρχαίαν χάριν άνεπτερώθημεν. Ταϋτα ουν οΐμαι διά

τών είρημένων τδν λόγον ενδείκνυσθαι, & προσευχό-

μενος δ Δαβίδ έν έξεκαιδεκάτη ψαλμωδία φησί πρδς

Κύριον , ότι 01 ό?θαΛμο( σον Ιδέτωσαγ ευθύτητας,

τάς έμάς δηλονότι. Έδοχίμασας γάρ τή»· χαρΒίαγ

μου, φησ'ιν, έΛεσχέψω γνχτός· έπϋρωσάς με, χαΐ

ονχ εύρέθη έτ &μοΙ άδιχία. "Ισον οΰν έστιν, ειπείν,

δτι 01 όρθαλμοί σου Ιδέτωσαγ ευθύτητας· χα\, 3τι

01 όφθαΧμοΙ σου τύ ίναγτίογ μή θεασάσθωσαν.

Ό γάρ τδ εύθές !δών, σκολιδν οΰκ είδε- καΐ δ σκολιδν

μή ίδών ,τδ εύθές πάντως τεθέαται. Ούκοΰν διά της

τοΰ έναντίου υπεξαιρέσεως τδ άγαθδν τοις θείοις

όφθαλμοϊς έπιδείκνυσι, δι' ων άναπτεροΰται πάλιν ή

ψυχή, ή διά τη; παρακοής τών πρωτοπλάστων πτε-

ρορ^υήσασα. Τοϋτο τοίνυν διά τών είρημένων κατε-

νοήσαμεν "Ότε οί οφθαλμοί σου έπ' έμέ έπιβλέπουσιν,

αποστρέφονται άπδ τοΰ έναντίου. Οΰ γάρ δψονταί τι

έν έμοί τών έναντιουμένων μοι. Διά τοϋτο γίνεται

μοι άπδ τών δφθαλμών σου, τδ πάλιν πτερωθήναι,

καΐ άναλαδεϊν διά τών άρετών τάς πτέρυγας της πε

ριστεράς, δι' ή; γίνεται μοι της πτήσεοις ή δύναμις·

ώστε πετασθήναι κα\ καταπαΰσαι, έκείνην δηλαδή τήν

κατάπαυσιν, ήν κατέπαυσεν ό θεδς άπδ τών έργων

αύτοΰ.

Πάλιν δέ μετά τάς φωνάς ταύτας ή τοΰ κάλλους |)

της νύμφης υπογραφή διαδέχεται, τών είς τήν ώραν

αύτοΰ συντελούντων έκαστον διά τίνος προσφυοϋς

όμοιώσεως τοΰ λόγου σεμνύνοντος. Επαινείται γάρ

αύτη; τών τε τριχών τδ κάλλος , κα\ τών οδόντων ή

Οέσις, και τδ έπ\ τοΰ χείλους άνθος, καΐ τδ ήδϋ τής

φωνής, τής τε παρειάς τδ έρύθημα. Ό δέ περ\ έκα

στου τών είρημένων έπαινος, διά τίνος καταλλήλου

συγκρίσεως τε κα\ παραθέσεως πληρούται τϊ) νύμφη.

Αι μέν γάρ τρίχες άγέλαις αιγών ταίς άναφανείσαις

άπδ τοΰ Γαλαάδ ώμοιώθησαν α'ι δέ τών κεκαρμένων

άγέλαι διούμοις τόκοις έπαγαλλόμεναι, τδ τών δδόν-

των έγχώμιον πληροϋσι διά τής όμοιώσεο;;· σπαρτίω

ι»εΐ38 ρΓθΐ3(3 ηοη δΐιηΐ, εοηνειιίΐ Ιιοε Ιοεο 8ΐ3ΐυεΓβ,

ΓαΙεη βροηδβιιι ίρδβπι (]υ3 βίΐ 35 οευΐίδ ιΐίνίηίδ

3£Γεε(3 §Γ3ΐ!3. δίιηιιΐ εηϊπι ει 1>επΪ£ηϊΐ3ΐί8 8υχ ηοβ

ουυϋδ βδρειίΐ Οευ$, ει ηοβ αά εχεηιρίαπι ^ΓβΐίβΒ

ρηδίίηχ 3ΐα$ ΓεευρεΓβνΐιηυδ. Ηίεε 3γ1>ιΙγογ εςυί<1εηι

ρεΓ Ικι:<; νειΊ>3 βϊ^πίΠοαΓί, ςυχ ρΓεεϊ1>υ8 Μανίιΐ ίη

ρδβΐηιο χνι εοηαρίεχυδ, 3(1 Οοηπηιπη 3ϊ( *· : ΟαιΙί

Ιιιϊ νϊάΐαηΐ ηαϊΐιιάϊηβ» , πϊηιΪΓυηι πΐ63δ. Ναηι

ρτοΙ>α$Ιί, 3Ϊ(, ΰοτ ηιαιηι, ΐΐ \η»ρβχΊιΙ% ηοαα : \$ηι

ιηε ίχατηχηα»ΐ%, «< ηοη τβρεηα ε$ί ίη ηιβ ϊηϊηηϊίαι.

ΕδΙ ίκϊΐϋΓ ίάβιη, δι (Ιίεβδ : ΟοιιΙϊ («ί νϊάεαηΐ τεαί-

Ιηάϊηα : βΐ : ΟαιΙί (ηϊ α»ιΐηηίαηι ηοη ιυεοΐεηΐ.

ΪΝηηι φπ ΓεεΙυσι ίιιΐυεΙυΓ, όύΐϊςιιυαι ηοη νϊϋεΐ, βΐ

(|πι οϋΐίςυυηι ηοη νίιΐοΐ, οπιηίηο ΓεεΙυπα βρεείβΐ.

Ι(3ςυε ρεΓ δίπιιπιοΐίοπειη εοηΐΓβηϊ, 1>οηυηι ιΐίνίηίδ

ίη οευΐίδ οΙεηιοιίδίΓϊΐ, ρεΓ ςυοβ 3138 3ηΐηι» Γβειιρβ-

Γ3ΐ , ηυχ ρεΓ ϊηοΐκο'ίεηΐ'οιη ρΓϊπιο εοικίίίοπιιη

ΙιοηιΊηυηι ηοη 3ΐηρΙίυ8 3138 3 ηαΐυπι 1ΐ3ηεη3ΐ.

ΟιιβΓε βίε ίηΐεΐΐίςίπιυδ ηιεο υργΙι.ι, ςυαδϊ ^ΙεεΓείυΓ :

Οεϋϋ Ιυί ευπι πιο ίηδρίείυηΐ, βνεηυηΙιΐΓ 3 εοηΐη-

γϊο. Νοη εηίιη νίάεουηΐ ϊη πιε ηυ'κΐιιικιηι εοΓυηι,

ηυχ ιηίΐιί εοηΐΓ3ΓΪ3 βυηΐ. Ιάείτεο Ιυίδ 30 οευΐϊδ

Ηοε εηηβεσ,ιιοΓ, υ( ππ^ιπη 3138 1ΐ3ΐ)ε3Π), εί ρεΓ

νίΓΐυΙεβ ΓβουρεΓΟίη βίβδ ε]υ$ , ςιιχ 681 Ιβηςυβπι

εοΙηηι1>3 : (|»ο Ωΐ αϊ νοίατβ ροδδίηι, 3ε νίείϊ&ίηι

ηυίεδεεΓε : ςυϊείε Ϊ113 ηϊηιΪΓυη], ςυη ϋοιίδ βο ορε-

ΓΪϋυδ 8υίδ ηυίενΐΐ. ·

('χίεπιιη ροδί Ιιχε νοΗκι ηίΓδυπι άεδεΓ'ιρΙϊο ρυΙ-

εηι-ίΐϋΐΐίηϊδ βροιίδχ δυεεεοΊΐ , ει δίη^υΐβ ςυχ ηιΙ

ε1ε(|3ηΙΪ3ηι ϊρδίυδ Ι'βεεΓε ροδδαηΐ, »ρΐ3 ςιι.κ1;ιηι

δίιηίΐίιικίϊηο ΟΓηβηΙυΓ. Ν;ιηι εί εοη)3Γυηι ε]υδ νβ-

ηυδΐ33 ΙαυιΙπίιΐΓ, 61 άεη(ϊυπ) εοΐΐοεβίίο, 61 Ωο* ϊη

ΙϊϋΓΟ, ε( νοείδ δυβνϊιβδ, ει ϋβηβΓυπι πιΙιογ. Αίςυβ

Ικιπμι] οηιηίυηι Ιβυδ ρεΓ εοηνεηίεηίειη ο,ιιαπιο'βηι

εοιηρ3Γ3ΐίοηειη ςροηβχ αδδοΙνϊΐϋΓ. Είβηίιη εβρίΙΙί

εαρτίδ ϋ« 63)33(1 εοηβρίείεηϋββ 8β ρΓχ5βηΐΐου8 35-

8Ϊπ)ίΐ3ηΙυΓ : Ιοηδβηιηι νεΓΟ 8Γ«εε5, £βπ1'η>$ Γειίΐηιβ

^3ΐΐ(1εηΐε8, εηεοηιΊυηι α'εηΐίαηι εοηΐίείυηΐ. Γυηίευΐο

άβηίςηβ εοεείηεο Ιβοίυιη οοιηρ»ΓΒΐιΐΓ : οι ρβΓ εοΙ-

ΐ3ΐϊοηβηι ευιη ιηβϋ ρυηίεϊ εοηίοβ ^κηϊΓυιη

·» Π», ιι, 12. " Ρβαΐ. χνι, 2, 5.
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ιυβηΐυηι ΊηύίεαίυΓ. ΥεΓϋα 8ϋηΙ 1ιυ{υ3Γηθ(1ϊ : ί',οηια Α οέ κοκκοβαφεϊ τδ χείλος εικάζεται, κα\ τω \ίτύρο>

ίνα νείαΐ φτίΐ/ει εαρταταιη, ηαα; αρραηιεταηΐ άε ίϊα-

Ιααά. ϋβΗίιι (μι «κηΙ §τβρβ$ ΐοη$ατνηι, φαν άε

ίαναβτο α&εεηάεταηΐ, εΐ οηιηει [εΐηί ρεηιεΙΙοι Λα-

ΙεηΜ, νέηαε ΜβήΙίι ίηίετ εαι νΙΙα ε$ι. Ιαί>τα ίαα

ιηηί ϊηίΐατ [αηκαΐϊ εοεεϊηεϊ, ε! ΙοηηεΙα ίκα εΙεί)αη$

αι. Μαία ΐηω ϊιΐίΐατ εοπκπ ηια/ϊ ραηίο", ρτκίετ ϊά

φιοά ίη (β τείΪΜίΗΓ. ^αx οιηηϊβ ειιπι 8ΐιρβΓΪιΐ5 83-

Ιίβ ϊικ)>£3η4ο βϊηΐ βϊρΙίο»ΐ3, 8υρβΓν30»ηβυηι ΓυβΓίΙ,

είΐ'ΐιιηϋοηι εοηΐεηιρίαΐίοηηπι ΓβρεΙίΐϊοηβ ηιοΐεϋΐ'οηι

οηΓιοηΊ ηοίίπε βΐίο,ιηιη ογολγο. Οιιοϋ δϊ ςυίβ ιαιηοη

βΐϊαηα ιηοι1θ(1ίεί ηοιιιιίΐιίΐ Λβ ϋδΰειη βχρείίΐ, ρι·οριβΓ

βοβ, ςυ'ι ηυρβΓ ηοβ ηοη ηυ«1ϊνβΓβ : ϋΓβνΐΐεΓ Ιιοτυη»

χηΪΒΠιβΙιιηι δεηίβηΐ'ιβπι ρβΓειίΓΓεηιυδ. ΟαρΊΙΓι εοΓ-

ροπ8 ρεευϋ3Γεηι ([ΐιαιικίαιιι βΐ ιΐ'ι νοίβαιη 3 Γβϋιμιο

της |5όας ή παρειά καλλωπίζεται. "Εχει δε ή λέξις

οϋτως· ΤρΙγωμά σου άγέΛαι τωτ αίγωτ, αί ά> ε-

φάιη\σαγ άπύ τον ΓαΛαάδ. Όδόντες σου ώς άγέ

Λαι τών χεχαρμένων, αϊ άνέβιχσαν άπύ τον Λου

τρού, αϊ χάσαι διδυμεύουσαι, χαϊ άτεχνονσα ονχ

ίστατ έν αύτάϊς. Ός σχαρτίον χόχχΐΥον χεϊΛη

σον, χαΐ ή ΛαΛιά σον ώραΐα. Ώς Λεχνρον ρΊίας

μτ\Λύγ σου, έχτύς της σιωχήσεώς σου. ΤΩν άπάν-

των έν τοις φθάσασιν ίκανώς έξητασμένων περιττδν

αν εΓη διά της των αύτών θεωρημάτων παλιλλογίας

δχλον έπεισαγαγεϊν'τφ λόγω. Ει δέ τις καΐ νΰν τδν

περί των αύτών λόγον έπιζητοίη γενέσθαι, διά τους

άνηκόους των πρώτων εις τά δητά ταΰτα θεωρηθέν-

των ίι* όλίγων τήν διάνοιαν των αινιγμάτων έπιδρα-

εοΓροΓε ηβΙιΐΓΒΐιι ηαοεηΐ. Νβιτι ειιιη εο>'ριΐ8 ιιηίνβΓ- Β μούμεθα. Αί τρίχες τοϋ σώματος ίδιάζουσαν ίχουσι

δυιη νΐ8 ββηδϊΐϊδ ξΐιϋεπιεί, 3ΐ)δα,ιιε ςιια ηεηιο νίνεΓβ

ροδβεΐ, αυοιΐ δεπδυδ ίρββ δϊΐ νίΐα εοΓροπδ ; βοΐοβ

€3ρί1Ιοδ νϊάεπιυβ ει ραΠειη εοΓροηβ εββε, ει βειίδΐι

Ιίηιβη 03Γ8Γ8. Αιςιιβ Ιιαηε ρβι-Ιίδ Ιιιι]αβ ρΓορπεί»-

ιβιη β85β, όεείαταΐ Ιιοείρδυπι, αυοιΐ ηβφιβ βχυβίϊοαβ

ηβςαβ ββειίοηε, τείίςαί εοΓροπβ ϊηΒίαΓ, (ΙοΙοΓεπι

ΐ'ΛρϊΙΙί ρετείμίαπί. Ιΐβςιιε ευιη άε 8εηΙειιΙΪ3 (ΙίεΙί

Ρ»ιιϋηΊ 8ί, §1θΓί3 πιιιΗεηδ δίΐ 6θηΐ3, ςυϊρρβ ςιι*

ρεΓ είηείηηοί εαρυΐ εχοΓηει : άοεειηυτ ρ«Γ Ιιβηε

εαρίΙΙοΐ'υιη δροηδχ ρΓ3Ε(1ίθ3ΐϊοηεηι, ύεϋεΓβ ίΐΐοδ ΐ]υϊ

ϊη εβρίΐβ δροιι$χ εδββ ιηΐβΐΐϊςυηΐυΐ', ε( ρεΓ (]υοβ

{ΙΟΓΪα ΕεεΙεβίχ ίεεεϋίΐ, Ικι1>βΓβ βεβδυδ ΐη ροίεβίλ-

ΐβδυ»,ρ6Γ(]υβ δηρίβιιΐίαιη δειιδαιη οεευΙιαΓε : ςυβιη-

3(1ηιο(1ιιιη ΙϊΙιβΓ ΡΓονεΓίιΊοΓαιη ΙοηιιίΐυΓ, ευπι βΐΐ : ^

8αρίεηΐει αί>»εοηάνηι ίεηινηι " : ηϊιηϊΓυιη ςυί

ιιοη βχ βδρεειυ άε Ιιοηο ]ιΐι1ίείαιιι ΓβεϊυηΙ, ηοη

βυ5ΐ:»1α ϊ>οηαΐϊΐ εχρΙηΓαηΐ , ηοη οιΐοηίαϊ , η·η

Ιαοΐυί, ηοη »1ΐ6ΓΪυ5 δβηβϋδ ογ^ηπο Χ'δΐίιηϊΐίοιιβηι

1>οηϊ ρβΓπιίΐΙυη( ; δβϋ οηιηϊ βεηβη ιηοΓίϊΟοηΐο, ρεΓ

δοΐυιη βηίιηηηι ο1)ΐ3ΐα ηιεηΐί 1>οη3 3ΐηρ1βεΐηηΙιΐΓ 61

εχρείυηΐ : 3ΐςυβ Ιιοε ιηοϋο ιηυΗβΓβηι ΐΐΐαηι, ςυκ

βδΐ ΕεεΙεδίβ, βΙοΓίβ ([υαιίαιη εχοπιαηΐ, ηοη Ιιοηο-

]'ϊν>υ8 ϊηΐυιηεδεεηΐβδ, ηεςηε ρεΓ 3ΐ)]6εΙίοηεπι 3ηίπιί

Γβηυδ ΙηδΙίϋιΐδ ϊη ;ιη$ξΐΐδΐιιιη εο3ε(ί ; δεό Ίη βύνβΓδίδ

εαβίΐιιΐδ εαρίΙΙοΓυηι ϊη$ΐ3Γ $ε δεηδίκ εχρβΓίβδ ΛεείΒ-

Τ3ηΐεδ, εΓΐ3ηΐδί νεί δβεΐϊο ρΓορΙεΓ Οίΐεηι ίη Οηηδίιιηι,

νβΐ »ιΙ 1)8δΐϊ»δ, νεί ϊη ϊ^ηεηι βΐ^βεΐίο ρβΓίβΓεικΙϊ

6ίι. Ταΐϊβ 8Γ31 Ε1Ϊ38 ϋΐε, ςυϊ άβ Οα 1 α α (1 ΐδεβικϋΐ,

παρά τδ λοιπόν σώμα τήν φύσιν. Παντδς γάρ τοϋ

σώματος αισθητική δυνάμει διακόνου μένου, ϊ>ς 4νευ

τοϋ ζ?|ν φϋσιν ούκ !χει· ζωή γάρ τοϋ σώματος εστίν

ή αϊσθησις* μίνας δρώμεν τάς τρίχας καΐ μέρος

οδσας τοϋ σώματος, κα\ άμοιροϋσας αίσθήσεως.

Δείκνυσι δέ ταΰττν έπ\ τοϋ μέρους τούτου τήν ιδιό

τητα, τδ μήτε διά καύσεως μήτε διά τομής καθ'

ομοιότητα τοϋ άλλου σώματος και ταύτας άλγύνε-

σθαι. Επειδή τοίνυν κατά τήν Παύλου φωνήν, δόξα

της γυναικός έστιν ή κόμη, διά των πλοκάμων τήν

κεφαλήν ώραΐζουσα · τοΰτο διά τοϋ επαίνου τών της

νύμφης τριχών διδασκόμεθα, ότι χρή τοΰς περί τήν

κεφαλήν της νύμφης θεωρουμένους, βι' ων ή Εκκλη

σία δοξάζεται, κρείττους τών αισθήσεων είναι , κρύ

πτοντας διά της σοφίας τήν αΓσθησιν. Καθώς ή Παρ

οιμία φησίν 8τι Σοφοί χρύχτονσιτ αίσθησιν, οΤς

οΰχ δρασις τοϋ καλοϋ κριτήριον γίνεται, οϋτε τ^ γεύ-

σει τδ άγαΟδν δοκιμάζεται , ούκ όσφρήσει τε καΐ

άφή, ούδέ άλλα) τιν\ αίσθητηρίω ή τοϋ καλοϋ έπι-

τρέπεται κρίσις- άλλά πάσης νεκρωθείσης αίσθήσεως

διά μόνης τής ψυχής , τών κατ' έννοιαν φαινομένων

άγαθών έφάπτονται κα\ έπορέγονται, καΐ ούτω δοξά-

ζουσι τήν γυναίκα, τήν Έκκλησίαν, οδτε τιμαϊς

διογκούμενοι , οδτε μικροψυχίαις πρδς τά λυπηρά

συστελλόμβνοι · άλλά καν τέμνεσθαι δίη διά τήν ές

Χριστδν πίστιν, κάν θηρίοις ή πυρ\ βάλλεσθαι, κάν

άλλο τι τών λυπηρών ύπομένειν, τήν τών τριχών

άναισθησίαν έν τή πείρα τών άλγεινών ύποκρίνονται.

ϊη πογγιοΌ δφΉΐίαΌηυε εοΓροΓβ, εβρπιιϊδ ροΙΙίυιΐδ [) Τοιούτος ήν Ηλίας 6 έκ τοϋ Γαλαάδ άνασχών δασεΐ

Ιεείυβ , 3(1 οηιηεβ 1\τηηιιί ηιϊηβδ ηυηηυ.ιιη ηοη

ϊηΙεΓΓίΐαδ. Οιιίευηςιιβ ί^ΊΐυΓ 3(1 ϊπΓιΙαΙίοηβηι §εηε-

τοδί ίη Ιιοε ρίορηείβ αηϊηιϊ δείρβΟδ βυρΓ3 πιιιηιΐυιη

ηιιηε αηίνεΓδαηι αΐιοΐΐυηΐ, ε^εηΐεδ, ρΓβδεί, βΟΙίειί

ϊη πιοπίΊΙοιίδ, βηΐΓΪδ, εβνεΓηί* ΐεΓΓ», ςυίοιίδ ϋβηί-

ηιιε ιηυηάαδ ηοη 681 (ΙΊςηυδ " : Μ νεΓΟ ^Γβ^αΙπτι

ε'ίΓεβ ιιηίνβΓδί Ηιι]υ8 εβρυΐ εοηβρεείϊ, Εεείεδίχ

ίίίοπα ΓπιηΙ, αιΐ εοβίβδίεπι βταΐίαιη υιια ευιη ίΙΙο

(:»Ια3ΐ1Ί(ε ίΐβ εοηβεεηα'εηίεβ.

Οχίεπιηι 0»ρΓ86 βηίηιβίϊδ ίιι Ιιαε εηρίΠοΓυηι

ΙαυιΙαΓιοηβ ηιβηΐίο Γαεΐ3 βδΐ, Γογ13886 ρτορίειεβ

κα\ αύ)(μώντι τφ σώματι, δίρμασιν αίγδς έσκεπα-

σμένος, προς πδσαν άπειλήν τοϋ τυράννου άπτόητος.

"Οσοι τοίνυν κατά μίμησιν τής τοϋ ιτροφήτου μεγα

λοφυίας τοϋ κόσμου παντδς έαυτοϋς ύπεραίρουσιν,

ύστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι έν δρεσι κα\

σπηλαίοις, και ταϊς όπαΐς τής γης , &ν ούκ Ιστιν

άξιος 6 κόσμος· ούτοι άγεληδδν περ\ τήν τοϋ παντδς

κεφαλήν θεωρούμενοι, δόξα γίνονται της Εκκλησίας,

έπΐ τήν ούράνιον χάριν τώ Γαλααδίτη σνιναναβαί-

νοντες.

Τδ δέ τής αίγδς ζώον εις τδν τών τριχών Επαινον

παρελήφθη, τάχα μέν, δτι κα\ ή φύσις τοϋ τοι ύτου

"1 Ιογ. χι, Ιδ. ·' Ργου. χ, 14. *' ΙΙευ. χι, 37, 38.
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ί-όου καταλλήλως πρδς τήν γένεσιν των τριχών κατ- Α ΐ]ΐιο<1 1ιυ]υ8 αοίοιβίίδ

ισκεύασται ώστε αίνιγμα τοϋ διά τών τριχών κόσμου δίΐ 2>ά ρΓοΓει-οοαΌδ ρίΐοδ

οαίοτι ίάοοεε οοηιραπιΐϊ

Ϊ13 ΗΙ οπιαπιβιιΐϊ εβρίΐ-

Ιογιιοι Ίιάά%ο ηηχάΆτη Ιιοε ίρδυοι βοίοιβΐ δίι,

φιοά 3 ηΒΐιίΓα ρίΐοδ άβοδοδ ΙιαββΙ. νβΐ ςυοα" ρβΓ

£3X3 δϊηβ υΐΐα ρεάυιο ουβοδίοοε Ιβοαβί, 61 είι·ε»

νιτίϊοββ οιοοίίυοι νβΓδείυι·, ρβΓ Ιοεβ (ταοβΐΐο ά'ιΰι-

είΐία ρΓΚίυρίαςυβ (ίϋβοίβι· ϊοοβάεοδ : ίιΐ ςοοά »ρΐβ

αά β08 3οοοπιιηοίΐ3ΐ)ίΐιΐΓ, αυί ρΓίβείβΓβ αβροηοα

νίιΊοΙίδ νίβιο οοηΓιεϊυιιΙ. βεηίαυβ (ΙϊχογϊΙ ΓοΓδβο

ιΙϊολιμ, ρκιρΙβΓβ* ρβΓ 1)38 »ά οαρίΐϊβ βιιοοοιίυιο

βΐίςυίά1 βοοβάβΓβ, ςυοά βοίοιβΐ Ιιοο 3ϋ πιυΙΐ3 1ε§3-

1ί3 δαΟΓΪϋοϊί» δίι 3 Μοββ ϋδυΓρΰΙιιιη. δείο βΐίβοι

ϊη χηι^σιαίίδ ΙίΙ)Π ΡΓονβι·Ι)ίθΓυοι ϊηΙβΓ ηοβιοοΐ" ϊΐΐα

ςΐ)33 Ιιεοβ ίηοβιΐιιιιΐ, ουοιβΓβη ΙιϊΓουιο άυεβοΐβοι

εαρΓβΓοιη βΐ-βββοι. Ρ« αυο ηοβίΓβ α,οίάεαι Ιιο]υδ-

Β ιηοιϋ οοη,]οοΐυΓ3 βδΐ : Ουοανίδ ίοδίίΐυΐυυι, 31) υηο

3ΐί(|ΐιο οοερίυοι, ϊη οιυίΐοδ αυβδί ιΙίιΙίΐυΓ, υΐ ίο »Γΐβ

Γ6ΓΓ3ΙΊ3 ΕίΙΙβΠΟ 830ΓΪ6 ίΐκΐίοαηΐβ» 30610Γ601 θ]ϋδ

3Πίδ 0686 ΤΙΐΟΟβΙυΟΧ, 86130(130) 6ΟΓ0ΠΙ 001111110),

ιιυί ροδί ουοο Ι'βιτί βΙβοοΓοίίοοβιο ΙχβείβΓυηΙ, 3ά

ίρδυοι ΓβΓεπιοΙ. Εούειο ιοοάο Γβί ρβδΙΟΓίβΒ ρι-ίαιυδ

ίαείοΓ Α1>β1 βχδΐΊιϊι, Οβίο ιςηεαίιίοηίβ, νβο3ΐοπ3β

ΝβοιΙιΐΌΐΙ, νίΐίυοι ευΙΐοΓ» Νθ6, Εηοδ ίο ϋβυοι ρπ-

οιυβ δρβΓΐδδβ άίοίΐυι·, αιΐβοςυε ηααΐΐα άβ Είιΐβπ»

836ΓΪ8 Ιιυϊυδπιοάί ΠοΒίίηΙβΙΙί^βΓβ: πίηιίπιπι ροδίβί-

αυβοι αουβ αΐίςοΐά ίοβίίΐυεπί, Ηοε ίρδυοι ΐοβίίΐα-

Ιυιο άβίοάβ ρ6Γ ϊιηίΐαΐϊοηβπα ίο νίΐβιο Ιιοοιίουοι

ρΓ0ΟΙ303δδβ. 0ΐ13Ο1θ1)ΓβΟ1 0001 10 Ζβίο άίνίοΟ ρΓΟΓ-

808 6X10116 80ρΓ3 65616Γ08 δβδβ £6386ΓΪΙ Ε1Ϊ38, ς03δί

γενέσθαι το ζώον, τδταϊ; θριξ\ φυσικώς δασυνόμενον

ή ότι δια τών πετρών άνολισθήτως βαίνει , καΐ περί

τάς κορυφάς τών δρέων αναστρέφεται , διά τών

δυσπορεύτων χα\ άποτόμων εύθαρσώς τήν ιιορείαν

ποιούμενον όπερ τοις τήν τραχεΓαν της άρετής δδδν

κατορθοϋσι προσφυώς*. Μάλλον δ' άντις εϊποι διά τδ

πρδς πολλά τής νομικής Ιερουργίας ύπδ τοϋ νομοθέ

του παρειλήφθαι τδ ζώον, συντελεϊν ταύτας τη κε

φαλή πρδς έγκώμιον. Οίδα δέ έν τοις τής Παροιμίας

αίνίγμασιν έν τοις τέσσαρσι τοις εύοδουμένοις , Εν

καΐ τοϋτο τών καλώς διαβαινδντων άπηριθμήσθαι

τδν τράγον τδν ήγούμενον τοϋ αίπολίου. "Ο δέ περ\

τούτου στοχαστικώς ϋπονοοϋμεν, τοιούτόν έστι ' Πάν

επιτήδευμα δι' ένδς άρχόμενον είς πολλοϋς διαδίδοται·

ώς έπΐ της χαλκευτικής ή Γραφή τδν θόβελ εύρετήν

τής τέχνης είποϋσα , πάντων τών μετ' αΰτδν μετα

χειρισμένων τοΰ σιδήρου τήν έργασίαν ές Εκείνον

άνάγει τήν έπιστήμην ούτω καΐ τής ποιμαντικής δ

"Α6ελ ήγήσατο, κα\ Κάιν τής γεωργίας, κα\ τδν

Κεβρώδ άρχηγδν λέγει τής κυνηγετικής επιστήμης,

κα\ τής άμπελουργίας τδν Νώε, και τής εις θεδν

έλπίδος τδν Ένώς φησιν άρξασθαι· και πολλά τοιαύτα

παρά τής άγιας Εστί διδαχθήναι Γραφής, οτι ένδς τι

έπιτηδεύσαν-.ος εισήλθε κατά μίμησιν είς τδν βίον τδ

έπιτήδευμα. Επειδή τοίνυν τοϋ θείου ζήλου διαφε-

ρίντως κατά π3σαν έξοχήν δ Ηλίου καθηγήσατο, δσοι

μετ' έκεϊνον τδν εκείνου μιμησάμενοι ζήλον, τοις

αϋτοίς ϊχνεσι τής τοϋ προφήτου παρρησίας έπηκολού- β (Ιυχ ΓβΙίςοοΓΟίο ίο 1)30 ρβΠβ Γ30ΐαδ :^ (|θίθϋηςοβ

θησαν, αίπδλιον γεγόνασι τοΰ ήγησαμένου τής τοιαύ

της ζωής, οϊτινες δδξα τής Εκκλησίας κα\ έπαινος

γίνονται , είς τδν τών τριχών καταταγέντες κδσμον,

ών ή αισθητική ζωή κεχώρισται και ήλλοτρίωται.

Διά τών ομοίων πληροί χαί τοις όδοϋσι τδν έπαινον.

Ούτοι δ' άν εΐεν οι τρέφοντες δΓ έαυτών τής Εκκλη

σίας τδ σώμα, ους βούλεται μέν πάντοτε ώς άπδ λου

τρού καθαρούς δρ3σθαι , άπερίττους διά παντδς τάς

τρίχας, ώς άπδ προσφάτου κουράς· κατά δέ τδν τδ-

κον τών άρετών διδυμεύοντας , τής διπλής καθαρδ-

τητος γενομένους πατέρας, τής τε κατά ψυχήν, κα\

τής κατά σώμα θεωρουμένης· ώς έξδριστον είναι τών

όδδντων τούτων, παν τδ άγονοΰν έν τω κρείττονι.

Τδ δέ σπαρτίον τδ έπΐ τοϋ χείλους τιθέμε'νον, τήν

μεμετρημένην τοΰ λδγου διακονίαν παραδηλοϊ τω β βχΙοπιιΊηοΙιΐΓ, ςαίαιιαϊα ίο ΓεΙΐΠεβΙίοοε 1)θθί 081

αίνίγματι, δπερ δ Προφήτης φυλακήν τε κα\ θύραν

περιοχής κατωνδμασεν δταν έν καιρφ άνοίγηται τδ

στδμα τοΰ λδγου, κ*\ κατά καιρδν κατακλείηται. Μέ

τρου δέ δνομα τδ σπαρτίον είναι, παρά τής προφη

τείας τοΰ Ζαχαρίου μεμαθήκαμεν δτι σπαρτίον γεω-

μετρικδν έν χερσ\ν είχεν δ έν αϋτώ λαλών άγγελος.

Τδτε δέ μάλιστα τυγχάνει τοΰ μέτρου δλδγος, όταν

περικεχρωσμένος τύχη τω έρυθήματι, δπερ τοΰ αί

ματος τοΰ λυτρωσαμένου ήμας αΓνιγμα γίνεται. Έάν

μέν τις κατά τδν Παύλον λαλοϋντα έχει έν έαυτώ τδν

Χριστδν, τδν Εδίω αΓματι λυτρωσάμενον ήμάς, ούτος

Εχει τδ γεοίμετρικδν σπαρτίον έπΐ τοΰ στόματος , τή

βαφή τή αίματώδει καλλωπιζδμενον.

"Ρδ3ΐ. οχι, 5. »·Ζ»οο. π, 1.

ροδίίΙΙυοι ίιοίΐ3ΐϊ ζοίοπι ο]υδ, Υ68ΐΊ^ί3 ΙϊυεΓίαΐίδ ίο

Ιιοο ρΓορίιεΐ3 δεουΐί δυοι, ϋ νοίοΐ ςυίιΐβοι ςΐΌΧ 03-

ρΓ3ΓΪ0δ ΪΙΓίυδ ΓΐΟΐί δΙΙΠί, (]0Ϊ ρΓΪΟΟΟρδ Ι3ΐίδ V ϊ 1 Η1

βυοίοΓ 6Χ8Ϊ81ΪΙ. Ιίϋοιη Ιαυδ ε( ξΙοηβ ίί ιι η I Εοοίβ-

δίχ, δοΐεοΐί υΐ εβρίΙΙοΓυαι δϊηΐ οπΐ3ΐηεηΐυοι, ευιο

6608111)10 νίΐα Ιοοιιιη ίο βϊδ οοΐΐοοι Ιΐ3))63(. Εοάβαι

Ο10(Ιθ (ΙοπΙοδ 611310 ΙαΐκΙίΙΙ, ρι.Τ ςΟΟδ ΓθΓΐ3δδίδ ΪΙ1Ϊ

δυηΐ ίιιίεΐΐί^εοϋί, α,υί Εεοίβδίχ εοΓραδ ΒΐιιηΙ. Μοβ

νυΐι δοοιροΓ εοοδρίοί ρυΓΟδ, ςο3δί (Ιί^ΓβδδΟδ ρηοιοαι

3 13Υ30ΓΟ : 6( ρίΙΟΓΟίο εορίβ ιηίοίοιο (,τ;ιν;ιΐ08 6δ8β,

ςιΐ3δί Γεεεοδ Ιβοδοδ ; 61 νίιΊοΙιιο) ίοΐεηηι Γβουο-

(Ιίιαίε ^εοιίοίβ Γβΐίοιίδ ίιΐδϊςοβδ, οι ροΓίΐβΐίδ οΌ-

ρίίΟΪδ ρ3Γ61ΐΐ68 Γΐ30(, 1010 (|1136 ΪΙΙ 3ΟΪΙΠ0, (ΟΙΟ φΙΟί

ίο οοΓροΓε οοοδρίοίαΐΟΓ : βϋεοςυε 3 (ΙβηΐίΙιυδ Ιιίδ

δ(6ΓΪΙβ. Ρϋηίουΐοδ 3υ(βοι ίο ΙαΙίΓΟ οοΐΐοοβίυδ, οιοο-

δΐιτα ςοαάαοι είτοιιηίδοηρίαοι δεΓΟίοοϊβ υδυτρβίίο-

0601 10 26Ι)ί£Ι03ΐ6 00131, ίΐΙ 1|ΙΙθϋ ΙΊ'ΟρΙΐΟΐϋ ΟΙΙδΙΟ-

άΪ3αι εΐ ΟδΙίυαι οοοιρΓεδδίοοίδ 3ρρεΙΐ3νίΙ : οιιηι ίο

ΙεοιροΓβ 3(1 Ιοηυβικίυιη Οδ ηρετίΐιΐΓ, 6( δυο ιειηροΓβ

ΓΟΓδυδ υοοΙικΙίΙιΐΓ". Ρυηίοιιΐυοι 3ΐιΙεοι οιεοδΟΓΧ οο-

1060 0586, θΌ ΙίΙιΓΟ ρΓΟρΗοΙΪΧ /.:ΐθΙΐΛ1Ί;6 θ'ίθ'ί6ίΐΟΙΙδ'<>.

Η3ΐ)6ΐ>3ΐ ειιίιο ίο οι.ιοίΐιυδ 3ηςεΙιΐδ ίο ίρδο Ιοηηεοδ,

ΓυοίουΙυοι ηοο Ιοιταπι ιιιεΙΪΓί Ιιοιοίοεδ δθίεο(. Τυοε

3ϋΐ601 0Γ31Ϊ0 013X1016 δ03Π1 0160δΟΓ301 000δ6(]θί-

1θΓ, 61101 3 ΓοΜίοε 0θίθΓ3ΐ3 6δΙ, ςθ% 6δΙ ΧΟΪ^ΙΟβ

δίΟ^οίοίδ ίΐΐίιΐδ, 3 ηιιο ΓεύεοιρΙί δυσιοδ. ^03Γ6 δί

<ΐυίδ 30* εχοοιρίυοι Ραυίϊ ΟΐΓίδΙυιο 1 1 1 86 Ιο^υειι -
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Ιβηι Ιιβ&εΐ", ςυί ρΓορπο ηοβ βαη^ϋίηβ Γβϋβιηίΐ, εΐίβηι Γυηίεϋΐυιη ίΙΙυπι ^εοπκίπειιηι ΙιαοεΙ ιη ΟΓβ,

8;ιη»υίηβη Ιίηείηη οπμΙιιπι.

Ου* βυΐεπι δεςυυηΙιΐΓ νειΊ)3, ίηιΟΓρίΌΐηΓιο δΐιηΐ Α

ρΓ%ϋβ(1εηΓΐ3 3}ηΐ^π)3(ϊ$. Νβηι ΓυηίεοΙυπιίΙΙυπι εοο-

ειηβιιπι βχροηίΐ Ιοςυβίβηι είεβαηΐβπι, ςυβ νοοβ

πΐΓίΐιηι ρυπίϊδ ει ηιοιΙοΓαΐϊο δίβηίίϊοαίυι·. Εΐεη'ιηι

ςυοά 3εειΐΓ3(β εΐβ^τηδ εδί, βίςυβ ίρβο ϊη νί^ΟΓβ $6

εοηδρίεϊεηά'υηι εχΐιίήεΐ, ίι! ηεςοε ίηιηκιΐυπιιη, ηε-

ςιιε εχοΐεΐυηι βεΐ. Οαπι νότο ι-'είηϋε ρεΓ ηκιΠ ριι-

τιΐοΐ εοΓίίεεπι ςβηβδ οΓηαΐ, ίηδίβηεηι φΐηοιιΙ.ν.ιι ίη

Ιοοηίδ ρεΓΓεείίοηειη δροηδκ ΐπίππί. ΥυΙι επίιη βί-

ριιίΙίι αΓβ, ηοη 3ΙΪ3 ςυβάαηι ίη Γβ ϊ'αιπη 6836 Ιΐιε-

«μιιπιιιι ίρβίιΐδ, δεά ίρδβηι &υί ίρβΐο» Ιΐιεδϊυτιιιτι

6886 ; φΐίρρε ςιι» οηιη'ιβ Ιιοηί «ρραταίαιη ίη 86

οοιιιρΙεεΐ3ΐιΐΓ. Νβηι υΐ εοπίεβ εοηΐίηείυΓ ίιΐ ςυού

οβευΐεηΐυιτι εβί ίη ιιιαίο ριιηϊεο, «Ίο ε(ί3πι <1εηιοη-

8ΐΓ3ΐ εοηΐίηεη Ιΐιεδβυηιηι ε] υ 3 ίηΐεηοτειη ρυΐεηπ-

'ϋ δ* έφεξής λίγο;, έρμηνεία έστί; τοΰ πρδσθεν

αινίγματος. Λαλιάν γάρ ώραίαν δνομάζει το σπαρ-

τίον τδ κόκχινον, δι* ου πάλιν σημαίνει το χαθαρδν

χα\ Ιμμετρον. Τδ γάρ ακριβώς ώραΐον, χα\ έν τψ

ίδίψ κζιρψ της άχμής προφαινδμενον, ουτε άωρδν

εστίν, ούτε έξωρον. Τω δέ λεπύρψ της έόας τδ μήλον

τής παρειάς ώραίζων, μεγάλην τινά προσμαρτυρεΓ

τή νύμφη τήν έν τοΓς άγαθοΐς τελειότητα. Σημαίνει

γάρ μή έν 4λλψ τιν\ τδν θησαυρδν αύτή παρεσκέυά-

σθαι, άλλ' αύτήν είναι θησαυρδν έαυτής, παντδς

άγαθοΰ παρασκευήν έν έαυτή περιέχουσαν. Ός γάρ

τψ λεπύρψ περιέχεται τής (άας τδ έδώδιμον ούτως

ένδείκνυται τψ φαινομένψ κάλλει τοΰ βίου τδν ένδον

αύτής θησαυρδν περιέχεαθαι. Ούτος ουν έστιν δ χρυ-

πτδς θησαυρδς των έλπίδων, δ Γδιος καρπδς τής ψυχής,

ιικίίηβ ΪΙΙ3 νίυβ, ςιΐίβ βυΐ) 3$ρεεΐυιη εαά'ιΐ. Ηίε ** δ τψ έναρέτψ βίψ καθάπερ τιν\ (5όας λεπΰρψ περι

(αΓ 681 οεευΐΐυβ ΗΙβ βρει Ι&οδαιιηΐδ ρι-ορπυδ βηίπιί

ΓπιεΙιΐδ, ψιϊ νιο νϊχΐυΐί εοηδεηίαηοα ςιιαβϊ ο,υο-

ά»ιη ηιαίϊ ρυηίεί εοΓίίεε εοηΐϊηείιΐΓ. Ουοά 3υΐεπα

βιΜίΙυι- : Ρτβΐΐΐ χά ηιιοά ϊη (β τεύεείατ ; η3ηε, υΐ

ιγοϊΙγογ, 8βη(εηΙΪ3ΐη ΙιβυεΙ, ηοη 1»ηι βχ 63(*εηΙϊ-

Ιηιβ 8υΙ> 3δρεεΐυηι Χ8ΐϊιιΐ3ΓΪ Ιβικίεπι ηβηε <1βϋβΓο,

ηυβίεηυδ 1)χενεΓθΪ8εχροηυηΙυΓ : ςυηπι εχϋδ, ςυχ-

ευηςυε βίΐεηΐϊο Ιβ£αιιΙατ, ΐη^ϊωΐϊοηεπι ςυ* ρβτ

νεΓ*33 ΠβΙ, βΟιι^ϊϋπΐϊα. 0αοιιιαι1ιιιθ(1ιιιη εηϊηι \ά,

φιοά 0Γ31Ϊ0 ηοη ββΐ, δίίβηΐίυπι 6836 8ΐ3ΐυϊπιιΐ8, ίΐϊ

8Ϊ ςυοιΐ & δίίβηΐίο εβί άίτεΓδυηι, οΓβΙίοηειη ςυϊδ

6356 οΊχεηΐ, ηοη βΓΓοΙιϊΐ. Νίηι 'ιά Γβΐίοβηιυδ, ςηοά

νβΓΟΪδ βηυηΙί3Γ6 ηοη ροδδυηιιΐδ. 8ϊ βΓ^ο ΐΙΙυά

κρατούμενος. Τδ δέ, Έχτίς τϊ\ς σιωπήσεώς σονΎ

ταύτην οΐμαι τήν διάνοιαν έχειν, δτι Ό έπαινδς σου ούχ

έκ των φαινομένων τοσοϋτδν έστιν, όσα τω λόγω μη

νύεται · άλλά μάλλον, όσα σιωπή άποκέκρυπται τήν

τοΰ λόγου διαφεύγοντα μήνυσιν. "Οσπερ γάρ τδ έχ-

τδς τοΰ λόγου ή σιωπή νοείται, ούτω τδ έκτδς σιωπής

τδν λόγον νοων τις, ούχ άμαρτήσεται. Εκείνο γάρ.

σιωπώμεν , δ διά τών δημάτων άδυνατοΰμεν έξ-

αγγεΐλαι. ΕΙ ουν τδ έκτδς έκείνου ή σιωπή νοείται,

τδ έχτδς σιωπής άκόλουθον πάντως τδν λόγον οΓεσθαι.

Οΰκοΰν δ ειπών, ότι Έχτύς Π)ς αωπήσεώς σον,

τοΰτο σαφώς τώ λόγψ παρίστησιν, δτι καλά μέν έστι

χαΐ μεγάλα τά τψ λόγω φανήναι δυνάμενα, δσα έκ-

ςαθ(1 0Γ31Ϊ0ΙΙ6 ηοη εοηΐίηβΙιΐΓ, δϊΐεηΐϊιιιη β8ΐ, εοη- ρ τός έστι τής σιωπήσεώς σου. Τά δέ τοΰ λόγου έχτδς,

εβ«|ΐιϊΙυΓ οηιηίηο ρυ(3η<1υηι, \ά εββε οτ'αΐίοηεπι, τά τή σιωπή καλυπτόμενα, τά άδρ>\τά τι κα\ άνεχ-

ηυοά βχΐΓ3 δϊίβηΐίυηι βΐΐ. 0«3Γβ ουπ> όίεϊΐ : ΡταΧετ φώνητα, πάντως χα\ θαυμασιώτερα τών έχφωνουμέ-

χά ηαοά ϊη Ιε τεϊκεΐιιτ, ηοε ναΐΐ ηβυά (Ιυοίε, ρΓΧ- νων έστίν.

εΐ3Γ3 ςυϊιίειη βΐ ηΐ3£η3 6386, ςυχ ϊηάίε3π ΟΓβΐίοηβ ροβείηΐ, <\αοά ηίπηϊΓυπι εχΐΓβ δϋεηΐίυηι ρο8ϊΐ3 βϊηΐ,

βίίβηΐίο νβΓΟ Ιεεΐ3 βΐ ίηεβ'βοίΐίβ, πιοάίδ οαιηίΐιυδ ιπ3]ογ3 ει 3(1ηιίΓ3ΐ)ΊΙϊθΓ3 6886 ϋδ, ςιιχ ΟΓαΓιοηβ ρΓΟ-

ΓβΓυηΙϋΓ.

Νυηε εΐίβπι ίΗ3, «ιιιλ: δεςυυηΙαΓ, αυιϋαπιιΐδ εη-

εοιιιία , «ιιιογπιιι δεηΐεηΙΪ3 εοηδίηιίΐϊδ 681 ΐ ΙΗ

ρυΐεο, ευ]υδ 05 εοηιηιβηιοΓΐΐ ηϊδΙΟΓίβ ΙβρΜε ς\ηνί

βίε ιηυηίΐυαι Γυϊδδβ, υΐ οΊΟϊευΙίεΓ ε]υ8 ηςυ» ίτυϊ

ρυείΐχ ρββεεηΐεβ ροδδεηΐ : άοηεε εο (Ι6ΐ3(υ$ Ιβεοο,

Ιηρίιίειη 3*3 ΟΓε ρυΐεϊ 8ΐι1)ηιονίΙ , ει 3(]υ3 Γερίεΐίδ

ν35Ϊ3, εχ ηυΐυαβ ϋϊυβΓυηΙ μιο^οβ, ίεεϊΐ ιιΐ αϋυηιΐε

Άκούσωμεν δέ και τών έφεξής έπαίνων , ω*

ή διάνοια τψ τής Ιστορίας έοικε φρέατι, ψπέρ τις

λίθος έπέχων τδ στόμιον, 4πορον ποιεί ταΐς ποιμαι-

νούσαις τήν μετουσίαν τοΰ ύδατος· άλλ' δ Ίαχώβ

έπιστάς άναμοχλί^ει τε τοΰ στομίου τδν λίθον, χα\

πλήρη τά ποτιστήρια ποιήσας τοΰ ύδατος, έδωχε τοις

θρέμμασι κατ* έξουσίαν έντρυφήσαι τών ναμάτων.

ροΐα Γ66Γβ3ΓβηΙ ·*. Ει ΐ)ΐι« 13ΐΐ(*εηι Ϊ1Ι3 3υηΙ, ϋ Τίνα τοίνυν εστίν, 4 τώ τοιούτω φρέατι προσειχά^ο-

ςιΐ£ Ι3ΐϊ ευηι .ρυΐεο εοηιρβΓβηιυδ ? 8εχαφηια τε-

φηχ <υη(, εΐ οείοζίηία €θηαΛϊηβ, εΐ ίανεηεαίατιιηι

ηοη ειΐ ηαηιεηι». ΙΊια ε&ι εοΐαηχόα ηιεα, ρετ[εαα

νχεα. ϋηϊεα εεΐ ηιαίτϊ «««ε, εΐεεία ίΙΙί ι/"«' ρερεήί

«ατη. 4}ιιίδ ϊ^ϊΙογ ηηίιίδ Ιβρ'κίεπι οΐιβευπίβΐίδ Ιιυ]υ»

νυΐνεηιΐο δα1)αιονεΙ)ίΐ? ςυίβ αΐχΐίίοπιιιι δεηδυυηι

3<]υ3πι 6Χ3ηΐΐ3ΐ)Ί(, ηυχ ηιιίάεηι υβςυβ 3άεο δίΐ3 ίη

ρΓοΓυηάΌ εβί, υΐ ηοδΐΓ3 63ηι Γ3ΐίο ηεςυββΐ 3ΐιίη-

Β6Γβ? ΕηίπινεΓΟ Γβειε ηιβ ΓβεεΓβ βγοϊΙγογ, ουηι νβ-

δίΓίδ βυηουε Ιεδίηΐυηι Γαεϊο, εο^ίΐ3ΐίοηειη οογοπι ίη

κοίοδ ΠΙοδ ε»(1εΓβ. ηυοβ ΑροδΙοΙυ» ηίδ νεΓϋίδ ;ιρ-

μεν ; Έξήχοτζά είσι βασΙΛισσρι, χα'ι όγδο7\χοπα

χαΧΧαχαΧ, νεάηδες ων ούχ ίστιν άριθμός. Μία

έστί περιστερά μον, τεΛεία μου. Μία εστί

μητρί αύτής, έχΛεχτιχή έστι τή τεχονσχι αυτήν.

Τίς ουν ήμΐν άποχυλίσει τής άσαφείας ταύτης τδν

λίθον ; Τίς έξαντλήσει τών νοημάτων τδ ύδωρ ούτως

έν βάθει χαταχείμενον, ώς άνέφιχτον είναι τώ ήμε-

τέρω λόγψ ; Άλλά μοι καλώς έχειν δοχεϊ τούτο ταϊ{

άχοαΐς ύμών διαμαρτύρασθαι, ότι τδ ταΰτα γνώναι

μόνων εκείνων έστ'ιν, πρδς ούς φησιν δ Απόστολος ·

ότι Έν παντί έπΛουτίσ&ιχτε, έν χαντϊ Λόγω, χαί

Μ Η Οογ χιιι, 5. " Ο η. χχιι, 10 8^1].
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ίν πάση γνώσει. Ή δΕ ήμετέρα πενία των προ- Λ

κειμένων τοΰ λόγοϋ θησαυρών περιδράξασθαι άδυνά-

τως Εχει · πλήν ώ; άν τοΰ τή; αργία; χατακρίματο;

Εξω γενοίμεθα, δια τον Ερευνάν τά; Γράφος ήμΐν

νομοΟετήσαντα ■ μικρόν τινα κα\ τούτοι; Ιδρώτα

προσθεΐναι »ύ κατοκνήσομεν. Φαμεν τοίνυν δόγμα

τι των άστειοτέρων τήν έν τοϊ; ρ\ητοϊ; τούτοις φιλο-

σοφίαν δια τών επαίνων της νύμφης ήμΐν παρατίθε-

σθαι. Το δε δόγμα τοιοΰτόν έστιν · Οϋ μετά της αυ

τής ακολουθία; καΐ τάξεως κτίζεται τά βντα και άνα-

κτίζεται. "Οτε μεν γάρ κατ' άρχάς διά της θείας

δυνάμεως ή της κτίσεως ύφίστατο φύσις, έφ' εκάστου

τών δντων άδιαστάτως τή άρχή συναπηρτίσθη τδ

πέρας, πάσι τοις έκ τοΰ μή δντος είς τδ είναι παρα-

γενομένοις δμοϋ τή άρχή συνανασχούση; τής τελειό-

τητος. "Εν δε τών κτισθέγτων κα\ ή άνθρωπίνη φύσις ·

εστ\ν, οΰδΕ αύτή καθ' όμοιότητα τών άλλων εκ προ

αγωγής προελθοϋσα Επί τδ τέλειον άλλ' άπδ τής

πρώτης υπάρξεως συμπλασθεϊσα τ}) τελειότητι.

'Έγέτετο γάρ, ώς ό Λόγο; φησ\, κατ' εΧκόνα θεοΰ

χαϊ όμοίωσιν. "Οπερ Ενδείκνυται τδ τών άγαθών

άκρότατόν τε καΐ τελειότατον. Τί γάρ άν ύπέρτερον

εύρεθείη τής πρδς θεδν δμοιώσεως ; ΈπΙ μέν ουν

τή; πρώτης κτίσεως, άδιαστάτως τή άρχή συνανεφάνη

τδ πέρας, κα\ άπδ τής τελειότητο; ή φύσις τοΰ είναι

ήρξατο. Επειδή δέ τψ θανάτω διά τής πρδς τήν

κακίαν <τχέσεο>; οίκειωθεϊσα, τής έν τώ άγαθώ δια

μονής άπερ^ύη · ούκ άθρόαν καθ' δμοιδτητα τής

συστάσεως τής πρώτης Επαναλαμβάνει τήν τελειό

τητα, άλλ' δδω τινι πρόεισιν ΕπΊ τδ μείζον, διά τινο; (

Ακολουθίας κα\ τάξεως κατ' δλίγον άποσκευαζομένη

τήν πρδς τά Εναντία προσπάθειαν. Έπ\ μέν γάρ τής

πρώτης κατασκευής, ουδέν ήν τδ κωλύον συνδραμεϊν

τή γενέσει τδ τής φύσεως τέλειον, κακία; ούκ ουση; ·

Επί δΕ τή; δευτέρα; άναστοιχειώσεω; , άναγκαίως

ή διαστηματική παράστασις συμπαρομαρτεί τή Επ

ακολουθήσει πρδς τδ πρώτον άγαθδν άνα-ρεχούση, ·

διότι τή ύλική προσπάθεια συνδεθεϊσα διά κακίας

ήμών ή διάνοια, κατ' δλίγον, ώσπερ φλοιού τίνος τοΰ

περιέχοντος διά τής άστειοτέρας άγωγής περιξυο-

μένη, τήν συμφυίαν άπωθεϊται τοΰ χείρονος. Τούτου

χάριν πολλά; εΓναι παρά τώ ΠατρΙ μονάς μεμαθήκα-

μεν, κατά τήν άναλογίαν τής Εν Εκάστω πρδς τδ κα-

λδν σχέσεως, κα\ τής τοΰ χείρονο; άποστάσεως, Ετοι-

μαζομένης πάσι τής άντιδόσεως. Ό μΕν γάρ τις Εν

αρχή τής τοΰ βελτίονό; έστι βρώσεω;, άρτι καθάπερ

Εκ βυθοΰ τινο; τοΰ κατά κακίαν βίου πρδς τήν μετ-

ουσίαν τής άληθείας άνανηξάμενος · τώ δέ τις γέγονεν

ήδη δι' Επιμελείας προσθήκη τοΰ κρείττονος· άλλος

Επιπλεϊον διά τής Επιθυμίας τών άγαθών Επηυξήθη ·

δ δέ μέσης Ι/ει τη; τών ύψηλών άναβάσεω;· Ετερο;

χαϊ τδ μέσον παρέδραμεν * εΐαί δέ τινε; κα\ οί τούτων

έαυτοϋ; ύπεράραντε;· άλλοι κάκείνου; παρή)ασαν·

κα\ ύπΕρ τούτου; Ετεροι πρδ; τδν άνω δρόμον συντεί-

νονται · κα\ δλω; κατά τήν ποικίλην τών προαιρέ

σεων διαφοράν Εκαστον ό θίδς Εν τω ίδίω δέχεται

τάγματι, τά πρδ; άξίαν'άποπληρών τοΐ; πάσι, και

. ρεΙΙβΙ : 1η οηιηι'δκί οριιίεηΐϊ [αείΐ εϋίε, ίη οηιηϊ $ετ-

ηιοηε, εΐ ϊη οηιηϊ εοαηϊίΐοηε ". ΝοβίΓβ νεΓΟ ρεηυηα

))Γορο8ϊΐο8 ιιοΐιίδ ϊη Ιπβεβ νβΓΐ)Ϊ8 ΐυβδίΐίΓΟδ εοιη-

ρΓοΙιοηιΙβΓβ ηυΐΐο ηιοιίο ροΐεδί. Νε Ιααιβη ί<^ηα νϊ;«

(ΌΐκΙϋΐιιιιηηιυΓ, οιιπι Ιβχ ηο&ϊδ Ιαΐ3 δίΐ, ςυ* κοπι-

Ιηικίαβ 6556 ϋΐΙβΓ38 δβεΐΜδ ρπεείρίΐ : ρβπιηιρβΓ Ιιαι;

βιϊΐΓη ϊη ρ3Γΐ« δυϋοτίδ αι11υΙ)6Γβιιοιι ύβίκοοοίπιυβ.

ί>ίοί ιη π η βι^ο εοπιρΓβΗβηδαηι Ιιι5 νοιΊιίδ ρ 1 1 ϊ 1 ο β ο -

ρΐιίβηι, ρρΓίκΐδ δροηβχ Ι3υάβ8 ε1ε£3ηΐεπι ςυαιτκΐβπι

ηοΐιίδ (1οοΐΓίη3ηι ρΓοροηβΓβ. Ε.ι νβΓΟ 681 1ιυ]υ8-

ιηοι1ί'·Νοη 63(1βιη πιΐ'ιοηι: βία,υβ οηϋηο ιιηίνβΓβυπι

ηοε βΐ ει-βαΐυπι ο$ι εΐ Γεηονβΐυι·. Ναιπ ειιπι Γβι-υηι

ίηΚΊο νίηυπ)ίηΪ8 (1ΐνίηίε88εεΓε3ΐπΓυιηη3ΐιΐΓ3ε<Βρί(,

ϊη Γθςυα1ί1)οΙ υη3 ευπι ρΓΪιιείρίο βϊηε αΙΙο Ιεπιροηβ

8ρ3ΐίο Πηίϋ ιΊίηπι ρει-Γεείίοηιιε τεί εοη]υπεΙιΐ8 Γυί( :

! ευπι υηϊνεΓ83 (1β ηίηί1ορΓθ(1υεΐ3 ειιπι ρηηεϊρίο ρει ίε-

εΐϊοηεπι 61Ϊ3Π1 βαβπι εοπβείΐιιεΓεπΙυΓ. Ε$1 βυίειη Ιιυ-

11)3113 ςυοςιιβ ηβΐυτβ ϊΙΙογιιιτι ίηηυιηει-ο, ψιχ εΓεβίβ

8υη(, ει ρεπηϋβ υΐ τεΙίςυχ Γβ$ ηοη ραυίαΐϊιη »ά

ρβΓΓβεΙίοηεσι βυβηι εοπίεηιΐίι, 8ε«1 8ΐ3ΐίπι εχ ςυο

ρ γϊ ιιι η ιιι εβ8β εοερίΐ, ρενΓεεία Γαίΐ. Αϊυη( βιιίιη 1.ί(-

ΙεΓΧ 83ει·;Γ : ΡαοΙηι ε»1 Ιιοιηο αά Ίηιααϊηεηι Ωεί εΐ ει-

ηήΐΐΐαάϊηεηι" . ι^α'&ιΐιϊ \χ\ί>ι< Ίηϋαΐατ ϋοηηη ΊηΐβΓ

οιηηίβ Ιιοηα βιιηιιηυιη εΐ ρεΐ'ΓεεΙΪ88Ίιηυηι. *3«Γι<1 ειιϊιιι

Γερεπή ροββίΐ βϊηιίΐίΐυαίηε Οβυιη τεΓεΓβηιε 8ΐιΙ>Η-

Βαΐιΐ8? Ιίβηυε ρ3ΐε( ίη ρπηκι « γοηΙϊοιιο βϊηε υΙΙο

ΙεηιροΓΪ8 ϊηΐεΓνβΙΙο υη3 ευπι ρΓΪηεΐρϊο βηβπι εΐίϊπι

3ρρ3ΓυΪ8$β, η·8(|υε εΓε3ΐ38 3 ρεΓΓεεΓιοηε εοερϊβδε.

ΡθΗ(63ηυ3Πΐ νεΓΟ π η ι τ ι γ η ρΓυρΙβτ βηεειίοηεπ) βτξΛ

2 νϊΓΐ08Ϊΐ3ΐειιι ηιοΓίί 3(1ιΙίεΐ3, <Ιβ ρει-δενιταηΐιβ ίιιΐιοηο

εχεϊάίΐ : ηοη ρεηηαε υΐ ΐη υΓίυ ριΊιηο, ρειΤεεΓιο-

ηεηι 8(ΐ1>ϊΙο ΓβειιρβΓ3ΐ, 8βι1 νια αυβάβπι 3(1 ηΐ3]υ3

ρΓΟ^ΓεαίΙυΓ, ίάηυε εοηββηίβηεβ τβΐίοηβ ει ΟΓάΐηβ,

(Ιυιη ρβυΐβΐίηι 3θεεΐίοιιειη ει εοηΐΓ3ΓΪ3 ρΓΟυϋνβπι

εχδΐίη^υϊΐ. Ιιι ρπηιβ εηϊιη 6Γε3ΐίοοε ηίΐιΐΐ 6Γ31 ηυοϋ

ίιιιροιΙϊπ:ΐ, ςυοηιϊηυβ ικιΐιπ.χ' ρεΓΓεοΙίο ευπι ΟΓΐυ

ίρ&ίυδ εοηευΓΓβΓεί, ευπι ηυΙΙβ ββββΐ νϊιϊοδϊΐββ. Αι ϊη

1ΐ3ε 3ΐΐβΓ3 Γεβίίΐυΐίοηο ηεεε$83ηο εοηιϊιβίυΓ εθ8,

ςυί »ά ρπηιιιηι ϊΐΐυιΐ οοηυπι τεευΓΓυηΙ, ιηοπι α,υχ-

ά3ηι εΐ (ΙίΙαιίΐ) (βπιρπΓΪδ : ρΓβρΐ6Γ63 ηυοιΐ ηιεηβ ηο-

81γ3, ηυχ οί) νίΐίοδΊΐβΙειιι εοηβίείεΐβ Ιεηείυτ 3ΐ>

βυβοΐϊοηβ (|ΐΐ3ΐΐ3ΐη ρΓορεηϋεηΐβ ίη τεβ εΓ38838, εοη-

, ]υηεΙίοηεπ) ευπι πιβίο, ςιΐ38Ϊ εοΓίίεβπι ςυεπκΐΐηι

οοι1υεΙυιη8ΪΙ>ί,ρεΓ(1εε6ηΙειη νίνεηϋί ΓβΙίοηεπι νείυΐ

Ο υηάίςιιε βεβίρεηιΐο ραυίπΐίπι άβΙτλΙιΜ. Ηβε (1εε3υ83

6ΐί3πι πιυΙΐ38 3ρυά Ρ,ίΙπίιι ίΙΙιιιη ποηβίοηεβ ε$8β

ηεεερίηιιΐ!> '·'°, ςυίρρβ ςυοιΐ ρΐΌ Γ3ΐίοηε ρι-ορεηδίοη»

αά Ιιο η ιι ιιι , 61 3ΐ)8εε8$υ$ 3 η>»1ο, ευίι^υβ πιεΓεεβ ρ3-

Γ313 8ϊι. ΑΓιιΐ8 εηϊπι 3(11ιυε ε$ΐ ίη ρΓίιηο βίβεΐίοηϊβ

1)οιιί ίηίΐίο, υΐ ςυί τεεβηβ α Γυηιΐο νίΐχ νίιίοβχ 3()

νβΓίΙαίίδ ΓΓυίΙϊοηεηι εηιβι·8επΐ ; 3ΐϊυ8 βΐυιΐίοβο εο-

ι>3ΐυ ]:ιιιι Ιιοηί ςυβϋβηι βεεεβδίοηβ εΐ ϊηεΓβπιεηΐο

3υεΐυ$ 681 : βΐίιιβ βΐϊαιη βιηρίίυβ οί) 8ίιι^υΐ3Γεηι !><>-

ηοΓυηι ευρί(1ίΐ3ΐ6ηι εβί εοηβεειιΐυδ : 3ϋιΐ8 ηυββϊ

ιιιβϋίυπι ϊιογ εοη$εεη8ϊοηΪ8 3<1 ϋΐ3 βυϋΐίηιία εοηΓε-

είΐ ; &1ίυ8 εΐΪ3ηι ιηειίίυιη Ιιοε ευΓβυ ρικίιιϋι ; ηοη-

ιιυΙΓι ει Ιΐ08 $υρ6Γ3Γυιιΐ, ΐ|Π08 τυΓβυβ αΐϋ βιιηΐ ρΐ'χΙβΓ-

»» I Οογ. ι, 5. Μ Οεη. ι, 26. " ^03I1. χιν, 2.
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βΓβίδΐ; εοηΐεηϋειιΓώιΐδ ίΐεηι αΐίίβ Βΐιρι» Ιιοδ α,υο- Α συνάγων τοις ύψηλοτέροις τάς τών άγαδών άμοιβάς,

3(1 &11ΪΟΓ3 : (Ιοιίςαο Οειιβ οπιηίηο ρΓβ νίπε-

ιβΐβ ίικίΐϋΐ γ'ι;κ ίί ί π £ΐι 1 ο πιπί, βυο ο,ιιειιιΓιΙχ;! οηϋηε

η:υίρίι, Γΐπψΐϋ δοΠί'ΐιι εχ ϊρβίιιβ ιΐί^ιιίΐιιΐο Ιτ'ώυειιδ,

]χ>ηοπιιΐ)(|υβ εοπιρεηδβΐίοηεδ Ιβηι αά βυΙιΓιπιίβτβς,

ςυηιη ίηίεποΓεδ ηυοοιηπιοιίϊηδ. Ηιι]ιΐ8ηιοάί ςιοιη-

ιΐηιη εοιηηιεηΐ3ΐίοηειη ίηδίιΐυί ρΓοροδ'ιΙίδ ίη νβΓΐ)ϊ$

εχίδΙίπ)3πιιΐ8 , ϊηίιιιαΓυηια,ιιο «Γίδΐ-πιηοη ίηιϋΐΜπ,

ςικε βροηδίιιη ίβΐιιβιιΐυΐ'. Ν;\ιι> ·Ημ νοεβι {ιινεηαι-

138, φιηπιι» ηιιιΐιίοηΐο ηιηποππιι οηιηειη βηρετβΐ :

»1ί»$ εοηουΙ)ίη»8 ; 3ΐί:ι« Γεείιιβδ.Ουηειιυίηβηιη) ηυ-

ηιρπιιι) <Ιθ(·;ιϋί1)ΐΐϋ οόΐο άεΓιηϋΙ, ευιη π'2πιηππη

ιιυηιεπιβ 8βχ3;εη3πυηι εχρ1«»1. Αι βιιρΓβ ιιηίνετ835

1>3βεβ εοΙΙοεαΐ ιιηίεβηι ίΙΙ:ιιη ρβΓΓβεΙαηκιηε εοΐυπι-

3πι βοΐβιη πκ\!γΊ. β βΙεεΟπι εδδε £βηίΐηοί

χβ\ συμμετρών έλάττοσι. Ταύτα διά τών προκειμένων

ρΊητών φιλοσοφείν τδν λόγον ΰπενοήσαμεν, τήν δια-

φοράν τών ψυχών, αϊ πρδς τον νυμφίον δρώσιν, έν

τοις είρημένοις ήμϊν διαστείλαντα. Τάς μέν γάρ

δνομάζει νεάνιδας, τήν τοΰ άριθμοϋ φύσιν διά τοΰ

πλήθους νικώσας · άλλας δε παλλακίδας ■ κα\ άλλας

βασιλίδας εΤναί φησιν ■ όχτωδεκάδι τών παλλακίδων

τ4ν άριθμδν περιγράψας · τάς δέ βασιλίδας συντελεϊν

ειπών εις έξήκοντα, ϋπερτίβησι πασών τήν έν τί}

μοναδι θεωρουμένην τελείαν περιστεράν, ήν καΐ μό-

νην τή μητρ\, κα\ έκλεκτικήν είναι τή τεκούση αυ

τήν Αποφαίνεται. Ταύτα ουν διά τών θείων λογίων

νοείν έναγόμεθα, ότι οί μεν 4ρτ·. νηδύος τινδς της έν

βάθει κειμένης απάτης Ιξω γενόμενοι, άρτιγενεϊς

διί» ρΓ0ΐιυηΐϊ3ΐ. Ιίβηηε ρεΓ η«:ε ϋίν'ιηα ογβϊηΙβ «1ϊ - Β τίνες δντες, καΐ οδπω διηαθρωμένοι έν έαυτοϊς τδν

δείηηΐδ, ηοηηιιΙΙοδ ςυί ηοη ίΐί ρποΌηι νείυΐ βχ αίνο

ςυβοΊιπι ίη ϊιηο δίΐϊ εΓΓβτϊβ ρΓοάΜεπηΙ, ςυαδίςυβ Γβ-

οεηδ εάίΐί, ηεεϋϋΐη $εηιιοηί$3Γΐίευΐ3ΐί εβρβεεδ 8ΪηΙ

ρΓορίεΓ 388οη3ίοΐ)βιιι ϋιΐοί ηοη 8*11$ 3 Γ3ΐίοηε εοη-

ΓΐΓ)η3ΐ3ηι, ηυηιείΌ ϊηίίηίΐοδ 6886 : αυίρρε ςηί δβΐυ-

ΐ3Γ6ΐη ([ΐιίϋοιη ϊ I II δοπηοηοπι ηινδίοπί βαεπ εδδε

ΟΓεάΊιΙεπιηΙ, ηοη Ιβπιοη ρεΓ βοϊεηΐίβπι ηιιβηια'βηι ει

εειίϊίικίίηβιιι 31) ΐρβο βεητιοηε ρΓοίεεΟιη, ςιιβδ'ι δο-

Ιίϋο ιηηίΐεηΐβιιι Γιιηϋβπιεηιο νεΓίΙβίεηι ΙμΙμίιΙ.

Αιηυε Ιιοε δυηΐ ίΙΙ») βρροΙΙβΐ» ]ιινεηευ1;Γ, «]ϋθ<1 ρτϊ-

1)1311) 3(!1ιιιεχΐ3ΐειιι δρίΓΪΙιιαΙεη) η^αηΐ. ηΗοάςαβ ρεΓ

1)0"β) κεπηοηεπ) βεηϊΐίβ, ηβαΐϋη) εοηνεηίβηΐε ιη«τβ-

ηιεηΐο εΐιΐδπιοο!) Γαοΐκ δίηΐ, υΐ νβΐ ίεΐαΐεπ) ηυρίίίβ

ιηβΙυΓβη) βαϊ^εΓίηΐ, νεί ίη νΪΓϋπι ρεΓΓεΠιιηι ενβδβ-

ΓΪηΙ, νεί πιεηδϋΓηιη ηηρίϋδ 3ρΐ33 «Ιαΐίδ βδδεευΐβί

δΐηΐ, υΐ εχ ϋεϊ ηιείυ Γειτε υΐεΓηηι ρο>δίηΐ, ει βρϊ-

λδγον χωρήσαντες, τί) άλογωτέρα συγκαταθέσει της

πίστεως έν άπείρω θεωρούνται πλήθει· σωτήριον μέν

είναι πεπιστευκδτες τοΰ μυστηρίου τδν λόγον, ού μήν

έπιστήμη τιν\ καΐ τ1| διά τοΰ λόγου πληροφορία Ιδρυ-

μένην έχοντες έν έαυτοΤς τήν άλήθειαν. Αϊίταί είσιν α(

ίνομασθεΐσαι νεάνιδες, διά τδ νέαν άγειν τήν πνευμα

τικόν ήλικίαν, α>. γεννηθεϊσαι τώ λόγω της πίστεως,

οΰδέπω διά της καθηκούσης αυξήσεως τοιαΰται γε-

γόνασιν, ώς έπ\ γάμων άκμήν προελθεϊν, κα\ φθάσαι

εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον γαμικής ήλικίας. "Ωστε

τψ φδδψ τοΰ Κυρίου δϋνασθαι κυοφορησαι , χαλ

πνεύμα σωτηρίας παιδοποιήσασθαι. Άλλ' !τι τώ νη-

πίω τε κα\ άτελεΐ της διανοίας, άλογωτέρα πως συ-

ζώσι τϊ) διαθέσει. Πλήν άλλά κα\ ούτοι τών σω£ο-

μίνων είσ\, καθώς φησιν ύ Προφήτης· ότι 'Χνθρώ-

Λους χαΐ κτήνη σώσεις, Κύριε· κτήνη λέγων τδ

άλογώτερον μέρος τών σωζομένων.πΐυηι δ3ΐυΙ)8 βΪ8ΐιεΓβ. Νίπιϊπιηι 3(Ι1)υο ρΓορίβΓ ϊη-

Γβηΐίαπ) ει ϊπιροΓΓοοίϊοιιεπι ιηεηΐίδ, οιιη αΟεείϊοηβ ςυαύαπι ηοηηϋιίΐ ΙίΓυΐα νίΐίε οοηβαείυιΙΊηεηο ηβοεπί-

δεϋ Ιαηιοη ΗΙίαιιι Ιιί δυιιΐ εοΓυηι ίιι ηιιηιεΓΟ, ηαϊ δαίιιίεηι εοηδεηηυηΐιΐΓ, ςηεη)3(}ηιο(1υηι Ρι-ορηεία »ΪΙ:

ΗοιηίηαΐΙ ρηηβηία ί«τνβί»)», ϋοιηίηε ,β. Οιιίΐιιΐδ νοΓΐ)ϊδ ]ιιπΐ6ηΙ» νοοαΐ βΟΓυηι, ςιιΐ δεΓνβηΙϋΓ, ρβΓίεπι ρΐΌ-

ρίυδ ηοηιιϊΐιίΐ βεεεο'εηΙεπ) 3ι1 1)Γυΐ8.

(λιΊοπιιιι ΐΠοΓυπι, ίη ςιιίουδ εοηνεηΐοηΐε 8ΐυ-

άίο Γηεη$ 3ηε(3 68( , ηυίςυε ίηΓβηΐίαιυ Γείϊςιιε-

πιινί, όηρίεχηΐε ιΐίδοήηιβηοϋδείπιΐδ. Εΐεηίι» βηίιηχ

βυηΐ ςυίϋειη ίΙΙίε εοηεοΓροΓβΙεδ ΥεΓυο, Ιαιη ϊ\χ < ; 1 1 :ι η

ιΙΙχ : ν.'πιιιι ηοηηυΙΙχ ρεΓ 3πΐ3ΐοΓί3ΐη ςιιαδί (]ΐΐ3ηι-

ιΐαι» αΟεειίοηεηι ευηι εο εοη^ΙυΙϊηαηΙυΓ : ειι]ιΐδ ϊι·-

ηεπδ εΓ3ΐ Οανϊϋϊβ εΐ ΡηυΙΊ αηίιιια : (|ΐΐ3ηιιη ί!ΐ3

ίΐ)(]ηΊΙ : ί/ίήίί«ιη ϋίο εοηφίηϋηαή Ιιοηιιηι «51 Ιιβϊο

Τών δέ διά της καθηκηϋσης έπιμελείας αΰςηθέν"

των τϊ) διανοία, κα\ καταλελοιπότων ήδη την νηπιό-

τητα, διπλήν ΰπδ τοΰ λόγου τήν διαφοράν διδασκό-

μεθα. Γίνονται μέν γάρ αί ψυχα\ καΐ σύσσωμοι

τώ Λόγω, κα\ αύται κάκεΐναι ■ άλλ' αί μέν έρω-

τική τινι διαθέσει προσκολλώνται ■ οία ην ή τοΰ Λα.-

6Ίδ, κα\ ή τοΰ ΙΙαΟλου ψυχή- ή μέν λέγουσα τδ,

"Έμο'ι δέ τό προσχοΛΛασθαι τφ θεφ άγαθόν έστιν

νεΓΟ : Ναηο Η}ηη^1 ηοι α άίΐεα'ιοηε ΟΐΊ, φιωαΐ ίη Ο ή δε τδ, Ουδείς γνωρίσει ι'ιμάς άπύ της άγάπτις τοΰ

Οιτχιίο Ιειιι : ηοη νίΐα, ηοη ηχοη, ηοη ηηοά ρηΐ'ΐεη$,

ηοη ηιιοά (ηΐατηηι ε»1, ηοη ηηίάηηαηι εαηιηι ιίί »ηι

ήπιε εχ!Ϊ&ΐιιη( Μ. ΑΙίχ 3υΐειη δυρρίίεη ηιείιι αιΙιιΙ-

ΙεΓίΊ εοη3ΐυδ νίίβηΐ : ηαηι ει Ίρ.«ι· πιβηεηΐ ίηεοΓ-

Γ»ρΐ33 ίη ΙηΙε§ΓΓΐ3ΐ6 30 δ3ηοΙϊΠε3ΐίοηε ; δεϋ πιείυ

η>3^ίδηυ3ΐη άβδίιΙβΓίο »ά(]ιιεΐ33 Π:ι^ίιϊαΓη ηιιΐΐιιπι 3(1-

ιηίΙΙυηΙ. Ομ,ι' ί^ίΐιΐΓ ρεΓ αΟ'εείίοιίο» ςυβηιιίβηι ρεΓ-

ΓεείίοΓεη) (ΙεδϊιΙεΓϊο ϊηεοΓΓυρΙχ ϊηΙβξΓΪΙβίίδ οιιη [>εί

ρϋΓίιαι« (|ΐ)3δΙ εοηιιυϊδεεηΐυΓ, Γεςϊηχ ρΓορίεΓ τε^ηί

80ΐ'ίεΐ3ΐεη> 3ρρε1ΐ3ηΙυΓ. Πιι. ι.- 3υΙειη ιηίηιιπιπι ηιείιι

νΪΓΐιιΙειη εοΐυηΐ, εοηευυίιΐίε νοεαιιΐυΓ. Νεε βηίπι

Χριστού· ού ζω!), ού θάνατος, ού τύ χαρον, ού τό

μέΧλον,ούκ ΑΧΛο τι τωνδντων ουδέν. Αί δέ φό6ω

κολάσεως τάς μοιχικάς άποφεύγουσι πείρας. Μένουσι

γάρ έν άφθαρσία κα\ άγιασμώ καΐ αύται · άλλά τώ

φό6(ο μάλλον ή τώ πόθω παιδαγωγούμεναι μόνω, τδ

κακδν ού προσοέχονται. Αϊ μέν ουν διά της τελειι-

τέρας διαθέσεως πόθω της αφθαρσίας άνακραθεϊσαι

τή τοΰ θεού καθαρότητι, βασίλισσαι διά τήν κοινω-

νίαν της βασιλείας κατονομάζονται. Τάς δέ τώ τής

άπειλής φόδω τήν άρετήν έκπονούσας, παλλακίδας

όνομάζει δ λόνος. Ούπω γάρ τις αυτών μήτηρ βα

Μ Ρβαΐ. χκν, 7. " Ρ»3ΐ. ι,χχιι, 28. " Κοιη. νιιι, 28,29.
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σιλέως και κοινωνεί της άξιας γενέσθαι δυνατώς Εχε·.. Α Μίππιιη ιιΙΙα ηιαΙεΓ Π'βϊδ 30 άΊβηϊΐ.ιΓιβ ρβηίοερί

Πως γάρ δν δυνηθείη, ή μηδέπω άναλαδοϋσα Εν

έαυτή τδ άδέσποτον κα\ αύτοκρατΕς τοϋ Εναρέτου

ψροιΉιμα-ζος ■ άλλά δουλικώ φ<56ω της των κακών κοι

νωνίας άφισταμένη ; Υποδείγματα δΕ των είρημένων

Ιστ\ν, ϊτ\ μέν τών βασιλίδων, το κατά τους της δε

ξιάς στάσεως ήξιωμένους, πρδς ούς δ βασιλεύς λέγει·

Αεντε, οΐ ενΛογημένοι τον Πατρός μον, χΛηρονο-

μήνατε ττχτ ήτοιμασμέτην ύμΐν βασιΛείαν ■ τοϋ

δβ δευτέρου κα\ ύφειμένου τάγματος εΐεν άν έκεΐνοι,

πρδς οϋς λέγει 6 Κύριος · Φοβήβητε τόν μετά τό

άζοχτεΐναι ίγοττα έξονσίαν εμβαΛεϊν είς τήν

γέεννατ τον πνρύς. Ταύτην δέ μοι δοκεΤ τήν δια

στολών τών δύο ταγμάτων, ή κατά τοϋς άριθμοϋς

διαφορά παραδηλούν ίι' αίνίγματος. Πώς τοϋτδ φημι ;

ίίεπ ροΐεδί. Οιιί εηίιιι ροδκεΐ ΐΙΙα, ςυχ ηεοΐιιιη εϊΐϊΐ

εοηάίΐίοηειη οοηδβοιιΙ.ι εδ(, ιιΐ ιιυΙΙϊιΐϋ «Ιοιηϊηαίιιΐ

δΐιΐ^οει» 5ΐΐ, ιιοο δΐιηιηιιιιη ίηιρεηιιηι ΙιοηεδΙχ βία-

Ιίοηίδ ,Ί(Ιι'ρΐ;ι, μίΙ ηιείιι 8βΓΤΪΜ 3 βοοίεοΐβ νϊιϊοπιηι

(1ϊ.·-(·ι-(1ίι '.' Ηοπιιιι αιιίεηι φΐχ άΊχϊιηββ , εχειηρίβ.

8ΐι ιι ι , άε ΓΡςΊηΐ5 φΐίάεηι ίΙΙί, φΐί άΛ άνχΐηηι γοΙ-

1ογ.31Ϊ ηιβΓείκιΐΓ, 3*1 <]ΐΐ08 Γεχ ιίΙ : νβηΐΐβ, &εηβ-

άίαϊ Ρα/Γίί ηιβί, ρο$(ϊάεΙε ραταίιιχη νσύί» τερηυηι ** :

αΙΙβΓΪυδ νεΓΟ, ει ΊηΓβποπδ οτιΐίηίδ εχεηιρίιιπι ίΙΙί

ΓπβΓΪηΙ, 3(1 φΐηκ Πηιιιίηιΐδ ίηςιιΚ : ΊϊηιεΙε ϊΙΙιιτη,

φΐ'.ροΐαίαίετη Η<Λ(1, «ί ροείεαηηαηι οεεχάεήΐ, εΐϊαηι

ίη ςεΐιεηηατη ίρηΐα εοηρηηί*. Αίφΐε Ιιοο άΊιοηιπι βτ-

άίηυηι ιΙίδΟΓίιυεη ϊηάΊοβΓε ηιίΐιΐ ρβΓ χηί^ιιι.ι νϊιΙβίαΓ

ϊρβ3 ίιι ηαιηεηβ (ϋνει-$ίΐ3$. Ουί Ιιοο ϊπηααιη ? δοχ

Έξ είσιν ΕντολαΙ, βι' ών ή βασιλεία τοϋ βεοΰ τοις * οπιηίηο ρΓχοερίβ 8ΐιηΙ, ρεΓ ςυχ τε^ηαπι ρβτηΙνίΓ

δεξιοϊς Ετοιμάζεται. Λογισώμεθα τούτων ϊκαστον το

δεσποτικδν είναι τάλαντον, δ προσήκει παρά τοϋ άγα-

θοϋ κα\ πιστού οίκέτου δεκαπλασιασθήναι διά της

εργασίας, ίνα οΰτως είσέλθη είς τήν χαράν τοϋ Κυ

ρίου αύτοϋ, έν δλίγοις πιστδς ευρεθείς, κα\ Ιτλ πολ

λών καθιστάμενος. Εϊ τοίνυν διά τών Εξ τούτων Εν-

τολών ή της βασιλείας γίνεται τη" ψυχή κοινωνία · τό

δε τέλειον της εργασίας Ιφ' Εκάστης Εστ\ τδ δεκαπλα-

σιάσαι τήν Εντολήν, καθώς Εοη ό άγαΟδς δοϋλος

Εκείνος, οτι Δέκα τάλαντα τδ Εν σου τάλαντον κατειρ-

γάσατο· εύρίσκομεν εκ τοϋ άκολούθου τήν μίαν βασί-

λισσαν, είς έξήκοντα πλατυνομένην · τήν διά τοϋ δε-

καπλασιασμοϋ τών Εξ Εντολών Ε; κοινιυνίαν της βα-

■Ϊ8, ςιιϊ 3(1 ιΙι'χΙγπιμ εοΙΙοεβηΐυΓ. δΐηΐιι.ιιιιιΐίί Λριια"

.ιηίιηπιιι,φΐθ(1ΠΙ)ιΊ Ιιοπιπι οδβο 1:ιΙεηΐυπι ίΙΙιιι] Ιιεπίε,

φίοιΐ ηε^οΙΐ3ηι]ο βΙΓιοί α Ιιοηο αο ίϊιίεΐΐ ΓηπιιιΙο (Ιεευ-

ρίο 3ηιρΓιιΐ8 επηνεηίΐ, ιιΐ Ιιοο ιηικίο ίη ρ.τιιιΐίιπη Γ>ο-

ηιϊιιί 8ΐιϊ ϊη^ΓβάϊηΙυΐ', τερετίυδ ίη εχϊξΐιίδ ΓκΙιΊίβ, <·ι

ρΓορΙεΓε» ηιυΐΐϊδ ρΓχΓβεΙυδ. 8ϊ εΓβο ρερ Ιιεγο ?εχ

ρΓ3;εερΐ3 τβ$η\ 3ηίηΐ3 Πι ρβπΐεερϊ, ει ίηςιιοΐίΐιεί

Ιιοπιιιι φΐχβΐυδ αο ηε^ηΐϊαΐίο ρεΓΓεοί» εβί, ηιβπάα-

I ιι ιιι ίρβιιιη ςιΐ3δ°ι (ΙεευρΙβΓε, ηυεΐΏ3(Ιιηο(1ιιπι Ιιοηιιβ

ϊΙΙε βεΓνιΐδ αΐΐ, ηηιιιη Ικτί 8υί (ηΐεηΐιιηι ιΙιτριιι η 1 ϊ <> -

π 1 1 1 1 ΐ3ΐεηΙοηιιιι Ιπγπιπι αοφίίίίν'υδβ : εοηδεηιαηε»

φ>3(Ιαιη ΓβΙίοηβ ΓρρβΓΪιηιΐδ, ίη βεχ3^ίηΐ3 Γε^ίιΐ3$

ιιιΐϊΐη ΐΐΐίΐτη εχοΓοβοεΓΟ : ςιιοε ρεΓ (1εειιρΐ3ΐίοηειιι

σιλείας παραδεχθεΐσαν ώς πολλάς είναι τήν μίαντώ ^ 5βχ ηιβιιιΐβίοπιηι ίιι τε^ηί κοοΐεΐίΐεηι νεηεΓΪΙ : ϊΐ»

πολυτρδπψ χαρακτήρι τών Εντολών ΕμμερισΟεϊσαν,

κα\ Εκάστω τών κατορθωμάτων ιδιαζόντως έμμορφο)-

Όεΐσαν. Οΰτως οίν είς Εξήκοντα βασιλίδας ή μία κατα

μερίζεται, πρδς τά είδη τών Εντολών διαιρουμένη·

χα\ γίνεται κοινωνδς της τοϋ Χριστοϋ βασιλείας ή

νύμφη, δήμος βασιλίδων ή μία γεγενημένη, ή διά

τοσούτων τών κατά τάς Εντολάς αξιωμάτων άριθμη-

θεϊσα.

Ε! δΕ τήν Εξάδα τών Εντολών Εν μι3 κατά τδ δεκα-

πλάσιον γεωργηθεϊσαν ψυχήν διά τών Εξήκοντα βασι

λίδων σημαίνεσθαι δι' αινίγματος, οΰκ Εξω τοϋ εικότος

ύπενοήσαμεν άκολούθως κα\ διά τών δγδοήκοντα τδ

της Όγδοης μυστήριον παραδηλοϋσθαί φαμεν διά τοϋ

ιμ ιιιιιΚχ 8ίιι*. ιιιΐ3 Ϊ113 ρεΓ πιυΐιίρΐϊοειιι ιιι;ι ιμ1;ιιοππιι

οΐιβι-ηιίει'εηι (Ιϊνίδβ, εϊ ίιι ηυοίίϋεΐ ορεΓε ρΓ3>οΐ3Γθ

ροοιι1ί3πΐθΓ νείυΐ εχρΓΟδδ.τ. Ηοο ϊβίΐιΐΓ πιοάο ία

8εχα^ϊηΐ3 Γε^ϊιιαδ ιιη3 ιϋνίιΙίΐιΐΓ, «εουικίυιη ιιΐ3ΐι-

«ΙαιΟΓαιη δρεοίοδ (1ϊδΓιηοΐ3 εΙηυηιεΓβΟ; δΐΐηιιε ρ.ΐΓ-

Ιίεερδ ι*ε£ηί ΟηΓίδΐί δροη83, φΐ3δΐ ιιαΓιο ηιιχύαηι

Γε^ίη3Γυιη Γαοΐ3, ςυχ ρΓίυδ υιΐ3 εΓ»ΐ, (Ιιπη ρεΓ Ιοί

(1ί£»ίΐ3ΐε3 Γ:ΐΙίθΙΙβ 111311(1.110111111 ηΐ11110Γ:ΐη(1θ (]Ι13$ΐ

ηιιιΙιίρΙίεαΙιΐΓ.

3:ιιη δί ηυηοηΐ3ΐκΐ3ΐθΓυηι 8ειΐ3ΓΪυπι ιιη.ι ίη 3ηίπια

νείυΐ εχουΐΐιιιιι ;κΙ (ΙεουρΙυηι υδφΐε, ρεΓ ΠΙαδ δεχβ-

ςίηία Γεβίιι.ΐϋ ιη χηϊ^ηΐϊΐβ 8ί£ηίίίο3η ηηη ρΓ0Γ$ιΐδ

3ΐ)δΐΐΓ(1ε οο:.]εοϊηιυ8, οοιίδϊηιίΙίΐεΓ ειίίΐιι ρεΓ οοΐο-

, , §ίιι(3 δϊ^ηίΙϊί'.ΐΓΐ οΙΐδοιίΓίιΐδοηΙε ιιΐ}'8ΐεΓίυιη Οιιιν.ΐ'

Ομο,ου αινίγματος· πρδς ήν βλέποντες οί τω φί6ω Ο 4ίοίιηι15 8ϊ1Π1ϋ ^υούηιη αη^ηΜβ. 3(1 ηυ.ιηι ΓββρΙ-

παιδαγωγού μενοι, της τών κακών κοινωνίας άπείρ-

γονται. Οϋτο^ς γάρ Εν ταϊς ψαλμωδίαις Εμάθομεν, Εν

αΤς προτέτακται διά της Επιγραφής ή Όγδοη· μαστι-

γουμένων δΕ ίντικρύς είσιν αί φωναί, τω φίδω τών

Ελπιζομένων είς Ελεον τήν άκοήν Επικάμπτουσαι.

Φησ\ γάρ πρδς τδν φοβερδν κριτήν ό πρδς τήν Όγδόην

βλέπων Κύριε, μη τψ θνμψ σον έΛέγξγ/ς με, μη

δέ τϊ\ έργϊ\ ΟΌν παιδεύσχις με. ΈΛέησύγ με, Κύ

ριε, Βτι άσΟει-ής είμι · ϊαααΐ με, Κύριε, δτι έτα-

ράχθη τά όστά μον. Κα\ δσα Εχ τοϋ άκολούθου τώ

άδεκάστω κριτή διά της ίκετηρίσς προτείνεται, ΕνοΤς

κα\ τδ μή είναι Θεοϋ μνήμην Εν τώ θανάτω δδύρε-

οίειιίεδ ίΙΙί (|ΐιί ιιιοΐιι (Ιιιοΐί, ιιοίοπιιιι .ι δοοίεΟίε 3Γ-

εεηΙιΐΓ. Ηοοειιϊιιι εχ ρδβΐιιιίδ 3ηίιιΐ3(1νεΓΐϊιιιυδ. ςιιί-

ϋυδ ίη ίηδΟΓίρΐίοηε ρπνΠμίηπ· 0εΐ3νχ ηοιιιεη ; ε(

νοοεδ ίρδχ δΐιηΐ ρΓΟΓδυδ εοΓϋηι φΐί ηιβίιι ΓαΙϋΓΟΓίιη

ηΐ3ΐθΓυιη ςιΐ38ί Π.ίβεΙΙβηΙιΐΓ, 3(Ιεθφΐε :ιι! οοηιηιίδε-

πιΐίοηεω βυτεδ ΠεοΐυηΙ. Αίΐ οηίιιι ΙβΓΓΪϋΐΙβηι 3ΐΙ }υ-

(Ιίοειη ίδ, φΐϊ »ά ΟοΙβνβηι ΓΟδρίείΙ : ΰοηύηε, ηΐ ίη

(ητονε ίηο ατ<)Ηη$ ηιε, ηεψιε ϊη \τα ΐαα οα&ιίιιανειι»

ηιε. Μϊιετετε πιει, Οοηιίηε, ηαία άεϋΐϊι $«ηι : »απβ ηιε,

ΰοηιϊιιε, ηιιχα ευιιΐιιτύαΐα $υ»! ο$ια ηιεα *. Οιιίΐπϋ

3ύιΙε β:ιΊ8Γ3 φίχουηηυε (Ιείηεβρδ ίηοοιτιιρίο ]ιΐ(1ίεϊ

δυρρίϊεαηύο ρΓοροηίΙ : ίιιΐβΓ οχΙογ» ϋερΙοΓαηβ βΐϊηαα

»* Μαΐΐη. χιν, 54. 1 Ι.υο. χι«, 5 ' ΡδαΙ. νι, 2 Βης.



1115 11158. 0ΚΕ00Β1Ι ΝΥ55ΕΝΙ

ηοο, ι\αοά ίη ηιοιΊβ ηυΐΐα ϋί*ί 8°ιΙ ΓβοΟΓιΙαΙίο. Ν;πη Α ται. Πώς γαρ άν εΓη δυνατδν τοις κλαυθμώ τε και

φΐ'ι β»π ροδδϊΐ, ιιι ίί ηυί αά β]υΙαΐιιιη ει άβηΐΐυιη

δΙπιΙοΓβπι οοηα'εηιηβιί δΐιηι, βχ ΓεοοπΙαΓιοηο ϋεί

ΙχΙίΐίβιη ρβΓθίρί3ΐιΙ? Νϊΐη 3ΐίο ΐπ Ιοεο ΡτορΙιβΙβ <1ί-

οίι, ΓβεοηΐΗΐίοηειη ϋοί ΙβΒίϊΐϊβιη βχείΙ&Γβ '. Ηχε ί^ΐ-

ΙυΓ ει λ\\» ηιι]υ8ΐηοιΙί ϋεο ρΐΌροηβηι ί(, ςυί ΟεΙβ-

ναι» ηιείυίΐ, ΙαικΙοη βεηΐίΐ ββ ηιΪ8βΓΪ<·0Γ(1Ί;β ρβπί-

είρβηι ΠεΓί, ΟϋΒΐ 3ΪΙ: Εχααάϋΐ νοεετη ρΙοταΙη$τηεί *.

ϋιιιιι βυΐεηι πιιιΐιϊ υΐίΐεβ ιηείιικ Β3€ΓΪβ ϊη Ι,ίΙΙβπδ

•ΙβοΙβΓεηΙιΐΓ, εβίο ϊη ήίβ εΐίβιιι, υΐ ρεηηύβ βε βεχ

ϋΐα ιι>αηο\ιΐ3 υδυ,ιιε 3(1 (ΙεευρΙυιη εχεΓεδ03ΐι(, Ϊ13 υΐ

18 ηυϊ εχ ΡδϊΙιηοπιιη 1Ί1>γο άίάΊεεπί, ςιιο ραείο τεείε

()ΐιί8 ϋειιηι ιιιείυ.ιΐ, ηίιτιίπιηι (ΙεΠεείεηάΌ 3 πιαίο,

ει ΓβείεηάΌ υοηυιιι * : Ιιίε εΐ£θ Γεηι ύίνίηί πιείυδ,

ςυβίϊ ()υ3ΐη(]»η) νεΙ ηιίηηιη, νεί Ιαΐεηΐυηι, ηε^ο-

Ιίηηάο άβείεδ 3ηιρΙίοι·εηι εΙΓιείαΐ. Οιιο ΟβΙ, υΙ βηίιη»

Ιοευη) 3 Γε^ίηβ δεειιηάιιιη οϋΐίηβηδ, αυχ ηιείυ ηοη

ιΠΙβεΙίοηε <|υηι1 1>οηυιη εβί Γβε'ιΐ, 3(1 οοίοςεηβπυπι

υβςιιβ ηυιτιεπιπι «χο,ΐ'68031, ηιΐ3ΐη1ίΙ>εΙ βρεείειη

εοπιη), ςυχ εχ ηιείυ ΓβεΙβ ΟηηΙ, ίηοοηΓιιββ 3ε όΊ-

βΐίηείε αΌιηοηδίΓαηδ, αάβοςυε Ιιίε οιίαν.ι ευιη ϋβ-

ειιρίο ηιιι1ΐϊρΓιε:ι1)ίΐϋΓ, εβηυε ταΐίοηε ϊΙΙβ, ςυχ εχ

πιοΐυ δΟΓνίΙβιη ίιι ιιιοιίυηι, ηοη εχ βηιοΓβ δροηβαιη

ϋεεβηΐε αά ϋοηιιιη βεεβιΐίΐ, εοηειώϊηα ρπ> Γβ^ίπα

■ίί; ρεΓ ΓπβΙυιιι 0εΐ3νχ, ςιιοιη »ά είβευρίυπ) ηβςυβ

5ΜΪ8 3εΐίοηί1)ΐΐ8 βιηρΠΩεβνίΙ, 3(1 ηιιιτιρχυιιι οείο^β-

ιιηηυηι υδ<]ΐιε ρβΓνβηϊβηβ. Αία,υβ Ιοηε εοηειιΙ)ίιΐ3ΐη,

3ΐΙ Ιειηριΐδ βΗηυοα' δρυπο, ηοη ϊη^εηυο ρβιΐυ ηιο-

γοπι ΙιεΓο δυο {-εΓεηιειη, ιΐϊοίηιιι Πΐυά ηίδίοηχ ρβι·-

βρυγμώ καταδεδικασμένοις, τήν έκ τής μνήμης τοΰ

θεού εϋφροσύνην έγγίνεσθαι ; Ούτως είπόντος έτέ-

ρωθι τοΰ Προφήτου, ότι ή μνήμη τούβεοΰ εϋφροσύ

νην ποιεί. Ταύτα ούν χα'ι άλλα τοιαϋτά τινα προτει

νόμενο; ο δεδοικώς την 'Ογβίην, εν αίσθήσει της τοΰ

ελέους γίνεται μετουσίας λέγων · δτι ΕΙσήχονσε της

φωτής τοΰ χΛαυθμοϋ μου. Πολλών δέ μακαρίων

φ<56ων ύπδτής άγίας δηλουμένων Γραφής, εΓη άν καν

έπ\ τούτων Αναλόγως ταΓς εξ έντολαϊς, ή έπΐ το δεκα-

πλάσιον αύξηβις · ώστε τδν διδαχθέντα παρά της ψαλ

μωδίας, πώς κατορθοϋται ό τοΰ Κυρίου φόβος, έκ τοΰ

έκκλϊναι μεν άπδ κακοΰ, ποιεϊν δέ τά άγαθά · οΤόν

τινα μνάίν, ή τάλαντον, δεκαπλασιάιαι δια της έργα-

σίας το χρήμα τοΰ θείου φόβου. ΚαΙ οΟτως τήν δευ-

" τερεύουααν μετά τήν βασιλίδα ψυχήν ή φόδο,ί καΐ ούχ

άγάπη τδ χαλδν κατεργάζεται, πρδς τδν άριθμδν

τών όγδοήκοντα πλατυνθήναι, εκαστον είδος τών διά

φόβου κατορθουμένων έπ\ τοΰ βίου έαυτής άσυγχύτως

τε κα\ άκεκρυμμένως δεικνύουσα* ώς κα\ έπ^ ταύτης

της όγδόης λόγον, τή πρδς τδ δεχαπλάσιον αυξήσει

συμπλατυνθήναι, καΐ γενέσθαι φόβωδουλικψ, χα\ οϋχΐ

Ιρωτι νυμφικώ τφ άγαθφ προσεγγίζουσαν, παλλα-

κήν άντ\ της βασιλίδος· διά τδν της Όγδόης φόβον, δν

δεκαπλασίως έν τοις κατορθώμασιν ηύξησεν, είς τδν

άριθμδν συντελοΰσαν τών όγδοήκοντα. "Ην κελεύει

κα\ ό της ιστορίας λόγος νόθω, προσκαίρω, κα\ ούχ

εΰγενεϊ τόκω ύπηρετήσασαν, μή συνοικεϊν είς τέλος

τή βασιλίδι· ώς οΰκ οδσης έχ τοΰ Γσου της βασιλικής

ριίΐιιο ειιιιι τε(;ϊιΐ3 όβββιε Ηβά'εηι ϊη χϋϊηυβ νείβΐ ; ^ κληρονομιάς τή δουλική γονή πρδς τδν έλεύθερον τό-

(]υθ(1 δβΓνίΙίδ Γεΐιΐ8 3(1 ΙιΧΓεοΊοίειη τε^ηί εαηι ϊηββ- χον. "ΕχβαΛεγ&ρ, φησ\, τήν Λαι<5/Γβ^ηι ευηι ιη^β

ιιιιο ραηυ β] υ 8 ρατ ηοη ΙιηίεβΙ. Εμοίίο, ϊηςυίΐ,

ΛηΜΙαιη ίί βϋιιηι ΐ}ηί. Λ<τ εηίηι αηαΐίχ βΐία» £Η>η

ίη^ΐιιιια βΐϊο ΙιαΊειίίΙαΙαη αά'ώίι ·. (}υο<1 δί οι ι ϊ Ηχε

ηυιηεΓοΓυηι ϊη ρι-οροδίΐίδ νεΓίιίδ εοηδίϋεΓ»Ιίο ηοη

ηίΙιίΙ ΐ'δδε νίο1εηΐ3, (-ιοδΊςυε (0Π3 νκΐβΐυτ ; ίδ νεϋηι

δΐΐιί τενοεεί ϊη ιηεηίειη, 3ΰ ίηίΐίο ηθ8 ρΓοΐε8ΐ»ΐθ8

εδδε, ηοη ροβδε νεπΐ3ΐ«ηι ηθ8 ίη Ιιοε ^εηεΓε 38-

δίνχητ χαΐ τότ νΐύτ

αϋτης. Ού γάρ χΛηρονομήσχι ό νΐύς τής παιδί-

σχηςμετά τοΰ νΐοντής έλενθέρας.ΈΛ δέ τινι βιαιο-

τέρα φαίνεται ή είς τδν προκείμενον τοίς όητοΐς

άριθμδν θεωρία, άναμνησθήτω δτι κα\ χατ' άρχάς τδ

μή δύνασθαι τυχεϊν τής έν τούτοις άληθείας έμαρτυ-

ράμεθα, τοσούτον μόνον άψασθαι, δσον μή άγύμνα-

στα καθ' όλου πιραδραμεΐν τά αινίγματα.

βεςιιί, 3ε ρΓορίεΓεβ δΐε οΙΙ'ι^ίηιυδ Ιιχε χηϊ^ηΐΐΟ, υΐ ηε ρΓΟΓδϋδ ηυΙΙο ίηιροιίδο δΐυαΊο ρΓΧίεΓηιίΙΐβ-

ΓεηΙϋΓ.

Πλήν εί εξω βάλοι τδν φόβον ή άγάπη τελείως,

κατά τδ γεγραμμένον, κα\ μεταποιηθείς 4 φόβος,

άγάπη γένοιτο 1 τότε εύρίσκεται μονάς τδ σωζόμβ-

δβο" Ι.ιιηεη δϊ άΊΙεείίο (ςιιεηιβιΙιηοιΙιιηΊ 3ΐίειιΙ)ί

ροΓβεπρίυηι εβί) ρίβηε Ιβηάβηι ηιείυπι ε]ίείαΐ ',

ιηυΟΙυβηϋβ ηιείιΐδ (ΙίΙεεΙίο Παΐ ; Ιυπι νβΓΟ υηίΐίβ

Ρί>δβ ΓρρεΓίεΙυτ ίιΙ, ηιιοιΐ 83ΐυ(εηι εοηδεςυίΐυΓ, οιη- ρ νον, έν τή πρδς τδ μόνον άγαθδν συμφυΐα, πάντων

άλλήλοις ένωθέντων, διά τής κατά τήν περιστεράν

τελειότητος. Τοιούτον γάρ τι νοοϋμεν έκ τοΰ έφεξής

λόγου, ός φησιν ■ δτι Μία έστί περιστερά μου, τε·

Λεία μου. Μία έστϊ τ{\ μητρί αυτής, έκΛεχτιχή

έστι τζ τεχούσχι αΰτι'ιγ. "Οπερ έν τ& Εΰαγγελίφ

διά τής τοΰ Κυρίου φωνής σαφέστερον έρμηνεύεται.

Πάσαν γάρ τοις μαίηταΐς έαυτοΰ έναποτιθέμενος διά

τής ευλογίας δύναμιν, τά τε άλλα διά τών πρδς τδν

Πατέρα λόγων αγαθά τοις άγίοις χαρίζεται, προστί-

θησι δέ τών άγαΟών τδ κεφάλαιον, τδ μηκέτι αύτοϋς

έν διαφορά τινι προαιρέσεων έν τή περί τοΰ καλοΰ

κρίσει πολλαχή διασχίζεσθαι ■ άλλ' έν γενέσθαι τους

πάντας, τφ έν\ κα\ μόνψ άγαθφ συμφυέντας· ώστ*

ηίυυδ ΊηΙεΓ βε υηίΐίβ ίη εοη^ΙυΙίηβΐίοηε ευηι ιιηο

ηο βοΐο ϋοηο, ρεΓ ϊΙΙβηι ςυχ ίη εοΐυηιΐια εβί ρβι-Γε-

Γΐίοηειη. Νβηι Ιιιι]υδη)θΐ1Ί ςιΓιιΙάβπι εχ νεΓ&ίβ δεςυειι-

ΙιΙιιιβ ίηίεΙΙί^ίηιιΐδ, ειιηο 3ΪΙ : ί/ηα αϊ ίοΐιιηώα ηιοα,

ριτ{ΐοΐα ηιεα. ϋηκα ΜΙ τηαιή $η«, εΐεαα ϋΐϊ ηηα

ρερεηΐ εαηι. Αίςυβ Ηοο ίη Ενβη^εΐίο ρεκ νοεειη Οο-

ιηϊηί ηο1)Ϊ8 ίΙ1ιΐ5τίιι« (1εεΐ3Γ3ΐιΐΓ. Εΐεηίηι ίΙΙβ 1)εηε-

ιΙίοβηαΌ νϊη) οηιηεη) άίδείρηΓίδ βιιίβ εοηΓβΓβηβ, ευηι

αΐϊα Ι)οη» νβι-υίδ Ηΐίβ, ςιιίΙ>υι 3(1 Ραΐτονα ιιΓιΙιιγ,

Ιη1>αϊΐ (Γι;ηΐ3 : ΐυιιι εΐίβιη μΜΊΙ Ηοο, ο,ιιοϋ Ιιοηοπιηι

οηριιΐ »ε βαιηπιβ εβί, ηοη ίιηρΓιυί βοβ ίη ϋίνεΓδί-

Ιβΐβ ηυ.κΐηιη εΐεείίοηυιη, ηουΙΓιρΗείΙεΓ ύΐνίβοδ Γογ8

Ίιι ΓιείεηάΌ (1ε 1>οηο ]ιιι1ί( ίο , δειΐ οπιηεδ ιιιιιιιη Γυ-

* Ρδαΐ. ιχχνι, 4. 'ΡδβΙ. νι, 9. · ΡδβΙ. χχχιιι, 15 · Οου. χιι, 10 ; ι», 30. Ί Ιοηι. ιτ, 11
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διά τής τοϋ Πνεύματος τοΰ άγίου ένότητος, καθώς Α Ιιιΐ'Οδ, υπί ίΐϋ 3ε δοϋ 1>οηο ας§1ι:Ιϊη»Ιθδ : 1(3 ιιΐ ρεΓ

φησιν 6 Απόστολος, τφ συνδέσμω της ειρήνης δια-

σφιγχθέντας, έν σώμα γενέσθαι τους πάντσς, κα\ Ιν

πνεΰμα, διά μιας έλπίδος εις ήν εκλήθησαν. Βέλτιον δ'

άν ιΓη αύτάς Ιπ\ λέξεως παραθέσθαι τάς θείας τοϋ

Ευαγγελίου φωνάς. "ίνα αάντες εν ώσιν καθώς συ,

Πάτερ, έν έμοϊ, κάγώ έν σοι · ίνα χαϊ αύτοί έν

ώσι. Τδ δέ συνδετιχον της ένότητος ταύτης, ή δόξα

έστί · δόξαν δέ λέγεσθαι τδ Πνεύμα τδ άγιον, ούκ 4ν

τις των έπεσκεμμένων άντείποι, πρδς αύτάς βλέπων

τάς τοϋ Κυρίου φωνάς. Τήν δόξαν γαρ, φησ\ν, Φ*

ίδαιχάς μοι, δέδωχα αύτοΐς. "Εδωκε γαρ ώς άληθώς

τοίς μαθηταΓς τοιαύτην δόξαν, δ είπών πρδς αύτούς ·

Λάβετε Πνενμα άγιον. "Ελαβε δέ ταύτην τήν δόξαν,

ήν πάντοτε εΓχε πρδ τοΰ τδν κόσμον είναι, δ τήν άν·

υηίΐ3ΐειη 83ηεΐί δρίηΐιΐδ (ςυειιιβαΊιιοϋυιη Αροδίοΐυβ

3ίΐ) ρβιϊβ εοηδίΓϊεΓι ηεχιι, εοΓριΐδ υηιιηι Παιιΐοηιηεδ,

βΐ ιιηιι$ δρΪΓΐΐαβ, |«τ ίρειη ιιηηηι, ίη «ιιιαηι νοεβίί

δίηΐ *. ΕηίηινεΓΟ Γβειίυδ Γεεεπιηυβ, δί άε νβι·1)θ

3ά μίΙμιιιι ίρ$3$ ΕνβηςβΙΗ άΊνίηηδδβηβ νοεεδ ηρρο-

δυβπιηυδ. ΙΊ οηχηε$, ίηα,ιιίΐ, ίίηί χιηχιηχ,αιιεηχαάχηο-

άιιηχ ίχι, ηχχ Ροΐετ, ϊη ηχε α, εί εαο ίη Ιε : χιί ει ίρη

ιιηαηι ίίηί ϊη ηοϋ> '. Ηυ]ιι$ «πίοιη υηίΙΜϊβ ηεχιι»

εβί ^ΙοΓΪα. δρϊΓΪΙυιη βιιίεπι 83ηεΐιιηι ηρριΊΙαπ ς]ο-

Π3Π), ιιεπιο ρπκίειιΐίοπιηι ηε^»Ι)ί(, δί ίρδ3 Οοηιίηί

νειΊΐΛ ίηΙιιεΙ)ίΙυΓ, ευπι α'ιΐ : ΟΙοήαηι ηχιαηχ άεάχ&Ιί

■ιΐΜ, Λεάι ««. ΒβνεΓΒ βηΐηι οηπκίοιιι (ΙίδείριιΙί»

^ΙογΪ3ιτι ιΐπΐίι. πιπί 3<Ι εοδ άίεεΓβΐ : Ατήρχίε δρϊπ-

ίχιηχ χχαηείχιηχ ,β. ΑίφίθΙηηε βίοπηηι, ςιοπι Ι3ηιεη
• ~ ■ κ —

θρωπίνην φύσιν περιβαλλόμενος, ής δοξασθείσης διά ° $βιηρβΓ Η»1»ιιϊΐ ρπιΐδ βΐϊηιτι ςιιαπι πιυηάΊΐδ ηίε βχβΐ

τού Πνεύματος, έπ\ πάν τδ συγγενές ή της δόξης τοΰ

Π -εύματος διάδοσις γίνεται, άπδ τών μαθητών άρξα-

μένη. Διά τοϋτό φησι · Τήν δύξατ ήν ίδωχάς μοι,

δέδωκα αντοϊς.Ίνα ώσιν Ιν, χαβώς ήμεϊςέν έσμεν.

Έγϊύ έν αύτοϊς, χαΐ σύ έν έμοϊ, Ινα ώσι τετεΛειω-

μένοι είς τό έν. Ό τοίνυν έκ μέν νηπίου πρδς άν

δρα τέλειον άναδραμών διά τής αυξήσεως, χα\ φθά-

σας εί; τδ μίτρον της νοητής ήλικίας, έκ δέ της δού

λης τε κα\ τής παλλακίδος τήν της βασιλείας άξίαν

μεταλαβών δεκτικδς δέ της τοΰ Πνεύματος δόξης

γενόμενος δι' άπαθείας καΐ κιθαρότητος, ουτός έστιν

ή τελεία περιστερά, πρδς ήνό νυμφίος δρά λέγων

ότι Μία έστί Λεριστερά μου, τεΛεϊα μοΰ. Μία έσζΐ

δίεπΊ, ηεεεριΐ Ίά ιεπιροΓΪδ, ειιηι ηΐΐυτβηι Ιιιιηΐ3η:ιια

ίικΙικτιΊ ; ηιΐ3 ςιιϊιίεπι ρεΓ δρ'ιπίηηι δβηείιιηι βίοτϊ-

Αε3ΐ3, ηιιϊ(]ΐ|υίι] Ιιυίε οο§τια(ιΐΓη εδί ρΙοΓί.ι·, δρΪΓΪΙιΐϊ

ΓιΙ ρ3Γΐίεερδ, Γΐείο ;ι1) βροδίοΐίδ ίηίΐίο. Ηαηο <:(>

ε3ΐΐδ3πι 3Ϊ( : ϋίοτϊαηι ηιιαη άεάηΐϊ ηήΐη, άεάί εϊι :

νί ιϊηΐ ιιηιιιη, ηνεηιαάηιβάιιηι ηο> αιηιηι αιιηιη$ : ε^ο

ϊη εί», εί Ιη ίη ηχε : ηΐ ιϊηΐ οοηίΐιηχηιαίί ίη υηιιι/ι.

0π:ιιηΐ)1ΐΓ(.Μΐι Ίδ, ηιιΐ (1ε ρυεΓΟ ίη νϊηιιη ρειΤεεΙιιηι

βιι^εδεεικίο εν3δί(, :ι<1 ηιεηδ(ΐΓ3ηιχΐ3ΐίδίΙΗιΐδ ρειτβ-

ηί(, ςααηι ιηεηΐε ίηίεΙΙί^ίπιυδ : β ιηηικ-ϊρίο ε( εοη-

ευυίιο τβξϊχ (Ιϊ^ηίοϋδ ραηϊεερδ Γαείυδ βδ( : <1β-

ηΐηιιε εβρβχ {ΙοΗ» δρΪΓΐΙϋδ δβηείΐ ρβΓ δΟΙυηι 3 νί-

Ιϋδ οιηηίοιίδ 3ΐίεηιιιη, ρεΓηυε ρυΓίΟΙβιη : ηίε ί£ί-

*ΰ ΜΉτρΙ αυτής, έχΛεχτιχι\ έστι τή τεχούσχι αύ- _ ιυτ εδί ρεΓΓβεΐβ ίΙΙβ εοΐυπιΐι», άΛ (|ϋ3ηι βροηδυδ

—^ί.. ΛΑ« ζ. .τ *ν _Ζ 1 Ζ - ■ -. _:. . ΙΤ · „ΛΙ Η.Η/.«ι.
τήν. Ούκ άγνοοϋμεν δέ πάνιως τήν μητέρα της πε

ριστεράς, έκ τοΰ καρποΰ τδ ίένδρον γνωρίσαντες. Ώς

γάρ άνθρωπον θεασάμενοι, έξ άνθρώπου αύτ&ν είναι

ούκ άμφιβάλλομεν · ούτω κβ\ τής έκλεκτής περιστε

ράς τήν μητέρα ζητοΰντες, ούκ άλλην τινά ή έκεί-

νην τήν περιστεράν ένοήσαμεν. Τψ γάρ τέκνω πάν

τως ή τοΰ γεγεννηχότος έπιθεωρεϊται φύσις. Έπε\

οΰν τδ γεγε-.«νημένον έκ τοϋ Πνεύματος Πνεΰμά έστι ■

περιστερά δέ τδ τέκνον · περιστερά δέ πάντως καΐ

ή τοΰ τέκνου μήτηρ έστ\ν, ή έπ\ τδν Ίορδάνην έξ

ούρανών καταπτάσα, καθώς Ιωάννης φησι κα\ μαρ-

τύρεται. Ταύτην μακαρ££ουσιν αϊ νεάνιδες, ταύτην

αίνοΰσι παλλαχαΐ καΐ βασίλισσαι. Κοινδς γάρ έκ

παντδς τάγματος πρόκειτβι πάσαις ταϊς ψυχαϊς δρό

μος πρδς τήν τοιαύτην μακαριότητα. Διό φασιν ·

"Ιδοσαν αϋτήν θυγατέρες, χαϊ μαχαριοϋσιν αύ-

τήν · χαΛΛαχαϊ χαϊ βασίλισσαι αϊνέσουσιν. Φύσις

δέ πάσά έστι πρδς τδ μαχάριόν τε χα\ έπαινούμενον

τ?) έπιθυμία συντείνεσθαι. "Ωστε εί μακαρίζουσι τήν

«εριστεράν αί θυγατέρες, έπιθυμοΰσι πάντως γενέ

σθαι περιστεραΐ κα\ αδται. Κα\ τδ αίνεϊσθαι τήν πε

ριστεράν παρά τών παλλακίδων, τεκμήριόν έστι τοΰ

κα\ ταύτας πρδς τδ έπαινούμε-νον τήν σπουδήν Ιχειν

ϊως άν πάντων Ιν γενομένων, τών πρδς τδν αύτδν

σκοπδν τής έπιθυμίας βλεπόντων, μηδεμιάς έν μη-

δενΐ κακίας ύπολειφθείσης, γένηται δ θεδς τά πάντα

Ιν πάσι, τοις διά τής ένότητος άλλήλοις έν τϊ| τοΰ

ΓεδρϊείΙ, πι ιιι :πΙ : ΙΊια ε(ί εοΐαηιΐια ηχεα, ρετ[εε!α

Μία. ΙΊχχσα ε$ι ηχαΐή εΐεεία ϊΙΙΐ ηχιιν ρερετχΐ

εαηχ. Νε(|υε νεΓΟ εδδε ηυυίδ οϋδευηιηΊ ροΐεδ(, (ΐιι.τ-

ηβιη δϊΐ εο1ιιιηυ% ίΙΙίυβ ιιοΐεΓ; εοιη εχ Γιικ ίιι

3ρ;ιιοδ> εΓε ;ιι Ιηιπίιι Ιίεεηΐ. 11 εηίηι Ιιοηιίηβ εοη-

δρεείη ηοη <1ιι1>ίΐ3ΐηιΐ8 οπιπιι βδδβ Πΐυηι :ιΙ> Ιιοηιί-

ηε : δίε ευηι εΐεείχ Ηιψίδ εοΐυιιιΐιχ ηΐ3(Γειη γ|ιιχ·

ΓΪιηηδ, ηοη ά\\λχπ ςυηηιάβηι, δεά εοΐιιιιιΐκιιιι 1ι:ιπε

εδδε ίηίεΙΙίξίπιυδ. Νιιιη ίη Ιΐΐίο ρ3Γεηΐίβ οηιηίηο η3-

Ιυτα εοηδρίείΐυΓ. Ππ,ιγο ειιηι Μ, ηιιοά εχ δρΪΓΪΙιι

^ίςηίΙιΐΓ, δίΐ δρίτίΐιΐδ ; εί νεΓΟ ΠΙίβ ειιηι εοίιιπιΐιβ

δίΐ : οηιηίηο εΐίβπι ιιι.ίιογ Ιπι]ιι5 εδί εο1ιιηιΙ)3 ϊΐΐβ,

<|π,ί· (Ιε γο:1ο 3(1 1θΓ(<3ηεηι (ΙενοΙβνϊΐ, ηιιειικιιΐιιιο-

ιΐιιιιι ^ο:ιπΐΐθ8 ΙεδΟΙιιτ. Ηαηε ίβίΙιΐΓ ΓεΓιεεηι ρΓ*ο"ί-

0 εηιιΐ ]ανεηευΙχ , 1ΐ3ηε εοηευοίηχ , Ιΐ3ΐ<ε Γ*-μ ί 1 1

1311(1*111. Εΐεηίιη εοηΊηιυηίδ ΐ|ΐΓκ1ειη 3ηίπι»υυδ ιιηϊ-

νβτβϊΐ αιΐ ϋεαίίΐυάίηβηι Ι3ΐεηι ευΓδυδ ρΓοροδίΐαδ εδί.

ΡΓορΙεΓΟΛ \εΓΐ)ίδ Ηίβεβ υΐυηΐυτ : Υχάετχιχιί χΙΙαηι

(χϊχοε, ύεαίαηχηχιε ρτιτάκατχιχχΐ εαηχ ; τεα'χησ: εί εοηεχι-

Ι'Ίηα: ΙαχιάατχιχχΙ εαηχ. Οηιηεδ αυιεπι δίε 3 ηαίιιτ»

εοπιρ3Γ3ΐί δυηΐ, ιι( ευρί(1ίΐ3ΐε απϊιτιϊ άΑ \ά, ςυο(1

οεβίιιπ) εδί αε Ι;ιιι<1 ;ιΐυτ, εοηΙεη(ΐ3ηΙ. Οιι.ΊηιηΙππη δΐ

οο 1 ιι μι 1 ) :»ιιι Π3ηε ΠΙίχ Ιιβαΐηιη ρι-χϋίεηΐιΐ, οιηηίηο ε(

ίρδχ Οεη εο1υιη()χ εοηειιρίδειιηΐ. Ιΐίϋεηι ςιιοιΐ η

εοηειιοίηίδ εί τε^ίπίβ εοΐιηηΐιη ΐ3υΊ3ΐυΓ, 3Γ£ΐιιιιειιΙο

εδί, Ιι»$ ηυοηυε δΙυ(1ίοδ3δ ίΙΙίυδ εδδε (μιοϋ ρΓχύίεα-

Ιιιγ ; (Ιοηεε ΐαηιίειη ίίδοηιηϊϋυδ υηιιιιι ΓαεΙΐι, (ΐϋ*

• ΕρΙιεδ. ιν, 3. ' Ιοβη. χνιι, 21 δΐ|η. '· ίοαη. \», 22.
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κ»1 οπκίεπι «Ιββίιΐβτϋ πιοΐίπι ΓεβρίείηιιΙ, βΐ ηυΙΙα ίη Α άγαθοϋ κοινωνία συγκεκραμένοις· Ιν Χριστώ Ίησοΰ

ιιιι 11ο νϊΐίοβϊΐβΐβ 8υροΓ3η16, οιηηί» ϋευδ οιηηίυιΐδ τψ Κυρίω ήμών, φ ή δόξα, χαΊ τ6 κράτος, εις τους

<1»1, ςυοΙΐ]ΐιο( ρβΓ ιιπίΐαΐεπι ίηΙβΓ 88 ίη Ιιοιιϊ βηο'ιε- αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Ι ιΐβ εοαίεβειιηΐ. Μφΐβ ίη Οΐιτίβίο Ιεβη Οοηιίιιο ηθδ(Γθ : οιιί βίοπ» εΐ ιηιρεπιιιη, ηυηε εΐ βεηιρβΓ, ει ιη

δοβουΐίδ ίιιΓπιίΐίδ. Αιηεη.

ΤΟΥ ΛΠΟΪ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ.

δ. ΟΒΕΟΟΚΙΙ ΝΥ88ΕΝΙ

ϋΕ ΟΒΑΤΙΟΝΕ ΌΟΜΙΝΙΟΑ-

ΙΑυαΕΝΊΙΟ 8ΙΡΑΝ0 /ΛΤΕΗΡΛΕΤΕ.

ΟΚΑΤΙΟ I.

0'.;ιιΐιΙί ηοΙ>Ϊ8 (ΙοΓίΓΪηΐπι άΊνίηιιε δεπηο ΙιαιΙίΐ,

γα ςηβπι 8ε (Ιί^ηί» ϋϊδοϊριιΐϊδ 0Γ3ηί1Ί βείεηΐίβπι

βίικίίοίβ ΐε βειίο Γεη,ιι'ίΓειιΙ'ΐυΐΐδ, ςιιοιηοϋο (ΙΊνϊιιυιιι

ηιιιϋίιιηι εοιιεΝίαΐΌ ρεΓ νει·1)3 οπΗ'ιοηίδ εοηνειιϊβΐ,

βχροηϊΐ. Κμο νει·ο «ιιπιρίβ :ιιιιΙ;κ·ί;ι εχί^ιιυιη ςυίι!-

ιΐαηι αϋμεΐβιη ΪΪ8, ςυο; βεηρία βυιιΐ, ςιιοιΐ ηϊιηΪΓυιη

ηοη (ΐιιοηιοιίο οΓΛΓε οροτΐε;ιΙ , ρπΒ8εη8 εοηνεηΐιιβ

όΌεεικΙιΐδ δϊ I, 8ε(1 ΐ|<ιυ(1 οιηηίηο οροΓίεαΙ ο ι ;ι ι <> ;

<]ΐιθ(Ι 3(1 νυΙ^ί 3ιιγ«8 ηοηϋυηι ΓθΓΐ388ε ρεΓνεηίΙ:

1 1 1 ■ μ ί > μ 1 1 1 μ ι βη ί ίη ίη νιο 3ΐηυβ 3 ρίβηβςιιβ οηιΪ88ΐιηι

ββεΓίιπι ηοε ε( άΐτίηαοη ορυ8, ογβΙϊο β*ΐ. Όβ Ιιοε

ίβίΐιιι-, ηηοΊ οροι-1831 οιηηίηο οπιΓιοηί Ίηειιηιυεπ·,

ιιΐ ίηα,ιιίΐ ΑροβίοΙυβ, Ικιικί 3ΐίεηυηι ιιιίΐιϊ ε88β νίιίε-

ΙαΓ", ρηιπιιηι, αυβηΐιιιη ε]υ8 ΓιβπροΐβιΊΐ, θΓ3ΐίοηβ

Ιι·δΙατί .ιίςιιε ιΐοεειε : (Ιεΐικίε νεΓο (Ιίνίηχ νοεί

ιι>θ(Ι·ιιη ηοΐιίδ εχροηεηΐϊ, α,υοιηοιίο ϋοηιίηο ριτεβ-

Γιοιιεπι οΟβΓΓε (Ιεεεβΐ, ορεΓβπι (Ι3Γ8. ΥίιΙεο εηίηι,

< ) ιι 0(1 οπιιιίυυΒ ιεΐηιβ ( εζίβπβ ) ίη ρΓ338θηΐί «1316

ιιι»ςΪ8 8ΐιιι!ιΊιΐΓ, οιιπι βΙίιΐ8 3(1 ηΠικΙ 8ΐυ(1ίυηι ηηί-

ηιιιιη εοηνειΊεηι ; θΓ3ΐϊοηΪ8 νεπ> Ιιοηιιηι, βΐιηΐίο

βίΐιί Ιιθ[ΐιϊιιε8 ηοη Ιι:ι1κ·ηΐ. ΝοβοΐίοΓιοηί (ΙίΙυευΙο ίη-

δΐίίοι· ϊηεηηιΐιίΐ, ιτιβΓεεδ 81138 ειηεηΐίΐιυκ 3η1ε εχίε-

γο8 εηπκίειιι ηυχ$1απι εχβι-εεηΐεδ εχΙΓώοΓΟ εοηΐεη-

<Ιεη$,ιιΙ ρι·»"ί-ηιί8 3ΐϋ8, (Ιεδίο'εΓαιιΙίδ επιεΓε ηεεεβ-

8Ίΐ3ΐεηι ρι\Εοεειιρεΐ, βΐ βιιυηι νεηϋβΐ. δίπΓιΙίΐεΓ

ρΐϊ:ιιη εηιρίΟΓ, (Ιυιη ρι-ονίιίεΐ, ηε βΐ) βΐίο ρπενεηΐιΐδ

1Ίιΐ5ΐΐ3 ΓεηηίΓβι 1(1, ηηο οριιβ 1ΐ3ΐ)ει ; ηοη 3(1 οτα-

Ιίοηϊδ, 88(1 3ΐΙ νεηιΙίΓιοηίδ Ιοπιηι, ΓοΓυιη νίϋεΓίϋεΙ

ι-ρπιπ» νβιιαίϊιιπι, ειιιτίι. Αίφιε ουιηίυυδ ρατί ΙιιεΓ'ι

ειιρΜίηε οβρίίδ, ρι-οχϊιηυιιι ρΓζνεηΪΓε εοηΐεηϋεηΐί-

1ΐΊ8, ρει- 3ΐί3Γυιη Γεπιιιι δΐυιΐϊϊ δΐιυιϊρίΐιΐΓ Ιεηιριΐδ

11 Κοιη. ιιι, 11.

Β ΛΟΓΟΣ Α'.

Προσευχής ήμϊν διδαικαλίαν δ θειος ύφηγεΖται λό

γος, δι' ί,ς τοις άξίοις αύτοΰ μαθηταΐς, τοις έν σπου

δή τήν γνώσιν της προσευχής έπιζητοΰσιν , όπως

οίκειοΰσΟαι προσήκει τήν θείαν άκοήν, δια τών ρε

μάτων τής προσευχής υποτίθεται. Έγώ δέ τολμήσας

μικρόν άντιπροσΟείην τοις γεγραμμένοις · ότι οΰ τδ

πώς δεί προσεϋχεσθαι τδν παρόντα σϋλλογον διδά-

σκεσθαι χρή, άλλ' δτι δει πάντως προσεϋχεσθαι · όπερ

οΰπω τάχα δέδεκται ή τών πολλών άκοή Ήμέληται

γάρ έν τώ §!ω κα\ παρεΐται τοις πολλοίς τδ ίερδν

τοϋτο καΐ Ινθεον έργον, ή προσευχή. Περί τούτου

τοίνυν δοκεΐ μοι καλώς εχειν, πρώτον, ώς ϊστι δυνα

τόν, λ)5γω διαμαρτϋρασθαι, τδ δεΐν πάντως, τή προσ

ευχή προσκαρτερεΐν, καθώς φησιν ό Άπδστολος · είθ'

^ ούτως άκοϋσαι τής θείας φωνής, τής υποτιθεμένης

ήμΐν τρόπον , όπως χρή προσάγειν τώ Κυρίω τήν

δίησιν. Όρώ γάρ ότι πάντα μάλλον έν τώ παρδντι

σπουδάίεται βίω, άλλου πρδς άλλο τι τή ψυχή τε-

τραμμένου · τδ δέ τής ευχής άγαθδν διά σπουδής τοϊς

άνθρώποις οϋκ Ιστιν. Έπορθρίζει ταΐς έμπορίαις δ

κάπηλος, πρδ τών δμοτέχνων τδν οίκεΐον έπιδεϊξαι

τοις ώνουμίνοις 9'λονεικών, ώς άν προλάβοι τοϋ δεο-

μένου τήν χρείαν, ϋποφθάσας τοΰς άλλους, κα\ τδ οί

κεΐον άπεμπολήσειεν. Ωσαύτως κα\ δ ώνούμενος , τδ

μή διαμαρτεΐν τοϋ πρδς τήν χρείαν έν τψ προληφθή-

ναι παρ' έ-έρου πρδ δφθαλμών ϊχων, οϋκ έπΐ τδ εύ-

κτήριον, άλλ' έπ\ τδ πρατήριον τρέχει. Κα\ πάντων

τήν Γσην πρδς τδ κέρδος έχόντων έπιθυμίαν, καΐ

φθάσαι τδν πέλας φιλονεικούντων, έξεκλάπη δια τών

σπουδαζομένων ή τής προσευχής ώρα εϊς τήν εμπο

ρίων μετατεΟεϊσα. Οΰτως δ χειροτέχνης · οΰτως δ



ϋΕ ΟΚΑΤΙϋΝΕ Ι)ΟΜΙΝΙϋΑ. — ΟΚΑΤΙΟ I.

περι λίγους ήσχολημένος ■ ούτως 6 δικαζόμενος ' Α ΟΓΟΙίοηίβ ηιΐ ηε£θΓΐ3ΐίοηεπι ΐΓαηβΙαΙυπ). 1(3 «ΝιΓβχ

οΰτως δ δικάζειν λαχών, περί τά έν χερσιν ϊκαστος

όλος τή σπουδή ρ^πων, έκλέλησται της κατά τήν εύχήν

έργασίας, ζημίαν κρίνων πρδς τδ προκείμενον έαυ-

τφ, τήν περί τον θεδν άσχολίαν. ΟΓεται γάρ 6 μεν

τήν τέχνην μετιών, άργδν τί χρήμα κα\ άπρακτον

είναι, τήν θείαν προς τδ προκείμενον συμμαχίαν ■

διδ καταλιπών τήν εύχήν, έν ταΐς χερΛ τάς ελπίδας

τίθεται , άμνημονών τοΰ δεδωκότος τάς χείρας.

"Ωσαύτως κα\ ό τδν λίγον 8(' έπιμελείας κατορθών

έαυτώ, ού λογίζεται τδν δεοωκότα τδν λίγον ■ άλλ'

ώς έαυτδν εις τήν φύσιν ταύτην παραγαγών, οΰτως

έαυτώ κα\ ταΐς των μαθητών προσανέχει σπουδαϊς,

ούδέν αύτής τοΰ θεοϋ ενεργείας αύτώ γενήσεσθαι των

άγαθών νομίζων, προτιμοτέραν ποιείται της προσευ-

βΐ ορεΓ3Γϊιΐ8, Ϊ13 ςιΓι αΊεεηάΊ ίίυιϋυιη δβεΐΐΙιΐΓ,

ΙίΙΙεΓίδςιιβ 30 ιΐίδΐ'ίρΐίηίκ ΙίΙιιτβΙιυυδ ορεπιπι άΛΙ,

ίΐβ ΙίΙίββίΟΓ : ίΐ3 ευί |υ<1ϊοαηιΙί πηππιβ οονεη'ιΐ, ηιιϊδ-

ςυβ ίη ϊ(Ι, ςυο(1 ίη πίΛηί&υδ ηβοεί, δΙηοΊο Ιοίυβ

ίηοιιπι5εη$ οΗΓινίδοίΙιΐΓ ορβΓβπι ά»τ& ογβΙϊοιιϊ, άα-

ηιηοδυηι 3ΐΙ γογπ ρι-οροδίοιη δ'ι1)ϊ άιιεεηϊ, $ΐ οϊγο3

Οβιιπι οεευρβίυδ βίΐ. Ν»η» ()ΰί βπβηι ςιιίιίβηι βχβΓ-

εβί, ίηυΐίΐβ,ιιι φκιιικίβπι βΐ ϊηβΠίεβεεηι τεηι 3(1 ρΓΟ-

ροδϊΐιιηι οριιβ, άίνίηυιη βϋχϋίιιιιι 6886 ρυΟΐ; ϊά'είΓεο

001)883 ΟΓ31Ϊ0Ι16, ΪΠ Π13ηί1)υδ δρβΙΙι ρΟΙΙΪΙ, θΙ)1ίΐΐΙ9

ίηίβηιή β]υδ, α,υϊ ηιαηιΐδ (Ιβϋϊΐ. δίιυίΙίΙβΓ εΐϊβιη ΠΙβ,

(]ΐιί βϋηίϋίΐα 0ϋΓ3, ΟΓαΓιοηειη ε£Γ6ςίβ εοιηροηίΐ ,

ιιοη οο§ίΐ3ΐ άβ βο, ςιΓι δίϋί ΟΓβΙϊοηεηι άβύίΐ : ββά

ςυηβϊ $είρ$υπι ίη ηβηο ηηΐυΓηιη ρηκίυχβηΐ, ίια

χής τήν σπουδήν, τδν αύτδν τρόπον κα\τά λοιπά των Β βιΓίδ δΐιΟΓυπιςυβ όϋβεϊρυΐοπιιη δΙιιιΜίδ ϊηΐεπίιΐδ 681,

Επιτηδευμάτων έκκρούει 'τήν περ\ τά μείζω καΐ ου

ράνια της ψυχής άσχολίαν, τή των σωματικών τε καΐ

γηΐνων φροντίδι. Διά τοδτο πολλή κατά τδν βίον ή

άμαρτία, άε'ι ταΤς προσθήναις έπ\ τδ μείζον αύξουσα,

πάσαις ταΐς άνθρωπίναις σπουδαΐς έμπεπλεγμένη,

διότι λήθη τοΰ θεοΰ κατακρατεί τών πάντων, κα\ τδ

της εύχής άγαθδν τοις άνθρώποις τών σπουδαζομέ-

νων ού συνεφάπτεται· τή έμπορία συνεισέρχεται ή

πλεονεξία. Πλεονεξία δέ έστιν είδωλολατρεία. Οΰτως

6 γεωργδς ού ταΐς άναγκαίαις χρείαις συμμετρεΐ τήν

γεωπονίαν · άλλ' άεΐ πρδς τά πλείω τήν σπουδήν

έπεχτείνων, πολλήν δίδωσι τή άμαρτίιχ τοΰ επιτηδεύ

ματος είσοδον, τοις άλλοτρίοις έκπλατυνόμενος. "Οθεν

3ε ηίΙ>ϊ1 $ΐΙ)ί αϊ) αιιχίΐίο ϋεί οοηοπιπι οΙινεηΙιίΓυιιι

6886 οχΊβΙ ϊιηηηβ, δΐιιιΐίιιηι ογ31ϊοβ£ ρπΐδίηΐιίϋυδ 6886

άΊιεϊΐ. Αά ευπιάρηι ηιοϋυηι βΐϊαιη Γβ1ϊ<]υί» 8ΐιΐ(1Ϊ3,

0ίΓΐεΪ3, 3ΐηΐΙβ βΙβΓΟΪΙΐβ νϊΐ3Ρ, 011Γ3 εθΓρθΓ3ΐίΐ1ΐη 36

ΙβΓΓβηΑΓυηι Γβτυηι, οεειιρβίϊοηειη «ηίηιί οϊγοβ Γββ,

ηια]οΓ68 3ΐηοβ 603ΐβ8ΐβ8 βχοβΓηυηΐ 61 εχρεΙΙυηΐ.

ΜοΊγγο αύίΐηάΛί ίη νίΐ3 ρεεεβίιιηι β^ι-εΐίοηίυυ»

8εηιρ6Γ ίη ηΐ3]ιΐ8 αιι^βδΟβηδ, ει οπιηίυυδ ΙιιιιιιηηΊί

ίΐααΊίι ϊιηρ1ί€3ΐυπι , ([υοηίβπι οοΐϊνϊο Ββΐ ιβηβΐ

οηιηεδ, ει ΟΓηΐίοηίβ ϋοηιιηι ΓβΙ)υ8 86ΓΪΪ8 30 Ηοοιν

ηίουβ ηοη βΐηιιιΐ ιάαίοβίαΓ. ϋηα ουηι ηβ^οιίβΐίοηβ-

ίη^Γ6(ϋΙπΓ 3Τ3ΓΪ1Ϊ3. Αν,ιπΙία νβΓΟ βϊιτίϋΐηοιηπιιτι

εοΐΐυδ εδί"". 113 β^ποοίβ 3βπευΙΐυΓ3ηι ηεεεδδβηίβ

αί δυσθεράπευτοι φύονται φιλονεϊκίαι, περί τών της ^ ιΐδίουδ ηοη ηιείίΙιΐΓ, δο<1 3(1 ρίητβ 8ΐυ(1ίιιηι δβηιρεΓ

γης βρων άντεγειρομένων άλλήλ/>ις, τών τ^ δμοία

νόσω της πλεονεξίας κεκρατημίνων. Εντεύθεν οί

θυμο\, και αί πρδς τδ κακδν 4ρμ«^, χα\ αί καταλλή

λων επιχειρήσεις, αΐματι κα\ φΛω πολλάκις καθί

στανται. 'ί2σαύτως αί περ\ τά δικαστήρια σπουδα\,

ταΐς πολυτρόποις άμαρτίαις ύπηρετοΰσι, μυρίας της

άδικίας συνηγορίας εύρίσκουσαι. Ό δικαστής ή έκών

πρδς τδ λήμμα τδν τοΰ δικαίου ζυγδν άπίκλινεν, ή

άκουσίως τή περιεργία τών τήν άλήθειαν συγχείντων

παρακρουσθε\ς τήν άδικίαν έκύρωσεν. Κα\ τί άν τις

τά καθ' Ικσστον λέγοι, δι' ών ή άμαρτία πολυσχιδώς

κα\ πολυτρδπως τη άνθρωπίντ) ζωή χαταμίγνυται ;

ΤΗς αίτιον ούδέν ετερόν έστιν, ή τδ μή συμπαραλαμ-

βάνεσθαι παρά τών άνθρώπων τήν τοΰ Θεοΰ συμ-

πάθειαν πρδς τά έν χερσί σπουδαζίμενα.

ϊπίεηίίβηβ, άυπι ηΐϊειιίβ Γιηϊϋυδ ιΐδΟΓρβηάΊδ δυο»

β^τοδ ΙβΙίυδ ρπιΓοι-ΐ, ηΐ3£ηυπΊ .κΐίΐιιιιι ρεεοαίο αά-

νεΓδίΐδ ίΙ!ιΐ(1 βιικίίυηι 3ΐςυβ Ιηβΐΐΐιιΐυιη νίΐχ ρ3(εΓ3-

είΐ. (.ΊιιΙο δεϋαΐυ 3ΐ(|ΐιβ εοπιροδϊΐυ (ΙίΠΊϋίΙβδ ΟΓίιιη-

ΙυΓ εοηΐεηΐίοηεδ 61 ΙίΙβδ, 0*6 ίίηίουδ 3^Γ0Γυηι ΙηΙβΓ

8636 πκιΐυ3δ εοη(Γον6Γ^Ϊ3$ εχείίβηιίυυδ ϋ«, ςιιί βΙ-

ιιι ϊ I ϊ 3ν3ΓΪΐΪ3β πίογοο (επβηΐυΓ. Ηΐηε'ϊπε, Ιιίηε ΐιηρβ-

(ιΐδ 3(1 ιηαίιιηι , Ιιίηε βΙϊοΓυηι 3(1νεΓδυδ >Ιϊοι εοη3-

Ιυδ 3 δ3ΐΐ£ΐιίηβ 61 Γίοιίο δχρβηυπΐ6Γ0 ΐηϊιϊυπι δΐι-

ηιυηΐ. δίπιϊΗΐεΓ ορεΓΧ ^αΊείβηχ, αΊιηι δεχεεηΐ»

3ΐ(]υε ίιιΠηί(3 ΐηΐςυίΐ3ΐΐ8 εΐ ϊη]ιΐδΙϊΐί3Β ρβΐι-οείιιϊα

εχεο^ίΐ3η(, νβηϊδ ρεεεβίϊδ 8ΐι1)86Γνΐυηΐ. ^υ^βx

3υΐ δυα δροηΐβ 3(1 α,ηχδΐυηι ]υ8(ίιίχ 1ίθΓ3ΠΊ άιΛοτ-

(]ΐιεΐ, «π ι εοηΐΓβ νοΙιιηΐ3(επι ηϊιη'ο 8υυΐΊ1ίΐ3ΐ6 36

ϋ (1ϋϊ<;εηΐϊ3 διιρβΓνβευβ νβΓΪΙβΙβιιι εοηΓυηιΙεηΐίυιη (Ιο-

εερίυδ, ςυοο* ί^υδίυιη 61 ίηϊςυυπι βδΐ, άβοεΓηϊΐ, εοπιρΓουβΙ 3ΐςυβ εοηΠτηοΐ. Ει ηιιϊ(1 βΐΐίηβΐ δϊηςυ-

ΐ3ΐίπιεχροηβΐ'β, (]υίηυδ Γβοιίδ ηιιιΙΙϊρΙίείΙεΓ, ηιυΐΐϊδηυε πιοάίδ ρεεεαίιιιη Ιιυιηβηχ νϊ(χ εοιηηιίδεβΙιΐΓ ?

ειι]ιΐ3 ρεοεβίί ηυΙΙα 3ΙΪ3 εβιΐδβ εβί, ςυΛίη ςιιοϋ &ά 63, ςυχ ΐιν ηΐδηίΐΐϋβ Ιιβίιεηΐ, ει εΐιιϋ'ιοδβ ΐΓ3ε(3ηΐ

ηε^οΙί3, άίνίηυηι βΐϊβπι αυχίΐϊυιη Ιιοηαϊηββ ηοη 8Ϊηιυ1 αϋήίΐιβηΐ βΐ 3δ8υπιυη(.

Έάν εϋχή της σπουδής προηγήσηται, ή άμαρτία

πάροδον κατά της ψυχής ούχ εύρήσει. Της γάρ τοΰ

θεοΰ μνήμης έν τή καρδία καθιδρυμένης, άπρακτοι

μένουσιν αί τοΰ άντικειμένου έπίνοιαι · πανταχοΰ τής

δικαιοσύνης έν τοις άμφισβητουμένοις μεσιτευούσης.

Επέχει κα\ τδν γεωργδν τής άμαρτίας ή προσευχή,

έν δλίγω τής γης τους καρπούς πλεονάζουσα, ώς

μηχέτι τή τοΰ πλείονος έπιθυμία συνεισιέναι τήν

ΟυοιΙ δΐ 0Γ3ΐίο ηε£0ΐίυηι ρΓχεεδδεπί, ρεεεβίιιηι

βύνβΓδπδ βηίπιηηι χΐίΐαηι ηοη ίηνβηίεΐ. ϋβϊ βηϊιη

■ηβιηοηα ίη εοΓ(1β Ηχβ βίςαβ Αιηιίαΐα, ϊιτίΐα εοη·

&ΊΙΪ3 3(1νεΓ83Γϋ ηιβηβιιΐ, ]υ8ΐίιϊ3 8636 ηιβϋΐβηι ηοϊ-

((ΐιβ εοηίΓονβΓβϋβ ίιιίει ροηεηΐβ ; ρΓοΙιίοεί ϊίβηι

3^ΓΪεοΐ3ΐη ο ρβεεβίο οηΐΐο, ίη βχίβιιο &§Η ηιο(1ο

ΤΓυεΙυδ ιτ>υ1ΐίρΓκ:»ηδ, ηβ ροβίεα βιηρίίυδ υη3 ευω

ρΐυδ ηβυΰηάί ευρΊάίΐαΐβ ρεεεαίυηι ϊη^ΓβάΊαΐυΓ. \ι*

"•ΰοΐοίδ. ιιι. 5.
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τίαΙοΓ, Ϊ13 ο,ιιί εχρεάίΐϊοηεηι νβΐ ηιιρίίβδ ρ»Γ3ΐ : ίΐη Α άμαρτίαν. Ούτως ό όδοιπόρος, ούτως ό έπ\ στρατείαν

ψιίευηηυε βηίηιιιιη :>Ί βΐίο,υοιΐ ηε£οΙίυιιι αφβοίΐ,

κι ευιη οηιίοηε ςυοι11ί1>6ΐ 3β3ΐ, ρΓοβρβΓΟ βίο,υβ

ϊβΙίεί ειιεεεδδυ ηβ^οΐίοπιπι α ρεεεβηιΐο ηίκΐυοβίιιι·,

ιι ιι ΙΙιι 3(ΙνεΓ$3Γϊο αηίιηβπι αά νίιίυπι ΙπιΙιεηΙβ. 8ίη

Βϋίειη ΓείίεΙοϋεο, ιιε§οΐίο Ιοίιΐδ ίηΐεηΐιΐδ ΓιιβπΙ,

οιηιιϊηο ηεεεδκβ ε$(, υΐ α ϋβο ιβπιοΐοϊ ειιπι βάνει·-

331'ϊο ριΌΓβυβ νίΜΜ'ΠίΓ. ΚεεεάΊΐ ηιιΐΐΊΐι 3 Ι)«·ο, ο,ιιί

ρετ ΟΓϊΐίοηειιι δεβι: ϋεο ηοη εοη]υη£ίΐ. Ει-^ο Ηοο

ρπυβ θΓ3ΐίοηε ιΐοεεηάί εβίίδ, ςυοπ' βειηρεΓ 0Γ3Γβ εΐ

ηοη )Ιείαΐί(5·.ΐΓΐ οροΓίεβΙ". Ρει· θΓ3ΐίοηειη εηϊηι ευπι

ϋβο ε$$ε εοηΐίιΐ£ίι. ΑΙ ς,ιΓι ευπι ϋεο ββΐ, 30 3<ΙνεΓ-

83ηο ΓεηιοΙυ$ εδί. Ογ31ιο ριιιϋοίΙίίΒ ρι-χδίάίυπι ηΐ-

ςυβ ΙιΠαηιβη ε8ΐ, ίπε πκκίι-πιΐίυ, ευρεΓοίχ βείίαιίο

»ΐαυε ΓερΓεββϊο, ίη]υΓΪ3Γυιη ιεηβείδ πιεηιΟΓΪχ βχ-

ρυΐ'£3ΐίο, ίηνίαΊχ ρΓοΠϊ^αΙίο, ϊη]ιι»ΐίιί* ΜίΝαΐΐο, Β σικακίας καθάρσιον , φθόνου καθαίρεσις , αδικίας

ή γάμον στελλόμενος · ούτως πϊς όστισούν των πρός

τι τήν όρμήν εχόντων, εί μετ' εύχής 'χαστον πράτ-

τοιτο, ττ5 πρδς τδ σπουδαζόμενον εύοδία τοΰ άμαρ-

τάνειν άποτραπήσεται, οΰδενδς εναντίου τήν ψυχήν

πρδς πάθος καθέλχοντος. Εί δέ άποστάς τοΰ θεοΰ

όλος γένοιτο της σπουδής , ανάγκη πασα τδν έξω τοΰ

θεοΰ δντα εν τω εναντίω πάντως είναι. Χωρίζεται δέ

τοΰ θεοΰ, ό μή συνάπτων έαυτδν δια προσευχής τφ

θε<μ. Ούχοΰν τοΰτο χρή πρότερον ή μας διδαχθήναι

τώ λόγω, δτι δει πάντοτε προσεϋχεσθαι, καΐ μή έκ-

κακεϊν. Έκ γάρ τοΰ προσεϋχεσθαι περιγίνεται* τδ

μετά θεοΰ είναι. Ό δέ μετά θεοΰ ών, τοΰ άντικει-

μένου κεχώρισται. Προσευχή σωφροσύνης έστ\ φυλα-

χτήριον, θυμοΰ παιδαγωγία, τύφου καταστολή, μνη-

ϊηιρίεΐ3ΐίδ εοπ'εείίο. Οπιΐίο εοΓροΓυιη γο1>ιιγ ε8(,

3ουη(ΐ3ηΐί3 ϋοηιυδ, Γεείβ ]υπδ 3ε Ιε^ιιηι ϊη είνίΐ3ΐβ

εοιίδΐίΐυΐίο, Γε^ηϊ ν'ίΓοβ, ΙιεΙΙί Ιι-ορίκευπι, ρβείδ Ββ-

ευΐΊ(38, άίββίάεηΐίυηι εοηείΙΪ3ΐίο, εοη]υηεΐθΓυιη

εοιίδβΓνιιΙίο. ΟγβΙιο νίιριιιΐηΐί* βίςϊΐίριη βδΐ, ηιβίι-ί-

ιιιοηίί ΓιιΙεβ, νϊαΙΟΓϊΙιυβ δευΐυηι , αΌΓπιίεηΙίυιη ευ-

8108, νϊςϊΐαηΐϊαιη Γιϋιιείϋ, 3§πεοΐ3Γυιη Γεηί1ίΐ3δ,

ιιανί^αηΐίιιιη β ;> I υ 5 . Οπαίο γιόπιιιι οι εβυδαιη άϊ-

εειιΐίυιη ραίι οιιη, ηοχίοΓυπι 3ε νίιιείοΓυπι Γβίαχαΐίο

3ΐαυβ 8θΙυΙίο, ΓαΙΪ§3ΐοπιηι Γεηυίεβ, ηιαβΓεπΙίυιιι

εοΐ)8θΐ3ΐϊο, ρυιίεηΐίυηι αηϊιηϊ αε1εεΐ3ΐίο, 1υ£εηΙίυιιι

ϊοΐϋΐίυπι, ηυρΐ'ΐ33 εοηΐΓ3ΐιεη(ίυπι εοΓοηβ, ηβΐιϋΐϋ

Γεδίί εεΙεΙ)Γ3ΐίο, ιηοπεηΐίυιη Γυηυβ. Ογ31ιο, εοητεΓ-

άναίρεσις, άσεδείας έπανόρθωσις. Προσευχή σωμά

των έστ\ν ισχύς, οικίας εύθηνία, πόλεως ευνομία,

βασιλείας κράτος, πολέμου τρόπαιον, ειρήνης Ασφά

λεια , τών διεστώτων συναγωγή , των συνεστώτων

διαμονή. Προσευχή παρθενίας έστί σφραγ\ς, γάμου

πίστις, όδοιπόροις δπλον, κοιμωμένων φϋλαξ. έγρη-

γορότων θάρσος, γεωργών ευφορία, ναυτιλλομένων

σωτηρία. Προσευχή κρινόμενων συνήγορος, δεδεμέ-

νων άνεσις, κεκμηκότων άνάπαυσις, λυπουμένων πα

ραμυθία, χαιρόντων θυμηδία, πενθοΰντων παράκλη-

σις, γαμοΰντων στέφανος, γενεθλίων έορτή, άποθνη-

σκόντων έντάφιον. Προσευχή θεοΰ όμιλία, τών αορά

των θεωρία · τών. επιθυμούντων πληροφορία, τών

83ΐίο ΒβΠΒΟΟΐηαΐίοςηθ ειιιη ϋεο 681, νίδΐιιη ε(Γυ- άγγέλων όμοτιμία, τών καλών προκοπή, τών κακών

ςιβιιΐ'ιυπι εοπΐεπ)ρΐ3ΐίο, εοΓυπι ςυ* εοηευρί$ειιη-

ΙυΓ, εεΠ3 Ιίιίεβ : ε]ϋδϋεπι ευοα 3η^ε1ί8 Ιιοηοπ$ εοβ-

(ΙίΙϊο, ϋοηοΓυιη ρΐΌ£Γε88ΐΐ8 εί ίηοΓβπιεηΙυηι, πιβίο-

Γυπι δυ&νεΐ'βίο, ρεεε3ΐθΓυιη εηιεηο'Βΐίο, ρΓχβεη-

Ιϊ ιιιιι ίΓϋεΐυβ , ΓυΙυΓοπιηι εοπιρΓεΙιεηβίο. Οι-:ι(ίο

Ιοιικ ο,ιιίιίειη εεΐιιηι ϋοηιυηι εΟΓεεΐΐ " : ΕζεεΙιϊ»ηι

νεηι ει ροΓίίβ πιογΓιβ αά νϊΐβπι Γε(1υχϋ 14 : ΐΓΪβυβ

3ΐιΐεηι 3<1οΙε5εειιΐί1)υ$ ίη νβηΐυπι γογ3ιιΙοπι Οβπι-

ηιπι εοηνβπίι"; Ιβπιβίίιϊβ 3ϋνεΓ80δ Αηΐ3ΐεεΐΐ38

ΐτορίΐίκυιιι εΓεχΊΙ ", ε( εεηΐυπι οι:Ιο;;ίηΙα ςυίιιηυβ

ιιι*1Γΐ3 ΛδδνΓϊοΓυηι υηβ ηοείε βίβίΐίο ίιινίδίϋίΐί ργο-

β(Γ3τίΐ ". Αίςυε βεχοεηία ρηβίετ ηχε εχ ίίβ, ΐ|ΐιχ

]3ηι 3εεϊ(1εΓυηΙ, εχεηιρία Ιίεεί ίηνεηίΓβ : ςυϊΐιυδ ρβ-

ΐ3πι Πι, ηίηϋ εχ ϋ«, ςη<β ρβΓ 03ηε νίΐ3ΐη εοΙυηΐιΐΓ

ανατροπή, τών άμαρτανόντων διόρθωσις, τών παρόν

των άπόλαυσις, τών. μελλόντων ύπόστασις. Προσευχή

τψ μέν Ίωνα, τδ κϊ;τος οίκον έποίησεν τδν δέ Έζε-

κίαν αϋτών πυλών τοΰ θανάτου πρδς τήν ζωήν έπαν-

ήγαγεν · τοις δέ τρισ\ νέοις εις πνεύμα δροσώδες τήν

φλόγα Ιτρεψεν ■ χα\ τοΓς Ίσραηλίταις κατά τών

'Λμαληκιτών άνέστησε τρόπαιον ■ χα\ τάς έκατδν

όγδοήκοντα καΙ πέντε χιλιάδας τών Άσσυρίων μι^ί

νυκτ\ τϊ) άοράτω ^ομφαία, χατέστρωσεν. Κα\ μυρία

πρδς τούτοις Ιιτιν εύρεϊν έχ τών ήδη γεγενημένων

τά ύποδείγματα, δι' ών φανερδν γίνεται , τδ μηδέν

της προσευχής είναι τών κατά τήν ζωήν τιμίων

άνώτερον. Άλλά χαιρδς αν εΓη πρδς αύτήν ήδη τήν

προσευχήν άσχοληθήναι · μδλλον δέ μιχρδν Ιτι προσ-

εΐ ίη ρΓεΙίο βαιιΐ, ΟΓβΙίοηί ρΓ3βδΐ3Γ6. 8εά (επιρυδ Ρ θώμεν τώ λόγω, δτι πολ.λών χαΐ παντοδαπών άγαθών

ΓυεΓΪΙ, ]3ΐη ίρδί ΟΓαιίοιιί οροΓβηι Λάτβ : ηυιηϊπιο

ρβυΐυΐυιιι εΐίαιη δεί'ηιοηί ηιΙΙπκ: βφίε'ιβιηιΐδ, ςοοο*

ευιη ηιιιίΐ3 3ε ν ;ι γ ϊ α 3 ιΐίνίιυ ςΓ3(Ϊ3 1>οπ3 ηοϋίδ

0ΐ>1ίςεπη(, υιπιπι Ιιοε »ά ΓείήΐΗΐΙίοηεπι εοΓυηι, ςυχ

βεεερίπιυδ, ϋαοεηιυβ, υΐ ρεΓ οΓβΙίοηειη ρβΓίΙεΓ οι

£Γ3ΐί3ηιηι βειίοηεπι, ηειιεΓΐείΟΓεητ τεπιυηεΓειηυΓ.

ΕχίδΓιπιοίβίΐιΐΓ,ςυοάδίνεΙρεΓίοΐΐηι νί(3ηι 0Γ3η-

οΌ 3ΐηυε §Γ3ΐϊ3δ 3£εηάο δεΓηιοείηβΙίοηεηι ευιη ΰεο

εοηΐίιιυεηιυδ, (3η1υηι 31) ε;ι, ηιΐ3ΐη ΰεΓΪ ρ3Γ εβδεί,

ΓείΓίοοίίοηε αϋΓιιΐιΐΓΪ κϊοαυβ, ςιΐ3ηΐιιηι δϊ ηεε οηιηί-

ηο φΐίιίεπι 3ο ίηίΐϊο ΓεοιιιηεΓ3Γί ΙειιεΓαείονειιι ίη

παρά της θείας χάριτος ήμίν ύπαρξάντων , . έν

τούτο πρδς άντίδοσιν ών εϊλήφαμεν ϊχομεν, τδ διά

προσευχής τε χα\ ευχαριστίας τδν εύεργέτην άμεί-

βεσθαι.

Λογίζομαι τοίνυν ότι καν πάση τή ζω5) τήν πρδς

τδν θεδν όμιλίαν συμπαρατείνωμεν εύχαριστοΰντες

κα^ προσευχίμενοι, τοσούτον τής κατά τήν άντίδοσιν

άξίας άπολειπόμεθα, όσον εί μηδέ τήν άρχήν άντι-

δοΰναι τφ εύεργέττ) προεθυμήθημεν. Έν τρισ\ τμή-

" ίυε. χνιιι, 1. » ^οη. ιι, 3 Μα.

» IV Κ<*. χιχ, δο. ™

11 1\ Κε^. χχ, 5 ίψι. " Οαη. ι, 23 3ης. " Εχοιί. χτιι, 11 «ις.

ι
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μασι τδ χρονικδν μετρείται διάστημα, τώ παρωχη-

κότι, τφ ένεστώτι, κα\ τω μέλλοντι. "Εν τοις τρισΐ

τούτοις ή ευεργεσία τοϋ Κυρίου καταλαμβάνεται.

Έάν τδ ένεστώς λογίση, έν αύτώ ζης · εάν τδ μέλ

λον, εκείνος σοι των προσδοκωμένων έλπίς · έάν τδ

παρελθδν, οϋκ άν ής πρ\ν άν παρ' έκείνου γενέσθαι.

Εύηργετήθης, αϋτδ τδ γενέσθαι παρ' εκείνου λαβών,

κα\ γενόμενος εύηργετήθης, έν αύτώ ζών καΐ κινού

μενος, καθώς φησιν ό Απόστολος · αί των μελλόντων

έλπίδες της αυτής ένεργείας ήρτηνται. Συ δέ μόνον

τοϋ ένεστώτος εΐ κύριος. "Ωστε καν διαπαντδς εύ-

χαριστών τω θεώ μή διαλίπης, μόγις τοϋ ένεστώτος

άποπληρώσης τήν χάριν, οϋτε τοϋ μέλλοντος, ούτε

τοϋ παρωχηκδτος έπϊνοιαν έξευρίσκων τινά πρδς τήν

τών χρεωστουμένων άντίδοσιν. Ήμεΐς δέ τοσοϋτον

Ιι-β8 ρηΠ68 κρηίίυηιΑ αιπιηιιηι ίηάΊιχίδδεηιιΐδ. Ιη

ΙβπιροΓΪβ άίνϊιΙίΙιΐΓ ; ίη ρηείβτίΐυιη, ρΓχβεηβ βΐ ία-

ΙιίΓυπι. Ιη Ιπίχιβ Ιιϊβ ΙεηβΠείυηι Ποιηίηί άβρΓεηεη- ,

ϋϊΙϋΓ ; 8Ϊ ςυοο" ρΓΧίεηβ β8ΐ εοηδί(1εΓ3νβπ5, ρβΓ

ίρδυηι νίνίδ : δί Γυΐυηιηι, Πΐβ Ιίϋί βαηιαι Γβπιηι,

ςυ« 8υηΙ ίη βχδρβεΟΙίοιιε, δρεβ εδί : δί ρΓΧΙβΓΪΙυιη,

ηοη 68868, ηίδί ρπυδβΐ) ϊ) Ιο ΙΉεΙιΐδ 68868. Μ ίρδυπι,

ςυ 0(1 ηβΐιΐδ 68, *1> ϊ 11ο ϋοηβΠοίιιιη ΐεεερϊδίί. Αε

ρο$ΐ(|ΐιαηι ηβΐιΐδ 68, ηβηβΟείο ΒπΊεεπδ, άυηι ρβΓ

Ηΐηηι εΐ νίνίβ, 61 πιονεπδ, ηΐ ίηαυίΐ Αροβίοΐαδ".

Κεπιπι ίυΐιιηηιηι βρβδ βχ εαιίεηι είϊίεβείβ ρεηίΐεΐ.

Τα νβΓΟ 8θϋυ8 ρΓΒΟδεηΓίδ εοηιροβ εβ. Ηβςυβ δί νεΙ

ρεΓ οηιηε ιΐδςυε Ιειηρυδ νίΐ33 βΜΐίβδ β^εΐ'ε ϋβο ηοη

ϊηΐβΓηιΪ86Π8, νίχ ρΓΦββηΐϊ* Ιοιηροπβ βΓλΙίίΐη 6Χ-

ρΐεοίδ : ευηι ίηΐβπηι ηιιΐίαιη ταΐίοηειη βχεοςίΙηΓβ

τής κατά δύναμιν 'εύχαριστίας άπολειπόμενοι, ούδέ Β ροβείδ, α,ιιβ νεί ΓιιΙαπ νεΙ ρΓβΒίβΓΪΙί Ιειηροπδ ιΐεοίΐ»

περί τδ δυνατδν 'εύγνωμονοϋμεν , ού λέγω πάσαν

ήμέραν , άλλ' ουδέ πολλοστδν τής ήμέρας τη° κατά

θεδν άποκληροΰντες σχολή. Τίς μοι τήν γήν ύπεστό-

ρεσε ; Τίς βάσιμον δι' έπινοίας τήν ύγράν φύσιν

έποίησεν ; Τίς έπηξέ μοι τδν ούρανδν ώς καμάραν ;

ΤΕς δαδουχεϊ μοι τήν τοϋ ήλίου λαμπάδα ; Τίς άπο-

στέλλει πηγάς έν φάραγξιν ; Τίς ήτοίμασε τοις ποτα-

μοίς τάς διόδους ; ΤΕς μοι τήν τών άλόγων ζώων

ύπηρεσίαν ύπέζευξεν ; ΤΕς με κόνιν άψυχον δντα,

ζωής τε χαΧ διανοίας μετέχειν έποίησεν; Τίς τδν πη-

λδν τοΰτον, κατ' εικόνα τοϋ θείου χαρακτήρος έμόρ-

φωσεν ; Τίς συγχεΟεϊσαν έν έμο\ διά τής άμαρτίας

τήν θείαν εικόνα πάλιν εις τήν άρχαίαν έπανήγαγε

χάριν ; Τίς έξοικισθέντα με τοϋ παραδείσου, κα\ τοϋ

ξύλου τής ζωής έξω γενόμενον, κα\ τψ βαράθρω τής 1

υλικής ζο>ής συγκαλυφθέντα, έπ\ τήν πρώτην έλκει

μακαριότητα ; Οϋκ ίσαν ό σννιοϊτ, φησ\ν ή Γρα

φή. ΤΗ γάρ άν πρδς ταϋτα όρώντες, άληκτον άν κα\

άχατάπαυστον έν παντ\ τφ τής ζωής διαστήματι, τήν

ιύχαριστίαν άπεπληροΰμεν · νυν\ δέ πρδς μόνον τδ

ύλικδν πάσα σχεδδν έγρήγορεν ή άνθρωπίνη φύσις.

Πρδς τοϋτο ή σπουδή ■ έν τούτω ή προθυμία · περί

ταΰτακα\ή μνήμη κα\ ή έλπ'ις καταγίνεται· άϋπνός

έστι και άκοίμητος πρδς τήν τοϋ πλείονος έπιθυμίαν

ή άνθρωπίνη φύσις έν παντ\ πράγματι, έν ψ δυνατόν

έστιν έςευρεθήναι τδ πλέον · είτε κατά τιμήν τε χα\

δόξαν, είτε κατά τήν τών χρημάτων περιουσίαν, είτε

κατά τήν τοϋ θυμοϋ νόσον, πανταχού πρδς τδ πλέον

έν τούτοις ή φύσις βλέπει. Τών δέ άληθινών τοϋ

εοιηρεηδεηΐιΐΓ. Νοδ αυίειη, αυί ΙβηΙηιη 3ΐ)δΐιιηυδ λ

ροΐεδΐ3ΐ6 άβοίΐχ £Γ3ΐί3Γΐιηι βειίοηίδ, ηε ίη εο ςυί-

ϋεηι, ςιιοά 3 ηοϋίδ Ηεπ ροΐεδί, αηίπιϊ £Γ3ΐϊΙιιιΙίηειιι

ρΓ9Β8(3πιυδ, ηοη άΊεο Ιοίαπι ιΐΐεηι, 86(1 ηβ εχί£ΐΐ3ΐη

φίΜβη α ϊοϊ ρατίεπι νοεβίίοηί ύίνίηχ ΐηουεηΐεδ.

Ουίβ ηιίηί 16ΓΓ3ΠΊ δϋϋδίΓίνίΙ ? Οιιίδ ρβΓνίβιη βοιεΓ-

Ιί3 3ΐα,υβ ίηάιΐδΙΠ3 ιιαίυπιηι ΙιιιπιίάαπΊ Γεείΐ? Ουίδ

Οχίΐ ηιίηί εαείιιιιι (βηςυαπι είηιεΓβηι ? (}υίδ ρΓ%Γει(

ηιίηί Γϊεβπι βοΐίβ! Οηίδ βηιιΐιίΐ Γοηΐβδ ίη εοηνηΐϋ-

1»ϋδ ? Ουίβ ραΓανϊΙ 3ηιηί1>υ$ βίνεοβ, ρεΓ (]:ιοδ ο'ε-

ευπ'3ηΐ ? Οιιϊβ ηήΐιί ΙιγιιΙογιιιιι αηϊηιαΓιυηι ηιίηΐ8ΐβ-

Γίυηι 8ΐι1)]εοίι ? Οιιϊδ πιε ειιιη ρυΐνίδ ίηβηίηιυδ 68-

βειη, νίΐϊΒ ραΓίΙεΓ εΐ σιεηΐϊδ ρβΓίίε'ιρεπι ΓεείΙ ? Οιιίβ

Ηοε Ιυΐυιιι αά ίηιβ^ίηεηι ί\ξντχ (Ιίνίηκ ΓοπηιινίΙ?

Οιιίδ ίπίΒ^ίηεηι άίνίηβηι ρβΓ ρεεεαίηηι ίη ιηβ εοη-

Γιΐδαηι αά ρΓΪδΙϊηιιηα ΓυΓδυβ ύεεοΓβιη Γβάιιχιΐ ? Ουϊ$

πιε ρυίδυηι ρ3Γ»ύί80, ει Ιί^ηο νίΐχ ρΓίναΐυπι, εΐ ίη

1)3ΓΜΐ1ιπιιη ιιΐ3ΐ6Γία1Ίδ νίΐβ; (ΙοπιεΓδυπι, 3(1 ριίιηβηι

ΐΓβηίΙ υεβίίΐυάίηβηι ? Νοιι αί ψιχ ίη(β<%α<, ίηςυίΙ

8εΓΪρΐιΐΓ3 '·. Νβηι ρΓοίβείο, βίΐΐίεο ρβΓρβηϋβΓεηιυδ,

εοιιΐίηεηΐβπι εΐ 388Ϊάιΐ3πι, ρβΓ οιηηβ νίΐχ δρβίίιιπι,

§Γ3ΐΊαπιηι βεΐίοηβπι ρΓΧδίΗΓβιηιΐδ : ηυηε νβΓΟ ίη \Λ

δοΐυηι, ςυ οο1 ηΐ3ΐβπ3ΐβ βδΐ, οιηηίβ ρΓορβηιοϋυπι

Ηυιτοη» ίητί^ΊΙαΙ ηβΙυΓ3. Ηηο ίηίβηΐυπι δΐυάίιιηι,

ίη ηοε οεευρβίβ βιιίιηί ρΓοηιρίίΙιιιΙο ηίςυβ 3ΐ3εΓΪΐ33

βδΐ : 0ΪΓ63 ηβΐε εΐ ηιεηιοπβ βΙ βρβδ νεΓδβΙυΓ ; ρβΓ-

τί(ί1 βΐ ίηδυιηηίδ 3(1 ρΐυδ η3ϋεη(1"ι ευρίάίΐβίεπι ίη

οωηί ηβ^οΐίο, ίη ηυο εοπιηιοάυηι εχεο^ίΙβΓί ρο(ββ(,

ηυηιαη» η3ΐυΓ3 ββΐ ; δίνε άβ ΙιοηοΓβ 61 ^1ογϊ3, δίνε

θεοΰ άγαθών, λόγος ούδε\ς, οδτε τών φαινομένων, I) (1ε εομία ρβευηΪ3Γυιη 3£31ιιγ : δίνε εβ Γ8δ ρβπίηββΐ

οϋτε τών έπηγγελμένων. Αλλά καιρδς 4ν εΓη καΐ

τών τής προσευχής βημάτων κατιδεϊν, ώς Ιστι δυνα

τδν, τήν διάνοιαν.

ιιιίδδοηιηι. δβ(1 Ιεηιρυδ ΓυεηΙ, εΐίβηι ν^ΓΟΟΓηπι

δεηΐεηΐίβιη.

Δήλον γάρ δτι τδ τυχεϊν ών βουλόμεθα, διά τοΰ μα-

θείν δπως προσήκει ποιεΐσθαι τήν αΓτησιν, περιγίνεται.

Τίς οδν ή διδαχή ; Προσεν/ύμενοι, φησ\, μί) βαττο-

Λογήσητε, ωσχερ οΐ έθπκοΐ. Δοκούσι γάρ δτι έν τή

πολυλογία αύτών εΕσακουσθήσονται. Τάχα μέν ουν αΰ-

τόθεν έχει τδ ταφές ή τής διδασκαλίας διάνοια, γυμνό-

3(1 ΪΓ8β ηιοΓΟίιπι, ίη Ιιίδ οηπιίϋυδ 3(1 εοηιπιοάυηι

η3ΐυΓ3 Γε8ρίεί(. νεΓΟΓαηι βιιίβηι ϋεί υοιιοπιηι ηιι!-

13 Γ3ΐίο Ηα1>εΐΜΓ, ηβςυε »ρρ3Γεηΐίυπι, ηβςαβ ρΓο-

θΓ3ΐίοηίδ ς υ η η ι υ πι ε]υβ Γιεπ ροΐβδί, εοηδίά'εΓβΓβ

ΡβΓδρ'ιουυηι βδΐ βηίηι, ςυο(1 δί ιΙίϋίεβΓίηιυδ φιο-

ναοάο ρβΐίΐίοηβηι Γογπι3γ8 εοηνβιιίβι, 1ίεε1)ί( ηοοίβ

ςιιχ νοίιιηιυδ ΊηιρβίΓβΓβ. Ουχηβπι βδΐ ί^ίΐκτ ε»

(1οεΐΓίη3? ΟναηΙα, ΐηςυίΐ, ηε βίίίί βαττολόγοι, »ηαΐϊ

ςβηΐϊΐιι. ΑγοϊΙγβοΙιιγ εηίπι δβ ρΓΟρίεπηιιΙΐΊΙοηιιίιιπι

βαααι βχϊυ^ίΐυπι ϊ γϊ *·. Αε 8βη(εηΙΪ3 ηυίιίειη ϋο-

18 Αεί. χνιι, 28. '· Κοιη. πι, 11. »· Μ3ΐι1ι. νι, 7.



Η27 ΝΥ55ΕΜ 1128δ. 0ΚΕ00Κ1Ι

ΟγΊιιχ Γογ8Ϊ(3Π ρβΓ ίβδβ ρβΓδρ'κΌβ 081, ιιΐροΐβ Πϋ- Α

(ϋ5 τβΓΐ>ί$ ηοοίδ εχροδίΐβ, ηβε υΐΐβιη δΐΐοΐίΠοΓβιη

(ΙβδϊΐΙβΓ3Ι18 εθ11δί(1βΓ3ΐίθΙ>6Ι11, ρΓ*ΙβΓςΐΙ8Π1 φ10(1

ορβΓίε ρΓβΙίιιπι ββΐ ςυΐΕΓβΓβ, ςυίϋ δίκηίΐίεεί νβΓ&υπι

ΒαΐΐοΙο0Ϊ(ε, υΐ ίηΐεΐΐεεο δβηίβηΐί», νίΐθΐηιιβ ί<1

ο,υοο" νειίΐυιιι βΐ ίηΐεΓάίοίηπι ββΐ. ΥίάοίηΓ 6Γ|$ο

ιιιίΐιί οαδΙίββΓβ ίηΐΐβΐίοιιεηι αΐηοβ ΙιιπιοΓβπι ιηεηΐίδ,

εοΐ'υιηυ,υε, ηυί 8β8β νβηίδ ουρϊ(Γιΐ3ΓιΙ)ΐνβ ϊιηιιιβΓ-

£:ιηΐ, ΓερΓίηιβΓβ αΐΐ|υβ εοπιρεδεβΓβ βαιηίΐίοηειη, βΐ

ίάβΪΓεο ρβΓβ^Γίιιαιη β! ηον:ιηι Ιιαηε <1 ϊ γΙΪ οιιβηι βχ-

εο§ίΐ388β »ιΙ 3Γ^ιιβη<1ίηι ηπιβιιΙΪΒηι οοπιιη, ηυί ν»- -

ιιππιπι ρ»ΓίΐϊΓ βΐ ίηυΐίΐίυιη ΓβΓυηι ευρί(1ίΐ3ΐίου.8

ηΊΙΠυιιηΐ βίςιιε όίδίΓβηυηΙηι*. Νοπι εοΓύβΙυδ, όΌ-

εΐιιβ ει ρΓυϋεηδ, ε[ υΐίΐίΐβιεπί δί!)ϊ ρΓοροδίΙηηι 1)3-

1>εηδ 88Γΐηο , ρι-ορπε δει·πιο (ϋείΐυτ ; 31 ςιι« ρβΓ

ίηβηειη νοίυροίειιι ευρ'κϋΐαΓιϋαδ νβηϊδ α,ιιβδί βα-

ρειΐηηαΊΐιΐΓ ΟΓαιίο, ηοη βιιιρίίυβ λίγο;, ίά 681 δβΓ-

ιιιο, δει) βαττολογία βδΐ (α,ικΊδί ϋίεβδ, Ιπίβίκι: νοίυ-

1)ίΙί[35, ει νβιιυδ δεΓπιο) ιι I βΙίαηΙβ 6γχο6 ηιεΓιιιβ

ιιιβηΐεηι εχρϋεβιΐδ άϊχεη), φλυαρία : Ιιοε 681 ςπββϊ

(Ιϊεβδ εΟεΓνεδεειιΙίβ αΐηηβ εΟΊπίΐϊο : λήρος και

φλήναφος, Ιιοε ε&Ι (ΙεΙίταπίρηΙα ιΐςαβ ηυςχ, 3ε βί

αυοιΐ αΐίικί νοαιΙιιΓίυηι ερίδΐΐΗκΙί δίξηίηεβίίοηίδ εδί.

ΟιιϊιΙ ί^ίΐυτ ηοϋΐδ δβΓηιο εοηδυΙϊι? Νε ϊίΐεπι εοηι-

ιιιϊΐίαιηιΐδ ίη ΙεπιροΓε οηΐίοηηηι, ςυβίίδ Ίη ηιεηΙε

ΓυηοδοηΐΝΐ 30 οΌΙπόγιιιι) ΜίδΐίΓο'α ρειΊυι1)3ΐίο οοιι-

ίΐβΐυτ. (}ϋβπΐ3θ!πιοάιιιιι εηίπι ηιεηΐβ ίαιρβΓΐβεΙ*

ρπεαΊΐί , ηοη οο^ίίαιιΐ υΐ 3ΐίφιίά δίϋί εχ βεπιεη(ϊ3

ουνεηίβΐ, κά ρτο 8χοί(πο ΓεΓιείΐβίεδ αυβδά'βιη δίοί

ΙϊιΐξΐιηΙ, ΙΙ)653ιιγο5 εΐ ηυρίϊβδ, ει ιβ^ηα, πιβ^ηβδηυε £

ίρβοππη 3ρρεΙΐ3ΐίοηίΙ>αι εο^ηοιηίιιαιαδ είνίΐηΐβδ

ε'ιοϊ ριοροηεηΐβδ, ίη εο δε νβΓββπ ίη ηιεηΙε δΐΐϊ

ϊιιΐ3ξίιΐ3ηΐυΓ, φιοάουηο,ιιο εο§ίΐ3ΐίοηυηο ναηίΐαδ είδ

βΐ'2@εδ86ΓΪ(, ηοηηυΐΐί ΥβΓο βΐίαπι νεηείηεηΐίυδ ηβε

ν3ηίΐ3ΐε εΟΓΓερΙϊ βηηΐ, 3ε ηοοιίυπι ηαΐυτχ δυροΓ-

|Γε$«ί, τεί τοίυβτββ εχδίδΐυηΙ, νεΙ δίβΐίαιυηι ίη

ιιιοίΐ ιι ιη Ιιιεεηΐ, νβ! ηιοηιεβ ίη ηιηηίουβ ξεδίβηΐ, νβΙ

εοβίπηι εϋιί ρβΓνίιιηι (ϊιείυηΐ, νεί αά ίηιηιηιβκ>8 ιΐδ-

ηιιε βηηοβ νίνυηΐ ]υνεηεδ εχ δεηίηυδ ενβάβηΐεδ : 30

ςαχειιηαυβ αΐίβ Ιαΐία πι.Ί^'ΐδ νεοοπϋουδ, ϋυΙΙ.ίΓυιη

ίη ιηοϋυηι, ναιιη αΐηιιβ ίηαηίβ Γιςιηεηΐβ ίη έοπίε

ίπ^βηεηηΐυΓ. III ί|ί1υτ ίη Γβοαβ βΟΓβηΊίδ ίδ ςιιϊ

ηοη 63 εοςί(3ΐ, ρβΓ ςιι« βίηί (ΙβΙίοει-βηΐί 3>ί(]υί(1

1)οιιί εοηΐίιι§3(, 6ε(1 νβηίδ ευρίϋίΐβΐίυυδ ηεηυία'-

ηυαηι ίιιιηιοΓβΙυΓ, δΐιιΐΐυδ ςυίάεπι 61 πιίδβΓ εδ(, ίη I)

ηχε ίιΐ8οηιηί3 οοεβδίοηβηι ύε1ί1>εΓ3ΐίοηίδ βΐίςυϊιΐ

■([βηάΐ, ο,ιιοίΙ βχ ηβη βίΐ, ίηβυηιβηβ : 11α ςηί ίη

ΐεηιροΓβ οηΐίοηίδ ίη εα φκα βηίηιχ εοηϋυευη!,

ϊηΐεηΐιΐδ ηοη 681, δβιΐ τίΐίοδίδ ε( ρβΠυΓ03ΐίδ βηίηιί

δϋί ηαοΐΐουι ϋευιη οϋβεςυί ροδίηΐβΐ, ηο^αΐοΓ «ιιιί-

ά&η ΓενβΓ3 »1(|ηβ 1)ΐ3ΐ6ΓαΐοΓ βδί,({ΐιϊρρε ςυί ΟΓβΙ,

υΐ ϋεηδ δηβΓυιη ίηερίίβΓυιη ει νβηίίαιιιηι 3(1]υΙθΓ

ει ηιίηίδΙβΓ «>(. Ου»1β α,υίίΙιΐΛπι (βχοοιρϋ ^Γ3ΐί3) ίη

πιοϋίυπι βΟεΓο : Αεοεϋίι βΐίςιιίδ αά Οειιηι ρεΓ ογβ-

Ιίοηεηι, εΐ ηοη ρβΓρβηβα βριιά βηίιηυππ 5ΐιο1ίηιί!3(β

ροΐεηΐί» 3(1 (ΐηβιη βεεεαΊΐ, ΙιίΓρΊοιίδ εΐ δΟΐ-άΊαΊδ ρβ-

ΐΗίοοϊηυΕ ιη3]εδΐ3ΐειη άίνίη&ηι <Ιε<ΙβεθΓ3ΐ ίηιρπι-

Λεηδ. ϋΐ δί ςυίδ ρΓ33 ηίηιϊβ ρβυρεηαίε βηΐ πίδΐϊεί-

Ιβΐβ ν»53 εχ Ιαίο ΓιοιίΙία, ρΓβΐΐοίβ ρηΐεΐ ; άείηάβ

τερον ήμίν έκτεθεΐσα, κα\ οΰδεν δεομένη τήί "λεπτό

τερος κατανοήσεως, πλήν άξιον έξ.τάσαι, τ£ ση

μαίνει της βαττολογίας τδ (5ήμα , ώς άν μαθόντβ;

την διάνοιαν, Ιξω τοΰ άπηγορευμένου γενοίμεθα.

Δοκεϊ τοίνυν μοι σωφρονίζειν την χαυνίτητα της

διανοίας , καΐ συστέλλειν των ταΐς ματαίαις έπιθυ-

μίαις έμβαθυ'/όντων, κα\ δια τούτο τήν ξένην ταϋτην

της λέξεως καινοτομίαν έξευρηκέναι , επ\ έλεγχφ

της άνοιας τών περί τα άνωφελή τε και μάταια ταΐς

έπιθυμίαις διαχεομένων. Ό γαρ Ιμφρων τε κα\ συν

ετός, και πρδς το χρήσιμον βλέζων λόγος , κυρίως

λέγεται λόγος· ό δέ ταϊς άνυπάρκτοις έπιθυμίαις δια

της άνυττοστάτου ήδονης έπιχεόμενος, οΰκ £στι λόγος,

άλλα βαττολογία· ώς 4ν τις Έλληνικώτερον έρμη-

νεϋων εΓποι τ6ν νοϋν, φλυαρία, καΐ λήρος κα\ φλήνα-

φος', και εΓ τι άλλο της τοιαύτης σημασίας. Τί ουν

ήμϊν συμβουλεύει δ λόγος ; μή ταύτδν πάσχειν εν τφ

καιρώ τών προσευχών, οΤον Ιν τη" τών νηπίων διά

νοια συνίσταται πάθος. "Ωσπερ γαρ οί άτελεϊς την

διάνοιαν , οΰχ οπως άν τι γένοιτο τών κατά γνώμην

αϋ-ών έπινοοΰσιν, άλλά κατ' έξουσίαν εύκληρίας τι-

νάς έαυτοϊς άναπλάττουσι, θησαυρούς καΐ |5ασιλείας

καΐ πόλεις μεγάλος ταΐς προσηγορίοις αύτών έπονο-

μα?ομένας υποτιθέμενοι, εις εκείνο είναι τ^ διανοία

φαντάζονται, δπερ άν αΰτοΐς ή μοταιότης τών λογι

σμών ΰπογράψη " ε:σ\ δέ τίνες οΐ καΐ νεονικώ-ερον

της ματαιότητος ταύτης άντιλαμβάνονται, κα\ ύπερ-

βάντες τά μέτρα της φύσεως, πτηνό*, γίνονται , ή

κατά τους αστέρας λάμπουσιν, ή όρη διά χειρδς

φέρουσιν, ή τδν ούρανον έαυτοΐς όδοποιοΰσιν, ή προς

μυριοστδν διαρκοϋσιν έτος, νέοι εκ παλαιών γινόμε

νοι· ή όσα άλλα τοιαύτα τοις νηπιωδεστέροις τίκτει

πομφολυγώδη κα\ διάκενα ή καρδία ποιήματα."Ωσπερ

τοίνυν Ιν τοις πράγμασιν ό μη ταΰτα λογιζόμενος ,

δΓ ων άν γένοιτό τι άγαθον τών βουλευομένων, άλλ'

έμματαιάζων ταΐς άνυπάρκτοις έπιθυμίαις, άνόητός

τις έστι κα^ άθλιος, τδντοϋ πραςαί τι τών λυσιτελούν-

των βουλεύσασθαι καιρδν, τοις ένυπνίοις τούτοις

προσαναλίσκων ■ ούτως ό έν καιρώ προσευχής πρδς

τά συμφέροντα τ^ ψυχη μή τεταμένος, άλλά πρδς

τάς εμπαθείς τής διανοίας κινήσεις συνδιατίθεσθαι

τδνθεδν άξιών, λήρός τίςέστιν ώς άληθώς και βατ-

το/.όγος, τών ιδίων ματαιοτήτων συνεργδν και ϋπη-

ρέτην τδν θεδν γίνεσθαι προσευχόμενος. θ!όν τι

λέγω · Πρόσεισί τις διά προσευχής τω θεώ , και μή

κατανοήσαςτϊ] διάνοια τδ ϋψος τής δυνάμεως ή προσέρ

χεται; λανθάνει καθυβρϊζων τδ μέγεθος ταΐς αίσχραϊς

κα\ ταπειναϊς τών αιτήσεων. "Ωσπερ άν εΓτις τά έκ

πηλού σκ?ύη δΓ ύπερβολήν πενίας ή άγροικίας τίμια

νομίζων, έπειτα βασιλεϊ προσελθών, πλούτους καΐ

άςκόματα διανέμειν προαιρουμένιο ■ ό δέ καταλιπών

τάς βασιλικάς αιτήσεις, άξιοι τδν τοσούτον τώ άξιώ-

ματι, πηλδν διαπλάσαντα ποιήσαί τι τών έκείνιρ

καταθυμίωνοϋτως κα\ ό άπαιδεύτως τη εϋχή χρ<!>-

μενος , οϋ πρδς τδ ύψος τοΰ δίδοντος έαυτδν έπαίρει ,

άλλά πρδς τδ ταπεινόν τε κα\ γήϊνον τής ίδιας επι

θυμίας τήν θείαν δύναμιν καταβήναι ποθεί ■ καΐ τού

του χάριν τάς εμπαθείς ίρμάς προτείνει τώ τάς καρ

δίας βλέποντι, ούχ δπως άν θεραπεύσειε τά άτοπα
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της διανοίας κινήματα · άλλ' όπως αν χείρω γένοιτο, Α 3(1 Γβ^ιίΐη δοΐίϋίβ (ΙίνίΙίβί ει άί£Γΐίΐ3ΐ6β ά"ΐδΙπΙ>ιιβΓ6

εις Εργον της πονηράς όρμής διά της συνεργίας τοϋ

θεού προαελθούσης. Επειδή γαρ δ δείνα λυπεί, καί

μοι διάκειται δυσμενώς ή χαρδΐα, Πάταςον αύτδν,

τω θειο λέγει, μίνον ούχ έχείνο βοών, ότι Τδ έμδν

πάθος έν σο\ γενέσθω, ή έμοΰ χακία έπ\ σέ δια-

€ήτω. Ής γάρ έν ταίς άνθρωπίναις μάχαις οϋχ έστι

συμμάχησα! τινα τώ έν\ μέρει, μή συμπαροξυνθέντα

τω όργιζομένω κατά τοϋ προσπαλαίοντος ■ ούτω

δήλον ότι δ κατά τοϋ έχθροϋ τδν θεδν κινών, συνορ-

γισΟήναι παρακαλεί , κα\ τοϋ Ουμοΰ κοινωνδν γενέ

σθαι,. Τούτο δέ έστι τδ είς πάθος πεσείν τδ θείον, κα\

κατά άνθρωπον διατεΟήναι, και είς θηριώδη άπήνειαν

έχ της άγαθής φύσεως μεταποιηΟήναι. Ούτως δ δο-

ςομανών · ούτως δ έν ΰπερηφανία τδ πλέον έχειν

ραταίιιιη αεεειίίΐ, 3ΐςυβ οηηΪ88Ϊ5 ϋδ πΊκικ, απ* »

Γβ^β ρεΓι δοΐεηΐ , ΙΐηΟ (1ί£ηίΐ3ΐβ ρΓΧοΊΐυηι Γυςβΐ,

υΐ βχ ΙυΙο 5ΐιΙ);ΐίΐο βίπηε εοηείηιοΐο ι ΓίίεΪ3( »1ί-

(μιιιΙ, ιμιηιΙ δίΐιί εοπίί δίΐ : ϊΐα ειίαιη ίδ αηί ίπιρο-

ΓΪΐβ υΐίΐυτ ΟΓΐΐϊοηβ, ηοη αύ ϋαηΐϊβ 3ΐιίΐιιϋίηειη δβδβ

γγ.,:·ι , $ε(1 3(1 βοπίκίαδ, ηιιπιϋεδ' 61 Ιειταηι δβρίειι-

Ιεδ ειψί(1ίΐ3ΐεδ δυ38 ιΐίνίιιηηι ροίβηΐίαιη ύβδεβηα'ειο

άεδίιίεται, αίφιε Ιιυ]υδ ι-εί ςταιία νίΐίοδΟδ ει ρειΊιΐΓ-

1)310$ βηίηιί ίιηρείιΐδ ει πιοΐοδ εοπία εβΓηβηΐί ριο-

ΓβΓΐ, ηοη υ( δβηβι αϋδΐιιιΐοδ ληΐιηί ιηοΐυδ, 86<1 υ ι

αιιχϊΐίο ΐΗ'ί, Γερηί'&εηΐΐΐη ρι·3\·ο ίιηρείιι, οεΙεηοΓεδ

εΓΩεϊαηΙιΐΓ. Ουοηίβπι εηίπι ϊΙΙε ηιοΐεδίυδ εδί ηΐα,υβ

οιΐίο εοΓ ηιευιη ΐ3ΐ>0Γ3ΐ, ΡεΓειιΙβ ευηι, αά Πειπη ά'ι-

είΐ, ιηοάΌ ηοη ϊΐίικί είαιιιαηδ : Μευ$ αηϊηιΐ ιιιοΐϋδ

έπιθυμών δ,έν τη διαδικασία πρδς τήν νίκην σπεύ- Β ϊη Ιε 81 1, 36 Πΐβ3 Π)3ΐίΙΪ3 βίαυε ηοηαϊιία βιΐ Ιε ΐΓβη*.-

δων · δ έν τοις γυμνικοίς άγώσι πρδς τδν στέφανον

έπειγόμενος^· δ έν θεάτροις της ευφημίας άντιποιού-

μινος · πολλάκις δέ χαί δ πρδς τδ λυσσώδες της νεότη-

τος πάθος έκτετηκώς. Πάντες οδτοι ούχ δπως άν

Ιξω τοΰ έπιχρατοΰντος άρ^ωστήματος γένοιντο,

προσάγουσι θεώ τάς δεήσεις , άλλ' δπως άν είς πέ

ρας αύτοίς ή νόσος έλθοι · κα\ τδ διαμαρτεϊν τούτων

άντι συμφοράς έκαστος κρίνοντες , βαττολογοϋσιν

6ντως, συνεργδν της χατάτδν νούν άρ"δωστίας γενέσθαι

τδν θεδν ίκετεύοντες · χαί τδ πάντων χαλεπώτατσν ,

ότι πρδς τάς εναντίας δρμάς κινείσθαι τδ θείον αύτοϊς

έπιθυμοϋσιν, είς άγριδτητα χα\ φιλανθρωπίαν μερί-

ζοντες τοΰ θεοϋ τήν ένέργειαν. "Ον γάρ ίλεων καΐ

πραον έπιζητοΰσιν έαυτοίς είναι , τούτον πικρόν τε

ε&Ι. 1)1 εη'ιιη ϊη Ιιοιηίηυιη ίηΙεΓ 86 ρΓΟΒίϋδ, ηοη

ροΐεδί βΐίςυίδ υηϊ ρατίί αυχίΐίιιπι ίειτε, ηΐίί ιιη»

ειιπι ΪΓ38εειι(6 δίπιυΙ ϊη ηιΙνβΓδβπυηι εοηείΐαΐυδ ιΊ

εχ3εεΓΐ>3ΐιΐ8 είι -. ίΐ3 ροΓδρίευυπι ε»ι, αυοά" α,ιιί

Οευηα εοιηηιονεΐ 3(1νβΓ5υ8 ίηίηιίειιπ), ευηι ι·ο«;ιΐ,

υ( υιια ΪΓ38ε3ΐυΓ, εΐ ίι;ι· δοείυβ Πηΐ. Μ αιιίειη ββΙ,

ίη ρεΓΐιΐΓϋ3ΐίοηεηι ϊηείϋεΓε ηιιιηεη ϋίνίηυηι, εΐ »Γ·

ΙίεΊ ηοΓβ Ιιιιιιιαηο, βΐηυε 6Χ 1)0Π3 ικπιπ α ϊη ΓβΓΪ-

ιι .ι ιι ι βχνΐιίαιη ΐΓαπ&ηιυΐαΐ'ϊ. Ιιη ΐ]ΐιϊ «1ογϊ;ι; ίηββηα

ειιρίιΐίηβ νεχβΙηΓ; ιι» ηυϊ 8)ΐρ6τ1)ί· εχεβΙΙεΓβ βΐυ-

ιΙιΊ ; αυί ίη ]ιιιΙίι·ί:ι1ί οΊβεερίβΙίοηβ ;ηΙ νίεΙΟΓ'οηι

Γε$ιϊηη(; ςηΐ ίη ςγηιηίεί8 εεΓίβηιϊηϊηυβ 3(1 εοι·ο-

Π3ΙΙ1 ρΓ0ρ6Γ3ΐ ; (|πί ίη Ιηε3ΐΓΙ8 Γ3ΙΙ8138 3εε!3Π131Ϊ0-

ηβ> 3ΐΤεεΐ3ΐ. 8;ερε βυΐεηι ειίαιη Ϊ8 ςιιί ρΓορΙβΓ ίη-

Ί άπηνή τοις έχθροίς αύτών έπιδειχθήναι παρακα- " 83ΐιιιιη ]ιινοιιΐυΐ!8 ιηοι·!>ιιιη εοηΟοεβείΙ : οηιηβΒ Ιιϊ

ηοη ιιϊ εο, ςυο ΙβηεηΙιΐΓ, πιογΙιο 1ί1>εΓ6ΐ)(υΓ, Πιό

ρΓβεε8 οΙΤβΓυηΐ, 864 ία 3(1 Γιηβπι ιηοΓίιυβ εοηιιη

ρΐτιΙιΐ(·;ιΐιΐΓ, βΐ εοηιρ1β3(ηΓ. Αΐη,ιιβ Ιιχε 8Ϊ ο1)(ίηβΐ'β

ηοη ροΒβίηΐ, ε3ΐ3ΐηίΐο8ΐιηι ηυΪ8ςιιε βίοι ]»(1ίε3ηΐ68,

1)ΐ3ΐ6Γ3η( τενεΓ3, υΐ ιηεηΐίβ 8υχ ιιιοΓυϊ 3(1]υΐ0Γ βίι,

Πβο 8υρρ1ϊε3ηιε$ : 3ε ςυοα' οηιηίυιη ^Γ3νΪ8$ϊηιυιιι

ε$1, :κ1 φΐ3ηι πιβιίιηε εοηΐΓ3ΓΪο8 πιοΐιιβ ήΊνίηηηι

ηυηιεη »ί1)Ί πιονεΓΪ εοηειιρίβευηΐ, ϊη Γεπΐ3ΐειη γ ι

ηυιη3ηίΐ3ΐειη, εΙΠεηείηηι Οεί ρ3ΠίεηΙε8. Οιιβηι βηίηι

ρΓορίΐίαηι βΐ πϋΐβαι 8ί1)ί 6886 (Ιεβ'κΙεΓβηΐ, ευηι 38-

ρεΓυιη 61 ϊιηιιιίιεηι ϊηίηιίείβ $(Π5 Ωογϊ γο^λιιΙ. Ο

1)ΐ3ΐ6Γ3ηΙίυηι ϋβηιεηΙίΒΐη ! Νβπι 8ί 0ευ8 ϊΙΙίβ ίιηιηί-

Ιί8, ηε ΓιΙμ' ςυϊοίειη ρΓΟΓβυβ ρΙαείϋυκ ΒτίΙ. δίη

σποράδην κείμενα ταϊς άγίαις Γραφαίς άναλέγονται, 0 βηΐεηι ίη Ιε, υΐ εεΠβ δρβΓ38, αά ηιίβεπεοΓάίβηι

Κα

λούσιν. "Ω της άνοια; τών βαττολογούντο>ν ! εί γάρ

Ικείνοις άπηνής δ θεδς , ούδε αο\ πάντως ήμερος. Εί

δε έπ\ σοΰ πρδς έλεον ρ°έπει, κατά γε τήν σήν έλπίδα,

«ώς άν μεταβάλοιτο πρδς τουναντίον είς πικρίαν

μεθαρμδζων τδν Ιλεον ; Άλλά πρδ χειρός τών έρι-

βτικών ή πρδς τδ τοιούτον άντίθεσις. Εύθϋς γάρ είς

συνηγορίαν της έαυτών πικρίας τάς έκ τής προφη

τείας φωνάς παρατίθενται ■ τδν Δα6\δ έκλιπείν τους

αμαρτωλούς ποθοΰντα , κα\ αίσχύνην καΐ έντροπήν

τών έχθρών κατευχδμενον · τδν Ίερεμίαν ίδείν τήν

παρά θεώ έκδίκησιν έκ τών εναντίων έπιθυμούντα·

τδν Ώσηε μήτραν άτεκνοΰσαν, κα\ μαστούς ξηρούς

δοθήναι τοις έχθροΐς δεόμενον. ΚαΙ πολλά τοιαύτα

συνιστάμενοι τδ δεϊν τών έναντίων κατεύχβσθαι, κα\

τής έαυτών πικρίας συνεργδν γενέσθαι τοϋ θεοϋ τήν

άγαθότητα. Άλλ' ήμείς ώς άν έχ παρόδου τοϋς έκ τής

τοιαύτης άφορμής πρδς τδ έναντίον δδηγουμένους

παύσαιμεν βαττολογοΰντας, τοϋτο περ\ έκάστου τών

μνημονευθέντων παραθησόμεθα.

ρΓορβηειιβ 681 : ςυοηιοϋο ίη εοηΐΓβπυηι ηιυΐαϋί-

Ιυτ, 3(1 8%νίΐί3ηι ιηί$6ΓίεοΓθ'ί3ηι ΐΓ3θ'υεεη$? 8εά 3(1

ηοε ίη ρΓοηιρΙιι εοηΐεηΐίοίοηιιη ορροβίΐίο 68(. Ργο*

Ιίηοβ βιιίιη 3(1 μ3ΐΓοείηαη(1ίΐιη $υ% αοβΓίιϊΙϋΙί εχ

])Γορ1ιεΙί3 (1ε8υιηρΐ38 νοεε$ ρΓοροηυηΐ : Οανίάβιιι

ύβϋεεΓβ ρβεεβΙΟΓββ (ΙβδίιΙεΓβηΐεηι, εί ριιϋοΓβιη ει

εοηΓ,ΐΜοηοιη ίηίηιίεί$ ίιηρΓεεβηΙεπι " : ΛβΓβηιίβηι, νϊιιάίοίαιη ει ροεηββ 3 ϋεο άε 3οΐν6Γ83Γϋ8 κυηιροβ

νίίΙεΓε ευρίεηΐεπι " : Οβεβηι ναΐνβη» βίοπΙεπι ε( ιιυεΓβ βίεεβ ίηίηιίείβ «ΐατί Γο^αηίοιη *·. Λε ιηυΐι»

Ι3ΐί3 ρ»88ίηι ίη83ηεΐ'ΐ8 δεηρίιιη» ρο8ίΐ3 εοΙΓιςυηΐ, ηυοιΐ ΒοΎεΓδβΓίίδ ϊηορΓβοοΓί, ει 8υα3 ίρδΟΓϋηι βχνίΐίχ

1>οηί(3ΐεηι Οεί 3ά]ιιΐΓΪεεηι «άδείδεεΓε οροΓίεηΐ, εοηείικίεηΐεδ. νβΓϋηι ηοβ, υΐ οΙ>ί(6Γ βΟΓυιη, ηηί εχ 13-

Γι οεεβδϊοηβ ϊη εοη(Γ3πυηι ο"βί1υεαηΐιΐΓ, ϊηερίίδ 3ε νβηίδ βεπτιοηίΐΗΐδ Ιίηβπι ίηιροηηηηΐδ, Ιιοε 3(1 ίίη-

^υΐη, ηιιχ ηιεηιοΓβΟ δυηί, ϊη ηιεάίυηι 3(1(1ιιεειιιιΐδ.

" Ρδβΐ. ιχ , 1 8(π. " ^Γεπι. χ , 17. " Οδε. ιχ , 0 δης.

Ρατηοι.. Οκ. ΧίΙΥ. ."]0
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ΝιιΙΙιΐϊ εχ νβΓΟ δβηείίδ, 3 ββηοΐο δρ'ΐΓΪΙυ ά'ινϊηϊ- Α Ούδε\ς των άληθώς Αγίων, των τω άγίω Πνεύματι

Ιιΐδ αΠΙαΙϊβ , φίοπιηι (ΙϊοΙβ (Γινίηα οπΓιηοΙ'ιοιιβ αιΐ

ηΊιιιοη'ιΙίοηβιη ίηδεφιεηΐίιιιη (ιοπι'πιυηι ρεΓ3εΓΪρΐ3

βιιηΐ, αΐίψιίύ πκιΐί δίΐιΐ &ΐυι1ίο ηβίχιΐδδε <1βιηηη$ΐΓ3-

ΙιϊΙιιγ ; 38(1 οηιηϊιιπι, ςιικ ηΐι ϊρ$Ϊ3 (1!εΐ3 δΐιιιΐ, ίη-

ΐεηΐίο βίςιιε εοιίϋΠϊιιηι δρεεΐ3ΐ 3<Ι εηπτεηΐίοηεηι εΐ

βπιεηϋιΐίοηβπι ν 1 1 ϊ ο κ ί ιη ι ί β αΐηυε ηιβϋΐίχ, φιχ Ιιιηε

ίη οβίΟΓβ νί§ιΊι;ιΐ. ΟιιοηιαϋιηοιΙυηι ίςίΙιΐΓ ίΙΙε, ςιιΐ

ηΐϊΐ, ηε $ΊηΙ Χ£ΐ-οΐ3ηΐε8, ηε β'ιηΐ εςεηΐεβ , ιιοη

ιιοιηΐηυηι ίηΙβΗΐηηι, βεά πιογΙ/ι εΐ εςεκίαΐϊβ ηΐιοϋ-

ΐϊηηεπι ίϊ«τϊ ευρίΐ : ίΐ3 ε!Ϊ3ΐτ], *1 ιι τη ηιιίδφιε ββηοΐο-

Γπιιι ηΓ.ιηΙ, ιιΐ ίύ, ηυοιΙ ικιΙ ιι γι' π 1 1 νο ι β 1 1 1 1 1 61 ϊιιίιηί-

οπιη ε»ι , 3(1 Ίιιίοπίιιιη κ· ϋ^ηΐπτ , βυβρίείοηειη

ίηιρεηΓιθΓΪΐ)υ$ ρΓχΙιεηΐ, ςιΐ3δϊ βόΎβΓδίΐδ Ιιοππηβδ

ΝΕνΙαηΙ βΐ εχ306Γΐ)3ΐί βϊηΐ. Ν;πη ε( ΡίβΙηιοπιπι

θεοφορουμένων, ών αί ρήσεις κατά θείαν οίκονομίαν

εις νουθεσίαν τών έφεξης άνεγράφησαν, έπί τινι

κακώ τήν σπουδήν έχων έπιδειχθήσεται · άλλά πάς

ούτοι; δ σκοποί των λόγων , προς διόρθωσιν της έμ—

πολιτευόμενης τη φύσει κακίας βλέπει. "Ωσπερ τοί-

νυν ό ευχόμενος μη είναι νοσοΰντας, μή είναι πτω

χεύοντας , ού των ανθρώπων άναίρεσιν, άλλά της νό

σου κα\ της πτώχειας άφανισμδν έπιβυμεϊ γενέσθαι ■

οΰτω κα\ των άγιων έκαστος, τ6 τή φύσει έχθρον χαΐ

πολέμιον εις άφανισμδν έλθεϊν δι' εύχής έχοντες,

ύπόνοιαν τοις άπαιδευτοτέροις παρέχουσιν, ώς κατά

άνθρώπων πικραινόμενοί τε κα\ χαλεπαίνοντες. "Ο τε

γάρ Ψαλμωδδς ειπών, δτι "ΈχΛΙχοιεγ άμαρτωΛοΙ άχύ

της γης ν.α\ άνομοι, ώστε μη ύπάρχειν αυτούς·

ίΟίϊρΙΟΓ ευπι αΊχ'ιΙ :ΤοίίαηΙατ ρίΰίαίοτύί εΐ νιΐηη'ι Β τήν άμαρτίαν έκλείπειν και άνομίαν εύχεται. Ού γάρ

άνθρωπος άνθρώπιυν πολέμιος, άλλ' ήνατά κακίαν

της προαιρέσεως κίνησις εις έχθροΰ τάξιν τδ τη" φύ

σει συνημμένον κατέστησεν. Τδ κακδν *ίνυν έκλεί-

πειν εύχεται, δ δέ άνθρωπος κακδν ούκ έστιν ■ πώς

γάρ αν εΓη κακδν τοΰ άγαθοΰ τδ δμοίωμα ; Ούτως

καν αίσχύνην και έντροπήν τών εχθρών κατεύχηται,

δείκνυσί σοι τδ στίφος τών εναντίων, τών έκ τοΰ άο-

ράτου έχθροϋ τή" άνθρωπίνη προσπολεμούντων ζωη.

Περ\ ών κα\ ό Παύλος γυμνότερον διεξέρχεται , τήν

πάλην λέγων είναι ήμΐν πρδ; τάς άρχάς, πρδς τάς

έξουσίας κα\ τοΰς κοσμοκράτορας τοΰ κόσμου τούτου,

πρδς τά πνευματικά της πονηρίας έν τοις έπουρα-

νίοις. Τάς δαιμονιώδεις έπιβουλάς , δι' ών επάγεται

τοις άνθρώποις τά πονηρά πρδς άμαρτίαν συμπτώ-

άβ Ιιττα, ηΐ ηοη $ϊηΐ *' ; υΐ ρεεεβίιιιτι 61 ίηίςυίΐαδ

ιΜΙείιηΐ, ογβΙ. Νοη εηϊηι Ιιοπιο Ιιοηιϊηιιηι ηοδίίδ

681 : δβ(1 ΓώοΓίΒ νο1υηΐ3ΐΪ3 ηιοΐιικ &ά ηεςυίΙΪ3ΐη βΐ

ιηαΐίΐίαιη, Ιοεο ηοβίίβ ι-οηβΐϊΐαΐΐ 1(1 ςυοό" ηαίιιτ»

εοημιηείιιιη 681. ΙΗ ιηβΐυηι ίβ'ιΐυΓ (Ιεβείβΐ, ογβι. Αι

Ιιυιηο ιηβΐιιηι ηοη 681. ()αοιΐ)οοΌ βηϊηι ιικιΐυηι ΓυεήΙ,

ί(1 (]υοή Ιιοηϊ 8Ϊηιυΐ3εΓυιη βΐ ίιηίΐ3πιεη(ιιηι 68ΐ?1ΐ3

βΐϊβιη 8Ϊ ρυάοΓεηι εΐ εοηίϋδϊοηβηι ίηίαιϊεΪ8 ϊηιρΓε-

εβίυΓ, οβίεηοΊΐ Ιί1)ί εβίεΓνβηι 3(1νεΓδ»ποΓυβι, ςυί

αο ίηνΊκΊΜΠ ϊηΊηιίοο βΜηίβι , νΐΐβιη ΙιιιηιαιίΒΐη

ορριι^ηαηΐ. Οε-ηιιΐουδ βΐϊαηι Ραυίυβ ρΐβιιϊυβ ΙοςυΊ-

Ιογ, Ιιιείΐΐη ηοϋίβ 6336 (ΙΊεεηβ 3ύνεΓ8υ3 ρΓΪηεΐρβίυβ,

3(1νεΓδΐΐ5 ροΐββίαΐββ βί Γβΐΐοκβ αυ]ιΐ8 ηιαηάί, ίάτβΓ-

8113 8ρ°ΙΓίΐΙΙ3ΐ68 ίΠΐρΓΟθίΐίΐ65 III 00β1βδΙΪΙ)ΙΙ δ "

Π,νιιιοηί.1035 εηϊπι ϊηκϊάίαβ , ρεΓ (}ΐΐ3δ π»ΗΐΙθ£3 ^ ματα , συντυχίαι θυμώδεις , έπιθυμιών άφορμα\,

φθόνου καΐ μίσους καΐ ύπερηφανίας , κα\ τών τοιού

των κακών ύπόθεσις· ταϋτα ορών δ μέγας Προφήτης

τήν έκάστου ψυχήν δι' έπιβουλής περιτρέχοντα , εις

αίσχύνην έλθεϊν εύχεται, ό κατά τών έχθρών τούτων

ευχόμενος. Τούτο δέ έστιτδαΰτ?.[ν]διασωθήναι. Κατά

φύσιν γάρ επάγεται τώ ήττηθέντι κατά τήν πάλην τδ

έπαισχυνθηναι τώ πτώματι αύτοΰ, ώς κα\ τώ νικώντι

τδ επί τη νίκη άγάλλεσθαι. Και δτι ταϋτα ούτως

έχει, δηλοϊ της εύχής τδ είδος. ΑΙσχννΟήτωσαν γάρ,

φησ\ , καϊ εντραπτήτωσαν οΐ ζητοϋ>·τές μου την

ψυχήν. Ού γάρ κατεύχεται τών εις χρημάτων ζη-

μίαν έπιβουλευόντων, ή περ'ι γί,ς όρων διαμφισβη-

τούντων, ή τών κατά τοΰ σώματος αύτοΰ κακίαν έπι-

^ δεικνυμένων τινά · άλλά τών ψυχήν έπιβουλευόντων.

Της δέ ψυχής επιβουλή τίς άλλη, εί μή θεοΰ άλλο-

τρίωσις; Άλλοτριοΰται δέ άπδ Θεοΰ άνθρωπίνη ψυχή

ούκ άλλως, ή διά τής έμπαθοϋς διαθέσεως. Έπε'ι ουν

άπαθές τδ θείον πάντοτε, δ άεΐ έν πάθει γινόμενος ,

της πρδς τδ θείον συνάφειας άποσχοινίζεται. Ώς άν

ούν μή τούτο πάθοι , αίσχύνην τών άντ ιπαλαιόντων

εύχεται. Τοΰτο δέ ούδέν άλλο έστ'ιν, ή έαυτώ νίκην

κατά τών πολεμίων έπεύξασθαι· οί δέ πολέμιοι τά

πάθη είσίν. Ούτως δ Ιερεμίας ζήλον της θεοσέβειας

έχων, είδωλομανοϋντος τηνικαΰτα τοΰ βασιλέως , χα^

τών υποχειρίων αύτφ συνδιατραφέντων, ούκ Γδιόν τ>

θεραπεύει πάθος, άλλά περι τοΰ κοινοϋ τών άνθρώπω»

Ι,ο.ιιΊιιΊΙιυδ 3(1 ρεοεβίιιπι αϋΙιϊΙιβπΙιΐΓ οίΤεηιϋευΙ»,

ϋοη^Γβββηβ ίΓβευηάί, ευρίάίΐηΐιιπι οοοαβϊο, ίηνκΐ'ι*,

«(1ϋ, 8ηρβτΙ>ί«, Ι3ϋυπινβ ιηαίοπιηι ποίεηα : ηχε

<·υηι ηΐ3§ηιΐ8 Ρτορίιβΐ» νίάεΐ ιιηίυβε^'υδπ,ιιε αηίπιηηι

ίηβίάίηιιϋο ϋΪΓοαιηουηΚίηΙΙβ, »ά ρυϋοΓεηι Γεάί^Ί

ρΓεεβίυΓ, ηιιϊ Ιιίβ ϊηϊπιϊοϊδ ϊηιρΓεεβίοΓ. Ηοε βιιΐοηι

η'ιΙιίΙ εβί βΙίιηΙ, ηυ.ιιη υΐ ϊρβε δεΓνεΐυτ. ΝαΙιίΓαΙίΐΟΓ

εηί.τι ηεε'κΐϊΐ, υΙ ΐβ, ςοϊ ίη οβΓίηηιίιιβ Ιυείχ νϊοΐαβ

β'ιΐ, ου Ιβρδβηι βυυιη ρυάεΓιβΙ : ηυειηαο'ηιοο'υηι

νίοΙΟΓ εοιιΐΓ3 ρΓορΙεΓ \ίοΐοπ3ηι ΙχΐΐΐυΓ. Αε ςυοά

Ιι:ι·ο \Ι» 86Μ η3&6*ιΗ, ΟΓαΐϊοηίβ Γογπι» όβεΙαΓβΐ.

Εταίιε^αηΐ εηίηι , ίηςυίΐ, βί εοηβηάαηΐΗΓ φιί

</Μα·ΐ !ΐΗί αηϊιηαιη ηιεαιη ,δ. Νοη εηίιη ΐηιρΓβεβΙυΓ

ϊ\λ, ηυί 4>ηαηηι ίη ρεευηϋδ ίϊβΓΓε ρβΓ ίπ8Ί(1Ϊ3<>

εοιι.ιιιΙιι γ : 3ΐιΙ ϋδ, ηιιϊ άβ ΠηίΙ)ΐΐ5 β^ΓΟΓυπι γ.οπΙγο-

νεΓδί3Γη πιονεηΐ : >υ( ϋδ, ςη'ι ίη εβρυΐ β^υδ 3ϋηιΐ3ΐη

ιηαΐϊΐϊαιτι (Ιεδί^ηιιιΙ : 5θά ςυί αάνβΓβυδ 3ΐιίιη.ιιΐ)

1η$ϊ(1ί38 δΐιιιιιηΐ : αηίιηββ ιπιΐβπι ϊηδίϋίβΓΪ, ηυϊ4 681

3ΐίιιϋ, ηίδϊ 3 ϋεό 3ΐίεη3Γβ ? Ρογγο ηοη ηΙϊΙβΓ βηίιιια

Ιιυιιοηΐ 3 ϋεο 3ΐίεη3ΐυΓ, ςιιβηι ρεΓ νϊ(ίθ33ΐη βΠε-

εΐίοιιεηι. (ΙιιοιιΊιιιιι ί§ίΙιΐΓ ηυπιβη ϋίνϊηυηι ρεΓίιίΓΟβ·

ΙΪΟαίβ 31- νίΐίί 86Πΐρ6Γ εΧρβΓδ «31, ηΐΐί ΪΠ \ίΐίθ 3(|]1Ι6

ρεΓΐιΐΓΐ)3ΐίοηβ δβιηρβΓ νβτβιΐιΐΓ , 3 οοη]υηοΙΐοηβ

(ΙΊνΊηί ιιυιιιϊηίδ βεςΐ'ε£3ΐυΓ. Νβ ϊςΐΙιΐΓ ϊϋ 8'ιοϊ αοοί(1;ιΙ,

ρικΙοΓεηι Η(1νεΐ'83Γϋ8 ίηιρΓεεβΙυΓ. Ιΐοε 3ΐι(ειη ηΊΙιΊΙ

βϋικί εδί, (|ϋ8ω νΐείοΓϊ.Ίΐη δίοΐ ιΐε Ιιοδίίοαβ ρκεα-

'* Ρϊ3ΐ. ιχ , 18. » Κρίιεβ. νι , 12. " Ρϊίΐ. «, 11.
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προσάγει τήν δέησιν, τή κατά των άσεβησάντων Α γϊ : Ηθ8ΐβ3 τβΓΟ ρβΠϋΓ&αΙϊοηβδ βΐ νϊΐϊα δηηΐ. 8ϊο

όρμή, άπαν σωφρονισθήναι άξιων τ6 άνθρώπινον.

Ωσαύτως δέ και ό προφήτης, δς χιχ\ πολυγονοϋσαν

τδτε τήν κακίαν έν τοις Ίσραηλίταις όρων, άτεκνία

δικαίως καταδικάζει, χα'ι τάς πικράς Οηλάς της άμαρ-

τίας ξηρανΟήναι βούλεται, ώς άν μήτε τίκτοιτο τοις

άνθρώποιςτδ κακδν, μήτε τρέφοιτο. Διά τοϋτο προ

φήτης, Δύς αντοΤς, φησί. Κύριε, μήτραν άτεκνον-

σαν, χαΐ μαστούς ξηρούς. Κα\ εΓ τις άλλος έν τοις

άγίοις εύρεθείη τοιούτος λίγος, θυμού τίνα χατηγο-

ρίαν χα\ σημασίαν 5χων, πρδς τήν τοιαύτην πάντως

διάνοιαν βλέπει, ή έςορίζοι τδ κακδν, οΰχ έπιτρίβοι

τδν άνθρωπον. θεός θάνατον οϋκέποΐησεν. Άκούεις

•της αποφάσεως ; Πώς οΰν ε!ς τδν κατά των ιδίων αυ

τού έχθρων θάνατον παρακαλεϊν έμελλε τδν θεδν, τδν

)6ΓβΠΐ'ΐ38 νεΙίβΠΙβΠΐί 61 3Γ(1εΐ1ΐί ρίβίβΐίδ 3ΙΠΟΓΘ

ρΓχάϊΙιιβ, ίπ$3ηο δϊιηυΐ3ει·οπιιη ειιΐΐυϊ (ΙβϋίΙο η-^β,

(]ΐιί Ιυηε Γ6^η3ΐΐ3ΐ , 61 δυούίΐϊδ βοαβπ» ειιπι ϊ 1 Ιο

6ΓΓΟΓ6 ίηνθΐηΐ'18 1ΙΙ13(]11Ε ρΟΓνΡΓβίδ, 110η ρηφΠΜΙΙΙ

ηΙί(]πθ(1 ίηοοιηηιο(Ιιιηι πι ι 31, $6(1 ρΓο ίοιηηιιιηί Ιιο-

ιιιίηιιιη \>οηο ϋβο ρΓεεεδ οΟΓεπ, γο^λπκ ιιΐ ρβΓ ιιτι-

ρείιιιη, ςιπ ;κΙν<τ$ιι·> εο$, φιί ίπιρίεΐ3ΐε $6 εοηίβηιϊ-

η3δ$εηΙ, βυβείρβΓβΙιΐΓ, υιιϊνεΓδίιιτι ρεηιΐδ Ιιιπηαηιιπι

3(1 83ηί13ΐ6Π1 Γ6ΐ1ΐΙΐ:6Γ6ΐΐΙΓ ". δίηι'ιΐίίει· αυΙεπΊ βΐί»ιη

ρΓ0ρ!ΐεΐ3 08635, 611Π1 ΪΠίεΓ ΐ8Γ36ΐίΐ38 νίιίο8ίΐ3ΐειη

βίςυβ ιηαΓιΓιαπι Ιιιηε Γεειιικίιιπι 6886 νϊάβΓβί , ηιβπίο

8(6ΓΪΙίΐ3(β 608 εθη(1βΠ)1)3ΐ, 61 3ε6ΐΊ)3 ρεεε3ΐί ΙΐΙιί'ΠΙ

3Γ6806Γ6 νυΐΐ, υΐ ηβ^ιιε η3δεει·εΐιΐΓ, ηεςυβ 3ΐεΓβΐ«Γ

ιιιαίυιη ηοπιίηίϋιΐδ. ΙαεΪΓεο ρι-ορΙιεΐ3 : Όα, ίπςαίΙ,

της τοϋ θανάτου ενεργείας άλλότριον ; Οϋ τέρπεται ϊίίίϊ, Ωοηιϊηβ, νιιΐναηι εΐεήίβηι, βί υίχτα ίϊοεα Αο

ίπ' άπωλεία ζώντων. Αλλά βαττολογών, κα\ κατά 8Ϊ ηοίδ »Γιιΐ3 ΐη 83ηε1Ϊ8 ε]ιΐδηΐ0(1ΐ $ει·πιο ϊηνεηΐ3ΐιιι·,

τών ιδίων έχθρων τήν τοΰ θεού φιλανθρωπίαν παρα- ςυί 1Γ3Π1 αΐϊςυο ιιιοιίο 3Γ{;ιΐ3ΐ βίςυβ $Ϊ£ηίΓιεεΙ, 3(1

κινών, έπιτερφθήναι ταίς άνθοωπίναις αϋτδν συμφο- 6]ιΐδΠ)θιΙϊ οπιηίπο δεηΙεηΙ'ΐ3ΐιι $ρεεΐ3ΐ, ςιιοβ νϊΐ'ιυηι

ραϊς έγκελεϋεται. βχμβίΐίΐ, ηοη Ιιοηιϊηεπα εοηΓιείιΙ. Μοτίετη /)βιι« ηοη

(βάΐ **. Αικ1ϊ$ 8εηΐεηΙΪ3ΐη ? ΟιιοηιοάΌ ϊβίΙυΓ ϊη ιτιοΓίβπι βυοπιπι ϊρδίιΐδ ίηίηιίεοπιπι ΓοςβΙιιπίδ εβδεί

Οειιηι, ςυί 3 ιηοιΊιβ β(ΒεαεΪ3 3ΐίβηυ8 β8ΐ? Νβη αβΙεείΒΐυι· ρβπΐίΐίοηβ ν'ινοπιηι. ΑΙ ίδ ςυι' Μηιεπιΐ, εΐ 3(1ν6Γ-

βιΐδ δυοβ ίηίηιίεοδ Ιιυΐΐίβη'ιΙίΚείη ΟβΊ εοηείΐαΐ, ηοιΊβΙυΓ ευιη, υΐ εαΐαηιϊΐβΐίΐιυδ Ιιοπιίηυιη (Ιείβείεΐυτ.

Άλλ' ήδη τινές, φησ'ι, και άρχων κα\ τιμών, χα\ νβπιπι ]3ηι, ϊπηυϊΐ, ηοηιιυΙΙϊ βΐϊαιη ρηηείρβίυε

«λούτου ήξιώθησαν, εύχί, πρδς τοϋτο χρησάμενοι, βί 1ιοιιογι>$ , 61 «ΙϊνΐΙϊαβ εοηββεαίϊ δΐιηΐ , οΓ»Ιίοιιε

κα\ θεοφιλείς είναι διά τής τοιαύτης εύκληρίας ύπ·

ενοήθησαν. Πώς ουν άπείργεις ήμάς, εΓποι τις άν,

περϊ τών τοιούτων προσάγειν τψ θεζι τάς δεήσεις;

άλλά τδ μέν πάντα θείας έξήφθαι βουλής, κα\ άνωθεν

Ηοε υβί, ει ο1> ε]υδπιο(1ί ΓβΓιεϊΐΒίβπ), ϋεο ε1ΐ3ΓΪ

6δ$ε εχΐ8ΐίπ)3(Ί δυηΐ. Οιιοιιιοϋο ϊςϊΙυΓ ρΓθ)ιΊ1)68 ηοδ,

άίχεπί 3ΐϊ(]ΐιΪ8, άβ ε]υδΐηοάϊ Γ6ΐ)υ8 ρΓβεεδ ο&επ'β

ϋβυ? ΕηϊηινεΐΌ οιηηΪ3 ςυί(]εηι ρβηάβΓβ 3 αΊνϊηο

οίκονομεϊσθαι τδν τ^δε βίον, παντ\ δήλίν έστι, κα\ εοηδίΐίο, 3ΐ(μΐ6 δυρβΓπβ Γ6{$ί Ιΐϊηε νίίβηι Ιειτεηβηι,

οϋκ άν τις άντείποι τφ λδγω. Τών δέ τοιούτων της ^ ιιεπιο ϊςιΐ0Γ3ΐ : ηβε ςυίδςυβπι οΓ3ΐίοηί εηηΐΓ3(1ί

ιύχής κατορθωμάτων άλλας αιτίας έμάθομεν, ούχ

ώς άγαθά πάντοις τοϋ θεοΰ ταύτα τοις αίτούσι νέ-

μοντος· άλλ' ώς άν διά τούτων βεδαιωθί) τοις έπι-

•πολαιοτέροις ή πρδς τδν θεδν πίστις, κα\ κατ' όλίγον

έν ταΐς μικροτέραις .τών αιτήσεων, τδ έπακοΰειν τδν

βεδν τών ικεσιών τή πείρα μανθάνοντες, άνέλθοιμέν

ποτε πρδς τήν τών ύψηλών τε καΐ θεοπρεπών δω

ρημάτων έπιθυμίαν. Καθάπερ έπΐ τών ήμετέρο^ν

τέκνων δρώμεν · ά τέως μέν τί) μητρώα θηλή προσφύε-

ται > δσον χωρεί ή φύσις, τοσούτον παρά της γεννη-

σαμένης έπιζητούντα- ε! δέ ύπανδρυνθείη τδ νήπιον,

χαί τινα προσλάβοι τοϋ φθέγγεσθαι δϋναμιν, κατα

φρονεί μέν της θηλής, ζητεί 8έ τι τοιούτον, ή προ-

ςυΐδςυαιη ΟΓΐΐϊοηί εοηίΓαάί

χβΓΪΙ, δειΐ Ιαΐίυω θΓ3ΐίοηϊ8 δΐιεει?δ8ΐιυιη 3ΐ'ΐ38 εαυ-

83$ (1ί(1ίεϊιηιΐ8 : ιιίιιιίπιπι ςαοά ηοιι ςυ3$Ί 1>οη3

ρι-οΓδυδ ρεΐεηΐίΙ>ιι$ Ιι.εε Ποιι$ ΐΓΪ1)υ3ΐ, $β(Ι υΐ δϊηι-

ρ1ΐείθΓί1)ΐΐδ ρβΓ Ιιχε Γιι1υεί3 εΓ§3 Οευηι δΐ3ΐ>ίϋ3ΐιΐΓ

εΐ'εοηΓίΓπιείυΓ, βε ραυίαΐϊηι ρεΓ ιηϊηΟΓεβ ρείϊιίοηεβ

6χρ6ΓΪ6ηΙί3 Ίρδ3 (Ιίδεεηιεδ, «ι π οι! δίφρίίεεδ Οευ$

εχαυιΐίαΐ, 6η§3ΐηυΓ Ι3ΐΐ(1ειη 3ΐίηιΐ3η(1ο 3(1 βιιΙιΙΐπιΊοιιι

ραΓΪΐεΓ εΐ ϋευπι άεεεηΐϊυιη ϋοηοΓυιη ϋεδί(1επυιιι

αΐηιιε <-υρ'ια'ίΐ3ΐ6ΐιι. Πικ'πι.κΙηιοιΙιπιι ΐη ηοδΐπ$ Ι11>6-

η$ ν'κίειηυδ, (]ϋϊ ϊηίΐίο ςαίάειπ ιι1>εηΙ)ΐι$ ιηβΙβΓηίί

3(1ΙιΧΓ6ηΙ, ({Μΐπίαιη η3ΐυΓ3 εαρίΐ, Ιαιιίαπι 3 ιιιαίΓβ

ΓεςιιΪΓβηΙβδ. Ο,υοι] $Ί ϊηΓαηδ αιΙοΙβνβΓΪι, ει βϋηυβηι

(36ϋ1ΐ3ΐεηι Ιοςυεηϋί 3(1ερ1υδ ΓυβΓΪΐ, ιιΐ3ΐηηΐ3ΐιι ςαί-

χδμιον, ή ίμάτιον, ή τινα τοιαύτα, οΓς δ τών νηπίων β ϋβ.η ΓβδραΐΙ, (,υίΒ,ίΐ ίαίειη βΠψ,ί,Ί είαδ.ηο,ΐί, νβΐ

^φθαλμδς έπιτέρπεται · έπειδάν δέ εις ήλιχίαν έλθη, ·

χοκ συναυξηθή τώ σώματι ή διάνοια, τίτε πάσας τάς

παιδικάς επιθυμίας καταλιπών, τά τώ τελείω βλέ

ποντα βίω παρά τών γονέων αίτήσεται· ούτω και ό

θεδς έθίζων τδν άνΟρωπον διά πάντοιν πρδς αϋτδν

βλέπειν, διά τοϋτο πολλάκις οϋδέ τών μικροτέρων

αιτήσεων άνήκοος γίνεται, ώς άν έπ'ι τή τών'ύψηλο-

τέρων έπιθυμία διά της έν τοις μιχροϊς ευεργεσίας

τδν τετυχηκότα της χάριτος προσκαλέσαιτο. ΚαΧ σϋ

τοίνυν, εί ό οεϊνα γέγονε θεία πρόνοια γνώριμος τε

χα'ι περίβλεπτος έξ άφανεστέρων, ή άλλο τι τών

<«τά τδν 3ίον τούτον έπιζητουμένων έκτίσατο, άρχήν

εοιιοηι »ρροδ'ιΐίΐΐ3Π>, νεί ραΐΐίαιη, νεΙ 3ΐί(|ΐΐ3 ΐ:ι1Ίη,

<|ΐιίΙιιΐδ ΊηΓαιιΙίυιη οειιΐί (ΙβΙεεΟιιΙυΓ ; ββιΐ υΐιί 3(1 Ι1γ-

ηιϊοΓβιη χΐ3ΐβπι ρεΓνβιιβι ίΐ, 61 ιηεη$ ιιηα ειιιιι εοΓ-

ρυΐ'β ετβνεΓίΐ, Ιυηε οιηιιίΙ>υ$ ριΐ6ΓίΙίΙ»ΐδ $(υ(1ϋ$ 31-

ςυε (Ιβδΐίΐεΐ'ϋδ οηϋδδϊδ, 63 (]υχ &ά ρειΤεεΐ3ΐη νίΐ3ΐα

$ρεεΐ3ηΐ, α ρ3Γ6ΐΗί1>υβ ρείϊΐυηΐδ ε$ΐ : Ϊ13 βιϊαπι

Οευβ, ςιιί ρεΓ οιιιηϊα Ιιυιΐιίιιεηι αιΐ $ϋ8β τεδρΐεεΓβ

388ΐιεΓ3είι, ίίΐείιεο δχρβικιηιβιο ιιε ιιιίιΐ0Γί1)υδ ςιιί-

άειιι ρ6ΐίΐίοηίυ>.ΐδ 3ϋΓ68 ρΐ'χοβΓβ ΓβδΓκΙίΐ, υΐ 3(1 δΐιΐ)-

ΙίιηίοΓαιη ΓεΓυιη (1ϋ$ί(!επιιηι, ρεΓ ρ3Γ\'3Γυπι ΓβΓυηι

1»Γ§Ίιίοηειη ευιη, ψιί Ιιοε Ι>εη6Γιείυπι ευιΐδεευΐυδ

Γυετϊΐ, ίηνίΐεΐ. Ει Ιυ ϊ β ί ι υ γ , $ί ϋΐβ εί ίΐΐε οΊνίι»

" Λι··.β:ι. χ, I βφι. «« Ο.ε. α, 14. » 8»ρ. ι, 15.
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ρΓΟνϊιΙβηΐία ηοοίΐίδ εΐ ΗΙοδΙπδ ο1)δευπδ ραΓοηΙίΙχίδ Α ή πλοΰτον, ή περιφάνειαν, νόει τδν σκοπδν, δτι σοι

οποδ ενβδίΐ, 3ϋΙ αΐίςυίϋ βΐίιιιΐ βχ ίίδ Γβουδ, ηυχ

ιβ$ ρβΓ Ιιαπε νϊίαπι εχρβΙοιιΐοΓ, βεςοίδίνίΐ, ρΓ-ϊηεί-

ρϋΐιπιι, νεί ιΙίνίιί3δ, βοΐ εΐβπΐυα'ίηβοι, εοηδίάεΐ3

φΐοηαηι Ιι&ο δρεείεηΐ, ηϊ πιίιαιιι, ςοοιΐ ροΓ βαπι,

<ΐυ* 0ΪΓ83 1ΐ3$ Γβδ 3ρρ3Γ8(, ΗυΠ13ΠΪΐ3ΐ€Γη ίη Γ8008

άπόδειξις της μεγάλης δυνάμεως τοΰ θεοΰ ή περί

ταϋτα φιλανθρωπία γίνεται. Ενα διά τοϋ τυχεΐν των

παιδικών άθυρμάτων, περ\ των μειζόνων καΐ τελειο-

τέρων προσαγάγης τω ΠατρΊ τάς αιτήσεις. Ταϋτα δέ

έστιν όσα εις ψυχήν φέρει τδ κέρδος.

ιη»ςηί8 Ιίϋί ροΐεηιία ϋβί ϋεπιοηδίΜίοι·, υΐ ρβΓ ηοο, ςοοά" βιιίιτοονβιΊβπδ, οβε 1υι1ίοι·3δ ςο'κίειη βο ριιε-

πίεβ Γ68 Γπΐ8ΐΓ3 3 ϋθΟ ρβΐί, άβ Π13]θΠΐ)υ5 30 ρβΓΓβΟΐϊΟΓΪΙίϋδ Ρ3ΐΓΪ ρΓβΟβδ θΟβΓ38 ; ΙϊΟΒΟ 3υΐ0Π1 δϋηΐ

ε», ςο* βηϊιιιχ Ιιιεπιηι 3ΐΤβηιηΙ.

Εΐεηίπι δΐυΐΐίδδίιηυιη Γοεπί, βί α,οίδ βεεεάΌηδ 3(1

ϋειιηι, 3 8βιτ)ρίΐ6Γηο ΐεπιροΓβπα ΓΟ^βΐ, » εοβίβδίί

ΐεΓΓβηα, 3ΐ> ΛΙιίίδίίΒΟ Ιιαπιίΐϊα ει 3ΐι]εεΐ3, βί) βο, ςιιί

ΓΟίηυηι εοκίοπιηι ΙαΐβίΙιΐΓ, Ιοηε Ιοπ'βιιαηι εΐ ηαηιί-

Κα\ γάρ αν εΓη των άλογωτάτων, προσελθόντα το>

θεφ ζητεΐν παρά τοΰ άϊδίου τά πρόσκαιρα, παρά

τοϋ έπουρανίου τά έπίγεια, παρά τοΰ Ύψιστου τά

χαμαίζηλα, παρά τοϋ βασιλείαν ουρανών δωρουμένου

Ιειιι ΓεΙίείΙηΐεοι ; 30 βο α,ιιί ΐ3ΐβ'ιΙιΐΓ β3 α,υίβ βπρί ρ την γηΐνην ταύτην κα\ ταπεινήν εΰκληρίαν, παρά

ηοη ρο8$υηΙ, 3(1 βχί<;υιιιτι Ιβιηρυβ 3ΐϊβΠ3Γυηι ΓβΓυηι

ιιβϋΐη : φοπιιη ηεοε883Π3 ηιιίϋεηι 3(1εη)ρΓιο, Ιβπι-

ρθΓ3πυ5 νβΓΟ οδοίΓοείοδ , ει ρβπευΙοδα αάηιϊηϊ-

8ΐΓ3ΐϊυ β8(. ΡαΙεΙιτε 3αΙεαι ρεΓ βι^βιΐίοηβηι οδίεη-

<1ίΐ 3|)8ΐΐΓ(1ίΐ3ΐειη, ειπη (ΙίχίΙ : 5ϊεκί φιηιίΐα. Ναιη

ϊιι γρ8 βρρβΓβηΐβδ 8ΐυ(1ΐυιη εοηίειτβ ρΓορπιιπι εβί

«ΟΓαηι, α,ιιί ηιιΙΙαιη δίυί ΓαίιΐΓΪ δχεαίί ερεπι ρΓορο-

ιιιμιΙ, ηοη ]υϋϊεϋ ηιείηηι,ηοη ββΐιοηηι: πίιιι38, ηοη

ϋοηοηιηι εχδρβείαιίοηεηι, ηοη 3ΐίυά ςηια'α,αβιη εο-

ππη αα» ΙβηιροΓβ ΓβδϋΓΓεείίοηίδ δροΓ3ΐιΙιΐΓ, ςυί

βίουΐί ρβεοΓ3 3(1 ρΓΧδεηΙειη νίΐ3ηι ΐηίβηΐί ςαοιί-

εαηςιιβ βυΐ» 3ε νεηΐπ, Γ8ΐία.αίδ(]αβ εοΓροΓϊδ νοίυ-

ριαίίυιιβ ϊικΙυΙ^βΓβ ροδδίηΐ, ϊ(1 ίη ρβΓίβ οοπογοοι

τοϋ αναφαίρετα χαριζομένου, τήν έν όλίγω των άλ-

λοτρίων χρήσιν, ών άναγκαία μέν ή άφαίρεσις,

πρόσκαιρος δέ ή άπόλαυσις, επικίνδυνος δέ ή οίκο-

νομία · καλώς δέ παρίστησι τη προσθήκη τδ άτοπον,

ειπών, "Ωσαερ οΐ έθηκοί. Τδ γάρ περ'ι τά φαινό

μενα τήν σπουδήν £χειν Γδιόν έστι τών μηδεμίαν τοϋ

μέλλοντος αιώνος έαυτοϊς υποτιθεμένων έλπίδα, μή

κρίσεως φόβον, μή γεέννης άπειλήν , μή άγαθών

προσδοκίαν, μή άλλο τι τών κατά τήν άνάστασιν

έλπιζομένων, ο; βοσκημάτων δίκην πρδς τδν παρ

όντα όρώντες βίον , όπερ άν λαιμώ κα\ κοιλία χα\

ταΐς λοιπαϊς τοΰ σώματος ήδυπαθείαις χαρίζωνται,

τοΰτο έν άγαθών κρίνουσι μοίρα, ή" τδ πρωτεΰσαί

τίνων, κα\ τδ ύπέρ τοϋς λοιπούς νομισθήναι, ή πολ-1οε3ηΐ, νεί ρΓΪηείρ3ΐιιιη ίηίΟΓ 3ΐ!(|ΐΐ08 ΐεηβΓε, οΐ

ΓοΓίιριΐ* ΡΠΕ513Γ8 νϊϋβΓΪ, νβΐ ηιιιΐΐϊδ ίηευ1)3Γβ 13- ^ λοΐς έπικαθευδήσαι ταλάντοις, ή εΓ τι άλλο της βιο-

ΙειιΙϊδ, 301 δϊ ςυΐ(1 3ΐί«(1 <1ε Ιιυ]ιΐδ δ360ϋΠ ΓΓηυαΊϋοδ τικής άπάτης έστίν'οΤς εΓ τις άν λέγη περ\ τής

βδΐ: (ΐιιίΐιιΐδ δϊ ςυίδ ίΐε ΓιιΙιιγη δρε άιΟΛ, ρΐ3πε πο-

βΐίΐοΓ ε$$ε νίάεΙΟΓ, ρ3Γ3(1ίδΐιιιι εΐ Γεςηιιιιι, εΐ εοκ-

Ιοδίειη η3ΐ)ίΐ3ΐίοηειη, ει ε]ιΐδΐηο(1ί ιτ* εχροηεηβ.

0ιιοηΪ3ΐη ί§ίΐϋΓ ρΓορι°ίυηι εδί εοΓυαι,ςιιί δρειη ηοη

Ιοοεηΐ, υΐ ρπνδβπΐί νίΐ» >άηχΓ«8Γ.3ηΙ βΐ 3(ΜίοΙΐ

βίηΐ, ΓβοΙβ 8θρεΓΥ3ευ3 30 ν303 4β3ΐ<)6Π3, ςαχ νοίιι-

ρίαιΐ 3ΐΙ(1ίοΓι ρεΓ θΓ3ΐίοιιεπι δβ εοηΓβείοΓΟδ Βί1)ί

ββδβ ριιίβηΐ, ^εηΐίΐϊυιη εδδε, δοπρΙηΓβ (Ιΐεϊΐ, εχί-

βΐίηΐϊηΐίυηι δβ (1ε τεοηδ 3ΐ)8ΐΐΓ(Ηδ βδδίϋυε 30 δβ-

»1ιιΙο το%άι\Λο εοηββουΙιίΓΟδ ββββ, υΐ ηυηιβη (Ιίνίηυηι

«Ϊ8 3(1 Γεδ ηοη ΓβεΙβδ ηεςυβ ηεεεδδβΓίβδ αυχϋϊο βίΐ.

ΕχΪ8ΐίηΐ3ηΙ εηίιη, ϊηα,υϊΐ, δε ρΓορΙβΓ ηιυΐΐϋοςιιίυηι

βιπίΓΟ βχπηάίΐϋΐπ ίτϊ. ΥβΓυιη Ιιοεο (1010*801, ςοκ εο-

μελλοϋσης έλπίδος, λήρος άντικρυς είναι δοκεΐ, πα-

ράδεισον κα\ βασιλείαν, κα\ ουρανών διαγωγήν, κα\

τά τοιαϋτα διεξερχόμενος. Επειδή τοίνυν Γδιόν έστι

τών μή έχόντων έλπίδα τδ- προστετηκέναι τη παρ-

οΰση ζωϊ;, καλώς τά περιττά και μάταια της έπιθυ-

μίας, ά δι' εϋχής οΓονται κατορθοϋν έαυτοϊς οί φιλ

ήδονοι, τών έθνικών ό λόγος εΓναί φησι,τών νομιζόν-

των έκ τοΰ προσλιπαρεΐν περί τών άτόπων συνεργδν

έπΐ τά μή δέοντα τδ θείον εξειν. Δοκοΰσι γάρ ,

φησ\ν, ότι έν τη πολυλογία αυτών είσακουσθή-

σονται. Άλλά ταΰτα μέν ά δει γινώσκειν, δι' ών

έξητάσαμεν, έδιδάχθημεν. Οϊαν δέ προσήκει τώ θεψ

προσάγειν τήν δέησιν, έν τοις εφεξής άκουσόμεθα.

βίΐ3Γε 3ΐΐ|οε ρβΓρεπάβΓβ οροΓίεΙ, ρβΓ β3, ςο86 80ΓΟ- ο χάριτι τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ, φ ή δ-;ξα

13ΐί βιιιηυβ εΐ οδίεικίίπιυδ, βϋοείϊ δοηοοδ : ηυβίεοι και τδ κράτος, εις τοϋς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

:ι ιι ι (Μΐ) εοηνβηΐϊΐ οΟβηβ ϋβο ρΓβείΙΐοοειη, ίο 8εα,οεηΐΊ1>ο$ 3ο<1ϊ3ηιυ$, ^Γ3(ία βοιηίηί ηοδίΓΪ ίι'δο

ϋοΓΪβΙί, εαί β'οπβ ει ίιορβηυηι ίο βχευΐι εχεοΙοΓοοι. Αιηεη.

ΟΚΑΤΙΟ 11.

ΡαΙετ ηοιίβτ, ηιιί ί« >η οΐϋ».

Οοηι ηΐ3£ηυ8 ίΐΐβ Μο>δθδ 3ΐΙ ιμπι δβεΓΟΓοηι (Ιιυεϊ-

ρΐίηβιη, ςοχ ίη ηιοηΐβ ίηδΙίΙιιευβίοΓ, ροροΐοηι

1δΓ3εΙίιίεαιη 3(ΙιΙοεεΓεΙ, ηοη ρΓίαδ εοδ αρραιίΐίοπβ

Ι>ιμ άίξΐιοδ ]πι1ί(;3νίι, ()ΐΐ30ΐ ίηιΐίεΐα ο1>86Γν3Γιοηε

ε3δΐίΐαΐίδ, εΐ 3δρβΓδϊυηβ 3ηυ%, ροροΐο ρυΓίΓιοαίϊο-

ιιβπι Ιβςε 83ηχίδδεΙ : 3ε ηβ δίε ςιιίϋεηι ϋίνίοχ ρο-

ΐοηΐίχ 3ρρ:ΐΓίιίοηεοι δοδίίηοεπιοί, δεΐΙ :κ! οηιηεηι

Γϊείειη ει 3δρεεΐυηι βΟΓϋοι, ο,οχ 3ρρ3Γε1>3ηΐ, ;κ1

ί^οεαι, 3(1 εαΓιςίιιεο), 3ΐΙ Γοιηοοι, ».1 (οοαβ, αΐιοηϊιϊ

ΛΟΓΟΣ Β'.

Πάτερ 7)/ίώ*· ό έν τοϊς ονρα^Τς.

"Οτε προσήγεν ό μέγας Μωϋσης τή κατά τδ δρος

μυσταγωγία τδν Ίσραηλίτην λαδν, ού πρότερον αΰ-

τοϋς τής θεοφανείας ήξίωσεν, πριν άγνεία τε χα*,

περιό^αντισμώ νομοΟετήσαι τφ λαω τδ καθάρσιον ·

υλ\ οϋδέ οϋτως έΟάρσησαν τής θείας δυνάμεως τήν

έμφάνειαν, άλλά πρδς παν κατεπλάγησαν τδ φαινό-

μενον, τδ πϋρ, τδν γνόφον, τδν καπνδν, τάς σάλπιγ

γας · κα\ πρδς τούτους πάλιν άποστραφεις, ήξίουν

νομοθέτην αϋτοϊς μεσίτην γενέσθαι τοϋ θείου βουλή-
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ματος, ώς ούχ ικανής ούσης της δυνάμεως αυτών Α 3ΐηιιβ ρβΓΟίιΙϋϊ δυπί : βΐ 3(1 8686 ΓΐίΓδίΐδ ΓβϊβΓβί, Ιε-

προσεγγίσαι τφ θεφ, χα\ θείαν έμφάνειαν δέξασΟαι.

Ό Λ ήμέτερος νομοθέτης, και Κύριος ήμών Ίησοϋς

Χριστδς, προσάγειν ήμάς τή θεία χάριτι μέλλον,

ούχΐ Σίναιον ήμίν 6ρος τω λόγω παραδείκνυσι γνόφω

κεκαλυμμένον, κα\ πυρί καπνιζδμενον, ουδέ σαλπίγ

γων φωνάς, άσημόν τι και καταπληκτικδν άπηχού-

σας, ούδέ τριημέροις άγνείαις, κα\ ύδατι |5ύπον έκ-

πλύνοντι τήν ψυχήν έκκαθάρας, οϋδε πάσαν την

έκκλησίαν έν η] ύπωρεία καταλιπών, ένΐ μόνω τήν

άνοδο-/ Ιπ\ τήν κορυφήν τοΰ δρους χαρίζεται, τήν

κεκαλυμμένην τφ γνόφω τφ τήν δόξαν θεοϋ περι-

κρύπτοντι · αλλά πρώτον μέν άντ\ τοΰ δρους αύτδν

ανάγει τδν ούρανδν, βατδν τοις άνθρώποις αύτδν διά

της άρετής καταστήσας· έπειτα δέ ού θεατάς μόνον

^ϊκ1»ΙΟΓβΤΠ Γ0£3ΐ)3ηΙ, 11 1 13 1116(1 ί.ΊΐΟΓ ί ρΚΪ3 01 ΊΐΐΙΟΓ-

ιιυπίϊυδ (Ιίνίηχ νο]υηΐ3ΐί$ εχδΐδίεΓβΙ, ςιιββί ίρδοηιπ)

νίπ'5 3(1 βρρΓορϊηςυβηαίΐιη ϋβο, (Ιϊνίη3ΐη(]υβ ηρρ.ι-

ι ίΐίοιιεηι εχείμίεηόβηι, ββΐίδ ϊαΌηείΕ δΐιίΓιεϊεηΙεδπ,υβ

1)0η 688601". Αϊ ΠΟδΙβΓ ΙεξίδΙβΙΟΓ, ϋθΠΐίηΐΙ8 Τ10816Γ

Ιεδίΐδ 01ΐΓΪ5ΐα8, 3(1 αΊνίηβιιι £Γ3Γΐ30ΐ ηοβ 3(1(1ιιιΐα-

πιβ, ηυιι ηιοηΐεπι 5ίη»Ί ιιοοίδ οαΐϊ^ϊηβ οούοείιιηι εΐ

ίςηε Γιιηιί^ηηΙεηι ΟΗΐίοηε ρΓΧοιοιιβίΓβΐ, ηεςιιε Ιυ-

1>;ΐΓΐιιη νοεε8 οΙικοιιγιιπι φικ1ιΐ3ηι βίο,υβ ΐεΓπΠευπι

Γε3οιΐ3ΐιΐε8, ηεςηβ ΐΓΪ(1υί ε3$ΐϊΐ3ΐ6, εΐ 3ςυ3 δοηΐεβ

βΐυεηΐβ 3ηϊπι.ιπι βχριΐΓ£3ΐ, ηεςυβ οπιηϊ εοηεΐοιιβ 3(1

Γ3(1ϊεε8 ηιοηΐϊδ ΓεΙΐεΐ3, ιιηί δοϋ 3(1 εβειιιιιεη ηιοιιΐίδ

εβίϊξίηβ ^Ιοπαιη Οβί ΐε^υηΐβ είΓευηιΓοβυιη, 33εεη-

8ΐιηι ΐ3Γ^ίΙυΓ, δβϋ ρΓΪιιιιιηι α,ιιίίίβηι ρπ> πιοηιε 3(1

της θείας δυνάμεως, άλλά χαΧ κοινωνούς άπεργάζε- Β ίρ$ιιαι εοείαηι, αυοά ρβΓ νϊΝιιΙβιη ρβΓνϊυιη Ιιοηιί-

ται, κα\ εις συγγένειαν τρόπον τινά της ύπερκειμέ-

νης φύσεως τοϋς προσιόντας άγει · ούδε γνόφω κατα-

χρύπτει τήν ϋπερέχουσαν δόξαν, ώς δυσθεώρητον

τοις άναζητοϋσιν είναι, άλλά τφ τηλαυγεί φωτ\ της

διδασκαλίας τδν γνόφον καταφωτίσας, έπ\ λαμπρας

αιθρίας τοις καθαροϊς τήν καρδίαν, τήν ίφραστον

δόξαν καθοράσθαι έποίησεν ϋδωρ δε περΐ(!>(5α£νειν,

ούκ έξ άλλοτρίων ναμάτων, άλλά τδ έν ήμίν αύτοίς

άναβρύον χαρίζεται , είτε τάς των όφθαλμών τις

λέγει πηγάς, είτε τήν καθαράν της καρδίας συνεί-

δησιν, μηδεμίαν ίλΰν άπδ της έννόμου των γαμετών

όμιλίας, άλλ' άπδ πάσης Ολικής τε κα\ έμπαθοϋς

διαθέσεως νομοθετήσας, ούτω προσάγει διά της

προσευχής τφ θεφ. Αΰτη γάρ τών βημάτων ή δύνα

ιιί!)ΐΐ8 εΠεεϊΙ, δοΐιϋυείΐ; (ΙείικΙενεΓΟ ιιοη 8ρεεΐ3ΐθΓε&

δοΐυηι (ΙίνϊηΐΒ ροΐεηΐίχ, νεηιηιείίβιιι 8οεϊο$ ει ρβΓ-

Ιϊείρε$ Γαΐ'ίι, οι ζά εοκπ3ΐ1οηειη ςιιθ(ΐ3ηιηιθ(1ο $ιι-

ρεπίίβ η3ΐυτ« 3εεε(1εηΐε8 (ΙυεϊΙ : ηεα,ιιε εβίίξίηβ

ρΓχεεΙΙεηΙεηι βίοπαιη αΐΐδοαικί'α, υΐ εοηΐεηιρΐ3ΐιι

ιΙίΐΙίι:ίΙίβ ΓεςιιΪΓεηΐΊΙιυβ 8ΪΙ : βειΐ εΙβΓΟ Ιυηιίηβ (Ιοείιϊ-

ιι. γ ε3ΐ'ΐ£πιε (1ΐ5ου833, ϊη 1υεί(ΐ3 3ε 8ρ1εη(1ίιΐ3 86Γε-

η'ιΐΐΐβ ρίπο εοΓ(1ε ριΧ(1ίΙΪ8 ίιιειΐ3ΓΓ3ΐ)ίΙειιι ξΙοΓίαιη

εοη8ρϊείεη(ΐ3ΐτι ρΓ»;1)εΙ; 3(]υ3ΐη 3α(εηι 3(1 ββρεΓ-

^εηϋιιπι, ιιοη εχ 3ΐΊεηΪ8 ΓΪνΐβ, 8ε(1 ίη ηοΐιϊβ Ίρϋί»

8ε3ΐυΓίεπΐεηι ΙβΓ^ϊΐυΓ, 8ίνβ οευίοπιηι ηιιΪ8 ΓοηΙε»

(1ϊε3ΐ, $ϊνε ρυΓ3ΐη οογ(1ϊ8 εοηβείεηΐίβιη ηυΐΐιιιιι η

νϊΐϊθ8ίΐ3ΐε 3ΐηυβ ιηηΐϊιϊα Γιπιιιιη ίηνεΐιεηΐεηι : ποιι

8θΙυιη βιιίεπι 3 Γιεΐο αχοηιπι εοηβυείικίίιιβ, μηΙ βΙ>
'» * ' » I I "Γ Γ Ί I 1 Λ

μις, δι' ών ούχΐ φωνάς τινας έν συλλαβαΐς έκφωνου- οπιηϊ η»(6ΓΪ3Γι ρ3ΓΪ16Γ 3ε νίΐίοδβ βίίβεΐϊοηβ ϊηδί'ι-

μένας μανθάνομεν διά τοΰ λόγου, άλλ' έπίνοιαν τής 1αΐ3 ριιηΐβΐβ, Ϊ13 ρεΓ θΓ3ΐϊοηβιη Ιιοηιΐηεδ 3(1 ββαιη

πρδς τδν Θεδν άναδάσεως δι' ύψηλής πολιτείας κατ- 8<1<1ιιεϊΙ. Ηκε εβί βηίηι νεΓϋΟΓίιιη νΊδ, ςυϊ1)ϋ8 ηοη

ωρθωμένην. νοεε5 ςυβδάβιη, ςυ»3 ρεΓ δ)1ΐ3ΐ)3δ ρΓΟηυιιΙϊειιΙϋΓ,

ρβΓ δεΓηιοηεηι ϋϊδεϊηιυδ, 86(1 Γβΐϊοηβιη ιβοβηάβηάΐ 3(1 ϋβϋΐιι, ρεΓ δΐώΙΊπιβ ίιΐδΐϊΐϋΐιιιη νΊΐ* εοηίεείβιη

βΐ βχρβϋίΐυιη.

"Εξεστι δέ δι' αυτών τών της προσευχής λόγων

τήν θείαν μυσταγωγίαν κατανοήσαι. "Οταν αροσεν-

χησθε, φησίν ούκ εΐπεν, "Οταν ε&χησθε, άλλ', "Οταν

προσεύχι\σθε· ώς τοΰ κατά τήν εύχήν ήδη προκατ-

ορθωθήναι προσήκοντος, πρ\ν διά της προσευχής

τφ θεφ προσεγγίσαι. Τίς δέ τών όνομάτων τούτων

κατά τδ σημαινόμενόν έστι διαφορά ; "Οτι εύχή μέν

έστιν έπαγγελία τινδς τών κατ' εύσέ6ει[αν] άφιερου-

ίίεεί βυίειη ρεΓ ίρ83 νεΓΐ)3 θΓ3ΐϊοηΪ8 εο^ηοδεείΌ

(Ιϊνίη3Πΐ δβεΓΟΓυπι ύίβεϊρΐίηβηι 3ΐςυβ ϊηδΓιΐυΐϊοηεηι.

('.ιοη ΟΓαίίί, ΊηςυίΙ **, ηοη ϋίχίΐ,οταν εΟχησθε, ί(1 681,

ειιιη νοΐ3 Γ»πιί$, 86(1, δτανπροσεύχησθε, '\ά 881 αιηι

ο> αΐϊ$ ; φΐΆ&'\ 'ιά, ςυοα 3(1 νοίυηι ρεηίηεΐ, οΟϊεϊυηι

];ιιη 3ΐι1β ρΓ%8ΐϊΐυιη εδδο εοηνεηίβι, ρηυδηυαηι

ρεΓ ΟΓΑΙίοηειη ϋευδ α(1ε3ΐυΐ'. δεϋ ςυχηβηι [ιοηιιιι

ηοηιίηυπι, ςιιο(Ι αά δ'ΐ£ηί(ϊε3ΐίοη6αι βΐΐϊηεΐ, άίίΤβ-

μένων προσευχή δέ αίτησις άγαθών, μετά ίκετηρίας Ο Γεη1ί3? εύχή, ία* 681, νοίυηι ηυίϋβπι ρΓΟηιίδδΊο ΟδΙ

προσαγομένη θεφ. ΈπεΙ ουν πα^(5ησίας ήμϊν χρεία,

δταν προσίωμεν θεφ, τάς ύπέρ τών λυσιτελούντων

ίκετηρίας ποιούμενοι, άναγκαίως τδ κατά τήν εύχήν

προηγήσεται, Ενα τδ παρ' έαυτών έχτελέσαντες,

οδτως θαρσοΰντες, τδ παρά τοΰ θεοΰ άντιλαδεϊν

άξιώσωμεν. Διό φησιν δ Προφήτης, 3τι Τάς ενχάς

μυυ άποδώσω σοι, άς διέστειΛβ ζά χεΙΛη μου ·

και, ΕΰξασΟε, και άπόδοτε Κνρίφ τφ θεφ ι\μώτ.

Κα\ πολλαχοΰ της Γραφής τήν τοιαύτην έστιν ίδεϊν

τής εύχ^ς σημασίαν, ώς γνώναι ήμας, δτι εύχή μέν

έστι, καθώς εΓρητα», χαριστήριος δωροφορίας έπαγ

γελία· ή δέ προσευχή, τήν μετά τήν έκπλήρωσιν τής

3ΐίευ]υ3 Γ6Ϊ, ηυ% ρίεΐ3ΐίδ ηοιιιίηβ άειΙίεειιΐΓ 61 83-

εΓΪΙ (ΙεδΙίηβΐυτ ΐ-προσευχή 3υ1βπι, ίιΐ βδΐ, 0Γ3ΐίο,

ε$1 ρειίΐίο 1>οποΓυη), ςυχ Ι)εο ειιηι 8ΐιρρΙΐε3ΐίοηβ

οΙΙεΓίΟΓ. Ουοηίαιη ί^ϊΐιπ' ίΐ(1υεΪ3 ηοοϊδ, ιιΐ 1ί1)0Γΐ'

ΙοςαβηιυΓ, ορα*68ΐ, ουπι δυρρίίεβίυή ρΓΟ ε'οπιηιοάϊδ

ηοδίπδ :κ! ΰευιη 3εεβο!ΐη>υ8, ιΐ6εε883πο, ηυοα 3(1

νοίυιη ρβηίηεΐ, οΙΙίεϊιπη ρΓχεεαβΙ, υ! εο, ιμιοιΙ 3

ηο1>ίδ ρΓΧ3ΐ3ΓΪ ιΐοεευαΐ, οΟΐεϊο Γαηείί, ϊΐα άείηεε;β

οοηΓκΙεηΐεΓ ίηνίεεηι 3 Πεο οβηεΠείιιπι ρείβιιιυδ.

ϋυ3ηιο1)Γειη ΡΓΟρηεΙϊ : Υοια ιηβα, ίηςυίΐ, ρεηοΐ-

ναηι (ί6ι, ιμκν Μια ηιβα ηηιιαιραιτηιηΐ " ; 61 :

I οία [αοίΐΰ,αο ρεηοΜίε Ωοιπίπο ΙΗο νε$Ιτο ". Αε

*· Ειοά. χιχ, ΙΙίδφι. " ΜαΙιΗ. νι, 7; ίηο. χι, 2. '» Ρδβΐ. ΐ-χν, 15. » Ρδ3ΐ. ι-χχν, 12.
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ηιοΐΐίβ ίη Ιοοϊδ δοπρΙιΐΓίΒ β]ιΐδΐηθ(Π της εύχής, ία" Α έπαγγελίας τψ θεώ γινομένην πρίσοίον διερμηνεύει.

β31, νοίί δϊ^ηϊίιοηΙίοτιβΓη νϊίΐεΐ'β Ποεί, ιιΐ οοβίιοβοη-

ηιιΐδ, ςυοά νοίυιη ςυίάΌπι δίΐ, υΐ ηιοϋο <3ϊοΙυιη εβί,

ίΐοηϊ ρΓΟ βΓίΐΪΒΓϋΠΐ βοιίοηβ οΠεΓβηάΊ ίβοΐα ρΓοηιίδ ■

βίο : προσευχή νβΓΟ, \ά ββΙ:ΟΡ3ΐίο, βαπι, ηυϊροβΙρΓΟ-

ιιιίδβί ίιπρΙβΙίοηΡΓΠ λΛ Οθιιιιι βΐ, ΐϋϊ(υπ) 3Ϊ£ηίΠθ3ΐ.

ΟοοβΙ ί^ϊΐιΐΓ ηο$ δβπιιο, ηβ ρππ» αΐίφίκΐ ροΜηιιΐδ

» Ροο, ηπ3ΐιι ϋΐίςιιοίΐοί πτ.ιηιΐδ 30οερΙυηι εΐ£Γ3ΐυηι

ουίυΐεηιηιΐδ. \τονβΓβ οηίιτι ρπιιβ οροΓίεΐ, άείοόβ

οτΛΓβ : ρβπηάο ηο βϊ ηιιίβ άΐοαϊ δεπιεηΐεπι ρηαί

ΙΐβΓΐ , ςυαηι ΓπίΓΐιΐδ ροΓΟΪρί οροΠβΓβ. Εγ^ο νοίϊ 86-

ΠΜΙΙ3 ρΓΪΙΙβ <1θ]ΪΟΟΓβ, 310,116 Ϊ13 ΟΧ ϋ^βΟΐίβ ΒβΠΙΪηϊ-

1)118 3(1ιι1ΐ38 ]3ηα αίςιιβ οιβίυηβ Γπΐ£β8 ρβτοϊρβτβ

Διδάσκει ούν ήμάςό λόγος, μή πρότερον αίτεϊσθαί

τι παρά τοϋ βεοϋ, πριν αύτώ τι τών κεχαρισμένων

δωροφορήσαι. Εϋξασθαι γάρ χρή πρότερον, είτα

προσεύξασθαι ■ ώς εί τις λέγει προηγείσθαι τήν σπο-

ράν τή; έπικαρπίας. Ούκοΰν χρή καταβαλεϊν πρότε

ρον τη; εύχής τά σπέρματα, και ούτως αύξηΟείσαν

τήν καταβολήν των σπερμάτων καρπώσασθαι διά τής

προσευχήί την χάριν άντιλαμβάνοντα. 'ίΐς ουν ούκ

έσομένης εν παρρησία τής έντεύξεως, εί μή έπΐ

προληφθείση εύχή τινι και δωροφορία ή πρόσοδος

γένοιτο, άναγκαίως ή εύχή τής προσευχής προηγή-

σεται.

οροιίεΐ, ρεΓ ΟΓβιίοηεηι ΓεηιιιηεΓβΙίοηειη ηοοίρίεπάο. ΡΓοίηάε <]ΐΐ38'ι οοΙΙοςυϊυιη οιιιτι Ω(1 ιιο'ι α πΌγϊ

ηυη ροβδίι , ηίβϊ ρβΓ ρΓηκοβίΙεηβ 3ΐίςυο<1 νοίυηι ει ϋΌηιιηι, 3ΐ1ίΐυ8 ίβοΐιΐδ βίι, ηεοεδδβπο νοίυηι ογ3-

Ιίοηεπι ρΓχεεά^ΐ.

Ουβδί ί^ϊΐιΐΓ ]ίηι Ιιοο οοηΓροΙυπι οίδθΐ, Οοηιϊηυδ 3(1 Β Όςουν ήδη τούτου κατορθωθέντος, φησ\ προς τοΰς

ιΐίίοίρυΐοβ 3ίΙ : ΰηηι οταΐΐ», ύϊάίε : ΡαΙετ ηο$Ιβτ,ηηϊ μαθητάς ό Κύριος· "Οταν προσευχησθΐ. Λέγετε·

£$ ίη όΐεΐίι **. — (}αί» άαίιίί ηιιΐιϊ αία* Ιαηηιιαηι εοίαιη-

ί>ίΤ?ίη(μπΙ αΐίουΐιί ηι.ι^ηιΐδ ίΙΙβ Ο.ινίίΐ ία ΡβηΙπι ϊ£> ":

ϋίχεηηι εΐίβιη ίρδε, ρβτεπι νοοειη βιηϊΙίεΓε βυδίΐδ :

Ουίβ (Ιββίΐ ηιίΐιί «Ιβδ ίΙΙηδ 3(1 Ιιοο, ιιΐ ροδδίιη ιιηα

οιπη 8υΙιΙϊηιΐΐ3(6 ρπεδΙβιιΙί.Έ πΐ3]β5ΐηιί5(]υο νει·1)0-

Γυηι ηιεηΐε δ<ιΙινοΐ3Γβ, υΐ Ιβιτβηι ςιιία'εηι οηιηβηι τε-

11η<]ΐΐ3πι, ΐΜΐΐδΟϋπκμιε οηιιιειη βεΓβηι Ίη ηιοιίϊο Γ(ΐ-

811 ΠΙ, 3δ8β(](13Γ ΒυΙΟΙΤΙ ΧΐΙΐ6Γ63Π1 ρϋ 1 0 1ΐ ΓΪΙ ϋ ϋ Ί 110111 , ε(

3(1 8ί(1εΓ3 εναίΙαηι, εί οιιιηεηι ίη ϋδ ΟΓιΙίιιε 30

Γ»1ϊοιιβ Αί££8ΐυπι οπιαίυηι ίη$ρϊεϊ3ηι , 3ε ηβ ίη

Ιιίδ ςυίάβαι οοηδίβΐ3ηι , Μά Ιιοεο εΐίβιη ρβΓΟϋΓ-

Γ3ΐη, ει βχΐΓ» οηιηί3, <\αχ ει ιηονεηΐϋΓ ει ηυΙιηΙϋΓ,

ενβίίβηι, 3ΐ(|(ΐε δΐηΐιίίειη 38βεςιΐ3Γ ικιΐιιταηι βε ρο

Πάτερ ήμώ*·, ό έτ τοις οίψανο7ς. — Τις δώσει μοι

πτέρυγας ώσεί περιστεράς ; φησί που τής ψα).μ-

ωδίας ό μέγας Δαβίδ· εϊποιμι δ' άν κα\ αύτος τολμή-

σας τήν ϊσην φωνήν · Τίς δύσει μοι πτέρυγας έκεϊ-

νας, πρδς τό δυνηδήναι τω ϋψει τής των βημάτων

μεγαλοφυίας συναναπτήναι κατά διάνοιαν ; "Ωττε

καταλιπείν μέν τήν γήν πασαν, διαπεράσαι τε πάντα

τδν έν μέσω κεχυμένον άέρα ■ καταλαβείν δε τ6 αίθέ-

ριον κάλλος, χαΐ έπΐ τά άστρα φθάσαι, κα\ πασαν

τήν εν αϋτοϊς διακόσμησιν κατιδεϊν · στήναι δε μηδέ

έν τούτοις, άλλά διεξελθεϊν καΙ διά τούτων, κα\ πάν

των των κινουμένων καΐ μεθισταμένων έκτος γενέ

σθαι, κα\ καταλαβείν τήν έστώσαν φύσιν, τήν άμετα-

(εηΐίβιη ίηιηιοΐιίΐβιΐ), βΐ ϊη 8εϊρ83 δίαΐυίαιη, Ιίχαιη, *· χ£νητον δύναμιν, τήν άφ' έαυτης καθιδρυμένην, τήν

Γυηιΐ3(3πι 3ΐςαε ϋπιιαίβιιι, οηιη'κι (Ιυοβηίοιη ρβηΐβΓ

■Ιςο6ΓβΓ6θΙβπιςα%εοηηυ6 6Χ8ί8(υη(, οιηιιίβ,ίιιςιιακι,

ςιι,Έ 3ο ίη6η3ΓΓ3θίΙί νοίαηίαΐβ άίνϊηιβ Βαρΐεηΐίχ

ρβηϋεηΐ; υΐ αϊ) οιιιιιίΐιιΐδ ςυ» 3>(εΓη3η( ει πιιιίαιιΐιΐΓ,

ιηεηιε ρΓοοηΙ ΓβηαοΙυβ, ίη ίηιιηιιΐ3ΐ)ϊ1ί ραΓίΐβΓ ε(

ίηιΐΓ.οΙιίΙί 3ηίαιχ βίαίιι βαω, ηυί ηβο ηιυΐατί, ιιβε ίη

•ΙΐβΓυπι ρεΓνεηί ροΐβϊΐ, ρβρ αηϊιηϊ δεηιεηΐίβηι αΐ-

ςυ« ]α<ϋείυπη ρηυβ εοιιοίΐίεηι βΙ ίαιηΠίατοιη ρβά-

άαχη :(1βίη(1β νεπι ιιΐΐχίηιβ (ΊιηιίΙίαΓΪ βι 3πιίοα ηρρεΙ-

Ιβίϊοηβ ίιινοεειη αο, ϋκ αιη : Ραίβτί Νβιη ηυαΓι (Ιίεεηΐί

ορυδ εδΐ3ηίιιιυ1 ςιΐ3ΐι(3 Βϋυεϊαΐ ()ϋ3ΐϊ εοηδοίεη(ϊ3ΐ

αϊ αΜ Οβαηι, ςυοβϋ ε]υβ ΗβΓΪ ροΐββΐ, ρεγ οίδ ηρ-

ρείΐβΐίοιιεδ ςυιβ ίη ί 11ο 3ηίηΐ3(1τεΓΐυηΐυΓ, αά ΐηΐβΐ·

πάντα άγουσάν τε κα\ φέρουσαν, οσα έν τώ εΐναί έστι,

πάντα τά τοϋ άφράστου θελήματος τής θείας σοφίας

έξηρτημένα' ώστε πάντιυν άλλοιουμένων τε κα\ μεθ

ισταμένων π<5|6ίω τή διάνοια γενό'μενος, έν άτρέπτΐ;>

τε χα\ άκλινεϊ τή τής ψυχής καταστάσει, τον άτρε^

πτον Υ.αΧ άναλλοίωτον διά τής γνώμης πρότερον οί-

κειώσασΟαι, είθ' ούτω τή οίκειοτάτη προσηγορία

έπικαλέσασθαι και ειπείν, Πάτερ ; Οίας γάρ τω

λέγοντι χρεία ψυχής! όσης τής παρρησίας 1 οίας

τής συνειδήσεως ! "Ινα θεον νοήσας, ώς ίστι δυνατόν,

έκ τών έπινοουμένων' αϋτω προσηγοριών, .πρδς τήν

σύνεσιν τή; άιρράστου δόξης χειραγωγού μένος, κα\

μαθών δτι ή θεία φύσις, δ τί ποτέ έστιν αΰτδ, άγα-

Ιβεΐυιη Ίηεη3ΐτ.ι1)Ί1ί8 βΙοΓΪ* ςαβδί ηιβηικίυείιΐδ, ρ θότης έστ\ν, άγιασμδς, άγαλλίαμα, δύναμις, δόξα.

πιεηΐβ εοηεερεΓΪΐ 3ΐ(]υβ (1ίά"ιοεπΐ, ςιιοιΐ <3 ΐν'ι ιια η3

ι ιι τα . ςυοιίειιηηηβ Ιβηύειη 63 βίι ίρ$3, 1>οηίΐ38 δί(,

83ηοΙίη)θΐιί3, εχδυΐοιίο, ροΐβηΐί.1, ^'ο^ϊβ, ριΐΓίΐ38,

χΐ6Γηί(28, ϊοηιρεΓ εοιίβιιι ηιθ(1ο αΐηιΐΰ δίηιίΙίΐεΓ ββββ

Ιιβίιεηδ : 36 ςιιιεειιιιφιβ 13ΙΪ3 <·.π·;ι άίνίηαιο ιΐϊΐυ-

Γ3ηι ίηίεΙΗςιιηΙυΓ, ευηι ει ρβΓάίνίηβηι δοΐ'ίρΙιΐΓβιη

βε ρΓορΓ'οδ οοβ'ιΐβΐϊοηεβ ηηίηΐ3(1νεΠεΓίΙ, οΌ'ιηϋκ I»-

Ιβηι εηιίΐ(6Γ6 νοοειη, ει εαιη, ηυϊ ΐΜίδ 8ΪΙ, δίκιηι

ρ3ΐΓεηι ηοιηίηβΓΡ 3υϋε3ΐ? ΡβΓδρίοιιυιη εβί εηίηι,

ηιιοιΙ μ λΐϊοιι^υβ ίιΚεΙΙί^οηΙίχ ρβηίεβρί »ίΙ, ηοη

βιιβιιπίδ δίΐ, ουπι ηοη 03(1ειη ίΐίβηι ίη 8ε 0ΒΓΟ81,

καθαρότης, άίδιότης, άε\ κατά τά αύτά και ώσαύτοις

έχουσα , κα\ όσα τοιαύτα νενόηται περ\ τήν Οείαν

φύσιν, δ;ά τε τής θείας Γραφής και τών οικείων λο

γισμών κατανοήσας, είτα τολμήσει τήν τοιαύτην

προέσΟαι φωνήν, κα\ τδν τοιούτον έαυτοΰ κατονο-

μάσαι πατέρα; Δήλον γάρ, δτι εί μετέχοι τινδς δια

νοίας, ούκ δν θαρσήσειε μή τά αύτά κα\ έν αύτφ

βλέπων, έκείνην προέσθαι πρδς τδν θεδν τήν φωνήν,

κα\ ειπείν Πάτερ. Της γάρ πονηράς πράξεο)ς, ό άγα-

θδς κατά τήν ούσίαν, πατήρ γενέσθαι φύσιν ούκ

ίχει· ούτε τοϋ κατά τδν βϊον βεβηλωθέντος,'ό άγιος*

·» ΜβΙΙΙι. τι, 9. " Ρδ3ΐ. ι,ιν, 7.
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ο&τε τοΰ περιτρεπομένου, δ άναλλοι'ωτος· ούτε τοϋ Α ίΠαηι νοοειη .κΐ ϋευπι βηιϊΙΙβΓβ, βε ιΝεβΓε, Ραΐβτ.

νεκρωθέντος έξ άμαρτίας, δ πατήρ τής ζωής · ο&τε

των έν τοϊς πάθεσι της ατιμίας άσχημονούντων, δ

καθαρδς κα\ ακήρατος · ούτε τοϋ πλεονέκτου, 6 εύερ-

γέτης · ούτε όλως των ϊν τινι κακώ εύρισκομένων, ό

έν παντί άγαθφ θεωρούμενος. Εί γάρ τις πρδς έαυ-

τον βλέπων έτι καθαρσίου δεόμενος, κα\ μοχθηράν

ίαυτοΰ συνείδησιν έπιγινώσκων πλήρη κηλίδων κα\

πονηρών εγκαυμάτων, πρ\ν καθαρθήναι των τοιούτων

τε κα\ τοσούτων κακών, πρδς τήν τοϋ θεοϋ συγγένειαν

έαυτδν είσποιοΐ, και λέγο·. , Πάτερ, τω δικαίω δ

Αδικος, τω καθαρώ 4 άκάθαρτος · ύβρις άντικρυς αν

εΓη καί λοιδορία τά ρ*ήματα, εΓπερ της ιδίας μοχθη

ρίας πατέρα τδν θεδν όνομάζοι. Ή γάρ τοΰ πατρδς

φωνή, τήν αίτίαν τοΰ έξ αύτοϋ ύποστάντος διασημαί-

Ν3Π1 ϊηΐρΓθΙ»36 νθ1ΐ1Ιΐΐ3ΐίδ 3ΐ0ϋ6 ρΓΟρΟΒΪΙΪ ρ»1β|· εδδε

15, ςιιί δυα η3ΐιΐΓ3 υοηιΐδ εβι, ηϊΙϋΓ»1ίΙβΓ ηοη ρο-

Ιβ8ΐ : ηι'(]υβ νίΐ3 εοιιΐ3Π)ίη3ΐί, δαηείιΐδ : ηεηυβ ε^ΐδ,

ηιιί Ιιιιο ΐΐΐυο ο'ίΓευΐϊΐα^'ιΙυι·, ίβςιιί 3 1 ϊ ιι β (ιειίβε ηιιι-

13ΓΪ ηοη ροΐβδί : ηβψιε ηιοΓίΚϊοαΙϊ ρβΓ ρεεεαίιιηι,

ρβΙβΓ τϊΐ» ; ηβα,υβ βοπισι, ςυί ν'ιΐϋδ ρΓοΙίΓΟδίβ βΐ

Λβηοπιίηϊοδϊδ ίιηρυΐδϊ Ιιιτρί» οοιηηιίΙΙιιιιΙ, ί$ ηιιϊ

ριιπίδ βι ίηΐβ£βΓ 681; ηεςυβ βνβπ βΐ ΓβρΙοηβ, Ιιεηβ-

ίαοΐοΓ ; ηβο βοπιηι όεηίςυβ, ςυ'ι ίη κΐΐφιο ιυαίο ύβ-

ρΓβηεηάυηΙιΐΓ, Ϊ8 ηαι ίη οπιηί Ιιοηο εετηίΐυΓ αίςυβ

εοη$ίι1βΓ3(υΓ, ρατοηδ 6886 ροίεβί. Ν»πι βί ςιιΐί εχ-

ρίαΐϊυηβ εΐίαηα ηυηε ορυδ Ιιαίιεηδ, δεϊρδυιη ϊηβρί-

είβιΐδ, 61 τϊΙΪ083ηι εοηδοίεηΐίαπι δΐιαηι αβίιοδίβιΐδ·

ρΐεηαιη ηιαευΐϊδ, ει δοβίβπιω ηοΐϊδ ίη}ιΐδΐίδ, ρπιιβ-

νει. Ούκοΰν δ μοχθηρδς τήν συνείδησιν, εί πατέρα Β ςιιβηι 3 Ιοί (3η1ίβ<](ΐβ ηΐ3ΐϊδ εχριΐΓββίιΐδ βίΐ, 86 ϋεϊ

έαυτοΰ τδν θεδν λέγει, ούδέν έτερον ή των ιδίων κα

κών άρχηγδν τε καί αΓτιον αύτδν είναι κατηγορήσει.

'ΑΧΓ ούδείς κοινωτία ρωτΐ προς σκότος, φησ\ν δ

"Απόστολος ■ άλλα τφ φωτ\ φώς προσοικειοΰται, χα\

τω δικαίω τδ δίκαιον, κα\ τώ καλώ τδ καλδν ,

ν.αί τώ άφθάρτω τδ άφθαρτον. Τά δέ έναντία

πρδς τά δμογενή πάντως τήν συγγένειαν Εχει. Ού

γάρ δύναται δένδρον χαΛόν χαρπούς πονηρούς

Λοιέϊν. Ε! τοίνυν βαρυκάρδιός τις ών, καθώς φη-

σιν ή Γραφή, κα\ τδ ψεύδος ζητών, κατατολμα τών

της προσευχής βημάτων, γινωσκέτω οτι ού τδν ού-

ράνιον δ τοιούτος Πατέρα καλεί, άλλάτδν καταχθόνιον,

3ς αύτός τε ψεύστης Ιατ\, καΐ τοΰ έν έκάστοι συν

ισταμένου ψεύδους πατήρ γίνεται, έκεϊνος άμαρτία

εθ£Π3ΐίοιιί ίηδ6Γ»(, 3ε (1ίε3ΐ -. Ραΐίτ, ]\χ$ΐο ίο]υ8ΐυβ,

.ρυτο ϊπιριιπίδ : εοηΙυπιεΙίβ 3ΐ(^ιιβ εοιινίείυπι ρΐαηβ

εβ ν6Γΐ>3 Γυεπηΐ, &ϊςιιϊϋεηι δυβε ηεηυϊΐί% ρηίΓεηι

Οευηι ηοηιίη3ΐ. Ν.πΐ) ραιτίδ νοεαίιιιΐυιιι, εαυδ3ΐη εχ

ίρδο ρΓοεΓεβίί δί^ηίΓιεβί. Ει·«ο δϊ εοηδείεηΐίβ νίϋθί>3

ηιιϊδ ρΓχύίΐυδ ρβίΓεπι δυαιη Οεαιη άιοΛί, ηϊΐιίΐ

:ι1ίιΐ(], ςυβηι δυοΓυηι ηιβίοπιηι ςιΐ3δί ρΓΪηείρειιι ε(

βυεΙΟΓειιι ειιιη ίηδϊπιιιΙβίϋ. Αι ηαΙΙα οοιηηιιιιιίο Ιηεί

ηι»ι Ιεηβί)τί$, ίηςυίΐ Αροδίοΐιΐδ ,6; δ<>(1 ευηι Ιυιιιίικ;

Ιυιηεη εοηδοεϊβΐυΓ, ειιιη ]ιΐδΐίΐί3 |υ&ϋΐϊα, πιπί Ιιο-

ηεδΐ3ΐβ Ιιοιιεδΐ»8, ευηι ϊηεοΓηιρίο ΙηεοΓπιρίυαι,

0οιιΐΐ'3Π3 νεΓΟ, εαιη ϋδ, ςιι* εϊιΐδύεηι ^εηεΓίδ βυηΐ,

ρίβηε εο^ηηΐϊοηεηι 1ΐ3ΐ>εηΐ. Νοη βηίηι ροΐε&ΐ ατύοτ

ίοηα ηιαίο! ρτοάηΰίη (ηιείιΐ! 8ί ηιιίδ ί^ϊΐυι'

κα\ αμαρτίας πατήρ. Αιά τοϋτο οί έμπαθεϊ; τήν ψυ- Ο βΓ3νϊ ΙβπΙοηυε εοπίβ, υΐ ϊπηιιϊΐ 5οπρΙυΓ3, βίςυβ

ιιιεπιίαεϊυηι ςυχΓβηδ, ηιι<Ιι·ι θΓ3ΐίοηίδ νι·ιΙ« ιΐδΐΐΓ-

ραΓβ, δεΪ3( ϊδ, (]υο(1 ηοη εοείεδίειη 1'3ΐΓειη ϊηνοεαΐ,

δειΐ ίηΓκηιυηι, ηιιί εί ίρβε ιηεηϋοχ βδΐ, εί ε'{\ΐ8,

<\ηοά ΐη ιιηοηιιοςιιε εοηϋαΐυΓ, ηιεηϋ.ιεϋ ραΐεΓ βχβϊ-

δΐίΐ, ΊΙΙε ςιιϊ ρβεε»1υηι, ει ρεεεβίΐ ρ»ΙβΓ εδί **. Ργο -

ρΐβΐ'63 3ΐιίηιΊ αΟεείίυιΐδ 3ε ρεΓίιίΓηβΙίοηΐύυδοϋηοχϋ,

ΓιΙϋ ϊγχ 31} ΑροδίοΙο βρρεΙΙΐηΙυτ ε( (]ΐιί 3 νϊΐα ϋε-

βείνεπί, ρεΓαΊΐίοηίδ ΓιΙίυδ ηοηιίη3(ιΐΓ 40 ; ηιοΐΐίδ ίΐε:η

ςυϊδρί3ΐη εί είίεηιίηαΐαδ, Ιίΐίυδ ρυε1ΐ3Γυηι ΐΓ3ΐΐδΓυ-

^ίεηΐίιιηι αρρεΙΙβίυτ. δίηΊΪΙίΐεΓ εΐΐ3ΐη εχ εοηΐΓ3ΐ!ο,

(Όηδείεηΐίβ Ι.ιυΐη, ρυΓ3 3ε Ιυειιίεηΐη ρΓΧύίΙί, ίίαί

Ιυείδ εί (Ιίεί ιρρβΗιηιΟΓ " : νϊηυιη ϊίβηα βΐΐϊ >Ιϋ,

ςιιί αά α'ίνϊηυηι γοΙιιιγ 8666 ΠπικινειϊιΗ. Ουιη ί^ιΐι,ι·

υΐ ΓηίΓεηΊ Οευηι ίη ΟΓ.ιΙίοηβ α'ίεβηιιΐδ, Οοιηίηυδ ιιοδ

βίω τήν άγχιστείαν. Όρ3ς δσης ήμϊν παρασκευής " ιΐοεεί, ηϊΐιίΐ ηιίΐιί Γβεει-β αΐίυά ν'ιϋεΙϋΓ, ςιιαιη δϋΐιΐί-

χήν, δργής τέκνα παρά τοΰ Άποστίλου προσαγο-

ρεύονται ■ καΐ ό τής ζιοής άποστάς, άπωλείας υϊδς

δνομάζεται ■ καί τις βλακώδης κα\ θηλυδρίας, υίδς

κορασίων αΰτομολυύντων προσηγορεύθη. Ωσαύτως

καί έκ τοΰ έναντίου, οί λαμπροί τήν συνείδησιν, υίο\

φωτδς κα\ ήμέρας προσαγορεύονται ■ καί δυνάμεως

υίο\ έτεροι, οί πρδς τήν θείαν ίσχύν έαυτοϋς τονώ-

σαντες. "Οταν τοίνυν Πατέρα τδν θεδν λέγειν ήμας

έν τή προσευχή διδάσκη δ Κύριος, ούδέν έτερον μοι

δοκεΐ ποιεϊν, ή τδν ύψηλόν τε καί έπηρμένον νομοθε-

τείν βίον · ού γάρ δή ψ^ύδεσθαι διδάσκει ήμας ή αλή

θεια, ώστε λέγειν δ μή έσμεν, και δνομάζειν δ μή

πεφύκαμεν · άλλά Πατέρα λέγοντες εαυτών , τδν

αφθαρτόν τε και δίκαιον και άγαθδν, έπαληθεύειν τώ

εστι χρεία ; οίου βίου ; πόσης και ποταπής έστι τής

σπουδής, ώστε ποτέ πρδς τοϋτο τδ μέτρον τής πα£-

^ησίας ϋψωθείσης ήμών τής συνειδήσεως, τολμήσαι

ειπείν τώ θεώ, οτι Πάτερ ; Εί γάρ περί τά χρήματα

βλέπεις, ε! περί τήν βιωτικήν άπάτην ήσχολημένος

εΓης, ή τήν έξ άνθρώπων δδξαν άναζητοίης, εί τών

έπιθυμιών ταΐς έμπαθεστέραις δουλεύοις ■ έπειτα τήν

τοιαύτην προσευχήν διά στόματος λάβοις · τί οΓει

έρείντδν εις τδν βίον βλέποντα, κα\ τής προσευχής

έπαΐοντα ; Έγώ τοιούτων τινών βημάτων άκούειν δο-

ϊώ, ώσανε\ τοΰ θεοϋ πρδς τδν τοιούτον λέγοντος ■

ηιειη εί 3ΐΐ3ΐη ϊηβΙίΙυβΓβ 3ΐφΐε ρΓΧδετϊΙιεΓε νϊΐαηι;

ιιοη εηίηι ιιϋαυε ηιβηΐΐπ η08 νεηΐ38 (Ιοεεί, πι <ϋ-

οαηιιΐδ ιιοδ εδδε, ψιοιΐ ηοη δίηιιΐδ, ει βρρεΙΙβηιιΐδ

ιιοδ εο ηοηιίιιε, <\η«Α παιιιτα ηουίδ αΐΐΓΪϋυΐυιη ιιοη

δίΐ, δβά υΐ » 5 ιιιιι ϊιιεοη'υρίυιιι, ει ]υδΐιιηΊ, εί Ιιοηιιιη

ΡηΐΓβιη ηοδίΓυηι (Ιίεϊηιυδ, νϊι% ίηΐεςιίιαίε ρΓορίη-

(|υίΐ3ΐ,βηΐ ΓιΊΊί αιπιι>, ΐΜίηιμκ' νπ'.ιπι εδδε 08ΐβη*ΐ3ηιυ8.

ΥίιΙεδ ςυαηΐο ηοΐιίδ ορυδ δίΐ :ιρραΓ3ΐα ? ηυιιϋ νϊ1α?

ηυ3ΐιΙο 3ε ηυαίϊ δΐυαΊο, υΐ 3ΐ1 ευηι ιιιοοΊιηι (ϊίΐυεϊίϋ

ει°εεΐ3 (3ηοΌπι εοηδεϊεηΙΪ3 ηοδΐΐ'3 αά ΰευπι οΊεεη;

3υι1ε3ηιιΐδ, Ρο/βΓ.'Νίηι δϊ ρεοαπίβδ δρεείεβ, δί είιεβ

" Η Οοτ. νι, 14
" ΜβΙΐΗ. νπ, 18. ω ^3ΐι. νι, 44. 3· Ερίιβδ. π, δ. " ^03η. χνιι, 12. " Ερίιεδ.
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ί.χευΐ3Γ68 νίΐ36 Ιτβυιίεδ οεειιρβίυδ βίδ, αυΐοχ Ιιυιηί- Α Πατέρα καλεί; δ κατεφθαρμένο; χω βίω τδν της

ΐιϋ>ιι$ ^Ιοήαηα ςυ.ΤΓαβ ; 8Ϊ νΐιϊο&ϊ3 ευρΐόίΐβΐϊυυδ 88Γ

τϊαβ , ϋείηάε β]ιΐ8πιοι1ί οι Βΐίοηειιι ίη ογβ ΗαΙιβα»,

(]υί(1 υΊεΐιίΓυπι βδδβ ρυΐβδ βιιηι, φύ νίίβηι Ιιιαιη ίη-

κικίυτ, εί ΟΓαΙίοηβηι ϊηΐβΙΙί^ϊΐ ? Νβηι ε$ο αυίάεπι

ε}ϋδΐηοι1ϊ ουχο^ηι, ςπαβί ϋβο 3(1 Ιβίβιη (Ηεεηΐε,

ηιίΐιί νετίΐί νίϋεοΓ αυάίτε : Ρ»ΐΓβηι νοεβδ φΐϊ νϊΐ3

εοΓΓυρίιΐδ εβ, ευπι ςιιί ϊηεθΓΓυρΐίΙ»Πίΐ3ΐί8 ει ίηιε-

βΓΐΙηΙίί Ρ»ΐεΓ β5ΐ ? ΟυΓ 5θπ1ίά3 Ιιΐ3 νοεε εοηίαηπ-

ιΐ33 ηοιηεη <ηεοιτιιρΐυπι? ευΓ ΓβΙβο Ιίοί νεΓϋυιη Ιιοε

ιΐδϋΐρ38? Οογ η3ΐϋΓ3ΐη ίπιρο1ΙυΛ3πι (!ε(ΙεεοΓ35? βΐ

Γι1ίυ$ ηιευδ 65565, πιβίδ Ι>οηίδ ρΓΟΓβυδ εΐϊβπο Ιυααι

νίίβηι ίηδίςιιεηι εβββ οροηβΐηΐ ; ηοη 3£ηοδεο ηη-

ΐυΓο; ηιε* ίιιΐ3ξίιιεηι ίη Ιε ; βύνεΓδβποΓυπι βυηΐ ίδΐ3

ίη$ίςηί3 : ςυχ 5οεϊε(3δ Ιιιεί ειιπι ιεηε1)Π8? ςαβε νίΐοε

αφθαρσίας Πατέρα; Τί μολύνεις τή [5υπαρά σου φωνη"

το άκήρατον όνομα ; ΤΕ καταψεύδη τοϋ βήματος ; Τ£

καθυβρίζεις τήν άμόλυντον φύσιν ; Εί τέκνον ί,ς <τί>

έμδν, έκ των έμών άγαθών Εδει πάντως καΐ τδν σον

βίον χαρακτηρίζεσθαι · οΰκ έπιγινώσκω της έμ,ής

φύσεως έν σο\ τήν εικόνα- έκ των εναντίων οΐ χα

ρακτήρες · τις κοινωνία φωτ\ προς σκότος ; τις ζωής

και θανάτου συγγένεια ; τις οίκειότης τω καθαρψ τήν

φύσιν πρδς τί» άκάθαρτον; Πολϋ τοϋ ευεργέτου ττ^Ις

τον πλεονέκτην το μέσον. "Αμικτος ή τοϋ ελεήμονος

και τοϋ άπηνοϋς έναντίωσις ■ άλλος πατήρ των εν σον

κακών· τά γάρ έμά γεννήματα τοϊς πατρώοις άγαθοϊς;

καλλωπίζεται, τέκνον τοϋ ελεήμονος 4 ελεήμων, χα.\

οϋ καθαρού ό καθαρός, ό φθόρος άλλότριος τοϋ άφθάρ-
» * , . .

ει ιηοι ιίδ εθ£Π3ΐίο εδΙ? ςιΐ3Β ηεεεδδίΐιιάΌ ηαΐυη του· καΐτδ όλον, έξ άγαθοϋ άγαθδς, καΐέκ δικαίου δί-

ριιτο εοηι ΊηιρυΓΟ ϊη1ειεεϋίΐ? πτυΐΐυηι ίη16Γ65ΐ ίηΙεΓ

Ι)6ΐιεΓ30ΐοΓβπι ει ήρίοτειπ. ΙηδοεΪ3ΐ>Ηί5 ίηΐβΓ ηαϊββπ-

( οπίεπι εί ί ίη ηι ί [επί εοιιΐΓ3τϊεΐ3δ ίηΙεΓεεοΊΐ : ϊΗικββΙ

καιος. Τμάς δέοϋκ οίδα πόθεν έστέ. Οϋκοΰν έπικίνδυ-

νον πρ\ν καθαρθήναι τώ βίω τής προσευχής ταύτης

κατατολμήσαι, καΐ Πατέρα έαυτοϋ τδν θεον όνομάσαι.

1>3ΐει- νίιίοπιιιι, ο|π;6 ίιι ιε δΐιηΐ ; ιΐ3ΐιι ιιΐ63 δοΐιοΐεδ ρ3ΐεΓηίδ 1>οηίδ ύβεοηΐυτ, ΓιΙίοδ πιίδεπεοΓίΙϊδ ηιίδεπεοΓβ ;

ίιιιεκπ ει ρυπ, ίπίε^εΓ ει ριίΓΟδ εδί ; εοΓΠίριυδ αϋεηιΐδ 851 »1) ϊηι-ΟΓΓίιρΙο ; ει υΐ &υιιιιη3ΐϊπι ιΐίεβιη, εχ

1)οηο Ιιυιιυδ, ει εχ ]ιΐδΙο }ϋδΙυδ ειΙίΐυΓ ; νοδ βιιίεηι ηοη ηονί, υηίΐε δίΐίδ. ΟυοεΪΓεβ ρηυδηιοηι α1ΐ(]ΐιΐ& νϊι»

Βζρίαΐυϋ εί εχριιΐ'£3ΐυδδίΙ, ρειίειιίοδυιη εβί ίη 1ΐ3ε οι-άΐίοηε ηυάβεεπι 8588, εί ΡβίΓειη βοιιπι'Οειιηι ηοηιίιιαΓβ.

Υεπιπι 3ικ1ί3ΐιιιΐ5 τυΓδίΐδ νει1)3 ΟΓβΙίοηϊδ, μ ςοο Αλλά άκούσωμεν των τής προσευχής ίημάτων

πιοιίο Γοπε ει·ε1)ποι·ε Γερειίΐίοηε, ιχί ιιιιι οεευΐΐβπιιιι πάλιν, εΕ τις άρα γένοιτο ήμϊν των κρύφιων τοΰ

δειιίεηιία 3 ηο!)ίδ αηϊιιι»ϋ νβΓίϊ 3ΐΐ|υε εοςηοδεϊ ροδ-

δίΐ. ΡαΙίτ ηο$Ιετ, ηιιι βι ιη αχΙϊ$. ΕηίιηνεΓΟ ςυοίΐ

νί 13 ουηι νίΓΐηΙβ εοη]υηεΐ3 Οβαβ εοηεΊ1ϊ3ηϋιΐ5 δϊΐ,

ιηε(1ίοεηΐεΓ 3 ηουίδ ρεΓ 83, ςιι% βυρΓ3 (1ίο,ΐ3 βηηΐ,

νοΰ κατανόησις διά τής συνεχεστέρας επαναλήψεως.

Πάτερ ή/ιώ*·, ό (ί*· τοις οΰρατοϊς. "Οτι μέν ουν χρή

τω κατ' άρετήν βίω τδν βεδν οίκειώσασθαι, μετρίως

ήμϊν διά των προλαβόντων έξήτασται λόγων. Δοχεΐ

Οδίεηδίηυ εδί. δβιΐ νϊ^επΙΟΓ ιυΊΙιί 1ΐ33ε νβΓΐ)3 εΐίβιη € δέ μοι και βαθυτέραν τινά διάνοιαν ύποσημαίνειν 6

ρτοΓυηιΙίοΓειιι ςααιηιίαιη δεηίβηΐίβιη ο'εδί^πβΓε; Ιιχε

ε·ίπι ε( ρ3ΐΐ'Ϊ£, εχ ςυ3 εχείιΐίιηυδ, εί εοβηβΐίοηίδ

^ιΐ3ΐιι 3Π)'ΐ8'ιηιυ8, Γεεοηΐβΐΐοφεπι ιιοΐιίδ ίη^εηεΓβηΙ.

Εΐεηϊηι ίη Ϊ1ΐ3 ηιιτβΐίοηβ, (μιβιη άε 3ΐ1ο1ε8εειιΙε εχ-

ροηίΐ, ηυί δεϋειη ραΐτϊαιη ΓεΙίο1ιιεΓ3ΐ,εΙ 3 1! ροΓείηβιη

νϊ(3Π1 ΙΓ3115Ϊ6Γ3(, ΙΐϊδΙΟΓίεΟΓυΐΙΙ Π10Γ8 3ΐ)ϊΐίθΙ18ΐη 6] 115

«ι Ιιι χ ΐΜΐι ιΐ3Γΐ-3ηϋο, ηιίδεπ3πι Ιι ιι ίιι 3 ιι;ι ιη Υπίππη

οδίεικίίΐ; ηοιι 3υ1εηι ρΓΪυδ ευιη άΑ ρι ϊδίίιιβιη ΓεΙίεί-

Ι3ΐι·ιιι Γ8(1υεί(, (|03ηι μίιμπιι ρΓχςειιΙΐδ ε3ΐ3Π!Ϊ(3ΐϊΐ

βυδεερίδδεί, εί 3ΐΙ δεδε ΓενεΓδοδ ραϋΐίΐεηΐίχ νεΓΐ)3

πιε(1ϊΐ3Γΐ « εερίδδεί : Ιιχε αιιίειη βΐία,υο ηιηϋο ευιη

νεΓΐ>ϊδ θΓ3ΐϊοηΪ5 εοη^Γυε!)3ηΙ, ιΙητΙμΙ εηίηι ίΙΙίε :

ΡαΙετ, ρ(€€ανϊ ίη αΐΐνιη, εί ΰοταπι Ιβ°: ηοη 3»1]ε-

ειυηΐδ εοιιΓε5δΊοηϊ ρεεε3ΐυιη ίη εοείυηι, ηίδί ρβΓ-

ΜΙ3ΊΙΙ5 δί1)ί Ρ31ΙΊ3Ι1Ι 8588 εΟβΙυΠΙ, (]ΙΙΟ ΓβΙΪΟΐΟ ρ88-

83νεΓ3ΐ : (]03ρΓ0ρΙεΓ 8(ΐ3πι 6]ΐΐΜΐιηιΙί εοηίεδδίοηίδ

ιιιε(Ιίΐ3ΐίο»(1ίΐιιΓ3εί1εηιεΊ ρηΐτβιιι είΓιεϊΐ, αϋβο υΙεΐΪ3πι

3εευΓΓ8Γεΐ»(1 εοηι,εΐ ΟδευΙοεοΙΙιιηι «ρρβίβΓεΙ (({ΐιοιΐ

ταΐίοιι.Ίΐε ΐιι^ιιπι βί([ηίβθ3ΐ, ρεΓΕνϊη^εΙϋ Ιΐ'ΐϋίΐίοπεηι

ηοπαίιιΊ,ο1υίρπηιιιιΐ)ρΓ3;εερΐ^ιι^ιιηιεχυ6Γ3ΐ, εί Ιε^επι

εαϊίοιίεηι Γερυι1ί3νεΓ3ΐ, ρεΓ οδ ίη]«οΐαπι) αΐιιυε εΐίβηι

8ΐοΐ3 ι ίιτιιιικΙ.ιπ ί 60ΙΗ, ηοιι 3ΐί3, 8εϋ ρΓίη)3, ςιια ρεΓ

ϊηοΙ)ε^ίεηΓΐ3ΐη ηυ(ΐ3ΐυδ 8Γ31, δίηιιιΐ 3ΐςυε ίηΙεΓΟΊεΙβ

^08138881, ιιυιΐυηι δεδβ εοηβρίεβίιιβ. ΑιιιιιιΙιΐδ ϊίβηι

ίη (Ιίμίΐο ρεΓ δευ1ρΐυΓ3ΐιι ρ3\χ Ηΐια^ίηίι Γεειιρετίΐίο-

ιιεηι ίί^ηίβεΧ. Ηιιηίΐ 3υΐειιι εΐίιηι ρεϋεδ ·μΙι ε.ι-

ηιεηΐίβ, ηε ηιιιΐο εβίεβηεο εβρίιί δειρεηΐίδ ;ιρριο-

λόγος · ταύτα γάρ ύπόμνησιν ήμϊν Ιμποιεΐ τής τε

πατρίδος ϊ,ς έκπεπτώκαμεν, κα\ τής ευγενείας, ής

άπεβλήθημεν. Κα\ γάρ έν τφ κατά τδν νέον διηγή-

ματι, τδν άποστάντα τής πατρώας έστίας, και πρδς

τδν χοιρώδη βίον αύτομολήσαντα, τήν άνθρωπίνην

άθλιότητα δείκνυσιν ό Λόγος ιστορικώς διηγούμενος

τήν άποφοίτησιν αύτοϋ καΐ τήν άσωτίαν* οΰ πρότερον

δέ αύτδν έπανάγει πρδς τήν έξ άρχής εύκληρίαν, πρ\ν

αΓσθησιν αύτδν τής παρούσης άναλαβεϊν συμφοράς,

είς έαυτδν έλθεϊν, κα\ μελετήσαι τά τής μεταμέλειας

βήματα. Ταύτα δέ ήν συμβαίνοντά πως τοϊς της

προσευχής λόγοις · Ιφησε γάρ έχει- Πάτερ, ήμαρτον

είς τύν ονρανύγ καΐ ένώαιόν σου · ούκ άν προσθεις

τη έξομολογήσει τήν είς τδν ούρανδν άμαρτίαν, μή

πεπεισμένος πατρίδα εΐναι τδν ούρανδν, δν καταλιπών

έπλημμέλησε · διά τούτο καΐ εύπρόσιτον αύτφ τδν

πατέρα ή μελέτη τής τοιαύτης έξομολογήσεως άπερ-

γάζεται, ώστε και προσδραμεϊν αύτώ, κα\ φιλήματι

τδν τράχηλον δεξιώσασθαι (όπερ σημαίνει τδν λογικδν

ζυγδν, τδν διά στόματος έπιβληθέντα τω άνθρώπω

διά τής ευαγγελικής παραδόσεως, τώ έκδύντι τήν

πρώτην τής έντολής ζεύγλην, κα\ άποσεισαμένω

τδν φυλάσσοντα νόμον), περιθείναι δέ αύτώ κα\ τήν

στολήν, οϋκ άλλην, άλλά τήν πρώτην, ής έγυμνώθη

διά της παρακοής, όμοϋ τή γεύσει των άπειρημένων

γυμνδν έαυτδν θεασάμενος. "Ο τε περ\ τήν χείρα

δακτύλιος, διά τής έν τή* σφενδόνη γλυφής τήν τής

" ίιιε. χν, 21. »· Οεη. ίιι, 10.
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εικόνος έπανάληψιν ύποσημαίνει. Ασφαλίζεται δέ Α ρίηςυαιίδ, ίηείϋβΐ ίη ηΐ0Γδυ-ηι. ΟιιεηιβάηιοοΊΐΗΐ ϊαί-

χα\ τους πόδας τοις ΰποδήμααιν, ώς άν μη γυμνή

τή πτέρνί), τή κεφαλή τοΰ δφεως προσεγγίζων, έμ-

πίπτη τφ δήγματι. "Ωσπερ τοίνυν έκεί της παράτοΰ

πατρός φιλανθρωπίας αιτία γέγονε τφ νέω ή προς

τήν πατρωαν έστίαν έπιστροφή (αύτη δέ έστιν δ

ούρανδς είς δν πεπλημμεληκέναι τω πατρί λέγει),

ούτω χα'ι ένταύθα δοκεί μοι διδάσκων δ Κύρ'.ος τδν

έν τοις ούρανοϊς έπιχαλείσθαι Πατέρα, μνήμην σοι

ποιεϊσθαι της αγαθής πατρίδος, ώς άν έπιθυμίαν

σφοδροτέραν των χαλών έμποιήσας, έπιστήσειέ σι τζ

δδώ τή προς τήν πατρίδα πάλιν έπαναγούση. Όδδς

δ» ή πρδς τδν ούρανδν τήν άνθρωπίνην φύσιν άν-

άγουσα, ούδεμίατίς έστιν άλλη, εί μή φυγή καΐ άπό-

στασις των περιγείων χαχών · τής δέ φυγής τών

ι ιι γ ίΙΙίο ΓβνβΓβίο βιΐ ρ3ΐΓΪ3ΐιι βεάεηι ραΐβΓηχ Ιιυπκι-

ηΐιαιϊδ βιΐοΐεδεεηΐί εβυδβ βχδΐίΐϊΐ (ρηΐΓία ηιιΐίηι κ4ρ·

βΓ3ΐ οοβίιιηι, ίη ηυοϋ $6 ρεεεββδβ 3(1 ραΐτοπι άίείι) :

113 υΐίηιη ηίε πιίΐιί ϋοιηίιιιΐϋ, ιΐιιιιι εοβίεδίεηι ΡίΐΐΓβη)

ίηνοεβικίαηι εβδε ϋοεεί, υοηβηι ίΙΙαηι ραίιίαια ϊιι

ιηοιηοιί ηιιι Γβ<1ΐ£βΓ6 ιίΐιί νίίΙβίιΐΓ, ϊιι νείιεηιεηΐίοπ

Ιιοηοπιηι ίη]εε(ο «Ιο&ιύβΓΪυ &ίδΐ3ΐ ιε πιΓδίιβ ίη νί» ίνΙ

ρ3ΐη3πι ΓεάΊιεεηΙί. \Ί;ι αιιίβηι αυ* ηαΐυΓβηι Ιπιιηη-

ηβηι 3(1 οοβίυιη »υυοΊιείΐ, ηιιΐΐβ ε λ ι 3ΐί3, ιιίδί Γυ^3

ει νίοιίυ νίΐίοηιηι Ιεπεποπιηι. Ρογγο Γιΐ£% νίΐίο-

Γυηι Γ3ΐίο πιίΐιί ηοη 3ΐί3 ίηίπ ροδβε νίιΐβΐυι·, ηιιβιη

δί 1)οί δίηιίΐεδ εν3ύ3ηιιΐ8. Οεο 3υΐειη δίηιίίειη £εη,

ε$1 }υδΙυιη ραπίεΓ »ε ββηοΐυπ), ϋοηυπι, εί ο] ιι κπιοϋ ϊ

νίηαΙϊΐΜΐβ ρΓχιΙίΐυηι Ιίεπ : ςϋβηιπι νίηυΐυιη, βϊ

χαχών έπίνοια, ούχ άλλη μοί τις είναι δοχεΐ, πλήν " ςιιίδ, ςυοβιΐ ε]υ& ίίεπ ροΙε&Ι, ίηδ°ΐ£ηί» ηΐ3ΐιίΓεδΐ3 ϊιι

τής πρδς τδν θεδν δμοιώσεως. Τδ δέ δμοιωθήναι

θεφ, τδ δίκαιον τε κα\ δσιον κα\ άγαΟδν, χα\ τά

τοιαΰτά έστι γενέσθαι. ΤΩν εί τις, ώς έστι δυνατδν,

τοΰς χαρακτήρας έναργώς έν έαυτφ τυπώσειεν, άμο-

γητ'ι κατά τδ αϋτόματον πρδς τδν οϋράνιον χώρον άπδ

τοϋ περιγείου μεταστήσεται βίου. Οϋ γαρ τοπική

τοΰ θείου πρδς τδ άνθρώπινόν έστιν ή διάστασις,

ώστε τινδς μηχανής τε ήμϊν κα\ ;έπινο£ας γενέσθαι

χρείαν, τδ βαρύ τε χα\ έμβριθές και γεώδες τοϋτο

σαρκίον προς τήν άσώματδν τε κα\ νοεράν διαγωγήν

μετοικίζειν · αλλά νοητώς τής άρετής τοϋ καχοϋ κε-

χωρισμένης, έν μόνη τή προαιρέσει τοϋ άνθρωπου

κείται, πρδς δπερ άν έπιχλιθείη τή έπιθυμία, έν

δεδβ ϊιιιρΓβδδβΓΪΙ, δίηε 1α1>0Γ6, ηυΙΙοφιβ ηε£οΐίο ρεΓ

$ε δυαηυε δροιιΐε 3 Ιεπεη.ι νίΐ» 3(1 εοβίεδίεηι Ιοευιη

ΙπιηβΓεΓείυΓ. Νοη εηίιιι Ιοεί ίπίβΓναΙΙο ηυιηεη ϋίνί-

ιιυηι 3ΐ> Ιιιιπίϊηο ρέπετε οΐίδίβΐ, υΐ βΐίπυα ιπ.ηΊιίιια

ηοϋίβ 3ΐςιιε εχεο^ίιβίο βηίΟείο $ίΐ ορυ$, πυο Ικιό

Βπινίκ, ροη(1εΓθ$3 3ΐςιιε Ιειτεηβ εβηιηευΐβ αά ίιι-

εοΓροΓε3ΐη ραήΙεΓ ει ίηίεΙΙεείυαΙειη Ιΐ3ΐ>ίΟΙίοηειη

ΐΓ3<1υεαΐυΓ; 8β(1 νίπαίε 3 νίιίο, ρι οια ίηίεΙΙί^ειιΐία

ρεΓείρί ϋβΙυΓ, 5ερ3Γ3ΐ3, ίη δοΐο .ιιιίιυί Ιιυιηηιιί ριο-

ροβίΐο βίΐυηι ε»ΐ, υΐ ςυοευηηιιε ειιρί(1ίΐ3ΐε Ιηεϋη*-

Ιυβ ίϊι, ίη βο νεΓ$εΐιΐΓ. Οιιοηίαηι ίςίΐυΓ ηυΙΙιιβ ΙλΙκιγ

δυηιεηιίο 3ΐ(^υε εΙί£εη(1ο Ιιοηό δυϋεβΐ, 3ΐηυε εΐεείίο-

ηειη εΐίηηι 3(1ερΐίο 8υεεε5$ιι$ςιιβ ρτοϊρεΓ δεςιιίΐιΐΓ

έκείνω είναι. Έπεϊ ουν οΰδε\ς έπεται πδνος έλέσΟαι β εοΓϋΐιι, ςυκ δίύί ςυίβςυβ $υηιρ$ί( εί βίε^ίΐ : ΗεβΙ

τδ άγαθδν ( τφ δέ έλέιθαι καΐ τδ τυχεΐν έπεται ων

τις προείλετο), Εξεστί σοι εύθΰς έν τω ούρανώ είναι,

τ>.ν θεδν έντή διανοίαλαβδντι. Ει γάρ. καθώς φησιν

δ Εκκλησιαστής, Ό θεός έτ τφ ονρανψ, σϋ δέ τώ

θεψ , κατά τδν Προφήτην προσεκολλήθης · άνάγκη

πάσα τδν τω θεψ συνημμένον έκεϊ είναι δπου έατ'·.ν

δ θεός. Προστάξας τοίνυν έν τ^| προσευχή λέγειν πρδς

έαυτοΰ τδν θεδν, οϋδέν έτερον, ή δμοιοϋσθαί σε τή

βεοπρεπεϊ πολιτεία τφ οΰρανίιυ κελεύει Πατρ\, χαθ-

άπερ και φανερώτερον έτέρωθι τδ τοιούτον παρεγ-

γυα, λέγων ΓΙτεσθβ τέΛειοι, ώς καϊ ό Πατήρ

νμωτ ό ούράηος τέΛειός εστίν.

Εί ουν νενοήκαμεν τής τοιαύτης προσευχής τήν

Ιίΐιί 8ΐ3ΐίηι εββε ίη εαβίο, υΙ)ί ϋειιηι ίη ιηεηΐε δΐιπι-

ρδεΓίδ. Νβπι δί, υΐ ΕοεΙεδίβδίεδ ίηηυίΐ, Ώβη$ ϊη οβΙο

μι4*: Ιιι νεΓΟ ϋεο, βεευη(1υπι Ρι-ορηεΙβηι, ςυβδί

8§(;Ιυ(ίη3.(α8 εδ βϊ βάΙιβΓββ**; οαηίηο ηοεεβδε ββΐ,

ιι ι ϋβο εοη]υηοΐιι> ίΐίίε είΐ, ηοΙ Ι)βα( εδ(. Ουπι ί^ί-

ΐϋΓ ρΓ33εερ6Γίΐ, ια ίη ΟΓαΙίοηβ Οευηι ΡβίΓεηι Ιυυιη

άίε3δ, ηοη ηΐϊααι, <]ΐΐ3ΐη ρεν αίνίηιιιη νί(% ίηίΐίΐυ—

Ιυω Ιε εοΐΐβδίί ΡβΙγϊ δίιηίίειη Γιβτΐ ]ιιΙ)βΐ, ςυβπιαϋ-

ιηοιίιιιη εΐίϋΐη βΐίΐιί βρεηίυδ ίϋ ηιαηϋηΐ, ϋίεεηδ:

5ϊΙίι ρβτ/βίίΐ, ίίοΐίί αίατη Ραΐβτ νβ&ίιτ οαΐαΐίε ρ«Γ-

[εεΐιΐ! «»(

δί ίςίΐαΓ ίηίεΙΙειίηιυδ ε]υδηιοϋί .ΟΓβΙίοηϊβ δεηΐεη-

διάνοιαν, καιρδς αν εΓη παρασκευάζειν έαυτών τάς I) ιίβιη , Ιειηρυδ ΓυεπΙ αηίιιιοδ ηοδίχοδ ρΓχρ3ΐ'3ηάί,

ψυχάς, ώστε ποτέ θαρσήσαι τάς φωνάς ταύτας άνα-

λαβεΐν διά στόματος, καϊ ειπείν έν παρρησία· Πάτερ

ή/ίώτ, ό έν τοις οϋρανόϊς. "Ωαπερ γάρ φανερά τής

πρδς τδν θεδν όμοιότητός έστι τά γνωρίσματα, δι'

ών έστι τέκνον θεοϋ γενέσθαι τινά ("Οσοι γάρ ίΛαβον

αύτύν, φησίν, ίδωχεν αντοΐς έξονσίαν τέκνα θεοϋ

γενέσθαι· λαμβάνει δέ τις έν έαυ-ώ τδν θεδν, ό τήν

κατά τδ άγαθδν άναλαβών τελειότητα) * ούτως έστι

τινά κα\ τοϋ πονηροϋ χαρακτήρος Βια σημεία, έν

οίς δ γενδμενος, υίδς θεού είναι ού δύναται, τής εναν

τίας φύσεως τήν εικόνα φέρων. Βούλει γνώναι τοϋ

πονηρού χαρακτήρος τά ιδιώματα ; Ό φθόνος, τδ

μίσος, ή διαβολή, ό τϋφος, ή πλεονεξία, ή εμπαθής

ιιΐ 3Γΐ(]υ3ΐιάο βυα'εβηιυδ Ιιαβ νοοεδ δυπιεΓΚ ίη οβ,

»ε «ΙίεεΓε ειπη Οϋυεί», Ραΐετ ηοιίβν, ηηί ει ίη ε&ΙΗ.

ΟιιεπιααΊηοάιιη) εηίιιι δίιηίϋΐυιΐίιιίδ ειιιη Οεο ηιαη'ι-

Γε8(3 δΐιιιΐ ίιιϋίείβ, ρεΓ ςιιχ ΓιΙίιΐδ Οοί ΓιβΓί ςιιίβ ρο-

ΙεδΙ {{ίηυΐηηοΐ εηχηι τεοερεηιηΐ ειιιη, ίης.ιίΐ, άεάϊΐ

εϊί ροίειίαΐεηι, «( /ί/ϋ ϋεί βετεηι *' : ι-εείρίΐ αιιΐβπ»

3ΐίΐ)υίδ ίη 888Β Οευηι, ηυί ϋοηί ρεΓΓεείϊοηεηι τεεε-

ρίΐ) : ίΐ3 εΐίηηι ϊηιρπιΐιΐ 8ΪιηιιΙη(τί δυ3 (]ΐκεϋ:ιηι δυιιΐ

δί^ιια, ςιιίυηδ ίιΐδί^ηίΐυδ ε8δε ΙίΙίυδ Πει ηοη ρο-

Ι.·8ΐ υίρηιε εοηΐΓ3Γί;« ιι31ιιγ;« ίηκιςίηειιι ςεΓβηδ.

Υίδ εο£ηοδοεΓ6 ίηιρΓοΙιί βΐπιυΙβΟΓΪ ρι-ορί'ίαδ ιιυΐ3βΤ

ίηνίιΓίΒ, (κΐϊιιηι, ε3ΐηαιηί3, 5υρβΓΐ>ία, »ν3ΐ-ίΐί3, νίιίοδ»

ευρί(Ιίΐ3$, ίη83ηί "Ιογκο δΐιιϋίί ηιοΓϋυδ : Ιιχε ει

*» Εεείβ. ν, 1. " Ρδαΐ. ναη, 28. *· Μαΐΐη. ν, 48. " ίοαη. ι, 12.
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ΐ']ιΐ8ΐηο(ϋ «υηΐ, φιίΐιιΐδ Γοηηα ,κΙνεΓδβπί ίηδίβΐιίΐιΐΓ Α

αι'ςιιβ ιιοΐαΐυι·. ϋυ]υ$ ϊρίΐυι- βηίιηυβ ε]υδηιοιϋ ηι;ι-

οιι I ϊ ·> βΐ ηοιίδ ίηΓεεΙαβ εΐ ίηιΐδΐιΐδ 881, δί ραΐΓβηι

ϊηνοεανεπί, υΙβΓ βί ραΙβΓ 3υδου1ΐ3υίΐ? ηίηΓιι-ηιη ίδ,

α,υί εθ£ΐΐ3ΐη8 εβί ίηνοοΒηΙί : ίδ «ιιίειη ηοη ΠΙε οαν

Ι681Ϊ8, δεά δοΙιΙείΎβηειιβ ε8(. Γιι]ιΐ5 εηίπι βί^ηβ ρι ο-

χϊηιχ εοξηβιίοηίδ §εη(, ίΙΙε 8υ3πι οηιηίηο εοβη»- 1

ιίοηειη 3£ηοδθεΐ. Ουοείτεβ ϊιηρΓοϋΐ 3ΐςιιε 8< ιείείΐϊ

Ιιοιηίηίδ 0Γ3ΐίο, ςυβηοΜυ ίη ίπιρΓουίΙβίε ΓιιεπΙ, (Ιίβ-

1>οΓι ϊηνοοαίίο 881: 31 εμίδ, ςυϊ άβδίίΐεηΐ αϊ) ίιηρι-ο-

ΙιΐΙαΙβ, ει νίνίΐ ϊη 1>ηηίΐ3ΐβ, Ιιοηυιτι ΡβίΓεηι νοχ ίη-

νοεβοίΐ. Ουπι ί^ίΙιΐΓ βοεεδδεπιιιυδ 3(1 Οευπ), ρπαδ

νίίβηι ίηδρίείβιηυδ, 3η βΐίςυκί (Ιίβΐιυηι εο£ΐΐ3ΐίοηβ

(1ίνϊιΐ3 ίη ηοοϊβ £εΓ3πιυδ; ϋείηϋβ νει·ο ε]ιΐδηιο(1ί

\·8Γΐ)υηι ρΓοΓβΓΓε ΒίκΙββιιιυδ : ςα'ι εηίηι ΡβίΓεηι ϋϊ-

εβΓβ ]θδδίΙ, ιιΐϋΐκίααιιιη (ΙίεείΌ ηοη ροηηϊδϊΐ. Οιιο- Β

βίΓε» ςυί ϊΐα νίΐβπι ίιΐδΐίΐηεηΐ, ηΐ ιΐίνίιιαιη £εηεηδ

ιιοοίΐίΐαίειη ά'εεεί, ί$ ΓεεΙβ :ιιΙ εοβίεδίεπ» είνίΐβίεπι

βρβεΐαΐ, ει ΡαίΓεηι εοβΙοΓυπι τεςεπι, ει ροίικιιη 3ΐΐ3ηι

εοβίοδίβηι ηοηίηαηι Ιιεβίίΐϋα'ίηεηι. Ουοιιαιη ρεΓίίηεΙ

ίΐΐίυδ εοηδϋϋ ρΓοροδίΐυηι αΐ^ιιβ ϊηΐεηΐίο ? £3 ηυχ

δυρτα δυηΐ, εο^ίΐίΐκία, υΙ>ί ΰεοβ : ϋΐϊε ΓυηϋηιηβηΙα

ηαίιίΐαΐίοηίδ δικό ειιΐφΐβ ρι-ίοηιία εδδε ; ίΐΐίε ιηβ-

8311Γ03 εοη(Ιεη<1θ3: ίΐίυε εοΓ δυυηι ςηεηιψιβ Ιγ3-

(ΙυεβΓε αΥυεΓε ; ηυί εηίηι Ιΐιβδβηπίδ, ιοί εΐίβπι εοΓ

681 *8 : 3(1 ]>3ΐεΓΐιαιη οηιηί ΐεηιροΓβ ρυΙεηηΙυάΊηεπι

βρβε(3η(1υιη εδδε, εΐ ]υχΐ3 ίΙΙυηι, δοηιη υπαπηιυβιη-

<|ϋβ 3ηίηιυηι εχοΓηβΓε άεοεΓβ. Νοη αϊ αοοβριϊο

ρπιοηατνιη αρηά Οεηηι, ίηςυίΐ δοπριυτα *·. ΑϋδίηΙ

ίΐ< ίη α Ιιΐ3 Γογπι3 ΙβΙεδ δθΓ<1εβ. Λ I) ίηνϊιΐία αίςιιβ

;ιΙ) οηιηί νίΐίί ηοΐα ριιπιιη εΐ ίηΐε^Γυηι ηηιηεη (Η- ^

νίηηηι εδί. Νε Ιε υ,υίϋεπι ϋεδίςηεηΐ ε]υδηΐ0(1ί νίΐίβ :

ιιοη ϊηνϊϋία, ηοη δΐιρεΓυία: ηοη ηΐίιιιΐ φπϋςυαηι

οοηιπι, α,ιιχ ύίνίηαηι ρυΐεηηίικίίηειη ροΐΐυυηΐ 3ε

Ια'ΐΙ;ιηΐ. 8ί Ιαϋδ Γυεπδ, ηε νεΓεβπδ ΓαπιϊΙϊαΓΪ ει

3ΐιιίε3 νοεβ ϋι:υπι ίηνοεβΓβ, εΐ Ραΐτειη Ιηηηι ηιιί-

νεΓδί ϋοπιίιιυιτι ηοηιίη3Γε : ίηΐυεηίΐιΐΓ Ιε ρ:ιΐι·πιί»

οευΐίβ, άϊνίηα δΐυΐα 0ΪΓεηιη(ΐ3ΐ)ίι, βηηηΐο ΟΓπαΙιίι,

ϊηδίπιει 3ε ρΓχρ3Γ3ΐ)ίΙ Εναηςεΐίείδ ε3ΐεε3ΐηεηΙίδ

μ··ιΙοδ λΛ δΐιρυΓηηι ίΙεΓ : ΓεδίίΐυεΙ Ιε εοβίεδίί ρΐΐΓΪΧ,

ρβΓ ΓΛιπδΙιιιη ίεδυιη Ποηιίηυπι ηοδίηιιη : υ,υοιη άε-

εεΐ 8ΐοι·ί;ι ει ίηιρεηυηι, ίη δχειιΐη δχευΐοηιιη. Λπιεη.

ΟΚΛΤΙΟ III. Β

8αηαίβ€βΙιιτ ηοιηεη («υηι ; αάνβηίαί τβφινη Ιαιιιη.

ίεχ ψι;ε ΓυΙιίΓΟΓηιη 1>οηοΓυηι εοηΐίηεΐ υηιυΓ3ηι,

εΐ 1)ρίεϊ( α,ιιίΐιηδιίβιη χηί^ιηαΐίΐηΐδ ει ίηνοΐυεηβ

νβΓίΐ3ΐειη ρΓΧδίςηίΓιεβΙ "", ειιηι ίη οεειιΐΐηιιι 3ε τε-

ηιοίηιη Ιειηρίί Ιοευιιι , ηυοά &δυτον άϊείΐατ ( οΙ> Ίά,

ςυοά εο, ρΓχίβΓ 83εεΓ(1οΐεδ, 3ϋίΓε Γΐδ ηοη εδδει),

83εεΓαΌΐεηι Οεο ρΓοεεδ οΙ)!3ΐυΐ'ηιη ίηίΓούυείΐ , ρτϊ-

ιιηιΐΝ φίκΙοη; ρίαευΐβΐ'ίυηδ (]υίυιΐδϋ3ΐη ΜΟΓΪβείίβ, εΐ

οίΓουηίδρεΓδίοιιίουδ ίηίΓοίΐυΓυηι ρυηίϊεαΐ <Ί Ιυ&ΐΓβΐ :

όείηιΐε υϋί εηηι δΙο>3 δ»εεΓθΌΐ3ΐί , 3υτο, ρυτρυΓ3,

ΓεΓιςυϊδςυε Πυπϋίδ ΐίηείυΓΧ εοίοΓϋιιΐδ εΙε^3ηΐεΓ ει

αΚαοΓε Γίεΐϊ 3ΐιιαβ εΐ3ΐ)0Γ3ΐ3 εχοηιβνεηΐ, ρεεΐοΓ3-

επιθυμία, τδ χατα τήν θοξομανίαν ά^(5ώστημα ·

ταΰτά έατι χα\ τά τοιαΰτο, οις ή μορφή τοϋ εναντίου

χαρακτηρίζεται. Ό τοίνυν ταϊς τοιαύταις χηλίσι τήν

ψυχήν έγχεχαυμένος, έάν πατέρα χαλέιη, ποίος αϋ-

τον πατήρ έπακοΰσεται ; Ληλαδή 6 συγγενώς προς

τδν κεκληχότα Εχων ■ ούτος δέ έατιν ούχ ό ουράνιος,

άλλ' δ καταχθόνιος. Οδ γάρ τά σημεία φέρει της Αγ

χιστείας, έκεΐνος πάντως τήν ιδίαν συγγένειαν έπι-

γνώσεται. Οΰκοΰν ή τοϋ πονηρού άνδρδς προσευχή,

ϊως άν έν τί) πονηρία ζ, τοϋ διαβόλου έπίκλησις γίνε

ται · τοϋ δε άφεστώτος της πονηρίας, χα\ έν άγαθότητι

ζώντος, τον άγαθδν Πατέρα ή φωνή προσχαλέσεται.

"Οταν τοίνυν προσίωμεν τω θεω, πρότερον τϊν βίον

έπισκοπήσωμεν, εΕ τι της θείας συγγενείας άξιον έν

έαυτοΐς φέρομεν ■ είθ' ούτω τον τοιούτον λ<5γον θαρ-

σήσοψεν. Ό γάρ λέγειν Πατέρα προστάξας, τδ ψεϋ-

δος λέγειν ού συνέχο'ιρησεν. Ούκοϋν δ της θεϊκές

ευγενείας άξίως πολιτευσάμενος, ούτος καλώς πρδς

τήνούράνιον πδλιν δρα, Πατέρα τε τδν των ουρανών

βασιλέα, χα\ πατρίδα έαυτοϋ τήν οΟράνιον δνομάζων

μακαριότητα.Είς τί φέρει της συμβουλής δ σκοπός; τά

άνω φρονεϊν, ου δ θεός· έχει θεμελίους της οίκήσεως

έαυτοϋ καταδάλλεσθαι ■ έχεϊ τους θησαυρούς άπο-

τίθεσθαι· εκεί μετοιχίζειν έαυτοϋ τήν καρδίαν.'Οπου

γάρ έστιν δ θησαυρδς, έκεϊ έστι καΐ ή καρδία *

πρδς τδ πατριχδν κάλλος διαπαντδς βλέπειν, κα\ κατ'

εκείνο τήν Ιδίαν καλλωπίζειν ψυχήν. Ούχ εστί αροσ-

ωποΛηψία παρά θεφ, φησ'ιν ή Γραφή. Άπέστω και

της σης μορφής δ τοιούτος (5ΰπος. Φθόνου καθαρδν

τδ θείον, καΐ πάσης έμπαθοϋς κηλίδας. Μηδέ σε

καταστιζέτω τά τοιαύτα πάθη, μή φθόνος, μή τΰφος,

μή άλλο τι τών μολυνόντων τδ θεοειδίς κάλλος. Έάν

τοιοΰτος ζς, θάρσησον τη οικεία φωνή1 τδν θεδν προσ-

χαλέσασθαι, και Πατέρα έαυτοϋ τδν τοϋ παντδςΛεσπό-

την όνομάσαι. "Οψεταί σε πατρικοΐς όφθαλμοΐς, περι-

στίλεϊσετη θεία στολή, καΙ κατακοσμήσει τώ δακτυ-

λίφ, καταρτίσει τοϋς πόδας πρδς τήν άνω πορείαντοϊς

εύαγγελικοϊς ύποδήμασιν, άποκαταστήσει σε τή ού-

ρανίφ πατρίδι · έν Χριστώ Ίηιοΰ τώ Κυρίω ήμών,

ω πρέπει ή δόξα χαΐ τδ κράτος εις τοϋς αιώνας τών

αιώνων. Αμήν.

ι ΛΟΓΟΣ Γ\

Άγιασθψω τδ Ινορά σον · έΛθέτω ή βασιΛεία

σου.

Ό τήν σκιάν τών μελλόντων άγαθών περιέχων

νόμος, καί τισιν αϊνίγμασι τυπικοϊς προαναφωνών

τήν άλήθειαν, έπειδάν εις τδ άδυτον εισάγει προσ-

ευξόμενον τώ θεώ τδν Ιερέα, πρώτον μέν καθαρσίοις

τισΐ, καί περι^αντισμοϊ; άφαγνίζει τδν είσιόντα.

Είτα τή ιερατική στολή χρυσώ κα\ πορφύρα καί τοις

λοιποΐς άνΟεσι της βαφής έκπρεπώς έξησχημένη κα-

τακοσμήσας, τήν τε περιστήθιον έπιδαλών αϋτώ

μίτραν, και τοϋς κώδωνας τών κρασπέδων μετά τών

όοίιχων έξάψας, άνωθεν δϊ ταίς έπωμίσι διασφίγξας

τδν ΐπενδϋτην, καί τήν κεφαλήν καλλωπίσας τώ

1 Μ Μ3ΐΐ1ι. νι , 21. " Κοηι. ιι, 11. "> ΗεΙίΓ. χ, 1.
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ίιαδήματι, δαψιλώςτε της κόμης καταχέας τοϋ μύ- Α Ιειυςιιε ιηίίΓαηι βΐ Γαδείαηι ε> ϊη]βοβΓΪΙ , 30 Ιίιιΐίη-

ρου · ούτως αύτδν παράγει έπ\ το άδυτον, τάς άπο^-

ρ"ήτους ιερουργία; έπιτελέαοντα ■ 6 οε πνευματικδς

νομοθέτης ό Κύριος ήμών Ίησοΰς Χρίστος άπογυ-

μνών των σωματικών προκαλυμμάτων τδν νόμον, κα\

είς το έμφανές άγων τά των τύπων αινίγματα, πρώ

τον μέν ούχ ίνα τοϋ παντδς άποκρίνας μόνον είς

όμιλίαν άγει θεώ , αλλά παντ\ κατά το Γσον την

άξίαν ταύτην χαρίζεται, κοινήν προθε\ς τοις βουλο-

μένοις της ίερωσύνης τήν χάριν ■ έπειτα δέ ούκ άλλο-

τρίω κόσμω τω έκ βαφής τίνος καΐ υφαντικής πε-

ριεργασίας έςευρημένω, τ6 κάλλος τοϋ Ιερέως σοφί

ζεται , άλλ' οίκεΐον αύτώ και συμφυή περιβάλλει τδν

κόσμον, άντί της ποικίλης άλουργίδος ταϊς των άρε-

τών χάρισι περιανθίζων · κοσμεί δέ κα\ τό στήθος,

ού γηΐνω χρυσώ, άλλ' έν άκηράτω και καθαρά συν-

ειδήσει το της καρδίας ώραΐζων κάλλος. Έναρμόζει

δέ τή μίτρα καΐ πολυτελών λίθων αύγάς · αύται δέ

είσιν αί τών άγίων έντολών λαμπηδόνες , ώς τώ

'Αποστόλω δοκεϊ. Άλλά καΐ τή περισκελίδι τι) μέρος

έκεΐνο , ω κόσμος έστϊ τδ τοιούτον τοϋ ένδύματος

κατασφαλίζεται. Πάντως δέ οϋκ άγνοεϊς δτι τδ τής

σωφροσύνης περιβόλαιον, κόσμος τοϋ τοιούτου μέ

ρους έστίν · άπαρτήσας δέ τών κρασπέδων τοϋ βίου

τους νοητούς ^οΐσκους τε και τους κώδωνας · ταϋτα

δέ είκότως 5ν τις τά προφανή τή; κατ' άρετήν πολι

τείας νοήσειεν, ώς ά·; έπίσημος ή κατά τήν ζο)ήν

ταϋτην πορεία γένοιτο. Τούτων ουν τών κρασπέδων

έξάψας άντ\ μέν τοϋ κώδωνος, τδν εϋηχον λόγον τής

ηαυιιΐίΐ 6Χ Ωιουπίδ ειιιιι η)3ΐο§Γ3η3ΐίδ δοδρεηάεήΐ :

δαρεπιε ςιιοΐ|ΐΐ8 Ιοηΐθ3ΐη εροιιιίιΠΙ>υ§ εοηδίηηχε-

ΓΪΙ , 61 ύϊαάβιηαΐβ εβρυΐ εχοπιβνεηΐ , εβρίΐΐοηιο,υβ

ΐ3Γ§ϊΐβΓ ίηίοδΟ υη^υβιιΐο ίπιυυβπΐ : ίΐ3 (Ιειηιιιη ευιη

3(1 3(Ι}Ίυιη 31X3113 δβοϊίίίεία ρεπκΐυπιη) ρΐΌυΌείΙ ".

ΑΙ ερίι-ίΐααΐϊβ Ιε^ίδΙηίΟΓ ϋοιιιίπιΐδ ηοϋίοι· ,Ιββυδ ϋηπ-

8ΐ»8, εοΓροΓ3ΐίυιΐδ Ιε^εη) νείαπιεηΐίδ βροΐίαηβ »Κ)Ηβ

άβιιοϋηιΐδ , ει ϊιι αρεηυιη ρΓοΓβι-βκδ <ειιίςη>3ΐ3 31-

ςυε ίηνοΙυοΓα Α^ιιηΓοιη : ρπιηυπ) φιίϋβιη ηοη

υηυηι εχ υηίνοΓβο εοΓροι-ε βε^Γε^βηδ , ϊΙΙυπι δοΐοιη

3ά εοΐίοςιηυιη Πει αοΊΙιιείΐ : βεά εοηιηιυηε νοίεη-

Γι1)υ$ 83εεπΙοΐϋ 1>6ηοΓ>ε>ιιηι οε ηιυηυδ ρΓοροηειίδ ,

ευίΐίυεί Ιΐ3ηε «ΙϊςιιϊΐΗΐβιη εχ 3?φΐο ΙϊφιυΓ : ιΐείηϋβ

νεΓΟ ηοη βϋεηο οπίΜΐυ, ςυ> εχ Ιίηαυι-α α,ιιικίβπι

ει ΜΐρβιΠυο ορβτε Ιβχίοπο οχιμιίδίΐιΐδ 8)1, Πειβιη

ρυΐεηηΐυιΐίηβπι 838βΓ0!οΐ)δ 08ΐεηΙαΙ : βειΐ ρΐ'ορπο 31-

ηυβ ηηΐίνο βιιπι ΟΓηίηιβηιο αι-ευηιάοι, ρΓο νβτί»

νεβίε ροτριίΓΟβ νΪΓΐυΐυπι ςΓ3ΐϋδ βχοοίεηδ. ΙηδΙηΓιΙ

3ΐιΐεηι εΐϊβιη ρεείϋδ ηοη ΐεΓΓεηο βογο, βεά ίηίοβΓα

ρυταα,υβ οοη8είεηΙΪ3 ρυΙεΙιηιυαΊηειη εοΓάίβ εχΟΓ-

ηβηδ : 3ΐΐ]υε ηο'ιο ηιίΐΓΧ ρι·ειίο8οπ)ΐη ςυο>]υε Ι»ρϊ-

άϋαι ΓιιΙβΟΓε» Βάβρίαΐ : Ιιί αοΐεπι 8»ηεΐ0Γυηι ηΐ3Η-

ύαΐοΓυιη βρΙβηάοΓβ* βιιηΐ, υΐ ΑροβίοΙο νΐϋεΐιΐΓ.

φυίηβΐίαπ) Γειιιοπιϋοοδ ηιιιηίΐ ΐΙΙαηι ρ»Γΐεπ> , ευί ίιΐ

ϊηάυηιεηΐί βεηιΐδ οηι»η»βηΐο βδΐ. ΡΓ0Γ8ϋ8 3ΐιΐε<η

ηοη ΐ^ηθΓ38, ηποιΐ ριιι1Ίεϊΐί33 αηιϊοιιΐιιιη , ΟΓηαιηοη-

ΙΙΙΠ1 8]θ8 ρ3ΓΠ8 8ΪΙ. ΟΐΙΙΙΙ 3ρρ8ηΐΓΐ886ΐ 30180) 8Χ (ίΠΙ-

1)Γ)Ϊ8 νϊΙ% 8ρϊιίΐ03ΐί3 οΐ3ΐο§Γ3η8ΐ3 εΐ I) ι>ίϊ ΐ) παίιυΐ»

πίστεως· άντ\ δέ τοϋ ,όοΐσκου, τήν κεκρυμμένην τής (; (ρεΓ Ι)«ε «ιιίεπ) τοείε ηυ>8 ρΓ3εο1»Γ3 ορθΓ3 ν)ΐ3ϊ ευ>η

μελλ,ούσης ελπίδος ειοιμασίαν , τήν τώ στιφροτέρω

β(φ κεκαλυμμένην, οΰτω παράγει έπ\ τδ άδυτον τοϋ

ιερού και ένδότατον. Τδ δέ άδυτον τούτο ούκ άψυχόν

έστιν, ούτε χειρόδυ,ητον · άλλά τδ κρυπτδν τής καρ

δίας ήμών ταμεϊον, εάν άληΟώς άδυτον ζ τή κακία,

κα\ τοις πονηροΐς λογισμοΐς άνεπίβατον. Κοσμεί δέ

τήν κεφαλήν τώ ούρανίω φρονήματι, ού γραμμάτων

τύπον ένσημηνάμενος πετάλιο χρυσώ, άλλ' αύτ&ν

τδν θεδν έντυπιόσας έν τώ ήγεμονικώ λογισμώ. Μύ-

ρον δέ κατασκεδάζει τής κόμης, τδ παρ' αύτής έν-

δοθεν τής ψυχής διά τών άρετών μυρεψόμενον. Θύμα

δέ κα\ ίερεϊον προσάγε ιν αύ-δν τώ θεφ παρασκευά

ζει, διά τής μυστικής Ιερουργίας, ούκ άλλο τι ή

έαυτόν. Ό γάρ ούτως παρά τοϋ Κυρίου πρδς τήν

νίτίοίε :κ·ΐ;ε ϊηΙεΙΙβχβΓΪΐ , οι ίηδί^ηε ρεί' 1>3ηε νίΐβιη

ί(6Γ 8ΪΙ. ) Κ\ ΙιΪ8 ί^ΙΙιΐΓ Γιιιιοΐ'ίίβ ουιη ρτο ιίηΐίηικι-

υυΙο ΐ| ιι ϊιίοιιι ϋειιε 8θη3ηΐει» βοπηοηεη) ϋιίεΐ 808-

ρεικΙΊδίεΐ , ρπ> ι»3ΐοξΓ3η3ΐο νεΓΟ οοευ1ΐ3π> ΓιιΙογχ

βρει ρΐΌΐηρίίΙυϋίηειη , εβηι , ςοχ (Ιυηοπ νίΐ3 ιεεία

881, )13 άεπιηιΐ) αά άδυτον, εΐ ίηΐίηιυιη Ιβιηρίϊ 1ο-

(Ίπη |>Γ0(1υεί(. "Αδυτον 3ΐι1ειη Ιιοε ηοη ίηβηίιηυη)

ιιεςοε ηιαιιιι Γβεΐυπ) , βεϋ 3Γε3ηη>η εοπϋβ ηοδίΓ)

ρεηείΓ.ιΙε βίςοε οοηοΐβνε εβί ; δί νεΓε άδυτον , Ή]

εδί, ίιηρεηεΐΓ3ΐ)>Ιε ηεςυίιίχ, ει π)3ϋδ εο{;Ίΐ3ΐίοη)-

Ι)))^ ίηαοεεδδΐιιη 8)1. Ογπ3( ίΐεπ) οηρυΐ οοκίββΐ) δεη-

8» , ηοη 1ί116Γ3Γυη) ημυπιιη ηοη·.»· Ι;)η)ϊιιχ ίηιρπ-

ηιεηδ,δεά ίρδυη) Οεοηι ϊη ρΓΐηείρβΙ) Γ»1ίοιιε ίη-

χιυίρειίδ. υηςοεοίπι» αιιίειη εβρίΙΙο ίηδρεΓιζίΙ ,

ίερωσύνην ταύτην άγόμενος, τδ φρόνημα τής σαρκδς Β <μιο<1 31) Ϊρδ3 βηϊιηβ ρεΓ νίπυΐεδ ίηίπηβεοοδ εοιιΑ-

νεκρώσας έν τή μαχαίρα τοϋ πνεύματος, δ έστι

(Ιήμα θεού, οϋ-ω; ίλεούται τδν θεδν έν τοις άδύτοις

γενόμενος, έαυτδν διά τής τοιαύτης θυσίας ίερουρ-

γήσας, και παραστήσας τδ έαυτοϋ σώμα, θυσίαν

ζώσαν άγίαν εύάρεστον τώ θεώ. Άλλ' έρεϊ τις Γσως,

μή ταϋτα κατά τδ πρόχειρον Εχειν τήν τής προσευχής

διάνοιαν τής προκειμένης ήμϊν είς έξήγησιν περι-

νοεϊν δέ ήμάς τους τοιούτους λόγους, ούκ έκ τών

οικείων τοις ϋποκειμένοις άρμόζοντας. Ούκοϋν πά

λιν ύπομνησθήτο) τών πρώτων τής προσευχής διδα

γμάτων. Ό γάρ οϋτως έαυτδν παρασκευάσας, ώστε

έν παί^ησία τολμήσαι Πατέρα έαυτοϋ τδν θεδν όνο-

είΙοΓ : 3ΐηιιε εΐίβηι ρΓχρ3Γ3( ειπη , οΐ νΪΓΐίιηαι» εΐ

Ιιοδίίβη) ρεΓ η)^δΙίουΐ)) 830ΓΊΓ)είιιιη οθεΐ'31 ΰεο, ηοη

ηΐϊυά ςιιίά(|))3ηι ηίδ) δείρδίιιη. Οηί εηϊη) ιΐ3 ο ϋο-

ηιΐηο »ϋ Ιιοε 83εΓΪΓιεΐιιη) ρεΓ ^ΐ3(1ίυπ> ιρ)ήΙα>(

ηηοϋ εβί νιτίιπηι ϋεί , δβηδίιιη εβΓηίδ ηιοπίΓιεβηδ,

αΌεϊΙυΐ', ίδ ίηΙΓ3 :>ιΙ>ΐ;ι Οεοη) ρΙ;ιοαΐ , βείρδυη) ρεΓ

Ιαίε 830ΓΪΓ)εί)ΐπ) ίηιηιοΐβπδ, δΐιυιηςηε εοΓροβ Ηο-

8ΐΪ3ΐη νίνειιίεη) , 83ηε(.ιη) , 3εεερΐ3ηι ϋεο δϊδίεηβ.

δε(Ι ΓθΓΐ3δδε άίεεί 3ΐί(]οίδ , ηοη Ιιχε, ριουΐ ρπηι:ι

Γβεϊε 3ρρ3Γε3ΐ, δεηΐεηΐϊβιη οΓαιίοηίδ, ςυ»η) εχρο-

ηεη(ΐ3))ΐ δυδεερίηιιΐδ, εοηΓιηεΓβ : 5π1 ηοδ ι ] ιΐδίικκίϊ

δοπηιιηοδ, <ιυϊ τεϊ ρΓοροδϊΙυε εχ ρΓορΓϋβ ε])ΐ8 νεΓίιίί

*' Ιτενίΐ. νιιι , 7, δΐ|<ι·
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εοΙΙεείί ηοη εοηνεηίβιιΐ, εοπιιηίηίδεί. ΚβιηίηίδεβΙυΓ ^ μάσαι, οίτος άχριβώς περίχειται τήν στολήν έχείνην,

•τμο άβιιιιο βίψιε Γβεοι-ύεΐυΓ ρπηίίΐιιι οι-ηιίοηίδ (Ιο

ιίπιιαιπ : ιιλιιι ςυί ίΐα 5838 ρ3Γ3νίΙ , υΐ ΓώβΓβ ϋβυιη

ραΐΓβπι βυυηι ηοπΓιη3Γ6 αυιίεαΐ , ί$ ρΐβιιβ 3υιίεΙυ$

('δΐ ίΙΙα $Ιο!3 , <] ιι :» 1 1 1 ΟΓ31ΪΟ (1κ5θπρ<>ίΙ , ΙϊπΐπιηαΙ»ιιΙΪ5

Γ€$οη3ΐ , εοι-γηιοίβ ιΙο(·<)Γ3ΐ»Γ, είτεα ρεείυβ ρΓχεβ-

ρΙΟΓυιη ΓιιΙςοηϋυβ ΓββρΙβικΙεΙ, £83131 ΙιυηΐΒΠδ ρη-

Ιπ:ιιτ1ι:ικ οι ρπ>ρΙ)εΐ33 , Ιυεο ηοιηίηυιη νϊηυΐΊ1)υ&

ίΙΙοηιιη 3ά βυί οηιβίυπι ΐΓ3η$ΐ3ΐί$ : εβρυΐ εοΓΟίια

ϊ·ι&ΐίΐίχ 0ΓΠ31 , εαρίΙΙιιηι εοϋΙβϋΓι υη§ϋβη!ο ϋβΐίυυ-

Ιιιιη ΙιβΙιεΙ, ε( ϊηΐι·3 δΐιρεΓεοδΙεδΙίβ 3ύνΐ3 νεΓδβΙυτ :

<1»ιλϊ οηιηϊ εο£Ϊΐ3ΐίοηί ρΐ'οΓαηίιβ Γβνβι·3 Αδυτα , ί(1

681 ϊπιρεηεΐΓ3ϋί1ί3 βία,ιιε ίηιιοιοδδϊ βυηΐ. Εηίιιινεπ)

ηυοπιοϋο ιΊ εχοηιαιιιιιι ει ίη$ΐπιεΐυα> εββε εοηνε-

ιιί3ΐ ευ ηι , ιμι'ι 83εεΐΜΐοΙ'ΐδ οΟΊεϊο ΓιιηεΙυπιβ βίΐ , ιηβ-

ϋϊοεηΐεΓ ρεΓ ε3 α,υ* ΐΓ3εΐ3(3 3ΐ<]υε εχρϋεβίι βυηΐ ,

0Γ31Ϊ0 (1επιοη5ΐΓ3νίΙ; Γείϊςυιιιιι ΓυεΓΪΙ ίρδβηι εοηδί

ήν ό λίγος ύπέγραψεν, κα\ ήχεΐ τοις κώδωσιν , χα\

έξανθεϊ τοις (Ιοΐσκοις· χα\ λάμπει περ\ τδ στήθος

ταϊς των έντολών αύγαΐς , χα\ φέρει τοις ώμοις τοΰς

πατριάρχας χα\ προφήτας, άντι των ονομάτων , τάς

άρετάς εκείνων ει; τον ίδιον κόσμον μετακοσμήσας*

και τήν κεφαλήν κοσμεί τω τής δικαιοσύνης στεφάνιρ,

χα\ τήν κόμην έχει τω ούρανίω μύρω διάβροχον,

εντός τε γίνεται των ύπερουρανίων άδυτων ■ άπερ

παντί λογισμώ βέβηλοι άδυτα ως άληθώς έστι χα\

άνεπίβατα. Άλλ' όπως προσήκει παρεσκευάσθαι τδν

ίερωμένον , μετρίως έν τοις έξητασμένοις ό λόγος

ύπέδειςεν λοιπδν ό' άν εΓη σκοπείν αυτήν τήν αίτη-

σιν, ήν προσάγειν έκέλευσε τω θεώ, τδν έντδς των

άδυτων γενόμενον. Ού γάρ μοι δοχεΐ χατά τδ πρό-

χειρον, εύληπτον παρέχειν ήμΐν τήν διάνοιαν, ψιλώς

τής προσευχής εκτεθέντα τά (5ήματα.

<1εΓ3Γε ρείίΐίοιιειη , α,υβιιι ειιιη, ςυί ϊηΐι-3 αιΐ^ιαιη νεΓ83ΐϋΓ, ϋεο οΠβιτε )υδδ'ιΙ : ηοη εηίιη ηιίηί νεΓ^α

θΓ3ΐίοηΪ8 ηιια"β εχροδίΐβ , ρπηΐ3 Γβεϊε ρει-οερίβ , ΓβεϊΙβηι ηο1)ϊβ βεηΐεηΐίβιη ρι·3>υει·ο νΐοεηΐυι·.

8αηοΐίβειΐιΐΓ, ϊηςιιίΐ , ηοηιεη ίκ«/η; αάυεηίαί η- β Άγιασθήτω, φησί, τύ δτομά σον έΛθέτω ή

υηηιιι Ιιιιιηι. Ο,υίιΙ Ιιχε 3(1 ίιΐ , φιοιΐ ιηίΐιϊ ορυδ 081 ?

άίχεπί 3ΐί(|ΐιί8 ηοηιο, νεί ρι·υρΐοι· ρεεε3ΐ3 8εϊρ8ΐιητ

ρβΓ ρο3ηίΐειιΐί3ΐη 038ΐί{ζ3η8, νεί υΐ ρεεεβίυπι ϊηνβ-

1ε8εεη8 βίΓυ^ϊαΐ , ϋευιη ϊη ηιιχϊΐϊυιη νοεβηβ , βεπι-

ρεΓ Ίη οευΐί» 1ΐ3ΐ)εη8 ειιηι , ηυί ρβΓ ΐεηΐ3ΐίοηε8 ίιη·

ριΐξΐΐ3ΐ : Ιιίηε ίτα Γ3ΐίοηεηι 3 εοη8ΐ3ΐιΐία , ιιιοϋεΐ'3-

Ιΐοηε , αίςυβ οίΐϊοϊο (Ιβύυείΐ : ίΙΙίηε τει-υπα 3ΐ>8υΐ(ΐ3-

Γϋΐιι εκρΊοΉβΙεβ αιιϊιηί νίςοΓειιι εηει-ναιιΐ : 3ϋ αΙκτα

Ρ3Γ10 3ν3ΓΪΐί3 εΐ 1'ΟΪ 8ϋ2β (|Η0νΪ5 1110(1θ :ΐΙΙ^0ΙΙ(1:ε 8111-

(Πιιιη ρεΓ8ρϊε3εϊ ρατίί εοΓ^ίβ Ιιεοείυάϊηειη εΐ εχεί-

Ι3ΐεηι ίηιΐυείΐ ; Γ38ΐυ8 , 8ΐιρβΓΐ>Ϊ3 , οιΐίυηι , ΓεΙί(]υυ8-

<|υε 3(1νεΓ83ποΐ'ΐιιη ιιοϋΐι ογιιιιι εαΐαΐο^υ» εΐ ηυιικτυβ,

Ιβηςιιαιη 03ΐεΓν3 ΗοβΓιιιιη υηαΊηιιε 8ε είΓεηιιιΓυη-

οίεηβ , εχίΓεηιοηιηι ηιβΙοΓυιη βιιίιηχ ρεΓίευΙυπι ίη-

βασιΛεία συν. Τί ταύτα προς τήν έμήν χρείαν ; εϊποι

τις άνθρωπος, ή έπ\ άμαρτίαις έαυτδν διά μετα

νοίας μαστίζων, ή δπως άν φύγοι κατακρατούσαν

τήν άμαρτίαν, τδν θεδν εις συμμαχίαν κιλών, έν

όφθαλμοϊς έχων άε'ι τδν διά των πειρασμών προσπα-

λαίοντα. "Ενθεν οί θυμοί τδν λογισμδν τοΰ καθεστη-

κίτος παράγουσιν έκεϊθεν α'ι τών άτίπων έπιθυμίαι

τδν τόνον τής ψυχής έκνευρίζουσιν · έτέρωθεν ή

πλεονεξία πήρωσιν έπάγει τω διορατικώ τής καρδίας,

ό τύφος, ή ύπερηφανία, τδ μίσος, ό λοιπδς τών άντι-

παλαιόντων ήμΐν κατάλογος. Οίον τι στίφος πολέμιον

έχ κύκλω περιστοιχισάμενον, τδν περ\ τών έσχάτων

έπάγει τή" ψυχϊ^ κίνδυνον. Είτα 6 έκδύναι ταύτα διά

τής κρείττονος συμμαχίας σπουδάζων, ποίοις άν κυ-

(ΙιιεϊΙ : εΐ ςιιΐ \\μ Ριπηίοτί βυχίΐίο 8ΐιιϋε3ΐ ε(Γυ§εΓε ^ ριώτερον χρήσαιτο λόγοις; ούχ οΓς δ μέγας Δαβίδ,

αία,ιιε ενίΐ3Γε , (|αϊ1)υ8 νεΓ0Ϊ8 ιιΐ3^ί8 ρΓορΓίϊβ ιιΙογο-

(ογ? αηηοη ςυϊΐιυδ Οανϊιΐ ιιβυβ 881 ? ΕήρΊατ , ίη-

ηιιϊεηβ, εχ οάϊο ρτο»ΐ^η(ηύΙ)\ι» »ι« "* ; <Η , λνβτ-

ίαηίατ ϊηϊηϊοί τηεί τείτοτεαιη " ; βΐ, ΰα ηοΰϊί αα-

χίίίηιη εχ αβίαϊοηε" : ει αυχευηηυβ ΟΙΪ3 8υιι(, ρεΓ

ηυχ αυχϊΐίυιη ϋβΐ εοηΐΓβ 3θΎεΓ83Γΐο8 εχεϊΐ3Γε Γιεεί.

Νιιηε νεΓΟ ηιοι1ιΐ8 οπιηιΐ ί ηυ'κΐ εοηΓιηεΐ '.' 8αηείίβ-

ΐβΐΗΓ ηοχηεη ίαητη. δι εηϊπι ηοο 3 ηκ: ηοη (1Ίε3ΐυΓ,

ιιΐιηςυίά Πεή ροίεβι, υΐ ηοηιεη Οεί 83ηεΐυιη ηοη

8ίΙ ? Αάυεηίαί ταριηηι Ιηηηι. Οιιί(1 ειιίηΐ 3 ροΙε8(3ΐ6

ϋεί 3ΐίειιιιιη ε8( , α,ιιί , υΐ ίηςυίΐ Ιβαϊαβ " , Ιοίυιη

εοΒίιιηι ρβίπιο εοηιρΓεΙιεηάίΙ , ηυί 3πιρΙβεΙίιυΓ Ιβτ-

):ιιη , ηυί ΙιιιιιΓκ1:ιιιι π3ΐυΓ3πι ίη ιηαιιυ εοιιΐΐηεΐ ε(

εοωρΓεΙιεικΙϊΙ , ηυί οιιιηειη ηιυηϋαηβηι βίπιυΐ εΐ

8υρΓ3ΐηυηά3η3ηι ιΐ3ΐυΓ3ηι <]υ38Ϊ ίη υΐηίβ ςε$ΐ3ΐ ? 5ί

ΊςϊΙυΓ ηοηιεη Οεϊ βεπιρεΓ 83ΐιε1υηι 881, 30 ηϊΙιίΙ εί-

Γιι^ίι νίηι άοηιϊηβΐ'ιοηίβ Οεί , βειΐ ει οπιηίυηι γοπιπι

ροΙίΙυΓ, εΐ ηυοιΐ 3ΐ1 8αηοΙίΓιε3ΐίοηειη 3ΐ1ίηε( , 3(1]ε-

εϋοηε 3ηιρΙίυ8 ορυβ ηοη ΙκιΙκΊ , ηυίρρε ειιί ρεΓ οπι-

ιιΐ3 ηίΐιϊΐ άεεβΐ, 88(1 ρειΤεειιιβ 831 : (|υί(1 8ί1)ί νυίΐ

ηηε ορίβΐυιη , 8αηεΐϊβεεΐιΐΓ ηοηιεη Ιιιιιηι : αάυεηίαί

τεαηηηι ίκκιη ? Αη ΓθΓ8Ϊΐ3ΐι Ι3ΐε ςυίιΐρίβηι ΥοΓϋυηι ,

'ΡνσθεΙιχτ έκ τών μισούντωτ με , λέγων ' καΐ ,

ΆποστραρεΙησαν οί έγβροί μον εις τά όΛίσω'

χα'ι, &ος ι\μϊν βοι\θειαν εκ ΘΛίψεως, χαΐ οσα

τοιαύτα, δι' ών ίστι τοΰ θεού τήν συμμαχίαν χατά

τών έναντίων διαναστήσαι; Νυν\ δέ τί φησιν δ τής

προσευχής νόμος ; Άγιασθήτω τό δνομά σον. £ί

γάρ μή λέγοιτο παρ' έμοΰ τούτο, άρα δυνατόν έστι

μή αγιον είναι τοΰ θεού τδ δνομα; ΈΛΟέζω ή βα-

σιΛεία σον. Τί γάρ τής έξουσίας τοΰ θεού ήλλο-

τρίωται, τοΰ διειληφότος τί] σπιθαμή τδν ούρανδν

δλον, καθώς φησιν Ησαΐας, τού περιδεδραγμένου

τήν γήν, τού περικρατούντος έν τή χειρ\ τήν ϋγράν

φϋσιν , 8ς πάσαν έγκόσμιόν τε και ύπερκόσμιον

Ρ ένηγκάλισται χτίσιν; Εί ούν άγιον άε\ τοΰ θεού τδ

κράτος, καΐ ουδέν έχπέφευγε τδ κράτος τής τού θεού

. δεσποτείας, άλλά χα\ κρατεί πάντων, καΐ κατά τδν

άγιασμδν προσθήκης οϋκ επιδέχεται , δ διά πάντων

άνελλιπής και τέλειος ■ τί βούλεται ή εϋ/ή, Άγια

σθήτω τό δνομά σον έΛΟίτω ή βασιΛεΙα σον;

Εί τάχα τι τοιούτον ό Λόγος έν τψ εϊδει τής προσευ

χής δογματίζει, δτι άσθενής έστι πρδς άγαθού τίνος

χτήσιν ή άνθρωπίνη φύσις, και διά τούτο ούχ ίν τ»

Ρβαΐ. χχχ, 16. » Ρβαΐ. ιν, 10. ·» Ρββί. Ιΐχ, 13. ·« 183. χι, 12.
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γένοιτο των σπουδαζομένων ήμΐν, μή τής θείας συμ- Α ρεΓ ΓοΓΠίαπι οηηάι Ιταύ'Λ, ηυοά οιιιη ϊηΠπηί αά Ιμηιϊ

μαχίας τδ άγαβδν έν ήμΐν χατορθούσης ; άγαθών 6έ 3ΐΐευ]υ$ βεςυίδίΐίοηειη Ιιυιηβπα η3ΐυτ3 δίΐ , ϊάεΪΓεο

πάντων έστ'ι το κεφάλαιον, τδ τω έμφ βίω τδ βνομα ηϊηϊΙ ηουίδ εοηΐϊη^βΓβ ροβδϊΐ βοπιπι , ςιι* βίΐεείβ-

τοΰ θεοΰ ένδοξάζεσθαι. Γένοιτο δ' άν ήμΐν έχ τοΰ πιιΐδ , ηϊβί (ϋνίηυηι βυχίϋυαι ϋοηιιΐΏ ϊη ηο!)ί$ εοη-

έναντίου προτιμοτέρα ή έννοια, βεϊβΐ ? Ρογγο εβριιΐ οιπηίιιπι Ιιοηοηιπι 681, 81 ρβΓ

νϊΐβπι ιιοηκΜΐ ϋβί βΙοηίϊεείυΓ. ΡοΙβτϊΐ βαίειη ηοϋϊβ οχ εοηΐΓβπο ρΙαηίοΓ Γιβπ ίηΙεΙΙβεΐιΐδ.

Αυϋϊνί ί1ίειι1>ί 830Γ3Π1 δεπριυχβιη οϋΐκΐβπιηηηΐβιη

ίΐΐοδ, ςυί ϊη εαυ$3 βοηΐ, ηΐ ϋβο οϋΐΐ'βείβΐυΐ'. ¥<ε,

ίηηυίι, ρτορίετ ηηο» ηοιηεη ηιειιτη τηαίε ααάίι ίτιίετ

§εηΐε*"\ Ηυε 3υ1βηι Ι3ΐβεδ1:0ιιί ηοη(]υπι δβπηοηΐ

νβΓΪΐ3ΐΪ8 0Γβ(ΙίύβΓυιιΙ , βοπιηι ςυϊ Γιιΐβιιι ηιγδΙβπί

3εεερβηιηΙ, νϊΐβιη ϊηβρίείυηΐ, βΐ ο1)$βι°ναηΙ. Οιιηι

ϊβ'ιΐυΓ ηοηιβη ςιιΜοηι Γιϋβϊ ϊη αΓιαυίηιΐδ Γιιεηΐ, νϊΐ3

ρ νβΓοηοηιϊηϊ ηυαβί οΙ)ΙοςιιαΐυΓ3ΐςυβΓβριΐ£ηβΙ,ηϋίρρβ

νβΐ ρβΓ 3ν3ΓίΙΪ3ΐη δίΐΙΙΙΐΗπΤΟΠΙΠΙ Ο II 1 1 II ΐ ()6(1ίΐ3, νβΐ

βϋπεοΐυιη βΐ εοιηεβδβΐϊοηιιηι (ιίΓρίίικΙίηε Γοβ(1;ι13,

61 ΜΟΓ6 βαΐϊ ϊη ΙιιΙο Ιαιατΐοβ ίιηπιβΓδ» : δίβιίηι ϊη

ρΓΟίηρΙυ ϊπΓιϋοΙίιιηι δβπηο β8ΐ, ηοη ίη νοίυηΐβίεηι

6( ίηδίιιυιυιη βοΓυηι, υ,ιιί Ιιοε δχειιΐο Γαευΐΐβΐίϋυβ-

<}ΐιβ ηιβίβ υΐυηΐυι-, 88(1 ίη ιιινκΐβπυιη, (μιβδί Ι3ϋ»

Γΐεβτβ άοεεβΐ, εηπιϊηβΓιοηϋΐι» νβπβΐιδ : ηοη βηίιη

ϋίαιη εΐ ϊΐΐιιιη, ςιιί ιϋνΐηΐβ πινδίεπίδ ίηίΐΪ3ΐυδ βϊΙ,

νβΐ εοην'ιΙίβΙΟΓβηι, νβΐ ΓΓβικΙπίΟΓβιη ε( 3\·3πιπ), νβΐ

ΓΐρΙΟΓβιη, νεί βΐίηιιο αΐϊο ΙβΗ νΐΐϊο οΙ>ηοχϊυηι ΓιιΙα-

πιηι Γυίδδβ, ηΐβϊ ρβεεβΓβ ΙίοϊΙυιη είδ βδδβΐ, ρι·ορΙβΓ-

εβ 8Γ3νβ8 ιηίη»δ Ιηΐϊΐιυβ 8ίπρΙυΓ3 ΐηίοηίαΐ , ύυηι

αΊεϊΙ : Υ<ε ίΐϋι, ρετ αηο» ηοτηεη ιηεαπι χηαίε ααάίι

ϊηΐβτ αεηίει. δί ίςϊΙιΐΓ Ιιοε ϊηΙβΙΙεείιιηι βδΐ, Ιβηιριιβ

Ο Γιιβπΐ, ίά ςιιοίΙ βχ εοιιΐΓβπο όΊεϊΙυτ, εοηδίϋεΓ3Γε.

Ορΐ3Γβ εηϊιη βιηυβ ρΓβείπ βηΐε οηιηϊβ ορΐηοΓ, 31-

ηυβ Ιιοε θΓ3ΐίοιιί5 εοηδίίΐιιί οβριιΐ ορηπβΓΡ, ιιβ ρΓΟ-

ρΙβΓ ηιεβιη νίίαπι ηοιηεη Ι)εΐ ιικιΐβ αικίίιιΐ, βεά βίο-

ΓΪΓιεβίυΓ ε( δβηείϊΐίεβίυτ. Ιη ιηο ϊβίΐυΓ 83ηειίΙϊεεΐυΓ,

ϊη<]ΜΪΙ, ηοηιβη Ιυ* (ΙοιιιΐηαΙΐοιιΐΒ, ηυού 3 ηιβ ίηνο-

ε3ΐυΓ, «/ νϊάεαηΐ Ιιοηιίηεί όοηα ορετα, Η αίοηβεειιΐ

Ραΐτεηι, αηϊΐΗ ϊη εαιίίε ". ($αΊ& βιιίεηι ββΐ 3<Ιβο ΓβΓυβ

βΐ Γβΐίοηίδ βχροΓδ, ο,πί δί ϊιίΙθγ βοδ, ςυί Οεο εΓθο"ί-

(ΙβΓαηΙ, νίύββΐ νίιβιιι ρυπιηι, ηιιχ ρετ νϊτΐυΐβιη βχϊ-

ξβΐυτ, 31) οηιηίυιΐδ ρβεεαίί ίιιηυίιοιηεηΐίδ νβουαηι

3Κ[ΐιβ ρυΓ3ΐη, 3ΐ> οπιη'ι δυδρίείοηε ιηβΙ» βΓιεηβιη,

ΙεηιρβΓαηΐίβ εΐ3Γ3ηι, ρΓυϋεηΓια βΓβνβηι, Γοι-ΐεηι ει

ΓίΓΠίβιη 3ϋνβΓ8Μ8 βίΐβοΐυυηι 3ε ρβΓίιΐΓϋβΐίοηυηι ίιι>-

ρβΐηδ εΐ ίηειίΓδίΐδ, εοΓροΓίβ νοΙυρΐ3ΐϊΙ>υδ ηυΐίο ηιοοΌ

Β ιηοΙΙειη ε( βΟειηίηβίβηι, 3 άβΐίείίδ, 3 ΐοΓροΓβ ει

ίςηβνϊα, 3 ΐυηιοΓβ Γβδίιΐδ ςηβηι ιιΐ3χίπιε Γβηιοίβηι,

ΙεηιροΓ3ΐΊΙ)ΐΐ8 Γαουΐΐαΐϊϋυβ ε( Γβΐϊςιιο βχουίαι-ί ουίΐυ,

ηιιαιιΐυιη ηεεεδβίΐ38 ϋβδΐϋβΓβΙ, υΐοηιβηι, δυπιαιο

ρβ(1β ΙβΓΓβηι Ι3ΐΐ({βιι1ρη), ςιιαε ίΓϋεη(1ίδ ρβΓείρΐβηϋίδ-

ςυβ νοίυρίβΐϊουδ Ιιοε Ιβιτεο χχοϋΐο ηοη ο1)Γυ3(ιΐΓ,

86(1 δΐιρΟΓεί οιηηεηι ρβΓ δβιίδυδ 3θ"ηϊΙ)ϊΐ3ηι ΓΓ3ϋ(1βηι,

ρβΓ εβΓηβιη ευηι ϊηεοΓροΓεβ νϊι» εεΠεί, ηιιββ ϋίνΐ-

1188 νίηυΐίδ ορβδ βχΐδίϊηιβΐ, υηβηα ηοηίΐϊΐβίβηι, ιιε-

εβδδίΐυϋίηβπι ευηι Οεο, υηβηι άί^ηίΟΙβαι, υουιη

ροΙβηΐ3ΐιιηι, δβίρδυηι ϊη ροΐβδίβΐβ 03ΐ>βΓβ, β( Ηυπι*-

ιιίβ αΙΤεείϊΙιυδ ηοη δβΓνϊΐ'β, ςυχ ρπκΐυοίίοηβ ηιβίβ-

ΓΪαϋβ Ιιυϊϋδ δϋβειιΓι \ΐΐχ (Ιοίββΐ ει Ηης«ΙαΓ, $(υϋβ3ΐ

"Ηχούσα που της άγιας Γραφής χαταχρινούσης

έχείνους, οΖ τής χατα τοΰ θεοΰ βλασφημίας αίτιοι

γίνονται. ΟϋαΙ γαρ, φησί, δί' οΰς τύ δνομά μου

βΛασφτιμεϊται έτ τοις ίθιτεσιΐ Τούτο δέ τοιοΰτίν

έστιν Οί μήπω πεπιστευχότες τφ λόγω τής αλη

θείας, πρδς τδν βίον των παραδεδεγμένων τήν τοΰ

μυστηρίου πίστιν άποσχοποΰσιν. "Οταν τοίνυν τδ μεν

δνομα τής πίστεως έν τισιν ή, 6 δέ βίος άντιφθέγ-

γηται τφ ονόματι, ή διά πλεονεξίας ειδωλολατρών,

ή έν μέθαις χα*, χώμοις άσχημονών, χαι τω βορβόρφ

τής άσωτίας ύδς δίχην έγχαλινδοΰμενος· πρόχειρος

εΰθϋς παρά των άπίστων ό λόγος, ούχ εις τήν προ-

αίρεσιν των χαχώς τω βίφ χεχρημένων τήν κατηγο-

ρίαν τρέπων, άλλ' ώς τοιαΰτα πράττειν τοΰ μυστη

ρίου διδάσκοντος · μή γαρ άν γενέσθαι τδν δείνα τδν

τά θεία μεμυημένον μυστήρια, ή λοίδορον, ή πλεον-

έκτην, ή άρπαγα, ή άλλο τι τοιοΰτον χακδν, εΐ μή

ϊννομον αύτοΐς τδ άμαρτάνειν ήν, διά τοΰτο χαλεπήν

τοις τοιοΰτοις άπειλήν ό Λόγος έπανατείνεται λέγων

έκείνοις είναι τδ,ΟύαΖ Ει ους τύ δτομά μου

βΛασρημεϊται έτ τοΤς έθνεσι*. ΕΙ δή τοΰτο νενόη-

ται , χαιρδς άν εΐη , τΐ έχ τοΰ εναντίου λεγόμενον

χατανοήσαι. ΕΟχεσθαι γάρ πρό γε πάντων οΐμαι

χρήναι, κα\ τοΰτο ποιεϊσθαι τής προσευχής τδ κε

φάλαιο-; , τδ μή βλασφημεΐσθαι έν τω έμψ βίψ τω

όνόματι τοΰ θεοΰ, ά).λά δοξάζεσθαι καΙ άγιάζεσθαι.

Έν έμοι ουν, φηίΐν, άγιασθήτω τδ έπικληθέν μοι

δνομα τής σής δεσποτείας, "ΟαωςΙδωσινοΙ άνθρωποι

τά καΛά Ιργα., καΐ δοξάσωσι τύγ Πατέρα τον έν

τοϊς ονρανοϊς. Τίς δέ οΰτω θηριώδης χαΐ άλογος,

ώστε όρών έν τοις πεπιστευκόσι θεώ βίον καθαρδν δι'

άρετής κατωρθωμένον, πάντων τών έξ άμσρτίας μο-

λυσμάτων καθαρεϋοντα, πάσης τής πρδς τδ χείρον

ύπονοίας άλλοτριούμενον, λαμπρδν τή σωφροσύνη,

σ;μνδν τή φρονήσει, άνδρείας έχοντα πρδς τάς τών

ι παθών προσβολάς, μηδαμοΰ ταΐς σοιματικαϊς ήδυπα-

θεΐαις μαλακιζόμενον , τρυφής κα\ βλακείας καΐ

τής κατά τδν τΰφον χαυνότητοςώς δτι μάλιστα κεχω-

ρισμένον, τοσούτον μετέχοντα τοΰ βίου,δσον έπάνα-

γκες, άκρψ τφ ποδί τής γής έπιψαύοντα, ού ταϊς

καθ' ήδονήν άπολαϋσεσι τψ γηΐνω τούτω βίω κατα-

χωννύμενον, άλλ' ΰπερανεστώτα πάσης τής κατ'

αΓσθησιν γενομένης άπάτης, κα\ πρδς τήν άσώματον

ζωήν διά σαρκδς άμιλλώμενον , ένα πλοΰτον νομί-

ζοντα τήν τής άρετής κτήσιν, μίαν εΰγένειαν τήν

πρδς τδν θεδν οικειότητα, μίαν άξίαν κα\ δυναστείαν

μίαν , τδ κρατεϊν έαυτοΰ , κα\ άδούλωτον είναι τοις

άνθρωπίνοις παθήμασιν, άχθόμενον τή παρατάσει

τής τοΰ Ολικού βίου ζωής· σπεύδοντα δέ καθάπερ οί

διά πελάγους καχοπαθοΰντες πρδς τδν λιμένα καταν-

·· 183. μι, 3. ,Τ ΜαιιΙι. ν, 16.
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οΐίβηι 3ΐ(]ΐιβ ηίΐηΐυτ, ςιιεηΐ3άΊηοι1ηιτι ίΙΙί, ηαϊ ΐη Α τήσαι "ή; άναπαύσεως. Τίς τοίνυν τδν τοιούτον όρών,

ιιιϊγϊ νβ\3ΐιΐυΓ ϊΐο,ιιε αΙΠίβιιηΙιΐΓ, εαρβΓβ ροΓίιιιη

ΓβςυίβΙίδ. 0υϊ8 ϊ§ιΙιιγ $ί ΙαΙεηι νίϋεβΐ, ιιοηιεη, (\\ιοά

α\> ε\α&ΜοΛ\ νϊΐί ίηνοεείιΐΓ, ηοη ς1θΓΪΓιεεΙ? (}ιιο-

οϊγμ ςυί ίη ΟΓαΙΙοιιβ <1ίεΐ(, Ββηαίβαιητ ηοτηοι

Ιηββι, νί νβΓϋοπιιιι Ιιχε 0Γ31 : ΑυχίΙϋ Ιυ'ι ρι-χδίάίο

3ΐΐ|ΐιβ 3(1]υηιβηΙο Γιαιη ίΓΠ'ρΓβΙιβηδίϋίΙίδ βΐ ϊηευΐρα-

Ιυβ, ]ιΐδΙιΐδ, ρίιΐδ : βϋδΐίηβαηι αϊ) οπιηΐ ηιαίο ΓϊεϊηΟΓβ :

Ιοηιιβιΐδ ίά ςιιοιΐ νεπισι, Γβεΐβηβ ςυοά ]υ8ΐιιιη βϊΐ:

ϊη ΓβειίΙυάίπβ βηιΐηιίβηδ, ΙβπιρβΓβηΐί» ΠΙυβίΗβ, Ίη-

ΙββΓΪΙαίο (1βεοΓ3ΐυ$, $3ρίβηΐΪ3 βίςυβ ρηΐ(]εηΐΪ3 οπια-

105, 3(1 51ψβΓ3 3$ρΪΓ3η$, 16ΓΓ0ΙΙ3 (1(·9ρίθίβΙ1δ, ΐηδίί-

ΐιιΐϊβ ηη^θΙίέΒΒ νϊΐίβ εΐ3Γε8εεη$. Η*ε ει ε]π8πιο(1ϊ

1>ΓβνΪ8 Ιιχε ρεΓιΙίο εοηΐΐηεΐ, ψιχ ρβΓ οηΐίοηβιη αιΐ

Όβυηι (ΙίείΙ : 8αηοίίβ€βίιΐΓ ηοηιιη ΐιιαηι. Νοη εηϊπι

βϋΐεΓ ρεΓ ηοηιϊηεπι ϋευβ βΙοπΠεαπ ροΐβδί, ιιΐβΐ

νίηοι β]υβ ΐεβίεΐυτ, ϋίνϊηαηι ροίβηΐϊαπι 31ςιιε τϊγ-

ΙϋΙβΙΠ 8888 83118301 Ι)ΟΙΙΟΠΙΠ1.

Οπ* όβίηεερκ δΟφίίιιιι· ρειίΐίο, Γε^ηιιηι Οεΐ ορίβΐ

αάνεηΪΓβ. Νυηα,ΐΜ(1 ηυηε ι·β£βπι Πθγϊ νυΐΐ υηίνβΓδϊ

Γ8(5βπι, α,ιιϊ βειιιρεΓ 881, <|ΐΐ0(1 βδΙ? (]ΐιί 3(1 οιηηειη

ηιυιβίίοηβπι Οι-πιυβ ει ϊιηηιοΐιίΐίδ 881 ? ςυϊ ηοη ρο-

Μ»1 ΓβρεΓίΓβ ηιείίκβ α,υήΐα,υβιη, ϊη ςυοά ΐΓ3η«63Π

Οϋίά ίςίΙυΓ δίυϊ νυΐΐ ορίαΐίο, ηυχ Γεςηαηι ϋεϊ βνο-

031 ? Αο νβΓ3πι αυίιίειιι 1ιυ]ιΐ8 Γεί Γαιίοηβηι ηονεηηΐ

ίΙΙί (|ΐιϊ1)ΐΐ8 8ρΪΓί(υ$ νεπΐ3ΐΪ8 οεευΐΐη ιιι^ϋίοτία Γβνε-

ΙαΙ : ηο$ αιιίειη β]υ8ΐιιθ(1ί <1ε ηοε άϊείο ορίιιίοιιβιη

3(<]υε δβηΐβιιΐίαηι 1ι:ι1)«ιιιυδ : ΙΙηβ Γβοιιβ ιιηίνεΓδίβ

βυρεί'ίηιροδίΐα 881 βε ρΓκβϊιΙεί νει·3 ροΐ«δΐ38 εΐ νΪΓ-

Ιιΐ8, α,η* υιιίνεΓ$ίΐ3(Ϊ8 βιιβεερίΐ ίπιρβπυιη, βΐ Γεςηηΐ

ηοη νίοίβηΐο α,ιιοϋβηι αΐηιιβ 1)ταηιιίοο ροΐεηΐβΐυ,

υΐ φΐ36 ιηείυ »ε ηεεεδδίίικίίιιβ δυο ίηιρεηυιη 30 <Ά·

Ιίοηειη δυβηι οΐιηοχίοδ δυομιπιεπί. ίίΐιβταιη βιιΐιιι

3ε ναευαιη βϋ οιηηϊ πιβίυ ηυΙΙίυβηυβ άοαιίηΐο >αΙ>]β-

εΐ3ΐη εοηνεηίι εβδβ νίπιιίειιι, I υ 1)οηΙ ϊ βηϊιιιο υοηυιη

εΙϊ§εηΐεπι οίςπβ δΐιηιειιίειη : εαρυΐ αυΐβιη οηιιιί$

1κ>η! β8ΐ, νίνίίΙείΒ ροΐε8ΐ3ΐϊ βιιΐκΐίιυπι 8388. 0.υυη'ΐ3ηι

\§Λητ Ηιιηΐ3Π3 ηαΐυη 3 οοηΐ ]ιΐ(Ιίείο Γηικίβ ίηϋυεία

308ΓΓ3νίΙ, εΐ 3(1 εοηΐΓ3ΓΪυηι ηοδίπιηι αΓϋίΐηυηι ίη-

εΓιηανίι, ει οηιηε ιηηΐυπι ηοηιίηυπι νίΐαηι ΐηνββίΐ,

61 ίη ροΐεδΐ3ΐεηι βυβηι τειίε^ϊΐ: ϊηηυηιεηβ ιηο(1ί8

ηιοΓίβ ηαΐυηβ ΐοαπαΙβία (οηιηίβ εηϊπι ηιβίίιίχ νίιίο-

8Ϊΐ3ΐϊ3(|ΐιβ Γογπι3 Ι3ηςυ3ΐη νϊ3 ςιιχίίβηι εί βιΐίΐυβ

ηιοΓίί 3(1νεΓ8ΐιηι ηοβ εχβίβΐίΐ). Οιιοιιίαιη ϊ^ϊΐυΓ ε]ιΐδ-

ού δοξάίη τ6 δνομα το ίπ'.χεκλτ,μένον τψ τοιούτη

βίω; Ούχοϋν έν τ?| προσευχή λέγων, Άγιασθήτω

τό (ιτομά σου, έν έμο\ ταϋτα τή δυνάμει τών λεγο

μένων προσεύχεται· Γενοίμην τϊ^ συνεργία της σής

βοηθείας, ίμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβης, άπεχόμενος

ατΛ παντδς πονηρού πράγματος, λαλών άλήθειαν,

έργαζόμενος δικαιοσύνην έν εύθύτητι πορευόμενος,

τή σωφροσύνη λαμπών, τη" άφδαρσία κοσμούμενος ,

σοφία κα\ τί) φρονήσει καλ).ωπιζόμενος , τά 5νω

φρονών, τών γηίνων ύπερορών, ταϊς άγγελικαϊς πο-

λιτείαις έλλαμπρυνδμενος. Ταϋτα και τά τοιαύτα

περιέχει ή βραχεία αίτησις αϋτη, ή λέγουσα διά

προσευχής τω θεω, ότι ΆγίαοΟήζω τό δνομά σον.

Οΰ γάρ έστιν άλλως δυνατδν έν άνθρώπω δοξασθήναι

" 'θ:δν, μή της κατ' αύτδν άρετής τϊ) θεία δυνάμει τήν

αίτίαν τών άγαθών μαρτυρούσης.

Ό δέ έφεξής λίγος τήν βασιλείαν τού θεού εύχεται

έλθεϊν. ΤΑρα νύν άξιοι γενέσθαι βασιλέα τδν τού παν

τδς βασιλέα , τδν άε'ι δντα όπερ έστ\ν , τδν πρδς πά-

σαν μεταβολήν άμετάθετον, τδν ούκ Ιχοντα εύρ:ίν

κρεϊττον είς δ μεταβήσεται ; Τί ουν βούλεται ή εΰχή

τοΰ θεού βασιλείαν έκκαλουμένη ; Άλλά τδν μεν

άληθή περί τούτου λίγον γνοΐεν αν, οΤς τδ πνεύμα

τής άληθείας άνακαλύπτει τά κεκρυμμένα μυστήρια ■

ήμεϊς δέ τοιαύτην Ιχομεν περ\ τού ρ"ητού τήν διά-

νοιαν Μία τών πά-/των ύπέρκειται ή άληθής εξουσία

κα\ δύναμις , ή τού παντδς άναδεδεγμένη τδ κράτος,

£ και βασιλεύουσα, ού βία τιν\ κα*. τυραννική δυνα

στεία, φδβοις κα\ άνάγκαις ύποζεύξασα τή ύτκιταγή

τδ ύπήκοον. Έλευθέραν γάρ είναι προσήκει παντδς

φόβου τήν άρετήν κα\ άδέσποτον, έκουσία γνώμη τδ

άγαθδν αίρουμένην · άγαθού δέ παντδς τδ κεφάλαιον,

τδ ύπδ τήν ζωοποιδν έξουσίαν τετάχθαι. Επειδή

τοίνυν της τού καλού κρίσεως άπεπλανήθη δι' άπάτης

ή άνθρωπίνη φύσις, κα\ πρδς τδ έναντίον γέγονε της

προαιρέσεως ήμών ή (ίοπή , και παντ\ τώ χείρονι ή

ζωή τών ανθρώπων κατεκρατήθη , μυρίαις όδοϊς τού

θανάτου κατακριθέντος τή φύσει ■ πάσα γάρ κακίας

ιδέα οΤδν τις δδδς τώ θανάτω καθ' ήμών γίνεται.

Επειδή τοίνυν τή τοιαύτη τυραννίδι περιεσχέθημεν,

καθάπερ δημίοις τισ\ν ή πολεμίοις, ταϊς προσβολαΐς

τών παθημάτων τφ θανάτω δεδουλωμένοι · καλώς

ναοΑ\ 1>τ3ηηί(1ί εΪΓευωτεηΐΙ λίςυβ ουιιοχϋ Γυίιηυδ, β εύχόμεθα, τού θεού τήν βασιλείαν έφ' ήμάς έλθεϊν.

Ιαηςυαηι ρεΓ ε3ΓηίΓιεβ8 ηυοβϋβηι νβΙ Ιιοδίεβ, ϊηΓυτ-

$ίϋΐΐ3 .-ιΠεοΐυυπι βίςυε ρεηυΓίιαίϊοηυιη Ίη δεΓνϊΙυΐβπι

α ηιοι ίβ Γε(ΐ3ε(ί : Γεείε ρΓβεηηηΐΓ Γεςηυηι Οβϊ δπρβΓ

ηοβ νβηίτβ. Νοη εηίιη 31'ιΐβΓ ρΓαναιη εοΓΓηρίίοηίί

ροΐβδίιιβιη εχαεΓε 3ΐηυε εΙΙυςβΓε ροΐβΐ'ίιιιυβ, ηί$ί

νίτίβε* νίΓΐϋβ Ιηνίοβιπ ίη ηο1>Ίι ίαιρβΓίυιη βηβεβ-

ρεπί. 8ί ϊ^ΐΙυΓ Γε^ηυιη ϋεϊ βιιρεΓ ηοβ νειιΪΓε

ρβΐϊτβπηιυβ , ηβϊε νϊ νει-ϋοπιιιι Οευπι ρΓεεβηιιιΐ' :

ΟοΓΓυρίίοηί εχβηιρίιιβ $ϊπ), 3 ηιοΓίβ Ιί1)βΓ»Ιιιβ βίιη,

3οΙν»Γ 3 νίηευϋδ ρβεοΐϊ : ηβ ροβίηβε Γβ($ηβΙ βηι-

ρΙΙϋβ ίη ιηε ηΐ0Γ8 : ηβ 3ηιρ1ίιι$ 3ΐ)νβΓ8ΐιυι ηοβ «Ι1Ί-

εαχ δίΐ ιηβΐίΐϊχ νϊΐίοδϊΐ3ΐίδηυβ ΐ)Τ3ηηΐδ, ηε ρΓχνη-

ίβ.Ίΐ 3(1νεΓ8υπι ηιβ ΙιοδΙίδ, ιιευ ρβΓ ρεεεβίυπι εβρίί-

Τϋπι ιηε (ΙηείΙ : 38<] τοηΪ3ΐ »ορβΓ ηοο Γοςηιιιη

Οΰ γάρ ξστιν άλλως έκδύναι τήν πονηράν τής φθοράς

δυναστείαν, μή τής ζωοποιού δυνάμεως έφ' ήμών

άντιμεταλαβούσης τδ κράτος. Έάν ούν έλθεϊν έφ'

ήμάς τήν βασιλείαν τού θεού αϊχήσωμεν, ταύτα τή

δυνάμει τδν θεδν ίκετεύομεν Άπαλλαγείην τής φθο

ράς, έλευθερωθείην τοΰ θανάτου , άνετος γενοίμην

τών τής άμαρτίας δεσμών μηκέτι βασιλευέτω κατ"

εμού ά θάνατος · μηκέτι ένεργδς Ιστω καθ' ήμών ή

τυραννίς τής κακίας, γ.α\ μή κατακρατείτω μου ό

πόλεμος, μηδέ άγέτω με δι' άμαρτίας αιχμάλωτο-/·

άλλ' έλθέτω έπ' έμέ ή βασιλεία σου, ίνα ύποχωρήση

άπ' έμοΰ, μάλλον δέ είς τδ μή δν μεταχωρήση τά

νύν επικρατούντα κα\ βασιλεύοντα πάθη. Ώς γ;ρ

έκλείπει καπνδς , ούτως έκλείψουσι· κα\ ώ; τήκεται
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χηρδς άπδ προσώπου πυρδς, ούτω; άπολούνται. Οδτε Α Ιυυηι, υΐ Γεοεά'βιιΐ βΐ Γεπιον63ηΙυτ 3 ηιε, ϊηιο νβΓΟ

καπνός άναχεθε\ς εις τδν αέρα, σημεΐόν τι τής Ιδίας

υπολείπεται φύσεως, ούτε χηρδς έν πυρ\ γενόμενος

Ετι ευρίσκεται ■ άλλά καΐ ούτος τήν φλόγα δι* έαυτοΰ

θρέψας, εις άτμδν και αέρα μετεποιήθη, και όκαπνδς

εις παντελή άφανισμδν μετεχώρησεν " ούτως εάν ή

βασιλεία τοϋ θεού έφ' ήμάς έλθη, πάντα τά νϋν έπι-

κρατοΰντα, είς άφανισμδν περιστήσεται. Οϋ γαρ

ύπομένει το σκότος τήν τοΰ φωτδς παρουσίαν ού

νόσος υγείας έπιλαβούσης ΐσταται' ούκ ένεργεί τά

πάθη τής άπαθίίας παρούσης, φρούδος ό θάνατος,

αφανής ή φθορά, όταν ή ζωή έν ήμΐν βασιλεύη , καΐ

Αφθαρσία το κράτος Ιχη. ΈΛΘέτω ή βασιλεία σου.

ΊΙ γλυκεία φωνή · δι' ής ταύτην άντικρυς προσάγο-

μεν τω θεώ τήν δέησιν · Καταλυθήτω ή άντικειμένη

3(1 ηϊηίΐιιιη ΓβϋίβαηΙιΐΓ, ςιΐίεηιιηε ϊπαρβΓΪυπι ΙεηεηΙ

βΐ Γβ^ιοηΙ νίΐΐβ, βίπυε αΒβεΙιι». 1]( βηίηι άβ&ο'Λ

Γυιηυβ, Ϊ13 άείίείβηΐ, βΐ υ( Ιία,ηεβείΙ εβΓ3 οογβιιι

ί£ηβ, Ϊ13 ρβηοιιηΐ. Νβφΐβ εηίη» Γυιιιιΐδ ΓβΓιυιΐδ ϊιι

3βΓβιη 8Ϊ§ηιιιη »Ιί(|υθ(] βιΐϋί Γεϋηο,υίΙ πβΙπγϊρ , ηβ-

ςιιβ 0βΓ3, ςιικ ίιι Ίξηε ΓυίΙ, βηιρίίιιβ Γβρβι ίΐιΐΓ : βοιΐ

61 Ηχο ειιηι ίΐ3ηιηΐ3ηι ειιο ηυίπιηβηΐο 3ΐυ«πΙ, ία

νβροΓεηι ει ίβΓβπι ΐΓαηβΓιιηάϊΙιΐΓ, ει ίιιηιυβ αϋ ρΐβ-

ηβπι βΐιοΐϊΐίοηβιη Γεάΐ^ίΐιΐΓ : ΐΐ» δί βιιρβΓ ηοβ γο-

βηιιηι ϋιίί νβηεπί, οηιηία, φι» ηυηε αΌηιϊιΐ3ΐιΐιΐΓ

30 ρηηεϊρβίυπ) Ιεηβηΐ, 3(1 ίηίβηΐιιιη ΓβοΊββιιΙιιι·.

Νοη 'εηίπι (εηβ1>Γ33 ρι·36δοηΙί3πι Ιιιείδ κιΐδΐίηβηι : ηοιι

η)0Γυυ$ $3ηίΐ3ΐε κυρβΓνειιϊβηΐβ εοηδϊδίϊΐ : ηοη νίηι

8ΐΐ3ΐη 306θΙιΐδ εΐ ρβΠηιΊιβΓιυηεδ βχβι-εεηΐ, ίιιιμβίί-

παράταξις· άφανισθήτω των αλλοφύλων ή φάλαγξ, Β ΙιϋίΙβίε βΐ Ιιοπιιιι ηκιίοππιι νβευίΐβίε ρπβκηΐβ :

άναιρεθήτω τής σαρκός ό κατά τοΰ πνεύματος πό

λεμος· μή έστω τδ σώμα τοΰ πολεμίου τής ψυχής

όρμητήριον, έπιφανήτω μοι βασιλική δυναστεία, ή

αγγελική χειρ, α! χιλιάδες των εύθυνόντων, ή μυριάς

των κατά τδ δίξιδν παρισταμένων, ίνα πέση 'εγ. τοΰ

Αντικειμένου κλίτους ή χιλιάς των πολεμούντων ·

πολύς ό αντίπαλος , άλλά τοις έρήμοις τής σης συμ

μαχίας δεινός τε κα\ άκαταμάχητος, άλλ' έωςάν μόνος

ό πολεμούμενος ^ ■ έπειδάν δέ ή σή βασιλεία φανή ,

άπέδρα λύπη κα\ στεναγμός ■ άντεισέρχεται δέ ζωή,

χα'ι ειρήνη, κα\ άγαλλίαμα.

ν3Π3 3ΐηυβ (Ιε8βιΊ3 ιιιογβ ε8ΐ, β ηιβϋϊο εοΓηιρΙίο

βχοβδδϊΐ, ευιη νιο Ίη ηοϋίδ γο^ιι,ίΙ, ει ΐηεοιτιιρίϊ-

ίιίϋΙ.Ίδ πηρρπιιιη Ιεηεί. Αάνεηχαί τεφηνιη ίηιηη.

ϋυΐαδ νη\ : ρβΓ αυαηι Ιιαηο ρίβηβ ρι-οειιΐίοηειιι Οβο

ο06ΓΪπιιΐ5 : ΒυηιρβίιΐΓ βοΐβδ ορρο*ϊιπ : (ΙεΙεηΐιΐΓ

3ΐίειΓΐ£εη3πιιη ρΙια1:ιιιχ, ιΙίηιη.ΊΐιΐΓ ΙιεΙΙιιιη ε3ΐ·ηΐκ

.Ίΐΐνοΐίΐι* δμίπΐιιιη : ηβ οονριιβ 3ΐιίηι;β ΗυδΓΐδ 3γχ ει

ιεεερΐ3ευ1ιιιη 8ΪΙ; αρρ3ΐ·β:ιΐ ιηΊΙιϊ η^πυ ροΐβηΐ3ΐιΐδ,

ηπ^ιΊί( :ι ΐΡ3ΐιιΐ8 , εοΐιοηβδ Γε^εηΐϊιιηι : Ιεβίο α

όΌχΐηδ 388Ϊ8ΐεηΐϊιιηι, υΐ ε3<]3ηΐ εχ ορροδίΐα ρβιΐβ

ρυςηβηΐϊυιη (Ιεεειη ηιίΙΙία : ιιυηιεΓΟ ροΙΙεί 3ε νε-

ηεηκ-ηδ εβί 3ΐΙνεΓ83πυδ, δεό" Ιυο αιιχΠίο ϋοδίίΐιιΐϊδ 3εεΓ ει ϊηνίεΐαβ, βεΛ ((υβικίίιι βοΐυβ ΓυβπΙ Ϊ8, ηιιί

1>εΙ1ο ρεΐ3ΐυΓ : ουπι 3ΐιΙειη Ιυιιπι ι-ε^ηυιη 3ρρ.ιηιεπΐ, Γβεειίϊΐ άοΙοΓ, ΐΓί8ΐίΙΪ3, ει ςεηιίΐυβ : βΐηυε ϊιι

«πΓυπι Ιοειιιη τ'ιΐβ, ρ3χ, εΐ εχ$ιι1(3ΐϊο βυεεεύιιηΐ.

ΤΗ καθώς ήμΐν ύπδ τοΰ Λουκά τδ αΰτδ νόημα σα- Ο

φέστερον έρμηνεύεται, ό τήν βασιλείαν έλθεΐν άξιών,

τήν τοΰ άγίου Πνεύματος συμμαχίαν έπιβοαται;

Ιΐΰτως γάρ έν έκείνω Εύαγγελίω φησ\ν, άντ\ τοΰ

"ΈΛΘέτω ή βασιλεία σον, ΈΛΘέτω, φησ\, τύ άγιον

Πγεΰμά σου έφ1 'ήμας, χαΐ χαθαρισάτω ήμάς. Τ!

έροϋσιν οί θρασυστομοΰντες πρδς ταύτα κατά τοΰ

Πνεύματος τοΰ άγίου; Τίνι διάνοια τήν τής βασιλείας

άξίαν είς ταπεινότητα δουλείας μετασκευάζουσιν ;

"Ο γάρ Λουκάς μέν Πνεύμα άγιον λέγει, Ματθαίος

δέ βασιλείαν ώνόμασε, πώς είς τήν ύποχείριον κτίσιν

κατασπώσιν ο'ι θεομάχοι, άντΐ τής βασιλευούσης τή

βασιλευομένη συγκατατάσσοντες φύσει; Ή κτίσις

δουλεύει, ή δέ δουλεία βασιλεία ούκ Εστίν. Τδ δέ

Πνεύμα τδ άγιον βασιλεία έστίν. Οϋκοΰν τής κατά

τήν κτίσιν κοινωνίας κεχώρισται. "Ι) γάρ βασιλεύει, Ο οοηιιηιιιποηβ ί^ίΐυΓ 3ΐ(|ΐιε δθοϊεΐ3ΐβ 0Γ83ΐυΓ*

οϋ βασιλεύεται· 8 δϊ μή βασιλεύεται, ούδε κτίσις

έ<ιτίν. Ίδιον γάρ τής κτίσεως τδ δουλεύειν έστίν. Εί

ρ·3ν βασιλεία τδ Πνεύμα, πώς ούχ όμολογήσουσι τήν

δεσποτείαν, οΐ μηδέ προσεύχεσθαι πώποτε μεμαθη-

κότες; Οί μηδέ είδότες, τίς ό καθαρίζωντδ κεκοινω-

μένον ; Τίς δέ δ τής βασιλείας έξηρτημένος τήν έξου-

σίαν ; ΈΛΘέτω τύ άγιον Π>·εϋμά σου, φησί, καΐ χα

θαρισάτω ήμάς. Οϋκοΰν ιδία τε κα\ εξαίρετος τού

άγίου Πνεύματος δύναμίς τε κα\ ενέργεια, τδ καθαί-

ρειν τε καΙ άφιέναι τάς αμαρτίας, ώς ό εύαγγελικδς

λόγος μαρτύρεται. Ούκούν ότήν δύναμιν τής αφέσεως

αϋτώ των άμαρτιών μαρτυρήσας, συνεμαρτύρησε

πάντως αύτώ τήν θεότητα. Τδ δέ αύτδ τούτο καΐ περί

Απ Γ0Γ8Ϊ13Π, υΐ 3 Ι.υΐ'3 ιιοΐιϊβ ϊιίειτι ίηίεΙΙεείυβ

ρίβηίυβ εχρΙϊεβΙϋΓ, Ϊ8 ςυί 0Γ31, υΐ τε^ηαπι 3(1\>-

ηί3(, αυχϊΐϊυιη 83ηεΐϊ δρΪΓΪΙυβ ίηιρ1θΓ3ΐ? Λαιη ΐβ

ίη ϊ 1 Ιο Εν3ηβθΠο, ρΓΟ εο, ιμιοιΐ 881, ΥεηϊαΙ τε^ηηηι

(»ν»ι , ΑάνεηϊαΙ , ιιΐ(]υί( , ιαηείιΐί 8ρΗΐιι$ Ιιιμι »β-

γετ ιιοι, ει ρνήβεεί ηο$. ί^ιι ϊϋ ΐειηεΓβπχ Ιίηβυιβ

Ιιοιιιϊηεβ 3(1 ϋχε (Ιϊεεηΐ ά& δρΪΓΪΙϋ 83ηοΐο?<|ΐια

ηιβηΐε, (μια 8εηΐεη(Ϊ3, ηιιονε ϊηΐεΐΐεείυ Γε^ίβιη άι-

^ηί(3ΐειιι ;κ1 Ιιυπιίΐϊΐαΐβιη δβΓνϊΙβιη ΐΓ3(1υευηΐ? Ν»ιη

ςιιοηιοιίο 1ΐ08ΐ88 ΙΊ·ί ίιΙ, ηυοιΐ 1<υε38 ςυίιίεηι 8ρίΐ'ϊ-

ι (ϊ ιιι 83ηεΐυιιι (ΙϊείΙ, Μβΐΐΐιχυβ 3υ1ειη τε^ηυιη ηο<

ιηίη3νίι, 3(1 8ΐιΙ>ι1ϊΐ3ηι η3ΐυΓ3ΐη (1εΐΓ3ΐιυηΐ, νίι-ε τε-

ςιΐ3Ηΐί8 ευιη εβ, ςιια: ι-ε^ηο 8ΐι1)(1ίΐ3 «ι ιιβίυΐϊ

εο>Ιοε3ΐιΙε8? 0γ631ιιγ3 ββΓνϊΙ, 31 βεΓνίΙυβ τεςηυηι

ηοιι ε$1. δρϊτίΐιΐδ 3υ1βηι 83ηε(υβ τε^ιιυιη 681. Λ

Ββρ··

Γ3ΐιΐ8 881. <£\}θά βηίιη Γβ^ηβΙ, τε^ηο βυυιΐίΐυιη ηοη

681 : αυοιΐ βυίειη τεςηο ίΐιυιϋΐιιιη ηοη 681, ηε

8Γε3ΐΙ1Ι'3 (|Ιΐί(ΙεΐΙΙ 681. Ν3ΠΙ 8εΓνΪΓ6 ΓΓβίΐΙΙΙΓίΡ ρΓΟ-

ρΓίυηι 881. 5ί ί^ίΐιΐΓ δρίήΐιΐδ 83ΐιε(ιΐ8 π^ηιιιη εβί,

ςυϊ ΓιΙ, ιι ι ηοη εοη1ίΐε3ηΐυΓ (1οπιίη3ΐϊοηεηι, ςυί ηβ

0Γ3Γβ ςυίϋεπι υηςυβιη (1ί(ϋε6Γυιιΐ? ςιιί ηβ ιιοπιιιι

ςυιϋεπι αυίβ 8ίΙ (|ΐιϊ ριΐΓίύεεί ίικ|ΐιϊη3ΐιιηι? ψιίβ

ϊΙεηΊ 18 3 ιμιο ρεη4β3ΐ Γβςηϊ ροΐβ8ΐ38? Αάνεηχαι

ιαηείια ίϋρΐτΐΐια ιυιιβ, ΊιιςιιίΙ, ει ριιτίβεεί ιιοι. Κι μο

ρΓ0ρΐ'ί3 ))3Γΐ(βΓ 61 6X111118 ρβεΐΐΙί3Ι'Ϊ8(]Ι16 83ΙΚ Ιϊ

5ρίΓ'ιΐιΐ8 νίΓΐηβ ει εΠίεβοίβ 881, υΐ 61 ρυπΑο^Ι, ρ|

ΓειηΊΐΐ3ΐ ρβεε3ΐ3: ςυειυβοΊιιοιΙιιηιενβη^ΰΙίΐ'υβ 8βπ< ο

ΙβΗΐιΙαΓ. ΟυοοίΓοβ ((«ί ιβίΐ.ιΐιιι· ευπι 1ι:ι1ιοΓε ροκ
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βιαίβπι ΓβηΓιΐΙεηάΊ

οιι ιπ άβίΐβίβιιι ΗβυβΓβ ΙβδΙβΙιΐΓ. Αίςυβ Ιιοε ϊρδίιπ)

βΐίβηι ϋβ ϋηίκβηϊΐοβίΐ Αροβίοΐιιβ, ηποιΙ ροδίεβηιοηι

ρυτϊη'εΒίϊοιιειη ρεεοβίοππιι εοιιίεεεπί, δοιίρ.ιΐ αά

(Ιΐ'λΐιτηιιι πΐίΐ]ε$ΐ3ΐί$ ΡηΐΓΪβ. Γιιιιιη ί^ΊΐιΐΓ ηπιυιιπιηι

β$ι ορυβ ει ρυηΓκ'3ηϋ$ ρβεεβίυηι δρίηΐυβ, <ι

ΟΙιγϊειϊ, ςιιί ρεεεβίοπιπι ριιπΠεβίίοηειη ρηβδίίΓιΐ.

{(α) Πποπιπι απίπη υηβ εΓΓιείεηΐίβ εβί, εοπιπι

εΐίηιη ικιΐιιπι ρι-ΟΓδίΐδ 63<Ιβπι 681. Οηιηίδ εηΐπι βοΐϊο

Γαουΐίαιίβ ρβεείιΐδ ε$ΐ. Οιιβηιοοι-βηι $ί 3εΐίο ει Γ.·ι-

οιιΐΐαδ εδί υηβ, ςυοηιουΌ η3ΐιΐΓ3? (ΙίνβΓδίΙοδ ίηΙεΙΓιβί

ροΐβδί ιη ίΐΐίβ, ίη α,αίοιίδ ηυΐΐυηι Ιϊοιιΐΐβιίδ βεΐίο-

ηίδφΐβ άΊβεηπιεη 4βρΓ6ηεηύίπιυ3? ϋΐ βηίπι εχ

ϊ@η ίδ ρι-ορηεΐ3ΐίΙ>ιΐ8, ευιη ιΐυχ βΐηΐ, ςιιοά ίΙΙιπηϊ-

ηε(, ει ςιιοιΙ ίιιεβηα'βΐ, ηοη Ιίεεί δΐιυ]ι:<Ίί ΰίνβΓδί-

ρβεεβίβ , δίηιιιΐ εΐίηιη μΓΟΓδίιβ Α ιού Μονογενούς φησιν δ Απόστολος, ότι καθαρισμών

των άμαρτιών ποιησάμενος, έχάθισεν έν δεξιοί της

μεγαλοσύνης τοΰ Πατρός. Έν τοίνυν έκατέρων τ6 ·

έργον, τοΰ τε καθαρίζοντος την άμαρτίαν Πνεύμα

τος, κα\ τοΰ τδν καθαρισμδν των άμαρτιών πεποιηκό-

τος Χριστοΰ. ΤΩν δε ή ένέργεια μία, κα\ ή φύσις

πάντως ή αύτη τούτων εστίν. Πάσα γάρ ένέργεια

δυνάμεως έστιν άποτέλεσμα. Εί ουν καΐ ένέργεια κα\

δύναμις μία, πώς ϊστιν έτερότητα φύσεως νοησαι, έν

οΤς ούδεμίαν κατά τήν δύναμίν τε κα\ ένέργειαν δια-

φοράν έξευρίσκομεν ; Ώς γάρ ούκ έστιν έν τοϊς τοΰ

πυρός ίδιώμασιν, όταν δύο, τδ φωτίζον τε καΐ τό

καϊόν έστι, τδ κοινωνεΐν νομίσαι τοΰ προκειμένου

ϋπαλλαγήν οϋτως οϋκ άν τις εΰφρονών μίαν ένέρ

γειαν έκ της Γραφής διδαχθε\ς τοΰ Υιού και τοΰ

Ι3ΐ«ιιι ίηΓβΓΓβ : Ϊ13 ηεε ιιΐΐιιδ, ηιΓι ρΓυ^εηδ δΐΐ, ευπι Β Πνεύματος, διαφοράν τινα φύσεως ύπονοίϊ.

εχ63 δεπρΙιΐΓ3(1ί(1ίοβΓίΐαιΐ3ΐη β85β ΓΗϋ 61 δρϊπΐιΐδ εΠΊείβηΐίαηι , ηαίπΓχ (Ιϊβεηπιεη α1ίηυο(1 βυβρίεα-

&Ϊ111Γ.]

^^ιη τεΓΟ άβπιοη8ΐΓ3ΐιιηι 681 βηΐε» ρίοηιηι 8βη-

ΙΟΙίΐίίδ, 63ΙΙ1(]βΐη 6886 ΙΠ ΡβίΓβ 61 ΡίΙίο Π311ΙΓ3Π1,

ιιβςιιβ Πβπ ρο$8β, ιιΙ ςακ ϋίνβΓδί δυηΐ £βηβΗι, Μ

ηοιηϊιιβ ορρβΙΙειιΐιιι· : ηιιεηιβϋπιοοΊιιιι {»Μ \\%η»ήι

ίίΐίϋδ ηοη άίείΐιιι- δεβιιιηυπι, ηβφιβ ρπκίεηβ υΐΐιιβ

(Ιιχογ'ιΙ αϊ» βτεΐιίΐεείυ ΙίΠυπ) 6836 οοηδίπιειυηι, δε<1

ίρ33 Ο Ιΐϊ ει ρβίΓΪδ αρρβίΐαΐϊοαβ ηιιοο" ββευηόΊιηι ηβ-

Ι:ιΐ3ΐη 6θη]υηεΙυιη εβί, ύεδίςη3ΐυτ ; ηεεεβδβ εβί

ρΐηηβειιηι ϋυο ΒυηΙ ιιεεεδδίΐιιόίηβ ]υηεΐ3 ευηι υηο,

ηβςυβ ϊηΙβΓ 86 ϋίίΓοπιηΐ, δί οιιηι ΡβίΓβ ΓίΠυδ παίιιτα

ηηίΐιΐδ βδΐ, εαπιιίοιιι ροΓΓΟ δρίι-ίΐιιπι δβηείυιη Ηα-

Άλλά νϋν προαποδέδειχται ταϊς των ευσεβών δό-

ξαις, τήν αύτήν έπ\ Πατρδς και Γίοϋ φύσιν είναι, μή

είναι δυνατδν τά έτερογενή τη τοΰ θεοϋ κλήσει κατ ■

ονομάζεσθαι· ώς οϋ λέγεται βάθρον υίδς τέκτονος,

μηδ' 4ν τις εϊποι τών εύφρονούντων ότι οικοδόμος

υίδν κατεσκευάσατο , άλλά τ!) τοΰ υ!οΰ κα\ τοΰ

πατρο; προσηγορία τδ κατά τήν φύσιν συνημμέ-

νον έπισημαίνεται · άνάγκη πάσα, δταν τά δύο πρδς

τδ έν οίκείως ϊχη, καΐ μηδέ πρδς άλληλα διαφόρως .

έχει, τώ Πατρ\ κατά τήν φύσιν δ Τίδς ήνωται · τή;

δέ τοΰ Γίοϋ φύσεως διά τών ένεργειών ταυτότητος

1)βΓ6 ειιιιι ΡίΙίο ιι»ΙυΓ8Πΐ βχ Ορεηΐίοηΐϋυβ όεπιοη- ς οϋκ άλλότριον άπεδείχθη τδ Πνεύμα τδ άγιον μία

κατά τδ άκόλουθον άποδέδεικται της άγίας Τριάδος

ή φύσις, οΰ συγχεομένη έφ' έκαστης της κατά τδ

έξαίρετον έ-ιθεωρουμένης αϋταίς ιδιότητος, ούδέ

τών γνωρισμάτων έν άλλήλοις άλλασσομένων. ι_Τίς

ουν ή μανία τών πνευματομαχούντων, δουλεύειν τδν

Κύριον δογματιζόντων ; Οίς ούδέ Παύλος διαμαρτυ

ρόμενοι έστιν άξιόττιστος, δς φησιν Ό δέ Κύριος

τό Πνεϋμά έστιν. "Η τάχα τδ, ΈΛΘέτω, καθαιρετι-

κδν της αξίας νομίζουσιν ; Είτα ούκ άκούουσιν τοΰ

μεγάλου Δα6"ιδ, και τδν Πατέρα πρδς έαυτδν έλκον-

τος, κα\, ΈΛΘέ είς τύ σώσαι ήμάς, βοώντος; Εί ουν

ίτΧ τοΰ Πατρδς τδ έλθεϊν σωτήριον, πώς έπ\ τοΰ

Πνεύματος τδ έλθεϊν έπονείδιστον ; "Η τδ καθαίρειν

τών άμαρτιών, σημεϊον ποιούνται της κατά τήν άξίαν

8ΐΓ3ΐϋΠι €81 : εοΙΙί^ίΐυΓ ίικίβ ιιπαιτι δβηείχ Τηηίΐλ·

Γι* «1εηιοηδΐΓ31:ιιιι εδδβ η;ιΙυΓ3ΐη 3>>δ(|ΐΐ6 ρπ.ρπ.·ΐ;ι-

Ιιυη εοηΓυδϊοηε, ()ΐι»3 ρΓχεϊρυβ ίη δϊιιςυΐίδ δρεείαιι-

Ιιιγ ρετδοηίδ, ηεε ίιηιιιυΐαΐΪΒ ίηϋϊεϋβ ςιιίΐιυδ 3 8β

ίιινϊεεπι ύίδεεπιιιηιιΐΓ. Οπίκ ίςΐΐυΓ Γιιγογ εδί ευηιηι,

ψι\ δρίΓΪΐυπι 83ηε1ιιηι ορρυ^ηαιιΐ, δεΓνίτε ϋοιιιίηιιηι

ΐΓ3()ειιΐϊιιιη ? ηυίΐιιιβ ηβ ΡαιιΙιΐδ ηιιϊιίειη, ευί Γιιίειη

ΙιβυεβιιΙ, »»ΐ1β ϊϋοηβιΐδ ΙεδΓΐδ εδί, ηυί 3ΪΙ : ΰοηινι»!

αιιίαη 8ρΐήινι ΐίΐ Αη ΓοτδίΙβη Ηίειίοηβιη, Αά-

ΝΜ'α(, ν ί 1 1 1 ΐοΙΙΐ'ΐκΙί (ϋςηίΐαίειη ΙιβϋβΓε βχίδΐϊιη3ΐιΐ?

εί ηοη ηικίίυηΐ πΐ3|;ηιιηι Πανϊιΐοηι βΐϊαηι Ριιιπίμ ;κ1

86 ΐΓ3ΐιειιΐ6ΐη : 61, 1'βηϊ αά ιβηαηάαηι ηο$, είβηιαη-

Ιιμιι ? δί ίξίΙιΐΓ ίη Ρ3ΙΓ6 νβηϊτβ 83ΐυΐ3Γβ εδί, ςιιο-

ιηοιίο ίη δρίτίΐυ νεηΪΓβ ρΓ0Ι)Γ08υιη εί εοηΐιιηιείίο-

δυηι 681 ? αη 3 ρβεεηΐίδ ρυΓ^3Γ6 δί^ηιιηι εδδβ (Ιίηιί- Ο ύφέσεως ; Κα\ μήν άκουε τών άπίστων "Ιουδαίων

ιιυΙίΒ (ΙίκηίΙαΙίδ εχίδΐίηιβηΐ ? Αίςιιί ααά\ ίηεΓβιΙυΙοδ

^ιιύxο8 εΐβπιοηΐββ, ςυοιΐ ΓβηιίΙΐβΓβ ρεεε3ΐ3 βοΐίυδ

δίΐ Οβϊ, εαιη άβ Ρ»ΐΓβ Ιιοε νβιΊιυιη (ΙϊεβΓεηΙ : ζ)ιιίά

Ιιίο, ΐηπυίυηΐ, ίοφιίίχιτ 6ία«ρΑ«ηιίαι ? ηηϊι ρυίαΐ

ΓίηιιΊίβΓί ρβίίαΐβ, ηίίί «ο/υί ϋβη$ " ? δί ί{[ίΙυΓ Ρ·δ-

ΐεΓ ςυίϋβιη ρεεεβΐ» Γβιηίιΐίΐ, Ρίΐίϋβ νβΓο ρεεεβίαπι

ιηιιικίί ΙοΙΙίΐ : ρυτίΓιεβΙ ίίειτι δρίτίΐιΐδ $3ηεΙαβ α ρβε-

εβΓι ίηηυίηβπιεηΐίδ εοβ, ίη ο,ιιίΐιιΐδ ΓυβτίΙ : ηυίϋ άί-

ΟβϋΙ, (]υί 8ΐΐ3ΐη ν ί I λ πι ορριι^ιΐ3ηΙ? δβιΐ νβηίβΐ δΐιρεΓ

ιΐ08 δρίΗΐυδ 83ηεΐυ3, βι ρυΓίΓιεβΐ η08, ει εαραεββ

" II €ογ. πι, 17. «» Μβγο. ιι , 7.

βοώντων, ότι τδ Ά&ιέται άμαρτίας μότον έστί τοΰ

θεοϋ · περ\ τοΰ Πατρδς λέγοντες · ΤΙ οΰτος, φησ\,

ΛαΛε'ιβΛασρημίας ; Τις δύναται άριέναι άμαρτίας

εί μή μόνος ύ θεός; Εί ουν άφίησι μέν άμαρτίας δ

Πατήρ, αίρει δέ δ Τίδ; τοΰ κόσμου τήν άμαρτίαν ,

καθαρίζει δέ τδ Πνεύμα τδ άγιον έκ τών της άμαρτία;

μολυσμάτων οΤς δν έγγένηται ■ τί έροΰσιν οί τή Ιδία

προσπολεμοϋντες ζωη ; Άλλ' έλθέτω έφ' ήμάς τδ

Πνεύμα τδ άγιον, καΐ καθαρισάτω ήμάς, κα\ ποιή-

σειε δεκτικούς τών ύψηλών τε κα\ θεο-ρεπών νοημά-

(ιι) ΙΙγρο ιι ιιείδ ΊηεΙιΐδ» 3υ ΊηΓι-ρτείβ οιιιϊδ33, ςυ* εϊΙαηΙυΓ αΐι Ειιΐΐιγιηίο, ίη ΡαηορΙχα, ιίι. 12, ΜΙΜ

. 3>1^ϊ|)||||>.
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των, των διά της προσευχής ήμίν παρά της τοΰ Σω- Α ΓβείβΙ δυυΐίιιιίιιιη ραπΙβΓΛε ιΠνιηοπιπι ίιιΙβΙΙεεΙιιυιιι,

Γ,ρος ύποδειχνυμένων φωνής, φ ή δόςα εις τους

αίώνας των αιώνων. Αμήν.

ΛΟΓΟΣ Δ'.

Γενηθήτω τό θέΛημά σου, ώς ετ ονρανψ κάί έπΐ

τής γης. Τον άρτον ήμώτ τόν έπιοϋσιον δις

ήμίν σήμερον.

"Ηχούσα τίνος ιατρικού τεχνικώς της κατά την

ύγείαν εξεως φυσιολογοΰντος,ίσως δ' αν γένοιτο ήμίν

κα\ προς τήν της ψυχής εΰεξίαν ούκ άπ6 σκοποΰ το

λεγόμενον. Τήν γάρ έκ τοϋ μετρίου παρατροπήν των

έν ήμίν στοιχείων τινδς, άρχήν χαΧ αϊτίαν της κατά

ιδ πάθος συστάσεως διωρίζετο· κα\ έκ τοΰ εναντίου

πάλιν, τήν έπ\ το οίκεΐόν τε καΐ κατά φύσιν τών πλημ

μελώς παρακινηθέντων άποκαταστασίαν, θεραπείαν

έφασκεν τής νοσώδους αιτίας είναι. Κα\ διά τοΰτο

σκοπεΐν ώετο δεϊν, δτι μάλιστα τών έν ήμίν έν άτα-

ξία κινουμένων διά τής ιδίας έπικρατήσεως Λτονον

ποιεΐν τοΰ αντιστοιχούντος, τήν προς τήν ύγείαν συν-

εισφοράν ώς εί μέν το θερμον έπικρατή, συμμα-

χίαν καΙ τω όυναστευομένω παρασχείν, και ύπονο-

τίζειν τδ ξηραινόμενον. Μή που τής Ολης ύπολιπού-

σης, μαρανΟείη τελείως κα\ άποσβεσθείη έν έαυτώ

τδ θερμδν, αύτδ περ'ι έαυτώ δαπανώμενον · ωσαύτως

χα\ εΓ τι τών άλλων τών κατά τδ έναντίον έν ήμίν

θεωρουμένων έκίαίνοι τδν δρον, πρδς τδ πλεονάζον

ΐστασθαι, τώ έλαττουμένω τήν άπδ τής τέχνης συμ-

μαχίαν έπάγοντας. Τούτων δέ γενομένων, καΙ μΓ,δε-

νδς τής τών στοιχείων ισονομίας έμποδίζοντος, έπ

ηυί ρ6Γ οΓαΐϊοηεπ) ηοΐιίδ οδίειιάιιηΐιιΐ' 3 νοιν διτ-

ν3ΐΟΓΪδ, 6111 μ 1 0 1 ί;Ι ΪΙΙ δ%61ΐΐ3 5Κ(Ί|ΙθΠΙΙΙ1. .Λ 111(11.

ΟΚΛΤΙΟ IV.

ΡχαΙ νοίπηίαζ Ιιια, »/<·«( ίη εοείο ει ίη Ιεττα. Ραιιειη

ηυ&Ιηιηι ηιιοΐίάίαηυιη άιι ηοΜ& ΙιοάΊΐ.

Αυάίνί (|ΐΐ(Ίΐΐι];υιι ιιημΓκ-ϊ η:υ ρεηΐ'.'Μ Π3ΐιΐΓ3ΐίΙ>ιΐδ

Γ3ΐίοηίοιΐδ ιμΜικί ί>, φίοπιοάο δεβε δΐιιίΐ&δ εοι·ροπ5

1>εηε νβΙ δΒευδ 1ΐ3υβΓβΐ, «ιΓιΙίοίοδο «οπικκίιπιιιίοιίι :

.-κ- Γογ1388'ι3 ϊ(1 ςυοιΐ αΊείΙιιι* βΙΊηηι ηο1)ίι> 3(1 Ιιοιιαηι

ηιι'μγ.λ ναΐεΐιηΐίηεηι Ιικ·η«(:ιηι Ιι.ιυίΙ 3ΐίεηυηι ΙιιεηΙ.

Ευπιιη βιιίηι ιρι.π ίη ηοΐιίδ δΐιηΐ είειιιεηίοιυιη &Ιί-

ου]ιΐ8 η εοηνβηίβηΐί ηιοοΌ (Ιεΐΐβχίοηειΐ) ρι-ίηείρίιιιη

61 031Ι83Π1 €886 31311161)31, 6Χ (]<Ι3 Ι110γ1}Μ8 ϋΟΙίΟβ-

τειηΓ ; βΐ βι εοηΐτβπο ΓυΓ$υβ βοπιηι ηα;Ε πιβίβ

3ε \ ί ιίο ιιιοΙγ» 3ΐςυε ιηιιΐβΐ» 6886ΠΙ ίη εοηνεηίεη-

(βιη βΐ ηαίιΐΓΐιΙεηι ιιιοιίιιηι Γ68ΐίΐυΐίοηειη , πιοιΊιί

ε3ΐΐ8% ευΐ'βιίοηεηι Βίο,οβ εοΓΓεείίοηεηι 6886 άίεβ-

1)31 : 3ΐφΐε Ίιΐι ίπο ΰοηβίιΙεΓβΓε 3ΐφβ άίβρίεβιβ μυ-

131)31 ορυΓ(6Γβ, φΐϊιΐ ιηαχίπαβ ίη Π8, φΐ* ρβΓρβΓβιη

ίη ηοΙ)ί8 61 ίηοπίίιιβίβ ηιονβΓβηΙιΐΓ, 8υί ρΓχνΒίβηΙίβ

ορροδίΓι βίβιηεηΐί νίηι, φίβηι 3(1 83ηί(3ΐεηι δίηιιιΐ

ίηΓοίΎβΙ, ίηΓπη|;εΓεΐ 3ΐ(]ΐΐ6 (ΙβΙιίΙίΙηΓβι : ιιΐ 8ΐ ςηί-

<1ειη εβΙΟΓ ρι-αϊνβΙεΓεί, αιιχϊΐϊατη εί ((ΐιοιΐ ορρΓίηιβ-

ΓΙ'ΙϋΓ ρΓ3?η03ΐ11Γ, 81 ίίΓΙ^ΟΐϋΓ ίϋ (|Ι10(1 6Χδίθ06ΐαΓ 6|

3Γ68031, 116 ΓϋΐΙβ Ι113161Ί3 ΙίΠίΚ'.ΙΙΙ (ΙεΟείβηΙβ, 6ν3-

ηεβεβΐ ρεηίΐυβ ε( 6Χ8ΐίη{;υ3ΐυΓ ίη 8636 εβΙοΓ, ιΐηηι

ίρδβ είτεβ 883β βϋβιιπιίΐυΓ : βΐιηΐΗ<βΓ εΐίβυι βί ηιιίιΙ

ανάγεσθαι τήν ύγείαν τψ σώματι, μηκέτι τής φύσεως ς; βχ αΐίίδ φι» ρβΓ εοηΐΓβπυιη ίη ηο1)Ϊ8 εοιιδίιΐ6ΐ·3η-

κατά τήν κράσιν άνωμαλούσης. Τί δή μοι βούλετα:

τδ μακρδν τούτο τοϋ λίγου προοίμιον ; Τάχα ούκ άπδ

σκοποΰ τδ θεώρημα, ούδέ πδρ(5ω που τής προκειμέ

νης ύποθέσεως άπεσχοίνισται. Πρόκειται γάρ εί;

3εωρι'αν ήμίν τδ, Γεντ\0ήτω τύ ΘέΛημά σον. "Οτου

ίε χάριν έμνήσθημεν τοΰ κατά τήν ίατρικήν θεωρή

ματος, διά τών έφεξής σαφηνίσομεν.

Ιυτ ηιοάυιη 3ΐΙ Γβι1υη(ΐ3η1ί3ΐη νεΓ^οκΙο εχεβ<ΐ3ΐ, ιιΐ

ίϋ βυχίΐίηπα 3ΐ> 3Γΐβ ρ;ιπί ηυχ 8υεευπι1)3ΐ ΓβΓβηιΙο,

8Ϊ8ΐ3ΐηΓ 3ε Γ6ρΓΪΠ13(ΐ1Γ. 0ϋ3Ε 81 Γ3813 ΓιιογΊμΙ, 61

ηίηίΐ :<'(|ΐι»ΙιίΙί βΙειηεηΙΟΓυηι (1ί8ΐΓί1)ΐιΙίοηί βΐφΐβ

%φΐίΙίηΓίΐ3ΐί θΙϊίεΪ3(, ΓΟιΙιΚ'ί 3((|116 Γ63ΐί1υί εΟΓρΟΓΪ

83ηϊΐ3ΐβιη, ιιΙ>ί ηηΙιΐΓ.ι, ηιιηηΐιιηι αΐιϊπβι 3(1 ΐβιηρβΓ3·

ηιεηΐιιιιι, ηοη βηιρϋηδ ΓιιεΓΪΐ ίηχηυαίίβ. 0.υοΓ3υιη

ί^ίΙιΐΓ 3ρβεΐ3ΐ ηιίΐιί Ιιοε 1οιι§υιη 0Γ3ΐί0ηί8 ρΓΪηεϊρίυηι ? ΓθΓΐ3886 ηοη 3Γιεη3 8ρεευΐ3(ίο, ηεςηβ Ιοη^β

» ρΓορηβίΐο 3Γ^αηιβηΐο 3ε]ιιηεΐ3 3ΐηιΐ6 (1ίν6Γ83 881 ; ρΓοροβίΐιιηι εηίηι ηοΐιίβ 68( 3(1 εοηβ'κΙεΓβηιΙιιιη, ςιιί(Ι

6ίΙ>ϊ νβΐίΐ, φΐο.1 (ΙίείΙιΐΓ : Ρϊαΐ νοίηηίαχ Ιηα. €ϋ]ιιβ βϋίειη Γβί %τά\λλ ηιβ(1ίεί δρεεαΙβηιεηΓι ιηεπιίηεπ-

ιηιΐ3, άείηεβρβ ()6εΐ3Γ3ΐ)ίηιιΐ8 61 βρβπειηυβ.

ΤΗν έν ύγεία ποτε τδ νοητδν άνθρώπινον, οΤόν τι- Εγ31 3ΐίφΐ3Π(1ο ίη 83ηίΐ31ε πιβηΐβ εοηιρΓεΙιεηβί-

νων στοιχείων, τών τής ψυχής λέγω κινημάτων, κατά 1)ίΐ6βεηιΐ5 Ιιυιιιβηυηι, Ι3ηφΐ3ηι εΐβιιιεηΐίδ ςηίϋυδ-

τδν της αρετής λόγον ίσοκρατώς έν ήμίν κεκραμέ- ρ «Ιηιτι, ΐηϊιηη, ίηφίβηι, ηιοΐίΐιιΐδ δεειιηΗιιηι νίΠυΙίδ

Γ3ΐίοιιβηι £6(]ΐι»υί1ί(6Γ ίη ηοοίδ Ικιηρ6Γ3ΐίδ. δ«(Ι

ρ08ΐβ3φΙ3Π1 ρΓΧν3ΐβΙ11β VI (ΟΙΚ'Π [)| ίί ν3 . ([11:8 6Χ

εοηΐΓ3Γίο ίηΐβΙΙί^ΊΐιΐΓ, βΙΤεειίο, ευηΐίηβηΐία ηοιηρρ.

3ΐ> εο ηυοά ηίηιίηηι βΐ Γβύυη(ΐ3ηδ βΓ3(, ηιΙ>3εΐ3 ε»ι :

πιπί ηοη 63381 ςιιο(1 ίιιιιηοάεΓβΐΐΐη ειιρί(1ίΐ3ΐβηι ίη

Γ6δ ίιιεοιηηιοο,38 ει ίιηΙβεοΓβδ πιβηΐεηι ΓβρπιηεΓβΐ,

εί ίηΙιί1)6Γβΐ; εχίικίε ΙείΛΐ'ιβ ηιοΓίιιΐδ ρεεεβίηπι ηιι-

ηΊβη»: η31υηϋ εοιιΠαΙιιηι 68(. νεηΐδ ί^ιΐιπ' ;ι 1 1 ϊ ικ.ν

νίΐίοΓυιη ει πιογΙιογιιιιι ηΐ8(1ίουδ, α,ηί ρι-ορΐ6Γ ηιβίβ

Ιι;ιΙκΊΐί.·> ίη νίΐβ Ιιοηιίηυπι νεΓ33ΐιΐ8 631, Γ3ΐίοιιίϋιΐ3

ίίδ ',π.γ Ίη οΓ3ΐίοηβ «ΙερΓεΙιβικΙυηΙιΐΓ, ε3υδ3ηι πιογΙμ

6(ΓιείβηΙ«η) ιοίΐεηβ, ΓββΙίΐιιίΐ ηοβ ίη ('βηι φι»; ιηβηΐβ

ρ6Γ('ίρίΙΙΙΓ δ31ΐίΐ31εηΐ. !)3Ιΐίΐ3δ 31Ι181Π 3111111,11 ίδΐ

(Ιίνίιι»! νο1ιιηΐ3(ίδ ρΓΟδρβΓ δϋεεεδβιΐδ, ςυειηβιΐιιιη-

(ίιιιιι 61Ϊ3Π1 εχ γοιιΙγ3πο, εχείο'ίδδο υοικι τοίοηίοΐβ.
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1· νων. 'ΕπεΙ δέ τοϋ/έπιθυμητικοΰ κατισχύσαντος, ή

αύτοΰ εναντίου νο</υμένη διάθεσις ή έγκράτεια κατ-

εκρατήθη τψ πλεονάζοντι, κα\ τήν άμετρον τής έπι-

θυμίας έπ\ τά μή δέοντα κίνησιν τδ κωλύον ούκ ήν ■

έκ τούτου τδ έπιθανάτιον νίσημα ή άμαρτία τη άν-

πρωπίνη συνέστη φύσει. Ό τοίνυν ίατρδς αληθής

τών τής ψυχής παθημάτων, δ δ:ά τους κακώς έχον

τας έν τή ζιοή τών ανθρώπων γενόμενος, τοις έν τή

προσευχή νοήμασιν, τδ νοσοποιδν αίτιον ύπεκλύων,

έπανάγει ήμάς έπ\ τήν νοητήν ύγίειαν. Τγεία δε

έστι τής ψυχής, ή τοΰ θείου θελήματος εϋοδία ■ ώσπερ

δή πάλιν τδ έκπεσεϊν τοΰ άγαθοϋ θελήματος νόσος

έστ\ ψυχής τελευτώσης εις θάνατον. ΈπεΊ ουν ήσθε-

νήσαμεν,τήν άγαθήν έν τφ παραδείσω δίαιταν κατα-

λιΛόντ:;, δτε τοΰ δηλητηρίου τής παρακοής άρδην

Γατβοι.. Οκ. ΧΙ-ΐν.
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Π10Γ0118 αηίΐΏ.Έ 681 ίη ηιΟΓίβηι (ΙβδίηεηΓίδ. ΟιιοπΊαπι Α ένεφορήθημεν, κοΛ δια τοΰτο τώ πονηρψ τούτω κα\

ϊ^ϊΐιΐΓ 1>οη» νίεΐιιβ Γαΐΐοηβ βίο,υβ ηαοίιυάΊηε ίη ρα-

Γ»ϋϊδο Γβΐίοΐη %§Γ0ΐ3νίιηιι$, (Ίΐιιι άβ ίιιουεα'ίεηΙί%

νεηβηο ΐ3Γ£ΪΙβΓ δυπιρδίιηιΐδ, εΙ Ϊ(1οϊγοο Ιιοο §Γ3νϊ

3((|ΐιβ Ιβΐηϋ ηιοιΊκ» ηαίιιιη δΐκΌΐιϋιιίι :» ι < ( 1 1 <· «Ιβνίοΐα

(--ι, νεηίΐ ιηεοϋευδ νεπιβ, ]ιιχΙη ρπεδεπρίυπι ιηε-

(1ΪΓΧ 3Γΐίδ ρεΓ ε0Γ1ΐΓ3Γί» ΙΙΙπΙΐΙΓΠ δβη.ΊΠδ : 3ΐφΙβ 603

φΐί ϊ(Ιεϊι-εο ίπ ηιΟΓουιη ϊηεκ1εΓ3ηΙ, πυο(1 3 άίνίηβ

νοίυηΐβίε ΓεεεβδβΓβηΙ, ΓυΓδίιβ εοη]ιιηεΐίοηβ ειιιη

νοΙυιιΟίε ϋ'ινίηβ 3 ηιοιΊκ) Ιί1>βΓ3ΐ. Ν.ίιώ νοι·Ι>η ογ3-

Ιίοηίδ ιηοΓΐ)ί αιιϊιηοΒ ίηΙιχΓεηΐίβ ουι-αΐ'ιο δυιιΐ. Ργο-

63Ιιιγ εηϊπι αυβδί ι(ΐιίϋιΐ3(ΐ3ΐη (ΙοΙοπϋΐΐδ βηίηιχ

ρΓβδβιΐδ, ςιιί (ΗείΙ, ί'ι'αί νυΐνηία» Ιηα. ΥοΙιιιι13δ αυ·

ΙεΐΛ !>>:'] εβίυδ Ιιοηιίηιπη 681. Οιιηη ίβίΐυι· Ιη Ιιοε

εοπ8Ϊ8ΐπιιιΐ8, υΐ 3ΐ1 Πκιιιη (ΙίοΒίιπίδ, Ρϊαΐ εΐίηηι ίη

έπιθανατίω νοσήματι κατεκρατήθη ή φύσις ■ ήλθεν δ

άληθινδς ίατρδς, κατά τον νόμον τής ιατρικής διά

των εναντίων τ6 κακόν έξιώμενος · και τους διά τοΰτο

τη ά^ωστία συνενεχθέντας, δτι τοΰ θείου θελήματος

έχωρίσθησαν, πάλιν ελεύθεροι τοΰ νοσήματος, τή

προς τδ βούλημα τοϋ θεοΰ συνάφεια. Τά γαρ τής

προσευχής βήματα, θεραπεία έστ\ τής έγγινομένης

τή ψυχή άρ"4ωστίας. Εύχεται γάρ οίόν τισιν όδύναις

τήν ψυχήν συνεχόμενος ό λέγων ■ Γενηθήτω τό βέ-

Λημά σου. θέλημα δέ θεοΰ ή σωτηρία των ανθρώ

πων έστίν. Έπειδάν τοίνυν είς τοΰτο στώμεν, ώστε

ειπείν τψ θεώ, δτι Γενηθήτω κα\ έν έμοί τδ θέλημα

σου , ανάγκη πάσα πρότερον κατειπεϊν έκείνου τοΰ

βίου, 8ς έξω τοΰ θείου βουλήματος ήν, καΐ ταϋτα έν

Πΐβ νοΙυη138 Ιιια, οπιηΐηο ηεεβδβε 681 ριϊηβ ίΙΙαηι Β τή έξαγορεύσει διεξελθείν ότι Επειδή κακώς ένήρ-

νίΐΐηι ίιιευ83Γε ςπχ άϊνίη&πι νοίιιηίαΐβπι ιγ3π8·

£Γε383 εΓ3ΐ, 3ΐ(ΐιιε Ιικε ρβρ εοηΓεδδίοηεηι εοιτηηε-

ηιοΓβΓε : Οιιοηϊα ιιι ρβΓ δΐιρεποΓεηι νίιβηι πιβίβ ΐη

Π16 0ρ6Γ3ΐ3 6δΙ 0ρρ05Ϊΐ3 ε011ΐΓ3ΓΪ3ςϋ6 νθ1ϋΠΐ38, 61

ϊηιρΓουί ΐ)Τ3ηηί ιηίηίίΐεΓ Γιιϊ, Ιαηηπβηι εβηιϊΓεχ

ηιιίίίππι εχ5β(|ϋεη8 βϋνεΐ'βιιβ ηιείρβιιηι βεηΐεηΙί»ηι

ίηίιηίεί, ίιΙεΪΓεο, πιε* ρβπΚΐίοηίβ ηιίδειΊιΐδ, εοηοεα"6

ιιΐ Ιηικίειη ίΐΐίφιαηιΐο εΐίαιη ίη ηιε Γΐ31 νοίυηΐβδ Ιιιη.

1 1 εηίιη ίη δρείυηείδ οηδειιπδ ίΙΙηΐο Ιιιιηίηβ ΐοηε-

1)Γ3Ε ενβηεβειιηΐ, 61 ΓαΓιςο ΓεεεάΊΐ: ίΐ3 δί ιιι* νο-

1υηΐ33 ίη ιηβ ΓιιβπΙ, οιηηίδ ρΓ3νυδ εΐ ίηιρηιΐιιηυδ

βηΐηιΐ ρΓοροδίΙί ηιοΐυδ ;η1 η'ιΐιϋυιη Γβϋϊ§βΙυΓ. Μ.ιιη

8υΙ)τίεΐ38 εΐ ηιοϋεδίίβ Ιβδατιιηι ει νίΐίοδίηη πιεηΐίβ

3ρρεΙίΐιιηι εχδΐίη|;ιιεΐ, αηίηιί (Ιειηίδδίο Γ;ΐ5ΐιιιιι 3ΐ>-

γησεν έν έμοί διά τοΰ φθάσαντος βίου τδ άντικείμε-

νον θέλημα, και υπηρέτης έγεν<5μην τοΰ πονηρού τυ

ράννου, οίόν τις δήμιος τήν τοΰ έχθροΰ ψήφον είς

πέρας κατ' έμαυτοΰ φέρων τούτου χάριν οΐκτον λα

βών τής άποώείας μου, δός ποτε κα\ τδ σδν θέλημα

γενέσθαι έν/εμοί. "Οσπερ γάρ έν τοις ζοφώδεσι τών ^'ί'/

σπηλαίων'φωτδς είσκομισθέντος 6 ζόφος άφανίζεται ·

οΰτω τοΰ σοΰ θελήματος έν έμοί γενομένου, πασα

πονηρά καΐ άτοπος τής προαιρέσεως κίνησις εις τδ

μή 3ν περιΐσταται. Ή γάρ σωφροσύνη σβέσει τήν

άκόλαστον καΐ εμπαθή τής διανοίας δρμήν ■ ή ταπεινο

φροσύνη καταναλώσει τδντύφον ή μετριοτης ίάσεται

τής ύπερηφανία: τήν νόσον ■ τδ δ* τής άγάπης άγα-

θδν πολύν κατάλογον τών άντικειμένων κακών τής

: «ιβαεΓΒΐίο δΐιρει υί* ιιιΟΓίιυπι 83ΐΐ3ΐ)ίΙ : (1ί- ε ψυχήί άπελάσει· ταύτην γάρ ύποχωρεί τδ μίσος,

δ φθόνος, ή μήνις, ή κατ' έργήν κίνησις, ή θυμώδης

διάθεσις, ή έπιβουλή, ή ύπόκρισις, ή τών λυπηρών

μνήμη, ή τής άντιλυπήσεως ίρεξις, ή περικάρδ'.ος

τοΰ αίματος ζέσις, 6 πικρδς ίφθαλμός. Ταΰτα ή τοι

ούτων κακών άγέλη τή άγαπητική διαθέσει έξαφανΐ-

ζεται. Ούτως έκβάλλει τήν είδωλολατρίαν ή ένέργεια

τοΰ θεοΰ βουλήματος " διπλήν δέ φημι, τήν τε περ\

τά είδωλα, κα\ τήν πίρ'ι τδ άργύριον και χρυσίον

μανίαν, άπερ είδωλα τών έθνών δ τής προφητείας

ώνόμασε λόγος. Γενηθήτω τοίνυν τδ θέλημα σου, ίνα

σδεσθή τοΰ διαβόλου τδ θέλημα. Διά τ£ δέ τήν παρά

τοΰ θεοΰ γενέσθαι τήν άγαθήν ήμϊν προαίρεσιν έπευ-

χόμεθα ; "Οτι άσθενής ή άνθρωπίνη φύσις πρδς τδ

δΐιιηεΐ

ΙεεΓιοηίδ νετο 1>οηιιιη ιηαςιιιιιη ηιιπιεηιιιι ορροκίΐο-

γ ιι ιιι πΐ3ΐθΓυη) ει ϊηίιηα εχρεΙΙεί : Ιιηίε εηίηι ι »·<1ίι.

οιΓιηιη, ίηνίϋία, 8ίηιυΙΐ3δ, ίΐ'33 πιοΐυδ, 3ηίιηοδ3 :ιΓ-

ίβεΐίο, ίηδίάία), δίιηυΐαΐίη, ηιοΐεδίίβπιηι 61 ίι^υηί-

τυιη ιηβηιοηα, νίηάίεΐχ εαρίιΐο, 6ΐΙεΓνεδεεηΐί3 83η-

^υίιιίδ εΪΓϋβ εοΓ, 3εειΊ)ΐΐδ ει Ιπιευ1εηΐιΐ8 οευΐυβ,

οπιιιίδ Ιβΐίιιιη νίιίοπιηι ^Γεχ (ΙίΙεεΙίοηίβ 3ίΓει:ΐίοιΐ6

ρεΙΙίΐυΓ : ίΐ3 (ΙυρΙίεεηι ΜηπιΙ,κτοπιηι εηΐΐυηι ε]ίεί(

ε!1ίε3εί3 (ΙΚίη,ι- νοΙυιιΐ3ΐίδ ; (ΙυρΗεειη, ϊηηυβηι, Ιυπι

εΐΓϋ.ι δίιηηΐ3ΐτ3, Ιηηι οϊγοβ 3Γ§ειιΐυηι 61 3ΐιπιηι,

ίιΐ83ΐΓΐ3Π) 3ΐηυβ Ιιιιόγγπι : ςυβε μ-πιιμ ρΓορΙιεΙίειίδ

$ίηιιι1»ΐ'ΐ'3 βεηΐίιιηι ηοηιίηβνίΐ ". Γί3ΐ ί«ίΐι:Γ νοίυη-

138 ΐιΐ3, ιιΐ (Ιίβοοίί νοΙυηΟδ εχδΐϊηβυβίυΓ. δεϋ ηυβι-ε

ρΓ663ΠΐυΓ «I 3 ϋβο υοηϋπι ηο!)ίδ βη'ιππ ρΓοροβΐ- _ άγάθόν έστιν, άπαξ διά κακίας έκνευρισθεϊσα. Ού

( ιι ιιι ΐΊΐιιΙίΐ)ί;:ιΐ '.' ψπη ίηίίΓπΐ3 3(1 Ιιοηιιιη 681 Ιιυηΐ3η3

ηιιΐυΓ3, ροδΙβ3()ΐΐ3πι δβιηεΐ ρβΐ' νίΐίοδίΐηΐεηι βηβτν>ΐ3

βδΐ : ηοη εηίηι Ϊ13 Γαοϊΐβ 3 ίπ :ι 1. 1 τυΓδίΐδ 3<] 1>οηιιπι

Ιιοηιο τενεΓίίΐυΓ, υΐ 3 1>οηο 3(1 ιηβΙυιη βεεεδδίΐ ;

ηυβηιβϋπιοϋυπη εΐίβιη ίη εοΓρηΓίΙηΐδ ΐαΐϊβ Γ3ΐίο

ηηίηοάνεΓίί ρυΐεδί, ηιιοιΐ ηοη βίπαίΙί, ηεηιιε χΐ]υβ

εοηιηιο(ΐ3 3ε ΓβείΓι Γ3ΐίοηε Ιιιιη 83ηυηι οοΓριΐδ

ιικιγΙμ) οοηοχίυηι Πι , ι ιιιη ςυβ(1 ιηοΓου Ι^υοΓβνεΓΪΐ ,

83Π311ΙΓ. Νλι» ςιιί ρΐΐιΐυ 3η1ε ίη δ3ηίΐ3ΐε <Ιι·μι·Ι>;ιΐ,

νεί ρεΓ ηηυιη νυΐιιυδ νβιιίΙ ίη ρεΓίευΙυιη ηιοΓϋβ :

3ΐηιιε ηηυδ βηιοίΐιιβ βιιΐ ηεεεδδίο ΓεΙ)Γίδ Πηηίΐιιο'ί-

ηειη οπιηειη οοΓροπδ 3ε νί^ΟΓεηι εοΐνίΐ : ει εχί-

" Ρββί. οχιιι , 4.

γάρ μετά τής αϋτής ευκολίας, ής πρδς τδ κακδν δ

άνθρωπος έρχεται, καΐ άπδ τούτου πάλιν έπι τδ άγα-

θδν έπανέρχεται ■ ώσπερ κα\ έπι τών σωμάτων έστι

κατανοήσαι τδν τοιούτον λόγον, δτι οϋχ ομοίως, ουδέ

μετά τής Γσης ραστώνης, τό τε ύγιαϊνον έν νόσω γί

νεται, καΐ τδ νενοσηκδς ύγιάζεται. Ό γάρ έν ϋγεία

τέως διάγων, κα\ δι' ένδς πολλάκις τραύματος είς τδν

περ\ τών εσχάτων κίνδυνον ήλθε · καΐ μία περίοδος

ή καταβολή πυρετοΰ πάντα τδν τοΰ σώματος τόνον

διέλυσεν, καν βραχεία δηλητηρίου γεΰσις, ή παντε

λώς διίφθειρεν, ή παρ' όλίγον τοΰτο έποίησεν και

δήγματι έρπ/τοΰ, ή κέντρω τιν\ τών ιοβόλων, ή δλ*- <λζ %
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σθήματι, ή καταπτώματι, ή πλείονι της δυνάμεως Α βυιιιΐ) 3ε ραΓνιιηι νεηεηί £υδΐ3ΐυη), νεί ρεηίΐιΐδ ίη-

άδηφαγία, ή άλλω τινί τοιούτω, εϋθέως έπηκολούθη-

σεν ή νόσος, ή θάνατος· ή δε τοϋ άδ^ωστήματος

απαλλαγή, πολλοίς έπινοϊαις γίνεται, κα\ δυσκολίαις,

και τέχναις ίατρικαΐς, έάν άρα χβλ γένηται. Αιά

τούτο προς μέν τδ κακόν ήμϊν της δρμής γινομένης,

ού χρεία τοϋ συνεργοϋντος, αυτομάτως έν τω Οελή-

ματι ήμών της κακίας έαυτήν τελειούσης · εί δέ πρδς

τδ κρεΐττον γένοιτο ή όοπή, τοϋ θεοϋ χρεία τοϋ τήν

έπιθυμίαν είς Εργον άγοντος. Δια τοϋτό φαμεν · ότι

Επειδή θέλημα ήου εστίν ή σωφροσύνη, έγώ δέ σάρ

κινες είμι πεπραμένος ύπδ τήν άμαρτίαν τή σή

δυνάμει κατορθωθείη μοι τδ άγαθδν τοϋτο θέλημα *

ούτως ή δικαιοσύνη, ή ευσέβεια, ή των παθών άλ-

λοτρίωσις. Ή γαρ τοϋ θελήματος φωνή, πάσας γενι

κώς έμπεριλαμίϊάνει τάς άρετάς, κα\ τά καθ' ϊκα-

στον τών έν τω άγαθώ νοουμένων, έν τω θελήματι

τοϋ θεοϋ θεωρείται. οοιιΐϊηςηΐ : Ϊ13 ]ιΙ8ΐΗί8, ρίε13δ, 3 νίΐίίβ »Ιίβΐ)3ΐίο.

Νηπ» νοίιιηίαιίδ ΥθοαΙ>ιι1ιιιη £6ηβΓ3ΗΐβΓ οιηηεδ νίι-ΐυΐεδ ίη 86 εοηιρι·εηεη(1ίΙ , 30 ςυ* βίηβίιΚιΙίη)

1>οηο ϊηίεΙΙΐ^υηΐυΓ, ίη νοίυηίαΐβ ϋεΐ οπιηί3 3ηίηΐ3(ΙνεΓΐυηΙιΐΓ.

Αλλά τ£ Βούλεται ή προσθήκη τοϋ λδγου, Ός έτ δειΐ ηιιΐιΐ δ\1)ί νιιΐΐ 3(1]οεΙίυ νβΓϋί, 5ίί«< ίη ίΐί.ο

οΰρανψ καϊ έ.τΐ της γης; Τάχα μοι δοκεϊ τών (3αθυ- «ι ίπ /βιτα ? ΥΐϋεΐυΓ ιηίΙΓι δεΓηιο ηΐϊςυβηι ΓϋΓΐ388ο

ιειίίείι, νεΙ α,υίη ίιΐ Γαείβι, ρ,ιπιηι βϋβδί : εί ηιοτδυιη

δεΓρεηΐίδ, 3υΙ 3ευΙευηι νεηεηβΐί »1ϊου]υ3 ηιιίηιαίίβ,

3υΙ ΙίίρΜίιιι, 3ΐιΙ πιίηαιη , 3υΙ Ι»Γ)?'πΐ8 ψι.Ίΐη νίΓ89

Γειτε ρπ88ϊη( 8ΐιιηρ(υιη εΐΐηπη, 3υΐ βΐίςυίά .ίΙιιιιΙ

ε]υ8ΐ»ο(1ΐ, 8ΐ3ΐίη> νβ! ηιοιΊιυδ δεα,υίΐιιι*, νεί πιβτδ :

ηΐ ιιιοιίιί ρπιίΐίπαΐίο πιιιΐΐίδ βοΙεΠίΙιιΐδ ίηνεηΐίδ ει

Γ3ΐίΰηίΙιιΐ8 εχεο§ίΐ3ΐίδ, ηιυΐΐα ευιη (ΙϊΩιειιΙίαΙβ, ε*

3ΓΐίΙ)ΐΐ8 πιεαΊείβ οοηΩοϊΙυΓ, 8Ϊ ΓοτΙε εΐίβηι οοηΓιεί

ρθ88ΪΙ. ΙιΙείΓοο οιιπι 3(1 ιιι 1 1 ιι ιιι φίΜπη 30 νίΐίυιη ίη

ηο&ίδ ΠΐίΙ ηρρείϊΐιΐδ, ηοη ορυβ ε8ΐ 3ΐ1]υΙθΓε, ςιιίρρο

ίη νο1ηηΐ3(ε ηο8ΐΓ3 νϊιίοδίΐβίε 8είρ83ΐιι υΙίΓΟ ρπ-ίϊ-

εϊεηΐε ; ηιιο(1 δί ίη ηιείίυδ ίηοΐίηβιίο Ιίηΐ. ϋοο ορυ$

εβί, ςιιί δΐιιΗίυη) εί (Ιεδ'κίεπυα) 3(1 ορυδ ρεηΐυεβΐ*

ΓΓορΐεΓε3 (Ιίαπιιΐδ : Οποηίιπιι τοίυηΐββ ΐικι (ειηρε'

' Γ3ΐιΓΐ3 εβί, ερο νεΓΟ εβΓηεαβ βυηι, νεηύίΐηδ βιιΐ)

ρεεεηΐιιη), νϊτΐιιΐε Ιιΐ3 ηκο ϋοηβ ιηίΐιί νοίιιηΐηβ

τέρων τι δογμάτων ύποσημαίνειν ί λόγος, καίτινα ποι-

εΐσθαι διδασκαλίαν θεοπρεποϋς διανοίας έν τή θεωρία

της κτίσεως. "Ο δέ λέγω τοιούτον έστι'Μεμέρισται πάσα

ή λογική κτίσις, εΓς τε τήν άσώματον κα\ τήν ένσώ-

ματον φύσιν. "Εστί δέ αγγελική μέν ή άσώματος ■ τδ δέ

Ιτερον είδος ήμείς οί άνθρωποι. Ή μέν ουν νοτ,τή, άτε

ίή τοϋ βαροϋντος κεχωρισμένη σώματος (τούτου λέγω

τού άντιτύπου τε καϊ εις γήν Βρίθοντος ) τήν άνω

ρΓοΓυηιΙίοΓεηι ίικΚοβΓε δεηΐεηΐίβηι, εί <|ΐΐ3ηΐ(1αιη ρεί'

οοηίοιηρίβΐίοηεηι ΟΓβα,ΙηηΒ ϋίν'ιηί ίηΐεΐΐεείυδ ΐΓβ^β·

Γε άοείπηίϊη. βαοά .ίπΙοπί άκο, 1«1β ββΐ : Οηιηίβ

εΓ03ΐϋΓ3 Γ3ΐίοη3ΐΪ8 ρβπϊπι ΐη ίηεθΓροΓβ3ΐη, ραΓίϊηι

ίη ουΓροΓεβηι η3ΐυΓ3ηι άίνίδ» 881. ΕδΙ βυΐεπι βηςε^

Ιίε» ςυϊ<1βπι ίηεοΓροτεα : αΐΐβτα νβΓΟ βρεείβ ηοβ

Ηοηιίηεδ δΐιηιηβ. Λιςυο ίΙΙα ςίιΚΙεηι ηυχ, ίηοοΓροΓββ

ευ ηι βίΐ, 8θΐ3 ηιεηΐε ΓοηιρΓοΙιεικΙίΐυΓ, η ι ηυχ ιιΐιηϊ-

λήξιν έπιπορεύεται, τοις κούφοις τε καϊ αίθεριώδεσι Ε τυιη 3 £Γ3ναηΐ6 εΟΓροΓε τειηοΐβ 3ΐ(|ΐικ 8ε]ιιιιε(3 βίΐ

τίποις ένδιατρίβουσα, έν έλαφρά τε κα\ εύκινήτω τ?)

φύσει · ή δέ έτέρα διά ττιν τοϋ σώματος ήμών πρδς τδ

γεώδες συγγένειαν, οΤόν τινα Ιλύος ΰποστάθμην, καΐ'

άνάγκην,τδν περίγειον τούτον εΓληχε βίον. ϋϋκ οΤδα

μέν ό τι,τοΰ θείου "ουλήματος διά τούτων οίκονομούν-

τος, είτε πάσαν πρδς έαυτήν οίκειοϋντος τήν κτίσιν,

ώς άν μήτε τών ουρανίων υψωμάτων ή κάτω λήξις

άμοιρήσειε, μήτε δ οΰρανδς καθόλου τών κατά τήν

γήν άμοιρήσειεν, ώς άν γένοιτο τις διά τοϋ άνθρω-

πίνου πλάσματος Ικατέρω τών στοιχείων μετουσία

ιών έν θατέρω νοουμένων, τοϋ τε νοερού της ψυχής,

οπερ δοκεϊ συγγενές τε κα\ όμόφυλον τών κατ' ουρα

νών είναι δυνάμεων, τοις γηΐνοις σώμασιν ένοικοϋν-

τος, τή; οέ γεηράς ταύτης σαρκδς έν τή άποκατα-

στάσει τών πάντων έίς τδν οϋράνιον χώρον τή ψυχή

συμμετοικιζομένης. Άρπηγι\σό^ιεθα γάρ , καθώς

φησιν δ Απόστολος, έν >·ε~έΛαις, ε'ις άχάντησιν

Τοϋ ΚνρΙον , είς άέρα, χα\ όντως πάντοτε σίΎ

ΚνρΙφ έσόμεΟα. Είτε ουν τοϋτο, εΓτε τι έτερον παρά

τοϋτο της τοϋ θεοϋ σοφίας οίκονομούσης, έν τή δι

πλή ταύτη ζωή μερισθείσα πάσα ή λογική διήρηται

φύσις, ή μέν άσώματος τήν ούράνιον λα/ούσα μακα

ριότητα · ή δέ διά σαρκδς είς γήν έπιστρεφομένη, διά

τήν πρδς αϋτήν οίκειότητα. Ή μέν τοι τοϋ καλού τε

και άγαθοΰ έπιΟυμία, δμοτίμως έκατέρα συνουσιώθη

τή φύσει, κα\ τδ αύτοκρατές τε Υα\ αΰτεξούσιον, κα\

(άβ Ηοε ΙοηυοΓ άυΓο, Γεηίΐεηΐί, 30 ροηάβΓβ ειιο »ά

ΙβΓΓ3ηΊ νεΓ^εηΙε 8θΓροΓε),ρεΓ δΐιρεΓβηι ρβΓίεηι οΐ)-

τβηβίατ ίη ΙενίΙηΐδ ε( «ΗΗβΓβΙι Ιοείδ, ϊαιιηοπιΐΜ ίη

3£ίΓι βΐ βχρβάΐΐ» η3ΐυΓ3 ; 3ΐΙεΓ3 νετο ρΓορίοΓ εοΓροηι

ηοδίπ ευπι Ιβιτβ* π.ίΙιιγλ εο^ηβΐίοηβηι, Οηηυ.ιιη

Ιίιηί ει Γχείδ ςιιούίίβηι βεάίπιεηΐιιπι, Ηίτηο ΐβΓΓβ»

δίΓβηι νίίβηι ηεεεδ8ίΐ3ΐε ΒΟΓίίΙ» εβί. ΗαικΙ εηηίίΐεπι

βοίο ςαίι] ρβΓ Ιι%ε ϋίνίηα νοίηηΐββ άίδροδίιεπί 38

(ΙβδΙίηα νβτίΐ, δίνε οπιηειη δίΙ)ί ογοπΙπιμπι εοηδοείβΓϋ

βΐηιιβ οοηείΙίβΓε δΐυάυεΓΪΙ, υΐ ηεηυβ ίηΓεΓηβ ηαίικα

εοείεδίίυηι αΐιϊΐιι ϋ'ιηυπι, πειμιε εοείιιηι ΐβΐΓβη>ηιη

Γ8ΠΙΠ1 ρεηίΐυδ εχρενβ 88881, υΐ ρεΓ Ιιοπηίηίδ Γογπιβ-

Ιίοηειη 3ΐςοβ εοηάίιίοηβηι ιιΐΓΪςηβ εΐεηεηΐο ββΓβΐ

1^ βΐίςυί ρ3Γΐίείρ3ΐίο βοπιιη ψιχ. ίη αΙΙβτυίΓΟ ίηίεΙΙί-

βΐιηΐυρ; ευηι εί 3ηίηΐ3, ςη:ε πιειιΐε εοηδίβΐ, φΐ3>

πιεηβ ηΟίηίδ εί εο^η3[3 εηοΙεβίίηηι νίηιιΐυηι εβδβ

τίάβΙαΓ, Ιεττβηίβ εοΓροΓίϋιιβ ίιιΐιαίιίΐβΐ, ε( 1)860

Ιεπτββ 08ΓΟ ίη ΓββΙίΙυΐίοηε υηίτβΓδΟΓυηι ίη ιοΰίοδίεπι

Ιοευιη ηη3 ουηι ηη ϊ η ι α ΐΓηηδηιίβΓΟί. (Άαρΐετηντ

εηίιη, υΐ ίη(]υίΙ Αροβίοΐββ, »ι ηηΙ>ϊΙ>ιι$, ίη ομηπημ

7)οΐίΐίηι\ ΐη αετεηι,εΐ $ίΰ ιεηιρβΓαιηι Οοηιίηοετίηιηί".)

δϊνβ ί^ίΐιΐΓ Ηοο, δίνε 3ΐί(]υί(1 αΐίυά ρπβιβτ Ηοο άινϊ-

ΐ)3 δβρίεηΐΐβ ϋίδροηεηΐε, ίη Ιιηηε Αυρίίοοιη νίΐβπ)

δβεΐί οηιηίδ η3ΐιΐΓ3 ΓβΙίοηαϋδ βΐηυε (Ιινίδ.ι βδΐ, ιιη»

ί(\ιί(1εηι ίηΐΌΓροΓεβ, ςιυε οοείεδίεηι ΙιεπιίΙικϋηειπ

80Γΐίΐ3 681 «118Γ3 νβΓΟ, (]ΗΧ ρΓΟρΙβΓ »Πϊηίΐ3ΐβαΙ

Μ 1 Τΐ>ε8δ. ιν, 16.
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ς ιι η ιιι οηηι εβ ΙιαΒβΙ, ίη ΙβΡΤ3 ρβΓ εαι·ηεη> οεουρ.Κ» Α πάσης άνάγκηςέλεύθερονΓσονέπ'άμφοΐν δ τοΰ παντδς

081 : νοπιπιίαηιοιι 1>οηί ει Ηοιιβ&ΐϊ δΐιιιΐίυιη χςυβϋΐβΓ

ιιΐΓίιιβιμίΒ η;ιΙιιι:β εδδεηΐί% δϊηιυΙ ίηδίΐιιηι βΐ 311ΓΪ-

1>ιιΐιιτη β8ΐ, ρΐεηαιιιςυβ ίίβηι αε δΐιττιπτιαιη ίη βεδβ ρο-

Ιι>8ΐ»(βηι, βΐ αϊ) οηιηί ηβοβίδίΐΛΐβ Ιίίκταιη νοΙυηΙ»ΐεπι

ΐ ιι υ(ΓΪ8(]αε ρίΓβηι Γεηιηι πη'ιν6ΐ·*3ΐ·υηι ρηεβεδ είΓε-

οίΐ, υΐ ηηϊηιί ΙίΙιείΌ ςιιοιίηπι αι υίΐι ίο βΐη,ιιε ρΓορο-

8ί(ο Γε£»ΙιΐΓ ηιιίι1(|ΐιί(1 Γϊΐίοηβ ραηΙβΓ αε ιτιβηΐβ Ιιο-

ηοΓΒΐιιιη εδί. δε<1 δυρεπΐ3 ςιιίιίεηι νϊΐα ρβηίΐιΐδ 3

ιιεη,ιιίΐί» αΐηιιβ νίιίοδί(3ΐε ριιτα 681, αε η'ιΐιίΐ ςιιϊιΐ-

<|ΐιαηι βχ ϊΐβ ςυχ εχ ιοηίΓαιίο ίιιΐεΙΙί£ΐιιιΐυΓ ευιη

«11:* νίΐ3 ευηνεΓβαΐυτ βίςηε οοπιιιιυηίοηοηι ΙιβϋεΙ,

86(1 οπι ηϊδ νί(ίθ8ΐΐ8 ρβπιΐΓΐιαΙιΐδςυε ιηοΙυβ εΐ 3Πε-

εΐιιβ, ηπίυυβ ΓεΙιιιβ βειιιΐδ Ιιιιιιιβηυιη οοηοχίιιηι 681,

ρεΓ ϊηΓεΓηαηι νίΐβιη νβ^ηΐιιτ εΐ οόειταΐ. ϋιιαιη

έπιστάτης έποίησεν, ώς αύτονόμω τιν\ προαιρέσει

οίκονομείσθαι πάν δσον λόγω τε κα\ διάνοια τετίμη-

ται · άλλ' ή μέν άνω ζωή, καθαρεύει πάντη κακίας,

χαί ούδέ εν εκείνη των έκ τοϋ ένάντίου νοουμένων

συμπολιτεύεται· πάσα δέ έμπαθής χίνησίς τε χοή

διάθεσις, τήν κάτω ζωήν περιπολεί, έν οΤς έστι τδ

άνθρώπινον. Δια τοΰτο τήν έν ούρανοίς των άγιων

δυνάμεων πολιτείαν άμιγή κακίας, κα\ παντδς τοΰ

έξ άμαρτίας μολυσμοΰ καθαρεύουσαν, ό θεδπνευστος

έπίσταται λόγος. Παν δέ όσον έκτος τοΰ άγαθοϋ δι'

αύτής της άναχωρήσεως αύτοΰ/παρυπέστη κακόν, λΆ&Ό

περ\ τήν κοίλην ταύτην ζωήν, 6Τόν τις τρυγία τε καΐ

ιλύς συνερ\όΰη, ί) μολύνεται τδ άνθρώπινον, πρδς τδ

κατιδεΐν τδ θείον της άληθείας φως διά τοΰ τοιούτου

οΙΐΓβηι 03πι ςυ« ίιι οοείίβ β8ΐ βαπεοππη νίΠυΙυηι σκότους έμποδιζόμενον. Κί τοίνυν άπαΟής μέν ή ύπερ-

νϊιιιη 3 ιιεηυϊΐίβ βΐηοβ νίΐίοδίΐαίε νβειιαιιι ει »Ι)

η ιιι ιι ϊ ρεεεβίοπιιη ηΐ3ειιΙ;ι ίηίοβίΜΐη »ε ριΐΓβιη βδδβ

ηονίΐ (Ιίνίιιίΐιΐδ ρΓΧίΙϊεΐα δετίρΐυΓ3. ΟΛίίοΌ,ηίιΙ αιιΐβη»

εχΐΓ3 Ιιηηιιιη ρβΓ ϊρ83ΐη .ιύ εο βεοβδδίοηβιη πι3 Ιιι ιιι

δΐιΐι'ιίΐ 3ΐ<|υε δυδεερϊι, οίιεβ εοηεβνβηι 3ΐςιιε ιΙερΓΟδ-

83111 Ιιιηετίΐβπι, δίειιΐί ΐ|υ32ά3ηι Γχχ εΐ Ιίιιΐϋδ οοη-

ΠιιχϊΙ, ηυα ΓβΙίοιιβ ϊηηυίιιαίυΓ §εηιΐϊ Ιιυιηβηυιη,

ηιιο ηιϊηυδ (Ιίνίηυπι Ιιιηιβιι τεηΐβΐίβ ίηίπεηΐυΓ, ρεΓ

β]ιΐ9παο<1ϊ (εηεΙ)Γ38 ϊηιρειίίιυπι. δϊ ί^ΊΐιΐΓ βηρηπιβ

(|ΐιίιΙβιη νίΐ» αβ βΟεεΙίουδ ει νϊΐ'ιϊι ν»ευ», ίηΐε£Γ3

31(1Π6 ίηοοΓΓυρΙα εβί ; νηπίδ αυΐβπι αΟβεΙϋιυδ εΐ

ίΟΓυιηηίδ ιΙεηιβΓδα εδί 1ιπ]υδ ΙεΓΓβηχ νϊΐβΐ πιϊδβηβ,

ηΐίΐιιιίοδίυιη Γυβτίι ςιιοιΐ δΐιροπιί ηιιίάεπι νίια, υΐ-

ροΐβ 3ϋ οηιηί πιβίο ρυτα, ρβΓ Ιιυηβιη

ϋβϊ ρΓ08ρ6Γβ 6Χί§31ΙΙΓ 3ΐ((1ΐε Γ8{·3ΐϋΓ.

ιιιαίυιη ηοη 681, Ιιοηιιηι ρΓΟΓδίΐδ εββε ηεεεβββ 881 :

ηοδίτβ αυΐβοι νϊΐα, ειιιη οοηιηιιιιιίοιιε ει υδΐι ϋοηο-

ηι:η βχείϋεΓίΐ, βίηιιιΙ εΐίαιη εχείαΊι ϋίνίηα νοίιιηΐηΐβ.

ΙϋείΓεο ρβΓ οΓ.ιιίοιιβιη (ΙοεεπιυΓ, ίΐ3 3 ιιιβίο νϊίοπι

ΙΙ081Γ3ΠΙ 6ΐρυΓ^3Γβ, ϋΐ 3(1 βϊιιιΗΊιικΙ ϊηβιτι οοείοδίίδ

νίΐ* ϊιΐδΐϊΐυΐί, βΐϊαηα ίη ηοΐιίδ 3ΐ)δ(|υε υ 1 Ιο ίηιρεϋί-

ηιβιιιο νοΙυη(3δ ϋεί εχεΓεεαίυτ, ρεηικίε 36 δί ςαΐβ

ο"Ίο»1: ΟιιβιηαϋηιοαΊιιη ίη ΙΙίΓοηίδ ει ρπηείρβΓώυδ,

εΐ ροιεδ(3ΐί1>υδ, 61 άοπιπίΒΐΊοιιίΙηΐδ, ει οηιηί δυρΓ3-

τηιιηιίαηο βχβΓοίΙυ ΓιΙ νοΙυηΐ3δ Ιυβ, ηΐ3ΐί1ία βΐηιιε νί-

Ιίοβίΐαίε ηιΐδηυβιη οοηί βεΐίοηεηι ίιηρειί'ιεηΐβ : ίΐ'3

κειμένη ζωή καΐ άκήρατος, παντοίοις δέ πάθεσι καΐ

ταλαιπωρίαις καταβεβάπτίίται ή άθλιότης της ώδε

ζωής· δήλον άν εΓη, δτι ή μέν άνω πολιτεία, άτε

παντδς κακοΰ καθαρεύουσα, έν τω άγαθφ θελήματι

τοΰ θεοΰ κατορθοΰται · Ινθα γάρ κακδν ούκ έστιν,

άνάγκη πάσα άγαθδν είναι ■ ή δέ καθ' ήμας ζωή της

των άγαθών μετουσίας έκπεπτωκυϊα, συνεκπέπτωκεν

κα\ τοΰ θείου βουλήματος. Διά τοΰτο έν τη προσευχή

διδασκόμεθα , οΰτως ήμων τοΰ κακοΰ τήν ζοιήν έκ-

καθαρθήναι, ώς καθ' δμοιότητα της ουρανίου δι

αγωγής, κα\ έν ήμϊν άνεμποδίστως τδ θέλημα τοΰ

θεοΰ πολιτεύσασθαι , ώς άν τις λέγοι ■ δτι ΚαΟάπερ

έν θρόνοις καΐ άρχαΐς, κα\ έξουσίαι; , και κυρ ιό-

νοΙιιιιίΛΙβιιι ^ τησι, καΐ πάση τϊ) ΰπερκοσμΕω δυνάμει γίνεται σου

υΐ)ί εηίηι τδ θέλημα, μηδαμοΰ κακίας παραποδιζούσης τοϋ

άγαθοϋ τήν ένίργειαν ' οΰτω κα\ έν ήμΐν τδ άγαθδν

τελειωθείη, ίνα πάσης κακίας έκποδων γενομένης,

διά πάντων ή τδ θέλημά σου ταΐς ψυχαϊς ήμών κατ-

ευοδούμενον. Άλλ' ώς άνθυπενεγκόντος τινός · Κα\

πώς έστι δυνατδν τήν έν ταΐς άσωμάτοις δυνάμεσι

καθαρότητα, τοις διά σαρκδς. τήν ζωήν είληχόσι κατ-

ορθωθήναι, έν μυρίαις φροντίσι διά τάς σωματικάς

χρείας της ψυχής έμβαθυνούσης; Διά τοΰτό μοι δοκεΐ,

καθάπερ λύων τήν τοιαύτην άμηχανίαν, τω έξης λόγφ

τδ δοκοΰν δυσχερές πρδς τήν προκειμένην σπουδήν

ύπεκλύσαι.

Ιιοιιιιιη (Ίίαιιι ίη ηοΐιΐδ ροΓΠοίαΐηΓ ει βΙΐδοΙνηΙιΐΓ, ιιι ε ιηβιίίο δυϋΐαΐ» οιηηί ηιαίίΐί» ηΐ(]ΐιβ ηοηιιίΐία, >·ο-

Ιυηίαδ Ιυα ίη ΐηίηαίι ιιοδίΓίδ ρεΓ οιιιηί3 ρΓΟδρεΓο δΐιεοειίαΐ. δεά ςυ3δί βΐίηιιίδ εχ 3(1νει°δθ 8ΐιΙ)]ϊ«.-ΐβη(1ο

3(ΐ]ΐιε ορροηοηιΐο οΐίχίδδεί : Ει ςιιί <ίη·ίι ροΐεδί η( ΪΙΗ ηυίϋηδ β» 80Γδ ουίί^ίΐ, "ΜΙ νίίαιιι ρεΓ «"ΐηιβιιι

οχίρηηΐ, εαηι ςιιχ ίη ίηεοΓροΓείβ νΪΓΐυΐίΙιιιβ εδί ριιηοίειιι 3δδεηυ3ηΙηΓ, ουιιι, ρτορίοΓ εοΓροΓίδ ηβ-

ι:68δ3Γίθδ ιΐδΐΐδ αηίηια ίηηαηιβΓίΐ ευΗι ιΙεηιεΓδα δίΐ ? Μήκο ιηίηί νίιίεΐιιΐ' Ιαηςυαπι (ΙίδεηΙίειίδ ε]υδΐιιθ(1ί

ριτρίμχίΐίΐεπ), ίιΙ ηποιί 3(1 ρΓηροδίΐιιηι δΙυιΙίυιη-ο'ίίΠείΙε νίιΙευαΙιΐΓ, 86ΐ]ΐιειι1ί 0Γ3(ίοηε ϋίδδοΐνίδδο.

ΟεΠαηι εηίηι δ13ΐ)ίΙοηιη(ΐε δΟιΙεηΙίαιη ορίιιΟΓ ειιηι ϋ Δόγμα γάρ οΐμαι διά τούτων των λόγων ήμΐν ύποτί-

ιιουίδ ρεΓ Ιιϊοο νεΓΐ)3 ΐΓ3(ΙεΓε, ηιιί1)υδ ςυοιίϋίαηιιιιι Οεσθαι, έντωτδνέφήμερονάρτοναίτεΐνπροστάξαι,οτι

ρπηΛίιι ρκίενε ηοδ ]υΙιοΙ : ςιιοιΙ ιιίηιίηιιη ΓΓυ^»1ίι»β

ει ιιΐΡΐΙίοοΓίΐηδ, ςηηηΐιιιιι ΚΙίηβΙ Λ<ί Γβϋοηεηι \3-

ειιϊΐΛΐϊδ βίΓεοΙυιιηι οι νίΐίοΓυπι, οϋδβςικΊΐΐΓ εί Γβ-

ουΙΙΐΐί ευί ηαΙιΐΓ» ηΐΐιίΐ (Ιεβδί. Μοη ειιίιη ηηςοίυδ

ίη οηΐίοιιϊΐΜΐβ' 3 Οβο ρείίΐ δίΙ)ί ρηιιειη δηΐιηιίηί-

8ΐι·3π, ςιιοηίβηι ρΓκίΐϋΐιι» οδΐ η.ιΙιίΓα ί|ΐΐ9Β ηϋιίΙ εα-

ηιηι Γ8ΓΠΙΙ1 ηιηρΙΊιΐδ οριΐδ ή3ϋε»1, δθ(1 Ιιοιιιο ρεΙϋΓβ

]π1ιγΙιιγ, ρΓορΐ6Γ63 ψιοιΙ ίιΙ (|ΐιο(Ι εταεϋίΐιΐΓ 60

ιΐυοιΐ ιερίβαί οηιηίηο οριΐδ Ικώε.ιΐ ; ηαιιι Πιιχη αΐ-

τώ άνενδεεϊ κατά τήν φύσιν, τδ όλιγαρ/ές τε κα\ μέ-

τριον κατά τδν της άπαθείας λόγον συνεξισοϋται. Οΰ

γάρ αιτεί τον θεδν έν ταϊς προσευχαϊ; ό άγγελος τήν

χορηγίαν τοΰ άρτου, δτι άιτροσδεή κέκτηται των τοι

ούτων τήν φύσιν αίτεΐν δέ προσετάχθη ό άνθρωπο;,

διότι τδ κενούμενον έπιδεές τοΰ άναπληροΰντος πάν

τως εστί. 'Ροώδης οέ και παροδική της άνθρωπίνης

ζωής έστιν ή σύστασις, άντ\ τοΰ έκποιηθέντος τδ άνα-

νεάζον έπιζητοΰσα. Ό ουν πρδς τήν της φύσεως ύπ-
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ηρεσίαν βλέπων, κα\ μηδέν έςιο τοϋ άναγκαίου 8;ά Α Ο,αε ΐΓαηδίΙΟΓίο νϊΐ»; Ιιυηιηηχ ΐΌΐκΙίΐίο εδί, ρΓΟ εο

τών ματαίων φροντίδων έπισυρόμενος, οΰ πολύ της

αγγελικής πολιτείας έλαττωθήσεται, τδ άνενδεές έκεί-

νων καθ' έαυτδνιή όλιγαρκία μιμούμενος. Δια τοϋτο

ζητεΐν προσετάχθημεν τδ πρδς τήν συντήρησιν έξ-

αρκοΰν τής σωματικής ουσίας· Τύν άρτον δός, τφ

θεφ λέγοντες, ού τρυφήν ούδέ πλοϋτον, ούκ εϋανθεϊς

άλουργίδας, ού τδν έκ χρυσίου κόσμον, ού τάς των

λίθων αύγάς, ού τά έξ αργυρίου σκεύη, ού γης περι-

ουσίαν, ού στρατοπέδων αρχήν, ού πολέμων τε κα\

έβνών ήγεμονίαν, ούχ ίππων τε κα\·βοών άγέλας,

καΐ τών άλλων βοσκημάτων πλήθη πολλά, ούκ άνδρα-

πόδων περιουσίαν, ού τήν εν άγοραΐς περιφάνειαν,

ού στήλας, ούκ εικόνας, ού τά έκ σηρών υφάσματα,

ού τά έκ μουσικής ακροάματα, ούδέ τι τοιούτον ούδέν,

ιιοϋ εοιίδΐιηιρίιιιη ει εχει·εΐυηι εβί, 'ιά φαοΛ ι·εηο-

νεί ΓϋηυΪΓβη». Οαϊ ίξίΐιΐΓ ;ιϋ ιιηΐυι-χ ππηίδίει-ϊυιη

Γεβρϊείι, 61 ηίηϋ ρΓχίβΓςυαηι ςηοά ηεεεδδε ββΐ ρβτ

νβιΐ28 οαηβ ϋεβίιΙβΓβΐ αίςυβ Γβηιιίτΐι, ηοη αιιιΙΙυιη

ϊηΐϊβ νϊίαιτι 3ΐΐ£βϋα»πι επί, άιιηι βιια Γηι^ηΐίΐηΐβ

ίΙΙοπιιιι εορί3πι ηυΐΐα τε &ηιρΗιΐ9 εςβηΐϊαιη ίηιίΐα-

Ιβγ. Ιιΐοίιχο ςυ»!Γ6Γ6 ]ηηεηιυι· \ά ςυοά Β3ΐίβ δίΐ 3(1

ηαιαηπι εοΓροπβ οοιιβεΓνβηάϋηι. Ραηεηι <1α, *Λ

ϋειιιη ϋϊεεηΐεδ, ηοη Ιυχυηι, ηοη άβΠοϊαβ ηεςυε

(Πνίιϊβδ, ηοη Ποπιΐ3δ νβδίεδ ρυι-ριΐΓβαβ, ηοη ΟΓηα-

ηιεπΐ3 3ϋΓβ3, ηοη Ιαρϊϋυιη ΓυΙ^οι-εδ, ηοη νκδβ 3γ-

§6ΐ)ΐβ3, ηοη Άζή εορϊιηι 30 ΙβΐίΐυυΊηεπι, ηοη ίηι-

ρεηιιπι εχεΓεϊΐυυιη, ηοη ΙιεΙΙοιυιη ει ββηΐϊιιηι ρηε-

ίεεΙϋΐ-38, ηοη εηυοί'υπι ({ΓΡ865> ηοη 1>οι1ιη 3Γηιειιΐ3

δι' ών άφέληται ή ψυχή τής θείας τε χα\ προτιμοτέ- » Γ«1ίςϋθΓυιη(|ΐιο ρεεοππη ηιαςιιαηι ωυΐΐίΐιιιΐίηεηι ,

ρας φροντίδος , αλλά τδν άρτον. Όράς τδ πλάτος τής

φιλοσοφίας ; δσα δόγματα τή βραχεία ταύτη φωνή

περιείληπται ; μονονουχί φανερώς έμδ'οάδιάτοϋ λόγου

τοις έπαΐουσιν δτι Παύσασθε,οί άνθρωποι, περ'ι τά

μάταια ταϊς έπιθυμίαις διαχεόμενοι ■ παύσασθε τάς

των πόνων άφορμάς καθ' ύμών αύτών πλεονάζοντες,

μικρόν εστί σοι τδ τής φύσεως δφλημα · τροφήν χρεω-

στείς τω σαρκίω σου, πράγμα μίτριόν τε καΐ εύπό-

.ΙΞΙί, ριστον, εί πρδς τήν χρείαν/βλέπεις. Διά τί πολυπλα-

σιάζεις κατά σεαυτούτούς'φόρους; Υπέρ τίνος τοσού-

τοις δφλήμασι σεαυτδν φέρων ύπέζευξας ; άργυρον

μεταλλεύων. κα\ χρυσδν όρϋσσων, και τήν διαφαίνου-

σαν ύλην άναζητών ; Ής άν σοι διά των τοιούτων 4

ηοιι ιη3ηείρίοΐ'υιη οορίαιη, ηοη οΐβπΐυϋίηειη ακμιβ

βρΙεηοΌΓεηι ϊη Γογο, ηοιι εο1υηιιΐ3δ, ηοη δΐ3ΐυ3δ,

ηοιι ρβηηοδ βεπεοδ, ηοη ιηιιβίο αοτοαιηαΐα, ηεα,υε

ςυϊ(1(|υ3ΐιι (3ΐε, ρεΓ ςυιε 3ΐΓιιι>3 3 οΊν'ιιΐ3 30 ροΐίοη

ευΓ3 3ϋ8ΐΓ3ΐιίΐυΓ, δεί ρϊηεηι. Υίϋββ Καίίικίίηειη 61.

υ1>εΓΐ3ΐεηι ρήίίοδορηίβε ? ςυυΐ δεηΐεηΐίκ: ϋΓενί Ιιβο

νοεε εοιηρΓεΙιεη(1:ιηΙιΐΓ? Ιαηΐιιιιι ηοιι βρει-ΐε ρεΓ

ή3ηε θΓ3ΐίοηεηι εΐηιικιΐ ίηΐε!1ί{;ειιΐίΙιυ8 : Ι>ομιπι<·,

ο ηοιηίηεβ, εΐκ> Γ68 ναιΐ3$ ευρίιΐίΐιιΐίυυβ ιΙίΠΊιιιιΙΊ

3ε (ΙΪ8ΓιηεΓί : άε&ίηίΐε ΙαΙ>οΓυιη ;κΚ, ι >ιι>; νοΒηιεί-

ίρ$08 ε»υ838 εί ηαΙβηαβ αεειιιιιιιΐ3Γε, εχί^ιιυηι

68(, ςαυϋ ιιαίυτκ ι1ευε8, είοιιιιι ιΐεϋεβ ( λππιιιιΙ.γ

Ια*, Γβπι ει η\οϋ'ιθ3ΐιι ει ρ»Γ3ΐϋ ΓαείΙεπι, δί ϋβυηι

διηνεκής ούτος φορολόγος ή γαστήρ τρυφώη· ήί τδ ^ εί ηβΟβββϊΚΙβπι ίηΐιίβηβ; ειΐΓ 3ι1νεΓ8ϋ8 ΙεηιεΓιρ8ΐιηι

χρέος άρτος έστ'ιν, δ άναπληρώντδ ένδέον τω σώματι. ηΐυΐΐίρΐίοβ ΐΓίΙ)ϋΐ3? ϋιι]ιΐδ Γβϊ ξΥΆΐ'α Ιοί ύευίΐίδ

Σϋ δέ εις Ινδούς έμπορεύη , καΐ βαρβαρική παρα

κινδυνεύεις Οαλάσση, καΐ ένιαυσίοις ναυτιλίαις σεαυ

τδν δίδως, ίνα τοις έκεϊθεν άγωγίμοις τήν τροφήν ήδύ-

νης, ού σκοπών δτι μέχρι τής ύπερώας ή των ήδυσμά-

των αίσθησις τδν δρον έχει. Ωσαύτως δέ τδ εύφανές,

τδ εύπνουν, τδεύστομον, ώκύμορόν τινα και άκα-

ριαίαν παρέχεται τή αίσθήσει τήν χάριν " άπδ δέ τής

υπερώας άδιάκριτος τών έμβαλλομένων ή διαφορά,

δμοτίμως τά πάντα τής φύσεως πρδς δυσωδίαν άλ-

λοιούσης. Όράς τδ πέρας τής άψοποιίας ; Όρϊς τό

αποτέλεσμα τής δψαρτυτικής μαγγανείας ; Τδν άρτον

αίτει διά τήν τής ζωής χρείαν, τούτου σε όφειλέτην

έποίησεν ή φύσις τώ σώματι. Τά δ' δσα παρεύρηται

ηιυΐΐίρΐί

ΐε'ιρΒυιιι ο1>1ί);3ΐυηι 3ΐηυε 8ΐιύ]εεΐυιη ϊβ, 3Γςεπ(υηι

8ϋΐυΐ3ΐΐ8, αυΓυιιι ΓοοΊεηδ, εί ΓιιΙ^εηΐεηι τηαΐΟΓΪαιιι

Γ«ςυίΓειι8? ιιι Ιίυί ρεΓ ε]υ$πΐ0(1ϊ Γ68 ρεΓρείυυΒ Ιιία

ΐΓΐΙιυΙοΓυιιι εχβείΟΓ, νειιΙεΓ Ιυχυ 3ΐςυε (ΙεΙίεϋδ ϋίΓ-

ίΐιΐίΐΐ, ευϊ ρ3ΐιίδ, (|ΐιί κΙ ςαυϋ* (ΙεεβΙ εοΓροή βορ-

ρΙε3ΐ, ϋεοεΙυΓ. Τα νεΓο ;κΙ Ιικίοβ ηεςοΙίαιιαΊ εβυδ»

ρΓοΩείδεεπδ, εί ίη 1>3Γΐΐ3πεο ιιΐ3Γί ρεηεΙίΐ3ή8, οι

3ΐιηίνεΐ'83ΓίΪ8 ιΐ3\ί<;3ΐΊοιιί1)υ8 Ιείρβυηι εοηιηιϊΙΙΪΒ, ιιΐ

Γεουβ ϊΙΙϊιιε ίιηροΓίαΙΐβ εί 3ϋνεεΐΐ8, είϋιιιιι εοηι1ί38,

ηοιι εοιΐ8ίιΙεΓ3ΐΐ8 (|ΐιοι1 ηοη ιι1ΐΓ3 ρ3ΐ3ΐυηι 8εη8ΐΐ8

εοηύΐιηεηίοηιιη ριο^ΓεϋίΐιΐΓ. διιιιϊΙϊΐοΓ ϊίειη ςυοιΐ

νίίΐι ει 35ρεεΐιι β;ηΐυιη εβί, (|ΐιοι1 οιΙοΓε, ηυοϋ ϋΓβ

ει Γίείε ρΐηεεί, ιιιοπιειιΐ3ηε3ΐη «ιυαιιιϋαηι ει είΐο

ταΐς τών τρυφώντων έπινοίαις, ταύτα τών ζιζανίων ϋ ρεπ1υι°3ΐιι βΓ3ΐΐ3ΐιι 30 νοίυρίαΐεηι Βεηκυί ρΓ3εϋεΙ, 3

έστ'ι παρασποράς. Ό σπόρος τοϋ οίκοδεσπότου δ σίτος

έστίν, έκ δέ τοϋ σίτου δ άρτος γίνεται ■ ή δέ τρυφή

τδ ζιζάνιον δ παρεσπάρη παρά τοϋ έχθροΰ τώ σίτω.

Άλλ' άφέντες οι άνθρωποι διά τών αναγκαίων λει-

τουργεΐν τή φύσει, δντως συμπνίγονται, καθώς φησί

που δ Λόγος, ταΐ; τ.ερ\ τά μάταια σπουδαϊς, καΐ ατε

λεσφόρητοι μένουσι, πρδς ταύτα τής ψυχής έαυτήν

εις τδ διηνεκές άσχολούσης.

ρ3ΐ3ΐο νεΓΟ ρΐΌΐιιΐ8ευ3 3ΐι|υε ίιιοΊβΐϊηεΙβ εβπιιιι

ΓβΠΙΠΙ ιμιοε ϊιηηιίΐΙυηΙιΐΓ ιΐιΐΐ'εΐ'οΐιΐία ε81, χςυβΙίΙεΓ

οηιιιία ίη ηΐ3ΐεο1ειιΐΐ3ΐη ει ΓείΟΓειη ηηΐιΐΓ3 ΐΓ3ΐ)8-

ηιιιΐ3ΐ)1ε. V κΐ, ^ Ηηεπι ουβοηϊοΓυηι 3ρρ3Γ3ΐίοηϊβ 31-

ηυε εοιιίβοΙίοηϊιΤ νΜεβ είΐεείυιη ίιιιροδίυτχ Γβϊ

ειιΓιη3Γί3ΐ, εϋ>οπιπ>ςυε εοηϋίΐίοηΪΒ ? Ρ3ηεηι ρείε

ριορίεΐ' νίΐχ ιιεεβ883Γίοηι ιΐδοηι, Ιιυ]υ8 Ιε εοΓροπ

ϋεϋϊΙοΓεηι ιΐ3ΐυΐ'3 Γεείΐ. Οΐιτα φιχ ρτχΐβτ Ιιχε

ϊηνεηΐ3 8ΐιηΐ, ε3 ιΐε ζΐζαιιϊοΓ αιιι ]αχ!α 83ΐθΓυπι8οΙεΠϊ3, άεϋοϊίβ 3ε Ιαχηϊ άβάΐΐοηιιη εχεοςίΐαΐβ οΐ

δεηιίηε 8υηΐ. δειηεη ραΐΓίδΓαιηίΙίαδ , ΓηιπιεηΙυηι ββ! ·*··*, ει εχ Γηιηιειιΐο ραηίβ εοηΓιείΐυΓ ; 31 Ιυχυβ 31-

αυε (ΙβΗοίΰβ ζίζβηίυηι εβί, ςυοά 31) ίηίπιίεο ]υχΐ3 ΓΓυηιεηΙυιη δαιυπι 881. 8ει1 Ιιοηιϊηεδ οπιϊδδο ηιϊηϊ-

818ΓΪ0 Π3ΐηΓ33 ηοοε883Γίο, ΓενεΓα 5υΙΙο€3ηΙιΐΓ (υΐ »1ίουΙ»ί δεπιιο ϋίοϊΐ) ναιιαπιιη Γεηιηι δΐυϋϋδ, ει

ϊιιΓί'ΐιςίΓεΓί ιηηηεηΐ, (Ιαιη ;η Ιιίδ αηίαια βοβε ροΓρείϋΟ εχοΓεβΐ ει οεειιρ»Ια ε«1.

·*-·♦ ΗαΚη. χπι , δ βςα,.
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ΓοΓδίΙηη β]ιΐ8Πΐθ(Ιί ςυίιΐρίηιη βΐϊαπι Μυνδεδ ρβΓ Α Τάχα μοι δοκεϊ τοιούτόν τι καΐ δ Μωϋσής δι' αίνι-

«■ηί^πΐίΐ» αίςυβ ίηνοΐυεχ* νβΓϋΟΓυιτι ρηϋθ8ορη3η

ιιιίηί νίιΙβίυΓ, ο,ιιϊ νοΙιιρΐ3ΐίδ, ςικε (ξϋδίβΐυ ρεΓεϊρί-

Ιυι·, ββΓρβηίβηι Ενχ βιΐΜΟκηι βάΐιίΐιιιεπί. Αϊυιιι

•ιιΐη Ιιβηε Ιιο&Γιαιη, βεΓρβιιΐβπι, ίηηυαιη, $Ί εοηι-

ρ»ρ 3(ςυβ εοιηιιιίβδυΓχ, ρεΓ ςιιβιη ΓερβΓε εοηεΙιΐΓ,

νίριιί βιιΜιιχρπΙ βίςυε ρβΓρυΙεπΙ, Ιιαυά Γβε'ιΐβ α

ροβΙβΓΪΟΓΐ ριΠβ 31) ουηϊίειιΐίυιΐδ ροβββ ΓείΓβΙιί ρβΓ

(ΙοΓβυιη, 8(|ΐΐ3ΐιΐ3 ηίΙαΓϊΓιΙβΓ ϊη εοηΐΓ3ΓΪυιη βϋνεΓ-

»ιΐ5 νίπι αΐίΓαΗβηΐ'ιυιη Γεβίϊίβηΐβ : ςυοιΐ ΓβεβΓβ ηοη

ριοΙιΐΙίβΙιΐΓ 3& 3ηΙβΓΪ0Γ8 ρπΓΐβ εΐ3ΐ)ί 3ΐ((υε ρεηεΐΓ3Γβ

ηίΐεηβ, Ιενίΐβίε βςυααι» Ιβηεηΐε, Ίά 3 ροδίεπύΓβ

ρίΓΐβ Γββο1?8Γβ βΐηυε ΓείΓίηειε ΐεηίβηβ, ουηϊΐεηΐβ

νί δηυαηιβπιιη, βδδεςυί ηοη ροΐεδί : οβίεικίεηΐβ,

ορίηοΓ, 5εΓΐρΐυΓ3, ςαικΙ νοίιιρίαΐβιη ίηίΓοευηιειη,

γμάτων φιλοσοφείν, τής χατά τήν γεΰσιν ήδονής σύμ-

βουλον τδνδφιν παραστήσας Εϋα. ΦασΊ γάρ τδ θηρίον

τοϋτο τον δφιν, εί την κεφαλήν άπαγάγη τή άρμονία ,

είςήν παραδύεται, μήαν Εκ τοΰ ουραίου £αδίως/παρά ·

των άντισπώντωνάνελχυσθήναι, της (ίαχίας φυσικώς

τής φολίδος είςτδ Ιμπαλιν προς την των Εφελκομένων

βίαν άντιβαινούσης · καΐ ο\> κατά τδ Εμπροσθεν άκώ-

λυτός Εστίν ή διάδυσις, τω λείο» της φολίδος ίλισθαι-

νούσης, τούτου άμήχανοςή έκ των κατόπιν άνάλυσις,

ταΐς των λεπίδων προσβολαϊς άντισπωμένη · δεικνύν-

τος, οΐμαι, τοΰ λίγου, δτι την ήδονήν είσιοϋσαν καν.

παραδυομένην τή τη; ψυχής (ίαχία, φυλάττεσθαι χρή,

κα\ άποφράττειν ώ; Ενι μάλιστα τάς άρμον£ας τοΰ

βίου. Ούτω γάρ άν καθαρά φυλαχθείη της των θη-

ι·1 3ηίιη% ιΙογκο οοΓερειιΙεηι €3νβΓβ οροηεΐ, βι ■ ρίων Επιμιξίας ή ανθρωπινή ζωή. Εί δέ τινα πάροδον

καθ' ήμών λάβοι, διαλυθείσηςέν ήμϊν της Εναρμονίου

ζωής, εμφωλεύσει διά τούτων δ τής ήδονής δφις, τοίς

τής διανοίας χωρήμασι δυσέκκλητος δια των φολίδων

γινόμενος. Φολίδας δε άκούων, τάς πολυτρόπους των

ηδονών άφορμάς δια τοΰ αινίγματος νόησον. "Εν γάρ

θηρίον τω γενικώ λόγω, τδ καθ' ήδονήν Εστι πάθος ·

αϊ δε ποικίλαι καΐ πολύτροποι των ήδονών ίδέαι, αϊ

δ'.ά τών αισθήσεων έμμιχθεϊσαι τή άνθρωπίνη ζωή,

αυταί είσιν αί περί τδν δφιν φολίδες, τή ποικίλει

τών παθημάτων κατάστικτοι. Εί ουν φεύγεις τήν τοΰ

θηρίου συνοίκησιν, φύλαξαι τήν κεφαλήν, τουτέστι,

τήν πρώτην τοΰ κακού προσβολήν · εις τοϋτο γάρ φέ

ρει τής έντολής τοΰ Κυρίου τδ αΓνιγμα· Αϋτός σου

<| παπί ιικιχιπιβ ΓιεΓί ροίεβΐ, νί Ια: εοηιρβ^εδ ο1)Ιυ-

ι·»Γβ; Ϊ13 ειιίιιι 3 εοηβιιείιΐιΐίηε ϋββίϊ&ηιιη ν'ιΐβ (ιυ-

1113113 ρυι°3 8εΓν3ΓΪ μοδδίΐ. (}υο(1 δ'ι αϋ(|ΐιβπι βιίιΐυιιι

ηιΙνεΓδυηι ηοι η3εΙιΐ8 ΓυεπΙ, ήΐα εοηιροδίΐβ ηΐπιϊ-

ιιι ιιι ϊη ηο!>Ιβ άίββοΙυΟ, 1αιίΐ3ΐιίΐ ρβΓ 1)38 οοηιρ3(θ

(Ιίδ$οΙυΐ33 δεΓρβηϋ νοίυρίαΐϊδ, ηβε ρΓορίβΓ βηυβ-

■1138 βχ ιηεηΐίβ Γεεεδ3Ϊ1)ΐΐ8 3ε 1«ΙβΙ>ΓΪ8 ί»εΙ1β ε]ίεϊ

ροΐεΓΪΙ. Ρογγο $(|ΐΐ3πΐ38 ευηι 3ΐιϋϊΒ, ηιπίΐίρΐίεεδ 3ε

Υ3Π38 νο1ιιμΐ:ιΐιιπι ηΐ3ΐ6Π38 βι οεεΑβίοηεβ ρεΓ βϊιιϊ-

(ζΐηβ 3ΐ()ΐιε ίηνοΙαεΓυω νει-Μ ϊηίβΙΗββ· 13ηβ βηϊηι

8*'ηεΐ 3ΐί νιτίιιι οββίϊ» 88» νοΙυρΟΙίβ βίίβοΐϋδ : 8εύ

ν3ΓΪ33 πιυΙιίρΓιεβδηυβ νο1υρΐ3ΐυηι Γογπιχ, νίΐ* ηυ-

111311% ρί'Γ 8ΒΙΙ5ϋ8 ίιιιπιϊδΐ* 3ΐςιΐ8 ίηΙιχΓββεβηΙεδ,

1ΐ33 β(|ΐΐ3ηια; 88Γρβη1'ιι βυηΐ, Τ3ΓΪεΐ3ΐβ βΒεεΙυυπι £ τηρήσει Λτέρναν, χαΐσύ τηρήσεις αϋτοϋ χεραΛήτ·

ςιΐ88'ι πΊ3ειι!ί8 ιϋΒΐίηείχ. δί ίξίΐυΓ Γιι^ίδ Ιχ'ϋίπε

εοιιΐιιΐιεπιίιιηι βίςιιβ εοΙ)3υίΐ3ΐϊοηειη, «-«ν*» εβριιΐ,

ηοε 881, ρηιηηιη ηΐ3ϋ ίιιιρείυιη εί ίαευΓ8υοι : 3ΐΙ

Ιιοε εηίιη ρΓχεερΓι ΟοηιίιΓι ρεηίηβΐ ίιινοΐυεηιιη εί

ΚΊ'.ϊμϊΐι.ι : Ιριβ «Κ.ΊτηΛίί οαΐοαηενηι Ιηιιιη, ει ία οΙ>-

ιετναϋι εαριιΐ ··/'«* ' '. Νε άεβ υιΐϋιιιη 88ΓρεηΙί αά

ίηΐεηθΓ3 ΪΓΓβρβηΐϊ, ε( 3 ρππιο ϊηίΐίο ηιηηε βαυπι

νοίαιηεη Βίπηιΐ ίηΓοΓβιιΐΊ : ηΐ3ηε 3ΐ<]ΐιε εοηβίδΐβ ίη

ιΐ8ΐι ηβεε883Γΐο : Ιει-ηιίηιΐδ 881ο ιϋιί νίΐχ 3θ1ΙίείΙυϋί-

)ΐί8, ρεΓ Γ88 οϋνϊ35 <·ι ρ3Γ3ϋΊ1ϋ8 ηεε8883Γϋ υ$υδ

βΐηυβ (ΙβΓεείυβ βχρίβΐίο. ΟικιιΙ 81 Ιεευηι ςυοςυβ

εοη8ϊ1Ϊ3Γίυ8 Ενχ 8βηηοεϊηεΙυΓ (1β εο φιο<1 38ρεεΐα

ρυΙεΙίΓαιιι, ς;ιΐ8ΐ3ΐυ βυβνβ 8ί(, βΐ ρΓίείεΓ ρβιιειη Ι3ΐε

<ιΙ>5οηίιιπι Ι3ΐί1)υ8(|ϋβ εοηιΐίηιεηΐίδ ρ3Γ3ΐιιηι ςιΐ33-

Γ38 ; ιΐεϊηϋε ρεΓ Ιΐ3ϊε εαρ'κΐίηειη εί βρρείίΐυιη εχΐΓ3 Ρ ζητών, και ύπηρέτας άβροΰς και κλίνας άργυρας.

μη δφς πάροδον τώ έρπυστή πρδς τδ ένδότερον είσ-

έρποντι, καΙ άπδ τής πρώτης άρχής όλον έαυτοϋ τδν

όλκδν συνεισφέροντι. Μεϊνον έπ\ τής χρείας ■ δρος

Εστω σοι τής τοΰ ζήν φροντίδος, ή διά τών επιτυ

χόντων τοΰ ένδέοντος πλήρωσις. Εί δε και σοι δ

τής ΕΟας σύμβουλος διαλέγοιτο περί τοΰ κατά τήν

δψιν καλού , κα\ τήν γεϋσιν ήδέος , και ζητοίης

ΙιΑ τω άρτω τδ δψον τδ τοιόνδε, χαΐ τδ διά τών

τοιώνδε /ήδυσμάτων όψοποιούμενον , είτα διά τού

των Εξω τών άναγκαίων δρων τήν έπιθυμίαν άγοις,

τότε δψει τδν έρπυστήν κατά τδ λεληθδς πρδς

πλεονεξίαν άκολούθως μεθέρποντα. Άπδ γάρ τής

άναγκαίας τροφής, έπ\ τήν δψοφαγίαν έρψας, πρδς

*δ έν όφθαλμοίς ήδϋ μεταβήσεται, σκεύη λαμπρά

ιιβεθ883Γϋ υβυ8 ΐεπΒίιιοδ 8(1υε&8 , Ιυηε ν'ιιΙβίιΪΗ

ββΓρβηΐεπι ΙβίεηΙεΓ 3(1 3ν3ΐί'.Ί3ηι ϋβίηεβρβ ρΓΟδβΓ-

ρεηίβηι. βιιιη βηίηι 3 ηβε8883ΓΪο είοο αά ϊη^Ιυνϊβηα

ΒβΓρβεπί, 3(1 ί(1 ηιιοιΐ ββρεείυ ]ιιειιικΙυηι 881 ΙΓ3ΙΚ-

ίΐιίΐ, ν353 8μ1εη(1ί(ΐ3 αίφιβ εΐβ^ηΐϊα ςυχΓβηι, ηή-

ηΐ8ΐΓ08 ίίβηι νοηυδίοδ 30 (Ιεϋεβίοδ, Ιεείοβ ιι^βη·

Ιεοδ, 8ΐΓ3ΐ3 ηιοΙΙίβ, Ιε^υηιβηία ρεϋυεί(ΐ3 βίςιιε

■ιιγο ίηΐ8Γΐεχΐ3, βοΐΐ», ιπροϋαδ, Ι)3ΐηβ38 βΙ νββ»

8(1 Ιατβηάααι, ΙβοΓβ, 0Γ318Γ38, η»ιιβΐΓ3, βίςυβ γ>13,

ρ8)·εΐβΓ3δ ει ΓεΓΓΪ8βΓ3ΐ0ΓΪ3, οναΐΐιοβ, {αΚαπιίβ,

υηηιΙβΙ.ιΙΐΓ.ι, βεεΓΓβδ, βΐηιιε ε]ιι$ιηο(Ιϊ Γ68 Γεςιιΐ-

Γ«ιΐ8 : ρεΓ Ιΐ3:!· εη'ιηι Γειη βυαιη ιρκιΐίοεί γβΙιοιιο

στρωμνάς μαλαχάς, καλύμματα διαφανή κα\ χρυσά-

παστα, θρόνους, τρίποδας, πλυνοϋς, κρατήρας, ρ'υτά,

ψυκτήρας, οίνοχοάς, χέρνιδα, λυχνίας, θυμιατήρια

χα\ τά τοιαύτα Επιζητών. Διά τοϋτο γάρ ή Επιθυμία

τής πλεονεξίας εισέρχεται. "Ινα γάρ ή πρδς τά τοιαύτα

μή λίποι παρασκευή, προσόδων χρεία, δι' ών σ->πορι-

σθή σεται τά ζητούμενα. Ούκοϋν κλαϋσαι χρή ι,ιι δείνα,

και οίμώξαι τδν σύνοικον, κα\ πολλούς Ελεεινούς γενέ

σθαι τών ιδίων Εκπίπτοντας, ίνα διά τών δακρύων Εκεί

νων ή περ'ι τήν τράπεζαν τούτω τραγούδια λαμπρύνοιτο.

Έπειδάν 6Ε και τούτοις δ δφις Εαυτδν Επιλίζη χγ.

πλή ση τήν γαστέρα τών κατά γνώμην, άκολούθως μετά

" 0<:η. ιιι , 1ί>.
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τάς πλησμονάς έπ\ τήν άκίλαστον λύσσαν ίλυσπώ- Α 3ΐΐ£βη(1ϊ ουρ'η1ίΐ3δ ίη&Γεϋίίυιν

[Λίνο; κατασύρεται, τούτο δέ έστι το έτχατον τών άν-

θροίπίνων κακών. Ώς αν ουν μηδέν γένοιτο τούτον, τί}

εύπορίι τού άρτου τήν ζωήν περιορίζεται, δψον ζη

τών τδ παρ' αυτής όψοποιούμενόν σοι της φύσεως.

Τούτο δέ έστι, μάλιατα μέν ή αγαθή συνείδησις, τή

δικαία μεταλήψει τδν άρτον ήδύνουσα. Εί δε κα\ τήν

κατά τδν λαιμδν αίσθησιν ήδεσθαι θίλοις, ϊψον σοι

γενέσΟω ή ένδεια, και τδ μή έπ:6αλεΐν κόρον τώ κό-

ρψ, μηδέ άπαμδλύναι χΐ^ κραιπάλη τήν δρεξιν ■ αλλά

προηγείσΟωσάν σοι της τροφής τών εντολών οι ιδρώ

τες. Έν ίδμώτι καΐ πόνω <?άγη τον άρτον σου.

Όρ^ς τήν πρώτην όψοποιΐαν τού Λόγου.

ι

Ναπι ηβ βιιηιρίηβ

5ΐιΙ)δϊ(1ίυηι 61 βρραναΐυβ 3<1 υ.)η3πιθ(]ί Γβδ «Ιβδ'ιΙ,

Γβιΐίΐίυυβ ορυ$ οδΐ, ρβΓ πηοδ ο.οιιΓιοϊαιιΐυΓ ει εοιτι-

ρΛΓΙ'ΠΐΐΙΓ 63 (|υ3Β (ΐ6βί(1βΓ3η1ΐΙΓ θ! Γβ(|ΙΐίΓ11ΙΙΙϋΓ. Εγ£0

Οει-ε ίΙΙιιηι βΐ ϊΙΙαηι οροπεί, βΐ ρΙΟΓατβ οοηΐιΐυβνηα-

Ιβπι, ιηυΐίοδςιιε, ηιιϊ β«Ϊ8 ΓβΐΜΐβ βχείιΐυιιΐ, ιηίδει-3-

1)ίΙϋί> Γιεπ, πι ρβΓ ίΙΙοΓυπι ΐ30Γγηΐ38 Ιιιιϊο ηι:ι$ηί-

ΙίοοιιΙία αΐιμιο θ5ΐβηΐ3ΐίο ιηοη$;« δρίεηιίεδεβί. ϋιιη

3ΐιΐειη βΐί.ιιη ΙΓιλ ββ δει-ρεηβ ίηνοΙνβΓΪΙ ιίςιιβ ίπιρϋ-

οιιεπί, εί νεηΐΓβηι οίΐιο ροΐυιριβ 3(1 νοίοηΐβίβηι

εχφιϊδίΐο ίπιρίβνβπΐ, ρο8ΐ ϊιΐ£ΐΐΓςίΐ3ΐίοηβιη 30 Γβ-

ρΐβΐίοηβηι, (Ιεϊηεβρδ 3() Γι5ί(1ϊιΐ083ηι ΓαΙιίειη ίηνοΐ-

νεηϋο 8β8β άεΙ.Ίϋβΐιιι·. Ιϋ 3αΐ6Π) εχΙΓβιηυηι 681 Ιιιι-

ιιΐ3ΐιοπιηι ιι>3ΐοι-ιιηι. 1!ι ίβίιιιι- ηίΐιϋ Ιιοπιπι αοαϋβΐ, ΓαειιΚαΙβ ραηί$ νίίαιη οίΓϋυπίδΟΓΪϋΊΐ , οίΐ8θηίυηι

ηιιχι-εηδ ςυοϋ 30 ΐρδ3 η3ΐιΐΓ3 Ιίυί ρ3Γ3ΐυτ. Ιϋ οιιίβηι ροΐίδδίηιυιη ψπιίεηι Ι>οη3 οοιΐδοϊοηΓΐ3 681,

}υβΙθ υδΐι ραηβηι εοιηΐίεηδ. Οιιοιΐ βΐ βΙ)3ηι δβηδυιη βίικϋ ύβιηιιΐοεη νί$, οοδοηίυηι Ιί1)ϊ 681ο ϊηάίςεηΐϊβ,

61, 111 1)6 83116138 83ΐίβΐ3ΐί 3<1ΐΐ3ΐυΓ, Ι1Ρ11 0Γ3ρΐΐΐ3 ϊ II ΓγΪ Π ^3 1 υ Γ 61 >16ΐ)βΐ6ΐυΓ βρρΟΐίΐϋ», 86(1 0Ϊ1>ΙΙΙ11 1111101

ρι;εοεϋ3ηΙ ρΓχεβρΙοπιιη δυάοιεβ. 1η ιιιάοτβ ει Ιαΰοτβ νααή» ραηε ίαο ,β. νίΰββ δβπηοηίδ μπιηαηι

οΐιβυιιϋ οοηΓβοιίοηβπι ?

Άρκεϊ σοι τδ μέχρι της χρείας ταύτης άσχολεΐν Β 8ιιΟίοϊΙ Ιίυί 3(1 Ιιιιπο υβιιπι ιΐδο,ιιε ιηεηΐε οοοηρα-

τήν διάνοιαν μάλλον δέ μέχρι τούτου/τήν ψυχήνταϊς π, ίπιο νβΓΟ Ιιυε ιΐδο,υο αιιϊιηαηι 8θΙ1ίείΐιΐ(1ίιΓιυυ8 ρα-

περ\ τοϋ άρτου μερίμναις ένδήσης · άλλ' είπέ τώ τδν

άρτον έκ γης έξάγοντι ■ είπε τώ τους κόρακας τρέ-

φοντι, τώ διδδντι τροφήν πάση σαρκ'ι, τώ άνοίγοντι

τήν χείρα, κα\ πληροΰντι πάν ζώον ευδοκίας ■ δτι

Παρά σοϋ μοι ή ζωή ■ παρά σού γενέσΟω κα\ ή πρδς

τήν ζωήν άφορμή · σύ δύς τ6γ άμτον, τουτέστιν, έκ

δικαίων πόνων τήν τροφήν σχοίην. Εί γάρ δ θεδς ή

δικαιοσύνη έσΛν, ούκ έχει παρά θεού τδν δρτον, ό

έκ πλεονεξίας τήν τροφήν Εχων ■ αύτδς κύριος εί της

βΰχής, εί μή ές άλλοτρίων ή εύπορία, εί μή έκ δα

κρύων ή πρόσοδος, εί ούδε'ις έπ'ι τώ σώ κόρω έπεί-

νασεν, εί ουδείς έπ\ τή πλησμονή σου έστέναξεν, θεοϋ

άρτος μάλιστα δ τοιοϋτός έστι, δικαιοσύνης καρπδς,

ιι'ΐ8 ίΙΙί§68 : αε (Γιε βϊ <\\ή βάυεϊΐ ραββιη (1β ΙβΓΓ3 :

(Ιίο Γ.0ΓΤ03 ρ38εβΐ)1ί, ηυϊ οπιηί εβΓηΐ οίΐιιιηι ιΙοί,

(\υ\ ηιαηυιιι ορβΓίι, εί οιιιηβ 3ηίπΐ3ΐ 1>οπ3 νοίυηΐβΐβ

ΓΟρΙβΙ " : Αΐβ Πΐίΐΐί νί(3 68(, 3 16 (]υθ(]11β ΙΙΐΊΙΐί VII»

5υ1)5ΐ(ϋυπι εοηΐίη^βΐ : Ια άα ραηειη ϊά 681, βΐ ]υ-

81Ϊ8 1»1)0ΓίΙιυ5 εϊϋιιαι 3ΐ1ίρί803Γ. Νϊιώ βϊ Οβυβ ]ιΐ8ΐΐ-

Ιία 651, ιιοη 1ΐ3ΐ)βΙ 3 ϋβο ρ3ΐΐ6ΐη, ηυί βχ Γβ ίιαικίυ-

ΙεηΙβΓ βΐ ϊη]υ8ΐβ ρ»Γΐ3 οίϋυπι !ιαΙ>βΐ ; ϊρ86 εοπιροβ

νοΓι 68, ηΐ8ί βχ αΐίβηίβ εορί3 αίψιβ ΓαοαΙΙβδ, ηϊβϊ

6Χ ΐ30ΓνΐηΪ5 Γ6(1ί1118, 81 Ι16Π10 ρΓΟρΙβΓ Ιυ3Π1 83ΐ'ΐ6ΐ3·

Ιοιη 68ΐιηίΙ, 8Ϊ ηιιΙΙιι» οΐ) Ιυααι ΓβρΙεΙίοιιειιι ίηςε-

ιιιυίι, ϋβί ρ3ηί8 ηΐ3χίηΐ6 ΐαΐΐι 681, ]ιΐ8ΐίΙίχ ΓΓυείιΐδ,

ρ3εΪ8 8ρίε3, ηοη ρβπιιΊκΙα ιιεςυβ ϊηςιιίηαΐα ζϊζβιιίί

ειρήνης ό άσταχυς, άμικτος και άμόλυντος τών τοϋ £ δβιηϊηίΐιυβ. ϋιιο<1 βΐ 3Γ3118 βΐ εοίβηβ βϋεηβ, βΐ ίη]υ-

ζιζανίου σπερμάτων. Εί δέ γεωργών τά άλλότρια,

κα\ έν όφΟαλμοϊς έχων τήν άδικίαν, και γραμματείοις

κρατύνας τήν άδικον κτήσιν · έπειτα τώ θεώ λέγοις,

άύς τον αρτον · άλλος ό άκούων τή; φωνί,ς σου ταύ

της έστ\ν, ούχ ό θεός. Τδν γάρ ές αδικίας καρπδν

ή άντικειμένη καρποφορεί φύσις ■ ό σπουδάζων τήν

δικαιοσύνην , ΟεόΟεν τδν άρτον δέχεται ■ δ δέ τήν

άδικίαν γεωργών, παρά τοϋ ευεργέτου της άδικίας

σιτίζεται. Πρδς ουν τήν συνείδησιν τήν έαυτοϋ βλέ

πων, πρόσαγε τήν τοϋ άρτου αίτησιν τώ θεώ, είδώς

δτι ούκ έστι κοινωνία Χριστώ πρδς Βελιάλ. Κάν δω-

ροφορης έξ άδικίας, άλλαγμα κυνδς και μίσθωμα

πόρνης τδ δώρόν έστι · κάν λαμπρύνης τζ φιλοτιμία

τάς έπιδδσεις, άκούση τοϋ Προφήτου βδελυσσομένου ^

τήν άπδ τών τοιούτων συνεισφοράν. ΤΙ μοι πΑήθος

των Ουσιών ; Λέγει Κύριος- χΛήρης είμϊ όΛοχαυ-

τωμάτιον κριών, καΐστέαρ άρνών, καΐ αίμα ταύρων

κάί τράγων ούβούΛομαΐ' θυμίαμα, φτ\α\,βδέΛνγμά

μοί έστιν. Έτέρωθι τδν θύοντα μόσχον άντ'ι τού άν-

αιρούντος κύνα λελόγισται. Έάν ουν παρά Κυρίου

τδν άρτον έχης, τουτέστιν, έκ δικαίων πόνων, έξεστί

σοι και άπέρχεσθαι αϋτω άπδ τών καρπών τής δι

καιοσύνης.

·· Γ.ρπ. ιιι , 19. ·ΤΡ8»1. α,νη, 16. «" Ι»α. ι, 1 1

8ΐίΙί3ΐη ίη οευΐίβ Ιΐ3ΐ)6ΐΐ8, Ιβΐΐϋΐίβ ίηβυρβΓ 50ΓΪρΙΪ8

ϊιι]υ8ΐ3πι αεηυίδϊιίοηβηι ΓοΙιοηνβΓϊβ βΐ εουβπηιτβ-

ΓΪ8, (Ιβίηϋβ 3(1 ϋβιιηι <1ίε38, Οα ραηβηι : 3ΐίυβ βηΐ

(|υί Η3Ι16 νοεβιη Ιυ3ηι βυάίβι, ηοιι ϋοιιβ. Νβπι ίΓϋ-

εΐιιηι ςιιί εχ ίη]ιΐ8ΐίΐϊ3 ρβΓοίρϊΐυΐ' εοηΐΠΓία η»αη

ρΓοϋυείΙ ; ςιι'ι βΐυϋεΐ ]υ8ΐίΐίί6, 3 0-εο ρβηειη αοοίρίΐ :

βιηυί οοΐίΐ ίη]ιΐ8ΐίΐί3ηι, 3ΐ> Ίη]ιΐ5ΐίιίχ Ίηνοιιΐοπ; ηυΐΓί-

Ιυΐ' 3ΐ([ΐιβείυ3ΐυΓ. 0οιΐ5εΐ6ΐιΙί3ΐΐ) \ξ'\ΐατ Ιΐΐ3ΐη ίηίαβηβ,

113 ραηίβ ρβΐίΐϊοιιβιη 1)60 οΟβΓ, 8εΐ6η8, ςυο(1 ηοη

681 80016138 ϋΙΐΓΪδΙΟ 611Π) ΒβΙίβΙ. Εί 81 (1θΠ3 θΟβΓ38

6Χ ίιι]ιΐ8ΐί1ί3, οοιηρεη53ΐ'ιο 3ΐςυβ ΓβπιαηεΓ3ΐίο 03ηΪ8,

εί ιιιβΓεβδ ηιβΓεΙΓίείδ άοηυηι ε8( : εΐϊβηιβΊ ϊρίεηοΐί-

(1.ΙΚ, 3ΙΙΐ1)ΐ1Ϊ0838 61 Π)9£ηϊΟε38 ΐ3Γ§ίΙίθΙ)68 Γ36Ϊ38,

3ΐιϋΊθ8 ΡΓορΙιείβιη 61 3ΐ)οηιΊη3ΐι(6πι εχ (βΐϊΐιυδ Ιιοηίβ

εοΙΐ3ΐίοηειη ει εοιιΐΓίΙιυΙϊοηειιι. Λά ηιιϊά ηιίΛϊ ιηυ/-

(ίίίΐάο νκΐΐΜβηΗη ΜίΚαηιη· ? άϊάΐ ΰοητίπΜ ;

ρΙβηΗ» («μ ΙιοΙοοανίΙί» ατίβίαηι, εί αάϊραη αρηο-

ταηι εί ζαηριίηεηι Ιαητοταηι εί ΗΊτεοτιιηχ ηοη υοΐο :

ϊηεεη&χιηι , ίηςυίι, αύοιηίηαΐίο τηίΗί «Ι ·*. ΑΜϋί

ίηιηιοΐ3ηΙεπι νίιυΐιιηι ρι-ο οβιιειη πΐ3θ13ηΙ(!Γερυΐ3ΐ".

δι ίβΐΐυΓ 3 ϋοηιίηο ραηβηι ή3θυβΓΪ8, ί(1 β8ΐ,βχ|ϋ8ϋι

ΐ3ΐ)οι ίί)ΐΐϋ, ΙίοεΙ Ιίϋί βΐίϊηι βϊ ρπηιίΐίηϊ ϋβ ]υ3ΐίΙϊχ

Γι·υεΐϊί)ϋ8 οίΓεΓΓε.

" [83. ΐ-χνι, 5.
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ΡυΙεηΓβ αυΐεηι β8ΐ ίΐβιη Βφεαίο (ΓκΗ'ιοιπδ Ιιοάίί.

Ραηβτη εηίπι, ίηαυίΐ, ηηοιιάϊαηαχη άα ηοδϊ$ Ιιο-

άϊβ . ΛΙϊα ρΐιίΐοβορηίβ Ιιΐο δεπηο 6(1, ηι άΐΜΜ

ρβΓ β3 ςυχ ιΐίο'8 , ςυοιΐ ά\»τια 30 ηυοίίάίίΐηα δίΐ

νίΐΒ ίιιιιιιαηα. Μ ηυο(1 ρΓΧβεηβ β«1 ευία,υε ρι-ο-

μπιιηι ϋιιηΐηχΛΐ 681 ; ΓιιΙυπ νοι-ο 8ρβ8 ίη ιηεεΗο

ιιιαηβΐ ; ηεδείηιιΐδ βηίπι ςιιί(Ι ραπίυτϊ δίΐ ϊηδβηιιεηβ

(1ίβ8 *·. 0«γ ηιϊββΓΟ βοΙΓιείΐί δυπηίδ άβ ίιιεειαίί ? ειΐΓ

οϋΓίβ ΓυΙυΓΛΓυιτι ΓβΓυηι αΟΙΊ^ϊιιΐϋΓ βίςυβ νεχβηιιιι·*

8»βΙοίΙ, ϊηηιιίΐ, ά'κ'ι $ηα αβίαίο : κακίαν ((|υο(1

80Π31, ηιβϋΐίίηι), ιιιβΙογιιιιι ραββϊοηεπι ηουιίηβηβ.

Οιιϊά δϋΙΙίοίΐί δυιηυδ (1ε εηβΐϊηο! ϊάάκο ρβτ Ίά

<\ηοά ΗοάΊε ]ιιΙ)βΐ, ϊηΐεΐΊΐίείι Ιί1)'ι ευτβ ϋε ει-38ΐίηο,

ρΓηρβιηοιΙυιη Ιιβ36 ΙΪ1)Ί ρεΓ Ιιοε νεΓΐ>υιη ά"ιεεη8 :

Ουϊ (Ιϊειη Ιίυί ιΐβΐ, εΐ'ιβιιι 83 α,υχ »ά οϊειη ρειΊίηεηΙ

ιΙβί. Οϋί» εΟϊείΐ, υΐ 8θ1 οπ31ιιγ? ςυϊβ ενβηεβεεΓβ

Γβείΐ εΐ Γπ^βΐ ιβηβυταδ ηοειΐδ ? ςιιί$ Οδίεηΰίΐ ιίοί

Γ3(Γιυιη 1ιιείδ? ςυίβ είΓειπι>3£ίΙ εΐ νεΓ8»ι εοΕίυηι,

αι βνρη 16ΓΓ3Π1 ΙυοαίηβΓβ βϊΐ ? βυί Ιιχε ιίοϊ βΐ

ιαηια άαΐ, ιιαηιηυϊ(1 Ιυο οροβ ηβΐιεί ιαχϊΐίο, υΐ

ρι·χβΐεΙ €3Γηϊ 1036 ίά ςικχΐ ιιεεεβ&ίΐββ ΓεηυΊηΙ ?

φιοιΐ αΟβι-ι δίικίίυπι ι-αΐίοηβ ε3Γεηιϊυια 3ε ϋπιΐο-

Γυιη αηίηιβίίυηι ηιιΐιπβ αά βυβηι νίίβηι ? ςιιχ εοι--

νοπιηι 3Γν3 βοβΙ ? ο,υχ 3(ΐυίΙαπιπι ηοπβ* ? Αηηοη

ιηι3 οιηηί&ιΐδ νίοΐυπι βυρρε<ϋΐ3ΐ άΐνΐη* νοΙαηΐΜ,

α,υχ Γβ8 υηίνεΓ838 εοηιίαεί ιΙα_οβ εοιηρΙεείίΐιΐΓ ?

Ει 1)08 αυί(1εηι εΐ 38Ϊηυ8, βυΐ βΠςιιοά βΐίυι! 3ΐιίηΐ3ΐ

ΪΓΓ3ΐίοιΐ3ΐε, δυηρίβ ηβΐυτβ ρΐιίίοδορίιίαηι οο^ηίίαιη

ηβοεί βιαυβ εάοείυηι 881 ; βίςυβ ί(1 βηοα" λάββΙ

1>οηί εοηδίιΐίΐ, Ίιΐ8εςυεη1ί3 νεπ> ηίη-ίΐ ευτβΐ : ηθ8

αυ(ειη εοιΐδίΐίβπίδ οριιβ ηιοφηιιιβ, οΐ ίηΐε11ί£3ηιιΐ8

ΓΓ3§ϊ1βητι βιααε ε3(1ιιε»ιη 1ΐ3ηε ει αΊαπαιη ν'ιΐχ, αηχ

ρβΓ εβπιβηι ιγοπβϊ^Ηιιγ, εοιιά'ιΐίοηεηι ? 3η ηοη άΌ-

εειιιοΓ ηΐίοηιηι εββίυιΐδ ? 3η ηοη αά ρΓορί'ίβηι νίίαιτι

βπιβηίΙϊίπυΓ ? Οαία" άίνΙΙΐ ίΙΙί ρΓοΓαίΐ ιηυΊΐυβ εοηι-

ΠΊ631Ι18 81 3ρρ3Γ3(Ι18 ? ςίΜ ν3ΙΙ03 δρβί ΓΓϋ8ΐΓ3 ίηηδΒ-

Γε8εείΐ3ΐ, ει ίηΙιί3ΐ)αΙ, ιΐιπιβηδ, 8ΒϋϊΠε3Π8 : οοηβΓβ-

β3ηδ, §εηίο ίηάυΐ^βηβ, Ιοη^οδ αηηοΓοιη βηιυίΐϋδ

δρβί Τ3ΐι'ιΐ2ΐβ ίη ηοιτείδ δίιηυΐ εοηείυάεηδ ? βηηοη

υη3 ηοχ ίΙΙαηι 8οηιηί3ΐ3πι δρβηι εοηΓυΐ3νί(, ηυ38Ϊ

νβηοπι ςαοά(ΐ3ΐη ίιίδυΐϋΐιίυηι βυρεΓ Γβ νβηβ εοηβ-

εΐυπι ? ΟοΓροΓβϊ νί(3 ρΓΧδβη'/ΐδ (ΙιιηΙαχαι ΙβπιροΓίδ

68( : 31 ηυχ ρβΓ δρβπι τεροδίΐ3 εδί, »η\ιη;υ ριορι ίβ

εδί : 5βι1 ηοηιίιπιιη 3Π)βηΐί3 είτεβ ]υάίείυπι αίΓΪιιβςηβ

ΓΐΙΙίιυΓ, εοτροΓΟίπι ςαίάεηι νίίβηι βρε ρΐΌύαεβπβ,

αηΐιιιχ νβΓΟ νΐίβηι 3(1 ρΓΧδεηΐίυιτι 3ΐΐΓ3ΐιειΐ8 υδυιη

3ΐςυβ ΓΓυίΙίοηεηι : ρΓορΙεΓββ ηηίηιβ ιιεεεδδβπο 3ΐ>

Μ ηιΐίβ εΐ 881 81 δυΐιδϊδίίΐ βρβ, οίπ'α Ίιΐ ηιιοιΐ

3ρρ3ΓεΙ οεευρ3(8 3ΐίεη3ΐυΓ : Ϊηδΐ30ί1ί1)υ8 3υιεηι

ρεΓ δρι'ΐη ίηηίΐεηβ, ηεςυβ ηα]υ£ εοηιρυδ Οι, βι ίΙΙοϋ

ηοη Ιοοεί. ΟοεεβηιυΓ ΐ^ίΐαΓ ρεΓ ρΓΧβεηδ εοηδίΐίυιη,

ιΐιιίϋ Ιιοιίίε ςυίϋεηι, ηυ'ηΐ ίΐεηι ίη ροδίεπιηι ρείεΓβ

οροπε3ΐ. Ρβηίβ ηοάίβπιχ ηεεβδδίΐβΐίβ ει οδΐΐδ εβί ;

Γρςηυιη, οεβίίΐυιΙΊηίδ ςυχ βρβΓαίιΐΓ. Ρβηεηι 3υ1ειη

*:ιιιη άίεϊι, οηιηίβ, ςυχ εοι ροιί ιιεεεδ33ΓΪ3 βιιιιΐ,

"■οηιρΓβΙιοηϋΊΐ. 8ί Η;εε ρεΐ3ηιυ3, ρείδρίευιιηι ηιεηΐί

0Γ;ιηιίδ 6Γίι <]ΐιο(Ι Γ1Γ03 Γβπι (|ΐιοΐί(ΙΪ3ηαπι οεουρ3-

Καλή δ& χα\ ή προσθήκη τοΰ σήμερον. Τϋν άρτο·

γάρ, φησι, τύτ έπιούσιοτ Βύς ήμϊν σήμεροτ. "Αλλη

φιλοσοφία ούτος 6 λόγος έστίν , ώς άν μάΟοις δ'.' ων

λέγοις, ότι έφήμερός έστιν ή άνθρωπίνη ζωή. Το

χαρδν Γδιον έκάστω μόνον ■ ή δέ τοΰ μέλλοντος έλπ\ς

έν άδήλω μένει' οΰκοΓδαμεν γαρ τί τέξεται ή ΙπιοΟσα.

Τί προσταλαιπωροΰμεν ύπερ τών μελλόντων φρον-

τίσιν ; Άρκεϊ, φησ\ν, τή Ιψέρφ ή κακία αυτής, κα-

κίαν τήν κακοττάΟειαν λέγων. Τί μεριμνώμεν ι:ερ\

της αδριον ; Δια τοϋτο, δι* ων το σήμερον κελεύει,

απαγορεύει σοι τήν περ\ τοΰ αϋριον φροντίδα, μο-

νονουχ\ ταϋτά σοι δια τού βήματος λέγων δτι Ό τήν

ήμέραν σοι διδοϋς, κα\ τα είς τήν ήμίραν σοι δίδωσι;

Τίς ανατέλλει τδνήλιον; Τίς εξαφανίζει της νυκτός

τδ σκότος ; Τίς σοι δείκνυσι τοΰ φωτός τήν ακτίνα ;

Β Τίς περιάγει τδν ούρανον, ώστε Οπερ γης τδν φωστήρα

γενέσθαι ; 6 ταϋτά σοι και τά τηλικαΰτα διδοϋς, της

σης 4ρα χρήζει συνεργείας, πρδς τδ πληρώσαι τή

σαρκί σου τδ ενόέον της χρείας ; Ποίαν εισφέρεται

σπουδήν ή τών άλόγων φύσις πρδς τήν ιδίαν ζωήν ;

Ποΐαι'τών κοράκων άρουραι ; Ποϊαι τών αετών είσιν

αϊ άποΟήκαι; οΰ μία πάσίν ίστιν ή τοΰ ζήν χορηγία

τδ θείον βούλημα, φ περικρατεΐται τα πάντα ; Είτα

βοΰς μέν, ή δνος, ή άλλο τι τών άλόγων αύτοδίδακτον

τήν έκ φύσεως !χει φιλοσοφίαν κα\ τδ παρδν ευ δια

τίθεται, τών δέ είς τδ έξης αϋτώ φροντ'ις ουδεμία-

ήμεΣς δέ συμβούλων δεόμεθα πρδςτδ συν:έναι τδ έπί-

κηρον τοϋτο και έφήμερον της κατά σάρκα ζωής-,

Ού παιδευόμεθα τοις άλλοτρίοις συμπτώμασιν ; Ού

πρδς τδν ίδιον σωφρονιζόμεθα βίον ; Τί άπώνατο τής

πολλής παρασκευής έκεϊνος ό πλούσιος, δ ταϊς άν-

υποστάτοις έλπίσιν έμματαιάζων, καθαιρών, οικο

δομών, συνάγων, τρυφών, μακράς ετών περιόδους · ; £ ν

έν ματαιότητι τών έλπίδων ταϊς άποθήκαις συναπο-

κλείων ; Ούχ\ μία νϋξ πάσαν έκείνην τήν όνειροπο-

λουμένην έλπίδα διήλεγξεν, ώς μάταιόν τι ένύπνιον

έπ\ ματαίω συμπεπλασμένον ; Ή κατά τδ σώμα ζωή,

τοϋ ένεστώτός έστι μόνου· ή δέ δι' έλπίδος άποκειμένη,

τής ψυχής έστιν ιδία · άλλ' ή τών άνθρώπων άνοια

διαμαρτάνει περί τήν έκατέρου χρήσιν, τήν μέν σω-

ματικήν ζωήν ταϊς έλπίσι παρατείνουσα · τήν δέ τής

ψυχής πρδς τήν τών παρόντων άπόλαυσιν έφελκο-

μένη · διά τοϋτο κατ' άνάγκην τής οϋσης τε καΙ

ύφεστώσης έλπίδος ή ψυχή περ\ τδ φαινόμενον άσχο-

λουμένη άλλοτριοΰται · τοίς δέ άστάτοις διά τών έλπί

δων έπερειδομένη, οϋτε τούτου περικρατής γίνεται,

κα\ έκεΐνο ούκ έχει. Διδαχθώμεν τοίνυν διά τής παρ

ούσης συμβουλής, τί μέν σήμερον αίτεϊν χρή, τί δέ

είς ύστερον. Ό άρτος τής σημερινής χρείας έστιν ■

ή βασιλεία τής έλπιζομένης μακαριότητος · άρτον δέ

είπών, πάσαν τήν σωματικήν περιλαμβάνει χρείαν.

Έάν ταύτα αΐτώμεν,δήλον έσται τή διάνοια τοΰ προσ-

ευχομένου, δτι περ\ τδ έφήμερόν έστιν ή άσχολία ·

έάν δέ τι τών τής ψυχής άγαθών, δτι πρδς τδ διηνε

κές τε κα\ άτελεύτητον ή αΓτησις βλέπει, πρδς δ μά

λιστα κελεύει τους εύχομένους. όράν 1 ώς τω μείζονι

και τής πρώτης συγκατορθουμένης χρείας. Αίτεϊτ; ,

ΙΊ ον. χχνιι , 1.
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φησ\, την βασιΛεΐαν, καΐ τψ Βιχαιοσύνην, καϊ ^ Ιΐο &Ϊ1 : 8ίη αιιίειιι βΓιςυοιΙ βηϊιηίβ ϋοηιπη, ίηΐεΐϋξρ-

ταντα χάντρ. χροσζεΟήσεται ύμΐν, έν Χριστψ ΐϋΓ ςαοιΐ ρείίΐίο ρει!ίηε3ΐ 3(1 Γβπι ρει·ρβΙυ3πι η

Ίησοΰ τψ Κυρίψ ήμών, ψ ή δόξα καϊ τδ κράτος, είς ίιιΠιιίΙαιιι : α_ιιο ροιίδδίηιυηι 8ρβεΐ3Γβ ρι-εεβηΐεβ

τοϋς αιώνας των αιώνων. Αμήν. ]αΙ)βΙ : (]υ3$ί υπ» ευιη ηΐ3]οι·ί ρι·ίηΐ3 ηυοφιε ηεεεβ-

81138 βΐ 118Μ8 εοηϋείβίοΓ. Ρείϊΐε, ίηςυίΐ, τερηιιηι εί ]ν§ΐϊιία>η, βΐ Ιιαχ οηιηϊα αάμείεηΐντ υοϋίι ", ρθι·

ϋιπδίαπι Ιβδυπι Οοιηίηυηι ηοδίπιιη, ευ'ι %\υήΆ βι ϊπιρβπυιη, ίη 83βειιΐ3 δηεευίοπιπι. Αηιεη.

ΛΟΓΟΣ Ε'.

'Χφες ι)μΐν ΐά όφειΛήματιι ήμων, καθώς καΐ ι)με7ς

άρίεμεν τοϊς όζειΛέζαις ι\μών. Καϊ μϊ\ είσ-

ενέγχης ήμάς είς πεφασμόν. 'ΑΛΛά ρ"νσαι ήμάς

αχό τοϋ πονηρού.

ΤΗλΟε προϊών ό λόγος έπ' αύτδ τί,ς άρετής τδ άχρό-

τατον · υπογράφει γαρ διά τών της προσευχής βημά

των, οίον είναι βούλεται τδν τώ θεώ προσερχόμενον,

τδν ούκέτι σχεδόν έν ανθρωπινής φύσεως οροις δει-

ΟΚΑΤΙΟ V.

ΚετηΙΐΙε ηοί>Η άεΰίΐα ηοχίΓα , αίαιΐ εί ηο$ Γ«ιηί//ίηιι:ί

άεΗΐοή(>η$ ΗυϋπΊ. Εί ηε ηο$ ίαάαεα$ ιη Ιεηιαίχο-

ηειη. 8εά Ιιΰετα ηο$ α ηιαίο.

ΡΓΟ^ΓβιΙίοηβ 8βΓηιο νεηίΐ αιΐ ϊρ8ΜΠΐ βχΐΓβηιυιη

ρυηείιιηι νίιΊυΙίδ ; ρΓίΡδΟπβίι βηίιη ρρΓ νειΊ>3 οτβ-

Ιίοηίδ ςιιηίειη νβΐίΐ 6886 βυηι ςυί 3(1 ΙΧηπΐ) «εεεδ-

βιΐΓϋδ βίΐ,φΐί μΓορβίΗοϋϋΐη ιιοιι 3ΐιιρ1ίιΐδ ϊπΙγβ Ιβπιιί-

χνύμενον, άλλ' αύτώ τώ θεψ διά της άρετής όμοιου- Β Ι)08 |ιυιη3ηίβ ηβΙιΐΓ.τβ ευιΐδρίεί3ΐιιι-, δβιΐ ίρδί ϋβο ρεΓ

μενον · ώστε δοκεϊν άλλον έκεϊνον είναι έν τώ ταϋτα

ποιεϊν , α τοϋ θεοϋ μόνου έστί ποιεϊν. Ή γάρ τών

όφλημάτων αφεσις , Γδιόν έστι τοϋ θεοϋ κα\ έξαίρε-

τον · εΓρηται γάρ , δτι Ουδείς δύναται άριέναι

άμαρτίας , εί μτ} μόνος ό θεός. Εί τοίνυν τις έν

τψ ίδίψ βίψ μιμήσαιτο τής θείας φύσεως.τά γνωρί

σματα , έχεϊνο γίνεται τρόπον τινά , ού τήν μίμησιν

έναργώς ένεδείξατο. Τί οΰν διδάσκει ό Λόγος ; Πρώ

τον διά τών έργων τήν παρ^ησίαν λαβείν , καϊ οϋτως

άμνηστείαν διά τών ποτε πλημμελημάτων αίτήσα-

σθαι. Ταϋτα γάρ άντικρυς ήμϊν διαλέγεται τή παρ-

ούση φωνή , δτι ό τψ ευεργέτη προσιών , ευεργέτης

έστω · ό τψ άγαθψ , άγαθός ■ ό τώ δικαίψ , δίκαιος ·

νίΗιιίειτι 38δίιιιί1εΐιΐΓ, υΐ αΐϊυδ ΗΙε ίρδβ άειίδ εβββ

νίάιΐ'ΒΐυΓ, <1υπι Γβείΐ 83 ςιιββ ϋεί βοϋιΐδ 681 ΓβεΡΓΡ.

ΟβυίΙοηιιτι εηίηι Γβηιίδδίο ρΓορΓϊιιιη »ε ρεευϋαΓβ

ϋεί ηπιιιυδ ει οΙΓιείυιη 681 : (Ιίεΐυιη εεΐ βηίιη , ςιιοϋ

Νεηιο ροίειί τεηιχίίετε ρεεεαία, ηί»ί $οίη$ Όεη» **. δι

(|αίδ ί^ίΐυΓ ίη βυα νίΐα ϋϊνϊηββ η3ΐυΓΧ ίηδϊ^ηΪ3 ϊ η ι Ί —

Ιεΐυι-, \1\\ιά ίρδυιη ςυοάβπιιηοϋο ΓιΙ , ευμίδ ίη δβ

βνί(1βιιΙΪ3 8ίηιαΐ3εΓ3 βίςυβ ίηιίΐαηιεηία οδΙβηάβΓΐΐ.

Ουΐϋ ί£ί(ιΐΓ δβΓηιο ϋοεβΐ ? υΐ ρηπιιιιτι ρεΓ ορεΓ» Β-

(1υεΐ3ΐη δυπιαηιυδ , βίςιιε ίΐ3 ηΐιοΐίΐίοπειη εί ίηι-

ρυηίΐβίβηι εοπιιτι ςα3! αϋηιιατκίο ρεοεβνοΓίηιιιβ

ρβίβηιυδ. Ηχε βηϊπι ρίβηβ ηοΐιίδευιη ρΓΧδεηΐί νο -β

ΙοςυίΙιΐΓ, ηίηιίπιιη ςυί αά ΙιειιβΓαεΙΟΓβιτι βεεειίίΐ ,

άνεξίκακός τε τψ άνεξικάχψ· καΐ τψ φιλανθρώπψ ^ οβηεΓηείοΓ βδίο : ςυί αά 1)θηυηι, υοηυβ, ηυί 3(1

φιλάνθρωπος · χαΐ τά άλλα πάντα ωσαύτως, τψ χρη-

στψ τε χαΐ έπιεικεϊ καΐ μεταδοτιχψ τών άγαβών,

και «αντί τδν έλεον νέμοντι, χα\ εϊ τι περ\ το θείον

ώράται, πρδς έκαστον διά τής προαιρέσεως όμοιούμε-

νος , ούτως έαυτψ τήν τής προσευχής πα^ρ"ησ£αν

περιποιείσθω. Ώς ουν ούκ έστιν οδτε πονηρόν άγαθψ

προσοικειωθήναι, ουτε τδν έν άκαθάρτοις λογισμοΓς

κυλινδούμενον πρδς τδν καθαρδν κα\ άκήρατον κοι-

νωνίαν Ιχειν · ούτω χωρίζει τής φιλανθρωπίας τοϋ

θεού , τοϋ προσιόντος άπήνεια έαυτήν. Ό τοίνυν έν

πικρία κατέχων ύπέρ τών όφειλημάτων τδν ύποχεί-

ρ,ιον , διά τοΰ ιδίου τρόπου τής θείας φιλανθρωπίας

έαυτδν άπεσχοίνισε. Τίς γάρ κοινωνία φιλανθρωπία

μΐ8ΐιιιιι , ]ϋ8ΐυ8 , ραΐίβπδ ϊΐεηι 3ε ΙβηΊβ , (ΐιιϊ 3(1 1ε-

ηεηι 3ε ραΐίεηίειη αεεεδβυηιβ δίι ; μ) ηυηιβηυιη

Ιπιιηηηυδ : εί ϊιϊ(1ειη ίη ε%1εηδ οιηηίΐιυδ, 3(1 ΙιεηΊ-

£ηαιη , 3(1 ρΓοϋυιη ει 1ιαηι»ηυηι , χςιιυηι , ΙυϋειιίεΓ

ίΐβπι ουη3 εοηιπιαηίεβηΐεη) ει ίιηρ3Γΐίεηΐ6Πΐ , ει εαί-

ΙΪΙιεί π)ί5Ρΐ ίι·0Γ(1ίηηι ΐι-ϋχιεηΐεηι , βΐ 8Ϊ (]υί(1 αΙϊαΊ

είΓεα Νιιιηρη (ΙΊνίηιιηι εεηιΐΐιΐΓ, 3(1 υικιιη ςυοάςυβ

3ηίιηί βυί ρΓοροδϊιο βεβε 3δ8ϊιηίΐ3Π8 ει βεεοηιηιο-

(ΐ3ηδ , Ϊ13 δίΙ)ί αιΐίΐυηι 3ΐηυε Γΐ(1υεΪ3ηι θΓ3ΐϊοηί8 εοιι-

ΠεΪ3(. III ϊ§ίΐυΓ ΒβΡΪ ηοη ροίεβΐ υΐ νεί 1113Ι118 Ιιοηο

εοηεϋίεΐυΓ, νεί ίβ ςιιϊ ίη ίηιρυτίδ εοςίΐβιίοηίΐιιΐδ νεΓ-

ί-ηΙιΐΓ ευπι ριιτο 3(ςιιβ ίηΐε^ΓΟ εοηδίιοΐαοΐίηεηι Ιιβ-

1)631 : Ϊ13 83βνΊΐΪ3 βεεβύειιΐίδ δβίρδβπι 3ΐ> 1;υιιΐ3ηίΐα16

ϋεί δβ3ιιη^ϊΙ. Οιιί 8Γ|50 (ΙβΙ)ϊΙθΓΐιηι ηοιηίηβ ο1>ηοχϊιιιτιτε χα\ ώμότητι, χα\ άγαπητική διαθέσει πρδς άγριό-

Κ)/ τητα ; κα\ τά λοιπά δσα έκ τοϋ έναντίου/ τή πρδς τδ ϋ εί οίιΙί^Ηΐυιτι ;κόγ1κ: (ΙβΙίηεΙ , βιιίδ ηΐ0Γί1)Η8 36 Γ3-

κακδν άντιθέσει νοείται , ων άμικτος ή έναντιότης · Ιίοηε Γβεΐί βιιί, 31) Ιιυηΐ3ηίΐ3ΐε (Ιίνίη:» δε'ιρδυιη δε-

ων ό τώ ένι κατειλημμένος , τοΰ έναντίου πάντως

άφώρισται. Ός γάρ ό έν τψ θανάτψ γενόμενος , έν

ζωή ούκ Ιστιν ■ καΐ ό τής ζωής μετέχων τοΰ θανάτου

κεχώρισται " ούτως άνάγκη πασα τδν τή φιλανθρω

πία τοϋ θεού προσιόντα, πάσης άπηνείας έκτδς γε

νέσθαι. Ό δέ έκτδς πάντων τών έν κακία νοουμέ

νων γενόμενος , θεδς τρόπον τινά διά τής τοιαύτης

έξεως γίνεται, έκεϊνο κατορθώσας έαυτψ, 8 περ\ τήν

θείαν φύσιν ό λόγος βλέχει. Όρας είς δσον μέγεθος

ϋψοϊ τους άκούοντας διά τών τής προσευχής βημάτων

ό Κύριοί, αεταβαλών τοόπον τινά τΐ-ν άνθρωπίνην

ρβΓ3( ηίψιβ δ6]υη^ίΙ. Οιιεβ βηίιη δοείβΐίβ ΙιυιηαηιΙιιΐί

ειιηι 6Γυ(1ε1ίΐ3ΐ6, 61 ϋίΐεείίηηίδ βΟεείίοηί εηηι Γργϊ-

Ι3ΐβ ? ίΐεηι ίη ΓεΚηαίβ, ιρκι· εκ εοηΐΓβηο , ηρρυδί-

Ιίοηβ ηΐ3ΐί Γ3613, ίιιίρΙΙί^ιιηΐυΐ' : ςυβηιηι γοπμιι

εοιιΐΓ3Γίεΐ38 ίιΐδοείβΙπΓΐδ βδί , (]ϋ3Γυΐ1Ι υιΐ3 3ΐίςικι

εΟΓΓβρΙΐΙδ 3 εθηΐΓ3ΓΙ3 ρΓΟΓδυδ δε£Γε£3ΐ(Ιδ εδί. Ι'ι

εηίηι ίΐΐε ηυί ηιοιΊειη ο»ϋΐ ίη νΐΐβ ηοη βδΐ : εί ηηί

νί(χ ρ3Γΐίεβρδ εδί, 3 ιηοΓίε Γειηοΐιΐδ εί 3ίίεηυ8 εδί ,

ίΐ3 οηιηίηο ηεεεδδε ε»( ειιηι φιί 3(1 ηιιηΐ3ηίΐ3ΐειη

Ι'εί αεεεδδυΓυδ δίι, ;ι)> οτηιιί δίενίΐίβ ηΙίεηιιιη εβδβ.

Αι ()ΐιί οηιηίιιηι εηνιιηι γρπιιπ (]ΐιη> ροΓ ιιιαΙίΐίϋΐιι ;ιε

ΗβΙΐο. νι, 33; ίιιε. χπ, 31. " ίιιε, ν, 21.
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νϊΙΐΟΒΪΙαίβιη ιηΙθιϋβΐιηΙιΐΓ βχρβΓδ Ιυεπί, αευβ ςιιο- Α φύσιν προς το θειδτερον, κα\ θεοϋς γίνεσθαι τους

(1»ιιιιηο(Ιο ρεΓ β]ιΐ5Πΐηϋί Ιιαυίίοιιι βναιίίΐ : ςιιιρρο

ειιπι ϊΐΐιιϋ 8ΪΙ)ί εοηΓεεεπί, (\υού οϊΐΐβ ηαΐυΐΜηι ιΐϊ-

νϊηαπι ταΐίο εεΐ'ηϊΐ. ΥίιΙββ αά φκιπί.ιιιι αιιιρίίίικίί-

ηβιιι ρβΓ νιτίκι θΓ3ΐϊοηΪ8 Οοιιιίηιΐδ πιΙεΙΙί£ειιΙεδ

ι·ν.·Ιι;ιΐ, Ιιιιηιηηαιιι ιιαίππιπι εοηαΊΐϊνηβ ιΐίνίιι» αοο-

(]»ηιηιυι1ο ιηιιΐηηδ, 61 ιιΐ (1ϋ ΙίαηΙ , ςυί Οειιιη

βεεεβδυη ϊίηΐ, δβηε'ιεηδ ? Οιιγ, ίηςυίΐ, ββΓνϊΙειη ίιι

ιηοιίυιη ηιοΐιι ΐΓερίο^ιΐδ βΐ εοηδοίεηιία Ιυα ίεΐιΐδ

3κ η.ΐ!.·ι·ΙΙ.ιΐϋ» 3(1 ϋευιη 3εεβάίδ? ευτ βχΰΐυιΐίδ ΐι1>ί

ίϊϋιιο'ιαηι ϊη 1ΐ1>βΑ*Ιβ αηίπιχ εοηδϊδίίηΐβπ), ςυχ αϊ)

ϊηίΐίο δϊιηυΙ ευιη ηαίιΐΓ» ίιι 6586 ρΓοόΌεΐβ εβι? ((ΐιίιΐ

βϋυΙϊΗδ νοιΊιίδ εί α,υϊ 3δδεηΐ3ΐίοηί1>υ8 ΓαΙΗ ηεου'ιΐ,

3ΐ(ΐυβ (ΙεΙυιΙί ποη νυΙΐ? απ· υΐΐί. ιο».> βίςοβ βδδεηια-

10ΓΙ3 νβτΐι» αΟειβ 3(1 οιιιιι ςυί ορεΓ3 ϊηΐυεΐαΓ? ΙίεεΙ

τώ θεώ προσιόντις νομοθετών ; Τ£ >δουλοπρεπώς,

φησ'ιν, έν φόβω κατεπτηχώς , κα\ τώ συνειδότι τω

έαυτοϋ μαστιζόμενος προσέρχτ) Θεώ ; ΤΙ άποκλείεις

σεαυτώ τήν πα|&(5ησίαν , τήν τι, ελευθερία της ψυ

χής ένυπάρχουσαν , τήν έξ αρχής συνουσιωμένην τή

φύσει ; Τί κολακεύεις έν (5ήμασι τδν άθώπευτον ; ΤΙ

προσάγεις τοϋς θεραπευτικούς τε κα\ θωπευτικοϋς

λίγους τώ πρδς τά έργα βλέποντι ; "Εξεστί σοι παν

δτι πέρ έστιν έκ βεοϋ χρηστδν, χατ' έξουσίαν Εχειν

έλευθεριάζοντι τώ φρονήματι ■ αύτδς γενοΰ σεαυτώ

δικαστής ' δδς σεαυτώ τήν σώζουσαν ψήφον · άφεθή-

ναί σοι ζητείς παρά τοϋθεοϋ τα όφλήματα ; σϋ ίφες,

χαΧ δ θεδς έψήφισεν. Ή γαρ ύπέρ τοϋ όμοφύλου

κρίσις, σϋ κύριος , ίση γίνεται ψήφος , οία δ' 3ν η ·

Ιί1)ϊ ο,υίϋηυίο εχ ϋεο εοηιηιοοΊιιη 681 βηίιηο ίη^β- βά γάρ έπι σεαυτοϋ γνώς, ταϋτά σοι διά τής θείας

ηιιο 3ΐ(ΐιΐ6 ΙίΙιβΓΟ αά ΒΓίιίίπαιιι ΙΐίώβΓβ : ίρδβ ΙίΙιΊ δίδ κρίσεως έπεκυρώθη.

ίιιιΐβχ , ίρδο Ιβ 1ιΐ3 8εηΐεηΐΪ3 βυβοΐνβ 30 ββτνα : ΓεηιίΙΙϊ Ιίϋί % Οεο ϋβυϊΐβ αΌίίο'εΓβηδ , Ια οΜηιίΙΙε , εΐ

Ώβοδ (ΙεεΓενεπί ίΐα,ιιβ δεηΙεηΐίΒΐη Ιιιίεπι. Νβηι ]υϋΐείο άε ρι-οχιιιιο, ςιιθ(1 ίιι Ιιια ροΐεδίβΐβ εδί, φιηΐβ-

ευικμιε Γυβπΐ, δβηΐεηΐΐ3 ρ3Γ βπΐ ει Γεδροικίευϊΐ : ψι« βηίιη βρικί ιβ δίβΐυειϊδ, Ιικε Ιίοί ρβΓ ύϊνϊιπιηι

ϊυιΐίείιιιιι εοηβπη»1)υηΐυ.Γ.

5εο (|υϊ ροδδίΐ βΓιςυϊβ ρΓΟ αϊςηίοΐβ βχρϋεβΓβ ά'ι·

νίηχ νοεί» αιιιρϋίικίίηβηι ? 8ιιρεΓ3ΐ 'ιά ςαοκΙ ίηΐεΐ-

Ιί^ίΐυΓ β3ΐη ςυββ νβιΊΗβ ββτϊ ροδδϊι οχρϋοαίϊο-

ηβπι. Κβιηϊιΐβ ηοΗ§ άεΰίΐα ηο*Ιτα ηεπί ει ηοι τεηχίι-

ΐίηΐΗ! άβΗϊίοτίΙιιΐί ηο&ΐή$. Ναι» ηιιχ ιΐε Ιιοε αηϊιηυιιι

ηβυιη βαοίΐ εο^ίΐαΓβ, ΐεηιβΓαηυιη ηυίάβιη εβί νεΓ

ηιεηΐε εοηείρβΓβ , ΐεηίεΓ3Γίιιηι ίίειη νεΙ ΟΓηΙίοηβ

εο§ίΐ3ΐίοηβηι ει ιηεηΐίδ εοηεβρίυηι ρβίεΓβεεΓβ βίσ,ιιβ

(ρεΓΪΓβ. Οιιίιΐ βη'ιηι ε»1 ςυοιΐ άίείΙυΓ ? Ι^υοιηηϋηιο-

(Ιυιη ϋειίδ Ιιβηε 80 τεείε 3ςεη1ί1)ΐΐδ αά ίιιιίΐαηϋυιη

ριοροβίΐαβ εδί , δίευΐ άιχίΐ Αροδίοΐυβ : ΙιηίίαίοτβΒ

ηΐΐϊ βίίοίβ , ηοιιΐ ίΐ εςο ΟΗτηΙϊ " : ΐΐα νίεε νεΓδβ ,

ΐιιηηι ηΠβοΐίοιιβηι ΰεο 3(1 υοηυιιι ρΓΟ εχεηιρίο εβκε

νυΐΐ , αίςυβ οπίυ ^υοιίβιηιηοϋο ίηνεηϊΐυΓ, υ( .ιαιΙεα-

ηιιΐδ, ((υβηΐ3άπ)0(1υπι 1)θηΐ)Π) ίιι ηηϋίδ ίηιίιαίίοιιβ

άίνϊηϊ ηιιηιϊηίδ ρβτΙϊοίΙαΓ, ίΐα δρεΓ3Γβ ΓιιΙιίΓυιη , ιιΐ

ϋειίδ ιιοδίΓβ ίαειβ ίηιίΐβΐυτ, ευηι αΐίηυίά ϋοηί εοη-

Γεεεί'ίιηυδ , υΐ Ιυ ΐΐβιη && ϋευπι άίοίβ , Οαοιΐ ε^ο

Γβεί, Γ»ε; ίηιίι.ΐΓβ ββτναπι (υιιιη, ία ϋοηιίιιβ, ραα-

ρεΓβιη βΐ εςεηυηι , ςαϊ ΓΟ^ηυιη ιιηίνβΓ83Γυηη ΓεΓϋηι

υΐιΐϊηεβ : Γεηιίδΐ (ΙεϋίΙβ [ ηε Ιιι «|υί(1βπι εχί@38 : βυρ-

ρΐίοεηι ΓορεΙΙβτβ νβΓίΙυδ βυηι ] , ηε Ια αυίϋειη βαρ-

ρϋεαηίειη δαίιιηονβοδ 3ΐηιιβ Γερείΐαβ : ΙχΙαιη εΐ 3ΐ3-

ειειιι (Ιίιηίδί ιηευηι (ΙβοϊΙοΓβιη , Ι:<1ίδ ίίειτι Ιυυδ (ί;ιΙ ,

ηε Ιυυιη άεοίΐΟΓβιη ηιευ ΛευϊΐΟΓε ΐΠδΙϊοΓεπι τβάά»ί :

ίηιοο ρατίΐοΓ ε( %<{υα1ϊΐ6Γ εχί^εηΐίοπδ £Γ3ΐί3$ α^&οΙ :

ρβΓ 3ηιΙιουυδ Γεηιίδδϊο άβεβπΜΐυΓ, Ιιιο δϊιιιυΐ εΐ ιηεο

«ΙβϋϊΙΟΓΪ : ίΙΙε ηιευδ 6δΙ άεοίΐΟΓ, Ιοοβ βυίειη εςο: ηιιο

οιι ί ιιιο ε^ο Γιιί αιΙνοΓδίιβ ηυηο, ςααιηςυε ά& εο ββη-

Ιεηΐίαηι δβοαίοβ βαιιι , Ιιχε ϊΐβπι ηριιιΐ ΐε οίιΐϊιιβαι :

δοΐνί, βοΐνε : (Ιϊιηϊδϊ, άίιηίΐΐε : Μΐα§ηαιιι εςο ρΓοχίιιιο

εχΐιίΐιυί ηιίδΟΓίοοΓίΙΊαπι : ϊηιΐιαΓβ, (α Οοπιΐηε, δβΓνί Ιυί

Ιιιιηΐ3ΐΓιΐ3ΐειη. Αι βτανϊοΓϊ ηιεα ϊη ιέ ρεεεβΐ», ςυαηι

«Ι»» Ιιιο 3(1νεΓδυπ» ηιε εοπιπιΊδίι : ίο" ε^ο ηοη ηε^ο,

βίςιιο ηοο Γβρϋΐβ , ςυαηΙιΐΓΠ βχεείΐβδ ϊη οιηη'ι Ιιοιιο :

»!(|ΐιιιηι εβί εηΐη» υΐ νίπυιη Ιιι»Γυηι εχεεΙΙεηΐίοε

Άλλα πώς δν τις πρδς άξίαν τδ μεγαλοφυές τής

θείας φωνής έκκαλύψειεν ; Υπερβαίνει τήν έκ των

λόγων έρμηνείαν τδ δνομα· "Ακρες ήμϊγ τά ύφει-

Λήματα ι)μών, ώς χαΐ ήμείς άρήχαμετ τοϊς όφεί-

Λονσιν ήμϊν. "Α γάρ έπέρχετα! μοι περ\ τούτου

νοεϊν , τόλμηρδν μεν έστι κα\ τώ νώ λαβείν , τολμη-

ρδν δέ και λόγω διακαλύψαι τδ νόημα. Τί γάρ εστί

τδ λεγόμενον ; "Ωσπερ δ Θεδς πρόκειται τοίς τδ άγα-

θδν κατορθοϋσιν εις μίμησιν , καθώς είπεν ό 'Από-

^ στόλος - ΜιμηταΙ μου γίνεσθε , καθώς χάγώ Χρί

στου · οϋτως τδ Σμπαλιν τήν σήν διάθεσιν ύπόδειγμα

τώ θεώ πρδς τδ αγαθδν γενέσθαι βούλεται , άντιμεθ-

ίσταται τρόπον τινά ή τάξις , ώστε τολμήσαι , κα-

θάπερ έν ήμϊν τδ άγαθδν έπιτελείται τή πρδς τδ

Θείον μιμήσει , ούτως έλπίσαι μιμεϊσθαι τδν Θεδν

τά ήμέτερα, όταν τι τών αγαθών κατορθώσωμεν, ίνα

είπης κα^ σύ τώ Θεώ, δτι "Ο έγώ πεποίηκα , ποίη-

σον · μίμησαι τδν δοϋλόν σου, ό Κύριος, τδν πτωχδν

κα\ πένητα , ό τοΰ παντδς βασιλεύων, άφήκα τά

όφειλήματα, μηδέ. σϋ άπώση τδν Ίκετεύοντα · φαι-

δρδν άπέπεμψα τδν έμδν δφειλέτην , τοιούτος κα\ δ

σδς γενέσθω ■ μή ποίησης τδν σδν χρεώστην τοϋ έμοϋ

σκυθρωπότερον · ίσως οί δύο τοίς άπαιτοΰσιν εύχαρι-

στείτωσαν · ίση παρ" άμφοτέρων κυρωθήτω τοίς συν-

ϋ αλλάκταις ή δφεσις , τώ έμφ καΐ τώ σώ. Ό έμδς

δφειλέτης δ δείνα, δ σδς δέ έγώ · ήν έσχον έπ'ι τού

του γνώμην έγώ, αϋτη παρά σοΙ κρατησάτω ■ έλυσα,

λϋσον άφήκα, άφες ■ πολϋν έπεδειξάμην έγώ τω

δμοφύλω τδν Ιλεον ■ μίμηααι τήν τοϋ δούλου σου φιλ-

ανθρωπίαν, ό Κύριος. 'Αλλά βαρύτερα μου τά ε!ς

σέ πλημμελήματα τών εις έμέ παρά τούτου γεγενη-

μένων ■ φημ- κάγώ , κα\ τούτο λόγισαι δσον υπερ

έχεις έν παντι άγαθώ · δίκαιος γάρ εΐ τή υπερβολή

τής σής δυνάμεως άναλογοϋντα ήμϊν τοις ήμαρτη-

κόσι τδν Ιλεον δωρείσθαι · όλίγην τήν φιλανθρωπίαν

έπεδειξάμην έγώ ■ οϋ γάρ έχώρ:ι τδ πλέον *ή φύσις·

73 1 Οογ. ιν, 10.
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σύ δέ όσον έθέλεις , ού κωλύει τήν μεγαλοδωρεάν ή Α οοηνεηίβηΐθΐη ιηίδεποοπίίβηι ηο1)Ϊ8 ρεοοηηΐϊουδ Ιπ-

δύναμις. Αλλά φιλανθρωπότερον τήν προκειμένην

τής προσευχής |5ήσιν κατανοήσωμεν, εΓ πως γένοιτό

τις κα\ ήμΐν διά τήί τοΰ νοήματος θεωρίας πρδς τδν

ϋψηλδν βίον χειραγωγία. Έξετάσωμεν τοίνυν ποία

μέν έστιν οΓς ύπδχρεως ή άνθρωπίνη φύσις · ποΤα δέ

πάλιν έκεϊνα , ών ήμεϊς έσμεν τής άφέσεως κοριοί.

Έκ γάρ τοΰ ταϋτα γνώναι , γένοιτ' άν ήμίν της

ύπερδολής των θείων αγαθών μετρία τις κατανόη-

σις. Οϋκοΰν έντεΰθεν ποιησώμεθα των ανθρωπίνων

πρδς τδν θεδν πλημμελημάτων τήν άπαρίθμησιν.

1)1138; ειϊ§03ΐη Ιιυπΐ3ηίΐ3ΐ6πι «$ο εχηίυιιί , ηοη βηίηι

βηιρΗυδ εβρίευηΐ ιιαίιιτα , 103 \όγο ηιυιιίίίοεηΙί;ι

εχίξυίϋιΐε ροίειιΐίχ ηοη ρΓοηίυεΙυΓ ςιιίη φιαηΐυιΐ)

νβΐίβ, Ιβηΐυηι ΙαΓ^ϊατίδ. Υοπιηι ϋίΐΐ^βηΐϊιιβ ρεΓρεηιΙβ-

ιηιΐ8 ρΓοροδίΐ3ΐη θΓ3ΐίοηί8 αΊοΓιοηεηι, $ί ςυο ηαοιία

ηουίβ εΐίαπι ρεΓ δεηΐεηΐίχ οοηδίό'εΓ.Ίΐίοηεηι , α,υβϊί

ηιβηυιΙιιεΓιβ αά δοΐιΐίιΐιεηι νίΐ3πι αΐίηιιοιΐ ίκΙρυικΉ-

ΐιππ οοηΐίη^εΓβ ροδδίι. δοΓοίειηυΓ ί^ίΐιιι· ο,ιΐίΕ »ίηΐ

ε3 ιμιίιίεηι ςιιίΐιοδ ρποίΐαηΐίοιίδ Ιιαιιιαιιβ ιιβίιπβ

οηηοχΐ3 δίΐ : (μια; ϊίβηϊ ϋΐα εοηΐΓ3, αυοΓοηι Γβιιιίΐ-

ΙβιιάοΓυηι ηοδ ροΐεδίαίβηι ηΒ&βηΐϋδ. Νβηι εχ η3Γυηι ΓεΓοιη βηίπΜάνβΓδίοηβ ηιεΛίοοπβ φιχά»ϊα ηοοΐβ

βχεεΙΙεηΓϋΒ άίνϊηοπιιιι Ιιοηοπιΐϊί εο«ηίΐίο εοηΙϊη§8Γβ ροββίΐ. Ιηοίμίβπιηβ ιβ'ιΙογ Ιιίηε ρεεεβίβ ηοηιίηυηι

βάνβΓδυδ ϋβοιιι εοηιη)ϊ883 6>ιοηιβΓ3Γε.

Πρώτην ώφλησεν τω θεώ τιμωρίαν ό άνθρωπος, Β Ρππηιπί Ι>εο δίιρρίίείυηι ηοιηο άβύυίΐ, (μιού 31) ε^

ότι άπέστησεν έαυτδν τοΰ ποιήσαντος, και πρδς τδν

έναντίον άπηυτομόλησεν, δραπέτης τοΰ κατά ψύσιν

δεσπότου· κα\ άποστάτης γενόμενος · δεύτερον δτι τήν

πονηράν τής αμαρτίας δουλείαν, άνχ'ι της αυτεξουσίου

έλευθερίας ήλλάξατο , και πρόετίμησε τοΰ συνεΐναι

θεψ , τδ τυραννεϊσθαι παρά. τής καταφθειρούσης'

δυνάμεως. Αλλά κα\ τδ μή πρδς τδ κάλλος τοΰ πε-

ποιηκότος βλέπειν , πρδς δέ τδ αίσχος τής άμαρτίας

έπιστρέψαι τδ πρόσωπον , τίνος δν δεύτερον τώ'ν κα

κών κριθείη; "Η τί'τών θείων άγαθών υπεροψία,

καΐ τών τοΰ πονηρού δελεασμάτων προτίμησις , ε!ς

ποίον μέρος τιμωρίας ταχθείη ; "Ο τε τής εικόνος

. άφανισμδς , και ή λύμη τοΰ θείου χαρακτήρος , τοΰ

παρά τήν πρώτην κτίσιν έν ήμϊν μορφωθέντος , κα\

ΰεδοίνίΐ, 3 ςοο ΓαεΙιΐδ εηιΐ ει »Λ α(1νοΓ83πυη) ΐΓβηβ-

ϋΐ, ιιαίιιι ;ιϋ*. όοπιίπΐ Γυ^ϊΙίνιΐδ εΐ ϋεδεΠΟΓ ΓκοΙιιϊ :

ϋε·ηι1β ςοοα* ΙίοοΓΙβιεπι δυίπ,υβ ροιεδί.ιίεηι 30 ργο-

ρΓΪαιη νο1υηΐ3ΐβιη ευηι μπινϊ 30 ηοχίβ δβΓνίΐυΙϋ

ρβεε3ΐϊ εοπιηιυΐβνίι , ει βιιΙ) εοΓΓυηιρεηΐίδ ροΐεδία-

Ιϊδ ΐνΓ3ΐ!η'κΙβ (|ΐιηιη ευιη ϋβο βδδβ ηιαίιιίι. Οοίιι

εΙΊαιιι ιμιοιΙ ηοη ΙηΙιιϊΙιιι εδί ρυΙεοΓίΐυάΊηεηι Γβοΐο-

γϊ8, δεά 3(1 ΐοΓρϊίικΙίηβηι ρεοεβίί ίβείβηι εοηνεηίι,

οοί ποίο βεευηϋυηι ]υ(1ίε3ΐ)ϊΙιΐΓ ? «ΙίνΊηοΓίιιη ΐίοιιι

Ιοιιοπιιιι (1ε8ρίείεΐ)1ί3, ει ίιηρΓΟοϊ ί11ίυ$ 0803πιιιι

ρΓχΓΐ ΓεηΐΪ3, ίη ςυβ ρ.ιιΐο δυρρΓιεϋ εοΙΙοεβυίΙυΓ ?

ίιΐ)3^ϊιιΪ8 ίΐβιτι αυοίίΐίο, ϋίνίηίςυε δϊ^ηί, ([υοά Ιειη-

ροι-ε ρΓΪιηηβ εΓεβΙίοηίδ ίη ηοΙ>ίβ ίιηρΓ888υιη βδΐ, οογ-

πιρίιο; 3(1 Ιιχε (ΐΓ3ε1ιηΐ3) βηιίδδίο, εΐ 3 ι»εη$α ρ.ι-

ή τής δραχμή; άπώλεια , καΐ ή τής τραπέζης τοΰ Ο ΙΓ)8 ΐΐθβδ8ΐΐδ, εΐ 3(1 Γεΐί(ΐ3Π> ροιχοίιιιπ νίΐ3Πί βεεεβ-

βυδ, εΐ εχρεΙειίίΙϊΓϋπι ϋ'ι νίΐϊαπιιη εοιτυρίίο,εΐ ψιχ-

ειιιΐ(|ΐιε Ι3Ι13 (ΙβΙίοΙϊ, Ιυη ρεΓ 8εΓίρΐυΓ3ηι, ΐιιηι ρεΤ

εο^ίΐαΐίοηεδ εεηιεΓε 1ίεβ(, ηιιχη3πι εηαιηεΓ3Γβ

ΟΓ3ΐίο ροδδίΐ ? Οιιοιιϊ.ιπι ί^ϊΙιΐΓ οΐ) Ιοί εΐ Ι3ΐ'ΐ3 (Ιβ-

1)013 ηοηιίηε ρεειιχ ρεηϋεηϋίε Οοο ουηοχϊυηι ε8(

^βηυι Ιιιιηΐ3ηυηι| ϊ^είΓοο. ιηϋιί 88Γηιο ρεΓ ιΙοοΙγϊ-

ιΐΗΐΐ) οΓβΐΊοιπδ ηοδ βΓοιΙΪΓβ 3ΐ()υε ίιΐδΐίίπεΓβ νΐιΐυ-

ΙΗΓ, III 1180.113(111301 ιί II Γ 11 00111 Ροιι εοΙΙοηυϊπιυΓ^

ςοακί ρορη εοιΐ8θϊεηΐί3 ρΓχαΊΐί οοιιΠϋεοΐεΓ ει 3π·ο-

^3ηΐεΓ 1ο(]1)3ιιιιιγ, βΐΪ3ΐιΐ8ί (|ΐΐ3ηι ηιβχίπιβ ςυίδ ;ι1<

Ιιοιηβηίδ ϋεΐίοΐίβ ρΓοοοΙ 3ΐ)δίΙ. ΡοΓδίΙβη εηΐηι δϊ

ςυίδ, δίεοί 3(Ιο1εδεεη8 ΊΙΙβ Ιοοορίεδ'^, ρΓ3306ρΐίδ

νίΐαηα δοβιη ιηοιΐ6Γ3ΐοδ δίΐ , αΐϊςυίά Ι3ΐβ ϋε νίΐα 803

(;ΙογΊ3ΓΪ, 61, ]/(/·<· οηιηία $βΓνανϊ α ^ανβηΐηΐί ηιβα, 3(1

ϋεοοι (ΙίοβΓβ ροΐεδί, ε( ρεΓδυβδοιη Ιοίκτο, ηυοηίβηι

ηϋιϋ ίη ρΓ3εεερΐ3 άε1)(|υεΓίΙ, 8ΪϋΊ ιιοη 3αΊηοαΊιιιι

εοηνεοίτε άοϋίΙΟΓοηι ηοηιίηε α'ερΓεεβΙίοηβπι, οι

(]θίε δοΐίδ ϊί8 φιί ρβοο3ν8ΓΪηΙ εοη^ηιβΐ ; εΐ βίΐ ευηι

ςυί ρεΓ 8θθΓΐ3(ίοηεπι ϊηςοίη3ΐυδ δί(, β]υδπιθ(1ί νο-

οβηι ϋεοβΓβ ; νεί εί ςιιί ρεΓ ανβΓΪΙίαπι 8ίιιιιιΐ30Γ3

εοΐυεηΐ, ηεοεδδ3ΓΪ3ηι 8886 τεηίχρειίΐίοιιεηι, ει ειιί-

νίδ, ίη 8)1011113, ([ΐιί ρεΓ 3ΐί(]ΐιοι1 (Ιοίίοΐιηη 3ΐιίιηχ οοη-

δοίεηΐίβηι οοπιηΐ3οιιΐ3νβήι, Ιιοηιπη ει ουοιιιιοοΌιη

688β :κΙ ηιίδεηοθΓα'ί3ΐιι οοηΓο^οΓβ ; ηοοά δί ΕΙΪ3»

ρτ%οΐ3Γυδ ίικΊ'Ίι, 301 ίη δρίηΐυ ει νίΓΐηΐε ΕΙίχ

ιιΐ3ξΐιο3 ϊ 1 1 ο ίηίοΓ Ιίΐίοδ ηιιιΙίεΓοηι, 301 ΡείΓοβ, 301

ΡαυΙυβ, αιιΝοαηηϋδ, αιιΐ 3ΐϊ(|ΐιί8 »1ίθ8 οχ ίίδ ϋο

πατρδς άναχώρησις , κα\ ή πρδς τδν δυσώδη τών

χοίρων βίον οίκείωσις, καΐ ή τοΰ τιμίου πλούτου

διαφθορά, κα\ δσα τοιαϋτα διά τε τής Γραφής κα\

τών λογισμών ίδεϊν Εστί πλημμελήματα, τίς αν ές-

αριθμήσαιτο λόγος; Επειδή τοίνυν έν τοιούτοις ύπό-

δικόν έστι πρδς τιμωρίας Ικτισιν τδ άνΟριόπινον τφ

Μεφ, διά τοΰτό μοι δοκεϊ παιδεύειν ήμάς τή διδασκα

λία τής προσευχής δ λόγος, μηδαμώς έν τή -ρδς Θ=δν

έντεύξει , ώς έπΐ χαθαρώ' τώ συνειδότι παρόησιάίε-

σΒαι, κάν δτι μάλιστα τών άνθρωπίνων πλημμελη

μάτων κεχωρισμένος τις ^. "Ισως γάρ τις κατά τδν

νεανίαν έκεϊνον τδν πολυκτήμονα ταϊς έντολαΐς τήν

ζωήν έαυτοΰ παιδαγωγήσας , ίχει τδ τοιούτον έ-Ί

Τίΰ ιδίου καυχήσασθαι βίου, κα\ είπεΐν τω θεώ, δτι

Ταύτα πάντα έρυΛαξάμην έχ νεδττμύς μον , καΐ

ύπηλειφέναι αϋτώ , διά τδ μηδέν είς τάς έντολάς

πλημμελήσαι, μή λίαν άρμόζειν τήν ϋπέρ τών όφλη-

μάτων παραίτησιν, ώς μόνοις τοις έξημαρτηκόσιν άρ-

μόζουσαν. Κα! φησι τώ μολυνθέντι διά πορνείας τήν

τοιαύτην πρέπειν φωνήν , ή τώ διά πλεονεξίας είδω-

λολατρήσαντι , άναγκαίαν τήν αίτησιν.τής συγγνώ

μης είναι, και παντι όλως τώ διά τίνος πλημμελείας

τδ συνειδδς τής ψυχής καταστίξαντι, καλδν κα\ άρμό-

διον είναι τδ καταφυγεΐκ πρδς έλεον. Εί δέ Ηλίας

έκεϊνος ό πολΰς είη , ή ό έν πνεύματι κα^ δυνάμει

Ηλίου δ μέν έν γεννητοϊς γυναικών , ή Πέτρος , ή

Παύλος, ή Ιωάννης, ή τ:ς άλλος τών πρδς το κρεϊτ-

" 1.ιιο. χνιιι , 21.
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ψιίΐπΐδ υοηιιηι ιΐίνίιιβ; δεπρίοΓβ; ΙοδΙϊιηοιιϊ ιι π» βχ- ,

κΐαΐ : οϋΓ ίβ βΐϋβιηοϋί νοεβ υΐαΐϋΓ, φ>3Β ίρβυιη 3

<1 υ ι>ϊ ΙΪ3 6\ίΐ)ΐαΐ ? εοί ηαΐΐυιη βιίεο άευίΐυπι «χ ρεε-

εϊΐο 5ΪΙ ? ηβο ςοίδ 3(1 Ιιχϋ Γ66ρίείβη8 εοπίόπιβεϊ-

ΙβΓ 61 3ΓΓΟΚ3ΠΐυΓ 1<Κ|03ΐΙΙΓ, 81601 ΪΙΙβ Ρ1ΐ3Π8861Ι5

ςοί ιιβ 3£ΐιυ8εε1)3ΐ ςοίιΐβιη ςυχ 68861 ϊρβίαι η3ΐυΓ3

([|3ΠΙ 81 3ηίΐΙ12ΐ)νεΓΙΪ88βΙ ςυοκί ΙίΟΙΙΙΟ 68861, ρΓΟΓδΙΙβ

ΙΙ3ΐυΓ3Ι1) 3 δΟΓϋΐΟΟδ ίηΐβξΓβΙΙΙ 36 ρΐ1Γ3ΙΠ 11011 6886,

βϋοοίιΐδ Γαί$8βΙ 3 5311613 5εηρΙθΓ3, ςοχ ϋίείΐ, ηιιοιΐ

ηοιι ροδβϊΐ ίηνβηΪΓί ίηίοτ Ιιοπιίηβδ, ο,υί ιιηυιη (Ιίβιιι

31)8(106 ηιαουΐα νϊναί ™) ; ιιβ π,οίδ ϊ^ϊΙιιγ ιαΙίδ ίη βηι-

101) β] Μ 5, 001 ρβΓ ΟΓ31ΐθηβΠ1 366658υΓ08 5)1 30 ΰβΟΙΟ

βΐίεειιιβ ίηςειιεΓβίοΓ, ηοιι 3(1 υβιιεΓαεΙ^ αο Γβί ϋβηε

£6δΐ33 Γβδρ'ΐΟβΓί 86Γ1110 ]ϋΙ)6ΐ, 86(1 Γ6«ΟΓ(ΐ3Π 00111-

ιιιιιιιϊυηι ηοιηαηκ ηβΐυπε (ΙοΙηΙογοπι, ςοοΓοηι ςοϊ-

\'Ϊ8 ρΓΟΓΒΟί 611311) ΐρδβ ρ3Γΐί66ρ8 ββΙ, Βΐ (|θί 11310ΠΒ

εοπιηιυηίδ ρηπίεερβ βίΐ; 61 Γ0^3Γβ ]ιιι1ίεεοι, οΐ

αυοίίΐίοηβιη ει ϊιημυηίΐ3ΐειη ϋεΐίείοηιιη 1.ίγ^'ι31ιιγ.

Οιΐ3$ί εηίιη νίνειιΐε ίη ηοηίβ Α(1:ιιηο, βίη^υΐαΐίιπ

οιηηεδ Ιιοηιϊηββ ςιΐ3ΐΐ(1ία ρεΙ1ίθ635 1ΐ35 Ιιιηίεβδ

άηι η3ΐιΐΓ3ηι ηο5ΐΓ3ηι νίιίβηιιΐδ, 61 ΐεηιροι·3Γία

ίο1Ϊ3 ηιαίβπβϋδ 1ιυ]υβ νίΐ», ςυχ ηιιο'βΐί ρΓορΓΪΪ3

ϋβπ,οβ Βρίβηίΐκΐίβ ίηοΌηιβηΙίδ ιυβίβ ιιοοίδ ίρβίδ εοη-

8οίιηιΐ8, ευιη άβϋεϋ$, βίοηίδ, αΊβπίδ Ι>οηοι·ίύοδ, β(

1)Γενί (1οΐ'3ηΐί1)ο$ εαι-ηίδ βχρίβΐίοηίοι» άϊνίηοδ αηαϊ -

οΐυδ ρβΓπιυΟνϊιηιΐδ ; <1οηβε ϊΐεο) βΙΠίοΙίοηίδ Ιοεοπι,

Άά ηοβιη ίηοοίβηιΐιιηι εοηϋβιηηηΐί 8υιηιΐ8, ίΐιΐοβηηιι-:

α,οβηιΐο 3(1 οηβηίειη ηοδ εοηνβΓίεπιηυβ (ηοιι ςυοα"

ϋβιιβ ίΙΙίε <1ιιιιΐ3χαΐ νίιΙεαΙιΐΓ : (]ΐιί εηίιη υυίηυβεδί,

ϊη ηιι1ΐ3 ρβπβ ρβευΙΐβηΙεΓ 36 δβρατη Ιϊιιι εοπιρΓβ-

ΙιεηιΙίΙιΐΓ, ηβπ» εχ βεηοο εοηΐίιιεί Γββ υηίνβΓ83ϊ :

86(1 α,οοϋ ίη οπθΐιΐβΐίΐιοδ ροηίοιίδ ρππη ηοΐιίβ ρ3-

Ιιία δ'ιΐ : ύίεο βιιΐβιη α"6 63 ο,οβιη ίη ρ3Γ3οΊδο 1)3-

ουίηιιΐί, η3ϋίΐ3ΐίοηε, βχ ςιιβ β]βοΐϊ 5οηιο3 : ΡΙαηία-

*>«< εηίηι /)««» ραταάΐΒΐηη ίη Εάβη ίη ρατίϋίΐ» οτίβη-

Ιαίίΰη! "), εοηι ίβίίοι· 30" ΟΓίβηΙηΙεδ ρ3Γΐ68 Γ65ρίεί-

ηιιΐδ , εΐ ΓβεοπίΒπιοι· ηιιβηΐ3(Ιιηο(1οιιι 6 ΙιιείιΙίδ ε(

0Γίβηΐ3ΐίΙ)ΐΐ8 Ι)63ΐϊΐυ(Ιίηί5 Ιοβίβ ε]εεΐί δοηιοδ, ηιεΓίΙο

Ιαίβι» νοεειη ρι-οίεηιηιιβ, ςυί 3 ιιΐ3ΐ3 τίΐ* Γιευ ο!«-

ιιιηΙ)Γ3ΐιιΐ)Γ, ηοί εχ οειιΐίδ ΟβΙ ρΓθ]εεΙί βαηιιιβ, ςοί

ΐΓ3ΐΐ8Γιι^ίιηυ3 3(1 δεΓρβηΙβιη ςιιί νβδείίοι· Ιβιτϊ, βΐ

ίη 18ΓΓ3 8686 ίηνοΐνίΐ, 61 δΟρβΙ- ρβΐΐΐΐδ 61 \*60ΐΓ6ΐη

βιιιιιιι ίιιβιιιίυΐηΐ ", εΐ ηοΐιίδ οΐ εβάβοι Γ3εΪ3ΐ»υ5,

εοιίδυΐίΐ, ιιεηιρε υΐ εΪΓ63 ΙβΓΓβηβΓηηι γοπιιο Γπιοΐιιηι

αε νοίιιρίαΐεπχ οεεορ3ΐί δίπιυδ, 61 Ηιιηιϊ 1ϊΙ>ιι$ :ιΙ)]ε-

(Ιίιςυβ εο£ίΐ3ΐϊοιιί1)ΐΐ8 οογ ηοβίΓαηι ίιιιρΙίεβηιυβ, ει

νβηΐΓβ ίηβιηοιιίεηιιΐδ, ίο" εβί, νοΙιιρΐ3Γΐ3ί νίιοε 8(ιι-

(1ε3πηιΐ8 εΐ ορεΓΒΐιι ϋβπιυδ : ίη ηίβ Ϊ|;ΊΙογ νεΓδβη-

168, (|ΐιβιΐ)3(1ηΐ0(1ιιιιι ίΐΐε ρΓ0<ϋ§ϋ5 ρο«1 Ιοη^'311] ;κι ιι πι-

113111, φΙ3 ρ0Γ608 ρ3δ66115 60ΙΐΛίεΐ303ΐΟΓ, ΙΐΙ)ί 816-

ιιΙ ει ϊ I Ιο 3(1 ηοδΠίεΐίρδΟΒ Γ6(1ίεΓίιιιο8, ει άο εεεΙεδΓι

1'3ΐΓ6 εο^ίΐΒΓβ οαίρβΓίηιιΐδ, τεείε Ι3ΐί1)ΐΐ8 νοείΐιυδ

αΙβιηοΓ, ΆβηιίΗε ηοΙ)ί$ άΛίία ηοχίτα, (Ιίι.'εηΙεβ : ιιΐ

«Γΐ3Π)8ί Μθ)*868 (|Ιΐίδρί:ΐΙΙ1 δίΐ, 61 8αΐ1)1)θΙ, 61 3ΐί([1ΐί8

αϋαι νΪΓΐιιΙβ βιεβΙΙειιβ, ηίΐιίίοιηίηιιβ, ςιΐ3ΐεηο8 Ιιοιηο

681, Ικιηε νοεεηι δΐΙ)ί εοηνβιιΪΓβ ροΐεΐ, ϋΐ ςαί εοηι-

ιηοοεπι 1)31)631 εοηι Λιίαιηο ηβίοτβηι, ρππίεερβ ίΐεηι

ε]»·(Ίιοιιί5 ιριοιριο 8ίΙ.

7" 1·υο, χνιιι, 10 8(ΐπ· ,β Ργο\·. χ\ιν, 16. " Οεη

τον μ^μαρτυρημένων ύπο της Οζίας Γραφής , είς

τί χρήσαιτο τή τοιαύτη <ρων?1 , τη παραιτουμένη αύ-

τδν άπ6 των όφλημβτων ; Τφ γε ούοεν έξ αμαρτίας

ϊφλημα; 'ίΐς άν μή τις προ; τά τοιαϋτα βλέπων

άπαυθαδιάζοιτο κατά τον Φαρισαΐον έχεϊνον, τδν ούδ'

8 τι ήν κατά τήν φύσιν έπιγινώιτκοντα, εί γάρ έ^ώκει

δτι άνθρωπος ξν, πάντως άν τδ μή καθαρεύειν άπδ

(Ιΰπου τήν φΰσιν παρά της άγιας έδιδάχθη Γραφής,

ή φη ϊι· Μηδεμιας ι\μέρας (ϊ)»· δυνατόν είναι δίχ,α

χηΜδος έά' άνθρώαψ εύρεϊν. 'ύς άν ουν μηδέν

τοιούτον περί τήν ψυχήν τοΰ διά προιευχής τω θεώ

προσιόντος έγγένοιτο , μή πρδς τά κατορθώματα

βλίπειν 6 λίγο; παρεγγυά, άλλ' έπαναλαμβάνειν τήν

μνήμην τών κοινών της άνθρωπίνης φύσεως δφλη-

μάτων , ών πάντως τις καΐ αύτδς μετέχει , τδ μέρος

συμμετέχων της φύσεως ■ καΐ παρακαλεΐν τδν κρι-

τήν άμνηστίαν τών πλημμελημάτων χαρίσασθαι. Ώς

γάρ ζώντος έν ήμΐν τοΰ Αδάμ πάντες οί καθ* Ικα-

στον άνθρωποι ϊως τοΰ; δερμάτινους τούτους χιτώ

νας περί τήν έαυτών βλέπωμε^ φύσιν, καΊ τά πρόσ

καιρα φύλλα τή; ύλικί;; ταύτης ζωής, άπερ τών

ιδίων τε και λαμπρών ενδυμάτων γυμνωθέντες , κα

κώς έαυτοϊς συνε,ορ'άψαμεν, τρυφά; κα\ δόξα;, καΐ

τάς έφημέρους τιμάς , καΙ τάς ώκυμόρους της σαρ-

κδς πληροφορίας , άντ\ τών θείων περιβολών μετεν-

δυσάμενοι ■ κα\ μέχρι; άν τδν τή; σαρκώσεως βλέ-

πωμεν τόπον, έν ω κατεδικάσθημεν παροικεϊν έπει-

δάν πρδ; άνατολήν έαυτοϋς τρέψωμεν ούχ ώς μόνον

έκεΓ τοΰ θεού θεωρουμένου· ό γάρ πανταχού ών κατ'

οϋδεν μέρος ιδιαζόντως καταλαμβάνεται · επίσης γάρ

περιέχει τδ παν ■ άλλ' ώς έν άνατολαΐς τη; πρώτη;

ήμΐν πατρίδος ο&ση; ■ λέγω δε της ·έν παραδείσω

διαγωγής, ής έκπεπτώκαμεν Έρύτενσεν ύ θεός

παράδεισο· έν Εδέμ κατά άνατοΛάς · όταν τοίνυν

πρδ; τά; ανατολάς βλέπωμεν, και της έκπτώσεως τών

φωτεινών τε και Ανατολικών της μακαριότητος τό

πων, τη διάνοια τήν μνήμην λάβωμεν , εΐκότως τήν

τοιαύτην φωνήν προιβαλλόμεθα, ο! ΰπδ της πονηρας

τοΰ βίου συκής σκιαζόμενοι , οί έξ όφθαλμών τοΰ

θεοϋ όιφέντες , οί πρδς τδν δφιν αϋτομολήσαντες,

έσθίοντα κα\ είς γήν ίλυσπωμενον, κα\ έπΐ τδ στή

θος κα1. τήν κοιλίαν έαυτοΰ πορευόμενον , κα\ ήμΐν

τά Γσα ποιεΐν συμβουλεύοντα, περί τήν γηΐνην άπί-

λαυσιν εχειν, χα\ τοις χαμαιζήλοις καΐ χαμερπέσι

Ο τήν καρδίαν έαυτών έπισύρειν νοήμασι , κα\ έπ\

κοιλίαν πορεύεσθαι, τουτέστι, περ\ τδν άπολαυστικδν

άσχολεΐσθαι βίον έν τούτοις ουν δντες κατά τδν

άσωτον εκείνον , μετά τήν μακράν ταλαιπωρίαν ήν

τοΰς χοίρους ποιμαίνων ύπέμεινεν, έπ-ιδάν εις έαυ

τοϋς έπανέλθωμεν ώσπερ κάκεϊνο; , κα\ τοΰ ουρα

νίου Πατρδ; έ*ννοιαν λάβωμεν, καλώ; κεχρήμεθα ταΐ;

τοιαύται; φωναΐ; , δτι Άρες ήμ7ν τά όρειΛήματα

ήμών · ώστε κάν Μωϋση; τις ή , κα\ Σαμουήλ, κάν

Ετερό; τις τών δι' άρετή; "εξεχόντων , οϋδέν ήττον

άρμόζουσαν ήγεϊται ταύτην , καθά άνθρω-ός έστιν,

έαυτώ τήν φωνήν , ό κοινωνών τή; φύσεως τοΰ

Αδάμ, κοινωνών δε κα\ της εκπτώσεως.

ιι, 6. (ίεη, ιιι, 14.
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Έπε<δή γάρ, καθώ; φησιν ό Απόστολος, έν Γφ Α Οοοηίβιι» εηίηι, ιη ίιιψιίΐ Λροίΐοΐυδ, οηηβ» ρβτ

Αδάμ πάντες άποΰνήοΊίομεν , είναι προσήκει τω

Αδάμ έπ'ι τη" μετάνοια πρέπουσαν φωνήν πάντων

τών έκείνω συντεθνηκότων , ώς Λ τής αμνηστίας

ήμΖν τών πλημμελημάτων δοθείσης , χάριτι πάλιν

ύπδ τοΰ Κυρίου σωΟείημεν, καθώς φησιν 6 Απόστο

λος. Άλλά ταϋτα μέν είρηται , ώς άν τις τδν κοινό-

τερον επισκοπών λόγον , τδ προκείμενον θεωρήσειεν.

Εί δέ τις την άληθή τοΰ βήματος ζητοίη διάνοιαν ·

ούκ ο'μαι χρείαν έφ' ήμϊν είναι , πρδς τδ κοινδν της

φύσεως άναφέρειν την ίννοιαν · ικανή γάρ ή συνεί-

δησις έκ τών έκάστφ βεβιωμένων άναγκαίαν ποιή-

σασθαι τοΰ έλέου την αίτησιν. ΪΙολυειδώς γάρ κατά

τδν βίον τοΰτον της Γωής ήμΐν ένεργουμέν.ης · της

μέν κατά ψυχήν καΐ διάνοιαν, της δέ κατά τάς αϊσθή

Αάαηιαηι ΐΐΐοήιηατ ", ευιινβηίΐ εαιη νοεεπι α,ιι*

Αιΐίίπιυηι ηοπιίηο ροβηίίβηΐί* (ΙβοβΙ, οοιηπιυηειη

β58β οηιηίυηι ηιιί ευιη ίΐΐο ιηοΓίυί βυηΐ, υΐ, ςυβπι-

.ΐ(1ιιιο<1υηι ;ΓιΙ Αροβίοΐυδ, αϋοΠίίοηβ 61 ίιηρυηίΐβίε

άεϋοΐοηιηι ηουίδ οοηεβδδβ, ρ6Γ £Γ3ΐίβιη ηίΓδίΐδ »

ϋοιηίηο ββι νβιιιυΓ. δεά Ιιχο ςυίϋεηι ρεπηάβ άίει»

δυηΐ, ηο 8Ϊ ςυίβ ΓκΙίοηειη ιιι:ι§ίΙ οοπιπιιιηβιιι ίηϊρί-

οϊβηδ, ρΓοροδίίβηι γοιιι οοηδίο'βΓβΙ : αυο(1 δί ηυίδ νβ-

Γαηι νετΙΜ δεηΐεηΐίαηι ςυχπΐ, ιιοη ορίηοΓ ορυ$ 6886

ίη ηο1)ϊδ 3(1 εοηιηιαηβιτι ΐ)3ΐυι·3ΐη ΓβίβΓΓβ εο§ίΐ3ΐίο-

ιιειη : ροίοδί βηίηι 8>ιλ ευ]ιΐ8(|υβ νϊΐχ εοηδπεπίί»

ιιεεεδδ3η3ΐη ίβεοΓβ ιηίδεπεθΓ(1ίχ ρείίΐίοηεηι. Ουιη

6πιπί νίΐη 3 οοϋίβ ίη Ιιοε βχεαίο νβπβ ιιπιΗίΓοπιιί-

ΐ6Π|ΐιβ εχίί,'βΙϋΓ; βΐίβ ςηίαΌπι ]υχΐ3 ηηίηιυιιι εί

σεις τοΰ σώματος· δύσκολον, ή κα\ παντάπασιν ^ ιηεηΐεηι, 3ΐί3 \έγο δβειιηιΐυιη ββιιβυβ εοΓροΓίβ: (1ίΓ·

άμήχανον είναι , μή ένί τινι πρδς άμαρτίαν πάθει

συνενεχθήναι, οΤόν τι λέγω 1 Της άπολαυστικής ταύ

της της κατά τδ σώμα ζωή; επιμερισμένης ήμών

ταΐς αίσθήσεσι, της δέ κατά ψυχήν, εν τή τή; δια

νοίας δρμή θεωρουμένης, κα\ έν τή κινήσει τής

προαιρέσεως · τίς ούτος υψηλός τε χαλ μεγαλοφυής

τω φρονήματι, ώ; δι' άμφοτέρων Εξω γενέσθαι τοΰ

κατά κακίαν μολύσματος ; ΤΕς κατά τδν όφθαλμδν

άναμάρτητος ; Τίς κατά τήν άκοήν άνυπεϋθυνος ; Τί;

της βοσκηματώδους ταύτη; κατά τδν λαιμδν ήδονή;

άλλότριο; ; Τί; τή άφή τή; κατά τήν άμαρτίαν λα

βή; καθαρεύει ; Τί; ούκ οΐδεν τδ αίνιγμα τής Γρα

φή; λεγούση; · Λιά τών θυρίδων εΙσεΛι\Λυθέναι τύν

θάνατον; Τά; γάρ αισθήσεις , δι' ών έκπίπτουσα ή ^

ψυχή πρδς τά έξωθεν πράγματα τών κατά γνώμην

αντιλαμβάνεται, θυρίδα; ή Γραφή προσηγόρευσεν,

4; όδοποιεϊν τώ θανάτω τήν εΓσοδον ό'Αόγο; φησί.

Τφ δντι γάρ πολλών θανάτων εΓσοδο; γίνεται πολλά-

χις 6 όφθαλμδς, ό θυμούμενον βλέπων , χα\ πρδς τδ

Γσον πάθο; άντεγειρόμενος · ή ευημερούντα παρ'

άξίαν, κα\ εις φθόνον φλεγόμενο; 1 ή ύπερηφανούμε-

νον, κα\ πρδ; μϊσο; έκπίπτων ■ ή τινα εύχροοΰσαν

ϋλην , ή Ιΐή μορφή; εύφυεστέραν διάπλα-ιν , και

δλο; πρδ; τήν τοΰ άρέσαντος έπιθυμίαν κατολισθαί-

νων. Οϋτως ανοίγει τφ θανάτω τά; θυρίδας τδ ους,

"δι' ών ακούει, πολλά πάθη έπ'ι τήν ψυχήν παραδέχε

ται , φόβον , λϋπην, θυμδν , ήδονήν, έπιθυμίαν , διά-

χυσιν γέλωτος , και τά τοιαΟτα. Ή δέ κατά τήν γεΰ-

ΗευίΐβΓ,αιιΙ εΐίαιιι οιηιιίποίίβπ ιιοη ρο886*γΜιγογ, «Ι

ιιοιι οιιηι υιιο αΐΐηιιο ΐΠεείυ ςιιίδ ίη ρεοοβίιιιη ΙαΙιαΙιιι-,

ψιβίε ηιιίιΐ εχβιηρΓι %γάΪι& βΟΓβΓΟ ϊιι ηιεάίυιη : Ουιιι

1ΐ3*ο νϊΐ3 π,υβ ρεΓ οοΓρυδ ΓγιΓιπιιιγ Ίη βεηβιΐδ ικι-

81Γ08 άίνίιΙβιυΓ, 63 νβΓΟ (]ΐΐ3! δεειιικίυηι βηίηιυιιι

εχΐςίΙϋΓ ίη ιιιβηΐί.δ ίιηρείυ εί πιοΐιι ΓιΙιβΓΧ νοίυιι-

Ι3ΐίδ εοηβϊο'εΓείιιΐ', ςυίδ αά&η ηκι^ηο 3(ηυβ εχοείβο

3ηίιιιο, ςυϊδ ΙαιιΟ ρπιιίεηΐίβ ρΓχϋιΊυδ, ςυϊβ Ιαιιΐϊ

δρΪΓΪΐυδ βδΐ, υΐ ρβτ ιιΐΓβιηίμιε νίΐχ Γαιίοηβηι νίιϊο-

δίΐ3ΐί8 βο ιηβΐίιίχ εοηΐ3§ϊοηεηι ει ίηηυίηαΐίοιιβηι

βΛΊΐβί3ΐ? ηυίδ, >]υθ(1 3(1 οειιΐυηι βΙΙίηβι, εχρβΓδ ρεε-

03ΐί εδΐ?ηυΪ8, ςποϋ 3(1 βυύίΐυηι βκίηεΐ, ίηιιοχίυ»?

(]ΜΪ5 ηΐ) 1ΐ30 1>εδ1ί3ΐί §υ1χ νοίιιρίβΐβ β1ίβηυδ? ςαϊβ

Ιβοΐιι ριιπίδ εί νηοιιυδ 3ΐ> οοε3βϊοηβ ρεοο»Ιί? Ουίβ

ηεδείΐ ίη νοίιιοπιιη ει χιιίξιηβ δοΓΪρΐιΐΓχ (ΙΊοβηΐίδ,

ςαοίΐ ρβΓ ίεηβδΐΓ38 σιΟΓδ ίηβΓεβδβ 8ίΐ*° ? δεηδηδ

εηίηι, ρβΓ ςυοδ βηΐιηυδ βπιΊηεηβ 61 3(1 Γβδ βχΐβτ-

ιΐ3δ 86δβ εχοΓεεηδ β» <\αχ ρΙαοεηΐ 3ΐτίρίι ει ορ-

ρΓβΙιειιιΙΊΐ, Γεηβ8ΐΓ38 δεηρΐιιι-3 αρρβΙΙβνϊΙ, ςυβ8

δεΓπιοπιοΓίϊ 3(1ϊΙμπι ρηΙβΓϊεβΓβ άϊοίΙ.Ν»ιυ Γενεί» ηιιιΐ-

Ιίδ δχρβ ηιοΓίίηιιβ ίηίΓοβυικΙΪ Ιοεηδ <?εηΙυδ εχ8Ϊ8ΐί(,

(Ιηηι τβΐ ϊΓηδεεηΐβιη νϊ«1εΙ, εί βο* εαηκίεηι εοιιΐΓβ

ρεΠιιι1)3ΐ!θηβιιι ϊηείΙβίιΐΓ, νεί ρΓοβρεΓβ ΓοΠπη»

ρΓίοΐεΓ ηιβΓίΐυηι υίβηΐβη), εί ίη Ιη'νϊ ϋίαπι βχ3Γ·1ε-

δείΐ : νεί δΐιρεΓϋίεηίβηι, ει ίη οάϊαιη πιίΐ ι νεί &\\-

ηιιητη ηΐ3ΐεπ3πι Ιιοηί οοΙογϊβ, (ΙεχΙβποΓεηινβ οπβ

30 Γογπιβ; ίί«ιΐΓ3πι, εί ΙοΙιΐδ αά οοηοιιρίβεεηιΐιιηι >ϋ

ςηοϋ ρΙηοιιοΓΪΐ (ΙοΙηΓιί Ιιι γ . Ιΐβ 3πγϊ5 ηιοηϊ Γεηβδ;Γη5

σιν άπόλαυσις, μήτηρ , ώς αν εϊποι τις, τών καθ' ϋ ,ιρεπί, εί ρεΓ 63 ςιιχ ηυϋίΐ ιηιιΐΐοδ βΠ'εοΙυδ 3(1 3ηί-

Ικαστόν έστι κακών · τίς γάρ ούκ οΐδεν, δτι ρίζα σχε

δόν έστι τών περ'ι τδν βίον πλημμελημάτων , ή περί

τδν λαιμδν άσχολία ; Ταύτης γάρ έξήρτηται ή τρυφή,

ή μέθη, ή γαστριμαργίά , ή περί τήν δίαιταν άσω-

τία , ή πληθώρα , ό κόρος , ό κώμο; , ή κτηνώδη;

και άλογο; περί τά πάθη τή; άτιμία; καταφορά.

Όμοίω; ή κατά τήν άφήν αίσθησι; , πάντων Ισχατον

τών άμαρτανομένων έστί · πάντα γάρ δσα τώ σώ

ματι παρά τών φιλήδονων επιτηδεύεται , τής αντι

λήψεως τής άπτική; έστιν ά^ωστήματα , ών τά

καθ' έκαστον διηγεϊσθαι μακρόν άν εΓη· και ούδέ

πρέπον άμα τοϊ; σεμνοτέροι; τών λόγων παρα-

μιγνύειν, δσα τή; άφή; έστι κατηγορήματα.

" 1 Οιγ. χν. 22. 8' 3ει . ιχ , 21.

ιηιιπι ΐΓ3ηδηιΐΙΐίΙ, ηιοΐιιπι, ΐΓΐίΙίΙίαπι, ϊγ3Π), νοΙιιρΐ3-

Ιεπι, ειιρίίΐίΐαΐοηι, Γίδΐιηι είΤιίδυηι, εί ε]ιΐδηκχ1ϊ.

Ρογγο Κ"8ΐ3ΐυ8 νοΙιιρΐ38, ηιοΐετ, α( αΊχεπί ηΙίςιιίδ,

δΐηςιιΙοΓίιιη ιηαίοπιιη εβί : ςιιίδ εηίηι ί^ηοιΜΙ <|ΐιο«1

§ιι1;β δΐιια'ίυιη Γ3άίχ ρΓορεηιοάιιηι δίΐ εοιυηι ρεοο<ι-

(ΟΓυηι ίμι,ο ίη νϊΐ3 εοιηιηϊ((υηΙυΓ? Αη ηηε εηίηι

ρεηα"ειιΙ Ιιιχιΐδ ίίςπβ (1β1ίοί.Έ, εΙΐΓίείβδ, ίη^ίπνίεβ,

ίη νίοΐα ρΓ0ΐΙί§α1ίΐ3δ 3ΐςηβ ρΓΟίυδίο, ίίυιιαΉηΓίΒ,

δηΐίεΐ.ΐδ, οοηιεβδβΐϊο, ΙιβδΙίβΙίδ 61 Γ31ίοηβ 63Γβηδ

ίηιρείυδ αά νίιίη ί^ηοΓηίηίοβα. δίηιίϋΙεΓ ΐηη^εικϋ

βεηδυδ οηιηίυηι ρβοο3ΐοπιηι οχίΓοπιυηι βδΐ : οηιιιίι

εηίηι ςυκ εοΓροΓβ εχβΓοεηΐιΐΓ 3 860ΐ3ΐθΓί1)υ8 νοΙιι-

ρΐαΐίδ, βρρΓοΙιειίδίοηίδ.ηυχ (»ε(υ ΓιΙ π)ογ1)ϊ βιιηΐ.
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φι* δίιΐΒΐιΙηΐίηι εχροηεΓβ Ιοπ^πιτι ΙυεπΙ : δίπιυΐ Λβ ϋβεοπιπι ςιιίιίβηι 681 ΐσιηιϊβοβΓβ βτβνϊοπηιΐδ 8βηη·>

η'ώιιβ ςιιοβουηςηβ Ιαείυβ ετίπιίηα δΐιηΐ.

Ρογγο ππιΐΐϊΐυϋίηβιη ρβοεβίοπιπι φΐίβ «ηίηιο ρβ- Α Τών 5έ κατά τήν ψυχήν τε χαΧ προαίρεσιν πλημ-

ΓϊΐβΓ 30 ιΐοκίϊ ιιαία νοίυηίαίο οοηιπιίΐΙιιιιΙιΐΓ, φίκ-

ιΐ3πι 0Γ31Ϊ0 βηυηιβΓ3Γβ ροβδίι ? Εχ ίπΙεΓΪ0ΓΪΙ>υ$, ίη-

φΐίΐ, ρΓοΙΐοϊδευηΙιΐΓ ϊπ)ρΓθ1)3? οο§ίΐ3ΐίοιιεδ : 3ΐφΐε

3(Ι]βεϊΙ ιμπιιιι εο^ίΐηιίοηυπι φΐίΐηΐδ ϊιΐφΐΐηαηιιΐΓ

εηυπιεηΐϊοηεηι. δι φΐιΐΓ »1> οηιηίΙ)ΐΐ5 3<1οο ρβΓίί-

1>ιΐ3 ρεοεβΙοΓυπι ηαίη ηο1>Ίβ είΓευπιΓιΐδβ βαηΐ, ρ<τ

οηιηϊη βεηκιιυπι ϊηδΐπιηιεηΐ3, ρβΓ ίηΐίπιοδ ει οεοιιΙ-

108, 3ε ςιιβδί ίη εοΓάβ Κιΐοηίοδ αηϊιτιϊ ιηοΐιι», ςιιϊδ

βΙοπηίΜΐυΓ, ιιΐ ίηφίίΐ δβρίεηΐϊ», 8ε ριιι-υπι 1)3ΐ)εΓβ

εοΓ " ? πυϊδ 3 δοπΓιουδ εχριιΐ'^βΐιιβ εβί ? ςυεηΐ3(1-

ιιιοιΙιηιι 3ο1) ΙββίαίιΐΓ 81 : δθΓ(Ιε3 8υηΐ ηηϊηι* ρυπ-

1»ΙΪ8 νη1ιιρ(38, ςυ* τη ιι ΙιϊΓ.ίγϊ» ιη ηχιΙΓίδφΐβ ηιοιϋί

Ιιικηληχ νϊΐίε οοπιηΊίδεείιΐΓ, ρβΓ πιππιππι ρβτϊΐβΓ 3ε

ΓΟΓρίΙδ, ρεΓ ΓΟ^ί(3ΐϊθηε8, |» Γ 801)8118, ριΤ Π101ΙΙ8 6Χ

μελουμένων τδν ίκμδν, τί( άν έξαριθμήσαιτο λόγος ;

"Εσωθεν, φησ\ν, εκπορεύονται διαλογισμοί πονηροί ·

κα\ προσέθηκε τών ένθυμήσεων τών κοινούντων ήμας

τον κατάλογον. Εί τοίνυν οϋτω πανταχόθεν ήμΐν τά

τών αμαρτιών δίκτυα περικέχυται , διά πάντων τών

αισθητηρίων, διά τών εγκαρδίων τής ψυχής κινημά

των ■ τίς καυχήσεται, καθώς ή Σοφία φησ'ιν, άγνήν

ΐχειν καρδίαν ; Τίς κεκαθάρισται άπδ ^ύπου ; ώς 6

Ίώ6 τδ τοιούτον μαρτύρεται. 'Ρύπος έστί της κατά

ψυχήν καθαρότητος ή ήδονή ή πολυμερώς και πολυ-

τρόπως τώ άνθρωπίνω καταμιγνυμένη βίφ , διά ψυ

χής τε καΐ σώματος, δι' ενθυμήσεων, δι' αισθήσεων,

οιά τών κατά πρόθεσιν κινημάτων, διά τών σωματι

κών ενεργημάτων. Τις ουν καθαράν της κηλϊδος ταύ-

ρΓΟροβίΐΟ ρτοεε(ΐ8ΐιΙβ8 , ρβΓ οοΓροπδ ορεΓ3ΐίοηεδ β της τήν ψυχήν Εχει; Πώς ούκ έπλήγη τψ τύφω;

ε( εΟεοΐυδ. Οιιΐβ ογ?ο ρππιιιι ;\Ι> Ιιαε ηηκιιία ϊιΓι-

ιη:πιι 1)31)81 ? φή Πεπ ροΐιιίΐ, ιιΐ Γ3δ1υ ρβΓουδδυδ

ηοη δι ι ? ςαί ροΐιιίΐ ηοη βδδβ 8υρΐΓΐ)Ϊ33 ρεάε οβίεβ-

Ιιΐδ? ςιιεηι η)3ηιΐ8 ρεεεβίπχ ηοη οοηιηιονίι?.οιι]ιΐδ

ρβ8 ;ιι1 ηεφΐίΙΪ3πι βΐ πϊαΙίΐίιιιιι ηοη ειιειιιτίΐ ? φΐβπι

οειιΙ\ΐ8 ίιηηιοάεδίιΐδ ηοη ίηφίίηανίΐ βΐ 3υοΊΐυ8

κΙοΠ<1ιι$οΙ ίιηρεπίυδ ηο.η εοηΐηηιίηϊνίΐ, εί βΐΐδίβΐιΐδ

3(1 8β8β ηοη εοηνεΓίίΙ, ει οεευρ3ΐυπι ΰεΐίηιιίΐ ?

Οϋϊυβ οογ βι! νβηοβ ιηοΐυδ πιιΐβ εί ίηβχβΓοιΙαΙιιιη

η)3η8ίΐ? Ουοηϊβη) ΐβίΐϋΓ η%ε οϊγοβ ηθ8 βιιηΐ ρβ]0Γ3

ηιΓκΙεηι βΐηυβ 3ΐΓοείθΓ3 ιϊδ ηιιϊ Ίη ΙιεδΙϊβΙβηι ιηββίδ

παίιιππη ϋΡ8βηβΓΐη1» [ιηοι1βΓ3ΐϊθΓ3 βιιίβηι βίςυβ 10-

1εΓ9ΐ)ϊΙίυΓ3 3ΐΙεηΙίοπηυ8,] ρεηίΐιιβ βιιΐβιη ει ρΓΟΓβυβ

οηιη'ι1)ΐΐ5, φΐίϋυβ οοηιηιυηίβ εδί ηπ(ιΐΓ3, εοηιηιυηίβ

<]ΐιθφΐβ ίΙβΓιοί» ηβΙυΓ» 3ΐιηΐ : ϊϋεΪΓεο Οββ ρβΓ ογβ-

Ιίοηεπι 3ΐιρρΙίο3ΐιΐε8, ιιΐ (1ίιιιϊΐΐ»ηΐιΐΓ ηουί8 ιΐεϋίΐβ

ΟΓβπιυδ. δεΰ ΪΓΓΪ13 3ΐ(]υε ίηεΠΊεβχ ο>ι β]ϋ8ηιοι1Ί νοχ,

εί 3ΐ1.3υΓ6$ (Ιϊνίικίί ηοη ρεπίηεΐ 3ε ρεηεΐΓ3ΐ, ιιϊ&Ί

ο.οηϋπεηΐκι υτΐ3 ηο1)ί$εηπι εΙ»η)βΐ, φΐοά Γβεΐηπι,

1)0πιιγπ, ει (Ιεεοηιηι 8ίΙ ιηΊβειίεοπϋΒΐη ΐ η ι ρ π γ I ϊ γ ϊ .

-Νατιι φΓι ]υ(1ίε3ΐ Ηυηΐ3ηϊΐ3ΐειη Π.·ι^ιι ϋεοεΓε ( ηίδϊ

οιΐπι άβοεΓβ ριιώΓβΙ, Γβηι ίικΙεοοΓβι» «ι ηοη εοη-

νεηίεηίβηι βρρΓβο'ί ευηι ηίςιιε 8ΐΐδπρει·8 ηοηοΓβΓβΐ),

πι ίη Χφΐυιη Γυεηΐ δΐιίδ ΓβοΙίβ ]υι1ίεϊυηΊ (Ιο Ιιοηο

αίςιιβ (ΙεεοΓΟ $ΐ3))ϊ1ίΓε 3ΐηιιεεοηΓΐΓηΐ3Γβ, ηε η]υ3ΐο

^υ(]^ε6 ε]ϋ5οιθ(ΙΊ <\α\ά 3ΐΐ(1ί3ΐ : Λ/βώνβ, οχιτα Ιβίρ&ηιη,

ηιε 3(1 1ιιιηΐ3ηϊΐ3ΐβηι Ιιογ(3ΓΪ3, ςιΐ3ΐη Ιυ ρΓοχίηυδ

■ιηη ίιιιρεΓίΪΓΪδ : Γβηιίδδϊόιιεηι ϋεοίίοπιηι ρείίβ, ο,ιϋ

Πώς ούκ έπατήθη τφ ποδ\ της ύπερηοανίας , δν ή

αμαρτωλή χε\ρ ούκ έσάλευσεν ; Ου ό ποϋς ε!ς κα-

κίαν ούκ Ιδραμεν ; "Ον δφθαλμδς άτακτών ούκ έμό-

λυνεν , κα\ άπαίδευτος ά/.οή ούκ έ^ρΌπωσεν , κα\ ή

γεϋσις πρδς έαυτήν ούκ ήσχόλησεν , κα\ ή καρδία

προς ματαίας κινήσεις άνενέργητος Ιμεινεν. ΈπεΙ

ουν τά περ'ι ήμας χείρω μεν κα\ χαλεπωδίστερα

τοις κτηνωδεστέροις· πάντη δέ και πάντως έν πασι

τοϊς κοινωνοϋσι της φύσεως έστι καΐ ή κοινωνία τών

πλημμελημάτων της φύσεως· διά τοϋτο προσπίπτον

τες διά προσευχής τώ θεφ άφεθήναι ήμΐν τά δφειλή-

ματα'παρακαλοϋμεν. Άλλ' άπρακτδς έστιν ή τοιαύτη

φωνή, κα\ εις άκοάς θείας φθάνουσα , μή τής συνει

δήσεως ήμΐν συμδοώσης, δτι καλόν έστιν ή τοΰ έλέους

με-άδοσις. Ό γάρ θεώ πρέπειν τήν φιλανθρωπίαν

κρίνων οϋ γάρ άν εί μή πρέπειν ώετο, πρδς το

απρεπές τε κα\ άνάρμοστον έλθεϊν ήξίου ■ δίκαιος άν

εΓη τοις ιδίοις Εργοις τήν περ\ τοΰ καλοϋ βεβαιώσαι

κρίσιν , ώς άν μή τδ τοιούτον άκούσειεν παρά τοΰ

κριτοΰ, ότι Ιατρέ, ΟεράΛενσον σεαντύν εμέ πρδς

φιλανθρωπίαν παρακαλείς, ής τοις πέλας αύτος οΰ

μετέδωκας ; "Αφεσιν όφλημάτων αιτείς· πώς ουν

κατάγχεις σύ τδν υπόχρεων; Έξαλειφθήναι τδ κατά

σοϋ χειρόγραφον εϋχη , ύ δ'.' επιμελείας φυλάσσων τά4

τών υπευθύνων συμβόλαια ■ χρεών αιτείς άποκοπάς,

6 τρέφων διά τών τόκων τδ δάνειον ό σδ; όφειλίτης

έν δεσμωτηρίω , και σϋ έν εϋκτηρίω ■ εκείνος έπ'ι

τοις όφλήμασιν όδυνάται ■ χαΐ σϋ άφεθήναί σοι τήν

ΠΙ εΐ'ίξο ηΐ ιυ δυΠίοοβδ ο1)33Γ3ΐιιηι ? ιΐοΐεπ Ιί1)Ί εΐι'ι- ρ δφειλήν άξιοίς- άνήκοός εστί σου ή προσευχή, ϋπερ-

Γ0^Γ3ρ)ιαηι 3θ"νεΓ5α8 Ιβ δεπρίυηι ρΓεε3ΓΪ8, ςιιϊ ο"ΐ- ηχεί γάρ ή τοΰ όδυνωμένου φωνή ■ έάν λύστ,ς τδ σω-

Μ^επΙεΓ ββΓνηβοίΗίοχίοπιιη ρ3(Ί3 3ΐφΐβ εοηΐΓβοίηδ: ματικδν χρ£ος, λυθήσεταί αο'. τής ψυχής τά δεσμά ■

1:ιΙ>ιιΐ33 ηον38 εί βΐιοΐίΐίοηειιι 3ΐφΐε Γοιηίδδίοηβηι έάν συγχωρήττ)ί, συγχωρηθήσεται · σεαυτώ δικάσεις,

(ΙουίΙοπιιη ρβΐίβ, ηιιϊ ρβΓ ϋίΙΙΓ38 Χβ ίΐίβηαιη ηπίΓΪδ σεαυτώ νομοθετήσεις , τή πρδς τδν ύποκείμενον

Π 3Π5',δ ; Ιυιΐϊ (ΙεοϊΙΟΓ βδΐ ίη 03Γ0βΓε, εί Ιιι ίη διαθέσει τήν άνωθεν ψήφον έπ\ σεαυτοΰ φέρων.

οΓ3ΐοπυ ; ϊ I Ιο οΐ) οΌ1)ϊΐ» εηιείβΙιΐΓ, ει Ιιι τειηίΐΐί Ιίΐιί ιΐ·Ί·ίΐιιι>· νίβ : 6ΐ»ϋ(1ϊπ ογβΙιο Ιυβ ηοη ροίεβΐ, 8υρ<·-

ΓβΙ οηίιη δοιιυβ εί δίΓορίΐιΐδ νοείδ ε]ιΐδ ο,ηί οπιοϊαίιΐΓ : δΐ Ιυ οοΓροΓβΙο αΌηίΐυιη ιΙΊπιΊββΓίβ, βοΙνεηιιΐΓ

ΐ;Μ βηίηιχ νίηεαίβ: δ> οοηοΌηβνεΓίδ, εοηιΙοιι.ιΙ)ίΐιΐΓ Ιίοί : ίρδε ]ιΐι!<·\ εηδ, ϊρβε Ιϊοί Ιβςειη ΓεΓεβ, 30ε-

εΐίοηε, ηιιβ Ιυ <>1)ηοχϊυπι ρΓΟδοοιιΐιΐδ ΓιιεΓίδ, δΐιρβΓβπι δεηΐεηΐϊβηι ρεΓ Ιε ΓοΓεηδ.

Τ»1β ςιιίιΙρ'ΐ3ηι ηιίΐιί νίύεΙυΓ Οοηιϊουβ ε_')3ΐη ϊη Τοιοΰτόν τί μοι δοκεΐ και έν τω έτέρφ λόγφ διϊά»

11 Ργου. λχ , 9. ·· Ιοί) 'χιν, ί ίιιχίβ Ε\Χ.
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σχειν ό Κύριος διηγηματικώς το δόγμα τούτο παρα- Α βΚο δεηηοηο (ΙοεβΓβ, ρβΓ ηιοιίιιιη η.ιιτηΐίοηϊϋ Ικιιιε

τιθέμενος, Ενθα βασιλεύς τίς έστιν έν τώ διηγήματι,

φοβερώς προκαθήμενος· κα\ τους οίκέτας εις κρίσιν

άγων , κα\ των οίκονομηθέντων παρ' έκαστου τήν

γνώσιν έπι£ητών. Προσαχθέντος δέ τίνος των χρε-

ωφειλετών , κα\ φιλανθρωπίας τετυχηκότος , επειδή

προσπεσών άντί της των χρημάτων έκτίσειυς τήν

Ικέτη ρίαν προσήγαγεν. εΐτα κατά τοϋ όμοδούλου έπι-

μετρίω όφλήματι πικρώς τε κα\ άπηνώς διατεθέντος,

δργιζόμενον έποίησε χτ) προς τδν δμδδουλον άπηνεία

τον βασιλέα· και προσέταξε τοις βασανισταΐς πάγχυ

αύτον της τοϋ βασιλέως οικίας άλλοτριώσαι, έπ'ι το

σούτον τε παρατεϊναι τήν κόλασιν, έως άν τήν άξίαν

τιμωρίαν άναποπληρώση. Αληθώς γαρ όβολοί τινές

είσιν ατελείς τε καΐ εΰαρίθμητοι προς μυριάδας τα-

5βηΐοιιΐϊ;ιιιι ίη ιηοιίίιιηι 3ίΓβΓβιΐ5 : ιιυί Γε\ φίκΙαιη

ϊη η3ΓΓ3ΐϊοηβ ίιιΐηκίικ Ίιιιγ ΙΟΓπΙι'ιΙίΙοΓ μΓΟ Ιπΐηιηϊΐί

βεύεηδ, 61 δει·νοδ .'κΐ Ίιιιΐίι ϊ 1 1 1 ιι εοβεηβ, εί εοηιηι

ηαχ ιιηιΐδφΐίδφΐε 3(Ιηιϊηϊ$ΐΓ3δδεΐ εο£ηίΐϊηηεηι εΐ

φΐΐΓίΐίηιιειιι ϊΐ)5ΐΊΐυεη8 Γιιιιι αυΙβΒΐ φΐί(ΐ3ΐη ι)β-

Ιιιογ αάάιιείυβ, 3ε (|ΐιοηΪ3Π) αά $;εηιΐ3 βεοίϋεηδ Ιοιο

ρεΓδοΙυΙίοηίδ ρεειιηίϋπιπι, κιιρρίίεειη ΙίϋεΙΙηιη οΙ>-

ΙιιΙεπιΐ, Ιιυιυηηίΐαίειη εοηδεευΐυδ βΜβΙ, ιΙείικΙε οΐ)

η ι ο < 1 ϊ < - 1 1 1 1 1 (1ε1)ίΐιιπι :μΙυιτκιι> εοηκεΐΎΐιηι βεεΓηε $ε$β

ει ίηΙιυπΐ3ΐΓιΐεΓ <ζε$$°ι$$εΐ, εχ ίηΐιαιηβηίΐαΐβ .ι<1\ <μ -

βυ5 εοη$εΐ'νιιιη ίηηι Γβ^ίϋ ρΓονοεανίΙ : (|υί ηυχβϊΐο-

ΓΪ1>ιΐ8 ει ιοι·Ιοπυ:ΐδ ρΓχεερίΙ υΐ ευοι ρεη'ιΐυδ 3

(Ιοιιιο Γορίί 3ΐϊβιΐ3ΓειιΙ, 3ΐηυε εο ιΐδφΐε δΐιρρίίεϊυι»

ρΓοι·ομ:ΐΓΐΊΐΐ, ςυοαι) ιηεπΐ3δ ραεη3$ ΰεάΊδςεΐ. Ν;ιπι

λάντων παρατιθέμένοι, τά των άδελφών ημών εις " οΐιοΐί (|ΐιί(1επι ΓενεΓ3 νίΐεδ ει ηιιιιιεΓ3ΐυ Γηοίΐρδ δΐιπί,

ήμας δφλήματα συγκρίσει τον θεδν τών ημετέρων

πλημμελημάτων. Ζημία πάντως έστ\ν ή ϋβρεως

άφορμή παρά τίνος γεγενημένη , ή οίκέτου κακία, ή

κα\ εις σωματικον θάνατον έπιβουλή · είτα σϋ προς

τήν άμυναν τούτων έν φλεγμονή καρδίας έξερεθίζη ,

κα\ πάσαν τήν έπίνοιαν είς τήν τών προλελυπη-

κδτων τιμωρίαν άναζητείς, ού λογίζη- εί μέν προς

οίκέτην ,6 θυμδς φλεγμαίνοι ■ ότι οϋ φύσις, άλλά

δυναστεία προς δουλείαν τε και κυριότητα το άν-

Ορώπινον Ισχισεν ; Τώ γάρ άνθρώπω δουλεύειν 6

τοϋ παντός οίκονδμος τήν άγονον φύσιν μόνην ένομο-

θέτησε, καθώς φησιν ό Προφήτης, οτι Πάντα ύπέτα-

£ας νπνκάτω τών ποίων αντοϋ, πρόβατα καΐ βόας

ειιΐϊΐ ίηηιιιικτίβ Ιηίβηΐίδ εοηιροπηί, 3(1νεΓ$υπ) ηο*

ιΙε1)ίί3 (ΥηΙππη, ιϊ επηι ηοδίηδ αιΐ ν οΐ'δπδ ϋευηι <1ο-

ΙίεΓιβ εοηΓβηηΐυΓ. 1)απιηο8» ρτοτβιιβ εβί νεί ίιιμιπ;ε

οεεβδΐο «Ι) 3ϋηπο ρΓχΙ>ίΐ3, νεί βεΓνί ηεςυίιίβ, νι·1

εΐΐβπι ίηκ'κΐίίβ νϊΐχ εοΓροΓβϋ δίπιοίβε, ει Ιυ αά υΙ-

εϊδεβηοΊιιτι ε]υδπιθ(Ιί ίηεοιηηιοιίη ρεγ ΐηΠ»πιηΐ3ΐίο-

ηεηι εοπίϊδ 3εεεη<ΙειΪ8 ει ϊπ·ίΐ3Πδ, ει ηϋιΗ ηοη

εοηιιηϊηϊδεεΓΪδ ει εχεο£ίΐ38, ηιιυ υΙείβεβΓίδ εοβ 3

ηυΐύυι ιη]ιΐΓΐ3 Ι3εε$δί1ιΐ8 8ΪΒ , ηοη εο^ίΐβί ( βϊ 3ϋ-

Τ6Γ8ΙΙ9 8βΓν«ΠΙ ΙΐϊΠΐΪΓυΐΠ Ϊ13 βΧ3Γ8εΓΙ5 ) <}110(1 ΠΟΙ1

ηβΙΟΓβ, 8ε<1 νίδ ίη δεΓνίΐιιΙεηι ρ:ιιίΙεΓ εί άΌπιιηκΙίο-

ηειη (ξειιυβ Ιιπιηίιιηιιη 8εί<1ίΙ βίςιιβ ϋϊνϊδϊΐ ? Νια

Ιιοπιίηί δεΓν'ΐΓβ ιιηβιη Γ3ΐίοηϊδ εχρεΠειη ηαΙιΐΓβηι,

άπάσας , καϊ τά πετεινά καϊ τά κτήνη, καϊ τονς Γ Γβπιιη υηίνεΓδαπιπι 3θΐρίηίδΐΓ3ΐοΓ )ε§β εοπδΐίΐιιίΐ

: .η '. . \ ί..-Λ_ ' .' „. „Λ— :, ... : η . η _.. ι.: : _ < : -..1ΙχΟύας. Ταΰτά τε κα\ δοϋλα προσαγορεύει, φησάσης

ίτέρωθι της προφητείας·ί(ί<5»Τ( τοις κτΊχνεοΊ τροφτ\ν

αίιτών, καί χΛόην τχ\ δονΛεία τών άνθρώπων.ΊϊηΖϊ

άνθρωπον τή αυτεξούσια χάριτι κατεκόσμησεν. "Ωστε

τδ ίσον έχει σοι τώ της φύσεως άξιώματι, ό ΰπεζευ-

γμένος συνήθεια κα\ νόμ<ρ, οΟτε παρά σού γέγονεν,

οϋτεέν σο\ζή, οΟτετάς σωματικάς τε κα\ τάςψυχικάς

της ψυχής ένεργείας παρά σοΰ λαβών Εχει. Τί ουν το

σούτον έπιζέεις κατ' αυτού τώΟυμώ,ρ"αθυμήσαντός τί

νος, ή άποστήσαντος, ή τάχα καταφρόνησιν ένδειξαμέ-

νου σοι κατά πρόσωπον; Δέον προς έαυτδν βλέπειν, οίος

σΰ γέγονας τώ Δεσπότη τώ πλάσαντί σε κα\ παρ-

αγαγόντι διά γενέσεοις , καϊ κοινο>νόν σε τών έν τώ

κόσμω θαυμάτων ποιήσαντι; Τώ προθέντι τόν ήλιον

είδβηχϊΐ, ιιΐ ΐηψιϊΐ ΡΓθρ1ιεΐ3 : Οηνιϊα «ιιί^Υ'ίίίίί ίΐιύ-

Ιίΐ ρ«άε$ «;'«», ονει «/ Ι>ονε$ %ιηίυετ$α* , νοΙηΰΓεε εί

)ΐιηιεηΐα,βι ρϊ$αι "ν. Αίφιε Ιιχε βΐΐ.αιη 88ΓΤ3 »ρ-

ρείΐηΐ, ευιη ίη αΐίο Ιοι ο Ρι-ορΙ>β(8 ά'\(ηΙ : ΩαηίΙ

ρεοοήόα» αΐΐηιεηΐηηι ίρ$οηιηι, ει Ηετβαιη ίεηίιίο

Ιιοτηίηηνι "*; Ιιοηιϊηεπι υργο ρΓορι·ί;Η 3ε ΙϋιεΓ» νο-

ΙυηΙβΙϊδ @Γ3ΐίπ 3ε (Ιοηο (ΙεεοΓίνίΙ. Ιιβηυβ ηυβηΐυηι

3(1 η3ΐυΓ8Β ιΐϊςηϊΐηΐεηι 3ΐΓιηεΙ, ε]ιΐδ(1οιη Ιβειιιη εοηϋί-

ιίοηίδ ίδ εδί, φΐί Ιε^ε αίψιβ εοηδίιείιιϋίηβ Ιϊ1)ϊ 8<ι5-

(ΙίΙυδ βκΐ, ηεςιιβ 3 Ιε ΓβεΙυβ 681, ηειμιβ ρεΓ Ιε νΐνϊΐ ;

ηε^β εοΓροΓίδ ρβΓίΐεΓ ει βιιϊιηί εΙΓιε3εί3δ 31)8 Ιβ

1ι»1)βΐ 3εεερΐ3δ. 0ιιϊ<1 ϊ^Ίιιιγ βάτβΓβυδ ειιιη ΐηευη-

ά'ι& ΙηηΙορβΓβ είΓβΓνεδείδ, 8Ϊ ηυίδ ηβ{Γι§βη(Ϊ0Γ εί

ΗεηιϊδδίοΓί βηίιηο, βιιΐ (υ^ίΐίνιΐδ Γαεηΐ, νεί ρβίααι

είς άπόλαυσιν, και πάσας τάς τοϋ ζϊ)ν άφορμάς εκ Ο ΓοιΊβδδίδ 3άνεΓδηδ Ιβ οοηΙυηιβε'ιΟΓεηι δε εχΐιίοιιεηΐ ,

τών στοιχείων χαρισαμένω, έκ γης τε και πυρδς,

κα\ άέρος, κα\ ύδατος; Τώ παρασχομένω τήν διανοη-

τικήν χάριν, τήν άντιληπτικήν αϊσθησιν, τήν διακρι-

τικήν καλού τε κα\ χείρονος έπιστήμην; Πώς σϋ πρδς

τον τοιούτον Δεσπότην Ιση καταπειθής χα\ άπρό-

σκοπτος ; Ούκ άπέστης της δεσποτείας ; Ουκ έδραπέ-

τευσας πρδς τήν άμαρτίαν; Οϋκ άντηλλάξω τήν πο-

νηράν δεσποτείαν ; Οϋ τό γε έπ\ σς\ Ιρημον τήν τοϋ

Δεσπότου κατέλιπες οίκίαν, έν ω έτάχθης έργάζεσθαι

καϊ φυλάσσειν, τούτου άποφοίτησας; Τά δε καταλε-

λεγμένα πλημμελήματα, ούχ ΰπδ μάρτυρι τώ θεώ

τώ πανταχού δντι, και πάντα έφορώντι, ή πράττεις,

ειιιιι Ιε ϊρδυιη ϊηδρϊεεΓε ορθΓΐε3ΐ, φαβΙΊδ Ιιι βιΐνει·-

δΐΐδ Οοηιίηυιη Γιιβτίδ, ςιιϊ Ιε ΓοπηβνΐΙ, ηυϊ Ιε ρεΓ

η3ΐίνίΐ3ΐβπι ρΓοιΙιιχίι, εί ηιίΓ3πιΙοΓυηι ηαυηιΐί ρβτ-

Ιίείρεηι Γβεϊΐ ; ηπϊ δοΐειη 3(1 ΓηιεΐΗ<υιη ρΓοροδίιίΐ

ει εχ εΐεηιεηΐίδ οηιηίβ νίνεηιϋ 8ΐιΙ)δΐ(1ί3 ρΓχ!>υίΙ,

εχ ΐεΓΓβ, εχ ί^ηί, εχ βεΓε, ει 3(]ΐΐλ ; ςιι'ι (Ιοη·ιηι

οοςίΐηηϋϊ, 3ηίηΐ3(ΙνεΓΐεη<1ί ίηΙβΙΙίκεηάΐςυβ ρΓΟίΙιιιίΙ;

φΐί βρρΓεΙιεικΙεηιΙΊ ει (ΙεΓεικΙεικΙΊ βεηδίιη), ιριϊ Ικι-

ηυιη 3 ιιΐ3ΐο (Ιίδεεπιεικίί βεϊεηΐίαηι (Ιε(ΙίΙ?ςυί (Ιογϊ

ίρ'ίιιιΐ' ροΐεδί ιιΐ Ιιι ε]ιΐ8ΐικ>(Ιί Οοΐ4ΐίηυ οΐιπίι;^, ιιΐ

ευηι ηοη ο(Τεη(ΐ3δ? ίη ηηη 3 ύοικϊηαίιι ύββείνίδΐϊΤ

3η ηοη »ά οεοεηΐυηι ρΐ'οΓιΐβΊδΐϊ ? 3η ηοη ΊηιοΓυΙιυΐιΐ

" ΜαιΙη. «νιι ,ν ΡδβΙ. νιπ . 8. ·5 Ρδβΐ. εχι,νιιι , 8.
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ιΐοηιίηιιιη ρΓΟ 1)οηο βηιριοχυδ 68? 3ΐι ηοη, φοηίαηι Α ή λέγεις, ή φρονείς τά μή δέοντα; Είτα τοιούτος

ιΐ) (β 1'υίΙ, (1θ5ΰΠ;πΐΊ Ι)ι>ηιίπί αΌιηιιηι Γείία,πίδίί, οιιπι

ιι1)ί οοΙΙοο3ΐιΐδ βΓίδ αΛ ορβι αικίυιη ε( ουδίοϋίεηιΐιιπ),

ϊη(Ιβ ιϋβοοϋδΐδίϊ ? βίπυβ βηιιηιεΓ3ΐ3 αείίοο, αη ηοη

ϋοο (68(β, ππί ιιυίππβ ββί, 61 οιηηία ϊηΐυεπιι·, βιι(

οοηιηιΐκϊβ, 3ΐι( άίοίδ, »υ( οο^ΊΟδ 63 ςυχ βηίηιο

οηηείρβΓβ ηοη ορθΓ(β( ? Ε( (»1ί$ οιιπι δίδ, 6( (οΙ

ηοιηίη'ιουβ οΐΜίοχίυδ, ηιαςηιιιη βΐίηυκί εοηββί'νο

Ιαηρπ (β ρυ(»β. βΐ 3(1 »1ίςηο(1 ε}πδ ί-η ίβ.ρεοο3(ιιιη

ών, χα'ι τοσούτοις ύπόχρεως, μέγα τι οΐβ τφ όμοδούλφ

χαρίζεσθαι , εΓ τι τών είς σε πλημμεληθέντων παρ-

ίδοις: Ει τοίνυν μέλλοιμεν προσάγειν τφ θεψ την

ύπέρ τοΰ έλέους και της συγγνώμης παράκλησιν, πα-

ρασκευάσωμεν τω συνειδότι τήν παδόησίαν, ώς τον

§ίον συνήγορον της φωνής τούτης προστήσασθαι ,

χλ\ ειπείν αληθώς· ότι Κα\ ήμεϊς άφήκαμεν τοις

δφείλουι;ιν ήμΐν.

6Χ 3ΠΪΠΠ 1«||ίΐ3ΐ6 ΟΟΠΠίνεβδ ? δΐ ϊςϊΙΙΙΓ ΟβΟ ρΓΟ ΐηί$6ΓΪεθΓθ"|3 ϊ(θ,ΙΙ6 νβηϊβ ρΓβΟΟδ θ1>ΐ3(ΗΠ δίπΐΙΙδ,

οοιίδοίεηί'ο Γκίιιοίβιη ηοΐιϊ» ραΓοηιιΐί, η( νίΐηιη πηδίΜΠι αάνοοαίαηι 6( ρβίΓοηβηι Ιιιικ: νοεί ρι-ίεΓιοία-

«108, β( νβΓβ (Ιϊοβπιιΐδ : Ε( ηοβ Γειτιίδίπιυδ άευεη(ίυιΐ8 ηοΙ>Ϊ8.

δβά ςιιπί δίοί νυ1( ΊΛ ςποιΐ ηιοάο άϊοΐΐδ δΐ3ΐίιη Τ! βούλεται τδ έφεξής τοις είρημένοις προσκείμί-

3(Ι]βοΙιιιπ οεΐ ? ηβοεδδβππιη εχίδΐιιηο ηβ ηοο ςυί- νον; Άναγχαίως οίμαι, μηδέ τούτο παραδραμεΐν

άΌηι ρΓ8ε(6ΐΪΓ6 ίιιεχευδδυηι β( πιβχρΙίοΒίυηι , υ( ■» άθεώρητον, ώς άν είδότες φ προσευχόμεθα, ψυχή καΐ

$είεπΙβδ ςυί(1η3ηΊ οΓβπιιΐδ, ηοη οΟΓρΟΓβ, ββά" βηϊιηο μή σώματι ίκεσίαν προσάγωμεν Μή θίσετέγχης

8ΐιρρ1ίε3(ίοιιεπι ο(ΓβΓ3ηιιΐ8 : Νβ ηο$ νιάηοαι ϊη Ιβη-

ΙαΙΐοηεηι, $βά ΙΊίηηα ηο$ α ηιαίο. Οιι.ΐ'ΐκιπι, Γγ3(γ68,

Ιιοπιιιι νβΓηοπιηι νίβ 681 ? νία'εΐιΐΓ ηιίηί Οοιηίηπδ

ηιπίΐίβ »ε(1ίν6Γ8Ϊ$ νοοαίιυΐίί πΐ3ΐιιηι ίΙΙιιιη ηοιηϊη3Γ6,

«Ιπηι, ]πχ(3 οΊπεΓβηΙίβηι ρΓβνβπιηι είΓιοίβη(ί3Γυηι οι

']π)]Η π1)οπιηι εχείΌίΙίοΓπηι, ιηπίΐίδ ηοηιίηίουβ οπηι

3ρρβ1ΐ3(, Όϊηΐιοΐιιιτι, ΒεβΙζβϋπ!, Μ3ΐηηιοη3πι, ρπη-

Γίρεπι πηιγκΠ, Ιιοπιίεί(ΐ3ΐη, ΪΓηρΓθ1)ΐιιη, ρβιτοιη ηιβη-

(Ιβεϋ, βΐίίδψιβ 8ΪηιίΙί1)ΐι$. ΡοΓκίΟη ίςΐ(υΓ υηπηι βΐί-

(|ΐιο(Ι εχ ΪΪ8 α,ιιχ 0ΪΓ68 επιη ίηΙοΙΙίβυηΙιΐΓ ηοηιίηί-

1)118 β8( εΐίβιη ιβηΟ(ίο, 30 εοηίΪΓηΐ3( ηουίδ ο]ιΐ5η>θ(Ιί

ορίηίοηειη οοηοοπίβηΐία 3ΐηπο οοηνεηίβηΐίβ ιΐίοΐο-

ήμάς είς χειρασμύν άΛΛά //ίσοι ήμάς άπύ τον

ποτΎφοΰ. Τίς, άδελφο\, τών εϊρημένων ή δύναμις ;

Δοχεΐ μοι πολυτρίτως τε χαι δ'.αφόρως 4 Κύριος

τλν χαχδν δνομάζειν, κατά τάς τών πονηρών ένερ-

γειών διαφοράς ™λυο>νύμως αύτον ά~οκαλών, διά-

δολον, Βεελζεβοϋλ, Μαμμωνάν, άρχοντα τοΰ κόσμου,

άνθρωποκτίνον, πονηρον, χατέρα ψεύδους, κα\ αλλα

τοιαύτα. Τάχα τοίνυν εν τών περ\ αϋτον νοουμένων

δνομά τί έστι γ.α\ ό πειρασμός, κα\ βεΕαιοϊ τήν

τοιαύτην ήμϊν ΰπδνοιαν ή τών εϊρημένων σύστα-

σις. Ειπών γάρ, Λίή ε!σενέγκΎ)ς ϊ'^((Τς· είς πει-

(ασμύν, έπήγαγεν τδ 'ΡνσΟήναι άπύ τον ζοτ-ηρον.

ταω. Οιιιη ιΐΐχϊδδεί βηίιη, Νβ ϊηάκαί ηοίϊη ΙεηΙα- Ώς τοΰ αύτοΰ δι' έκατέρων τών ονομάτων σημαινο-

ίίοιίίοι : δΐιΐφιιιχΐΐ, Ζ,ίίΐίΓοπ' ο ηιο(ο;(|υ3δί Γβ8 63(1βιη μένου. ΕΙ γάρ ό μή εϊσελθών εις πειρασμδν, £ξω

ρβΓ υίΓϋηιηυο ηοηιεη δί^ηίΓιοεΙιΐΓ. Νβπι κϊ ίδ ο;υί

ηοη Ίη^Γυδδΐΐδ εδ( ϊη (βηί3ΐΐοηεηι ρτοΓδυδ οχιγβ

ιηαΐυπι βδ( , βΐηυβ ϊδ ςιιϊ ίη (εηΟΙίοηβιη ϊηοίοΊί

ϊη ιηβΙο ηεοβδδβπο τβΓδίΐυτ , ιι(ίςυε (οηΐβΐίο

ο( ιηβΙϋδ δϊςιιϊίϊοηΙϊοιΐ6 υηιιιη ςιιίιΐβιη βιιηΐ.

Αο" ςιιίϋ ί§ί(υΓ ηοβ ε]ιι$ηιθ(ϋ θΓ3(ίοηϊ$ άοοίτίη»

Ιΐ0Γ(3(υ.Γ? 1)( ενίιεπιιΐδ μ ίυ^ίαιηιιβ 638 ηβ

ςηβ3 ρβΓ ηηηο ηιηηιΐιιιη βρβοΐϊηΙιΐΓ , ςιιειη-

αοΊηοαιιπι αΐϊϋϊ ά'κΜ 3(1 αίδεϊρυΙοδ : Τοίια ηηηάαι

ϊη ηι«/ο »ίί«! βίί ,β. Εΐ'βο ςυϊ βχ(Γ3 ιιιβΙηπι οδβε ταΚ,

ηεοβδδβπο 86δβ 3 πιιιηάΌ δββΓβββϋίί. Νοη βηίηι Ιο-

οιιπι ηαοβ( (εηοίϊο βηίιηβπ) βΚίηςβηϋΊ, ηίβί Ιβη-

ηαβπι 0503111 ςιΐ3ΐικΙηιη Ιιβηο ηιυη(ΐ3ηαιη οοοιιρΒίίο-

πάντως έστί τού πονηρού1 χαλ 6 έντφ πειρασμφ γε

νόμενος, έν τφ πονηρφ χατ' άνάγχην γίνεται * άρα

6 πειρασμός τε χα\ δ πονηρδς Ιν τι κατά τήν σημα-

σίαν έστί. Τί ο5ν ήμϊν ή τοιαύτη διδασκαλία της προσ

ευχής έγκελεύεται ; Τδ ϊξω γίνεσΟαι τών χατά τδν

κδσμον τούτον θεωρουμένων, καθώς φησιν έτέρωΟι

πρδς τους μαθητάς· ότι "ΟΛος ό κόσμος έτ τφ χο-

γηρφ κείται. Ούκούν δ εκτδς γενέσθαι τοΰ πονηρού

θέλων, έξ άνάγκης τού κόσμου έαυτδν άποικίσει.

Οΰ γάρ Ιχει χώραν δ πειρασμδς της ψυχής άψασθαι,

εί μή καθάπερ τι δέλεαρ τήν χοσμικήν ταύτην άσχο-

λίαν τφ πονηρφ άγκίστρω τοϊςλιχνοτέροις προέτει-

νεν. Μάλλον δέ σαφέστερον άν ήμϊν δι' έτέρωνύπο-

ηειη ρΓβνο Ιιβηιο 3νϊϋίοΓΪ1)ΐΐδ ροι·π$;βΓε(. Ιπιο νβΓ« ρ δειγμάτων τδ νόημα γένοιτο. Χαλεπή πολλάκις έχ

1ΙΙ3£Ι8 3ρ6Γΐ3 ηθ1)ίδ δ6ηί6ηΙΪ3 ρ6Γ 3ΙΪ38 δίΐηίΙί((|Ίί-

ιιΐ'δ Πογϊ ροιεπί. δαϊνιιηι ε( ίηΓεδΙυπι βχ (επιρβδίβΐβ

ηΐιμιβ ρΓοοεΠΊκ δχρεη.ιιΐιιβΓΟ ηΐ3Γεβδ( ; «( ηοιι ργο-

ουί βΐ) εο ΓεηιοΐΊδ. ν'ιπι 3ΐ)5υιιιρΐΓίεεηι 1)3ΐ)εί Ί^ηίίΐ ,

δβιΐ 8ΐι1)](Ό(:« ιηηίοΓΪίπ. ΠίΓυιιι β( 3(γοχ ηεΙΙυηι ι·δΐ :

δείΙ δοϋδ ϋδ ()υί ρΓηοϋϊ ρηΜίοίροδ βιιηΐ. 0<ιεηΐ3'·Ι-

τ .ι ο. I ! ι πι ίρΐΐιΐΓ ίδ (|πί ΐ'λίλπιϊΐβ 1 68 ΙιοΙΙίοοπιιη Π)3ΐθ-

πιιη Γϋ(?ί(, ρπΊ Πΐιιΐ' ηε ίηοί(ΐ3( ΐη ϋοΙΙιιηι ; ε( ςπϊ

ίςηβιη ίϊιηβΙ, ηο Ίη ϊ^ηε νβΓβοίϋΓ; ο(ΐ)υί ηι.ττβ Ιιογ-

Γ6δοί(, ηβ η3νί§3ηοΊ ηεοβδδϊΐβδ ίηουηι1)3( : ϊ(α ςιιϊ

ηΐ3ϋ ϊιηρείιιιη εί ΐηουΓδίιηι ηιοΐυϊΐ, ρΓβοβΙυτ ηβ ίη

βιπιι ίηΓΐιΐ3ΐ. Οΐϋΐί'ί;ιιιι βιιίρηι, πι 3ηΙβ (Ιίχίιηπδ, ϊη

ηι:ι!ο δίΐιιηι οδδβ ηιυηιΐιιηι δεπηο α"ίοί(, »(ΐ|θβ ίη

τρικυμίας έστ\ν ή θάλασσα· άλλ' ουχί καΐ τοις πόδ-

(5οιθεν άποικιζομένοις αυτής. Φθαρτικδν τδ πύρ, αλλά

της ύποπεσούσης ΰ)ης. Δεινδς ό πόλεμο;, αλλά μό-

νοις τοις κοινωνούσι της παρατάξεως. "Ωσπερ δε δ

τάς συμφοράς τών ,έκ τού πολέμου φεύγων κακών,

εύχεται μή έκπεσεΐν πολέμω- καΐ δ τδ πύρ δεδοικώς

τδ μή έν αύτφ γενέσθαι· και ό φρίττων τήν θάλασ

σαν, τδ μή είς άνάγκην ναυτιλίας έλθεϊν ούτω κα\ ό

τού πονηρού τήν προσβολήν δεδοικώς, εϋχέσθω τδ μή

έν αϋτφ γενέσθαι. Επειδή δέ, καθώς προειρήκαμεν,

έν τφ πονηρφ κεϊσθαι τδν κόσμον ό λόγος φησ\ν, έν

δέ τοις κοσμικοϊς πράγμοισιν αί τών πειρασμών άφορ-

ααί· καλώς κοΛ προσηνώς ό δυσθήναι άπδ τού τιονη-

Μ I Ιθ3Π. ν, ΙΟ.
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ροΰ ευχόμενος, Εξω των πειρασμών γενέσθαι παρα- Α ηιυηάβηίδ ηββοΐϋβ ΙοηΐϊΙϊοηαηι Οίο.ΐίϊοηβί βχ»Ϊ8ΐαηΐ,

καλεί. Ού γαρ αν τις καταπίη τδ άγκιστρον, μή

χαχασπάσας εν λιχνεία τδ δέλεαρ. Άλλ' εΓπωμεν καΧ

ήμεϊς άναστάντες τω θεφ, δτι Λίή είσενέγκχις ήμας

είς αειρασμύν (τουτέστιν, είς τά τοΰ βίου κακά),

άΧΧά φΰσαι ήμάς άπό τον πονηρού, τοΰ εν τφ

χόσμω τούτω τήν ίσχϋν κεκτημένου, ου (ίυσθείημεν

χάρ'.τι τοΰ Χρίστου, δτι αΰτώ ή δύναμις χα\ ή δόξα,

αμα τφ Πατρ\, κα\ τω άγίω Πνεύματι, νΰν καΐ άε\,

χαΐ είς τοϋς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Γεείε β( οοηνοιιίοπΙΟΓ (|ΐιί 3 ιπαίο ΗΙ>6Γ3Π ρτεεβίιΐΓ,

υΐ Ιβιι1»Ιϊθπϊ6υδ εχίηιβίυι·, <>ιηΐ. Νοη βηίηι ηΐϊηυϊ»

Ιιαιηιπη (ΙενοΓβνεπΙ, ηΐδΐ ρβΓ ίη^Ιανίβαι ββεβιη 31-

ΙΓ3Χ6ΓΪ(. ΥβΓυηι βυΓζβηΙβδ ιίίοαιηυδ βΐϊαηι ηοβ 3(1

ϋβυπ) : ΛΊ' ηο$ ΊηάΐΗαι ίη ΙεηΙαΙϊοηετη, Ιιοο βδΐ ίη

ι»3ΐ3 $%ευΙί : ιεά ΙϊΙ>ετα ηοί α ηιαίο, ςιιί ίη Ιιοο.

ιηυικίο νίΓβ$ ΙιβΙ>βΙ, 3 ςυο 1ί1)εΓβηιαΓ βΓϊΙίβ ΟΙιπϊΐί, ·

ευί ρο1εηΐί3 ει βΙοτίΜ ιιηα ευηι ΡβίΓβ ει 8ρίπΙα

ββηείο, ηιιηε ει 8επιρεΓ, εΐ ίη βχευΐβ ϋχειιίοπιιιι.

Απιεη.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓίυΐΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΥΣ,

8, ΟΒΕαΟΒΠ ΝΥδδΕΝΙ

ΌΕ ΒΕΑΤΙΤϋΟΙΝΙΒϋδ,

Κοάεηι 8ϊ(πηο ΐηίενρηίί.

ΛΟΓΟΣ Α".

'}δωτ δέ τους ΒχΛονς, άνέβη είς τύ Βρος· καΐ

χαθίσαντος αΰτον, προσήΛθον αϋτφ οΐ μαθηταΐ

αύτον· κα\ άνοίξας τύ στόμα αύτον, έδίδασκεν

αϋτοΰς, Μγων ' Μακάριοι οΐ πτωχοί τφ πνεύ

ματι, δτι αυτών έστιν ή βασιΛεία τών ουρανών.

Τ£ς άρα τοιοΰτός έστιν έν τοϊς συνειλεγμένοις, ώς

{«αθητής τε είναι τοϋ Λίγου , χαΐ συναναβήναι αϋτώ

^αμίΟεν, άπδ τών κοίλων τε κα\ ταπεινών νοημάτων,

είς το πνευματικόν δροςτής υψηλής θεωρίας; "Ο πά-

σαν μεν σκιάν την έκ τών ύπερανεστηκότων της κα

κίας γεωλόγων έκπέφευγεν, άπανταχόθεν δε τη" τοΰ

άληθινοΰ φωτδς άκτΐνι περιλαμπδμενον, έν καθαρή τή"

της Αληθείας αίθρια πάντα δίδωσιν έκ περιωπής καθ-

οραν, δσα τοις έν τψ χοίλω καθειργμένοις έστ\ν άθέατα.

Τά δέ άπο τοΰ ΰψους τούτου κατοπτευόμενα, οΤα χαΐ

όσα έστ\ν, αύτδς ό θεδς Λόγος, μακαρίζων τοϋς συν-

βναβάντας αύτψ διεξέρχεται, οίον δακτύλω τιν\ δει-

κνϋς, ένθεν μέν την τών ουρανών βασιλείαν, έτέρω-

6εν δέ, της άνω γης τήν χληρονομίαν είτα Ελεον,

καΐ δικαιοσύνην, κα\ παράκλησιν, χΛ τήν πρδς τόν

θεδν τών δλων γινομένην συγγένειαν και τον έκ τών

διωγμών καρπδν, δ έστι τδ σύνοικον θεοΰ γενέσθαι·

κα\ δσα άλλα πάρεστι πρδς τούτοις βλέπειν, άνωθεν

έκ τοΰ δρους δακτυλοδεικτοΰντος τοϋ Λόγου, έκ της

ΟΚΑΉΟ I.

νίίίϊ αυ,ΙείΛ ίιιτΰϊ» αιεεηάίί ίη ηιοηίβηι, ει ί«;« ιρν-

ίεάίειεί, αιοεηετηηΐ αά ΐΙΙχιηι άίιάρηίί ε]νχ, ει

αρετίο οτε $«ο άοεεύαΐ εοι, άίεεηι : Βεαίϊ ραυρετει

«ρίπ'ίΐί, ηηοηϊαηι εοτηχη ε$ι τεφηηιη «β/ογκι»".

Οιιίβ Ι^ίΙατ Ίη ηοε οφΐη Ιαΐΐβ ββΐ, ηυΐ β( δοπιιοηίβ

ύίδοίρυΐυδ 6ί(, ει ευηι εο, 3 Ιεπ-εηίβ βο^εβνϊδηυε »ε

1ιυηιίΙί1)ΐΐ5 οο^ίιαίίοηίϋιιβ ειίηίεΙΙεεΓώιιβ αβεεηύ^ΐ ίη

βρίΓΪΙυβΙεηι ηιοηίβηι 3ΐΐχ εοηΐεηιρΐ3ΐίοηί$?ςιιί ηιοη$

οηιηεηι ςυίϋοιη ιιιηί>ιαηι βχ εηιίηεηΙϋ)υβ ηεςυίΙί^Β

νίΐϋςυβ Ιιιπηυΐϊ» ροΓΓεείβιη ε£Γυ£;ίΙ, βχ οπιιιίϋυβ 3υ·

Ιεπι ρ3ΓΐίΙ)υ8 νεί'δβ Ιυείκ Γβάίο εοΙΙυβίΓβΐυβ, ίη ρηΐ'3

νβπίβΐΐβ 8βΓβηΙ(>Ιθ οηιηία ηηχευηηυε ίη εοηεβνο

εοβΓείίοπιιη βΐ εοηείυδοηιπι οευΐί» 8υ1)(1υεΐ3 $ιπιΐ,

εχ $ρεευΐ3 εοηκρίείεηιία ρΓχυεί. Ου* βαίειη άϊ> ηβε

3ΐιίΙυ(1Ίηε εοπΒρίεϊιιηΐιΐΓ, (μιοί βΐ ςυβίίβ βϊηΐ, ϊρββ
Οβυβ \τβΓΐιυιη, βοτυπ) ςυ'ι υηβ δβευπι 3$εβη(]εηιηΙ

1)βηΙίΐυ(1ίη6πι εχρϋεβικίο ρΓοββηυΐιυΓ, Ι3η<]ΐΐ3πι άί-

ςίΐο (μιο()αιτι ο$Ιεης!εη$, ηίηε ςυίάβιη Γε^ηαπι εοε-

ΙοΓϋΠΊ, εχ 3ΐΐεΓ3 νεΓΟ ριΠβ, ϊυρβΓηχ Ιβττχ Ιιχτβ-

(ϋΐαίβηι : άείηςίε ιηίδβηεοΓάίβηι, ει ]υ5ΐίΙί»πι, εΐ

εοη5θΐ3ΐίοηβηι, «Ιηυβ ββηι, ςα» ευπι ϋεο τεπιπι

ιιηίνβΓββπιη] βχΒϊβΙϊι, εθ£θ3ΐιοηεπι : ει Γταείυπι εκ

ρεΓ8βειιΐίοηί1)υ$, ηυοά ε$1 εοηΙυϋβΓηβΙεηι ϋβί ϋεη;

ΜβΐιΙι. ν, I χηη.
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4195 δ. 0ΚΕ0ΟΚ1Ι ΜδδΕΝΙ 1Ι9Γ,

αε ςυχευπιαυβ αΚβ ρηείβκα βί ατιίδ εχ δΐΐυΐίπιί Λ "ψηλή; σκοπιάς διά των έλπίδων άποβλεπόμενον.

δρββυΐ*. ρβΓ δρβπι ιίεβρΐείαΐ, δυρετηβ άο οιοηΐβ άί-

$ιΙο πιοηδίηηΐβ νειΊ>ο, ίη ρΓοηιρΙα 681 νίιΐβτβ.

Οιιοηίβπι ίβϊΐυΓ βδεβηάΊΐ Όοπιίηυδ Ίη ΓηοηΙβηι, 3α-

ιΙ ϊαιηιΐδ 1>.τΐ3ηι είβιηβηίβηι : Υεηΐΐε, αίοεηάαηιν.» ϊη'

τηοηΐεηι ϋοηύηΊ "β, βίαυβ ειίαηιδί ΐ300Γ»ιηυβ εχ ρβο

03ΐο, εοηΓοιΊβιηυβ βί εοηϋΓπιεηιυδ, ςυβηΐΗΐΙιικχΙυιη

ρΓορηειία ρΓχβεηοϊΐ, ιηαηαβ Ιαη^υίάββ 3ε ςβηιΐ3

<Ιί5$ο1ιι(3. Νβιη βί ίη βυηιπιιιηι ]υβΐι·η ενβδβπιηυδ,

ίηνειιίβηιιΐδ ςαί πκκΙοαΙιΐΓ οηιηί ηιοιΊιο, οηιηϊςυβ

Ιπηβΐιοπ , πβπιρβ ευηι ςιιί ίηβι·Π)ίΐ3ΐβδ ηοδΐΓ3δ

βιΐδείρίι, ει αιοτίιοβ ροιΊβΙ »·. Ουοοίτεα ευπ·»ηιυδ

ε&ΪΗΟ ιΐ03 3(1 Βίεβηβαηι, υΐ ευπι Ιδβίβ ίη δΐιιτιπιο

Ίαςο ϊρβί εοηδίίιυΐί εοηΙβπιρΙβιτίυΎ βχ δρεευΐβ ϋοηα

ίΙΙα ςιη ιβοαΙΙι Ιη αΐΐίΐιιά'ϊηβηι ΥβΓϋΐιιη ΟΒίβηΊϊΙ ;

Επειδή οίν άναβαίνει είς τδ βρος δ Κύριος, άχούσωμεν

Ήβαΐου βοώντος· Δεύτε, άναβωμεν είς τύ δρος τον

Κυρίου· χάν άσθενώμεν έξ Αμαρτίας, ένισχύσωμεν,

χαθώς ύφηγεΐται ή προφητεία, χείρας παρειμένας χα\

γόνατα παραλελυμένα. Εί γάρ έπ\ τοΰ αχρου γενοί-

μεθα , εύρήσομεν τδν ίώμενον πδσαν νόσον χα'ι πά-

σαν μαλαχίαν, τδν τάς ασθενείας ήμών άναλαμβά-

νοντα , και τάς νόσους βαστάζοντα. Ούχοΰν δρά-

μ(ομεν χαλ ήμεΐς πρδς τήν ίνοδον, ίνα μετά Ήσαΐου

χατά τήν άχρώρειαν τής ελπίδος γενόμενοι, Γδωμεν

έχ περιωπής τά άγαθά έχεΐνα , όσα τοις άχολουθή-

σασιν επί τδ ΰψος δ Λόγος δείκνυσιν. 'Αλλ' άνοιξάτω

χαΐ ήμΐν δ Θεδς Λόγος τδ στόμα, χα\ διδαξάτω ήμ3ς

εκείνα, ών ή άκρόασις μακαριότης έστίν γενέσθω

νεπιιη βΐϊβιιι ηουίδ Οβιΐϋ ΥβΓϋϋΐη 08 3ρβΓΪ3ΐ, 30 Κ δέ ήμών άρχή τή; θεωρίας, ή τών είρημένων τής

(Ιοεβαΐ ηοβ 63 αυοπιπι αιιϋίΐίο 1>βαΐΊΐυ<1ο 681. δϋ- διδασκαλίας άρχή.

ιιιβίυι· βυΐβιιι α ηοβίδ ϊπίιϊιιιη εοηίβηιρίβΐίοηίδ, βί οοιηιηεηϋΓιοηίδ, υηιΐο ϋοείίΊηχ (Ιίείοηιηι ίηίΐίυηι

ΓΟΒρϊΙ.

Βεαίϊ, ίηςηιΐ, ραιιρετε$ »ριπ'(Μ, ηηοηίαη εοτνηι

αϊ τεί/ηπτη αείοηιιη. δϊ αηίδ αν»Γυδ ϊηοϊάαΐ ίη 13-

1)ΐιΐ38 Ιηβδβυπιηι βΙίειιοί βϋΒεοικΙίΐυπι ίιι(1ίθ3ΐιΐεδ,

Ϊ8 3ϋΙβπι 1οευ8, ςιιί 11ιβδ3υπιπι εοιιΐίηοαΐ, ιηυΐΐυιη

(υάοΓβηι 61 ΙβοοΓβηι ίβρίηηΙίΝβ 3(1 638 ορεβ

οβίεηϋβΐ , ηαπαυίά1 3(1 131-οΓβδ οΜβη^υβδε**, ει ίη

ΙυεΓΟ ςιι;«ιβη(1ο 8β£ηίβ βπΐ,' ηηΙΙυιηαηβ ρηβ βΙιιάΊο

13&ΟΓ0ΙΏ 8ΙΙΠΊ6Γ6 311)06 (1βΓθΐί^3ΐίθηΚΠ1 81ΐ1>ΪΓ6 (Ιίνί-

ιίίβ αΊιΙοίιιβ ει ]υουη<ϋυδ εχίβΐίπυι&ίΐ Τ Νοη Κ* μ

Γί-δ ΙιβηβΙ : ηοη ίΐ3 βδΐ ; δβιΙ οηιηβδ ςυίίίβηι 3(1 Ιιοε

3(1νυε3ϋίΙ αιηϊοοβ; βχ οηιηϊϋυδ ίίβηι ραι-ιίηυδ, βχ

Μακάριοι, φησ\ν , οΐ πτωχοί τψ Χνεϋμαζι , δη

αύτώτ εστντ ή βασιΛεΙα τών ουρανών·. ΈΧ τις τών

ιριλοχρύσων γράμμασιν έντόχοι θησαυρδν έν τόπφ

χαταμηνϋουσιν * δ δε περιέχων τδν θησαυρδν τόπος,

πολύν Ιδρώτα και πόνον ύποδειχνύοι τοίς έπιθυ·

μοΰσι τοΰ χτήματος* Ιρα μαλαχισθήσεται πρδς τοϋς

πόνους, χα\ καταραθυμήσει τοΰ κέρδους, και τδ μη-

δένα κάματον ϋπδ τής σπουδής είσενέγχασθαι, γλυ-

κϋτερον τοΰ πλούτου ποιήσεται ; Ούκ Εστί ταΰτα,

ούχ ίστιν * άλλα πάντας μίν πρδς τοΰτο παρακαλέσει

τοϋς φίλους, πανταχόθεν δε ώς 5ν οιός τε ή τήν πρδς

ψιίυιΐδ ροΙβΓΪΙ, βιιχίΐίίδ δί1)ί οοηΐΓβεΐίδ, ηιυΙΙίιυ- ^ τοΰτο βοήθειαν έαυτώ συναγείρας τώ πλήθει τής

(1ί«β ορβΓίΓαιη ορβδ ΐΙ1»β 3ΐ>8εοη(1ϊ(3δ 8ϋ38 Γαοΐυ-

Γηδ δίΐ. Ηίο 681 ίΙΙβ (Ιιβδβυηΐδ, (ταΐΓβδ, ςυβηι

ΒΟΓίμίαιη ίηάίεβΐ, βίΐδοοηάίΐχ βυΐβπι ρβΓ υ1)8ευΓίΐ3-

Ικηι (ΙίνίΙίχ βυηΐ. Ι{[ϊΐϋΓ ηθ8 ςιιοςυβ ςυί ϊηεοΓπιριϊ

βιιτί ουρϊεΐϊ δυηιιΐδ, ρΓβειιηι ςυβδί ιηίηιιυιη πιιιΐΐί-

Ιικίίηβ ιιΐηηπίΓ, υΐ άίνίΐίχ ηοϋίδ ρηΙβΠϊΐιΙ, Ηίςιιβ

οηιηβδ βχ χςυο ΐΙιεδβιίΓυηι (Ιίνί(ΐ3ΐηιΐ3, εί ΐοΐιιηι

(·ιΐ4ΐι ςιιίδςιιβ αεη(ΐΪΓ3ΐ. Τβΐίδ βηίηι (Ιίνίδίο τίηυΐϊδ

βδΙ, «Ι εί ίη οηιηβδ, ςιιί βαηι βηιρΙβεΐιιηΙυΓ ει

3βΌεΐ3ηΐ, (ΙίνίιΙιΐιΐΓ, βί ουίςυε βϋδίΐ υηϊτβηα ίηΐβΐ'

ρβπίοίρηηΐεδ, ηοη αΊοιίηυΙ*. Νια ίη (ετκΒίηιηι

(]ΐιί(Ιβηι ϋίνίιίαπιιη (ΙίδΙΓίΙιιιΙίοηβ, ςυί ρΐιΐδ ^υ8ιο 3.1

δβ ΐΜχβπΐ, ίη]ιιΐ'ί3πι Γβείι Ιιίβ (]υί βχ 3?(|υϊδ ραηί-

Ιιιΐδ δοείί δΐιηΐ ( «οείί βηίηι ρβΓίειη ρΓΟΓδυδ πιίηυίΐ

χειρδς, Γδιον ποιείται τδν πλοΰτον τδν χεχρυμμένον.

Ούτος έχεϊνός έστιν δ θησαυρδς , άδελφο\ , δν χατα-

μηνΰει τδ γράμμα · χέχρυπται δε ύπδ τής άσαφείας ό

πλούτος. Ούκοϋν χρησώμεθα καΐ ήμεΐς οϊ έπιθυμητα\

τοΰ άκηράτου χρυσίου , τή τών εύχών πολυχειρία ,

ώστε ήμΐν είς τδ εμφανές τδν πλοΰτον έλθεϊν, χα\

πάντας £ξ Γσου διελέσθαι τδν θησαυρδν, χαΐ όλον

ϊχαστον κτήσασθαι. Τοιαύτη γάρ τής άρετής ή διαί-

ρεσις, ώστε κα\ είς πάντας τους άντιποιουμένους

διαμερίζεσθαι , και πάσαν έχάστψ παρεΐναι , μή

έλαττουμένην έν τοίς συμμετέχουσιν. Έν μέν γάρ τξ

τοΰ γη*ίνου πλούτου διανομή άδιχεϊ τοϋς ίσομοιροΰν-

τας ό τδ πλέον παρασπασάμενος ■ έλαττοΐ γάρ πάν

τως τδ μέρος τοΰ συμμετέχοντος, δ τδ έαυτοϋ πλεο-

ίβ ι|ΐιί δικιπι ρΐιΐΐ ]ιΐδΙο 3(ΐχβΓίΙ); »ρϊη(υ·Ιβ8 βυΐβιιι Ο νάσας · ό δέ πνευματικδς πλούτος τδ τοΰ ήλίου

ιΙΊνίΐί» ίιίειη Γ.κ ίπιιΐ α,ιιοιΙ δοί, <] ιι ί ε) οπιηίΐηΐδ

νίιίεηΐ'ώιΐδ δβ ίηιρεΓίίΐ, ει Ιοίυδ υηίευίηυε 3εοβ(1ίι.

(>υοηίαηι ίςίΐιιΐ' μ;ιι· :ιϋ υιιο<]ϋθηυβ Ιικ ι υιη εχ 13-

ΙιΟΓβ βρΟΓαΙυΐ', Π3Γ ;>1) 0ΙΙΙΙιίΙ>ΙΙ8 3θβΓ3ΐυΓ 3(1 ίϋ

<;ικιιΙ 3 ηοΐιίδ ςυχιίΐιΐΓ, ρΐ'βειιιιι 3(1]ιιηιεη1ιιηι. Λ ο

ρππιυιιι ('ΐιίιίεηι οηιιιίυιη »γ1>"κγογ οροιΊεΓβ εοηδί-

<ΙβΓ3Γβ ίρδαιιι 1>ε3ΐίΙιΐ(1ίηειιι, εί ίιιίεΙΙίςβΓβ ΐ|υί<1ποπι

ι.ιτηΙιίιι β3 δίΐ. Ββ3ΐίΙυιΙο, ·■ (. ηιεα ηιιίϋεηι ορίηίο

ΓεΠ, οοιιιρΓεΙιειΐδίο ηικί'ιΐηιιι βδΙ οιηιιίυιιι ββΓίιιιι

ι'ι'γιιιιι (|ΐΐ3κ ιι < ι μι ί ιιο 1>οΐιί ίηίεΙΙίξΐιηΐυι·: » (|(ΐα ηίΙιίΙ

ίΒββΙ εοπίιη <\ηχ·. ρΟΓίϊιιειιΙ »ιΙ 1)0 ιι οπι ιιι ιΐεδίίΐβιίιιιιι

ποιεί, και πδσι τοίς βλέπουσιν έαυτδν μερίζων, χαΐ

δλος έκάστω παραγινόμενος. Έπε\ ουν Γσον έχάστω

τδέχ τοΰ πόνου χέρδος έλπίζεται, Γση γενίσθω πάσιν

διά τών εύχών πρδς τδζητούμενον ήμΐν ή συνέργεια.

Πρώτον μέν ούν αύτόν φημι έγώ δείν τδν μαχαρι-

σμδν,δτί ποτέ έστιν, έννοήσαι. Μαχαριότης τίς έστι,

χατά γε τδν έμδν λόγον, περίληψις πάντων τών χατά

τδ άγαΟδν νοουμένων ξς άπεστι τών είς άγαθήν

έπιθυμίαν ήχόντων ούδέν. Γένοιτο δ' άν ήμΐν και έχ

τής τοΰ έναντίου παραθέσεως γνωριμώτερον τδ 4χ

τοΰ μαχαρισμοΰ σημαινόμενον ' έναντίον δέ τψ μ*-

·' Ιδ». ιι 3. " 1*;ι. χ\\ν, 4.
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καρίω τδ άθλιον. Άθλιότης ουν έστιν, ή έν τοις λυ- Α 3ΐηιιε ευρίϋίΐαίειιι. ΡοΙεπΙ βιιιεπι ηοϋϊβ οχ εοηιρβ-

πηροΐς τε καΐ άβουλήτοις πάθεσι ταλαιπωρία. Με-

μέρισται δε έκ τοϋ έναντίου ή έφ' έκατέρου των εν

αύτοΐς γινομένων διάθεσις. Υπάρχει γαρ τω μέν μα-

καριζομένψ τδ εύφραίνεσθαι τοϊς προκείμενοι; εις

άπόλαυσιν αύτψ χαλ άγάλλεσθαι ■ τψ δέ ταλανιζο-

μένψ τδ άνιαίθαι τοις παροϋσιν αύτψ κα\ άλγύνεσθαι.

Τδ μέν ουν μακαριστδν αληθώς, αύτδ τδ θεΐόν έστιν.

"Ο τ£ ποτε γάρ αύτδ είναι ύποθώμεθα, μακαριότης

έστ\ν ή άκήρατος έκείνη ζωή, τδ άρρητον τε κα\

άκατανόητον άγαβδν, τδ άνέκφραστον κάλλος, ή αύτο-

χάρις, καΐ σοφία, χα\ δϋναμις · τδ άληθινδν φώς·

ή πηγή πάσης άγαθότητος · ή ύπερκειμένη τοΰ παν-

τδς εξουσία ■ τδ μόνον έράσμιον, τδ άεΐ ωσαύτως ϊχον,

τδ διηνεκές άγαλλίαμα ■ ή άΐδιος εύφροσύνη · περί ής

Γΐΐϊοηβ εοηΐΓβηί ρΐαηΐιιβ Γκτΐ ςιιίιΐ ρβΓ υβίΐίίικίί-

ηβπα δίρηίΠπΊΐΐΓ ; εοηΐΓβηβ αιιΐβιη 1>βαΙϊΙυ<]ΪΜΪ πιί-

δοι ία οδΐ. ΜϊδΟΓΪα ΐξίΙιΐΓ εβί ίη 3οτΙ)ί$ βε Ιπδΐίΐιυ»

ηο$(Γ3ςυβ νοϊιιηΐ3ΐε ποη βεείάεηΐίουβ εββίουβ 61

οη1;ιηιΊΐ;ιΐί1ιιι« ,τι-υιηηη. Αΐϊεοιίο ίΐβιτι εοπιπι ηυκ

ίη ίρβίβ ΓιυηΙ, ίη ιιίΓΟφιε Ίη εοηΐΓ3ΓΪιιπι άβοΊιείί

3ΐςυε ιΜνίίΜ βδ(. Ναηι εί ςιιί αηίάείη υβ.ιΐιΐδ ηβοε-

111Γ, Οΐ) Γ88 .1(1 ΓΐΊΙΡΠίΙΐΙΙΙ) 8ΪΙ)Ϊ ρΓορθ8ίΐ38 1Ρ6ΐΠΓΪ,

ί ί1)ί ρΐ3Γ6Γ6 61 6Χ81ΐ1ΐ3Γ6 1Ϊ081 ; βϊ νβΓΟ ςυί ΠΊΪ88Γ

εχί$(ίηΐ3(υΓ, Γβϋΐιβ βίοι ρΓΧ8βηΙί1>ιΐ8 »αζ\ βίςιιβ πΌ·

Ιβτε εοηΐίη^ϊΐ. Ρογγο ςυοιΐ νβΓβ ϋβαΐυπι Ικιΰεηάυπι

8Ϊ(, ϊ ρ~> ιι ιιι άίνίιιυπι ηυηιεη εβί. Ν»ιη ςυίιΐηιι'κΐ Ίά

ΐαικίοπι ε88β ροηβιηυβ , 1>83ΐίΙιιάΌ εβί ίΠβ ίαιηταπα-

Ιίδ εΐ ίηεοΓΓυρΐ3 τίΐ3, ίηεΙΓβοίΙε ρηπΙβΓ ει ίηαηϊπι-

πάντα τις & δύναται λέγων , λέγει των κατ' άξίαν Β ηϋνβΓδίυϋβ βΐηυβ ίηβχοο^ίίαυίΐο υοηαηι, ίηέηβΓ-

ούδέν. Ούτε γαρ ή διάνοια καθικνεϊται τοϋ δντος ,

χίν τι περ\ αύτοΰ των ύψηλοτέρων νοήσαι χωρήσω-

μεν, οΰδεν\ λόγψ τδ νοηθεν έξαγγέλλεται. Έπε\ δέ δ

πλάσας τδν άνθρωπον , κατ' εικόνα θεοΰ έποίησεν

αύτόν δευτέρως &ν εΓη μακαριστδν τδ κατά μετου-

σίβν της βντως μακαριδτητος έν τω όνόματι τούτω

γι·*5μενον. "Ωσπερ γάρ έπ\ της σωματικής εύμιίρφίας,

τδ·μεν πρωτότυπον κάλλος έν τψ ζώντι προσώπψ

έστ\ κα\ ύφεστώτι , δευτερεύει δέ τούτου τδ κατά

μίμησιν έπ\ της εικόνος δεικνΰμενον · ούτως κα\ ή

άνθρωπίνη φύσις , είκών ουσα της ϋπερκειμένης μα-

καριότητος, καΐ αύτή τψ άγαθψ κάλλει χαρακτηρίζε

ται, δταν έφ' έαυτής δεικνύει τάς των μακαρίων

Γ30Ϊ1Ϊ8 ϊηβχρίίοβοίΐϊβηυε ριιΐοΐιτίίικίο, 3 86Ϊρ53 ρπ>*

Γεεο, 3 8εϊρ83 Αλιλ, ει %ταϊ\&, (Λ ί.ιρίβπιί», ει ρο-

ΙβπΐΪ3, νοί'Λ Ιιιχ, Γυηβ οπιηΪ8 1)οηί(3(Ϊ8, ΓεΙ>υ$ υπί-

νβΓβίβ ρπείί(1οη5 3ε 8υρεΓΪπ)ρο8ίΐ3 ροΐε8ΐ:ΐ8, 8θΙη

;ιηιηΙ)ΊΙίϋ, κιτηρεΓ εούεπι ηιοάο 60δ(! ηληεηδ, ρβΓρβ-

ΐιΐΛ εχ8ΐι1ΐ3(ίο, βεπιρίΐεΓηβ 1χιϊιΪ3, Λβ φια «ί ςυίϊ

<ϋε3( οπ)ηί3 <]υχ ρο88ΪΙ, ηϊΗϊΙ ιΐίεϊΐ εοΓυιη ςυχ Γεϊ

<1ίςηίΐ33 ροβίιιΐβΐ 3ΐςιιβ ΓεηυίπΙ. Νοςιιε βηϊιτι ίιιίεΐ-

Ιϊ^εηΐϊα ηιεηΐίβηυε ει ϊηςεηϋ 3§Ίΐ3(ίο βΐΐίη^ίι εΐ

388εηυίΐυΓ Μ ηυοά εβί, βίςυε βιί&ιη βϊ ςιιίά άε ΗΙο

Ιιοιιο νεί βυΐιΐίιτιίιιβ ει βΐιίυβ εο^ίΟΓε εΐ ϊηΙβΙΙίςβΓΟ

ναΙεβπιιιβ, ηυϊΐα (βηαεη πιΐίοηε νεί οΓβίϊοηε ηυοά

εη^ίΐ3ΐιΐΓ εΐ ϊη(ε11ί£ίΐιΐΓ εηιιηΐίβΙιΐΓ. Οιιοηίπιη αυ-

χαρακτήρων έμφάσεις. Άλλ' έπειβή δ της άμαρτίας ε Ιβηι Ϊ8 ςυί ΠηχίΙ ηοηιίηειη, βεειιιιάυπι ϊηΐ38Ϊη8ηι

Τ" Οεί Γεείΐ ευπι, βεευηιΐο Ιοεο Ιιεβίυηη ]ιιι!ίί,αη(Ιυιη

ΓυεήΙ ίά ςυοά ρο γ εοηιπιυηίεβίΐοηειη εΐ ρβηίείρβ-

Ιίοηεηι ε]ιΐ8 ςυ% νεΓε 1>οαΐίΙπ8> εβί, ηοε ηοπιίηε ηρ-

ρε1ΐ3ΐιΐΓ. ΟυειιιβάηιοιΙυιη οηίπι ίη ρΓΧ8ΐ»ηΐί εηΓροπβ

Γογμκι, ρηηείρ3ΐί8 ηυΐάειη 3ε ρι-ίπιπτίη ρυΐεηηΐυάο

ίη νίνειιΐί νεΓεςυβ βιιΐιβίβίβηΐί Γβείε ε8ΐ, 8εευη(1υηι

νοι ο Ιοευιη 3ο 1ΐ30 ο1>ιϊηβΐ ίιΙ ςυοά »ά ίιηίΐβιίοηβιη

ε]ιΐ8 ίιι ίηιαςϊηε 3{ηυε 8ίηιιιΐ30Γθ οβΙεπϋϊΙιΐΓ : ί(»

ιΐ3ΐυΓ3 ςυοηυε Ιπιιη:ιη:ι, (\αχ β&Ι εΟΙ^ίβδ εΐ ίπ)3£0

5ΐιροπι;ο ΙκΝίηίικΙίιιίϊ, βΙΪ3ΐη ίρ83 Ιιοηα ρυΙεΙίΓΪΐυ-

(ϋηο <1β8ί|;ηαΐυΓ. πιπί ίη 888ε Ιιο.Ίίοπιηι οϊΐεηάβΓΪΙ

ίηβίβηίυπι 8ί|;ΐΗΓιε3ΐίοηε8 ει ΓερΓοεΒεηΐβΐίοηεβ. δειΐ

ςυί3 ρεεεηϋ βοηΚ-δ ρυΙεηΓΪΐυάίηεπι ίιη,ΐίΐίηίδ 1&1>ε·

ΓβΓίαπιηΐ ει ίιιιιΙίΙεηΊ Γβ(1<Ιϊι1βΓΐιηΙ, νεηίι ίβ ςπί

(5ύπος τδ έπ'ι εικόνος κάλλος ήχρείωσεν · ήλθεν δ έκ-

νίπτων ήμδς τψ ίδίψ δδατι, τψ ζώντί τε και άλλο-

μένω είς ζωήν αίώνιον, ώστε ήμάς άποθεμένους τδ

έξ άμαρτίας αίσχος, πάλιν κατά τήν μακαρίαν άνα-

καινισθήναι μορφήν. Κα\ καθάπερ έπί τής ζωγρα

φικής τέχνης είποι 4ν τις πρδς τοϋς άπειρους δ έπι-

ίτήμων , έκεΐνο καλδν είναι τδ πρόσωπον , τδ έκ

τοιώνδε τών τοϋ σώματος μορίων Άγκείμενον · ω

κόμη τε τοιάδε , κα\ όφθαλμών κύκλοι, κα\ δφρύων

περιγρα'γα\, κα\ παρειών θέσις, κα\ τά καθ' έκαστον

πάντα δι' ών συμπληροΰται ή εύμορφία · ούτως και

δτήν ήμετέραν πρδς τήν τοϋ μόνου μακαρίου μίμησιν

άναζωγραφών ψυχή , τά καθ' εκαστον τών είς μα-

καρισμδν συντεινόντων , υπογράφει τώ λόγψ, καί

φησιν έν πρώτοις· Λαχάριοι οίατωχοίτφ πνεύματι, ο εΙυβΓεΙ χυ» 3(]ΐΐ3, νίνεηιί ρβΓΪΙεΓ 30 83ΐίεηΐί ίη τί-

ίζι αύζώτ ίστιτ ΊγβασιΛεΙα τών ούρατών. Ιβηι δΒίεΓηβπι, υΐ, άεροβίΐβ (ΗΓρίΙυάίηβ εχ ρεεεβίο

<-οηΐΓ»εΐ», :η1 1>ϋ3ΐ3πι ΓθΓΠ)3ΐτι ΓεηονεηιυΓ. Αε ςυειηβιίπιοάιιηι ίη 3Γΐε ρίη^βηάί δί ςιιίβ ε]υ$ Γβί ηοη

ί^ηιηιβ Γικτίι, 3(1 ίηιρεηίοβ (ΙίεεΓε ρο88ί(, ΊΙΙηιη ρυΙεηΓ3ΐη εεβε Γβείειη, ηποε εχ Ιβΐίόιιβ εοτροτίβ ρ3Γ-

ΙϊΙηιι εοιΐ8ΐε(, ευί ει οαρϊΗιιβ Ιβΐίβ, ει οεηΙοΓυηι οιΊ>ε8, ει ευρεΓεϋίοηιηι άεβεΓίρΐίοηεβ, βϊ βεηβπιιη

ροκίιίοιίΡδ, ει δίη^υΐοΐίιη οπιηίβ ςυίΙ>ιΐ8 Γοπη.τ ρΓ3Β8ΐηηΐί3 εοηιρΙείυΓ, βάδίηΐ, εοάεηι ηιηιΐο Ϊ8 ςυί ;ΐ(1

ίιιιίΐβΐίοηειη β]υβ, ηυοϋ κηΐιιπι 1>ε3ΐιιπ) εβί, 3ηίπΐ3ηι ηοβίΓβηι ηιιηκί ρίηςοικίο Γεεοηείηη3ΐ, βίη^υΐβ ςυ£

ρεΓίϊηεβηΙ 3(1 ΙιεβΓιΙυιΠιιεηι βεπιιοηε (1ε8εΓΪΙ)ίΙ, εΐ 3ίΙ ίη ρπιτιίδ, Βεαίϊ ραηρετε» «ρϊηικ, ηνοη'ιαιη εοηπη

€>1 ηί/ηκιη ί-αΊηηκη.

Άλλά τί κέρδος έκ της μεγαλοδωρεάς γενήσεται, μή

φανερωθείσης ήμΓν της έγκειμένης διανοίας τψ λόγψ;

Και γάρ έπ\ της ίατριχής, πολλά τών τιμίων καί δυσ-

τχρίστων φαρμάκων άχρηστα τοις άγνοοϋσι χα\ άνό-

νητα μένει, *ως άν είς δ τι χρήσιμον εκαστον τούτων

έτΛν παρά της τέχνης άκούσωμεν. Τί ονν εστί τδ

Υεπιηι ηιιίιΐ Ιυοπ ει ε» ηιιιηίΓιεεηΙίβ βεεεάεΤ,

ευηι βεηιεηΐίβ ςιικ ίη ϋβ νεΓοίβ εοηΐίηείαΓ ηο1)ίβ

(1βε!3Γ3ΐ3 ηοη βίΙ?Εΐεηίπ) ίη ηιεάίείη» ηιυΐΐβ ρΓΟ-

ιίο93 εοιιιρ3Γ3ΐιιςιιε βΐηυε ΐηνεηΐη (ΙΊΙΓιείΙίβ ηιειίί-

03ΐηεηΐ3 ίπΓπίβίίβΓΛ ίηυΐίΐίβςυε ί^ιιοιαηΐίΐιιΐί ηιη-

ηεηΐ, άοηεε ά\) 3Πε 30(1ϊτβηηιυι 3ά (|ΐι'ιϋ Ηοτυηι
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ςιιοάφιε υΐίΐε 8ΪΙ. ΟιιϊιΙ ί^ϊΙϋΓ εβί, ραυρβτβηΊ εβββ Α πτωχεΰσαι τω πνεύματι, δι' οδ περιγίνεται τδ τή;

ερΪΓΪΙυ , ρβΓ ςιιοιΐ ΐ'ε{*ιιο εοείοπιπι ροΐΐτί εοπ<ϊη(;ϊΙ?

Ώιιο (Ιίνίιίαπιιη εδδε ββηοΓα α 8επρΙιΐΓ3 άϊάϊείπους,

υηυπι ςιιοα" ρπ)1)6ΐυι· βΐ εχρεΐ3ΐυτ, ίΐΐβπιηι ηυοά"

άβιιιηείιιι· ει ϊηιρτο1)οΐϋΓ. ΕχρεΙεηάχ ςυίάοηι αΐηυβ

ρΓθΙ)αιΐ(]« νίιΊυΙυπι ϋϊνίιΐχ βυιιΐ \. οπηιίηβιϊυηίυυδ

βυίειη ο1)ηοχί% δυ.ηΙ βΐ ίηιρΐΌΐ>»ηΙυ.Γ ιηα Ιβτίαΐοδ ρ3-

τϊΐβΓ 3(ηυβ ΙβΓΓβηβ!, ςιιοηϊΐΐη ϋΐββ φΐίάεσι αηϊπι*

οροδ εχδϊδίιιηΐ ; ηζε νβΓΟ 3(1 α'εεΐρ'ιεηάα δβηβιιαιη ν383

ίιΐοηεχ 8ΐι ηΐ. Οϋβπιοΐκειη 1ΐ38 οοΙΙϊββΓβ Οοηηίηιΐδ

ν<>ΐ3ΐ, ιριίρρβ Γιηβηπιηι οοΓπιρίίοηί ϊηβΊ(Ιϋ$ςυε ηο-

εΐιιι-ηοηιηι ΓιίΓυια εχροδΐιβδ. διιυΐϊηιίιπτι αιιίοπι

ΓβΓυηι άΊνίΙίίδ, η,ιιηδ νίδ εοιτυρίπχ ηοη 311'ιηβίΙ,

δΐυιΐβτβ ηο8 ]ιΐϋει. Τΐηε* αυΐβιη ει ίυτϊδ Γηβηΐΐοηε

ίβειβ, ρβπιϊοίβηι ηηίηι.τ ΐηεδβηΐΌΐΊΐηι ΟδΙοηιΙίΙ. 8ί

βασιλείας των ούρανών έγκρατή γενέσθαι; Δύο πλού

τους παρά της Γραφής μεμαθήκαμεν ■ ένα σπουδα-

ζόμενον, κα\ Ινα κατακρινόμενον. Σπουδάζεται μεν

ό των αρετών πλούτος , διαβάλλεται δέ ό Ολικός τε χα\

γήινος· δτι δ μεν τής ψυχής γίνεται χτήμα, ούτος

δέ προς την των αισθητηρίων άπάτην έπιτηδείως

Εχει. Διδ κωλύει τοϋτον θησαυρίζειν δ Κύριος , ώς

εις βρώσιν σητών χαΐ εις έπιδουλήν τών τοιχωρυ·

χούντων έκκείμενον. Κελεύει δέ περί τδν τών υψηλών

πλοΰτον τήν σπουδήν Ιχειν, οδ ή φθαρτιχή δύναμις

ού προσάπτεται. Σήτα δέ κα\ χλέπτην ειπών, τ&ν

λυμεώνα τών τής ψυχής θησαυρών ένεδείξατο. ΕΙ

οδν αντιδιαστέλλεται ή πενία τώ πλούτω , πάντως

κατά τήν άναλογίαν κα\ διπλήν έστι διδαχθήναι πε-

ϊ^ίΐιιι· (Ιίνίίίίδ ορροηίΐυτ ραιιρειΊββ, }αχΐ3 3η3ΐθ£ί»ιη Β νίαν · τήν μέν άπόδλητον , τήν δέ μακαριζομένην.

' βΐ εοηνβηϊεηίειιι Γ3ΐίοηεηι, άυρίίεεηι ρίβηε ρπιι-

ρβπαΐβιη ςυοηυε βηϊιτιβάνεΓίεΓβ Ιίεεί : υη&ηΊ ςιιί-

(Ιεπι Γβ]Ίεϊεη(ΐ3ΐη, ηΙΙοΓίιη λ·8Γ0, ιιυ.35 1»ε3ΐ3 ]υ(1ίεε-

Ιμγ. Οαίεπηςυβ ίρίΐαρ 3 ΐεαιρεΓ3ηΐΪ3, βοηπείδΐε

βίςιιε πιο(Ιβ5ΐία ηιιαΊΐΒ εΐ ίηορδ, 3υΙ ρΓεΐίθ8»ηιπι

ϊιι&Ιϊΐηκ ορυηι, αιιΐ 83ρΐεη1ί»3, 3ϋΙ ρπιϋεηΐ'ι», βιιΐ

3ΐίιΐ8 €υ)αδ(|ΐιαηι ρΓειϊθΒ3Γυηι αΙ(\αβ ι·εεοηαΊΐ3πιηι

Γβτιΐιιι «ββηαβ, ρβυρει*, ει ιιιβηάίοιίδ ίηνεηίΙιΐΓ,

ρχυρβπαιίβ ηοηιηιβ «πιηιηοδίΐδ αε ΒΐΐββηώΗΐβ 681

ου ϊηορίβηι Γβπιπι ρΓεΐΐθ83Γυηι ; >1 ςαί δροηΐβ βυα

β»Γυηι ιεπιηι οιηηίιιιη ςιικ ρεΓ νίΐίυηι ει ηεο,υί -

Γι»») ίηίεΙΠςιιηΐιΐΓ, ίηορδ εΐ ε$εηιΐδ βϊΐ : 3ε ηίυϊΙ

Ό μέν ουν σωφροσύνης πτωχεύων , ή τοΰ τιμίου

χτήματος τής δικαιοσύνης, ή τής σοφίας, ή τής

φρονήσεως, ή άλλου τινδς τών πολυτελών κειμηλίων

πένης τε κα\ άχτήμων κα\ πτωχδς εύρισκόμενος ,

άθλιος τής πενίας κα\ έλεεινδς τής τών τιμίων άκτη-

μοσύνης · δ δέ πάντων τών κατά κακίαν νοουμένων

ίκουσιΓυς πτωχεύων, κα\ ούδέν τών διαβολικών κει

μηλίων έν τοίς Ιδίοις ταμείοις έχων άπδθετον, άλ"λά

τω πνεύματι ζέων, κα(. διά τούτου τήν τών κακών

πενίαν έαυτώ θησαυρίζων, εΓη αν ούτος έν τή ^α-

καριζομένη πτώχεια ΰπο τοΰ Λύγου δεικνύμενος, ής δ

χαρπος βασιλεία ούρανών έστιν.

εχ ϋίβυοΙίείδ ορίυιΐδ ίη δΐιίδ ευηείβνίϋιΐδ Γεεοηϋϊΐυιη ΙΐίυεΙ, δεά δρίτίΐυ Γετνεΐ, βΐ ρεΓ Ιιυηε ηιαίο-

Γΐκη δϊυί ρ3ΐιρεΓΐ3ΐεηι (οΐΐί^ίΐ εΐ ςΗΧΓίΐ, ϊΙΙε ίυεήΐ ϊδ ςυί 3 \ει1)0 ίη 63 ςυχ 1β»ΐ3 ΙιαΙβΙιΐΓ ε^εδίβΐβ

νί>Γ83ΓΪ οδΙεηιΙίΐυΓ : ευ]υδ βββδίϊΐϊβ ΓΡϋεΙϋδ ββί ΓΟ^ηυιη Γα Ιοτυπι.

ΥεΓαιη ΓενεΓίβίΡΟΓ Γαΐ'δϋδ αά ΐηδίίΐυΐυιη, 81 ορβ- 0 Άλλ' έπανέλθωμεν πάλιν έπ\ τήν έργασίαν τοΰ

Γ3ΐΐ) ιΙΐ€δ:ι«Γ0 ςιΐ3ΡΓεη(1ο ηιτεηιιΐί, ηειι όεδΊδΐ3ΐηυ8

β(τυΐ»ΐοπ3 3ΐ(]υε ίιΐ(|υΙ«ϊΐ0Γί3 τβΐίοηε ε( υΓ3(ϊοηε

βΓυεΓε ει νενείβτε 'κΐ ςιιοιΐ οεειιΐΐυιιι εβί. Βεαίϊ,

ϊιχχυϊΐ, ραιιρετα ιρϊηία. ϋίειυιη Ιιοε ςαίάειπ 3ΐίηυο

ιηοϋο βΐϊαιη ίη δΐιρεηοΓίΙηΐδ εδί, ει ηυπε ίΐεΓυπι

ιΙιεείιΐΓ, ι|ικμ! Γιηίδ νϊΐιο πιπί νίπυΐε (Ιεςεικία: βίι,

οι (|ΐιίδ Νιιηιίιιϊ (ΙΊνίηο 388Ϊιηί1εΙ>ΐΓ. Αιηυϊ Μ <]υοά

ραβδϊοιιίδ ει αΙΤεεΙιΐΗ εχρεΓδ, ίιιεοιτυριυιη αίςυβ

ϊηιιηοιίαίε ε»1, υηϋεηυαηυε Ιιοπιϊ πιι ιη εΠΊι^ϊΐ Ιιιιΐ-

ΐ3ΐίοιιεηι. Κεηιιε επίηι ΓιεΓΪ ροΐεδί ιιΐ νίΐα 3θεεΙί-

1)118, ρεΓΐιιιΙ>3ΐίοηϊΙ)ΐΐ8 νίΐϋδςιιε εΐ ε»δϊυυδ οΐιηοχία,

»Α8ΪηΓι1ι ΐιΐΓ ρβηίΐυδ ει εχ οιηιιίΐιιΐδ ρ^πίοοδ εϊ η3-

ΐιΐΓίβ ηυιε ιιεηιιβ ρεπυΓΐ)3ΐίοιιεδ, ηεηαε εβδυδ,

ικΌ,ιιε 3Πεεΐιΐδ υΐΐοδ α«1ιηϊΙΐίι. 5ί ϊ^ΊΙιιγ (Ιίνίηιιιη

θησαυρού, χαΐ μή άποστώμεν τψ μεταλλευτικψ λδγψ

τδ κεκρυμμένον άνακαλύπτοντες. Μακάριοι, φησ'ιν,

οΐ πτωχοί τφ πνεύματι. Εϊρηται μέν τρόπον τινά

τοΰτο κα\ έν τοις έμπροσθεν, χα\ νΰν πάλιν είρήσε-

ται, δτι τέλος τοΰ κατ' άρετήν βίου έστίν ή πρδς τδ

θείον δμοίωσις. Άλλα μήν τδ άπαθές κα\ άκήρατον

έκφεύγει πάντη τήν παρά άνθρώπων μίμησιν. Ούδέ

γάρ έστι δυνατδν πάντη τήν έμπαθή ζωήν δμοιωθή-

ναι πρδς τήν τών παθών άνεπίδεκτον φύσιν. ΕΙ οΰχ

μίνον τδ θείον μακάριον, καθώς δ Απόστολος όνομά-

ζει , ή δέ τοΰ μακαρισμοΰ κοινωνία τοίς άνθρώποις

διά τής πρδ; τδν θεόν έστιν όμοιωσεως , ή δέ μίμησις

άπορος· άρα άνέφικτός έστιν ή μακαριότης τή άνθρω-

πίνη ζωή. Άλλ' έστιν ά τής θεότητος δυνατά τοις

Γμιμκίι δοΐυιη 1)63ΐιιιιι 6&1, ιιΐ ΐιΐ ΑροίΙοΙιΐδ ηοπιί- Ο βουλομένοις πρόκειται εις μίμησιν. Τίνα ουν έστι

ιΐ8ΐ, ϋεηιίίικίπιίδ νεΓΟ εοπιηιιιηϊο Ιιοιιιίηίϋυδ ρεΓ

Ιιοε εοηΐίο^ίΐ, 8Ϊ Οεο 3δδίιηίΙεηΙυΓ, ϊηιίΐηΐίυ αυιοπι

εχρειίίι ί Η εοιιΓιεϊ ηοη ροΐεδί : υΐίςιιε Ιιυη)3η3

νίΐ3 Ι)ε3ΐϊΙυιΙίιιεηι 38&εα,ιιί ηοη ροΐεδί. ΥβΓυιη ηοη-

ηυΙΐ3 0είΐ3)ίδ ρΓορη3 Ιιοηιίηίουδ ςυου,υε ρΓοροδίΐ3

μπιΙ, υ[, δί νεϋηΐ, Ϊ1Ι3 βδδεηυί ίιηίίβηαΌ ροδδίηι.

<}ιιχιΐ3ΐη ίςίΐιΐΓ Ιιχε $υη(? ΥκΙείητ ιηίΐιί ΥεΓυιιηι

ρ3υρειΐ3ΐεη> εϊ ίηορίηιη 8ρΪΓί(ιΐ8 ηοηιίηβΓε νοίιιη-

ΐϋΓΪαηι 3ηϊιηΊ 1ηιηιίΙίΐ3ΐειιι 3ΐ(|υε ο'ειιιίδδίοηειη, 31-

ςυβ Ιιΐι]ιΐ5 εχεηιρίυιη ΑροδΙοΙυβ ηοοίβ ϋεί ρβυρεΓ-

Ι3ΐεηι ρΓοροιιίΙ, ιΐηηι ηΊείΙ : ι)ηί οιιιη άίνα ιίΐ, ρτο-

ρΐιΓ ηολ ραηρίτ α ερηιιιι ·αηιι$ αϊ, ιιί ηοι ίΙΙίαι

ταΰτα; δοχεΐ μοι πτωχείαν πνεύματος, τήν έκούσιον

ταπεινοφροσύνην όνομάζειν δ Λόγος. Ταύτης δέ Οπό-

δείγμα τήν τοΰ θεοΰ πτωχείαν δ Απόστολος ήμϊν λέ

γων προδείκνυσιν, ος ίί' ήμας έατώγβΐ'σε χΧούσιος

ώ>>, Ινα '/ψεϊς γτ} έκεΐνου ατωχεία πΛοντήσωμετ.

Έπε\ουντά άλλα πάντα, οσα περ\τήν θείαν καθοράται

φύσιν, ύπερπίπτειτώ μέτρω τής άνθρωπίνης φύσεως ·

ή δέ ταπεινότης συμφυής τις ήμϊν έστι χα\ σύντρο

φος τοις χαμαι έρχομένοις, κα\ εκ γής τήν σύστασιν

Ιχουσιν, και εις γήν κατα^έουσιν · έν τώ κατά φύσιν

συ και δυνατω τδν θεδν μιμησάμενος, τήν μακαρίαν

αϋτδς ύπίδυς μοοφήν. Κα\ μηδ*\ς άπονον οίέσθω,
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χλ\ μετά ραστώνης έκποριζόμενον τδ της ταπεινό- Α εςειίαίε άηε»εετειηη» '*. Ουοηϊααι

φροσύνης κατόρθωμα. Τδ έναντίον μεν ουν παντδς

ούτινοσοΰν των κατ'άρετήν έπιτηδευομένων,τδ τοιού

τον έστιν έπιπονώτερον. Διά τί; δτι καθεύδοντος τοΰ

άνθρωπου, τοϋ τά καλά σπέρματα δεξαμένου, το κε-

φάλαιον της εναντίας σποράς παρά τοϊ έχθροΰ της

ζωής ημών τδ της ύπερηφανίας έ^ιζώθη ζιζάνιον. Δι'

ών γάρ έκεϊνος έαυτδν είς γήν κατέρ^αξεν, τψ αύτφ

τρόπω τδ δείλαιον γένος τδ άνθρώπινον πρδς τδ κοινδν

πτώμα έαυτψ συγκατέβαλεν κα\ ουδέν έστιν άλλο

της φύσεως ήμών τοιούτον κακδν, ώς τδ δι' ύπερηφα

νίας. Έπε\ ούν έμπέφυκέ πως τδ κατά τήν Ιπαρσιν

πάθος παντ\ σχεδδν τψ κοινωνοΰντι της άνθρωπίνης

φύσεως, βιά τούτο έντεΰθεν τών μακαρισμών ό Κύριος

άρχεται, οίον άρχέγονόν τι κακδν έκβάλλων έκ της

ϊςίΙυΓ εχΐβΓϊ

οπιηΐβ, φια» οϊγοϊ ηβίαχαιη ϋίνΐηβαι εοιιβρίείυηΐυτ,

8ΐιρβΓ3ηΐ αιοάΊιηι 1ηιιη»η£ ύ&ΙιΐΓΧ : ΙιυπιίΙίΐαδ αιιίεηι

εο&1ίΐ3 3ΐςιιβ εοηδυεια ηοΜβ ηηηιΐ Γερεηΐί&ιΐδ, βΐ

βχ (6ΓΓ3 οοηΐΐαΐίδ, βΐ ίη Ιοιταη) ά'εΠυείιΙίοιίδ, 681,

«ι (α ίη 60 ςυο<1 α ηηΐυτ;» ΐιια ηοη ββΐ βΐϊεηυοη, βΐ

λ Ιβ ρΓΧδΟΓΪ ροΐββΐ, ϋβαηι ϊιτιϊΐηΐυδ Γιιβπδ, ϋεβίαπι

ΓϋΓηΐΒΠΐ ίρβε ίηάιΓίδΙΪ. Αο ηβηιο ρυΐβΐ ηυΙΙίιΐδ ηε^ο-

ιϋ Γεηι 8886, 30 ΓαεΊΙε είΠοί ροββε, ηΐ αυίδ αηίιιιο

ηυπιίΠ 3ΐ(|υε ύεηιίδδο βϊΐ. Ιιτιο εοηΐΓ» ηίΐιϊΐ εχ

οπιηϊ1)ΐΐ8 ηιιχευηηιιε ρεΓ νίΓΐυΙειη η^υηΙυΓ ει

εχειτεηΐϋΐ·, χςυβ ΐΒηοποδοπι ει ορείΌβαηι βίςυβ

ε]ΐΙ8Ι110(1ί Γ85 861. Γ}ϋ3ηιο1)ΐ·εηι ϊ ςιπ3 (ΙοΓίηίβηΙβ

ηοπιίιιε ςιιί \)οηα δειηίηα ηεοερεΓαΐ, εβρυΐ βία,ιιε

ρπεείρυβ ραη εοηΐηιϋ βεπιϊηΐβ 30 ίηίσιϊεο ηοβιηε

ϊξεως ήμών τήν ύπερηφανίαν, έν τώ συμβουλεύειν Β νίΐίε δΐιρειυί» ζίζαηίιιηι εοη]ςεΙυηι Γβίϊοββ ε^ϊΐ.

μιμήσασθαι τδν έκουσίως πτωχεύσαντα, ος έστιν

άληθώς μακάριος, ΐνα"έν ψ δυνάμεθα καθώς άν οΤοί

*β ώμεν δμοιωθέντες έκ τοΰ πτωχεΰσαι κατά προ-

αίρεσιν, κα\ τήν τοϋ μακαρισμοΰ κοινωνίαν έφελκυ-

σώμεθα. Τούτο γάρ φρρνεΐσθω, φησνν , εν νμίτ, 8

*αί έν Χριστφ Ίησον · ος έν μορρχί θεον ύαάρ~

χων, ονχ άρααγμύτ ήγήσατο τύ είναι Ισα θεω·

άΛΧ έαυτον έκένωσε μορφών δούΛον Λαβών. Τ£

πτωχότιρον έπ'ι θεού της τοΰ δούλου μορφής ; Τί τα-

πεινότερον έπ\ τοΰ βασιλέως τών δντων, ή τδ είς κοι

νωνίαν της πτωχής ήμών φύσεως έλθεϊν; Ό Βασιλεύς

τών βασιλευόντων, καΐ Κύριος τών κυριευόντων έθε-

λόντως τήν της δουλείας μορφήν ύποδύεται· 6 Κριτής

τοΰ παντδς, ΰπόφορος τοϊς δυναστεύουσι γίνεται" ό τής

0ιιειη3(1ηιθ(1ιιπι εηίπ» ΠΙε $ε ίη (6ΓΓ9ΠΙ ρι-χείρίΐ3·.

νίΐ, εοάεΐΗ ηιο(Ιο ηιίδβπιιη βεηιιβ ηιιηΐ3ΐπιηι, 34

εοπίΓηυηειη πιίηβπι ββεαιη υηα <1ε(Γ3χΗ, 3ε ουΙΙοιη

Ιΐίυςΐ ΆΑητα ηοβίτχ ηιβίυιη (3ΐε εβί, ςυβίΐβ 881 ίβ

ηιιί ρεΓ δίφοΛΊηπι ηο1)Ϊ8 ιιιογΙ>(18 ϊιι^βηεΓ3ΐυΓ.

ΟιιοηΐΗΓη ΐ^ϊΐαΓ οηιηίυϋδ ρτορειηοίΐυηι ςυί ηυπιβηχ

ηΐΐπΓΧ ρ.ΊΓΐίοίρβδ 8ΐπι( νΐΐίυηι βΐπΐ'ιοπίδ ςιιοίίαπι-

πιοιίο ΙηήιΙηπ) ε»1, ΐϋεΪΓεο ϋοπΓιηϋδ ηϊηε ϊηίΐίυιη

ΙΐΜΐίΙιιϋίηβδ εχρ·ηεηά'ι ΓαεΚ, ιαιιςυβηι ρτίπιοΓάίβΙε

ηιηΐυίπ ςιιοϋιΐΐηι εχ ηαΗίΙυ ηοδίτο 8υρεΓΐ)Ϊ3ΐη ε]ί-

είεηβ, άυιη εοηβιιϋΐ υΐ ίπιϊΙεπιυΓ εαπι, (]\ιί δροηΐε

8ΐια ε^εηιΐδ Γυίι, ςιιί νετβ 1>ε3ΐυδ εβί, υΐ. ίη ςιιο

ροδδυιηιιβ, ρΓΟ νίπΐί ιΐ08(Γ3 ραΠε πδδϊπιίΐαΐί, εχ βο

ηυ οιΐ ηοδίΓβ νοΙυη(3(ε β^βηΐ ραιιρεηβίβιιι δβείΛ'ι

κτίσεως Κύριος έν σπηλαίψ κατάγεται- ό τοΰ παντδς *■ ίυεΓΪηιυδ, εΐϊϊηι 6β3ΐΊΐϋϋίηΪ8 εοσιηιυηίοηεηι 311Γ3

περιδεδραγμένος ούχ εύρίσκει τόπον έν τώ καταλύ-

ματι, άλλ' έν τή φάτνη τών άλόγων ζώων παρα^όιπτεΐ-

ταΓ ό καθαρδς κα\ άκήρατος, τδν τής άνθρωπίνης φύ

σεως καταδέχεται ρ"ύπον, κα\ διά πάσης τής πτώχειας

ήμών διεξελθών μέχρι τής τοΰ θανάτου πρόεισι πεί

ρας. Όράτε τής έκουσίου πτώχειας τδ μέτρον. Ή

ζωή θανάτου γεύεται· ό Κριτής είς κριτήριον άγεται·

Λ τής ζωής τών δντων Κύριος έπ\ τή ψήφω τοϋ δι

κάζοντος γίνεται· ό πάσης τής ύπερκοσμίου δυνάμεως

Βασιλεύς τάς τών δημίων οΰκ άπωθείται χείρας.

Πρδς τοϋτό σοι, φησ'ι, τδ υπόδειγμα, τδ τής ταπεινο

φροσύνης βλεπέτω μέτρον.

νεΓδυιη εοπιρΙεχυδ εβί, ηοη ίηνεηίΐ Ιοευηι ίη

1ΐ3πιιΐ8 εΐ ΒβοίδΟ.ιηιιιδ. Ηοο ίηίηι φαχηνε $βηΙί(Ι,

ίηςιιίΐ, ίηΐβτ το», ηηοά βί ϊη ϋΗτίϋο /ακ : ηηί άνιιι

βϊίβί ϊη ίοτηχα ΰεί , ηοη ταρίηωη ατοΐΐταΐη» εαΐ

ηνοά ΰεο φαΐ ει πηναΐίί ε$»(1 : $εά [οΓτηα κηϊ :ιι>η-

ρία (ΐίριιιιη εχίηαηίνίί *'. Εεΐ]ηίι1 ηιο^ϊδ ίη Οοη

■ηεικίίευπι, ςιι:ιηι Γογπι» δεΓν'ι? (\α\ά ίη Γ6βΡΓ6Γϋΐ>ι

ιιηίνεΓ83Γηηι Ιιυπιίΐίυδ , ςιίΛηι ίη εοηιπιυηίοηειη

ίηορίδ 3ε ηιεη(Ιίε* ηοβίΓΚ ηβΐιΐΓβε νβηίδβε* Βεχ

Γε^ηαηΙίυπ), εΐ ϋοιηίηιΐδ (ΙοηιίηβηΙϊιιηι δροηΐε δΐιβ

ΓοΓηιβηι δβι νίΐυΐίδ ίηάυίΐ ; Ιικίεχ ΓβΓυηι υηίνειββ-

πιηι ρΓίηοίρίϋΐΐδ ΐπουΐίΓίυδ εΐδίδΐίι ; εΓεβίυΓ» ϋο-

ηιΐηιιβ ϊη βρείαηεβ ϋίνεΓ83ΐυΓ : πυί ιιιυηάιπη υηί·

(ΙίνεΓδΟΓΪο, βεά ίη ρΓβεδερίο ϋπιΙΟΓαηι 3ηίη)3ΐίυιιι

3ΐ)]ίοίΐΗΓ : ρυτυδ ίΙΙε ει ίηοοι-πιρίιΐδ Ιιιιιη3η,Έ ηβΙιΐΓβϊ βοπίβδ ηοη ΓεδρυίΙ, 30 ρεΓ οηιιιεηι ηοδίΓβι»

ηιεη(1ίεί(3(ειη ρεηείΓΑηβ, ηδςυε λΑ ηιοΓίΊδ ρι-οξίεά'ίΙιΐΓ εχρβΓΪιηβηΙϋηι. νίϋβίε νοΙιιηΐβΓί»! ιηεηιΐίείΐ»-

Ιίδ ηιοϋυιη. Υίΐβ πιΟΓίβιυ βϋδίβΐ ; Ιυάκχ ίη ]ηο'ίοίιιιη «ΙιιείΙυΓ ; Οοηιίηιΐδ νίΐαϊ ΓεΓαηι υη'ινεΓββπιηι δΐι5]ί-

βίΐϋΓ ]ικϋοί8 «ΙεεΓείο ; διιρΓίηιιιικΙαηηπιπι οηιηίυηι εορίβπιιη Βεχ εβΓηίΠευηι ηιηΐηΐδ ηοη ΓβρβΠίΐ. ΑιΙ

ηοε, ίιιςιΓιΐ, εχεηιρίυιη ηιούιιβ βηίηιί ιίβηιίδίίοηίδ (ίΐή δρεείεΐ.

Τάχα οέ μοι δοκεϊ καλώς ϊχειν καΐ τήν άλογίαν τού ϋ ΥίιΙεΙυΓ βυΐθπι ηιϋιί ΓοΓίαβδε ηοη ίηεοιηηιοάϋηι

τοιούτου διασκοπήσαι πάθους, ώς άν εΰκατόρθωτος 8888 ε]ιΐ8ηιοάί νίΐίί ίηεοηδί»ΐ6Γ3ηΙΪ3Γη, 3ΐ)8ΐΐΓάϊΐ3ΐβηι

ήμίν 6 μακαρισμδς γένοιτο, συν εύμαρεία πολλή και

(5αστώνη τής ταπεινοφροσύνης κατορθουμένης.Καθά-

«ερ γάρ οι έπιστήμονες τών Ιατρών, τδ νοσοποιδν

κΓ-.ιον προεξελόντες, ρ"3ον έπικρατοΰσι τοΰ πάθους ■

ο"·τως κα\ ήμεϊς τήν χαυνότητα τών τυφουμένωντώ

λιγισμώ κατάστείλαντες, εύεπίβατον έαυτοΐς τήν τής

ει ίηιροΓίυηίΐβιβπι δρεοΐβτε, ιιΐ ευιυ ηιυΐι» Γβείΐϊ-

Ι3ΐε Βΐηιιε εοιηηιοίΐίΐβίε δϋεεεάεηΐε ηοοίβ βηίηιί

ηυη«ίΙίΐ3ΐε, Γίείΐο 3δδ8(|αί βία,υβ εοηΒεεΓε ηοϋίδ

1>βαΙϊΙυ<1ΐιιβιη ρθ8δίηΐϋ8. 01 βηΐιη ρει'ιΐί ηιβϋίεί

83083 ηιοΓοί εΒεείπεε ρπυδ εχεπιρίβ, «βτίΐηάίηβηι

ί3είΙίϋ5 νίηειιηΐ : ίΐα ηοβ αιιοιιιιε, ιιΐί ίηΟβΙίοηοπι

Μ II Οογ. νιιι, 9. " ΓΙιίΙίρρ. ιι, 'ό
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βΐ ΙυωοΓβπι ίιιαηίΙβΓ δε ]:ιι;ΐ3ΐιΙίιιιι> 3ΐαυε 8ΐιρβΓ- Α ταπεινοφροσύνης όδδν χαταστήσωμεν. Πόθεν οδν αν

1)ίοιιΐίικιι τβΐίοηε τερτεδδετίαιοδ, Γβείΐε, εοηιιηοϋιιπι

οι βιρβίΐίΐιιηι είβ ίΐετ 3ηίπιϊ ύεηιίδδίοηίδ εΙΙίείηηιιΐδ.

Ι'ηιΐ·: 'ιςιΐυτ 3ΐίςυίδ ροΐίυδ ΓββΙιιβ βία,υε δυρετοίχ

γαηίΐαΐβιη ιΙοηιοιίδίΓανοπΠ αυβ ΓβΙίοηε 31Ϊ3, ςιιαηι

βί ηαίιίΓαηι οδίβιιάβπΐ, ςυχπβπι εβ δίι ? Ν:πη δί

ηυϊβ 3(1 δείρδηιη, ε( ηοη 3(1 ε3 αυχ οίιοα 8ε βαηΐ,

τεδρίείβΐ, ηοη νίά'εο ςυ.3 ΓβΓιοηβ ίδ ίη ο]ιΐ8ηιοι1ί

νϊιίυηι ϊηείάετε ροβδίΐ. Ουΐά" ί^ίΐυτ ηοπιο ββΐ ? Υίκ

υ ι βχ βεπρΙοΓυιη πιοηυπιεηΐίδ ρΓϋίίταιιι κ1 ςυοά

ρΙυ8 ροηάβπδ ει 3ΐιεΐοτίΐ3ΐίδ ϊη 86 εοηΐίηεβΐ, 36

ρΙΐ18 ΧίΙίΐηΛΠ ι1θ1)ϋ31 ? Α( 18 ιμιί Π031Γ3 ΟΓΠ31, 61

ίιιίίαιίιυ δρίεηαϋάίυίο/ιε (Ιε ηουίΐίΐβΐβ Ιιιιιηηη.ι 1ο-

ςυίΐυτ, εχ ΙυΙο £εηετ3ΐ3πο η;ιΙυΓαπι 6886. ιΐίείΐ :

ίίςιιε ηο1)ϊ1ίΐ33 ει δρίβηύοτ δυρετίιΐχ εο§η3ΐίοηεπι

-τις μάλλον έπιδείξειε τοΰ τύφου τδ μάταιον; Πόθεν

άλλοθεν, ή εκ τοΰ δείξαι τήν φύσιν, ί\τις έστίν ; Ό

γάρ προς έαυτδν, καΐ μή τά περί αύτδν βλέπων, ούκ

άν ευλόγως είς τδ τοιούτον έμπέσοι πάθος. Τί ουν

έστιν άνθρωπος; Βούλει τδν σεμνότερον κα\ τιμιώτε-

ρον εΓπω των λίγων ; 'Αλλ' ό κοσμών τά ήμέτερα, κα\

προς τδ κομπωδέστερονδιασκευάζων την άνθρωπίνην

εύγένειαν, έκ πηλού γενεαλογεΐ τήν φύσιν · κα\ ή

ευγένεια, χαί ή σεμνότης τού ύπερηφάνου, τδ συγγε

νές πρδς την πλίνθον έχει. Εί δε τήν προσεχή τε κα\

πρόχειρον της γενέσεως ειπείν έθέλοις, άπαγε, μή

φθέγξτ) περί τούτου ■ μή γρύξης, μή άνακαλύψης,

καθώς φησιν ό νόμος , άσχημοσύνην πατρδς κα\ μη-

---ι— -- -Γ ~ , ■ . 0 τρός σου ■ μή δημοσίευσης τώ λόγω τά λήθης άξια

ειιπι Ι318Γ8 ΒΛΒβΙ. <}\)οΛ δί εοηΐίηυβηι ρβτίΐετ ει Β κα\ βαθείας σιγής. Είτα ούκ έρυθρι'άς, ό γήινος άν-

δριάς, ό .μετ' όλίγον κόνις, ό πομφόλυγος δίκην ώκύ-

μορον έν σεαυτώ περιέχων τδ φύσημα, πλήρης ύπερ-

ηφανίας γινόμενος , καΐ περιφλεγμαίνων τω τύφψ,

%α\ τω ματαίω φρονήματι έξογκών τήν διάνοιαν.

Ούχ όρας είς άμφότερα της ζωής τοΰ άνθρωπου τά

πέρατα, και οπως άρχεται, κα\ είς ό τι λήγει; Αλλά

γαυριας τι) νεότητι , κα\ πρδς τδ άνθος της ήλικίας

βλέπεις, κα\ έγκαλλωπίζτ) τη ώρα, δτι σοι ύπερσφρι-

γώσιν αί χείρες πρδς κίνησιν, κα\ κούφοι πρδς τδ

άλμα οί πόδες, καΐ περισοβεΐ ταϊς αύραις 6 βόστρυ

χος, κα\ τήν παρειάν ύπογράφει ό Γουλος, και ότ: σο<

ή έσθής τί) βαφή της πορφύρας ύπερανθίζεται, κα\

πεποίκιλταί σοι τά έκ σηρών υφάσματα, πολέμοις ή

θήραις, ή τισιν ΐστορίαις πεποικιλμένα, ή τάχα κα\

πρδς τά πέδιλα βλέπεις έπιμελώς έν τώ μέλανι στίλ-

βοντα, καΐ περιέργως ταΐς άπδ τών ρ"αφίδων γραμ-

μαΐς έπιτέρποντα ; ΙΙρδς ταύτα βλέπεις, πρδς δε

σεαυτδν ούχ όρας ; Δείξω σοι ώσπερ έν κατόπτρω, τίς

εΐ καΐ οίος εΐ.

63Π) ςυχ ίη ρΓοηι'ρία Βίςιιε εχρβ(1ί(ο οηιηί1>υ8ςυβ

ηοΐ3 εδί £6η6Γ3ΐίοηεηι ργοΓργγ6 νείϊβ , τειηονε

ίδΐίικο, ογο, ηε ΙοςιιβΓίβ (1ε ηβε Γβ : οϋηιυίεβεββ, ηε

ΙιΊδ038, ηε ΓβνβΙβΒ, υΐ Ιεχ ίηφΓιΐ, αΌαΌευβ ραΐηβ ε(

Π131ΓΪ8 Ιυχ " : ηε ββπηοηβ ρυυϋεεβ 3ΐςυε άίνυΙ^ββ

63 ςυχ οϋΐϊνίοιιε βίςυβ αΐΐο βϋεηΐίο Ιε^εηο1» βυηΐ.

ΪΛ ηοη 6Γυ1)68εΪ8, 18ΓΓ83 δΐίΐυ», βιοχ ρυΙνίδ ΓυΙυΓ3,

ςυί ίιι ηιοϋυιη 1>ιι11χ 1>Γβνϊ (ΙϋΓβΙοΓυιη ίη 1β Ιιιηιο-

Γβιη εοηΐϊηεβ, Ιε δυρβΓϋίβ τερίεπ, ΓίβΙυ ΐυιηβΓβ,

νβηο δρίπΐϋ βΐιιυε εο§ϊΐ3ΐίοηε ηιεηΐεηι ίηΠαΙαηι

ΙιαΙιβΓβ. Αηηοη τεδρίείδ οο" ιιΐΓϋΐηο,υε νίΐχ ηυπιβηχ

ΙΟΓπαϊηυηι, ιιηάβ εΐ ίηίΐίυιη δΐιπιαΐ, ει ίη ηυΜ άε-

βΐη3ΐ? ΥεΓυιη δυροτίιίδ 3ε }3ε1αδ Ιβ ηοιηίιιε ^ι1νβη-

Ιιιΐίδ εΐ 3(1 ΠοΓειιι χΐ3(ίδ τεδρίείδ, ει βίοπίπδ, εΐ

Ιίϋί ρΙαεβδ ρτορίετ (ΙεεοΓεηι εΐ ρυΙεΙίΓίΐυιΙίηεηι ,

α;υθ(1 Ιί1)ί ηιβηυδ 5ϋρΓ3 ηιοοΌπι νί^β;πιΙ »ά ιηοιυπι,

ηυοά εε1εΓ6δ εΐ νείοεεβ 3(1 δβΐΐυιη Ιίϋϊ δίηΐ ρρ()εδ,

ςυθ(1 εβρίΙΙιΐδ νεηΐίδ ϋίϋαικΙαίυΓ , <\ηοά 1»ηυ^ο

πι.-ιχίΠηδ (1ΊδΓιηςυ3ΐ, ςυοο1 Ιίοί νβδίίδ ρυτρυτχ Ιίη-

εΐυ δυρΓβ ηιοάυηι Οοι-ίά* δίι, ςυοά ρβηηί ιίοί δβηεί ρΓχΙίίδ , νεη3ΐίοηί1>υ8νε, 3υΐ Ιιίδίοηίδ ηυί1>υδΐΐ3ΐιι

νβΓίεββίί, ϋίδΐίηειί βιςυε εχοπκιΐί βίηΐ, αυΐ ΓοΓδϊίαιι βά 1»13ΓΪ3 3(11ιίηίΐ3 εοΓ» ίη ηί^ΓΟ ηίιεηΐί3, ει

βυρεΓΠαο οριτε ΓώιιΙαΓυηι Ιίηείδ ο1)Ιεεΐ3ηΐί3 βρεεΐ3δ? Αά ιδία τεδρίείδ, Ιείρδίιπ» \ετο ηοηίηιυεπ8?

ΟδΙβηϋβηι Ιίϋί Ι3ΐιςυ3ηι ίη δρεευΐο, ςυί δίδ, ει ηααΐίδ δίδ.

Νοη νίίΐίδΐί ίη Ιοεο ρυϋΐϊοο ββρείίεηάίβ ηοηιίηίουδ Ούκ είδες έν πολυανδρίψ τά τής φύσεως ήμών μυ-

^βδΐίηβίο, ηηΐυτχ ηοδίτχ ίη νδίοτίβ '! ηοη νίιΐίδΐί 08- στήρια ; ούκ είδες τήν έπάλληλον τών όστέων σω-

8ίυπ), 3ΐίίδ βαρετ 3ΐί3 Ιεπιετε αΐ^εείίδ, εοηΒετίεπι? ρείαν; κρανία σαρκών γεγυμνωμένα, φόβερόν τι κα\

εϊΐνβτίβδ εαπιίυυδ ααάΜιι, Ιεττίοίίειη ςυεηκίβιιι ειδεχθές έν διακένοις δεδορκότα τοις δμμασιν; Είδες

3ε (ΙεΓοτηιεηι 3δρεεΐυηι εχΙΐ3υ8ΐίδ οευΐίδ ρτχ1>6ΐιΐεδ? η στόματα σεσηρότα, κα^ τά λοιπά τών μελών πρδς τδ

ΥίαΊδΙί 0Τ3 ιίηςερΐί3, ινίίφιαψιο ηαεηι1)Γ3 ρτουι

ίοτδ Ιυΐίΐ, ϋίνιιΐδ,ι »ΐ·ριε ϋίδρετδ3 ? δί ϋΐ3 νίΊίδΐί, Ιε

ίρδυπι ίη ίΙΙίδ δρεείαδίί. ΙΊιί «ί^ιο ρτχδεηΐίδ Ποτίδ?

η1>ί εοίοτίδ υοιιίΐβδ ίη ςεηί3? υυί Ποδ Ι.ιΐιίοππη ?

Ι'ύί ιηιειι1εηΐ3 3ε Ιοτν3 οεαίοτυπι ρυΙεΙιτίΐυοΌ, μι1>

νβΙΙο ρτοΐεςυιηεηίοςυε δυρετείΐίοτυπι ε1υεεηδ? υυί

τεείυδ ιΐ3δαδ ίη ιιιειίίο ςεηαταηι ρυΐεΐιτίΐυιΐίιιίδ εοΐ-

ΙοεβΙυδ ? ιίοί 3(1 εεττίεεδ υδςυε άεηιίδδχ εοηιχ? ιι1)ί

είτε» ΐεηιροτ3 είηείηηί? ιι1>ί 83ςίΐΐ3τίχ ]3ευΐ3ΐτίεεδ-

ςυε ιιΐ3ηυδ? εςιιίΐ3ΐοτε3 ρειίεδ 1 \ι\λ ριΐΓρυτ3? ιιυί

1))'δ8υδ? ιι ύί ρβΙυάαηιβηΐυΐΏ ? υ!)ί Ιηΐΐβαι ? εβίεεβ-

ηιίηβ ? εα,υιΐδ ? ευτδΐΐ8? Γτειηίΐυ3? οιηιΓια, ρετ (|αχ

ηυηε ιί1)ί Γ38ΐιΐδ 3υ^εΐυτ ? ϋίε, υοί Ιιχε, φίοτυπι ηο-

συμβάν πεφορημένα; Εί έκεΐνα είδες, σεαυτδν ένέκεί-

νοις τεθέασαι. Πού τοΰ παρόντος άνθους τά σύμβολα ;

πού ή εύχροια τής παρειάς; πούτδ έπ'ιτοϋ χείλους άν

θος; πού τδ βλοσυρδν έν τοις δμμασι κάλλος τη περιβολή

τών όφρύων ΰπολαμπόμενον ; πού ή εύθεΐα ρ^ς, ή τφ

κάλλει τών παρειών μεσιτεύουσα ; πού αί έπαυχένιοι

κόμαι ; πού οίπερικροτάφιοι βόστρυχοι ; πού αί το£α£ό-

μεναι χείρες; οί ίππαζόμενοι πόδες ; ή πορφύρα; ή βύσ-

σος ; ή χλανίς ; ή ζώνη ; τά πέδιλα ; ό ίππος ; ό δρό

μος; τδ φρύαγμα; πάντα, δι' ών σοι νϋν ό τύφος

αύξεται ; Πού ταύτα έν έκείνοις, είπέ, ύπέρ ών νϋν

έπαίρη καΐ μεγαλοφρονεϊς ; Ποίον ούτως άνυπόστατον

δναρ; Ποία τοιαύτα έξ ύπνου φαντάσματα ; Τίς οΰτΐί;

" ^ετ. χνιιι , 6 δα,ο.
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άόρινής βχ& τήν άφήν ύποφεύγουσα , ώς τδ της Α ηιΐηβ ηυηε βηίηιοδ ΙυΙΙίδ βΐ ιαρβΓίΝϊ

νεότητος δναρ όμοΰ τε φαινόμενον κα\ εύθϋς παρ-

ιπτάμενον ; Ταϋτά μοι πρδς τους έν νεότητι διά τδ

άτελές της ηλικίας άφραίνοντας. Τί δ' αν τις εΓποι

περ\ των ήδη καθεστηκότων, οΤς ή μέν ηλικία βέ-

6ηκεν , άστατε! δε τδ ήθος, καΐ ή νόσος της ύπερη

φανίας αύξεται- δνομα δέ τη τοιαύτη ά^ρΊυστ.'α τοϋ

ήθους φρόνημα τίθενται ■ αρχή δε ώς έπιτοπολϋ καΐ

ή κατ' αυτήν δυναστεία, ή της ύπερηφανίας ύπδθεσις

γίνεται. "Η γαρ έν αυτή" τοϋτο πάσχουσιν, ή πρδς

αύτήν έτοιμάζονται, ή τά περ\ αύτής διηγήματα και

παυσαμένην ήδη πολλάκις άνα(5(1ιπ!ζει τήν νόσον.

Κα\ τις λόγος τοιούτος, ώς έντδς γενέσθαι της άκοης

αύτών, της ύπδ της φωνής των κηρύκων προβεβυ-

σμένης ; Τίς πείσει τοϋς ούτως Σχοντας, ότι τών £π\

σκηνής πομπευόντων ούδ' ότιοΰν διαφέρουσι ; Κα\

γάρ έκείνοις καΐ πρόσωπόν τι έκ τέχνης τών γλα

φυρών έπιβέβληται , κα\ ά).ουργ\ς χρυσόπαστος, κα\

£τά άρματος ή πομπή, κα\ δμως ουδεμία νόσος αύτοΐς

ύπερηφανίας έκ τών τοιούτων εισέρχεται · άλλ' οίοι

πρδ τής σκηνής ήσαν τδ φρόνημα, Γσην έπ\ τή ψυχή

τήν 'έξιν κα\ έπΐ της πομπής διεσώσαντο, κα\ μετά

τούτο ούκ άνιώνται, τού "τε άρματος άποβάντες, κα\

τδ σχήμα περιαιρούμενοι. Οί δέ διά τής άρχής πομ-

πεύοντες έν τή τού βίου σκηνή , ούτε τδ πρδ βρα-

χέος, ούτε τδ μετά βραχύ λογιζόμενοι, καθάπερ τω

φυσήματι αϊ πομφόλυγες περιτείνονται · τδν αύτδν

τρόπον καΙ ούτοι περιογκοΰνται τή μεγαλοφωνία τοϋ

χήρυκος, κα\ άλλοτρίου τινδς προσωπείου μορφήν

Β

ΠΜ^ικΜςιιβ

Ιίοί βρΪΓΪΙυβ 811111 ίί ΐιι ίΙΙίδ'.' ΐ|υο<1 βοηιηϊιιιιι »(1βυ

νηηυιη βι ηοη βαΙηίιίβηβ ? ςυχηΐπι βχ βοηιιιο Ιβΐί*

νϊδ3 ? ςυχ υιη1)Γ3 3α>ο Ιεηαί* ΐιιοΐιπη ευΙ)ΙβΓΓυ£ίβιι$,

υΐ ίιινεηΐιιΐίδ βοιηηίιιηι δΉηυΙ ει βρρβΓβηδ, βι ρι·ο-

Ιίηιΐδ ρΓΧίβΓνοΙβηδ ? Ηχε αιΐ βοδ ςυί ίη ]υνβηΙυ(<>

ρΓορΙκΓ χΐ3ΐίβ ΓοΙηιι- ίιηρβιΤεείυπι ιηίηυδ δβρίιιιιΐ 3

ιηβ ϋίοια βίηΐ. <}αί(1 αυίριη άϊοαΐ αΐίο,υίδ ιΐι; ϋδ ςιιί

χιβίβ ]3ΐη ρίβηϊ, εοηδίίΐηΐί, εοηίΐι-ιηβΐίηιιβ βυηΐ ?

ΐιι ςυίουβ χΐββ ψιίιίοιη 8(3ΐ>ίΙί8, ηιοι·β5 3υΐβιη εί 1η-

βειιίυπι ιιΐ8ΐ3ΐ>ϊΙβ 681, πιοΓΟυβ ήβιη δυρει-Ιηχ βιΐββ-

ΙΜΓ: ιιοηκΜΐ .ιπίεηι ο]ιΐ8Πΐοι)Ί ίιιςβηϋ ηιΟΓϋο, 8ρΪΓΪΙυ$

οι Γββίυβ ίπιροιιίΐυτ. Μ3{ζΪ8ΐΓ»(υ8 βυίειη, α,υοιία,αε

εί 3ΰ]υηεΐυιη β8(, ίηιρεπαιη βΐφιε ροΐεδΐ38, ρίβηιιη-

ςυβ βηρει-οίχ ηιβίεπαπι εί οεεβδίοηεπι ρι-χυεί. Αυΐ

εηίιη ίη ϊρβο ηιββ'ΐδΐιαίιι \ά νίιίυιη αάηιίΐιαηΐ, 3ΐιΐ

ηοε νίιίο ίιηρυΙδί αά ειιπι 38ρΪΓ3ηΙ, 3ϋΙ δεπηοηεδ ά<·

η>3£Ϊ8ΐΓ3ΐυ ίΙΙαϋ δχρεηιιιηείΌ δορίΐυιη ριη ηιοιΦυπι

εχ8υ8εϊΐ»η(. Ει ςυχηβιη ε]υ8ΐιιο(]ί οΓαιίο $ΊΙ, ςιιχ

αιΐΓβδ βοπιηι 3 ρΓχεοηηπι νοί'.ε ρΓχεΙυ83ϊ ρεηε(Γ3ΐο

ρο$8ΪΙ? ηυϊ$ ίΐ3 3θεεΐΪ8 ρεΓβυβϋευίΐ, ςηοά ηϊηίΙ

ςυί(1(]υ3ΐη οηιηίηο (ΙίΠεΓβηΙ 31) 'ιίβ (πιϊ ίη §εεη:ι

ευπι ροηιρβ ρΓθϋβιιηΐ? Εΐεηίπι ίΙΙίβ ηυοηπε ροΓ8θΐι:ι

ηυχϋβιη εχ 3Γΐε ροΐϊι» 3ΐηυε ογπ313, νεβίίβιμιε ρυι·-

ρϋΓεβ 3ϋΓϋ ίηΐ8Γΐ«χΐ3 ίη]εοΐ3 εβί, εί ίη ευπ·υ ιηβ-

^ηίΓιεε ίηνεΙιηηΙυΓ, εί Ι3ΐηεη ηιιΙΙυβ 8υρεΓΐ)ίχ ηιοτ-

1)ΐΐ8 εθ8 εχ τεου» ε]α8ΐηο(1ί ϊηναϋΐι ; βεά ηιιο βεηβυ

3ΐηιιε βρΪΓΪΙιι εΓ3ηΐ :ιηΐεηυ3ηι ίη βεεηβηι ρΐ'οιΙίΓεηΐ,

ειιιηϋεηι ίη βηϊηιο η3θίΐυιη εΐίβηι ίη ροιηρ3 εοη-

έαυτοΐς περιπλάσσουσιν , έξαλλάσσοντες τήν κατά ^ ββΓΤληΙ, εί ροβΐ83 ηοιι χ^1-6 ΓβΠΐηΐ, ηεηαε βη^ιιηΙιΐΓ,

φύσιν τοΰ προσώπου θέσιν εις τδ άμειδές χα\ έπί

φοβον, φθόγγος τε αύτοϊς έπινοείται τραχύτερος, πρδς

τήν τών άκουόντων κατάπληξιν έπ'ι τδ θηριώδες με-

τατυπούμενος · ούκέτι έν τοις άνθρωπίνοις μένουσιν

δροις, άλλ' είς τήν θείαν δύναμίν τε κα\ έξουσίαν

έαυτοΰς είσποιοΰσιν. Ζωής γάρ κα\ θανάτου κύριοι

εΐναι πιστεύουσιν, ότι τών έν αύτοίς κρινόμενων τζ>

μέν τήν σώζουσαν νέμουσι ψήφον, τδν δέ θανάτω

καταδικάζουσι · κα\ ούδέ τοϋτο βλέπουσι, τίς άληθώς

τής άνθρωπίνης ζωής κύριος, δ κα\ τήν άρχήν τοϋ

εΤναι κα\ τδ τέλος όρίζων' καίτοι γε τοϋτο μόνον

Ικανδν ήν είς καταστολήν τής χαυνότητος, τδ πολλούς

ίδεΐν τών άρχόντων έν αύτή τή τής άρχής σκηνή έκ

μέσων άρπασθέντας τών θρόνων, κα\ έπ\ τοϋς τά

φους έκκομισθίντας, έφ' ών δ θρήνος τάς τών κηρύ

κων φωνάς διεδέξατο.

(μιοιΙ ει άβ ευ ι- πι άεβεεηύβηηΐ, εί ηβοίΐηβ ίρβίβ άα-

ΐΓ»Ιΐ3ΐυΓ εί 8<Ιίηΐ3ΐυΓ. Αι ίΙΗ ηυί ρεΓ ιειηρυβ πια^ϊ-

8ΐΓ3ΐυ8 ροιιιραιη ίη βεειΐ3 νίΐ;ε (Ιυευηΐ, ηεςυε \ά,

ηιιοιϋ ρηιιΐο 3ηΐε ρΓχίεΓΪίΐ , ιιεςυε ςυηϋ ραιιΐο ραβί

8εηυίΙυΓΓερυΐ3ηΙβ$, ςιιειηβάηιοιίυιη ΙιιιΙΙλ: ίηβΐΐίοηε

ϊηΐεη(ΙυηΐιΐΓ εί ίηΙηπΊεδευηΙ: εικίειη ηιοϋο ηί ςυο-

ςιιε 3(1 ε]3ΓΪΐιιϋίηειη τοείβ ρΓχεοηί8 ίηΐυπκδειιηΐ, ει

3ΐϊειι]ϋ8 3ΐίεηχ ρεΓδοιιχ Γοπηηιη 8ίΙ)ί βυηπιηΐ, η»-

ΙυΓ3ΐεπι (ιβυίΐηπι νιιΐΐυβ ηιυΐαηΐββ, ει ίη βενεήΐβίεηι

3(({υε ΙεΓΓΟΓεηι εοηιροηεηΐβδ, Μηιιβφιε βΙ> βίδ 38ρβ-

γϊογ 3(1 βιιάίεηΐίυπι εοηευββίοηειη ει ηοΓΓΟΓεηι ίη

ΓϋΓίΐ3ΐεηι ΐΓ3ΐΐ8ΐηυΐ3(υ8 εχεοςίΐ3ΐιΐΓ, ηοη βηιρϋυβ

ίηΐΓ3 Ιεπηίηοδ ηαηιβιιοδ 88 εοηΐίηεηΐ, βειί ίη <!ϊ νϊ—

η3ηι εί ροΐεηΐίβηι αϊ ροιβ8ΐ3(ειη 8ε ίηςεηιπί ει

■ ίηΐηιϋιιηΐ. Νβιη νίΐχ ηεείβηυβ 88 ροιε8(3ΐεηι Ιιβυεη;

εΓβάΊιηΐ, ςηοϋ εχ ϋβ ςυί εαυ$38 βρυά εοβ (Ηεϋηΐ,

3ΐϊυπι ςακίειη βεηΐεηΐίβ βυ3 δεΓνβηΙ, αϋυηι νει·ο εβρίιϊδ εοηι1εη»η3ηΙ. Αε ηβ Ιιοο ςυίάεηι νΐΰβηΐ, ςοίβ

νβΓβ Ι)υηΐ3ηχ νίΐχ ροΐεδΐ3ΐειιι ηβΐιεϋΐ, τίύβΐίεεί ςυί ει ίηίϋυπι βΐ Οηεπι ηβΐυιχ δίβΐυίΐ : ςιιβηςϋαπι Ιιοο

δοΐιιιη 83ΐίδ 88881 3(1 ΓερπιηεικΙϋηί ν3ηιιηι ΐυιηοΓβπι βΚιηβ ίηηβΐίοηεηι, ςυοά ιηυ11θ8 πΐ3{!Ϊ8ΐΓ3ΐηιη ββ'βηΐβ»·

βι ίη ίιηρεπο οοηδίϊΐιιΐοδ ίη ίρδβ ηΐΒ^ίδίΓβΐιΐδ δεεηβ ε πιείΐϋδ δοΐίίδ 81 Ιπ1)ϋη3ΐί1}ΐΐ8 ΓβρΙοδ, εί 3(1 8βρυ1εΓ3

ροΠ3ΐοδ τίίΙεπιηΐ, ίη ςυϊΐιυδ Ιβιηεηΐβΐίο νοοεβ ρΓχεοηίδ βχεβρίΐ.

Πώς ουν άλλοτρίας ζωής κύριος δ της ίδιας άλλδ- Οηοηιοιίο ίβϊΙϋΓ βΐίεηα! νίΐχ ροΐεδίπίεηι Ιιβίιβΐ ίδ,

τριος ; Και ούτος τοίνυν εί πτωχεύει τψ πνεύματι, ςυί 3 δη3 ίρδίιΐ8 νί13 βΐίεηυδ 881 ? Ει ηίο )({ίΐϋΓ δ'ι

πρδς τδν δι' ή μας πτωχεύσαντα έκουσίως βλέπων,

κα\ πρδς τδ τής φύσεως δμότιμον καθορών, μηδέν έκ

τής ήπατημένης έκείνης περ\ άρχήν τραγωδίας είς

•Λ δμογενές έξυβρίζοι, μακαριστδς άληθώς τής τα

πεινοφροσύνης τής πρόσκαιρου, τήν τών ούρανών

βασιλείαν άνταλλαξάμενος. Μη άπο6άλης ,. άδϊλφέ,

ρ3υρ8Γ 881 δρΪΓΪΙϋ, 8113 δρΟΠίβ ΓβδρίοίεΠδ 8(1 βϋΙΙΙ

()ΐιί ρΓορίβΓ ιιοδ ρβιιρβΓ βι ε^ειιιΐδ ΓυΐΙ, εοποπιυηεηι-

ςηβ η3ΐηΓ3! βοπειη βίςυε εοηάΊΐίοηειη &ηΙβ οευΙο»

ροηβηδ, ηίηίΐ εοηΐηπιεΙίοδηΒΐ ρβΓ Γ»ΐ53ηι ίΙΙαηι ιηι-

ξίδίΓβΐυδ ΐΓ3ξ03(1Ϊ3ΐη 3ΐΐ)ΐιβ Γβδίοιη ίη εοηιιηιιηβ

{[οηνίδ δΐ3ΐυεΓίΐ, νβΓβ 1)ΰαΐνΐ8 Χδΐΐηΐϊΐιιΐυδ, (|ϋί («ιηρα-



1207 5- ΟΚΕΟΟΚΗ ΝΥ83ΕΝΙ 120ί

Τ3ΓΪ3Π1 βη'ιπΓι ύβπιί&βίοηεηι 3ΐςυε ηυαιί1ίΐ3ΐειη Γβ^ηο Α

εοείοηιπι ρβΓηιυΙεΙ. Νεε Ι»ιηβη βΙΙεΓβιη, ΓΓβίεΓ,ρβϋ-

ρβΓ»3ΐίβ Μΐίοηεηι Γβ]Ίεία8, ςυ* εοβίεβίίϋΐιι ιΐίνίιία-

πιηι εοηείϋβΐπχ βδΐ. Υεηάε, ίιιςυίΐ, οηχηβι Ιχια$

(ααιί(αΐβ$ , α άα ρααρετϋια, ει υεηϊ, »εηηετε χηε,

ει ΙιαΜϊ» 1/ΐίίβΗΠΐΜ χη εαΐίε ". Εΐεηίηι β]ιΐ5ηιοάί

ρβυρεηβδ ποη τίάεΙιΐΓ Γηίΐιί ιϋβοπ-ρίίΓε πΙ) ε3 ε^ε-

δΐ3ΐε, ςυ» 1)ΐ:»ΐ;ι ]ιΐ(1ίεαΙιΐΓ. Εεεε οηχηχΗ* φιοιεχιη-

ηχιε ΙιαΜαπχηι, τεΙχείϊ$, ίεείιίχ *κηΐΗ* (β,ίηςυίΐ άίβεί-

ρυΐυδ 3(1 ϋοηιίηϋΐη; ηιΜ χι/χΐιιι ετα ηοΙ)ί$ 81 ? Ε(

ςυοά εβί Γ8δροηδΐιΐιι? Βεαιχ ραχιρετα «ρ/π'/κ, ηηο-

ήίαχη εοτχιχη ε»1 τεςηητη αιΊοηιηι. Υίδ ίηιεΙΙίςεΓβ

ςυίδ ραυμι.τ «ρίπΐυ »ίι ? ςιιί εοτροΓ3ΐεηι ορυΐεηΐίβπι

3ΠΪΠ1» ύίνίΐϋϋ ρβΓηιυΐαΐ, α,ϋί ρΓορίεΓ δρϊηΐυηι βςε-

ιιιΐδ ββΐ, α,υΐ ΐειτεηαδ άίνϊιϊβδ τείαΐί ςμιοίΐιΐιιηι οηιιβ

εχουδδίΐ, εΐ αΙ)]εοίΐ, υΐ 3ΐιΙ.ι1ίηιϊδ ρεΓ ααταη δΐίΓδυπι "

Ι-3ρΪ3ΐυΓ, υΐ ΐηςαίΐ Αροδίοΐυδ ", χη ηηϋε νηα επχη

Ωεο ρετ εαΐαΐΐα Ιεηάεη». ΡοηΰεΓοββ φιπίΚίπι τε$

β*Ι βαπιπι, οηεΓΟ&α Γβδοιηηίδ ςακ <Γινίΐί3πιιηε3ΐΐδ3

εχρείίΐυΓ; ΙενίβνεΓΟΓεδα,υχάβηι εΐ 5ϋ1>1ίιη'ια ρείεηβ

051 νΪΓΐυβ. ΥεΓυιη ηβεε δϊϋί ίηνίεεω ορροδίΐβ βυηΐ,

ροηάειοδίιηι εΐ 1εν£. Εγ^ο ηυΜα Γ31ίοπε εΐΐίεί ρο-

ΐεδί υ( Ιετϊδ βϊΐ 15 ςυϊ βεβε ροικίοη: πιαίβι ί« αΠί^ίΐ.

8ί ίβίκΐΓ 3(1 8ΐιρεπΐ3 ηοδ βεεεάεΓε οροπβΐ, α)ι ίίδ

ςπί (ΙεοΓδυπι (Γ3ΐιυη( ε( ίηορεβ εΐ ε^εηΐ δίιηιΐδ, ιιΐ

Ιη βυρετηίδ νεΓβεπιυΓ. <)αΐδ ιιιηεπι είι ηιο(1υ$,

ρη'βΐΜΊΐιίι ρδβΐηιοάίβ : ΩχιρεπΗ, ϊηα,υϊειίδ , άεάϋ

ραιιρβήύχΐί, }η»ίϊΐϊα ε]ΐι» τηαηεΐ χη «(Εοχιίχιηι %χ-

έαΗ ". Οιιί ραιιρεπ ίπιρεΓίίίυδ ΓηεπΙ, ίη ρ:ιι Ιοηι ι^ιΐί

φιί ρΓορίεΓ ηοδ ρηυροτ ίιιίι δεϊρβυηι εοηδίίΐιιεί. ρ

ΚβΐΊΐιιβ ΓιιίΙ ϋοπιίηυί, πε Ια ςυϊάεηι ιηείικίδ ε^εβίβ-

Ιειη. νεππη τε^ηυπι οϋΐίηεΐ οπιηίδ εΓε3ΐιΐΓ3Β, ςυί

ρΓορίεΓ ηοδ εςβιιυι Γυίι. Εγ^ο δί ευπι εο ςυί ε^ειιυδ

ΓυΚ ιιηα ρβυρεΓ βηδ, ευπι τε|;η3η1ε ςηοςαε υη3

Γε£ΐ)3ΐ)ίδ. ΒεαΙχ εηίιη ραηρεηι ιρϊηία, ςχιοηίαιη χρ$ο-

Ϋχιηι ειί Η/ην» εαΐοηιηι, ευ]υδ εΐίβηι ηο$ ά\ξη\ 1>3-

1)ΐ'3ΐηιΐΓ ρεΓ ϋΙΐΓΪδΙυω )ϋίΐπτι ΟοηΓιηυπι ηοδίιυηι,

Ουί %Ιοΐ\Λβί ίιηροΓππη , ίη δχευΐβ $χευ1θΓυηι. ληιεη.

ΟΚΑΪΙΟ II.

ΒιαίΙ χηϊίβι, ηχιοηχηηι ίρή ηατεάίΐαίεηι Χεχτα: εοη-

ίεηχιεηΙιΐΓ.

<}αϊ ρεΓ 803Ι3Π1 ςυβηκίαπι 3ύ αΐΐίοτβ οοηΙοη(1υηΙ,

Εΐιιιι ίη ρΓΪπιο £Γ»«]υ εοη<·ΐίΐεηηΐ, ρεΓ ευπι αά βιιρρ-

ΓΪΟΓεηι ΙοΙΙυηΙιιΐ', βε ιυτδυδ $εειιΐ)(1ιΐ8 38εεη(1επΐεπι

«ι] Ιεηίυπι 8(1(ίυεϊι, βΐηιιε ΙΓιε »ά ρΓΟχΐιηυαι, εΐ Ηΐε ^

ίηδεηυεηίειη. Αΐιριε ίΐβ ίβ <|ΐιϊ 3δεεηι1ίΐ, ιΐιιιτι

βειηρεΓ 31) εο, ίη ςυο οοιιβϊ&Ιϊι, 3(1 βυρεΓΪΟΓειη ^γβ-

<] η η ι εηϊΐΐΐιΐΓ, αιΙ δηιιιηκιηι 33εεη8υ$ ί38(ίςίυιη εν»-

(1ΊΙ. ΑιΙ ιι ιιίιΙ Γεδρίείεηδ Ηίηε ε\θΓ(1ίοΓ? Υ'κΙείυΓ γπϊΙιϊ

ίη ιηοάυηι ^τ.τιΐιιιπιι ΙιεβΙίΐυϋίηυιη εχρίίεβίίοηίβ οπίο

(ΙίδροδίΙυβ βίςιιε (Ιίζ.'δΐιι» εδ$ε, ΓβείΙειη ρεΓ ιηυίικυη

εοηβείΐυεηιίαηι δεπηοηί είϋϋίεηδ 33εεη$υπι. Ν.πιι

ηιιί ρι ίιηιιοι {Γ3(1υηι 1>ε3ΐίΓιε3ΐίουΐ$ ηιειιΐε εοηδεεη>

(Ιετίι, εαηι ρεΓ ιιεεβδδβΓίαΐη α;ιΐ3ηΐ(1»ηι ϊηίεΙΙεειιιυιη

εοηβεφίεηΐίααι ρΓοχίηιυβ εχε'ιρίι, εΐίβηίδί ρΓίπι» Γ;ι-

εϊε ηοτβ ιηϊΓβηϋβηυε εοπιιηεηιοΓ3Γε $εηηο νίι!ε:ι-

ΙυΓ. Ρίεη εηίηι ηοη ροδ3ε ΓοΓίαβίε ύιεεί αηϋίίοι·,

χαΐ τδν Ετερον της ιττωχείας λόγον, 8ς τοΰ χατ' ού-

ραν6ν πλούτου ΐϊρόξενος γίνεται. ΠώΛησάτ σου,φηΛ,

πάντα τα ύπάρχοντα,χαΐ δός πτωχόϊς, καϊ δκνρο

άχοΛσύθει μοι, καϊ έξειςβησανρύτ ΙνονρατοΊς. Και

γάρ ή το-.ούτη ητωχεία δοκεϊ μοι μή άπφδειν τη;

μαχβριζομένης πτώχεια;. Ιδού πάντα, Ζαα είχο-

μεν, άφέτζες ήχοΛονΟή&αμέτ σοι, <ρηβ\ προς τον

Δεβπότην δ μαθητής ■ τι άρα Ισται ήμϊν; Κα\ χΐς ή

οπόκριιις ; Μακάριοι οΐ Λΐωχοϊ τφ πνεύματι, Βτι

αύτών έσζιν τ) βασιΛεία τώτ οϋραηογ. Βούλει

νοηιτβ», τις 6 πτωχεύων ιψ πνεύματι; Ό άνταλ-

λαξάμενος τον της ψυχής πλοϋτον της σωμαΐιχής

εύπορίας, 6 δ'.ά ίο πνεύμα πτοιχεύων, δ τδν γήϊνον

πλοϋτον οΤόν τι βάρος άποσειιάμενος, ίνα μετάρσιός

τε χαΐ διαίριος άνοι φέρηται, καθώς φησιν 6 Άπί-

στολος, έαΐ νερέΛης σνμμετεωροπορώτ τφ βεω.

Βαρύ τι χρήματα χρυσίον έστ\ν, βαρεία π£σα ή

σπουδαζομένη χατά τδν πλοϋτον δλη · χοΰφον 5έ τι

χα\ άνωφερες πράγμα ή αρετή. Άλλα μήν αντίκειται

ταϋτα άλλήλοις, τδ βάρος χαΐ ή κουφδτης. Ούχοϋν

άμήχανόν τινα γενέσθαι χοΰφον, τψ βάρει της ύλης

έαυτδν προσηλώσαντα. Εί ο5ν χρή τοίς ανω προσδή-

ναι, τών κάτω χαθελχοντων πτωχεύΐωμεν, Γνα έν

τοίς 4νω γενώμεθα. Τις δέ δ τρόπος, ύφηγείται ή

ψαλμι^δία ■ Έσχόρπισετ, ίδωχε τοις πέτησιγ, ι}

δικαιοσύνη ανζοϋ μένει είς τύν αΙωνα τοϋ

αΐάνος. Ό τψ πτωχψ κοινωνήίας, είς τήν μερίδα

τοϋ δι' ήμάς πτωχεύσαντος έαυτδν καταστήσει.

Έπτώχευσεν δ Κύριος* μή φοβηθ^ς μηδέ »ϋ τήν

πτωχείαν. Άλλα βασιλεύει πάσης της κτίσεως δ δι'

ήμάς πτωχεύσας. Οϋκούν έάν πτωχεύσαντι συμπτω-

χεύστ^ς, χαΧ βασιλεύοντι συμβασιλεύσεις. Μακάριοι

γάρ οΐ πτωχοί τφ χνενματι, δτι αϋτών έστιν ή

βασιΛεία των ονραι-ϋ»; ί|ς καϊ ήμεΐς άξιωθείημεν

έν Χριστφ Ίησοΰ τψ Κυρίω ημών, ψ ή δδξα χα\ τδ

κράτος, είς τοϋς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΑΟΓΟΣ Β*.

Μακάριοι οϊ Λραείς, Βτι αύτοί κΛηρονομήσονόί

τήν γήν.

01 διά κλίμακδς τίνος τοις Οψηλοτέροις προσβαίνον-

τες, οταν της πρώτης έπιβώσι βαθμίδος, δι' έκείνης έ*1

τήν ύπερκειμένην αίρονται , καϊ πάλιν ή δευτέρα

προσάγει τή τρίτη τίιν ανιόντα, καϊ αύτη πρδς τήν

εφεξής, κα\ αύτη πρδς τήν μεθ' έαυτήν. Καϊ ούτως

δ άνιών άπδ τοϋ έν φ έστιν, άεΐ πρδς τδ ύπερκεί-

μενον άνυψούμενος * έπ'ι τδ άκρδτατον φθάνει της

άναβάσεως. Πρδς τ£ βλέπων έντεϋθεν προοιμιάζομαι ;

Δοκεϊ μοι βαθμίδων δίχην ή τών μακαρισμών διακεΐ-

σθαι τάξις, εύεπίδατον τω λόγω δι" άλλήλων ποιοϋσβ

τήν άνοδον. Τδν γάρ τώ πρώτω διά τής διανοίας

έπιβεβηχότα μακαρισμω, δι' άναγκάίας τινδςτηςτών

νοημάτων άχολουθίας, δ μετ' έχεϊνον έκδέχϊται, κάν

ύποξενίζειν δοκή παρά τήν πρώτην δ λόγος. Μή γάρ

είναι δυνατδν Γσως δ άκούων έρεί , καθάπέρ έν βα

θμών διαθέσει, μετά τήν τών ουρανών βασιλείαν, τής

·' ΜβΐιΗ. χιχ , 91. ·» 11)ϊ(Ι; 23. " 1 ΤΙιεΜ. ιν, 16. ·6 Ρ8»Ι. ο.\ι > 9
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γης τήν χληρβνομίαν χαταλαμβάνεσθαι '

ϊδει τ% φύσει των δντων τδν λόγον Ιπεσθαι, τοϋ ου

ρανού τήν γην άχολουθότερον ήν προτετάχθαι , ώς

έντεΰθεν ήμϊν έπ' έχεΐνον έσομένης της αναβάσεως.

Άλλ' ει πτερωθείημέν πως τφ λόγω, κα\ ύπέρ τα

νώτα της ούρανίας άψίδος σταίημεν, εύρήσομεν έχει

τήν ύπερουράνιον γήν, τήν είς χληρονομίαν τοις χατ'

άρετήν βεβιωχόσιν άποκειμένην, ώς μή δοχεϊν ήμαρ-

τήσθαι τήν τάξιν της τών μακαρισμών άκολουθίας,

πρώτον ουρανών, κα\ μετά ταϋτα γης, έν τταϊς έπαγ-

γελίαις ήμϊν παρά τοϋ θεοΰ προτεθείσης. Τδ γάρ φαι-

νόμενον, οσον προς τήν σωματικήν αΓσθησιν , Βλον

πρδς έαυτδ συγγενώς Εχει. Καν γάρ 8 μέν ύψηλδν

είναι δοκή τφ τοπικφ διαστή ματι , άλλ' ούν κάτω της

νοεράς ουσίας έστ\ν, ής άδύνατον έπιβατεϋσαι τδν

άλλ' είπερ Α ιιΐ, Ιοηηιοιιι ίη κγ.κΙιιιιπι άϊδροδίΐίοηε, ρο&Ι ΓβφΗΐιη

. , -,- ΰ<ΕΐθΓυη> ΙιΧΓ«ιΐί|38 ΙβΓΓ* ιΐιιρΓεηεηιΙ ;ιΙιι ι· ; 88(1 δί·

()ΐιίιΙ(.'ΐιι οροΝοτοΙ $βΓπιοηβηι Γεπιπι βεςιιϊ η3ΐιΐΓ3ηι,

πια^ίδ οοηβεηίβηειιπι βγβΙ, υΐ ε(εΙο ιοιτ.ί ρτχροηβ-

τείυΓ, ςαββϊ ηϊηε ϊΙΙυε βδεειίδΐιη δϊιηυδ. ϋβά δϊ ογχ-

Ιϊοηε νοΙυεΓεδ φιυιΙηιιιηιοάΊ) Γβοΐϊ εί εΓεείϊ Γυβηπιυβ,

δΐιρει-ςυε (1ογ33 εοείβδίϊδ Ιβδίικίϊηϊδ εοηδίϊΐεπηιιΐδ,

ϊηνεηίοιηιΐϊ ϊΙ>ϊ δυρεΓεοεΙεβΙειη Ιειταιη, ςυχ ϋβ ςυί

οιιπι νϊιΊυΙβ νίιηιη ΐΓίΐΐδΰββπηΙ Γοροβ'ιΙ» εβί, υΐ ηοη

νί(]ι>3ΐυΓ οτάο 3 εοηνεηϊεηΐϊ 1>ε3ΐϊΐυι1ϊηυιη εχροδί-

Ιίοιιίδ ευηβεηυεηΐϊλ «Ιιριτ;ι«β, ρπηπιιη εαείο, (Ιεϊηιΐβ

ΙεΓΓ» ηοϋϊδ ίη ρΓοηιίδδϊοηίϊηΐδ 3 Προ ρΓορυδϊΐβ.

Ουΐϋςυίι] εηϊιη ηρρ;ιι-εΐ, ςυβηΐιιηΐ 3(1 βειίϊΐιπι εοτρο-

γ.ίπιι αϋϊηεΐ, ιοίυηι ίιιΙεΓ 8ε εο^ιοΐυηι εδί. Είδϊ

εηϊιη ϊΙΙιιϋ ςιΓκΙβιη Ιοεϊ ίηΙει°ν3ΐ1ο αΐΐιιηι ε38ε νίιΐβ-

λογισμδν, μή διαβάντα τφ λόγω ταϋτα πρότερον, ών Β ΙΙ1Ρ> 3,ΐ3ηιοη βιιρβΓ ϊηΐεΐΐεείιιβίεηι, ίηοιιε ηιεηΐε βοΙ.ι

χαθιχνεϊται ή αίσθησις. Εί δε τή προσηγορία της γης

ή υπερκείμενη κατονομάζεται λήξις , θαυμάσεις

μηδέν · τώ γάρ ταπεινφ της ήμετέρας άκοής συγ

καταβαίνει δ Λίγος, 4 διά τούτο πρδς ήμάς καταβάς,

έπειδή ήμεΐς πρδς αΰτδν άνυψωθήναι ούχ οΓοί τε

ήμεν. Διά τοίνυν τών ήμϊν γνωρίμων βημάτων τε

κα\ όνομάτο>ν παραδίδωσι τά θεία μυστήρια, ταύ-

ταις ταϊς φωναΐς κεχρημένος, ας ή συνήθεια τοϋ άν-

θρωπίνου περιέχει βίου. ΚαΙ γάρ τη πρδ ταύτης

επαγγελία τδν άφραστον έκεϊνον έν τοις ούρανοϊς

μακαρισμδν , βασιλείαν ώνόμασεν αρά τι τοιούτον

τώ λόγω παραδειχνύων, οΓον ή κάτω περιέχει βασι

λεία ; διαδήματά τινα ταϊς τών λίθων αϊγλαις περι-

αστράπτοντα , και εύανθείς άλουργίδας ήδύ τι τοις

εοη&ίβίεηΐεπι ιΐ3ΐυΓ3πι ε8ΐ, αά ψιαπι Πβπ ιιοη ροΐε-δΐ

υΐ εο£Ϊΐ3ΐίο 33εεη(ΐ3ΐ, ηίδϊ Γ3ΐϊοηβ ρπιΐδ η*ε ςυχ

50118118 388ε(}ΙΐίΐυΓ ΐΓ3Ι1&8Γεδ$3 811. (^ΙΙΟιΙ 81 ηρρι'Ι-

ΐ3ΐίοηε ΙεΓΓΧ 8υρεηι% ραΓίεβ άεηοιίΗΐιβηΙυΓ, ηίΙιΊΙ

ηιΪΓεπϊ, 3ΐ1 ΙιυιηίΙίΐ3ΐεηι ειιίηι ηοδίπ ηικϋΐιιβ ΥεΓ-

1>ιιπι, ηυ38Ϊ εοικίεεεεηάεηιΐο 3β$ε αεεοηιηιοιίβΐ, ιμιί

ϊϋεΪΓεο (1ο8«!ΐη1ίι 3(1 ηο8,ηυ!3ηθ3 3(1 ίΙΙυηι ιοΙΙϊ

ηοη ροΙβΓβηιυβ. Ιοηυβ ρεΓ νεΓ»3 ει ηοηιίηβ ηοο

ικιΐιί» «ΙΊνϊηα ιηνϊΐιτίη ΐΓϋοίϊΙ, ηΪ3 νοείουβ υΐεηβ,

1)018 εοηΐΐηεΐ Ιιυιηαικε νί(χ εοηβυείυιΐο. Εΐεηίιη Ίιι

ρπιχΊπιε ρΓχεειΙεηΙΪ Ιι»ηε ρΓοηιΪ58Ϊοιιο, ϊηεχρΙί«·:>-

ϋίίειη ίΙΙαιη ίη ε<£ΐΪ3 υεβΙίΙυίΙΊηειιι Γε^ηυιη 3ρρεΙΙ»-

νίΐ, ηυιιςιιίιΐ β]ιΐ8ΐιιθ(1ί ςιιί(1ρΪ3ηι ίη(1ίε»ιΐ3 ΟΓΒΐίοηε

ςυβίβ εοηΐίηεΐ τε^ηυιη ϊηΙΊτηιιιη ? άί3ϋεηΐ3ΐ3 (|ΐιχ-

λίχνοις δμμασιν άπαυγαζούσας , προπύλαιά τε χα\ ά3ΐη Ιαρίϋιιιη βρΙεικΙοΓε ε'ίΓευηι ΓιιΙ^υΓ3ΐιΙϊ.ι, Πογϊ-

χαταπετάσματα, χα\ ϋψηλοϋς θρόνους, χα\ δορυφό

ρων στοιχηδδν περιεστώτων τάξεις, χα\ όσα άλλα

προστραγιμοοϋσι περ'ιτήν τοιαύτην τοϋ βίου σχηνήν

οί τδν δγχον της δυναστείας διά τών τοιούτων έπ\ τδ

[Αεϊζον έξαίροντες. Άλλ' έπειδή μέγα τι χα\ ύπέρ

πάντα σχεδδν τά έν άνθρώποις ζηλούμενα τδ της

βασιλείας δνομα κατά τόν βίον έστ\ν. διά τούτο συν-

εχρήσατο τφ ονόματι, πρδς τήν τών ύπερκειμένων

αγαθών δήλωσιν ■ ώς εΓ γε ήν άλλο τι παρά τοις άν-

Ορώποις της βασιλείας άνώτερον, δι' έκείνου άν τοϋ

όνόματος πάντως μάλιστα άνεπτέρωσε ψυχήν τοϋ

άκούοντος, πρδς έπιθυμίαν της άφράστου μακαριό-

τητος. Ουδέ γάρ ήν δυνατδν ιδίοις όνόμασιν έκεϊνα

(133 νο8ΐ68 ριιιριίΓοοβ, ίυευηιΐϋΐη ςυεπΐ(ΐ3ΐη οευΐίβ

(1<Ίίε3ΐϊ8 8ρΙεη(1θΓβη> Γε(1(1εη1ε$, νβ8ΐϊΙ>υΐ3, βιιίχα,

δΐιΐιΐίηιί» 8θ1Ϊ3, 33ΐε11ίΐυηι «ΓηιίςεΓΟΓυηιςηε οι-ιΐϊηβ

είτευιηεοηΐίαιη εοϋοίΐεβ, 3ε ςυχευηηυε βϋβ ίη

ηιοίΐυιη Ιπ^ΊεοΓυιη βρβεΙϊευΙοΓυιη οϊγο» β]υ3πιο(1ί

\Ίι« 8εεη3ΐη 3(1(1υηΐ Ιιί ςυϊ αηαρϋΐιιόίηβιπ ρτίηοίρί-

Ιυι ρβΓ ε]ϋβηΐ0(1ί Γββ ίη Βΐ3]υβ εχίοΐΐιιηΐ ? δοιΙ ςιιο-

ηίηπι ιηα§ηιιπΊ ςυϊ(Μ»ηι, ε( βυρΓ3 οηηϊίΐ ρηιρεηιο-

ϋυιη φιχ ιηβςηί ΟαηΙ ίιιίετ ηοωίηεβ, τεςηί ηοπιβη

ϊηνίΐ3 881, ϊίΙεΪΓεο ιιβιΐδεβΐ βιίαιη εο »ά βιιρβΓηοηιπι

οοηοΓϋΐη άεεΐ3Γ3ΐϊοιιειη. Νβηα 8ΐ ([αϊάεπι «Γιικί ςιιίιΐ-

ρίβηι εχεεΙΙεηΐίυβ ςυβηι Γβ^ηιιηι βρικί ηοιυϊηε» ββ'

ΒεΙ, ρβΓ ίΙΙυϋ ροΐΊδβΐηιυηι ηοιηεη ηηίηιυιτι ρΓΟΓδίιβ

τά άγαθά τοίς άνθρώποις έχχαλυφθήναι, ά ύπέρ αΓ- ρ »ιΐ(1ίεηΙΪ8 βιΐΓβιιηι <|ΙΙ38Ϊ αΐί* 3ά{ΓιΙΐ3 ενεχίβδεί, ?1

σθησίν τε και γνώσιν άνθρωπίνην έστίν. Οϋιε γαρ

όφΟαλμίς εΐδε, φησ\ν, ούτε ους ίχκονσεν, ούτε

έπΐ χαρδίατ ά^Ορώπου άνέβη. Άλλ' ώς άν μή

παντελώς διαφύγοι τδν στοχασμδν ή έλπιζομένη

μακαριότης, ώς χωρούμεν κατά τδ ταπεινδν ήμών

της φύσειυς, ούτω τών άνεκφωνήτων άκούομεν. Μή

ούν ή της γης ομωνυμία πάλιν μετά τους ουρανούς χαθ-

ελκέτω σου τήν διάνοιαν έίΛ τήν κάτω γήν, άλλ'

εΓπερ ύψώθης τφ Λόγω διά τών προτέρων μακα-

ρισμών, χα\ της ούρανίας έπέβης έλπίδος, έκείνην

μοι πολυπραγμόνει τήν γήν, ήτις ού πάντων έστί

κληρονομιά, πλήν εΓ τίνες διά της τοϋ βίου πραότη-

εΓεχΪ88εΙ αά ϊηεχρ1ίε»1)ΊΓΐ3 εί ίηβηοάαΐΜΤ» ΙίβαΙίΙυιΙΪ-

ιιΪ8 8ΐιΐ(1ίιιιη 3ΐ()υβ ειιρίιΙΊΐ3ΐεπι. Νεηυε εηϊιη ίί.τϊ

ροΐεΓΛΐ υΊ 8ΙΙΪ8 ηε ρΓορΓϊϊδ νηεβίιυΐίβ ίβνεΙβΓβηΙυΓ

Ιιοιηϊηί1)ΐΐ3 ΪΙΙ» 1>οιΐ3 8ΐιρει»η( οι 8ειΐ8ΐιηι εί

εθ£ΐιΊΓιοιιεηι Ιιυιιιηηαηι : Νεςυε «ηίηι οΜλι ν'ιά'ιΐ,

ίηηιιίΐ, ηβηηβ αηη$ αηάΜι : π«ί/υβ ίη εοι· Ιιοιηϊηί$

αιεβηάϊι ·'. 8οι1 ηο ρειιίΐιιβ ΙιεηΙϊΐιηΙο, ηιΐίε βρει·»-

1«γ, εοη]εεΙιΐΓηηι εΙΓιι^ίηΙ, ρΓΟ εηρίιι ηυιηίϋδ ει 31)-

]εε(χ ηοδίΓΟ*. η;ιΙιιι·;ι· ίιιε(ΠιΙ)ίΙΪ3 Π! 3 ηόΙ)Ϊ8 ρηΗΐιιη-

ΙΙιγ. Νο Ϊ8>Ιιιγ ε].ιιβ(ΐ8ηι ηοιηίηϊδ ΙεΓΓ»; ιΙίνβΓδβ δϊ^ηϊ-

ίίεηΐϊο δεευικίυιη εοείοβ ηιεηίοηι ΐιιπηι ηίΓδίΐδ 3(1 ϊη-

ίεπκιιη ΐεΓΓ3ηι άεΐΓ3ΐιαΐ, δεά $ί(|ΐιϊάειη 3 ΥεΓΐ)θβΓβ-

" I Οοη Η. 9
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0ΐ»ΐ8 βδ ρβΓ ρποΓβδ οεβίίΐιιάίπιιηι βχροδίΐίοηεδ εοΒίβ- Α τος τίίί Απαγγελίας εκείνης κρίνονται· V μοι

βΐι-ηιο,ιιβ εοιίδεβιιαΊδΙί βρβιτι , άβ ίΙΙα ιιιϋιί Ιβιτβ

8εϊ$οϊΐ3Γβ3ΐςυε ίηςιΓίΓε,ηυχ ηοΐι οιηηίυιη ηχι-εϋίΐβδ

6$ι, 8β<] 8Ϊ ςυί ρΓορίει* νίΐ;ε ηιαηδίιβίικίίηοιτ) ει Ιεηί-

Ιηίειη ϋΐη ρΓοπιίββίοιιε ά\ξΐιϊ ]ιΐ(1ίε3ηΐυτ: ηυβηι βΐίβηι

ηΐ3£ΐ)ΐΐδ 1 1 Ιο Ι)α\κΙ, ιριί ρι-χΙεΓ οηιηεδ 608 ιμιί ;ι·ΐ;ιΙε

ΠΠιΐ8 ίη νίΐ3 νεΓβαΙί δυηΐ Ιεηϊβ ρβπΙβΓ 3ε ραΐίεηβ

ίϋίβδβ (βδΐίιηοηίο 5οπρΙθΓ36 ρβΓΐιί1)βΙιιι·, 8υ^ϋΓβη(β

8ρίηΙυ ρΓ3>εερΪ88ε, 3ε ρβΓ Γιϋβη* ]ίηι ιυηε ίϋ ψιηϋ

8μβΓ»ΐυΓ ρΓχοεευρ3$8ε ιηϋιί νίύεΐυτ, πιπί άΊχίΐ:

('.τϋάο ηιβ ηάΐτί ΰοηα Οοηιίιιί ίη Ιεττα νίνίηΐϊηηι".

Μοη βηίιη εχίδΐίηιο Ρι-ορ(ιεΐ3πι Ιιβηε νϊνεηΐίηηι .ιρ-

ρ6ΐΙ»88β Ιβη-3111, ηυ;ε Π10Γ131Ϊ3 οηιιιία ρπιιίππΐ, ε(

ίη «εββ Π1Γ6Π8 (ΐυί(!(|πϊιΙ εχ ε3 ρΓοάίίΐ Γεβοΐνϊΐ :ββά

νκΐΐΐ εΐ ίηΙεΙΙεχίΙ Ιβπ :ιπι νίνβηΐίιιιη, ψιιιιη πιογ8 ηοη

δοκεΐ χαΐ δ μέγας Λα6·6, δ παρά πάντας τους χατ'

αύτδν έπιδεδημηκδτας τώ βίω πραΰς τε χα\ άνεξί-

χαχος μαρτυρηθείς ύπδ της θείας Γραφής, προνενοη-

χέναι τη ύφηγήσει τοϋ Πνεύματος, χα\ διά πίστεως

ήδη χατεσχηχέναι τδ έλπιζόμενον, ειπών · Πιστεύω

τοϋ Ιδεϊν τά άγαθά Κυρίου έν γή ζώττωτ. Ού γαρ

φημι τδν Προφήτην, ταύτην ζώντων προσειρηχέναι

την γήν τά θνητά πάντα φύουσαν, χα\ εις έαυτήν

πάλιν πάν τδ έξ αύτης γένος άναλύουσαν 1 άλλ' οίδε

γην ζώντων, ής οΰχ έπέδη θάνατος ■ έν ^ δδδς Αμαρ

τωλών ούκ έτρίβη , ή χαχίας Γχνος έφ' έαυτής ούκ

έδέξατο , ήν οΰχ άνέτεμε τψ άρότρω της πονηρίας

δ τά ζιζάνια σπείρων , ή τριβδλων χαλ άχανθών

άγονος · έν ^ τδ ύδωρ της άναπαύσεως, καΐ δ τής

ϊιιναβΐι ; ίη ςυ3 νίβ ρβεεβίοΓαιη ηοη Ιηΐβ ββΐ ; φΐ33 Β *λ(!τΐί τ(5πος' *Α ή τ^Ρα^ μβρΦί**") "ΤΤ1!· κοα ^

νίΐίοδίΐβΐΐβ νεδίίβίιιιη ίη δβδβ ηοη βεεερίΐ; α,υβηι ίβ,

α,υί ζίζ3ηΪ3 δβηιίηβι, ηοη ρΓΟδείϋίΙ 3Γ31γο ϊιηρΓοΙιί-

131Ϊ8 ; (]π:β ΙηΙηιΙοδ ει 8ρίη38 ηοη ρΓΟίΙυείΐ ; ίη ηιΐ3

βςιιβ τβςιιίεΐίβ, ει Ιοειιβ ρββειιχ, εΐ Γοηβ ςυί ίη

ςυ3ΐυι>Γ ηνοδ ιΙηΙιιπΙπγ, ει νϊΙΪΒ, ςυ* 3 Οβο Μίπιηιο

Γεπιηι εοΐίΐυτ ; βΙ ({υχευησ,υβ άβηίςυβ αΐΐα 3 άίνί-

ηίΐιι» ρτθ(1ίΐ3 3ΐ<]ΐΐ6 8υ^^β8ΐ3 ϋοοίπηα ρεΓ ίηνυ!υεΓ3

νεΓοοπιπι αυϋίηιυβ. 8ί ϊ£ϊιιιγ 3 ηοοΪΒ ίηΐεΐΐεεο βδΐ

κιιϋΙίηιΊβ ίΙΙβ Ιειτ», αυ* δΐιρη εοΒίοβ \·Ί(1βΐαΓ, ίη ςιΐ3

είνίιββ Γβ^ίβ εοΙΙοε3ΐ3 εβί, α"β (\η:\ ιηαβηίΐίοα »ε ςΙο-

Π083 ρΓοηυηΙΪ3ΐ3 βυηΐ, υι ίηςηίΐ Ρι·ορ1ιεΐ3 ", Ιιαπιΐ

ΓβεΙβ ροβίηβε ΟΓόΊηβ εοηΙίηυ;»Ιίοηίδ υεβιίίικίίηυιη

βχροδίΐίοηίβοΠεηδί Γϋβπιηιΐδ. Νεςαε εηίπι νεπβίιηίΐε

68881, ΟρίηΟΓ, Π3Π0 Γ8818 ρΓ0ρ08ΐΐ3Π1 8888 18ΓΓ3Π1

παρά τοϋ θεοΰ τών όλων γεωργούμένη άμπελος, χαΐ

όσα άλλα δι' αινιγμάτων παρά τής Οεοπνεύστου δι

δασκαλίας άκοϋομεν. Εί δή νενόηται ήμΐν ή ύψηλή

γή ύπεράνω τών ουρανών θεωρουμένη, έφ' ής ή πδ-

λις τοϋ βασιλέως συνψχισται , περί ής τά δεδοξα-

σμένα έλαλήθη, καθώς φησιν δ Προφήτης, ούκέτ' άν

είχδτως πρδς τήν τάξιν τής άχολουθίας τών μαχαρι-

σμών ξενιζοίμεθα. Οΰδέ γάρ εΐκδς ήν, οΐμαι, ταύτην

ευλογίας προχεϊσθαι ταϊς Ιλπίσι τήν γήν τοϊς άρπα-

γησομένοις, καθώς φησιν δ Απόστολος, έν νεφέλαις

είς άπάντησιν τοϋ Κυρίου εί; άέρα, κα\ οΟτως μέλ-

λουσι πάντοτε σϋν Κυρίω ϊσεσθαι. ΤΕς ουν έτι χρεία

τής κάτω γής, οΤς ή ζωή μετάρσιος έν έλπίσιν έστίν;

Άρπαγησδμεθαγάρ εν νεφέλαις είς άπάντησιν τοϋ Κυ-

1>6ηε(1ίε(ίοηί8 βρει βΟΓυιη ο,ιιί ΓβρίεηΐϋΓ, υΐ ίηΐ]υίΐ Ο ρίου είς άέρα, χ*\ οϋτως πάντοτε σϋν Κυρίω έσδμεθα.

Αροβίοΐυβ', ίη ηυ1)ίου3 ίη οεευΓβυηι ϋοιηίηί ίη 38Γειη, β( 8Ϊε ΒβηιρβΓ ειιηι ϋοιηϊηο ΓϋΙϋΠ 8ϋηΙ. <ίη\Λ

Ϊ£ίΙιΐΓ οριΐδ 681 ϊ Ϊ8 ίιιΓβπι» ΐβΓΓ3, ςυοπιιη τίΐ3 βρε 8ΐι$ρβη83 εδίΤΚβρίβωϋΓ βιιίηι ίη ιΐϋϋϋίπδ ίη οεευΓβυιη

Οοιηίηί ίη αβΓβιη, ει ίΐ» ββηιρβΓ ειιοι ΰοιηίηο βΓίιηιΐδ '

δε(Ι νίϋεαιηυ» ευ]ιΐ8 νΪΓΐυΙίβ ρΓΒεηιίαηι ίΙΙίυΒ

Ιΐ3ΒΓ6ϋίΐ3δ ΙβΓΓΧ ρΓορο$ίΐ3 8Ϊ1. Ββαίϊ βηίιη, ίηςυίΐ,

νιϊΐβί 61 Ι6Π68 : ηηυηϊαηι ι'ριί ΙιατΰάίίαΙοη Ηττα

οοηκηΜβηίητ. 0 1 1 ϊ »ϊ εεΐ Ιεηίΐ3δ? ε( ίη (]ΐκ\ γο

ΙΐΊΐίΙηΙεπι ΥογΙιιιιιι 063ΐ3ηι ίηάίεβΐ ? Νοη βηίηι νί-

(ΙεΙαΓ ιηϋιί οροηβΓβ οηιηίβ βχ χηυο νΪΓΐυΙειη

ραΐ3Γβ, ηιια;οιηΓ|υ6 ειιηι Ιεηίΐβΐβ Ιπιηΐ, βί ηυίβΐυιιι

ρβΓΪΐεΓ εί Ι3ΐ'ΐ1υιιι ρεΓ Ιιαηε «Ιίεΐίυηειη ι1υη(3Χ3(

βίζηίύϋβΐιΐΓ. Νεηυβ βηίιη ίη ειιΐΒΟΓίΙιυβ, Ιεηίδ 681

ιηβΙίοΓ 3εε8ΐεΓ3ηΙε : ηεςιιε ίη 3Γΐε ρυςίΐυπι ίβ ςυί

ίπιπ ηΐ3]θΓβ (1ίΟΊευΙΐ3ΐβ ΐ3Γ(1ί(ΐ8ςιιβ 8β ηιονεΐ ,

ιοί'οιιαιιι (Ιο 3(1νβΓ83Γίο ΙοΙΙίΙ ; ηιιίιιείίβηι 8Ϊ ( ΐιπη-

ιηαι ργο ρητηιίο Βΐιρεπι» νοεβίίοηίβ, ίηΐεηϋεηάί

εεΐ8Γίΐ3(6ηι βυείΟΓ 881 ΡβυΙυβ, (Ιπιπ (ΙίείΙ : Ιΐα

γ»γπ'(£, «ι α»$βηηαιηϊηϊ 3 ; ηιιοηί3πι ει ίρ8β ρβτ

νβΗειιιβηΐίοΓΟίιι ββιιιρεΓ ηιοΐυηι υΙΙβΓΪυβ ηίΐβϋαΐυτ,

83 φΐ;κ ροβΐ Ιϋΐ'ί,'ππι 888εηΙ οοϋνίοηί ΐΓβύεηβ, βΙ

ρ-α^ικιπδ, 3ςϊΙΪ8 ε( νβίοχ 6Γ31. 01)3βΓν3υ3ΐ βηίιη

3(ΙνβΓ83Γίί ίπιρβίιιηι ει ίηευΓβϋΐιι, είπ'ΙΙ μ 10^^11 III

ΓίΓηιυδ εί εβυΐηβ επιΐ, εί ευηι ιιιβηηβ 3πιοΐ38 1:3-

Ιχπ'κΐ, ηοη ίη νβιηιηι ει ίηβιιε ηυί(Ι(ΐ3ηι ίηίβηίβυιιΐ

Ιεΐυηι , ςυοά ηι.τηίΙ)ΐι* Ιεηβ1>3ΐ , 86(1 3(1νεΓ8.ΊΓίί

0ρρ0Πΐΐη33 3ΐ(|Ι1β 3(1 181(18 8Χρ08Ϊΐ38 ρ3ΐ81ΐΐ68(1(1β

Άλλ' Γδωμεν τίνος άρετής γέρας ή έκείνης τής

γής κληρονομία πρόκειται. Μακάριοι γάρ, φησΙν,

οΐ Λραεϊς , δτι αϋτοϊ χΛιφοτομήσουσι ττ\ν γϊχτ.

Τί τδ πραον; κα\ περ^ τί τδ πραον μακαρίζει δ Λό

γος ; ού γάρ μοι δοκεϊ πάντα έπίσης άρετήν οΓεσθαι

δεϊν , δσα άν έν πραότητι γίνεται, εί τδ ήρεμαΐόν τε

χαΐ βραδύ μόνον διά τής λέξεως ταύτης σημαίνοιτο.

Οδτε γάρ έν δρομεΰσιν δ πράος άμείνων τοϋ έπι-

σπεύδοντος , οδτε δ δυσκίνητος έν πυκτική τδν κατά

τοϋ εναντίου στέφανον αίρεται· καν τρέχωμεν πρδς

Ο τδ βραδεΐον τής άνω κλήσεως, έπιτείνειν δ Παύλος

συμβουλεύει τδ τάχος, λέγων Ούτω τρέχετε, Ινα

χαταΛάβϊγτε 1 έπει κα\ αϋτδς διά σφοδροτέρας άε\

τής κινήσεως τοϋ πρόσω είχετο, τών όπίσω λήθην

ποιούμενος · και πυκτεύων ευκίνητος ήν ■ διεώρα γάρ

τοϋ άνθεστώτος τήν προσβολήν 1 χα\ περ\ τήν βάσιν

άσφαλής ήν, χα\ ταΣς χερσ\ καθωπλισμένος, ού κατά

κενοϋ τίνος καΐ άνυποστάτου διε^ίπτει τδ περ\ τάς

χείρας δπλον, άλλά τών καιρίων τοϋ προσπαλαίοντος

ήπτετο, κατ' αύτοΰ τοϋ σώματος τάς πληγάς φέρων.

Βούλει γνώναι τοϋ Παύλου τήν πυχτικην; "Ιδε τάς

ώτειλάς τοϋ άνταγωνιζομένου , Γδε τά ϋπωπια τοϋ

αντιπάλου, Γδε τά στίγματα τοϋ ήττηθέντος Πάντως

" Ρ.31. χχνι , 15. ·· Ρ8α1. ιχχχνι; 3. 1 1 ΤΙΐ δϊ. ιν. 16. 1 Μβΐιΐι. ν, 4. · I Οογ. ιχ , 2*.
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61 ούκ άγνοείς τδν άντίπαλον τδν διά τή{ σαρκδς Α ρ3Πβδ βρρβίεΟΒΐ, βόνεκυδ ίρίϋΠ) εοΓρυδ ρίοβ»^

προσπαλαίοντα , 3ν ύπωπιάζει διά της πυκτικής,

άμύσσων τοϊί δνυξι της έγκρατείας, οδ νεκροί τά

μίλη λιμώ, καΐ δίψει, κα\ ψύχει , καΐ γυμνότητι , ψ

τά στίγματα τοΰ Κυρίου επιβάλλει, δν νίκα διά τοΰ

δρόμου κατόπιν έαυτοϋ καταλιπών, ώς αν μή έπισκο-

τοίτο τάς δψεις τοΰ άντιπάλου προτρέχοντος. Εί ο3ν

όξϋς κα\ ευκίνητος έν τοις άγώσιν 6 Παΰλος , καΐ ό

Δαβ':δ πλατύνει τά διαβήματα τοις έχθροίς έπιτρέχων,

και δ νυμφίος έν τω "Ασματι δορκάδι κατά τδ εΰ-

κίνητον όμοιούται, δρη διαπηδών, καΐ βουνοΐς έφαλ-

λόμενος ( καΐ πολλά τοιαύτα Ιστιν ειπείν , έν οΤς

προτιμότερον ευρίσκεται της πραότητος τδ κατά την

κίνησιν τάχος)· πώς ένταΰθα έν κατορθώματος είδει

μακαρίζει τδ πραον δ Λόγος; Μακάριοι γάρ, φησίν,

οΐ Λραεΐς , ότι αύτοί χΛηρονομήσουσι τή*· γην '

έκείνην πάντως την γήν τήν τών καλών εδφορον

γεννημάτων, την τφ ξύλω της ζωής κομώσαν, την

ταϊς πηγαΐς τών πνευματικών χαρισμάτων κατάρ^υ-

τον, έφ' ής ή άμπελος ή άληθινή βλαστάνει, ής

γεωργδν τδν Πατέρα τοΰ Κυρίου άκοϋομεν.

Ιί'ΐχΊΐδ βΐ ίιιίεηίβυδ. Υίβ εοχηοδεεΓε απειη ρυ£>Γι*

Ρϋυΐί ? ϊιιΐυβί'β ναΐηει-» εοηΐΓβ εεπβηΐίδ 4 ; ββρίεο

Ιίνοτεβ εί $υ£Ϊ11αΙϊαιιε$ βάνεΓδβπί ; νίϋε ηοΐβδ ει

ρυηεία νίεΐί. Οιιιηίηο βυίειη ηοη ί^ηοιαδ 3ϋνεΓ&3-

Γίυι», ηίιιιίπιηι αυί ρεΓ οαπ.οιη οηΙυιίαΐυΓ, ςυεηι

ρεΓ 3Πειιι ρυ£ΐΐ3Π(1ί π η βυ ίηυ$ εοηΐίηεηΐίχ εΙβεεΓβηδ,

8υ^Ί1ΐ3ΐ, ευ}υ$ ιηεπιυΓβηιοΓίίύεβΙ Γ»ηιε, δίΐί, Γγϊ^ο-

]■>', ηυιΐίΐαίε, ευί ηοΐ38 ει ρυηεία Οοηιίηί ίιηρπηιίΐ

εί ίηυπί, αυεω ευι*5υ α ΐεΓ(;ο ΓεΙίεΐιιηι νίηεΐΐ , ηο

ρΓχευΓΓεηΙε ;ιιΙνει>:ιπο ΐεηεΙ)Γ« οευΐίδ δυίδ ο£Γιιη-

ϋαηΐυΓ. 5»ΐ ίβ'ιΙυΓ ΡαιιΙιι* ίη 0<·ΠαιιπηίΙ>υ8 η^ίΐίβ,

3εεΓ ει νείοχ εδί, 1);ινίι1 ίηίιηίεοδ ίηναάεηβ §ιεδδυ$

(Ιίΐ3ΐ3( ·, εί »ροη$υ8 ίη ϋϊηιίεο, αρτβχ, ςυο<) 3(1

3^ί1ίΐ3ΐειιι ει νβίοε'ιίαΐεηι ηΐιίηεΐ , βίδίηιϋαίιΐΓ ,

Β ιηοηΐεδ ΐΓ»η$ϊ1ίεη$ *, ει ίη εοΙΙίουβ 83ΐΐ3ηδ, ηπιΐΐη-

ςυβ ^υδίηοϋί ρΓοΓεπε ΙίεεΙ, ίη ςυίουδ εείεπίβ»

ηιοΐυβ ΙεηίΙβΙί ρΐ'χΓβητΐ ΓερεηΙυΓ ; ςαί Γιΐ, υΐ Ιιίε

ϋ,υαδί τεηι ρΓχεΐ3Γ»ηι εί βχίηιίαηι ΙεηίΙβίεσι ΥοιΙιιιηι

1)ο:ιΐιιηι ρΓΧιΙίεεΙ ? Ββαΐ» εηΐιη, ίηςυίι, Ιαιε$, ηαο-

ηίαια ΐρ$ί ΗατΐάΗαίίη) Ιβττω ΐυη<£<)»£η(υι- ', ίΙΙίΌΐ

ρίβηε 18ΓΓ36 (ηίπιίΓϋηι) ςυ38 όοηοΓυπι ίΓυεΙιιυηι ίεη'ιΐίδ εδί, <ιυ33 1ί§ηο νϊΐ3Β ίΓοηάεΙ, αυβε ΓοηΐίΙυ*

5ρίπΐυ3ΐίυηι όοηοΓυπι ϊΓΓίρια εβί, ίη ςυα νβΓβ νίιίδ ςβπηίηαΐ, ειι]υδ ευΙιοΓειη εβδε ΡαίΓεηι ϋοινιίιιί »ιι-

ϋίαιυβ ·.

Άλλ' Ιοικε τοιοΰτδν τι φιλοσοφείν δ Λόγος , δτι

πολλή πρδς τήν κακίαν έστ\ν ή ευκολία, καΐ οξϋδ(5ο-

πον έπΐ τδ χείρον ή φύσις· καθάπερ τά βαρέα τών

σωμάτων πρδς μέν τά άνω παντάπασιν άκίνητα

νεπιηι ν'ιάεΙϋΓ ρ]υδηιοι1ί ςιι'ιϋρίαηι ΥεΓϋΐιηι

ίιιιιυεΓε 3ΐφιε δίβηίίίεβΓε , ηιιοιΐ ναΐιΐε ηίηι'ιπιιιι

ίβείΐίβ ί» τίΐίυηι εί ηεςυίΐίβηι δίΐ Ιβρβηδ, εί ΓΟδ

ρΓορεηδβ ρΓβϊοερδιίυε ίηρε]ιΐδ ηαίιΐΓβ; δίευΐί.^Γηνία

μένει , ε! δέ τίνος άκρωρείας υψηλής έπ\ τδ πρανές ς 30 ροηύεΓΟδ» εοΓροΓ» &ϋΓδυηι φικίειη \0 5115 ,

άποσεισθείη, τοσούτψ ρΌίζω πρδς τδ ύποκείμενον

φέρεται, τοΰ οίκείου βάρους τήν φοράν έπιτείνοντος,

ώς ύπ£ρ λόγον είναι τδ τάχος. ΈπεΙ ουνχαλεπόνέστιν

ή έν τούτοις όξύτης, μακαριστδν άν εΓη πάντως τδ

έξ άντιστρόφου νοούμενον. Τούτο δέ έστι πραότης, ή

πρδς τάς τοιαύτας της φύσεως δρμάς βραδεία τε και

δυσκίνητος έξις. Καθάπερ γάρ τδ πϋρ, άεικίνητον

τήν φύσιν έπ\ τά άνω Ιχον, άκίνητόν έστι κατά τήν

έναντίαν φοράν ■ τόν αύτδν τρόπον κα\ ή άρετή πρδς

τά άνω καΐ υπερκείμενα όξεϊά τις ουσα, καΐ ούχ

ύφιεϊσά ποτε της ταχύτητος , πεπέδηται πρδς τήν

έναντίαν όρμήν. Ούκούν έπειδή πλεονάζει κατά τήν

φύσιν ήμών ή πρδς τά κακά ταχύτης, καλώς τδ έν

τοις τοιούτοις ήρεμούν μακαρίζεται. Τδ γάρ ήσύχιον

ρΓΟΓδυδ ίιτιιηοΐ3 ηΐ3ηεηΙ, δίη βυίειη 3ϋ 3ΐίςιιο αΙω

εβεαηιίηε ηιοηΐίδ ίη ρηεεερβ εχειιΐίβηΐυΓ ει ιΐεΐυτ-

ΙιεηΙυΓ, Ιαηΐο ίηιρείιι ριορπα ιηοίε ευΓδυηι ίηεί-

Ιίΐηΐε, ίη δυ^εείυιη ΓεπιηΙιιΐ', ιιΐ ε3 εεΙεΓίΐ3δ ηιιΐΐ»

θΓ3ΐίοηε εχρΓίηιί ροδδίΐ. ^αηηίαιη ί^ίΐιΐΓ τεδ ηοχία

3ΐηυε ρεΓΪευ1θδ3 ίη ηίδ νείοείΐβδ εδί, ηε3ΐυηι οιιι

ηίηο ΙΐΐϋειίιΙυιη ΓυεηΙ ί<1 «]υο<1 εχ αιΐνει-δο ίιιίεΙΙί-

ςϊΐιΐΓ. 1(1 βιιίεηι Ιεηίΐαβ εδί, ηίιιιίΓυιιι βιΙνεΓβιι*

ε]ιΐδΐιιΐ)ΐϋ η»ΐυΓ» ίηιρείυδ εί βρρειίΐυδ ΐαΓάυδ

ρ3ΓίΐεΓ ηιοιυςυβ (ΙίΟϊείΙίδ Ιιβοίΐυδ ει 3δδΐιεΐιη1ο.

0ιιειη3(1ιηο(1υιιι εηίιη ίςηίδ, ηιιί ηβΐυΓ3 ΒΙίΓδαβΙ

νεΓδυδ δεηιρβΓ ιηονεΐιιτ, ίηιιιιοϋίϋδ ίη εοηΐΓβΓίυηι

ευΓδυηι εδί : εοιΙεπι ηιοιίο νίπιΐδ ςυοςυβ ευηι ;κ!

8»ρεΓίθΓ3 , ϋΐκδυιηα,υε νεΓδυδ 3εεΓ , νείοχςυε ει

έν τούτοις, της πρδς τά άνω κινήσεως μαρτυρία γί- Ο ρΓοηιρΙβ δίΐ, ηίΐιίίςυβ υηαηβπι άβ εεΙεΓίΙβΙε ΓεηιίΙ·

νεται. Κρείττον δ' άν ε Γη δι' αυτών τών κατά τδν βίον

ύποδειγμάτων σαφηνίσαι τδν λόγον · Διπλή της έκά-

στου προαιρέσεως έστιν ή κίνησις, κατ' έξουσίαν

πρδς τδ δοκούν προϊούσα, ένθεν πρδς σωφροσύνην,

έκείθεν πρδς τδ άκόλαστον. "Ο δ' επί μέρους είρηται

τοΰ κατά τήν άρετήν κα\ κακίαν είδους, τούτο χα\

Ιπ\ παντδς νοείσθω. Σχίζεται γάρ πάντως πρδς τάς

έναντίας δρμάς τδ άνθρώπινον ήθος , ή θυμού πρδς

έπιείκειαν άντιδιαιρουμένου, ή τύφου πρδς μετριό

τητα , ή φθόνου πρδς εύνοιαν , ή δυσμένειας πρδς

άγαπητικήν κα\ είρηνικήν συνδιάθεσιν. "Επειδή τοί-

νυν ύλώδης μέν δ άνθρώπινος βίος , περί δέ τάς ϋλας

*ά πάθη , παν δέ πάθος όξείαν έχει κα>. άκατάιχετον

Ια(, :κ1 εοηΐΓ3Γΐυηι ηιοΐιιηι ΙαπΙαΙυΓ εί ίηιρεϋίΐ3

851. Ι'>£0 ςιιί3 ηίιιπ3 ίη η3ΐυτα ηοδΐΓ3 3(1 ιικιΙ.ι

νε!υείΐ3δ εδί, τεείε ίη Ιβΐίυυδ ςυίεδ ει Ιεηίΐαδ Ιιεβία

]υ(1ίε3ΐυΓ. Ν3ΐη οιίυηι ει ι)υίεδ 3ΐπυε εεδδ3ΐίο λ

ιηβΙίδ , ιηοΐυδ Άά δΐιρεηΐ3 Ιεδίίπαοηίυηι εχδίδΐίΐ.

Οοηιπκκίίυδ 3υ1εηι Γυεί'ίΐ ρεΓ ίρ$3 εχειηρίβ, ςυα> ίιι

νίΐα εοηιιηυηί 3εεί(1υηΐ , θΓ3ΐίοηεηι άβιΛΆηη.

ϋυρίεχ ιιηίυδειι]ιΐδ(|ΐιε νο!υηΐ3ΐίδ ιηοΐυδ ε$1 , 3(1

3ΐΊ)ίιπιιηι ςυο νίβυιη ΓυεηΙ ρΓΟ^ΓειΙίεηδ, Ιιίιιε 3(1

ΙεπιρεΓ3ηΐί3Γα , ίΙΙίηε αά ίιιεοιιΐίηεηΐίβπι. Ουοιΐ

ηυΐεηι ίη ρ3Γΐε νΪΓΐυΐίδ νίΐϊίςυε ίοπιηρ ιΐίεΐυιη εδί,

Ιιοε ίη υιιίνεΓδΟ ίηίεΙΙί^βΐυΓ. δείηύίΐυΓ εηίιιι ρΓΟΓδίιβ

ίη εοηίΓαποδ αρρείίΐυβ ηαΐυΐΛ αίςυε ίη^εηίυ<α

♦ II Οοτ. χι , I δί)ΐ. · ΓΗΐ. χνιι, 17 δψ]. * ϋίπΐίε. ιι, 9. ' ΜοίΛ, ν, 4. ' ίο»η. ν, I.



«15 δ. (ίΒΕΟΟΛΙΙ ΝΥ58ΕΝΙ

ηυηιβπυπι, ευηι νβΐ ΪΜευηοΊβ ρβΓ Ιεη'ιΟΐβιη βίαυβ Α τήν όρμήν πρδς τήν έκπλήρωσιν τοϋ θελήματος

(βαρεία γάρ και κατωφερής ή ύλη) ■ διά τούτο μακα

ρίζει ό Κύριος, ού τους έξω πάθους έφ' έαυτών βιο-

τεύοντας (ου γάρ δυνατόν έστιν έν ύλώδει ζωη τον άϋ-

λον χαθ' δλου και άπαθή κατωρθωθήναι βίον),άλλά τον

ένδεχόμενον της άρετής όρον έν τη δια σαρκδς ζωη

τήν πραότητα λέγει, καΐ ίχανον εις μακαρισμδν τ6

πραον εΐνα! φησιν. Ού γάρ καθόλου τήν άπάθειαν

νομοθετεί τή* άνθρωπίνη φύσει · ούδέ γάρ δικαίου

νομοθέτου τδ ταϋτα κελεϋειν, δσα ή φύσις ού δέχεται·

τδ γάρ τοιούτον δμοιδν έστιν, ώσπερ αν εί τις τά

ένυδρα μετοικίζοι πρδς τδν έναέριον βίον, ή τδ έμ-

παλιν έπ\ τδ ύδωρ, δσα τφ άέρι έμδιοτεύει ■ άλλά τη"

οικεία κα\ κατά φύσιν δυνάμει πρόσφορον είναι προσ

ήκει τδν νόμον. Διά τούτο τδ μέτριόν τε κα\ πραον

εδί, τΪΓΐυΙϊδ Ιβι-ηιίηυηι, «Ι Μοιίυπηη νί(3, πυ& ίη Β 0 μακαρισμδς, ού τδ παντάπασιν άπαθές έγκελεΰεται-

Ιΐί'ΐιί^ηίΙαΙοιη, νεί 3ΐιρβπ)ί3 ρεΓ ιηο(1β5ΐίαπι βΐ

(ΙεΓβΙϊοηβαι, τβΐ ίηνηΐί» ρβΓ ΓβνοΓβπι, νεί οιΐίιιπι εί

ϋίιηιιΐΐηί ρεΓ ρβοίΐίουιτι εί αιη'ιοιιιη βϋβεΐυπι εχ

εοηίπιπο (1βεΐ3Γ3(υΓ. Ουοηίβπ) ί(;ίΙυτ νίια ιμικίοπι

Ιιιιιηιπια πιβίεΓίβΙίδ ει ΟΓ358Λ 881 : είΓεβ ιυαίβπβδ

ηιιΐβπι ρεΓ(υΓΐ>3ΐΊοηε3 ει 3<ϊεε1υ$ νεΓδβηίιΐΓ : αίφιο

οπιηίδ &η*βε(ιΐδ εεΐιτεηι, νϊοΐεηΐυιη, ΪΓΓβρΓβ88Ϊ1>ί-

Ιβηιηυβ Ιιαϋεΐ αρρείίΐιπη εΐ ίηαρείυηι 3(1 βχρίβΐίοηβπι

νο1υη(3(ίδ ( ροηιίοι οκλ εηίπι ει άβοΓδυιη νεΓ^εηβ

πιβίεπβ 651) : ίάείΓεο ϋεαίοδ ]αϋίε3( Οοπιίηυδ ηοη

ιό5 Γ]ΐιί εχΐΓ3 30εε(υηι βΐ ρεΓ(υΓΐ)3(ίοηεπι ηρικί

βείρδοδ νίνιιηΐ ( Γιογι εηϊηι ηοη ρο(ε$(, ιιΐ ίη νϊΐβ

ιηηΐεηαΙΊ , ηιβίεπχ ρεηίΐιΐδ εΐ βΟεείυιιηι εχρεΓδ

νί(3 εχί£3(υτ); $ε<1 α,ιΐ3(8ηιΐ8 ρΓΟ^Γεάίεηάί ΓίουΙΐββ

ε3Γηε ΐΓαηδίρ'ιΙιΐΓ, 1εηίΐ3(επι ϋίείί, 3ε δβιίδ αά Ι)βαΐί-

ϋεβιίοηεπι εββο βίΐ, «ί ςιιίδ Ιεηίδ ε( ηιβηδυβίιΐδ &Ίι.

Νοη εηϊηι ρεηίΐυδ ν3ειιϊ(3(βπι Ββεείυυπι, βί ϊιηρβ-

ιίυίΐϊΐβίβηι ηιιηιβηχ ΐΐ3(υτ% ρΓΐβεπηΚ (ηυη εηϊητ

;'-'() υ ί Ιο^ΐ&ΐηίοι ί« 88( 63 ]ιι1ιογο ς,ιι* ιιβΙιιγβ ηοη

< 3ρίι ηεε βάιιιιΐιίΐ; η3πι ίά ρεπηα'β ε$( 3ε ν ςυίβ

3()ΐΐ3ΐίϋ3 ΐΓ3(1υε3ΐ 3(1 3<τκιιιι νίΐβιη, ηυΙ εοηΐΓ3 *ά

.ΊφΜΐη α*εόυε3ΐ ε3 <\\ιχ ίη λόγο νϊνυηΐ : κεά εοη-

νεηϊι 3(1 ρΓορΓΪ3$ ει ηβιυΜίεβ νΪΓεβ 3ρ(3η εΐ

3εεοπιπιθ(ΐ3ΐ3πι ε$βε Ιε^εηι ). Ιάείτεο ηΐ ιιηηΙγπιπ

ρβήΐεΓ ει Ιεηεβ βίπιιιβ, ηοη, υι 3(Γβεΐιιηπα ρΓΟΓβυβ

('χρεηε$, εΐ 3 ρεΠΐΐΓυ3ΐίοηίϋυ$ ηιηηϊηο ναοιιϊ χίιηιΐ5,

1)ε3(ίΙίε3ΐίο ηο5 ΙιοΓίηΐυτ ; ηανα Ηοε ςηίιίεπι εχοεύίΐ

ιΐ3ΐαΓ3ΐη, ίΙΙυά νεΓΟ νίπυΐβ ευηΓιείΙυΓ. 5ί ΊξΆιιτ

ίιηιηοΙ>Ί1ϊΐ3ΐβιη 3ΐΙ ευρίιΐϊΐαΐεπι ηεηΐίίϊεβιίο ίη$ΐίΙυεΓεΐ,

τδ μέν γάρ ϊξω τής φύσεως , τδ δέ δΥ άρετης κατορ-

θούμενον. ΕΙ ουν τδ άκίνητον πρδς έπιθυμίαν δ

μακαρισμδς ύπετίθετο , άνδνητος αν ήν τφ βίω χαΐ

δχρηστος ή ευλογία· τις γάρ αν τοϋ τοιούτου καθ-

ϊκοιτο σαρκΐ καΐ αϊματι συνεζευγμένος; Νυν\ δέ φησιν

ού τδν έπιθυμήσαντα κατά τινα συντυχίαν είναι κατά-

κριτον , άλλά τδν έκ προνοίας τδ πάθος έπισπασά-

μενον. Τδ μεν γάρ έγγενέσθαι ποτε τοιαύτην όρμήν,

ή συγκεκραμένη τη" φύσει πολλάκις άσθένεια καΐ

παρά γνώμην παρασκευάζει· τδ δέ μή χειμάό(5ου

δίκην παρενεχθήναι τϊ] τού πάθους όρμ?5, άλλ' άν-

δρι::ώς πρδς τήν τοιαύτην διάθεσιν στήναι, καΐ τοϊ;

λογισμοίς τδ πάθος άπώσασθαι , τούτο της αρετής

ϊργον έστίν.

ηυΙΙίυβ υ$υ$ ε$$ε(, ηϋιίΐηυε 3(1]υηιεηΐϊ 3(1 νίΐααι

!)εηε(1ίεΙϊο βΠεΓΓεί. ( Ο,ιπβ εηίιη εβπιϊ ει δΒη^ιιϊηί εοη]ιιηεΐιΐ8 Ί(1 βδβεςιιι ρο$8εΐ?) Νυηε βυΐεπι ηοη

βυηι ηυί βΗςιιο ε3βιι εοηευρίοΓίΐ, βε(1 ςυί εοηβαΐΐο νίΐϊυιη 3'ιΜ βίοϊνεπί ει εοηΐΓβχεΓΪΐ, εοηάεηιηβηίΐιιιη

Ρ888 3ίΙ. Νβπι ιι( ίηη38ε3ΐϋΓ βοςυβηοΌ Ι3ϋ8 βρρείϊΐιΐδ, 83ερε ΐηΙΪΓηιϊΙβδ ίηδίΐβ ηβΐυΓβ;, εΐίβηι ρΓ33ΐ»τ

βηίηιι δεηΐεηΐίβηι εΟίοίι : νεΓηηι ηοη ίη ηιοάιιηι ΐοΓΓεηΐϊβ ίιηρείυ ρεΠιίΓΟβΙίοηϊδ ΐΓβηένεΓδυηί Γβρί,

δεο" πΐϊϋΐεΓ 3(1νεΓδΐΐδ ε]ιΐδηιοο'ί άίδροδίιίοηβπι ρΐ βΟεεΙυαι εοηβίβΙεΓε, εΐ Γβΐίοηίΐηΐδ ρεΓίϋΓΒβίίοηβ.η

ϋϊβευΐεΓε 3ΐςαβ ίαυηιονεΓβ , ηοε νΊΠυΙϊδ εβί οριΐδ.

ΒββΙί ΐ§ϊΐυΓ ΠΙ ί , ςυί «ά ρεΠιΐΓΐ)3ΐοί εΐ νίΐϊοβοδ Ο Μακάριοι τοίνυν οί μή όξύόόοποι πρδς τάς έμπαθεΖς

βπιπιϊ ιιιοΐιΐδ, ηοη ρΓοεΙίνο», ρΓχεϊρϊΙεβ 3((]υβ ρΓΟ- της ψυχής κινήσεις, άλλά χατεσταλμένοι τψ λόγω,

ρβηδί , 88(1 Γβΐίοιιβ δβ(ΐ3ΐϊ 3αηΐ ; ίη ςυίΐιιΐδ Γ31ίονί·

η3ΐϊο νείυΐί ΓΓεηαηι ςηοϋο'ΒΠΐ ίπιρείυδ ΓερΓΪηιεηδ ,

ηοη δίηίΐ βηίηιυηι 3(1 ϊπιιηο(]εδΙί3ηι , ίηδοΐεηΐίβπι

»ε ρεΓΐιΐΓΐ)3ΐίοηβηι Γβρί 3Κ]ΐιβ εΟβΓΓΪ. Μβ^ϊβ βυίβηι

ί(1 3ΐί(|ΐιίδ εεΓηβΓβ ροβδίΐ ίη 83 ρ«ΓΐιΐΓθ3Γιοηβ ςυ:«

ρεΓ ίταΓΜίκ] ιαιη εοηΐίη^ίΐ , ηιηπι 1)83(3 Γ83 ΙκιΙιριηΙλ

ΙεηίΟδ 5ΐΙ. Ρθ3ΐβ3ηιΐ3ηι εηίπι νεί νοΓυιπη, νβΐ Γ3-

Γ(ιιηι , νεί δΐΐδρίαο πιοΙ68(ϊογ ηιίηυδηυε ]υευη(ΐ3

011ΙΜ πιοΓυυηι εοηιπιοτεΓίί , ε( δβη^ιιίδ « ίιτη εοΓ εί-

Γ.τίκιοι ϊι , ε( βηίηιηδ εοηιΊΟίαβ ΓιιβΓί( ίη υΐιίοηειη,

(|ΐιεηΐ3(1ιιιοάιιηι ΓβΙιιιΙχ ρεΓ ηιβ(1ίε3Πΐβιιΐ0Γυηι ΐ|»αιη-

<|3Π1 ρο(ίοηεηι ίη υηιΐΟΓυηι αηϊιηαΐίυηι δρβείεβ η3-

ι μ γ;ι πι ΐΓ3ηδΐηιι(3ΓΪ Ιϊη£υη( : ί(3 νίΓυηι τερεηίε νί

έφ' δ,ν ό λογισμδς καθάπερ τις χαλινός άναστομών

τάς όρμάς, ούκ έ3 τήν ψυχήν πρδς άταξίαν έκφέ-

ρεσθαι. Μάλλον δ' 4ν τις έπ\ τού κατά τδν θυμδν

πάθους τδ τοιούτον Γδοι, δπως έστί μαχαριστδν ή

πραότης. Έπειδάν γάρ λόγος , ή πραξίς τις, ή ύπό-

νοια των αηδέστερων τήν τοιαύτην άναχινήση νόσον,

κα\ περιζέση τϊ) καρδία τδ αίμα, κα\ διαναστη πρδς

άμυναν ή ψυχή ■ καθάπερ οί μύθοι διά φαρμακοπο-

σίας τινδς είς άλόγων μορφάς άλλοιοΰσι τήν φύσιν

ούτως Ιστιν εξαίφνης ίδεϊν σύν, ή κύνα, ή πάρδαλιν,

ή άλλο τι τοιούτον θηρίον έχ τού θυμού τδν άνδρα

γενόμενον. "Υφαιμος οφθαλμός ■ θρ\ξ έσταμένη κα\

έπιφρίσσουσα · φωνή τραχεία κα\ έποξυνομένη τοιςΤΙ Τ— "Ι "Γ " Λ " ' ' ^

«ΙεΓβ ΙίεεΙ βρηιηι 3υ( εβηβιιι , 3υ( ρ3η(ΙιβΓ3ηι, 3υ( 0 ρ^ήμασιν γλώσσα τφ πάθει νεναρκηκυϊα, κα\ ουχ

»1ί3ηι α,υβηιρίαιιι δίιηίϋυηι ΓεΓ3ηιηι 3υ ΪΓ3 ίαοίπηι

8δδε. ΟεαΙί δβηςιιίιιβ δυΟιίδί βυηΙ , ε3ρίΙΙαδ 8Γεε(υβ

βητ^ίι β( ίηΗοΓΓεβείί , νοχ βδρβΓβ 30 νεΓίιίδ ΪΓΓΪΐαΙ» ;

Ιίηςυ3 ρεΓ(υΓΐ>3(ίοηε ΐοΓρβηδ , ε( ηοη δυϋβεΓνίεηδ

ηιο(ί1>υ$ ίηΐεδίίηίδ ; Ια5ια εοηδ(Γίε(3 , εΐ ηοη ΜΤΙϊαι-

1»ΐε νεΓΐ>3 εχρΓίηιεηιί» , ηο<ι«ιβ εοηί1>βη(ί3 ίη οΓβ

ύπηρετούσα ταΐς ένδον όρμαϊς· χείλη πεπηγότα, κα\

ού διαρθρούντα τδν λόγον , ούτε περιστίλλοντα τφ

στόματι τήν έγγενομένην ύ^δ τού πάθους ύγρότητα,

άλλ' άσχημόνως τδν άφρόν τη φωνη συνεκπτύοντα ·

τοιαύτα·, αί χείρες· τοιούτοι οί πόδες· τοιαύτη πάσα

τοϋ σώματος ή διάθεσις, έκάστου τών μελών συνδια
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τιθεμένου τώ πάθει. Ε! οΰν ό μέν τοιούτος είη 1 ό δέ Α Ρ·-* ρβΛυΛίΐΐοηβ ίηηίΐυπι ΙιυπιοΓεηι , 88(1 ϊηιΙεοοΓβ

τ.ρ'ης τδν μακαρισμήν βλέπων , διά των λογισμών

καταπραδνοι τήν νδσον έν καθεστώτι τώ βλέμματι,

και τρ;μα:α τη φωνί), χαθάπερ τις ίατρδς έχ φρενίτι-

δος άσχημονοΰντα θεραπεύων τή τέχνη· 5ρ' ούχ\ κα\

ούτος έρεΐς οντιπαροθείς τοϋτο έκείνω , ότι έλεεινδς

μέν κα\ βδελυκτδς ό θηριώδης έχεϊνος , μακαριστδς δέ

ύ πραΟς ό τη" τοΰ πέλας κακία μή συνδιαστρέψας τδ

εδσχημον;

ερυιιιαηι δίπιιιΐ ευηι νοεο εχρυεηΐια ; Ιβίεδ ηκιηυβ ,

ΐαΐβδ ροιίΐ ϋ ; ιαΐΐδ εοΓροπδ ύίδροδίΐίο Ιοίη ; ιιηο^υο-

ςυβ ηιεηι1>ι·ο, ρι-ουΐ βηΐηπ ηιοΐυδ ΓιιβΓΪΙ , ϊιη ιΐίδρο·

6ΪΙΟ ρ;ΐ! ίΙΟΙ'φΚ' 306010. δί ίρίΐΗΓ Ιιίο φΐίιΐοηΐ ΙβΙΪ*

ΓυβπΙ , ίδ αυΐεπι , ςυΐ οε.Ίΐίΐιι<ϋηειη ηηΐε οειιΐοβ Ιι*·

1)831, Γ3ΐϊοηΐΙ)υ$ ηιοιΊιιιιιι ιηϊΐίξεί αι: ΙβπϊαΙ , οοη-

8ΐ«ηΐί δειΙαίοςυβ νυΐΐυ , βο βιιοηιίδδβ ρίβείιίβηυθ

νοοβ, Ιβηα,υαηι ηιβάίευδ φΐίάβιη εχ ρΙΐΓβηϊΙίάβ Ιπγ-

ρϊΙβΓ 88 ββΓεηΙβη πγΙο ειη-αη» : 3ηηοη εΐίβιη ϊρβε, οοηιρ3Γ3ΐίοηβ ίΐΐίυβ εηιη Ιιοε Γ;κίλ όΊοεδ, ηιιού ιηϊ-

5βΓ&1>ΠΪ8 ςιΓκΙειΐ) βΐ αοοπιίηαηιΐιΐδ ΐΙΙε εϋβπιΐιΐδ ; ΙιεηΐιΐΒ νείΌ ]ιιϋιοαη<1ϋ3 Ιι ϊ ο Ιειιϊδ δ'ιΐ , ς,υί ηοη ϊιηϊΐαΐυδ δίΐ

νίΐίυπι ρΓοχίιηί, ηεε ιΚτοπιιη Ιι.ιΙΓιΐιπη οιϊβ ρει·νειΊ6Πΐ?

Κα\ δτι προς τοϋτο μάλιστα τδ πάθος ό Λόγος Οιιοίΐ αυίειη βά Ιιηηε ηιβχϊπηε ρβιΊυιΊ>3ΐΐοηεη)

βλέπει, δήλόν έστιν Εκ τοΰ μετά τήν ταπεινοφροσύνην νβΓΟίιπί Γ8$ρϊεΪ3ΐ, ρΟΓδρϊειιιιπι εδί εχ εο ςυοά 80-

νομοθετήσαι ήμϋν τήν πραότητα. "Εοιχε γάρ Εχεσθαι ρ ευηϋυιΐ) βηίπιί άειηϊδ8Ϊοη«ιη , Ιβη'ιΙαΙεπι ιιοΙ)Ϊ8 ρι·3Β-

τοϋ έτέρου τδ έτερον, κα\ οίον μήτηρ τις είναι της δοήρδΐΐ. ΎίιΙεΙιΐΓ βηίπι 3ΐΙβΓυπι ευηι βΐΐεπ) εοηχΓεΐ'6,

χατά τδ πράον Εξεως ή της ταπεινοφροσύνης χατά-

στασις. Εί γάρ ύφέλοις τοΰ ήθους τδν τΰφον, καιρδν

ούχ Εχει τδ χατά θυμδν Εγγενέσθαι πάθος. Ύβρις γάρ

χαΐ άτιμία της τοιαύτης ά^ωστίας τοις όργισθεϊσιν

αίτια γίνεται. Ατιμία δέ ούχ &πτεται τοΰ Εαυτδν

ταπεινοφροσύνη παιδαγωγήσαντος. ΕΙ γάρ τις κεχα-

θαρμένον Εχοι τδν λογισμδνέχ της άνθρωπίνηςάπάτης,

χα\ βλέποι τδ ούτιδανδν της φύσεως ή* συγκεκλήρωται,

άφ' οίας άρχής τήν σύστασιν Εχει, χαΐ είς δ τι φέρεται

τέλος τδ βραχύ κα\ ώχύμορον της τήδε ζωής, χα\ τδν

συνεζευγμένον τή σαρχΐ (5ύπον, χα\ τδ πενιχρδν τής

φύσεως, τδ μή είναι αύτήν αύτάρχη δι' Εαυτής πρδς

τήν ιδίαν σύστασιν, εί μή τή περιουσία τών άλόγων

30 νείιιΐί ιιιηΐπ'ΐιι ηιΐ3Π>03ηι 63118 ηυϊ είπ-3 1εηίΐ3-

(επι νεΓ83ΐ»Γ, Ιι;ι1)ίΐπ8, 088ε βηίηιί άεηιϊδδίοιιίδ ιοη-

κΐίΐιιΐϊοηεπι βίςαβ ΐΓβηςυϊΠϊοΐεηι. Ναπι 8ί εχ 3ηίη>ο

8υρεΓΐ)ί3Π) βχβιηβπδ, οοο38Ϊοηεπι Ίηη38εεη(1ί νίΐίυιη

ϊι>3<ίιιι(1Ί;ϊ ηοη 1κιΙ)<:1)ίι. ΟοιιΐυιιιεΙΪ3 εηίηι ει ί^ηο-

ιηϊηΪ3 («Π» ίηΓΐΓαιίΐ3ΐί8 ΪΓ38εεηΙί)>υ8 οαυ83 6X8181)1.

Ιξηοπ)ίηί3 »ιιΐειιι ηοη ηιονοίπτ Ϊ8 ψή 8080 ιπιΊιηί

(1εηιϊ88ϊοηε ιιιοιΙογμΙιιγ. Νηηι 8ί (]ΐιί8 οο^ΐΐ3ΐϊοηεπι

ηΐ) 1ιυηΐ3η3 Ιϊαικίο νηοικιηι 30 ρηΓ3ΐη 1)31)631, εί νΐ.

1ίΐ3(εηι ικιΐυΓκ, (|ΐκιηι 3(]ερ[ιΐ8 εβί, οοπκιΐ , 3 ςυαίΐ

ϊηϊΐίο 0Γΐυ8 8ΪΙ , εί ϊη ςυεηι Γιηειη Ιιυ]υ8 νίΐχ 1>γο-

νϊδ Πυχυ8 3(ςυο εαΓβυ» ΙεηάβΙ , ει Ο&Γηϊ οοη]υηε(3>

8θπ1ι·8 , ηαίιιι Λ·ι]πι' ίηορίαηι , ςυοά 63 ηίιηίι ιιιιι ριτ

τδ ένδέον άναπληρώσειεν ■ λύπας τε πρδς τούτοις χα\ (; 8686 8ΐιΠΐοϊβηδ ηοη δϊΐ βά δΐιϊ οοηδεΓνβΐΐοηβιη , ηϊδί

πένθη χα\ συμφοράς, τάς τε πολυτρόπους τών νο

σημάτων Ιδέας, αΤς υπόκειται ή άνθρωπίνη ζωή, ών

ούχ Εστιν δστις Εχ φύσεως άτελής Εστι χαΐ Ελεύθε

ρος. Ταύτα δι' άχριβείας χεκαθαρμένω τώ τής ψυχής

όφθαλμώ βλέπων, οΰκ &ν (ίαδίως πρδς τάς τών τι

μών Ελλείψεις άγανακτήσειεν. Τδ Εναντίον μΕν οδν

άπάτην ήγήσεται τήν Επί τινι προσαγομένην αύτώ

παρά τοΰ πέλας τιμήν, ούχ δντος ήμΐν έν τή φύσει

τοιούτου τινδς, 8 δύναται τήν πρδς τδ τίμιον κοινω-

νίαν εχειν, εί μή κατά ψυχήν μόνον, ής ή τιμή οΰκ

άπδ τών κατά τδν κόσμον τούτον έπιζητουμένων συν

ίσταται. Τδ γάρ Επ\ πλούτω κομπάζειν, ή γένει σε-

μνύνεσθαι, ή πρδς δόςαν όράν, ή τδ δοχείν ΰπΕρ τδν

πέλας είναι, δι' ών αϊ άνθρώπιναι πληρούνται τιμαί·

ΜρΪ3 1)πιΐοπιπι αηίπΐ3ΐίυηι δυρρίεβΐ ίιΐ ςυο(1 ϋεεδί :

3(1ηχο ηιοΙβ8Γΐ38, Ιυείυδ, 03ΐ3ΐηΐΐ3ΐε8 ει οπιηϊπιοιίβδ

ηιοΓΟΟΓίιηι Γογπ)38, ςυϊουβ ο(>ηοχϊ3 νϊ(3 Ιιυιηβη» 681,

α α,ιιϋιυδ ηεηο η3ΐυΓ3 ΙίΙκΊ- εί ίιηπιυηϊδ 68(, Ιιχε 8ΐ

ςυίδ ιϋΙίζοηίοΓ ριιτο βηίπιί οευΐο οεπΐ3ΐ , ίκιιιιΙ Γβ-

εΐΐε ;κ1 Ιιοιιοππη άεΓεε(υ8 εοηιπιονε1)ί(υΐ' ει εχο3η-

(ΙεδεεΙ ; ήΐιίηϊηιο οοη(Γ3 ΓΓβιηίειη ο'υοεί εδδε ηοιιο-

ΓΟΊΐι , ςυο οΙ> γοπι ςυ3ΐηρΪ3πι 3 ρΐΌχίωο ;ι Π ί < ϊ :ι ι ιι γ ,

ςυίρρε ουιη ηίηϊΐ Ιβίε ίη η3ΐυΓ3 ηθ8ΐΓ3 Ιοοεηιηυβ,

(|ΐιθ(1 ρο88Ϊ( εηηι (Ιί^ηίΙβΙε εί ΙιοηοΓε εοηιηΐϋηίοηεπι

0306Γ6, ρπιΊοΓψιηηι 0ΪΓ03 3ηίιηυηι (1υηΐ3Χ3ΐ , πι]υδ

Ιιοιιογ ηοη οοηδΐ3( εχ ϋδ Γεύυδ ηυχ ρεΓ Ιιυηο ιηιιη-

οΊπη εχρείυηΐυΓ. Νβπι οΐ) άίνίΐΪ38 £1ογϊ3π , 3υΐ ^ε-

ηυδ 0δΐεηΐ3Γβ, &υ( »ϋ ^ΙοΓΪβιη δρεεΐ3Γε, η ο ι 8υρΓ3

ταύτα πάντα χαθαίρεσις τής ψυχικής τιμής κα\ ϋ ρΓΟχίηιυιη 08δ0 νΐάβΓΪ , (]υίΙ}ΐΐ3 >·εΙ>ιΐ8 οοηιρΙεηΐιΐΓ

δνειδος γίνονται, ώς μή αν Ελέσθαι τδν λελογισμένον

τοιούτω τιν\ τδ καθαρδν τής ψυχής καταμολύνεσθαι.

Τδ δέ ούτως Εχειν ούδΕν Ετερον, ή Εν εξει βαθεία τής

ταπεινοφροσύνης Εστ\ν είναι, ής κατορθωθείσης , ού-

δεμίαν εΓσοδον ό θυμδς κατά τής ψυχής ϊξει. Τούτου

£έ μή παρόντος, ό ήρεμός τε κα\ ήσύχιος κατορθοϋ-

ται βίος · όπερ ούδέν Ετερον, εί μή πραΰτης έστ\ν,

Τ)ί τδ πέρας μακαρισμδς κα\ ούρανίας γής κληρονο

μιά, έν Χριστώ Ίησοΰ, ω ή δόξα κα\ τδ κράτος, είς

τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΙιοηθΓ68 Ιιυηΐ3η! , Ιιχε οιηηΪ3 δΐΐϋνοΓδΐο 3ΐηιιβ άΐ·*

ιΐεοιιβ :ι π ίιιι 86 ηοηοπδ εχδϊδίιιηΐ, υ( ηεπαο Γ3ΐίοηβ

ρΓ3βιΙίΙυδ ει εοηδί(ΙεΓ3ΐιΐ8, αηίιηα; ριιη[3ΐεηι β]ο8ι

πιοάί 3ΐίςυ3 Γβ οοηΐ3ηιΐη3Γθ βυδίίηιιοπί. 113 βΐίι

Ιοηι βίΓεείϋηι εί 3ηϊπ)3ΐυηι κδδβ, ηΊΗϊΙ βδΐ αΥχοά

ςυβηι ιη ρΓοΓιιηεΙο ΗιηϊΙυ 3ηίπ)Ί ΗιιηιίΓιΐβΐίδ 8886 :

ςϋ3 εοηΓβοΐβ 8ΐ(|υβ εχρειΙΊιβ , ηιιΐΐυπι ΪΓ3ουη(1ϊη

3(ΙΊΐυπ) 3θΎβΓδΐΐ8 3ηϊηιυηι ΙιηΙιβΙιϊΙ. Ρογγο ίταευικΙΐΛ

ρΓοεη! $υΙ>ηιοΐ3 , πυίεΐΑ ρίβείιΐβςυβ νΐΐ3 Ιταηδί^ί-

Ιιιγ : ηιιοά ηίΜΙ ίΐίηά ηΐιΐ Ιβηίΐαβ ββΐ : ου]υβ ίΐηίβ

ΙιεβίίΐυιΙο βίςυε ο,αΊβ&ιίϋ Ι6ΓΓ3Ε Ιΐ32Γ6(1Ί[.ΐ5 εδί , ρεΓ Οιτΐδίαιη ^^δυπ) , οηϊ ^Ιοτΐα ει ίηιρβΓίαπι, ϊη β#-

οαΐβ 8%ευΙοι«ιηι. Αιηβη.
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Α ΛΟΓΟΣ Γ.

Μακάριοι οΐ χετθονττες , δτι αύτοί «αραχΛηθή-

σοτναι.

Ούπω τής κορυφής τοΰ δρους έπιβεβήκαμεν, άλλ'

ϊΐΐ κατά :ήν ύπώρειαν ιών νοημάτων έσμέν ε( χαΐ

δύο τινάς ήδη παρωΛεύσαμεν λόφους, ϊπ\ τήν μα-

καριστήν πτωχείαν, χαΐ τήν άνωτέρω ταύτης πραό

τητα δίά των μακαρισμών άναχθέντες, μεθ' οΰς

προσάγει τοις ύψηλοτέροις ήμάς ί Λόγος, χα*, τρίτον

ήμϊν έφεξής ύψωμα διά των μακαρισμών άναδεί-

κνυσι · προς δ χρή πάντως άναδραμεΐν δχνον άπο-

θεμένους πάντα, χα\ τήν εύπερίστατον άμαρτίαν,

χαθώς φησιν 4 Απόστολος, ώς άν κούφοι χα\ εύστα-

λείς έπ\ της άκρας γενόμενοι, καθαρωτέρω τφ τής

_ άληθείας φωτΐ διά τής ψυχής προσπελάσαιμεν. Τί

Πβαΐϊ ψά Ιιιρίηί, ηαοηίβηι ίριί οοηίοΐαΐΐοηΐτη αΰ€Ϊ- Β τοίνυν έστ\ τδ λεγόμενον, Μακάριοι οΐ πετθοΰττες.

ΟΒΛΤΙΟ ΜΙ.

Βίαΐι ανί ΙαςιηΙ, ηαοηϊαηι ΐριί (οηχοΐαΐίοιιειη

ακίρίιηΐ *.

Νοηιΐυηι ίη Τ6Γΐίοειη ιηοηΐίδ εναδίπιυδ, 86(1 3(1-

ίιυε είιχϊ πκϋεεβ ηιοηΐίδ ίηΐβΙΙεείυυιη ηχΓβηιιΐδ :

«Ι$ί (Ιιιοδ ()ΐιοϋ(1αηι ]βηι Ιιιηιυΐυδ Ιτβηδίνίπιπβ ζά

ΙιβαΟιη ε^ε$ΐ3ΐειη, 3(ςυε Ιηο δΐιρεποτΰηι Ιεηίΐπίειη

ρεΓ ϋεαίϊΐυάϊηειη βνβεΐί : ρο$ΐ ςηοβ ΐιιιηιιΐοδ »ά μι-

ΙίΙίιηίοΜ ηοδ ΎβΓΐ>ιΐΓη δΐιΐιάιιείΐ, 30 Ιεπίυπ) ποϋίβ

<1είηεερ$ ^ιI£υIIι ρεΓ υεβίίΐυιΐίηεβ οδίεηοΊΐ : 3(1 ηυθ(1

οπιηί ΐυπιοτβ ει οηεΓε, Λίςυε ιβηβοίΙεΓ ίηηχΓεηΐε,

ιιΐ ίηα,υίΐ ΛροςίοΙιιβ, ρεεεβίο (ΙεροδίΙο, ηοβ ουΓΓβΓβ

ρΓ0Γ8ΐΐ8 οροτίει, ιιΐ Ιενεβ εΐ βχρειίίιί ίη εηοιιιηίηε

εηηδίϊΐιιΐί, ρυηοπ Ιυηιίηί νβηΐβΐίδ ρεί' ηηϊιπαπι ηρ ·

ρΓυρίιιςυειηυδ '°. Ο,ιιίίΐ ϊ^ίΐυΓ ε8ΐ, ςυοά (ΙίοίΙυΓ ,

φίΐηΙ? Κίδιιηι ρΓ0Γ8ΐΐ8 ηοη ιεικώίΐ, 8ΐ ςιιίδ ίά ηιιιη-

<Ι(ΐιη ΓεδρίείβΙ, εΐ Ιιίβ νεΛίδ ιιίεΐυΓ 'ΐΓπϋειίδ βίςυβ

κυ1)83ηη3η8 Υοι·1)ΐιηι : 8ί ίη νίΐα 1>εαΐί η3ΐ)βηΙιΐΓ, ςυί

ηιηηί ('αΙίΐη'ιΐηιε εοιιΩείιιηΐιΐΓ, ιιιΊϊογ'ι ρεΓ εοηβε-

ΐ|αβηΐϊ>ηι ρΐβιιε βιιηΐ, ηιιοηιηι ν ϊ ια πιοίεβίϋβ ραπίεΓ

ει α>@ΓΪ(υ(1ίιπ1)(ΐ8 ίηεοιηπιούίδφΐε νβεβί. Αίςιιβ ίΐ3

δρβείεδ εηαπιεΓαιι» οαΐηπιίΐαΐυιη, πδΐιιη αιι^εοίΐ,

βΙ 3ηιρΙίΓιε3θΊΐ, ίηοοηιηιοά» ν'ιιΐυίΐ.ιΐίδ, εΐ ΟΓϋίΐβΐίβ

ββΓυηιιιαηι 3η1ε οουΐυβ ρΓοροηεηβ. άαπιηα, ηαϋίτα-

β'ια, οαρίίνίΐαΐββ βχ οβΙΙίβ, ίη]υ8(38 ίη ]υ(1ίαο δεη-

ΙειιΓιβδ, εχδΊΙϊα ρυ&ΙίοΛίίοιιβδφΐε ϋοηοτυηι, ϊ^ηοτηί-

ηί3δ, ει πιΓηιιικο ηοΐ33, εαΐ3ηιίΐ3ΐε3 εοηΐΓ3οΐ38 εχ

π)ύΐ'1>Ϊ8, εχείΐβίεδ 36 ηιυΐίΐ3ΐίοηε8, ναΓ'οηυε εοτ-

δτι αϋτοί ααραχΛηθήσονται ; Γελάσει πάντως ό

πρδς τδν κόσμον βλέπων, κα\ λέξει ταύτα καταχλευά-

ζων τδν Λόγον ■ ΕΙ μακαρίζονται κατά τδν β£ον οί έν

πάση συμφορά δαπανώμενοι, άθλιοι κατά τδ άχόλου-

Οόν είσι πάντως οίς άλυπός τε χα\ άπήμων έστίν

ή ζωή. Κα\ οΰτω τά εΓδη τών συμφορών έξαριθμού-

μενος, πλεονάσει τδν γέλωτα, τά τής χηρείας χαχά,

χαΐ τήν τής όρφαν£ας ταλαιπωρίαν ύπ' δψιν άγων,

τάς ζημίας, τά ναυάγια, τάς έχ πολέμων αιχμαλω

σίας, τάς άδικους έν δικαστηρίω κρίσεις, μεθο,οι-

σμούςτε κα\ δημεύσεις και άτιμίβς,τάς τε συμφοράς

τάς έκ τών νόσων, οΓον πηρώσεις τε καΐ άκρω:η-

ριασμούς, κα\ τήν παντοδαπήν τοΰ σώματος λώδην,

Β0ΓΪ8 νίιίβ 3ΐ(ΐιΐ6 ι1εΐΓί·ηειιΐ3, 30 δί ςιιίίΐ ηοιηίηίουβ Γ κα\ εΓ τι τοις άνθρώποις κατά τδν βίον τούτον <ηιν-

..... .. . . ι ' λ * _» Ά ,ι ^ - Λ—/ , , -,,λ,,
ρβΓ 1ΐ3ηο νίΐΜΐη ίηείάίΐ ίηοοιηπιο<ϋ, ςυοιΐ νεί οοΓρυδ

νβΐ βηίπιιιπι 3ΐΐίη^3(, οιηηϊα οΓβΓιοηε ρεΓδεηυείιΐΓ :

ρεΓ ςυχ, υΐ β]αβ ορίηίο ΓβΓί, ηύίευΐυηι οβίεηιίεΐ

κεΓηηοηβπι, ςυο Ιιιςεηΐεδ ϋεβΓι μκΓιοαηΐιΐΓ. Νοβ »η-

(επι ρατυπι ειιηηΐεδ β<>» ηιιί ει ηυηιϋί ει ρυβίΙΙο

βηίιηο ϋίνίηοδ οοηΐεηιρί.ιηΐυτ ίηΐεΐΐεείυδ, ςυΑίιΐιιηι

ε]υβ ίίεη ροιβΓΪΙ, εββ, (|ΐιχ ίη Ιιοο (Ιίείο 3ΐΙβ ιΙεΓοδδχ

ϊ.ιοεηΐ, ύίτίΐίββ ρεηίΐυβ ίηβρΊοβτβ οοηεηιιΐΓ, ιιΐ νεί

ρεΓ ηοο ρΐβιιυιη Γΐ3ΐ ςιι»ηΐ3 δίΐ οΊΓΓΡΓοηΙίβ ϊηΐβΓ

οηπιαίοπι ΐοΓΓοη3ηκ|ΐιε, εΐ ευϋΗηιειη εοβίεδίειηηιιε

ίηίρΙΙΊβοηΙίαηι.

Αο ρΓΪιη3()υϊ(1επι Γβείε ρυίεβΐ .ι1ί(]υίί ίΙΙυιη ΙυοΙιιηι

ϋεβίυηι ρϋΐ3Γε, ςυί ρΓορίεΓ (ΙοΙΊοΙα αίςυε ρεοοαίβ

βχβίδΐίι, ]υχΙ» Ραυίί (1ε ΙηιΙιΙΐ· (Ιοοίηηβηι, υί)Ί άΙ-

ίσταται πάθος, ή σώματος, ή ψυχής άπτόμενον, πάντα

τω λόγω διεξελεύσεται, δι' ων, ώς οΓεται, χαταγέ-

λαστον άποδείξει τδν τους πενθοΰντας μακαρίζοντα

λόγον. Ήμεΐς δέ μικρά φροντίσαντες τών μικροψύ-

χως τε κα\ ταπεινώς άναθεωρούντων τά θεία νοή

ματα, ώς §στι δυνατδν κατιδείν τδν έγκείμενον τφ

είρημένω διά βάθους πλοΰτον έπιχειρήσωμεν, όπως

άν φανερδν χα\ διά τούτο γένοιτο, πόσον έστ\ τδ

διάφορον τής σάρκινης τε καΐ χοϊκής διανοίας, πρδς

τήν ύψηλήν τε και έπουράνιον.

"Εστι μεν ουν έκ τοΰ προχείρου μακαριστδν ύπο-

λαβεΐν έκεΐνο τδ πένθος, τδ επ\ πλημμελήμασι κα\

άμαρτίαις γινόμενον, κατά τήν τοΰ Παύλου περί τής

ϋϊΐ, ιιοη 6888 ιιηηηι ΐΓίδΙίΐίχ δρεείειη, εε(1 βΐίβηι Β λύπης διδασκαλίαν, τοΰ φήσαντος, μή εν είναι λύπης

είδος, άλλά τδ μεν χοσμικδν, τδ δέ κατά θεδν ένερ-

γούμενον. ΚαΙ τής μέν κοσμικής λύπης, θάνατον

είναι τδ Ιργον · τήν δέ έτέραν, σωτηρίαν έκ μετα

νοίας τοις λυπουμένοις έργάζεσθαι. Τφ δντι γάρ οϋχ

έξω τοΰ μακαρίζεσθαι τδ τοιούτον τής ψυχής πάθος

έστίν, όταν έν αίσθήσει γενομένη τοΰ χείρονος, τ',ιν

έν χαχία βίον άπολοφύρηται. Καθάπερ γάρ έπ\ τ<"ν

σωματικών άρρωστημάτων, οΓς άν πάρετον έξ έπη-

ρείας τινδς γένηταί τι μέρος τοΰ σώμα·πκ, σημεϊον

τοΰ νενεχρώσθαι τδ παρειμένον ή άναλγησία γίνεται ■

ει δέ κατά τινα τέχνην ίατρικήν ή ζωτιχή πάλι*

αΓσθηιις έ-αναχΟείη τω σιόματι, χαίρουσιν ήδη π*

ηιιίϋειιι ηιυικίϊηβπι, βΐίβηι νεΓΟ ςπχ δεειιηιΐιιηι

Οοιιηι ΓερΓΧδεηΙείυΓ. Λε ηιυικΐ3π»ιτι ςιΓκΙβπι ΐπ-

8ϋι'ΐ3ΐη ηιοΠΊδ εβεοίπεειη εβδβ, 3ΐΐεΓ3ηι νετο ρεΓ

ραεηίΐεηΐίβηι 83ΐιιΐβιη οοηΓιεβΓβ ηιοΒΓβιιΐΊοιίδ. Ν»ηι

ΓενεΓα ηοη ροΐεεί ηηη οεβίβ ]υ(1Ίε3ΓΪ Ιαΐίβ αηίπι*

ρθΓΐιΐΓΐ>3ΐίο, ευιη,3ηίηΐ3<1νεΓ80 εο ςηοΛ (ΙεΙεηιΐδ 881,

νίιπηι νίιίθ83ΐη (ΙερΙοΓβΐ. 0ιιβηΐ3<1ιηοι1ιιιτι βηίηι ίη

ΟΟΓρΟΓίδ ΠΙΟΓΟΪδ, ηΐΐίΙ)Ι18 3ΐίφ13 ρ»Γ8 ΟΟΓρϋΠβ 6Χ

νίοΙεηΐ» (|η3(]3ΐη Ιοεβίοηβ ιη!)ί(ΐ3 Γαοΐα ΓοβΓΪΐ, ίιιάΌ-

ΙεηΓο 3Γ(ζΐιιτιεηιο εβί, ιτίογΙιι»γπ βίδβ Ιη1)'κ1απι 30

ΐ3η^ιιί(1αηι ίΙΙβιη ρηποιη ; 86(1 δί 3Πε ςιΐ3(Ι»ηι ηιε-

ά'ιζα ν'ιΐβϋδ (Ιβιιυο βεηβηδ εοΐ'ροπ Γ88(ίΐιι(υδ δίι, Ιβιη

• Μ;ι1ΐη. ν, ί!. '· ΙΙεϋΓ. χιι, 22.
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νούντος τοΰ μέρους, αύτός τε δ χάμνων κα\ οΐ τήν ,

θεραπείαν προσάγοντες, τεκμηρίω χρωμενοι τοϋ

πρδς ύγίειαν τρέψαι τδ πάθος, τδ έν αίσθήσει τών

δριμυσσδντων ήδη γενέσθαι τδ μέλος· οδτως έπειδάν,

καθώς φησιν δ Απόστολος, άπηλγηκότες τινές παρα-

δώσι τω κοθ' άμαρτίαν βίω έαυτοΰς, νεκροί τίνες

δντως κα\ πάρετοι τοϋ κατ' άρετήν βίου γενόμενοι,

ούδεμίαν έχουσιν ών ποιοΰσιν τήν αΓσθησιν. Κ: δέ

καθάψαιτό τις αυτών ό ίατρεύων λόγος , οίον διά

τίνων θερμών τε και διακαιόντων φαρμάκων (λέγω

δέ τών σκυθρωπών της μελλούσης κρίσεως άπειλών),

κα\ διά βάθους τήν καρδίαν τω φό6ω τών προσδο-

χωμένων δριμύξειεν, γεέννης φ<56ον, χα\ πϋρ μή

σδεννύμενον, κα\ άτελεύτητον σκώληκα, καΐ βρυγμδν

οδόντων, κα\ κλαυθμδν άδιάλειπτον, και σκότος έξώ-

τερον, καΙ άπαντα τά τοιαύτα, οΤόν τινα θερμά κα\

δριμέα φάρμακα τώ νεναρκηκότι διά τών καΟ' ήδο-

νήν παθημάτων έντρίδων και άναθάλπων, είς αΓσθη

σιν αύτδν άγάγοι τοϋ ένψ ήν βίου, μακαριστδν αύτδν

άπεργάσηται, τήν όδυνηράν αΓσθησιν τή ψυχή έμ-

ποιήσας. Καθάπερ καΙ ό Παϋλος τδν τή κοίτη τοΰ

πατρδς έπιλυσσήσαντα, μέχρις έκείνου μαστίζει τψ

λόγω, ϊως άν άναισθήτως εΐχεν της άμαρτίας ■ έπε\

δέ καθίκετο τοΰ άνδρδς ή της έπιπλήξεως Ιατρεία,

ώς ήδη μακάριον διά τοΰ πένθους γενόμενον, παρα-

χαλεϊν άρχεται, ίνα μή τή περισσοτέρα λύπη, φησί,

καταποθή δ τοιοΰτος. "Εστω δέ κα\ τοΰτο ήμϊν τδ

νόημα πρδς τήν προκειμένην τοΰ μαχαρισμοΰ θεω-

ρίαν είς τδν κατ' άρετήν βίον ούκ άχρηστον, διά τδ

πλεονάζειν πως έν τή φύσει τών άνθρώπων τήν

άμαρτίαν * ταύτης δέ φάρμακον τδ έκ μετανοίας

πένθος άποδέδεικται. Άλλά μοι δοκεϊ βαθύτερόν τι

τών είρημένων ύποσημαίνειν δ Λόγος έν τή* παρατα-

τική τοΰ πένθους ένεργεία, άλλο τι παρά τοΰτο νοεϊν

ΰφηγούμενος. Ε! γάρ μόνην τήν έπ'ι τω πλημμελή-

ματι μεταμέλειαν έπεδείκνυεν, άκολοϊθότερον άν

ήν τους πενθήσαντας μακαρίζεσθαι, ού τους είσαεί

πενθοΰντας · ώς έπΊ υποδείγματος συγκρίσει της έν

■η) νόσφ διαγωγής τοΰς θεραπευθέντας μακαρίζομεν,

οϋ τοΰς είσαεί θεραπευομένους. Ή γάρ παράτασις

της θεραπείας, κα\ τδ της άδρωστίας διηνεκές συν-

ενδείκνυται. ΚαΊ άλλως δέ μοι δοχεΐ καλώς έχειν

μή τω τοιούτω μόνω νοήματι τίθεσθαι, ώς τοΰ Λόγου

τοίς έφ' άμαρτίαις πενθοϋσιν τδν μακαρισμδν νέμον-

ιος. Πολλούς γάρ εύρήσομεν άκατηγόρητον έσχηκό-

τας τδν βίον, κα\ ύπ' αύτής της θείας φωνής μεμαρ-

τυρημένον έπ\ παντί τψ βελτίονι. Ποία γάρ πλεον

εξία τοΰ Ιωάννου ; ποία είδωλολατρεία τοΰ Ηλίου ;

Τί μικρδν ή μείζον κατά τδν βίον έκείνων οίδεν ή

ιστορία πλημμέλημα; Τί ουν; "Άρα έξω της μακα-

ριότητος είναι ό λόγος αύτοΰς ύποίήσεται, τοΰς μήτε

τήν άρχήν νενοσηκότας, μήτε τοΰ φαρμάκου τούτου,

λέγω δέ τοΰ έκ μετανοίας πένθους, είς χρείαν έλθόν-

τας ; Ή άτοπον εΓη τοΰς τοιούτους της θείας μακα-

ριότητος άποδλήτους οΓεσθαι , δτι μήτε ήμαρτον,

μήτε πένθει τήν άμαρτίαν Ιάσαντο ; "Η ούτω γ' άν

*Γη τδ άμαρτάνειν τοΰ άναμαρτήτως ζήν προτιμότε-

Ϊ3 ηυϊ Ιαϋοταΐ, αυβηι ςυί ευηΐΐοοεα) *4πΗθίβΐΓ*οι,

(Ιοίβηΐο ρτη ρατίε καυαεοί, ςυίρρβ εεττίίδδίπιο *τφι-

ιηεηΐο ιιΐβιιΐββι 3(1 δαηίΐαίβηι οοηνβΓίίβββ 86 ιϊιογΙκιπι

βο ηυοιΐ ιηεηιΐκαιη ββοΐΐκ ]ίπι εοβρεπί 63 ψιχ

ίΰίθ>»ηΐ (ΙοΙοΓβπι: Ηα ιιοηηυΙΙί, ροδίςυβπι βιηίδδο

δβοβυ άοΙθΓΪ3, αϊ ίηφιΐΙ Αροδίοΐυδ, ΐι-βάϋάεηηΐ δβ

νϊΐα ρεοεαίπεί, ευπ), ςυοιΐ αΛ νίΐβπι εαη νϊτΐυΐβ

άβ^βικίιιη 3(ΐίηεΙ, ηνβτα ιιίογΙ υϊ ςιιίάβπι ΐη^βΓίοΐί-

ςυε βϊηΐ, ηιιΙΙυιτι βοΓυαι ςυα ΓβείιιηΙ βεηδυαι ηβ-

Ι)6ηΙ. 8β(1 8ΐ ςυϊ8 ββηηο πιειίίειίδ, νείυΐί ςυίΐηίδ-

άανα οαΐϊιΐϊδ ρεηιι-εηΐίοιίδςιιεπιεοΊεβπιεηΐίδ (ΓυΙιιπ,

ίη(]ΐΐ3ΐΐ), ίυάίεϋ ΗοΓΓβηιϋιβ 6ΐ»εβΓ!6ί8 ιηϊηϊβ) βο» ρβΓ-

ΒίΓΪηχβηΐ, 61 ΙβΓΓΟΓβ βΟΓοπ) ςυ* ίη βχδρβείβΐϊοηβ

8ΐιΐ)Ι εοΓ ρεηΐιυβ βχβοβΓίΜτβπΐ, Ιβιτοηηι ^βΐιεηη»,

1(061)1 ςυί ηοη βχ8ΐϋι§υίΐατ, νεπηεπ) ηοπ βηιοπβη-

Ιεπ), 5ΐΓί(1θΓβηι άεηΐίυιη, ρβΓρεΙυυιηηυε ΟβΙιιπ), βΐ

ΙβΙ16ΐ)Γ35 6ΧΐβΓίθΓ68, ει Ιοίίβ υιιΐν6Γ83, νβΐϋϋ οϋ4*

ςυχιίαηι ει ΜΓΪ8 ιηειίϊεβπιβηΐ· νο1υρ1*1)β βϋεεΙΊϋιιβ

Ιοτρεηΐί ΐηΓβΓ6ΐιάο, τεΓονεηιΙοήΐιε, εο υϊΐ^αβ τεάε·

(βηΐ εαπ) υϊ $εηΐΪ3ΐ ίη ςυβ νίΐ3 νεηείυΓ, ϋεβίαιη

βυπι εΟβεεπί, $εη$υ <1ο1ογϊ8 «ιιίπιο ε]ιΐ3 ίη]εεΙο.

ί}ϋοη3ίΙιηο(1ιιη) βΐίααι ΡουΙυβ ευπ) ςυϊ ίη ευΐιϊΐβ

ρ3ΐΓΪ8 άεοβεεηβιιιβ εταΐ, ιαηάϊυ βεηηοηε νβΓίοεΓβΐ

ει ε38ΐί§3( (ΐυβηιΐίυ ρεεε3ΐαηι ηοη 8βηΐίε1)3ΐ : ροβί-

εβςιιβη) αιιΐβαι ο1)]υχ£3ΐίοηί3 ηιειΙίείηβ ηιοΐυδ εταΐ,

ηιΐΜΐ ]3αι ρεΓ Ιυε(υη) οεβίυπι ίβεΐυπ) εοη$οΐ3Γί ίη-

είρίΐ, ηε ηίηιϊο ϋοΙοΓε, ίηςυίΐ ", 131Ϊ8 3ΐ)$0Γυε3ΐυΓ.

Επί βυΐεηι εΐΐβπι ηϊε ηοϋίδ ίη(ε11εεΐυ& 3(1 ρΓοροδί -

Ιβπ) 1>63ΐΐ(υϋίηί$ δρεευΐβΐίοηεηι, ε( αά νϊιβη) ευιη

νΪΓίαΐβ ΐΓ3η$ίξ6ΐιι]3ΐη ηοη ίηυΐϋίδ, ρΓορΙεΓεβ ηυοΛ

Γεϋυηϋεΐ ηυοάβηιηιοάο ίη ηοπήηυπι ηβΐυτβ ρβεεβ-

Ιυηι : ρεεεβιϊ νεΓο Γεηιεύίυπ) 6886 Ιηείυπι εχ ροβ-

ηΊΐεηΐίβ (1εηιοιΐ5ΐΓ3ΐυπ) εβί. ^εά νϊϋεΐυτ ιηίΐιί ΥεΓ-

Ιιυη) ρτοΓυοάϊυβ ηυϊϋϋβιη ςηβηι εβ ηαχ ηιοϋο ϋϊεΐβ

8υηΙ 8Ϊ£ηΐΩε3Γ6, ρβΓ ιΙυΓβοίΙεηι Ιΰεΐυβ ιΐδΐιηι, βΐϊιιϋ

ρΓΧίβΓ ηοε ϊηΐεΐΐίςεηιΐυη) εβδε άοεεηβ. Νβπι «ί δο-

Ιβπ) ρΓβρίεΓ (ΙεΙίοο ΓεδϊρϊδεεηΙίβπ) ίηϋίεβΓεΙ, ιηβςίϊ

εοηδεηίβηευπ) η)3§ίδ(]ΐιβ εοηνβηίβηβ εΓβΐ υι βοβ

<|(ΐΐ Ιυχίδδεηΐ οεβιοδ ]υι1ίθ3Γεΐ, ηοη βοβ ςυί Ιυ^ε-

ΓεηΙ, ςαεηΐ3(1η)θα'υπ), εχεηιρίί ^Γ3ΐί3, εοπ)ρ3Γ3ΐίοιιβ

ε]υδ νίΐχ, ςυκ ευπ) π)ογοο ΙΠΐηβΙ^ΓΐΒΓ, βοβ ςυί

ειΐΓβΐϊ 8υηΐ, ηοη ο,ιπ ρετροΐυο ευτβηΙυΓ, οεβίοβ

)υ<11ε30)08. ΟυΓ&ιίοοΐβ βηΐηι ρΓοτορίΐο, ίοβιιηίκιΐι

ηιιοηιιε ρεΓρεΐυίΐ3ΐβη) ει εοηΐίιιυίΐβίεη) δίηιυΐ ίη-

ι (1ίε3ΐ. Αίςυε εΐΐβπι βΐίβ Γβΐίοηε ηιίηί Γβε(υη) βδδβ

νίάβΙΟΓ, υι ηοη δοευηιΐυπ) ηιιηε δοΐυηι Ίηΐεΐΐεείιιπι

ροηβηιυδ, ςυο<1 ΥεΓουπι ρΓορίεΓ ρεεεβίιιιη Ιυ^εη-

Ι'ιΐουβ οε3ΐϊΐυ(1ΐηεπ) Ιπουβί. ΜυΚοβ ειιίιη ίηνεηίβ-

Π)ΐΐδ, ςιιΟΓυπ) νϊΐ3 Ϊηεα1ρ3ΐ3, ηυΙ1ϊ$(]υε εητηίηϊοιιβ

οοηοχίβ, 3ΐςυβ ίρδϊυβ βάεο άΊνϊη» νοείδ ΐεβίίπιοηΐσ

ευ]ιΐδ((υβ νίΓΐυΙίδ ηοηιίηε εοη)π)εη(ΐ3ΐ3 Γυίΐ. Νβογ

ςιΐ33 3ν3ΓΪΙ)3 Ιοβπηϊδ ? ηυίδ δίηιυΙβοΓΟΓίιη) ειιΐίυ»

Ε1ϊ«? φιοά ρβΓνυπ) 3υΙ πιβςπυιη ίη νί(3 ίΙΙοΓυηι

ηίδίοπα ηονϋ (ΙεΙίεΙϋΐη ? Ουίϋ εΓ^υ ? υΐηιιη ϋεβίΐΐϋ-

Αΐοϊβ εχρεΓίβδ εο$ «Μβ δεπηο ροηεΐ, ςυί ηεε ιο ίηί-

Ιϊο ρΓΟΓΒαδ εεςίΌΐηνβηιηΐ, ηεε τειηειίίο Ιιοε, ΙαεΙη,

ιηςιααη), εχ ροεηϊιεηΐία, οριιβ η3θυεηιηΙ? 3η»1)β0Γ·

" II Οογ π , 7.
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άΌπι ίυεπί Ιηΐβδ α άίνιηα 1>63ΐϊΐα«1Ίηβ ΓβρβΗβΓβ βΐ Α Ρ°Λ ε! μόνοις το!; μετανοοϋσιν ή τοϋ Παρακλήτο^

βΙϊβΠΟδ 3Γΐ>ίΐΓ3Γί, ςοίβ πβαοβ ρροοανοππιΐ, 116(|0β

ΙιιοΙιι ροααίιιιιι 33ΐΐ3,νβτοηΙ ? 3η 1)30 ΓαΙίοηβ δβηβ

ρβοεοΓβ, ςιιαιη δίηβ ρεεοβίο νίνβΓβ ρΓ%δΐ3ΐ)ί1ίηδ

ίοβπΐ, «ί $<>ϋδ ρα!ΐιίι«ιιΐίΙ»ιΐϋ εί ΓβδίρίδεβηΓιουδ «ι·;ι-

ΙΪ3 εοαιοΐαΐοηβ ΐΓΐϋιιϊΙυΓ ? Βΐαίϊ βηίηι, ίηςυίΐ, ψά

Ιαραιί, ηηοηίαηι ίρ$ί οοη$οΙαΐίοηεηι Μΰίρϊβηΐ. Ετξο

ηοο3(1 φ* ΐίοι ί ροίειίΐ, 5βςιιβηΐε$, πι ίηςοίΐ II;»—

χάρις άποκέκλήρωται ; Μακάριοι γάρ, φησ'ιν, οΐ

αετθονττες , δ-ι αύτοί 3ΐαραχΛηθι\σονται. Ούχοΰν

ώς έστι δυνατόν έπόμενοι, καθώς φησιν ό Άμ6α-

κοϋμ, τω έπ\ τα υψηλά έπιβιβώντι, πάλιν την έγκει-

μένην διάνοιαν τοις είρημένοις άναζητήσωμεν, ώ$

άν μάθοιμεν ποίια πίν&ει πρόκειται ή τοϋ Πνεύματος

τοΰ άγιου παράκλησις.

1>Η6υε, εοιη αυί 3ά 8ουΙίηιί3 ηοδ βνβΐιίΐ, ΓΟΓβοβ δβηίβηΐίβηι αο»; εοηΐίηεαίΟΓ ίη 1ιΪ3 υ€γ1>ϊ8 ίηνβδίϊ-

Κ?ιηιι$, ο ι <1ί603ΐιιυβ ηοί ΙοεΙοί εοη&υΐαΐίο δβηείί δρίηΐιΐδ ρι-οροβϊΟ 8)1.

νίαβ»ιιΐΜ3 ί^ΐΐΜ ίιι νίΐϊ Ιιαιηαηα, ρπιηυπ) οπιηίηηι, Σκοπήσωμεν τοίνυν έν τη άνθρωπίνη ζωή, τ£ ποτε

(•(α'κΐ, ΐαη(1επ> ίρ50 Ιιιείιιβ δίΐ, νεΙ οΙ» ςυβδ Γβδ εοη- πρώτον αύτδ το πένθος έστί, χα.\ έπ\ τίσιν συνίστα-

Λρ.Ιλιγ βΐ εοηΐι·3ΐ»ϋΙΐΗ\ Ει^ο ηΐ3]>ίίε$1ιπη ί<1 οηιηίϋυβ ται. Ούκοΰν πρόδηλον απασιν τ6 τοιούτον, 2τι πένθος

εβί, αποο" ΙοεΙοδ δίΐ Ιπδΐίβ βηΉηί ΗβΙ/ιΙιΐδ 81 ββεοΐοδ, έστ\ σκυθρωπή διάθεσις της ψυχής, έπ\ στερήσει

ΐ]θί βΐϊίδΐίΐ ρτορίβΓ ρπνβΐίυηβιη Γβϊ 3ΐϊεη]υ8, αο» τινός τών καταθυμίων συνισταμένη· δπερ έπΐ τών

ρίβεββίβΐ 3εεερΐ3 δίΐ ; ςοί Ιοείοβ ίη Ιιίδ ςιιί οοηι έν ευθυμία διαβιούντων συνίστασθαι χώραν ούκ έχει ■

ΙίΒΐίιϊ.'ΐ νϊΐ3ΐη ΐΓ3η8'ΐ£ΐιη(, εοιίδίδίεηιΐί Ιοειιηι ιιοη οίον, εύπραγεί τις κατά τδν βίον, πάντα κατά £ούν

ΙιαΙιοΙ. Υει·1)ί 03053, ρνυδροΐ'3 βΐίςυίδ ίη νίΐ3 οΐίΐιιΐ"

ΓοΠυηα, οιιιηίϊ ηβςοΐί3 ροΓ Γβδ ]οεοηιΐ3δ εί δεευηάο

εοΓβο Ωουηΐ 3ΐηοε ρΓοεεάΊιηΙ: οιΟΓβ (1β1βεΐ3ΐ«Γ;

οΙ) ΙίηβΓΟδ $ί!)ί ρΐ3εβ( : ρΓΧβίϋϊο ΓΓβίΓοηι ηιυηίΐυδ

ει ΐοΐο$ ε$ι ; ίυείοπίβΐβ ρΓχαΊΐοδ ει Ιιοηοηΐηβ ίη

Γογο ; εη»Γθδ ρπιιε'ιρίΙ>03; ηιείοειιιΐιΐδ αϋνο-δβπίδ;

δϋΐκΐίΐίδ ηοη εοιιίεηιηεικίυδ ; Γβοϊίίδ βηιίείβ, άίνίΐίίδ

ΠοΓβιΐδ, εί ίϊβΰβηι ίο αείίείίβ εί νι»1ιιρΐ3ΐί1)ο$ ΓΓοεη$ ;

ϊΐ)3νίβ εί ]οεοη(1θ8, ηο1Ιϊ$ πιοΐβδίϋβ ρΓεββοβ, εοΓ-

ροΓβ γοΙ)081ο ; οιιιιιίβ εοηίεεοΐοβ ςοχοοηςοε ρεΓ

Ιπιικ ιηοηιΙοηι ίη ρίεΐίο 658β νίάβηΐυτ ; Ιαΐϊδ τε (]υα-

ςιιβ ρΓ3>$εηΐί ρΓ0Γ80β εοιη αείεείβϋοηε 3ΐςοε 1χ-

αύτψ διά τών ηδέων τά πράγματα φέρεται, τϊ| γαμε-

χ?) έπευφραίνεται, τοις παισ'ιν έπαγάλλεται, διά τής

τών άδελφών συμμαχίας ώχύρωται, σεμνδς κατά τήν

άγοράν, τίμιος τοις δυναστεύουσιν, φοβεροί τ<>'ί *ν"

τιτεταγμένοις, άκαταφρίνητος τοις ΰποχειρίοις , φί-

λοις εύπρίσιτος, πλούτω κομών, άπολαυστικος, ήδ'υς,

δλυπος, σθεναρός τω σώματι · πάντα έχων, δσα τί

μια κατά τδν χόσμον τούτον είναι δοκεΐ · ό τοιούτος

πάντως έν ευφροσύνη έκάστψ τών παρόντων έπιγαν^-

νύμενος. Εί δέ τις μεταβολή τής εύημερίας ταύτης

καθάψαιτο, ή διάζευξιν τών φιλτάτων, ή ξημίαν τών

προσόντων, ή τινα πήρωσιν τής σωματικής εϋκλη-

1ϊ(ία ίΐ'οίΐοΐ'. ί>εϋ\8'ι.3ΐί<ιυ3 ηιυΐ3ΐίο ρι·08ρειϊΐ3ΐί3 ηο]θ8 £ ρίας, έκ πονηρός τίνος συντυχίας έπάγουσα, τότε

ϊην38ειίι, 301 ιϋ8]οηεΐίοη«ιη οΙκίΓίδδίπιοπιπι, 3ο(

(ΐ3ηιιιυιιιί3ευ1ΐ3ΐοιιι, αυΐ3ΐί({υ3ηιεοΓροπ8εοπ)ηιθ(1ο-

γοπι εχ 3ΐΊςοο 3(1νεΐ'5θ ^ΐ'3νίςυε ε3$ο Ι3ΐ)ε1'εοΐ3ΐίοηεηι

3(1(1υεεη5, ΐυηε 8ϋ!>(Γ3εΐίοηεοΙ)1βεΐ3ΐηεηΙϊ εοηΐΓ3Γία

βχ$Ϊ8ΐίΐ αΙΕΓεείίο ςιιαιυ ΙοοΙοηι βρρείίαιηοδ. Εγ^ο (ΙεΓι-

ηίΐίο ι^ιι» ρ3ο)ο 3ηΙβε(]ίΐ3 νεΓ3 εβί, ηϊιηΪΓοηι, ηιιοιΐ

Ιοείοδ β'ιΙ 3εεΓΐ)08, »ε (ΙυΙοΓεια οΐρίειι» ηυίάβηι ββη-

«ο& ρΓίν3ΐίοιιϊ8 ε»Γοηι Γεί'ΐιιη ςοίυοβ Ιιοηιίηεβ άε-

1εεΐ»ηΙοΓ· 8ί ίβ'ΙοΓ ϊηιεΙΙεείοιη εβί 3 ηοίιίβ ςοϊ3

5ΪΙ Ιοεϊυδ Ιιυηιαηυβ, 63 ςυα: εΐ3)·3 εί η)3ΐιίΓε8(3 βυηΐ

νίβω ηοοΪ8 ({οαιικίαια αϋ ε3 ςο% ΊξΐιυΓ3ΐιΐυΓ ριιΐβ-

ίαοίϊΐιΐ, υΐ ρεΓ8ρίεοοηι ηοΐιίδ ΓιβΙ ςοίβ βίΐ ΙοεΙοβ

ϊΙΙβ 1)63108 ςιιεηι εοηβεηοίΐοΓ εοηβοΙ^ιίο. Ναπι βϊ

ρΓΐ ναΐίο οοηοΓοίΒ ςο« ουίςυε αύίυβΓίηΐ Ιιιείοιη

ττ5 ύπεξαιρέσει τού εύφραίνοντος, ή έναντία διάθεσις

γίνεται, ήν πένθος προσαγορεύομεν. Ούκοΰν άληθής

δ άποδεδομένος περί αύτοΰ λόγος, ότι πένθος έστ\ν

αίσθησίς τις άλγεινή τής τών εύφραινόντων στερή

σεως. Εί δή, νενόηται ήμϊν τδ άνθρώπινον πένθος,

γενέσθω τις όδηγία τών άγνοουμένων τά πρόδηλα, ώ;

άν φανερδν γένοιτο, τί τό μακαριζόμενόν έστι πέν

θος, φ έπακολουθεί ή παράκλησις. Εί γάρ ή τών

προσόντων άγαθών στέρηίΐς ενταύθα τί> πένθος ποιεί,

ούκ άν δέ τις τού άγνοουμένου τήν ζημίαν άπολοφύ-

ραιτο· γνώναι προσήκει πρότερον αύτδ τδ άγαθδν,

δ τί ποτέ έστι κατά άλήθειαν, εΐθ* ούτως τήν άνθρω-

πίνην φύσιν κατανοήσαι. Λ;ά γάρ τούτο 0"υμ6ή«ετα,ι

τδ μακαριζόμενον πένθος κατορθωθήναι. Οίον γάρ

βΟΒείΙ ίη Ιιοε ιυυηαΌ, ηειηο βοΐεηι ϊ^ηοΐΐ ηοηί ]3- ρ 1ηΝ ίτ:Χ των έν βι0τευόντων, δταν ό μεν έν.

τεχθϊ) τω ζόφω, ό δε τ|5 άπολαύσει τοϋ έξω φωτδς

συνειθισμένος, έξ έπηρείας τινδς κατάκλειστος γένη-

ται, οΰχ όμοίως Αμφοτέρων ή τών παρόντων καθάτ

πτεται συμφορά (ά μέν γάρ είδώς ου έστέρηται,

βαρεΕαν ποιείται τοΰ φωτδς τήν ζημίαν · ό δέ μηδε

δλως έγνωκώς τήν τοιαύτην χάριν, άλύπως διαδιώσε-

ται, διά τήν τροφίαν τοΰ ζόφου μηδενδς έκπεπτωκέ-

ναι τών άγαθών λογιζόμενος " έκ δέ τούτου τδν μεν ή

έπιθυμία τής τοΰ φωτδς άπολαύσεως, εις πάσαν άξει

μηχανήν κα\ έπίνοιαν τοϋ πάλιν ίδεϊν ού έξ έπηρείας

άπεστερήθη· ό δέ καταγηράσει τώ ζόφφ διαβιώι, ]

διά τδ μή έγνωκέναι τδ βέλτιον, άγαθδν έαυτώ τ&

παρδν κρίνων) · ούτω κα\ έπΐ τοΰ προκειμένου νοή

ματος, ό τδ άληθώς άγαθδν κατιδεΐν ίσχύσας, έπειτα

εΐοΓϊΐη ι1ερ1οΓ3νβΓΐΐ : ίρϊΐιω ϋοηοιο εο^ιιοβεεΓβ

ρι·ίυ8-, ςιιίϋ Ι ιηίΐεηι Γ6νεΓ3 δίΐ, Ιιβοιΐ θΐίεηοιη Γυε-

γ'ι(, 3ΐςοε Ϊ13 <1είηε6ρ8 Ιηιηιαϋαηι η3ΐθΓ»>ο εοηδί-

άεΓ3Γε. ΡεΓ Ιιοε εηϊηι αεείϋβι οι 1)εαΐυιιι Ιοείοηι

388ειιο3ΐηοΓ. Οοβίο εηίηι οδΐινεηίΐ ίη ϋι ςαΐ ίη

Ιβηβϋπδ νίνοηΐ, εοπι 3ΐίο$ ηοίϋεηι ίη εαΐί^ίηβ ηβ-

ιΐοββίΐ, »Ιίο8 3ΐιΐβιιι 08οι εχιεΓηαΐ Ιοείδ 388υεΓ30ΐΟ8,

νι ςο3(1»πι εο εόηεΙιΐ808 Γοει ί!, οΙ ηοη εοόεπ» οΙεΓ-

ςοβ ιηοϋο ρΓ3?5βηΐί ίηοοπ>ηιοοΌ εοηιηιονεβίϋΓ.

ί(Νϊηι Ιιίε ηοίάειη, ηοϊ ιιονίι, ςοο οοηιηιοιίο ρΓί-

\3ΐ05 8ΪΙ, £Γ3ΥβΠι 6Χί8ΐίηΐ3ΐ 8886 ]36ΐΟΤ31Π ΙΐΙΟΐδ.:

ΊΙΙβ ν^Γο ςοι ηεε ρβιιϊΐοδ ςοίάειη εο§ηονίι Ιβίβιη

νοίορίαίειη, βίηε πιοΐεδίίβ νίΐβπ» ΐΓβηδί^οΐ, ρτορίεΓ

εαϋΚ'ιιιίδ οδοηι εοηδοείοηι ηοΐΐο 86 ηοηο εχείάίδϊβ
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τήν πτωχείαν της άνθρωπίνης φύσεως κατανοήσας, Α ριιίαηβ ; αΐηιιο εχ 1)30 Γ6 αβοίύΥΐ, ιιΐ Μΐβπιηι ο,ιϊϊ-

έν συμφορά τήν ψυχήν πάντως ϊξει, τψ μή είναι έν

τω άγαθώ έκείνω τδν παρόντα, βίον, πένθος ποιού

μενος. Ούχοϋν ού τήν λύπην μοι δοκεϊ μακαρίζειν ό

Λίγος, άλλα τήν είδησιν τοΰ αγαθού, % το της λύπης

πάθος επισυμβαίνει, διά το μή παρεϊναι τω β!ω τδ

ζητούμενον.

4βκι Ιαείβ ββοδ ιΐβδίάεπιιιη ηίΙιϊΙ ηοη ιποΙϊγϊ ει β*-

00£ί(3Γβ 00§»1, φ10 ΓϋΓΙΙΙβ νίΐΙβΓβ ϋοιιΐίης»! ί(1 φΙΟ

ρβΓ νίηι ρηνβΐιΐδ β8ΐ ; «ΙΐβΓ νβΓΟ ρτορίεΓββ ςυο(1 ίιί,

ςυοό" ηιβίίιΐδ εβί, ίβηοΓβι, \ά (]υο<1 βίΐιί »(1ι>ίΐ υοηυηι

βδδβ ]υιϋθ3η«, ίη οαΐίςϊηβ νίΐβιη ΐΓ3ΐΐ3Ϊ;βιΐ8 εοηβο-

ηεδβεΐ.) Ιΐίιΐβιη δβ Γββ 1ΐ3ΐ>εΙ ίη ριοροδίιβ δεηΐε.ηΐϊ»

•Ια,οβ ίηίεΙΙβίΐυ; φιί ΐϋ ηυοά νβΓβ ϋοηιιαι βδΐ, νίιΐβτο ροΐυίΐ, άείηάβ 6(;βδΐ3ΐβηι ηιιπΐ3ΐιχ ηαΐυτχ βηίιη-

βάνεηίΐ βίςυβ εοιΐ3ί<1εΓ3νίι, α,ιιηδί ε*ΐΗΠΐίΐ3ΐβ βεοβρί» ίιί 3ηϊπιο ιβ ρίΛηο 3πΊίοΐ3ΐ)ίΐ 61 εχοπιείβΐιίΐ,

εο (|υοι1 ίη ϊ 1 Ιο Ιιοηο ηοη νεΓδβΐητ, ρπΒΜηΙβηι νϊΐίβ δΐηΐιιιη, Ιυείυηι εβδβ άυεεηι. Εγ£0 ηοη Ιπδΐίΐίβιιι

ΙιβϊΙ.ιιη (ΙυεοΓβ νεΛυηι ιηίΐιί νίιΐβΐιιι·, βειΐ οοςηίιίοηεηι βΐ δείεηΐίβιη οοιιί, οιιί βηίηιί ι1ο1ογϊ5 ηΓ-

ίεοΐυβ αοεβάίι ; ρι·ορΐοΓβ3 ςυοά ίά, ηυοιΐ ςιιχΓίΐιΐΓ, νϊΐίε ηοη 3<ΐ8ίΐ.

Άκόλουθον τοίνυν έξετάσαι τί ποτβ &ρα έστίν ^πι νει·ο εοηδεηιιεηδ εΐ ρΓΟίίηιπΜ ίυεΓΪΙ ίηνββίί-

έκεΐνο τδ φως , φ τδ ζοφώδες τούτο της άνθρωπίνης β Β81-6· 1"* ·3Π(1εηι III* βϊΐ υΐίςυβ Ιιιχ, ηυβ οΙιβευΓ»

φύσεως σπήλαιον έν τώ παρόντι βίω ού καταυγά- Ιιχο Ηυπιβηχ η»1υπβ βρβίυηοα ιη ρΓΧδβηΙί νίΐβ ηοιι

ζεται. Ή τάχα, ού προς τδ άνήνυτόν τε καΐ άκατά-

ληπτον ή επιθυμία βλέπει ; Τίς γάρ έν ήμϊν λογισμδς

τοιούτος, ώς άνιχνεΰσαι τοΰ ζητουμένου τήν φύσιν ;

Τίς έξ όνομάτων τε χα\ ρημάτων σημασία τοιαύτη,

ώς άξίαν ήμ?ν Ιννοιαν τοΰ ύπερχειμένου φωτδς έμ-

ποιήσαι ; Πώς δνομάσω τδ άθέατον ; Πώς παραστήσω

τδ αϋλον ; Πώς δείξω τδ άειδές ; πώς διαλάβω τδ

άμέγεθες, τδ άποσον, τδ άποιον, τδ άσχημάτιστον ;

τδ μήτε τόπω, μήτε χρόνψ εύρισκδμενον ; τδ έξιότε-

ρον παντδ; περασμοϋ, χα\ πάσης οριστικής φαντα-

βίας ; ου ϊργον ζωή, καΐ ή πάντων τών κατά τδ άγα-

ΰδν νοουμένων ΰπόβτασις ; περ\ 8 πάν ύψηλδν νόημά

τ» και δνομα θεωρείται ; Οεότης, βασιλεία, δύναμις,

άϊδιδτης , άφθαρσία, χαρά τε και άγαλλίαμα , καΐ

ΐ II ιι ηιϊ πγ» Ιιί γ. ΝιιηςιΓκΙ 3(1 ί(1 ΓοΓ8ΪΙ»η, ςιιοιΐ πεε εχ-

ρεαΊι-ί, ηβε βχρίίοηπ, ηεε οοπορτβΙιβικΙΊ ροίεβΐ, επ-

ρί(1ίΐ3β βρεείβΐ ? Οηϊβ εηίιη ίη ηο1)ί8 εο^Ίι^ιίο εοη]«-

εΐυΓ3νε Ιαΐίβ ββΐ, ιιί ίηνβδίί^βΐ *)α8 ήυοα' ηυίεπίϋΓ,

η3(ιΐΓ3πι? ςίΜβ εχ ηοπιίηίουδ ροτίΐθΓ 3ε νειυίδ 8Ϊ-

§ηίΓιο3ΐϊο εοηβίαη» Ιαΐίβ βδΐ, υΐ «Ιίςπαπι η ηοΐιίι

δπρεΓη* Ιυείδ ηοιίιίηηι ίη^εηβΓεΙ ? ςυηηιοιίο ηοηιί-

η;ι!)θ Μ (]ΐιο(1 δρεείβη ηοη ροΙβδίΤ ηιιοιηοϋο βα^β-

Γ3ΐη 3ΐι]υβ εχριίιιΐ3ΐη Ίά ηυοιΙ πιβίεπεί εχρεΓδ ββΐ!

ςιιοιηοάοοδ(6η(]3π) ίιί, ςιιοιΐ νίβαιη ε(ϊιΐ{;ίΐ ? φΐοηιοιίο

εοπιρΓβΙιεηιΙβηι ίιί, ςιιοι) βπρβηΐ οηιηβηι ηιαςιιίΐυ-

άίηΐ'πι ? ΐ]ΐιοι1 δυο ηυ3ηΙί(3(εη), βυη ηιΐ3ΐίΐ3ΐεηι ηοη

εβ(ϋΐ? ηιιοιΐ οΠπι«ί, ηαοο" βδδίιηϋηπ ηοη ροΐβδίϊ

ηιιοϋ ηβςυβ Ιοεο, ηβςιιβ ΙειηροΓβ άερΓεΙιεηϋίΙϋΓ ?

πάν δτι πέρ εστίν έν ΰψει νοούμενύν τε κα\ λεγδμενον ; ηιιο(1 εχείάίΐ οηιηβηι Γιιηίοιίοηβπ), βΐ οηιηβηι ιΙβΠ-

Πώς τοίνυν Ιστι χα\ διά ποίοΛ» λογισμών τδ τοιοΰτ·ν ηίΓιναιη ϊιηβ^ΊηαΙίοηβηι ? 0«]ϋ8 ορυ8 βδΐ νίΐ3,

ήμών άγαθδν ύπ' δψιν έλθείν, τδ θεώμενον χα\ μή οηιηίΐΗηςυβ ο,υίε ρβΓ υΟηυηι ΐηΙβΠίριηΙιΐΓ, ·αΜ«Π-

βλεπ<5μενον ; Τδ πάσι τοις οδσι τδ είναι παρεχόμενον ; ΙΪ3 ? οΪΓεβ ςυο<1 οηιηίδ εο^ΐΟΙι'Ο, οηιηίδ Ληίηιϊ οοη-

αύτδ δε άεΊ δν, χαΐ τοΰ γενέσθαι ού προσδείμενον ; εβρίιΐδ βΐ ίηΐεΐίβεΐυδ δΐιοΓιιηϊδ νβΓδβίαΓ ? οιηηβ ηο-

ηιεη ηΐΐιιηι εοηβίο'βΓβΙυΓ ? ϋβίΐίβ, Γβςηιιηι, ροίβηΐίβ, χΐβΓηί(3δ, ϊηοοΓπιριίοίΙίΐβδ, ςβοάίυηιηυβ ΠβΧ8ΐιΙ-

'βΐ'ιο, βΙ οπιιιβ ηυοιίειιηςυβ ΐη αΐΐίΐυυ'ίηβ Ιαιη ίηΙε11ί£ί(υΓ, ςυβηι (ΚεΙινγΤ Οιιο ίςίΙυΓ ηιοιίο, (]ΐιίουδνβ

εο^ίΐΛΐίοιιίΙχίΗ, β]υδηιοάί ηοϋίδ Ι>οηυπι βηΐβ οευΐοβ ροηϊ ροδδίΐ, ςυοα* δρεεΐ3(υΓ εΐ ηοη εβΓηϊ(υΓ? ηαοο!

Γβϋυδ υιιίνβΓδίδ ΓβοιιΙΙβΙεηι, υΐ δίηΐ, ρΓχόεΙ, ίρδυηι νεΓΟ δβηιρεΓεδΙ,ηβηυβ υΐ εχδίδίβΐ βιηρίίυδ ορυδ ΙιαίιοΓί

Άλλ' ώς 5ν μή μάτην δ λόγος κάμνοι τοϊς άχωρή- ΎεΓϋηι ηβ θΓ3ΐίο ΓΓϋδΙΐ'3 ΙβυΟΓεί, ίη Γβυυβ 03-

τοις έαυτδν έπεκτείνων, τών μέν υπερκειμένων άγα- ρΐιιηι ηοδίΓυπι 8υρβΓ3η(ίηιΐ3 βιιίΐεηιΐο Ββδβ ϊηίβη-

θών τήν φύσιν, ώς άμήχανον δν τδ τοιούτον ύπδ

κατάληψιν έλθεΐν, πολυπραγμονοΰντες παυσώμεθα,

τοσούτον μδνον έχ τών ζητηθέντων χερδάναντες, δσον

δι* αύτοΰ τοΰ μή δυνηθήναι κατιδεϊν τδ ζητούμενον,

Εννοιάν τινα τοΰ μεγέθους τών ζητουμένων άνατυ-

πώσασθαι. "Οσψ δέ τής γνώσεως ήμών ύψηλότερον

βΐναι τδ άγαθδν τή φύσει πιστεύομεν, τοσούτω μάλ

λον τδ πένθος εν αύτοϊς έπιτείνωμεν, δτι τοιοΰτδν

έστι κα>. τοσούτον τδ άγαθδν, ου διεζευγμένοι τυγχά-

νομεν, ώς μηδέ τήν γνώσιν αύτοΰ χωρεΐν δύνασθαι.

Τούτου μέντοι τοΰ ύπεραίροντος πασαν δύναμιν κατα-

ληπτικήν, έν μετουσία ποτέ ήμεν οΐ άνθρωποι · καΐ

τοσούτον ήν έν τή φύσει ήμών έχεΐνο τδ άγαθδν τδ

ύπέρ πάν νόημα, ώς άλλο έχεΐνο τδ άνθρώπινον είναι

δοχείν, τή άχριβεστάτη δμοιώσει κατά τήν είχόνα

τοΰ πρωτοτύπου μεμορφωμένον. "Α γάρ νΰν περ\

έχείνου στοχαστιχώς θεωροϋμεν, ταϋτα πάντα καΐ

περί τδν άνθρωπον ήν, άφθαρσίιχ τε χα\ μαχαριότητι·

χα\ τδ αύτοκρατές χαΐ τδ άδέαποτον, τό τε άλυπον χα\

Ρατηοι.. Οκ. χυν.

υΌηδ, δΐιρείΊίοπιηι ηπίο'ειη οοηοηιπι η3ΐιΐΓ30), ειιιη

ΓιβΓί ηοη ροβδίΐ, υ( β]ιΐδηιοιΓι ςιιίδρίβηι εοπιρΓβηεη-

8ίοηί 8ΐιυ]Ίοί3ΐιΐΓ, ουτίοδβ οι αηχίβ ίηςυΪΓβΓβ

δίηβηιυδ, Ιαηίπιη ιΙιιηΐ3Χ3ΐ εχ ςυχβίΐίδ 1υοΓ3ΐί, υί

ρεΓ ηοο ίρβιιιη , ηυοά ηοη ροδδυηΐϋδ ρβΓδρίεβΓβ ίιί

(]υοι! ηυΧΓίηιυδ, βϋηυίηι ηοΐίΐίβη πια^πίΐυείϊηϊβ Γβ-

πιηι, άβ (μπϋυδ ο,ιιχγιΙπγ, ίη ηηίιηο ίοηηεπιιΐδ ε(

ίηι.ιςίηειη α γ . ^υβηΐο 3υ1επι εο^ηίΐίοηβ ηο$ΙΓ3 3ΐ(ϊϋ8

ίΙΙιιιΙ εδδβ Π31Ι1Γ3 Ιιοηιιπι ΟΓΐ'ιΙϊιηιΐδ, ΐηηΐο ηκιρίί

Ιιιείυ·» ίη ηοΜδ Ίηΐεηά'βπιυδ ει 3υ;ε3ΐηυ8, ςυο<1

Οίε 30 (3η1υηι δίΐ υοηιιηι, 3 ψιο ι1ίδ]ιιηοΙϊ βυπιιΐδ,

ιιί ηε εθ£ηίΙίυηεπι ηυίάβπ) ε]υδ εηρβΓβ ροδδίηιυδ.

ΥεπιηιίΛηιεη Ιιιι]ϋ8 οοηί, ςυοϋ δηρβΓβ! οηιηεηα νίιιι

εοιηρΓβΙιεηιΙεηάί, ηοδ Ηοηιίηεδ οΐϊιτι ρβηίοίρββ 6Γ3-

ιηιΐδ : 30 Ιαηΐιιιη εΐ'3ΐ ίη η;ιΐιιτα ηοδίΓ» ϋοηυιη ίΐΐυιΐ,

ιμιοιΙ δυρβΓβΙ οηιηβηι οοςίΐ3ΐίοηβιη β( ΐηΐβΐΐβοΐαηι,

υΐ αΙΙβΓϋιτι ίΐΐιιά ήυιικιηιιπι 1>οηαιη «336 νίιΙβΓβΙιιτ,

εχηυίβίΐίδδίηια ρίειιίδδίπιβηυβ 333ίιηίΐ3ΐϊοηβ 3ΐ(]ΐιβ

ίιιιίΐ3ΐίοηε α<1 ίηΐ8|;ίηειη ριΊηΜΐί ει ΟΓίβϊηηΙϊβ
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εχεηιρΐ3ΐΊ3 ΓοΓΠΒβΙϋΠ». Ναπι (|ιι;ε ηυηε (1θ ίΐΐο ρβΓ Α άπραγμάτευτον της ζωής, χα\ ή έν θειοτέροις δ·.α-

εΟη]6*Ιι1Γ35 & ρΐ'<' πΙ;ιπιπ Γ 81 ϊιιι:ι^ίιι;ιιιιιΐΓ, ΙίΧΟ Οίπηία

ΐ'Ίι ο» ηοπιίηεπι α,υοφίο ΟΓηηΐ , ίηεοιτιιρΐίΙ)ίΙίΐ33 βί-

ιηιιΙ εΐϋβηΐίίικίο, ρΓορπα εί 3 ηιιΙΙίιΐδ βΐΐεπιΐδ 3ιΊμΙγϊο

(Ιοηιίη'ονο ρεηάεηβ ρο(β$ΐ3$, νίΐα ηηΐίίδ ηε§οΙϋδ

ιηιρ1Ϊ03ΐ3, ηυΙΙίδ ηΊΟΐε,δΙϋδ, ιπιΐΐϊ ΟΒ^ΓΪΙαιΙϊηϊ οΐ)-

ηοχΪ3, $(3ΐίοηυβ αυ^υίΓιΟΓ, 3ΐςηε ίη Ιοοϊβ (Ιίνίηϊβ

νΐΐ:ι: ΐΓβάΊιείίο, Γηου1ΐ3δ ίΐεπι 3ρει·ΐ3 βϊπιυ! αε ριιτα

ηιεηΐε, οηιηί νείηηιεηΐο ΟείΓβείο, 1>οιιιιηι εοη-

Ιικ'ΐκΐί. Ηχε βηίηι οηιιιία ηουίδ Ιϊΐκτ άε εΓεβίίοηε

ιηιιηϋί ρεΓ ;εηί§ιιι:ιΐ;ι ρβυοαφίο νειΊ)3 (εε(3 3ΐ<(ΐιε

ίηνο1υΐ3 δί^ηίΓιεαΙ, «Ιικιι ηίΐ Ιιοηπηοηι 3ά ίιηαβίηιιιι

Πει εΙΓιείιιιη 3ε Γοπη^Ιυσι εβδε, εί ίη ρ3Γ3άίδο τ'ι-

χίββε, ίΙΓκμιι; 83ΐίδ ει βηβΐίδ ίη αείίείίδ 88δε υδίπη.

Ρογγο ρΐ3ηΐ3Γυηι ίΙΙαπιηι ίΓυείυδ, νϊΐα, οο£ΐιίιίο,

δείεηΐίβφΐε ε( τε$ δίηιϊΐεδ βυηΐ. 8ί ί^ίΐιπ' Ιιχε ίη

ηο1)ί$ ΐ'κιηΐ, ςυί ίίειϊ ροιε$ι, ιιΐ οαίαιιιίΐαΐί ιιΓκμιβ

ηοη ίη^ϋΐηΊδΟΛί, δί ςυίδ Ικιιιε ρηεβεηΐεηι ηιί86ΓΪ3Πΐ

ευηι ϋε»1ϊ1υ(1ίηβ ΐ 11α , ι\ιιχ Ιυηε ΓιΓιΐ, εοιηρητοί, 31-

ΐ|υε εχ 3(1νεΓ$ο εχ3πιίηε( βχουΐϊαΐηιιβ ? βΐΐιιιη ϋε-

ρΓεδδυηι ββΐ; ({υοιΐ ;>ι1 ίπιαξίηεη) εοβίεδίίδ ίαείιιιη

6Τ3Ι, ίη 1ειτ3ΐΐ) τεύαείαιη ββΐ; ευί Γε§ηυηι «Ιββίΐ-

ηαίιιηι εΓ3(, ίη δεΓνίΐυίβηι Γεάαβίυηι εβί ; (]υηά 3(1

ίιηιηοΐ'(3ΐί(3(επι εοηάΊΐιιπ) ογλΙ . ηιΟΓίε εοιταρΙυηΊ

εδί; α,υοό". ίη ϋβΐίείίβ ρ3Γ3(1Ϊ8ί άΥ£ε1>3ΐ, ίη Ιιοε ηιοι-

1>Ϊ8 εΐ ΙβηοπΙιιΐδ οΐιηοχίιιηι ρΓΧίϋιιηι ΐκκίικ ΐυηι εβί;

ςυο(1 ίηιρ3ΐί()ϊΙί(3ΐί, ηιι11ίδΐ|ΐιε 3θεεΐ'1>υδ ει χχηΐυ-

(1ίηί1)υ8 38£ΐιεΐϋπι εΓ3ΐ, εβίβιηίίοδβιη, Ιϊίβίίειη ει

εαάηεβιη ίηνίεεπι νίίβηι βοεερίΐ ; ςυοά ηιιΙΠιΐδ (1ο-

γωγή · καΊ τδ γυμνϊ] τε χα*, καθαροί παντδς προκα-

λύμματος τη διάνοια πρδς τδ άγαθδν βλέπειν. Ταύτα

γάρ πάντα δί' δλίγων βημάτων δ της κοσμογενείας

ήμϊν ύπαινίττεται λίγος, κατ' εικόνα θεοΰ λέγων

πεπλάσθαι τον άνθρω-ον, καΐ έν τω παραδείσω ζήν,

κα\ των έκεΐ πεφυτευμένων κατατρυφαν. Των δέ φυ

τών έκείνων καρπός, ζωή κα\ γνώσις κα\ τά τοιαΰτά

έστιν. Εί δέ ταΰτα έν ήμϊν ή\ι, πώς ουν Εστι δια συγ

κρίσεως άντιπαραθεωροΰντα τη* τότε μακαριότητι

την παροϋσαν νϋν αθλιότητα, μη έπιστενάζειν τϊ)

σύμφοροι· το ύψηλδν τεταπείνωται · τδ καχ' εικόνα

τοΰ έπουρανίου γενόμενον, άπεγεώθη ■ τδ βασιλεΰειν

τεταγμένον, κατεδουλώθη· τδ εις άθανασίαν κτισθέν,

κατεφθάρη θανάτω · τδ έν τρυφη τοΰ παραδείσου

" διάγον, εις τδ νοσώδες κα\ έπίπονον τοϋτο μετωκίσθη

χωρίον τδ τ?) άπαθεία σύντροφον. τδν έμ-αθή κα\

έπίκηρον άντηλλάξατο [ίίον " τδ άδέσποτόν τε καΙ

αύτεξοώσιον, νΰν ύπδ τοιούτων και τοσούτων κακών

κυριεύεται, ώς μηδέ (5άδιον είναι τους τυράννους

ήμών άπαριθμήσασθαι. "Εκαστον γάρ τών έν ήμϊν

παθών, οταν έπικρατήση, δεσπότης τοΰ δουλωθέντος

γίνεται · και καθάπερ τις τύραννος καταλαβών της

ψυχής τήν άκρόπολιν , δι' αύτών τών υποχειρίων

κακοί τδ ύπήκοον, ίιπηρέταις τ&ΐς ήμετίροις λογι-

σμοΐς πρδς τδ δοκούν έαυτώ καταχρώμενος · ούτως

δ θυμδς, ούτως ό φόβος, ή δειλία, τδ θράσος, το

κατά λύπην τε κα\ τδ καθ' ήδονήν πάθος, μίσος, ϊρις,

άνέλεος, άπήνεια, φθόνος, κολακεία, μνηιικακία τε

ηιίηίο δηυ]βε1υηι, ςυοιΐ βιιί ]ϋΓΪ8, βαχ ροίεβίβΐίδ, _ κα\ άναλγησία, κα\ πάντα τά κατά τδ εναντίον έν

• ι ·. ·· · . . ,» . ■ » .Τ.. ' . 1 Λ ' 1 Γ _ \ &
βυΐ 3Γΐ)ΊΐΓϋ 6ΓαΙ, ηυιιο 3 Ιοί &ε Ι3ΐί1>υδ ηιαίίδ ΐεηβΐιιτ

ουηοχίυηι, υΙ ΐνΓ3ηηοβ ηαδίΓΟδ (ϋΟΙοίΙβ δίΐ εηιι·

ιηβΓ3Γε. (ίϋίνίδ οηίηι εοΓυηι, ςαί Ίη ηο1)ίδ βυηΐ,

αΒβεΐυβ, οαιη ρΓχνβΙυεπί, άοηιίηιιβ δυΐιβεΐί βΐ ίη

δ6ΓΤΪ(υ(εηι ΓεχΙβεΐί εχδΐίΐίΐ. Αο νεΙαίί ΐ)Τ3ηηιΐ8

ηυϊβρί&ια »Γθβ «ηίηιί οεευραΐ3, ρβΓ ϊρβοδ 8ΐι1)(1Ίΐο$

νεχβΐ 3ε 3ϋΓΐ£ΪΙ οϋεάίεηΐεδ, ηιίηίδίηδ αιΙ ίϋ, ηαοά

εί ρΐαβϊίαιη Γαβτϊΐ, ηοβίηβ εο£ίΐ3ΐίοηίυυδ Βΐιυΐεηβ:

δίε ΪΓ3, 8ίε ηιείιΐδ, δίο Ιίπιίι1ί(38, βίε »υ(1:ιεί:ι, χξή-

ΐυάίηϊί ρατίΐβΓ εί νοίυρίβΐίβ βΒεεία», 0(1ϊυιη, εοη-

Ιεηΐίο, ίιηιηίδεΓίεοηΙΊ», βχνίιία, Γοτίΐβδ, ίηουηιβηί-

Ι38(|υε, ίην'κΓΐΒ, 38βεη83ΐίο, ίη]αΓί3πιιη Ιεηβχ ιηε-

ηιοΓίβ ρητίΐβΓ ει ίη(1οΙεηΙΪ3, ει οπαηββ, α,ηί ρβΓ

εοηίΓατίυηι ίη ηουίί ΐηΙβ11ί{αηΙαΓ 30εεΙιΐδ εί ρβΓ-

ΐιΐΓΐ)3ΐίοηεδ, ΙνΓβηηοπιηι ηιιοηιηκίβιη 3ε (Ιοηιίιιο-

Γυηι, ριό δυο ϊηιρβΓΪο αηίπιαηι νβίαϋ εαρίίνηιη

ηιΐ3ΐτκΐ3Πΐ βυύίβεηΐίυπι, εηυηιοΓαΐίο εβί. Οιιοά &ΐ

<]υίδ εΐίβηι ρεΓρεηϋβΐ εβίβιηίιβιεδ εοΓροΓΪδ, ςιιίυιΐδ

η3ΐυΓ3 ηο3ΐΓ3 εοηΠίεΙίΙΟΓ ει ίιηρίίεαία 'εδί, Τ3ΓΪ38,

ίηηιοπι, ει ηιυ1ιίηΐ0(]38 πΐ0Γΐ>0Γαιη βρεείεδ, ςιιοπιηι

υιηιιίυηι εχρεΓδ εί ίιηιηυηβ εΐ'3ΐ άΙ> ίηίΐίο ^εηπδ

Ιιυιηαηιιηι, πιυΐΐο βΙιιιηάβηΐίοΓεδ 1αθΓγπια5 ρΓο-

Γυηύεΐ, όυπι ρτο ΐΜηίδ Γβδ Ιπδίεδ εί βεεΓϋβδ Ίιινί-

εεπι εοηδί(1εΓ3ΐ, ίηεοηιηιοιΙϊεοπιιιιοίΙίδεοιηρβΓβηιΙο

ορροηίι. Ηοε ϊ^ϊΙιιγ ΙβΙειιΙβΓ ει οεευΐΐε (ΙοοεΓβ νί-

(Ιεΐυτ, ηυί ΙυεΙυπι Ίιεαίιιω εδβε ρτχάΊίΛΐ, ηίιιπΓϋΐιι

ιιΐ 3ηίηΐ3 νεΓϋΐη Ιοοηϋΐη ίηΙυββΙαΓ, ηενε ρΓβίδοη-

Ιίδ νίΐίβ Οβυαε ίπιηιεΓ|;3ΐιΐΓ : Γιεπ εηίηι ηοη ροιεβΐ,

υΐ νεί είηβ ΙαεΓγπιΐβ νί ναι, βί ςυίδ άίΙίςεηΐεΓ τεδ

ήμίν νοούμενα πάθη, τυράννων έστί τίνων και δεσπο

τών άπαρίθμησις, τών πρδς τδ ίδιον κράτος τήν

ψυχήν ο:όν τινα δορυάλωτον καταδουλούντων. ΕΙ δέ

τις κα\ τάς περί τδ σώμα συμφοράς άναλογίζοιτο,

τάς τη φύσει ήμών συμπεπλεγμένας τε καΊ συστρε-

φομένας, τάς ποικίλας λέγω και πολυτρόπους τών

νοσημάτων ιδέας, ών πάντων τδ κατ' άρχάς άπεί-

ρατον ήν τδ άνθρώπινον, πολϋ μάλλον πλεονάσει τδ

δάκρυον, έκ παραλλήλου θεωρών άντί τών άγαθών

τά λυπηρά, καΙ άντιπαρατιθε'ις τά κακά τοις βελ-

τίοσιν. Τούτο ουν έΌικεν έν άπο^ήτω διδάσκειν ό

μακαρίζων τδ πένθος, τδ πρδς τδ άληθινδν άγαθδν

τήν ψυχήν βλέπειν, μηδέ τ?) παρούση άπάτη τοΰ

βίου καταβαπτίζεσθαι · ού γάρ εστίν οΰτε άδακρυτ\

ϋ ζην τδν έπεσκεμμένον δι' άκριβείας τά πράγματα,

ο&τε έν λυπηροΐς είναι νομίζειν τδν ταϊς βιωτικαΐς

ήδοναΐς έμβαθύνοντα · καθάπερ έπ\ τών άλόγων τδ

τοιούτον έστιν ίδεϊν · οΤς έλεεινή μέν ή της φύσεως

έστι κατασκευή · (τ£ γάρ έλεεινότερον της τοΰ λόγου

στερήσεως;) α'σθησις δέ της συμφοράς αύτοϊς ουδε

μία, άλλά κατά τινα ήδονήν κάκείνοις ή ζωή διεξ

άγεται · κα\ 6 ίππος γαυριςί, κα\ δ ταύρος κονίζεται·

κα\ δ συς φρίσσει τήν λοφιάν κα\ οΐ σκύλακες παί-

ζουσι, κα"ι δϊασκιρτώσιν οΐ μόσχοι, και ϊκαστον τών

ζιόων έστιν Ιδεΐν διά τίνων τεκμηρίων τήν ήδονήν

ένδεικνύμενον, οΓς εΓ τις κατανόησις ήν της τοΰ

λόγου χάριτος, ούκ 4ν τδν κωφδν αύτών κα\ ταλαί-

πωρον βίον έν ήδονη διετίθεντο. Ούτως καΊ έπ\ τών

άνΟρώπων, οΤς ουδεμία τών άγαθών έστι γνώσις,
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ων ή φύσις ήμών άπεστέρηται, τούτοις καθ' ήδονήν Α ίηδρεχβπΐ βΐ εοηδΉΙοι·3νει·ίΙ, νβΐ ηοιι ία Γβΐηΐδ Ιγϊ-

ή της παρούσης ζωής διαγωγή. 8ΐί1)ϋ8 εί βεειϋίδ νεΓδβπ εχίδΐίιιιεί εαηι, αυϊ ηυ.]ιΐ8

νίΐίΒ νο1υρΙ;ιΙίΐΜΐδ βεβε ίηιιιιεΓ£3ΐ. Ουοη]3(Ιιηι>(1υηι ϊη ϋηιΐϊβ βΐ Γβΐίοηίδ εχρβιΊίοαδ »ηϊπτ&1ϊ1>ιΐ3 Ίά νΐ-

ιίβΓβ ΙίεεΙ : ααίοιίδ ιηΊββΓβΙοϊΙϊδ αυίαεαι ηϊΙυπΕ εοηδίίΐυΐίο (ηιιϊά ειιίιη ιηίδει°3ΐ)ί11υ3 ρηνβΐίοηβ ο»Γβη-

Ιίβαυε ι-3ΐίοηΪ8 ββΐ ?), δεηδαηι νβτο οαίαπιιίαΐίκ ηιιΐΐυαι ΙιαΙιβηΐ , 8β(Ι ρβΓ ηυ3αιά3ηι νοίυρίβίβαι εΐίβιη

36 Ι11Ϊ9 νϊΐ3 ΐΓαηβ'ιςίΙιΐΓ : δυρειΊπΐ εΐ ίεΓοείΙ εηπιιβ; (βαπιι ραΙνεΓεηι κμαι^ίι ; βαβ εΓΪςίΙ 8θΐ33; εβίπΐϊ

ΙααυηΙ; νιΐηΐί 33ΐΐ3ΐιΐ ; 3ΐηιιε υηυηιααοααυε 3ηίηΐ3ΐ νίιΙβΓε ΙίοεΙ ρεΓ εοπβ α,ιιχαβηι δί^ηβ νοίιιρίαΐβπ» ίη

<]'ιο3Γβ, ςιΐ86 δι Γβΐιοηίδ ο1)Ιεεΐ3ηιεηΐυπι 3ΐί(]ΐιο ιηοιίο οο^ηίΐιιιη Ιιβυεί'εηΐ, ςΐυρίαβιη εΐ ΚΓαπιηοδβπι δυβηι

νίΐβπι εαιη νοίυρίαίο ήθη ΐΓβηίίβΟΓεηΐ. Ηβ βε Γββ εΐίβιη 1)3ΐ>βΐ ίη Ιιοπιίηϊοηβ ; ο,ιιί ηαΙΙβπι εο^ηβΐίο-

ηεαι 1)3υεηΙ Ηίοπιαι 1)οηοπιιη, αυίυιΐδ ηαΙυΓα ηοβίΓβ ρΓίναΐη εβί, «Ι) ηίδ ρε γ νοίιιρίβίβπι ρΓΚδεηδ νϋ»

ΐΓ3ηδίξϊΐυΓ.

Άκολουθεϊδέτωτοϊς παροϋσινήδεσθαι,τδ μήζητεΐν ΟοηδβφΐίΙϋΤ αυΐεπι, υΐ Ηί, ςιιί ριτεδβηΐίΐΗΐδ άβ-

τά βελτίω. Ό δε μή ζητών, ούκ αν εύροι το μόνοις ζη- ΙεεΙβηΙιΐΓ εΐ βεαυίεδειιηΐ, ροΙίθΓ3 ΓβΓβ ηοη άεβία'β-

τούσι παραγενόμενον. Ούκοΰν δια τοΰτο άΛόγος μα- τεηΐ βίαυε ΓεαιιΪΓβηΙ. Ρογγο ςυί ηοη <|ΐΐ3βΓΪΙ, ηοη

χαρίζει τδ πένθος, ού ίι' έαυτδ κρίνων είναι μακάριον, ^ ίηνεηεηΐ, ία οιιοα βοΙίδ ηυΧΓβηΐίΙηΐδ οΙ>Ιϊη§ϊΐ. Ηβο

άλλα δια τδ έξ έκείνου παραγενόμενον. Δείκνυσι δέ ίβ'ιΙιΐΓ άε εβυδβ ΥεΓίηιπι ΙιιεΙαπι οβαίιιηη ααείΐ, ηοιι

τοϋ λόγου ή συζυγία , δτι τής πρδς τήν παράκλη-

σιν αναφοράς τδ πενθεΐν αύτοϊς έστι μακάριον. Μα

κάριοι γαρ, φησ\ν, οΐ Λενθονντες · κα\ ούκ Ιστησεν

έν τούτω τδν λ(5γον, άλλα προσέθηκεν, "Οτι αύζοί

ΧαρακΛι\θτ'\σονται. "Ο μοι δοκεΐ προκατανενοηκώς

ό μέγας Μωϋσής (μάλλον δέ, δ έν έκείνω ταϋτα δια-

τάσσων Λίγος, έν ταΐς μυστικαϊς τοΰ Πάσχα παρατη-

ρήσεσιν)" άζυμον μέν αύτοΐς άρτον έν ταΐς έορτασί-

μοις ήμέραις νομοθετήσαι· δψον δέ τη- βρώσει πικρί-

δας ποιήσασθαι, ώς αν διά των τοιούτων μάθοτμεν αι

νιγμάτων, δτι ούκ Ιστι τής μυστικής έκείνης έορτής

μετασχεΐν δλλως, εϊ μή αί πικρίδες τοΰ βίου τούτου

τη άπλή* κα\ άζύμω ζωή έκουσίως καταμιγνύοιντο.

ο,ιιοίΐ ειιιιι ρι-ορίει- δείρδυηι Ι)ε3ΐαιη ραίεεί, δβΛ

ρΓορίΟΓ ίιΐ ηιιοιΙ εχ ϊ 11ο 3εείάίΙ. ΟδΙεηαίΙ βιιίεηι

8θΓηιοηίδ οοηΚ'χΐιΐί, αοοιΐ ηοηιϊηε ΓεΙβΓιοηίδ 3(1

εοιίδοίηΐίοηειη, Ιπ^ετε υε3ΐ3 Γεβ Ιιοηιίηίουδ 8ΪΙ.

Βεαίϊ εηίπι, ίηαυίΐ, ψϊι Ιιιρεηί ; ει ηοη ΓερΓεδδϊι

ηΐηυε Γιηίνίΐ ΟΓβΙίοιιειη ίη Ιιοε, λγμΙ η ·1 ί ·■«■ ϊ ι, ηιιοηιαηι

ίριί ϋοηίοΐαΐίοηειη αοάρχβηΐ. Ου:ιιη γοπι ειπη Ιοιιρε

3ηΐε 3ηίηΐ3(1νεΓΓΐ88εΐ ιη3ξηιΐ3 ίΐΐε Μο)'88δ (ίιιιο

νεΓΟ, ίβ ςιιϊ η»3ο ίη ϋΐο άΐβροηε1)3ΐ, ΥβΓουηι, ϊη ηιγ-

δΐίεϊδ ο1>8βΓναΙϊοηϊΙ)ΐΐ5 Γη«:1ι:ε ) : ρβηειη ηηί(1ειη

ΓβΓηιεηΐί εχρεΓίεηι ηοηιϊηίυηδ ίη «Ιίεΐηΐδ ΓεδΙίδ ρΓ.ΐ-

δΟΓίρδίδδε: οΐΐδοηίιιπι νβτο, ςιιο νεβεεΓεηΙοΓ, ίηΐνΙΐΛ

β^Γεδίία ίηδίίΐυίδδε νίάεΐυΓ ", υΐ ρεΓ ε]ιιβηΐ0(1ί χηί-

Διά τοΰτο καΐ ό μέγας Δα6\δ, καίτοι τδ άκρδτατον Ο ^ηιαίί &1ςαβ ίηνο1ιιεΓ3 άίδεεΓειηυδ, (|ΐιθά ί!1ο πισ

τής άνθρωπίνης εύκληρίας μέτρον (λέγω δή τήν βα-

σιλίίαν) περί έαυτδν βλέπων δαψιλώς έπιβάλλει τών

πιχρίδων τί) έαυτοΰ ζω?) στενάζων έν οίμωγί) , καΐ

θρήνων τήν παράτασιν τής έν σαρκ\ παροικίας, καΐ

έκλείπων, ύπδ τής τών μέιζδνων έπιθυμίας, φησίν,

ΟΙμοι δτι ·ή παροικία μον έμαχρύνθη. Έτέρωθι δέ

πρδς τδ κάλλος τών θείων σκηνωμάτων άτενές άπο-

6λίπων, έκλιπεϊν ύπδ τής έπιθυμίας φησ\, τδ έν

έσχάτοις έκεΐ τετάχθαι, τοΰ πρωτεύειν έν τοις παρ-

οΰσι, προτιμδτερον έαυτφ κρίνων. Εί δέ τις άκρι-

βέστερον κατανοήσαι βούλοιτο τοΰ μακαριζομένου

τούτου πένθους τήν δύναμιν, έπισκεψάσθω έαυτψ έν

τψ κατά τδν Λάζαρον κα\ τδν πλούσιον διηγήματι ,

έν ξ) γυμν<5τερον τδ τοιούτον δόγμα ήμΖν σαφηνίζεται

δΐίεο Γεκίο αΐϊΐβτ ΓγοΊ ηοη Ιίεεβΐ, ηίδί 8%ευ1ϊ ηυ]υ«

ϊηΐ^Ι)» 3ΐιΐ3Γ3 δίηιρίίεί, εϊ 3 Γεπηεηΐο νβειιχ τϊΐ»

δροηΐε ηοβίΓβ ίιηηιίδεεβηΙυΓ. ΡΓορΐ8Γ83 ηιβ^ηιι»

ηιιοηυε Πβνίο", Ιαπιβίδί δυηιιοιιηι ηυηιβηχ ίεϋείοΐίδ

Γβδίϊξίυιη ( ύε Γε{[ηο ηίηι'ίΓυηι Ιοο,ιιογ) είΓευπι 8ε

εεΓηεΓεί, ΙβΓβίΐβΓ οιηεη άε ίηΐγ1)ίδ 3ηΐ3Πδ 303Β

νίΐίβ 3<1)ίείΐ, δυβρΪΓβηβ ίη ε]υΐ3(υ, 3ε (ΙερΙοηη*

ρΓοιο^αΐίοηεηι ίηηυίΐΐηαΐυβ ίη εβΓηε, ύεΓιείεηδςιιε

ρΠΒ ευρΊ(1ίΐ3ΐβ 3ε ιΐββίιίβηο τεηιηι πΐ3]οηιιι·, Ηβϊ

ηιϊ/ιϊ, ίηηυίΐ, ηιιοηιαηι ϊηη«ίΗηαίη$ ηιαιε ρτοΐοηςα-

Ιαι αί '*! Ιη βΐίο νεΓΟ Ιοεο ροΙεΙίΓίΙυόίηεπι (Ιίνίηο-

Γυηι ΙβοεΓηβευΙοΓυηι όεΓιχίδ οεοΐίδ εοηίαεηβ, ρΓ»

(ΙεδίίΙεΓΪο (Ιεΐϊεετε 88 3ΪΙ, ρπρβία&ίΐίιιβ βίοι 8888 άυ-

οβηδ ίΙΙίε ΐη εχίΓεηιίδ εοΐΐοεβίυηι βδδε, ςυβηι ίη

Μτήσθητι γάρ, φησ\ν ό Άδραάμ πρδς τδν πλούσιον, 0 η;1)υ8 ρΓ388εηΙί1)υ8 ρηηιβδ ΐεηβΓβ. Ο,νοά δί ςυί8

δτι άπέΛαβες τά άγαθά σον έν τχ[ ζω$ σον' ύμοίως

δέ καϊ ό Κάζαρος τα κακά· διά τοΰτο οΰτος μέν πα

ρακαλείται, σύ δέ όδυνασαι. "Εοικε γάρ, έπειδή τής

άγαθής τοΰ θεού περ\ τδν δνθρωπον οικονομίας άπ-

έστησεν ήμας ή άβουλία, μάλλον δέ ή κακοβουλία*

τοΰ γάρ θεού άμιγές τοΰ κακοΰ τδ άγαθδν έν τή άπο-

λαύσει ήμών νομοθετήσαντος , κα\ καταμιγνύναι τω

καλψ τήν τοΰ κακοΰ πεϊραν άπαγορεύσαντος , έπειδή

ήμεϊς ύπδ λαιμαργίας έκουσίως τοΰ έναντίου ένεφο-

ρήθημεν (λέγω δέ τής τοΰ θείου Λόγου παρακοής

άπογευσάμενοι)· διά τοΰτο χρή πάντως έν άμφοτέροις

γενέσθαι τήν άνθρωπίνην ,φύσιν,καΐ μετασχεΐν έν μέρει

ρΐβιιίιΐδ 1)8311 1ιιι]ιΐδ Ιαοΐυβ νίιιι οοηΐεηιρΙαΓΪ 3(^ιιβ

3ηΐπΐ3(1νεΓΐβΓβ νεΙίΐ, εοηδίάβΓεΙ ευ πι ίη ΙΙΙα Π3ΓΓ8-

Ιίοπβ, ςυ88 άβ Ιιβζβτο 30 άϊνίΐβ ( ίη Εναη^εΜο ) 1ΐ3-

ίβΐιΐΓ, ηοϊ ο]υδπιοα'ί (Ιοείτίηβ ηοοίδ 3ρειΊίιΐδ άεεΚι-

ΓβΐιΐΓ : Μεηιεηΐο εηίπι, ίιιηιιίΐ Λϋΐ'αΙιβιη αιΐ οΐίνίίειη,

ψιιιά τεοιρετίί ύοηα Ινα ϊη νίΐα Ιηα: ιϊγηϊΐΐΐετ χίειη

ίαιαηΐί ηιιοηυε ηιαία. Ιάείτεο Με ηιιϊιίειη εοΐαΐϊο

(τηΐίιιτ, ία νενο εηιάαη» ι*. Ρβγ εηίπι εί εοηδεηΐβ-

ιιβυιη ία εδί, ςυβηάοηαίαεπι άβουλία, ηοε εδί, εοη-

3ίΓπ εοηΐεηιρίυδ ει ΐεπιεΓίΐαδ, ίηιο νείΌ κακοβουλία

ίά 6(1, ρΓβνιιπι εοηβΠίυηι, ηοδ 3 ϋοηβ ϋεί είΓεα

ηοπιιηεηι ϋίδροδίΐίοηε βίςιιε 3ύιηίηί3ΐΓ3ΐίοηε βο-

" ΕχοιΙ. χιι ,8. " Ρ.ίλΙ. εχιχ . 5. 14 Ι,αο. «τι, 25.
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άοχϊΐ. Ν3Πΐ οιιηι Οβυβ Ιιοηιιπτ ηιιΐΐα ρει-ηιίδΐίοηβ Α τοϋ τβ λυποϋντος χαΐ τοΰ εΰφραίνοντος. Δύο δε δντων

ειιπι ηιβίο εοηΓιίδυηι ιιοϋίδ ΓΓυβηΛιιιη ρΓοροδίιίδββΐ,

νείιιίββείςυβ εχρεηβηΐίβιτι ηκιΐί οιππ Ιιοηο ρεπηί-

βοεπ, ηιιοηϊαπ) ρπβ ίπ<$1πνίε βροηΐβ ηηδΐ» εοηΐΓβ-

πο (Ιεξΐ)8ΐ3ΐο (ιΐίεο βιιίεπι (Ιο ΥογΙπ άΊνίηί εοηίβηι-

ρΐυ βΐ ίηοίιειίίεηΐία ) ηθ8 ίηΐξΐΐΓβίΙανίπιυδ οι εχρίε-

νϊιηιΐΒ, ίιΐοίιτο ρΓΟΓβυβ 1ι ιιπκιιΐϋΐιι η31ιΐΓ3ηι ίη υΐΠ8-

ΐ|ΐιβ ΜΤΛηπ, ΐΓΟί η)θόΌ ΐι-ίδίεκ, ηιοιίο 1x138 ίιινίεεηι

εχρεππ οροι-ΐεΐ. Ρογγο ευηι ϋ ιι ο ϋϊηΐ βχεαία, όΊι-

μΐεχηυβ νίΐα ρει· πίπιιικιυε δχεπίιιπι ρβουΙίαπίεΓ

εοηδίά'εΓείυΐ' ; 31ηυε ίΐίιίεηι 1χΐίΙΪ3 ςιιοηυε (Ιυρίεχ,

ηΐί» ηυίάεπι ίη ηοο δχουΐο, ιιΙία νεπ> ϊη γ υ ηιιοιΐ

ρβΓ κρέπι ιιο1)Ϊ3 ρΓοροβίίπηι 681, δρεείεΐικ : 1>β»ΐίΩ-

< ιιιιι Γυεπί οχίίΐίπιαηϋπιιι, $Ί ηιιϊδ ροιΊίοηεηι ΙχΙί-

Ιμ· ρε γ νεπι 1)θη3 ίη »ειπρίΐβι ηυιη .νεοΐ]Ιυιπ γο-

βϊων, χα\ διπλής της ζωής χαθ' έχάτερον των βίων

ιδιαζόντως θεωρούμενης, ωσαύτως δε χα\ ευφροσύνης

διπλής· της μέν εν τψ βίω τούτω, τής δέ έν τφ χατ'

έλπίδας ήμϊν προκειμένω" μακαριστδν αν εΓη τήν

τής εύφροσύνης μοϊραν τοις άληθινοΐς άγαθοϊς είς τδν

άΐδιον άποθέσθαι βίον τής δε λύπης έχπληρώσαι τήν

λειτουργίανέν τή βραχεία ταύτη κα\ προσκαίρω ζωή,

ζημίαν ποιούμενον, οϋ τδ στερηθήναί τίνος τών κατά

τδν βίον τούτον ήδέων, άλλα τδ δια τής ΐπολαύσεως

τούτων έν άποπτώσει τών άμεινόνων γενέσθαι. Ού-

χοϋν εί μακαριστόν έστιν τδ έν τοϊς άπείροις αίώσιν

άτέλεστόν τε χα\ είσαεί παρατεινομένην τήν εύφρο-

σύνην ϊχειν δει δέ πάντο>ς γεύσασθαι κα\ τών έναν-

τίων τήν άνθρωπΕνην φύσιν οϋχέτι χαλεπόν έστι

1ΐ30 1)Γενί 30 Ιειίι- " συνιδεϊν τοϋ λόγου τδ βούλημα, δια τί μαχάριοι <Α< οηιίαΐ : ΐπδΓιΙίχ νει ο ηιυηυβ ίη

ρυΓ3ΓΪ3 νίΐ3 εχρίεαΐ, ηοη ίη ϋβηιηο 30 ιΐείπιηεηΐο

ροηεηε, δί 3ΐίαυ3 Γβπιιη ο«πιηι ρπνβίατ, ό,υχ ίη

Ιιαε νίΐ3 8ϋ3τε8 3ε ]υειιηϋχ 3υηΙ : βειΐ 8ί ϋηιη ίΙΙίε

ΓΓαίΙυΓ ;ιΙ(|ΐιε ροΐίΐυΓ, ηιείίοηιπι 3ο ροΓιοπιιη 1>υηο-

ηιπ) ρειαταπι Γ.ιείαι. Οιιοοϊγο3 8°ι 1)ι ;ιΐυιη ]υ(ϋοαη-

(Ιυιη 881, ίη ίηΐίηίιίβ 83βευ1Ϊ8 , ηυηα,υ3ΐη Γιηίεπι1;ι,

δεϋ ίη ρβΓρεΙυυηι ί1ΐ)Γ3ΐυι·3 ΙχΐίΙΪ3 Γπιί, 30 ρι-ΟΓδίΐδ

είκππ εοηΐΓ3ΓΪ» (ΙεβίΐδίΜΓο η»(υΓ3ηι Ιιαηΐΐηαηι οροι-ΐεΐ

ββΓβ 88ηΐεη1ϊαπι 0Γ3ΐίοηΪ3, οιιγ 1)ε;ιΐι 8ίηΙ, ςυί ηυηε Ιυςεηΐ, ςυοηίβπι ιΓπηίπιιη ίρ$ι ίηΓιηίο ίη $χουΐ3

8θΐ3ΐίο ΓπιεηΐϋΓ. δϋΐαΐίιιηι βιιίβηι οχ οοηβυείιηίίηε, υ8α 3ΐΐ|υε εοηιηιυηίθ3ΐίοηβ Ραταείεΐί, ίά ε$Ι αιΐνο-

ε3ΐί ει οοη8θΐ3ΐθΓΪ8 βχήβΐίΐ. Οοιίδοίαιίοοίδ εηίηΊ £Γ3ΐί3 ρεουϋβΓβ δρίηΐυς ορυ8 681 : ςιιαιη οΓκιπι

ηθ3 οκηδειίϋηηηΐΓ, £Γ31Ϊ3 ϋοιηίηί ηοβίΓΪ .Ιοΐΐι ΟΐΓΐ3ΐί, ίη &χευΐ3 βίοπιΙοΓυιη. Λιηοιι.

0ΚΑΤ10 IV. Ο . ΛΟΓΟΣ Δ'.

Μακάριοι οΐ ΛΒινώττβς, χαΐ διγ<ϊ»·τες τί)*· Βιχαιο-

νΰτψ" δτι αϋτοϊ χορτασθήσονται.

Τοϋς στομαχοΰντας και χακοσίτους φασ\ν οι τής

νΰν πενθοΰντες , αύτο\ γάρ είς τοϋς άπειρους αιώνας

παρακληθήσονται· ή δέ παράκληιις , εκ τής τοΰ Πα-

ρακλήτου μετουαίας γίνεται. *Ιδ!α γάρ τοϋ Πνεύ

ματος ενέργεια ή τής παρακλήσεως χάρις Ιοττίν

?;ς καΐ ήμείς άξιωθείημεν, χάριτι τοϋ Κυρίου ήμών

Ίηβοΰ Χριστού, ψ ή δδξα είς τοϋς αιώνας τών αίώ-

νων. Αμήν.

ηοη 3πιρϋιΐ9 (ΙίΟΊείΙε 681 ρεΓδρίεεΓβ ει ΐηΐβΐΐΐ-

Β«οί· 9«ϊ ββκπκηί βί «ίΐϊυηΐ ;Ί«!ί»(ΪΛηι, ηηοηίαηι ΐρ$ί

ιαίαταΐΐίΐηίατ ".

Ουί πιβιΙΊοίηχ ρειίιί 8υηΙ, 3ΐυηΙ εοβ, ιμιί β $Ιο-

πιβοΐιο ΙηυΟΓβηΐ, ει εί!>03 Γ38ΐία'ίυηΙ, ευηι ρΓ3νί

()ΐπ(1απ) βιιοεί ει δΐιρεΗΙιιί ΙιιιηιοΓβδ 30* 3υρεΓίθΓ8ΐη

νεηΐΓίευΙί ρβΓίεηι οοηΠιιχεΓΪηΐ, βεηιρεΓ ρΐεηοβ ρ»-

τίΐεΓ 3ε δηΐπΓΟί 8836 8ί1>ϋρ3ί8 νίϋβπ, βίςυβ ίοΌίΓοο

ροτ 3ΐ1ϋ1ΙβΓίη3ΐη η ε. ρΓβνβηι Γερίειίοηειη ει 8αΐίεΐ3-

ΐεηι, ηβΐυιβίί ίη βί8 βρρειίΐυ εχδΐίηοΐο, «Ιίΐεηι εί-

Ιιπιι Γ88ρυ6Γ6 3ΐφιε 3νεΓ33ΓΪ ; 88(1 81 «Ιίιρια 3ΐ>

3Π6 ηιοιίίοα οπγ;ι εΪ3 3<1ηίϋίΐ3 Γιιει ίι, ρεΓ 3ευΙοπιηι

ει ίηείϋεηΐΊπηι ιιιειΙίοηπιοιιΚιπιιπ ροΐίοηειη, 3ΐι1υ1ί3

81 6ΧρΐΐΓ£3ΐΐ8 ρΓ3νίδ 30 6 1 1 [ > ι - γ 1 1 ει Ί δ ΙιπιποπΙηΐδ, ςηί

εοηε3νίΐ3ΐΊ1)ϋ8 δίοιηβεΐιί ίηΙεΓεερίί 3ΐςυβ εοηείυδί

ιατρικής έπιστήμονες, πονηρών τίνων χυμών τε καΙ

περιττωμάτων έπ\ τήν άνω γαστέρα συ^υέντων,

άε\ δοκε?ν πλήρεις τε κα\ διακορεϊς εΤναι, χαΐ διά

τοΰτο πρδς τήν ώφέλιμον τροφήν άλλοτρίως ϊχειν,

τής φυσικής αύτοϊς δρέξεως έν τή νδθω πλησμονή

μαρανθείσης. Εϊ δέ τις αΰτοΐς έξ Ιατρικής έπιμέλεια

προσαχθείη, διά τίνος τμητικής φαρμαχοποσίας άπο-

κλυσθέντων τών έναπειλημμένων ταϊς τοϋ στομάχου

χοιλότησιν, ούτως συμβαίνειν, τοϋ αλλότριου μη-

χέτι διοχλοϋντος τήν φύσιν, τής ώφελούσης τε κα\

τροφίμου βρώσεως αΰτοϊς έπανιέναι τήν δρεξιν

— _ . . π
ίυεΓίηΐ, Ϊ13 ΙαΓιΐΙεηι αοείο'βΓε, «Ι ευιη ίϋ ο,υοιΐ 3ΐίε- χα\ τούτο τής ΰγιείας είναι σημεϊον, τδ μηχέτι χατ-

ηαηι εβί, η3ΐυΓΧ ηοιι αιηρίϊιιβ οΙΙϊοίβΙ 3ΐαηβ πιοΐε-

8ΐιιιη 8)1, ]υν3ηΙΪ3 ρ3Γίΐ8Γ 30 ηυΐΓίεπίίδ είΙΊί είβ

Γβ(1«3ΐ βρρείίΐυβί 3ΐηυε Ιιοε τεβίίΐυΐχ ββηίΐβιίβ ε3$β

8ί([»αη), ςυοιΐ ηοη 3ΐΐιρΙίυ3 εοβεΐί εί ίηνίΐί, βειΐ ευ-

ρ'κΐε εί ουπι 3ρρε1ί1ιι εϋηπιι &ιιιηαηΙ. ΟιιΊιΙ ει

ιηίΐιί Ιιοε ρπηοίρίιιηι ν 1 1 1 1 ? 0 1 1 ο η ί α 1 1 1 ΟΓάΊηε ρπιμη;-

(Ιίειίδ 30ΓΠ10, ηυί 3ϋ 3ΐιρεΓΪ0Γε3 883ΐχ υεβιίΐυϋίηυιιι

ΚΓ3<1υ8 ηοδ φιβδί πκιηπ ιΐυε'ιΐ, ηυί ]ιι\ΐα Ρι-ορΙιείχ

νοεεπι ρΓχεΐ3Γ33 33εειΐ3ίοηε3 ίη <·υπ1ο πο81γο ιΙί3-

ροηίι " , ΐαΙεπι ηοοίβ ρο8ΐ 3η1ε βχρεο!ίΐθ8 38εειΐ8ΐΐ8,

ηιΐ3Γΐ3πι 3ΐί3ΐη ρΐ'χηιοηδΐΓ3ΐ 33εεη3ίοηειιι, ιΐιιιη ά'ι-

0)1 : Κεοίι' ιμιί «$ιιη°ΚΗ( εί »ΊΐχηηΙ )η$1\ί\αη\, ηηοηϊαηι

ϊριϊ ιαίνταίΗΐιΐίΐτ, ιεειππι 3ε οοηιηιοϋυηι 8588 ορί-

ηναγκασμένω», άλλά μετ' έπιθυμίας τε κα\ δρμής τήν

βρώσιν 7;ροσίεσθαι. Τί ουν μοι βούλεται τδ προοίμιο·;;

Επειδή προϊών βι' άκολουθίας δ πρδς τά υψηλότερα

τής τών μακαρισμών κλίμαχος χειραγωγών ήμας

λδγος, δ κατά τήν τοϋ Προφήτου φωνήν, τάς χαλάς

άναδάσεις έν τή καρδία ήμών διατιθέμενος, τοιαϋτην

ήμΐν μετά τά; προδιανυσΟείσας άνδδους τετάρτην

προδείκνυσιν άλλην άνάδασιν, λέγων Μακάριοι οΐ

πεινώντες καΙ διψώντες ττ\ν δικαιο<τύγτ\τ, δτι αυ

τοί χορτασθι\οΌγται· καλώς έχειν οΐμαι, τδ διακο-

ρές τε και πλησμονικδν τής ψυχής έκκαθάραντας,

ώς έστι δυνατδν, τής τοιαύτης βρώσεώς τε χα\ πό

σεως τήν μακαριστήν δρεξιν ήμϊν αϋτοΐς έμποιήσαι"

" Μ^ΙΙΙι. ν, 6. 16 Ρβαΐ. ιχχχιιι , 6.



1333 1234ϋΕ ΒΕΑΤΙΤϋΙ)ΙΝ1ΒΙ]8. ΟΚΑΤΙΟ IV.

οΟτε γλρ ίσχύσαι δυνατόν έστι τδν δνθρωπον, μή της Α ΠΟΓ, υΐ ρχριιτ^δία 83ΐίεΐ3ΐε εί ϊη§ιΐΓ^ϊιηΙίοιιο 3ΐιί-

άρκούσης τροφής ύποστηριζούσης την δύναμιν, ούτε

δίχι ιού φαγεϊν έμπλησθήναι τροφής, ούτε τραφήναι

Χ'ορίς όρέξεως. ΈπεΙ οΰν άγαθόν τι κατά την ζωήν

έστιν ή δΟναμις" αύτη δε τώ άρκούντι συντηρείται

κόρψ· δ |δέ κόρος διά βρώσεως γίνεται· τδ δε φαγεϊν

έ| δρέξεως· μακαριστδν άν εΓη τοις ζώσιν ή δρεξις,

Αρχή τε κα\ αίτια της έν ήμϊν γινομένη δυνάμεως.

"Ωσπερ δέ κατά την αίσθητήν ταύτην την τροφήν Εχο-

μεν, ού των αύτών πάντες έφίενται, αλλά μερίζεται

πολλάκις πρδς τά εΓδη τών Εδωδίμων ή των μετ

εχόντων Επιθυμία, κα\ ό μέν τις έπιτέρπεται τοϊς

γλυκαίνουσιν, άλλος πρδς τά δριμύσσοντά τε χα\

θερμαίνοντα την δρμήν Εχει- Ετερος δέ τοϊς άλμώ-

δεσι, καΐ άλλος τοις παραστύφουσιν ήδεται' συμβαίνει

ιηχ, ςιιοβά" β]ιΐ8 Ηβη ροΐεδί, ιηΙΊδ εΐ είΙ>ί ει ροΐιι*

1)63ΐυιη ίη ηυϋϊ&τηβΓιρδϊϋ βρρειίΐιιιη εοηΠε'ιβπιιΐδ ει

ϊηββηβΓβιηυδ ; ηευυε εηίηι Λβπ ροΐεδί, υΐ νεί Ιιοοιο

ναΐβυΐ, δί βΐίηιεηΐιιηι δυΙΏείεηδ νίτβδ ηοη εοηϋΓηιεΙ

εΐ δΐΐδίεηΐεΐ, νεί ίίΐδςιιε οοκοβΓιοηβ ο'ιβο Γερίεδίυτ,

νεί δίηε αρρβίΐια ηυΙπβΙιΐΓ. Ουοηίίπι ϊ^ίΐυι· Ιιοηυηι

(ΐυοάϋϊπι ίη νϊΐα βιιηΐ νΪΓ68 ; Ιικ νβΓΟ δυΐΐίείεηΐί

ιαΐυΐίΐβίε εοιιβοΓναηΐυΓ ; $3(Ίεΐ3$ ηιιίεηι ρεΓ εο·

ηιεβΓιοηεηι εχδίδΐίΐ ; εοηιεδίίο νετο εχ ηρρβίίΐα Ιίΐ :

1)0»13 Γ68 Γυεί'ίΙ τίνεηΐίΐιυβ αρρείϊΐυδ, «I ηυί ρπη-

είρίυη ει ε&αββ νίπυηι ηοβίταηιηι εχβίβίβΐ. (ίαβηι-

αύηιοϋαηι 3υΐεηι είτεβ δεηδίοίΐεηι ηυηε νίεΐυπι α(-

ΓβηΙϊ δυηιιΐδ, ευηι ηοη είύεπι οηιηεδ βρρείυηΐ, δεο"

δ«ρε ρΓο §ειιει·ί1)ΐΐ8 εδουΙεηΙΟΓυηι δυηιεηΐίιιηι <1ί-

δέ πολλάκις μή κατά τδ λυσιτελοΰν έγγίνεσθαι την Β νίάίΐυι· αρρβίϊΐυβ, Λΐφι& βΐίϋδ φΐίο'Βΐη (Ιιιίε'ιΐηΐδ ιΐβ-

δρμήν έκάστψ της βρώσεως (κατά γάρ τινα κράσεως

Ιδιότητα πρός τι πάθος έπιδ(5επώς τις Εχων, τρέφει

τήν νδσον χτ) τών κατ' άλλήλων βρωμάτων ποιότητι ■

εί δέ πρδς τά ώφελοΰντα τήν δρμήν σχοίη , πάντως έν

ύγιεία βιώσεται, τής τροφής αύτώ συντηρούσης τήν

εύεξίαν)· ούτως κα\ έπ'ι τής ψυχής τροφής ού πάντων

πρδςτδ αύτδ ρ"έπουσιν αί έπιθυμίαι. Οί μέν γάρ δό

ξης, ή πλούτου, ή τίνος κοσμικής περιφανείας δρέ-

(■ονται, άλλοις περ\ τήν τράπεζαν άσχολδς έστιν ή

δρεξις, Ιτεροι τδν φΟΛνον, ως τινα δηλητηριώδη τρο

φήν προθύμως άναλαμβάνουσιν είσΐν δέ τίνες οίς τδ

τή φύσει καλδν έν δρέξει γίνεται. Φύσει δέ καλδν άβΐ

καΐ πάσι τοΰτό έστιν, 8 μή άλλου τινδς Ενεκέν έστιν

αίρετδν, άλλ' αύτδ δι' έαυτδ Επιθυμητδν, άε\ ώσαύτως

Ιεείαιιιι-, αΐϊιΐδ νεΓΟ 3εΓΪ3 ρΛΓ'ιΙβΓ ει 03ΐεΓ&είεηΙί3

3ρρεΙίΐ,3ΐίυ$ ϊΐεηι 8315Ϊ8, αΐϊαβ βδίπηβειιΐίΐκΐδ «ξβυ-

(Ιεΐ ; δδρρε βιιίεηι ηεείϋίΐ, υι ηοη εχ υβο ει εοηι-

ιηοάο αρρβιίΐυδ οϊχ>ί ίη υηοςυοςυε βχδίδίβΐ ( η»ιη

8Ϊ ςυίβ ρΓο ΐεπιρβΓβηιεηΐί ςυ»ι)αηι ρΓορΓίείβίε 3(1

αϋ(]ΐιο(1 νίΐίυηι ρΓορεηβυβ εβί, ίβ χηιΐ3ΐίιιπι ει εοη-

νεηίεηΐίυηι ρτορτί» ςα2<1>ηι νί εϊηοΓυιη ηιοΓίιηηι

ηυΐηΐ, δβϋ 8ΐ β3, <\\ιχ ρΓοδίηΐ, αρρβίβΓβ εοερίί, ηιι-

(Γίηιεηιο 1>υη3ηι εί ν3ΐεΐυάΊηεηι εοηδβΓναηΐβ, ργογ-

8υ8 ίη 83ηίΐ3ΐε νίνεΐ): εούεηΊ ηιοάο ίη 3ηίηιχηυο·

ηιιε βΐίηιβηΐο βεεία'ίΐ, υΐ ηοη οιηηίυηι ευρίαΊΐβΙεβ

αά θβπκΐβπι Γ6ΐιι ρΓορεηάεβηΙ εί ίηείίηεηΐ. Ναιη αΐίί

(|ΐιί(1βιη ςΙοΓΐαιη, αυΐ «Ιίνίιίβδ, 3ΐιΐ αΐίςυοηι ηιηηάβ-

ηυπι 3ρρεΐυηΙ δρίειχίοι-επι, βΐίίβ εΪΓΟ» ηιεη83ΐιι οε-

ϊχον, κα\ ουδέποτε άμβλυνδμενον κδρφ. Διά τούτο ευραίιΐδ εδί βρρειίΐιΐδ, βΐ'ιί ΐηνΐ^ϊαιη Ιαηςυϊηι νεηε

μακαρίζει δ Λδγος ού τοί'ς άπλώς πεινώντας, άλλ' ηοβιιηι βΐίςυεηι είίιυιη ειιρίάε δηηιυηΐ ; βυηΐ ίΐβιη

οΐ; πρδς τήν άληθή δικαιοσύνην ή έπιβυμίατήν ρΌπήν ηοηηυΙΙί, «|υί βρροΐυηΐ ί<1, ςαοά Π3ΐηΓ3 Ιιοηαιη οί

ϊχε<· ηυηηβΐυηι οβί. ΝβιυΓβ βυΐεηι ϋοηυπι δε'ηιρεΓ ει

οπιηίηυδ ηοε εβί, ςηοά ηοη βΙίεΓίυδ ειι]ιΐδφΐ3ηι Γβΐ εβυδβ βηηιεηιΐυηι, βεά ίρβυω ρΓορίεΓ δε εχρείεη-

ιΐιιιη εβί, ςηοά δειηρεΓ εοϋεηι πιοαΌ δε Ιιβόεΐ, εί ηιιηηυβιιι δβΐίείβίε ΓΓβη^ίΐϋΓ ει Ιιε1)εΐ3ΐϋΓ. ΙϋεΪΓεο

νεΓϋΐιηι 1)β3ΐοβ (ίηείΐ ηοη δίπιρΙίοίΐεΓ εβΗΓίεπίεβ, βεϋ ςυίΐιιΐδ 3ά νεΓβηι ]υδΐίιί3πι ειιρίο"ίΐ38 ίηείίηβΐβ

3ΐ(]υε ρΓορειίδ» βδΐ.

Τίς ούν ή δικαιοσύνη ; τούτο γάρ οίμαι δεϊν πρ<5-

τερον άνακαλυφθήναι διά τοΰ λίγου, ώς άν τοΰ κατ'

αύτήν κάλλους φανερωθέντος, ούτως έν ήμϊν κινηΟείη

πρδς τήν ώραν τοΰ φανέντος ή δρεξις. Ούδέ γάρ έστι

δυνατόν πρδ; τδ μή φαινόμενον έπιθυμητικώς Ιχειν,

άλλ' άργή -ως έπ^. τδ άγνωστδν έστιν ή φύσις ήμών

Ουβϊ εδί Ίξϋιιτ ίΐΐβ ίϋδΐίΐίβ ? Ιιοε εηίιιι ρπυδ ορί-

ηοΓ οΓβιίοηε ϋείε^ί 3ΐςιιε <1εεΐ3Γ3ΓΪ οροΓίεΓε, υΐ

ρυΐεΐιτίΐϋοΐίηε ε]υδ 3ηίιιΐ3άνεΓ83, ίΐ3 Ιίηιίειη βρρε-

ιίΐυδ ίη ηουίδ αϊ! Γ8ί εοηδρεοί* (ΙεεοΓεηι ηιονεαίυτ.

Μεηυε εηίηι ΟβΓΪ ροΐεδί υΐ ςυίδ ευρίιΐυδ βίΐ ε]υδ

ηυοιΐ ηοη 3ρρ3ΓεΙ, βεά 8ε§ηί8 3ΐςυεί^η3ν3 ηοοε?3ηι-

καΐ άκίνητος, εί μή δι' ακοής ή δψεως Εννοιάν τινα ο ιηοϋο ηαΐυΐ'3 Π08ΐΓ3 3(1νεΓ8υδ ίβΐιυΐιιηι , εί ίπιιιιουί-

τοΰ έπιθυμητού λάβοι. ΦασΙ τοίνυν τών έξητακδτων

τά τοιαΰτά τίνες, δικαιοσύνην είναι ίξιν άπονεμητι-

χήν του Γσου, κα\ τοΰ κατ' άξίαν έκάστω. ΟΤον εΓ τις

χρημάτων διανομής γένοιτο κύριος, δ πρδς τδ ίσον

βλέπων, και συμμετρών τή χρεία τών μετεχόντων

τήν δόσιν, δίκαιος λέγεται· καΙ ε? τις τοΰ χρίνειν τήν

έςουσίαν λαβών, μή πρδς χάριν τινά κα\ άπέχθειαν

τήν ψήφον φέροι, άλλά τή φύσει τών πραγμάτων

Επόμενος, τιμωροΐτό τε τους άξίους, χαΧ τήν σώζου-

σαν ψήφον πρδς τους άνευΟύνους φέροι, κα\ τών λοι

πών άμφισβητημάτωνέν άληθεία ποιοϊτο τήν κρίσιν,

κα\ ούτος δίκαιος λέγεται. ΚαΙ δ τους φόρους τοις

ύποχειρίοις τάστων, δταν σύμμετρον έπιβάλη τη δυ

νάμει τδν φόρον, καΐ οικείας δεσπότης, και πόλεως

Ιίδ εδί, ηίδί 3υι3ίιίοηε νεί νίδίοηε 3ΐίη«ΐ3ηι ηοιίιίαπι

3εεερεηΙε}υδ ςυοϋεχρεΙεηοΊιιη δίΐ. Αίυηΐί^ίΐιιΐ' ηοη

ηυΙΙί εοΓϋπι, (]υί ε]ιΐδηιθ(1ί τεβ βεταΐβΐί βυηΐ, ]υ>ϋΙΪ3ΐη

6886 Ιιηΐιίιυπι ΐΓίουβηΐεηι υηίοϋίςυείά, ςυοάχςυυηι

εβί,είςιιοςηίδςυε ϋί^ηυδ εδί.ΥεΓοί ^Γ3ΐί3, $ί (]υίδρε-

ευηΪ3δ (1ΊδΐΓίί)υεηι1ί ροΐεδΟΙεπι 3ύερΙηδ, ει ίεςυβϋίΐί·

Ι3ΐεηι ΓβδρίείβΙ, ει ρτοπιοΛο ίηϋί^εηΐίχ δαιηεηΐίυιτι

εί ραηίείρβηΐίυπι βΙαιφΐΓιοηβη! ΙβηαρβτβΙ, ίυδίυδ άίεί-

ΐυΓ. Ηεηι βί ςυίδ }υι1ίε3ηϋί ροΐεδίαίε 3εοερΐ3, ηοη

3(1 §Γ3ΐί3ΐη 3ΐίευ]υ8 εί οάΊυπι δεηΐεηΐίβηι ΓεΓ3ΐ, δε<1

ηαΐατίΐη εαιίδαπιηι βεςυβηδ, ει κυρρϋείο ι1ί{;ηοβ

3ΠΊεί3ΐ, εί ίηηοεεηΐεβ δεηΐεηΐία βυ3 αϋδοΐναί ει

εετνεΐ, ΓβϋςιιβΓυηιςυε εοηίΓονεΓδίβιπιηι νεπιηι {α-

οΊείιιιη Γ3εί3ΐ, εΐί3ΐη Ιιίε ]υδΙυδ (ΙίείΙυΓ. Ιίειη ηηϊ
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ϊΐώιΐίΐίδ Ιι·Ί1)«ΐ3 ίηοκίίΐ, ουιτι ρΓΟ ιηοιίο νίηυιη Ιγϊ- Α άρχων, κα\ έθνών βασιλεύς, εί καταλλήλως ήγοίτο

των ΰποτεταγμένων έκαστος τούτων, μή όρμαΐς άλδ·

γοις ύπ' έξουσίας κινούμενος, άλλ' εύδύτητι τδ ύπ-

ήτιοον κρίνων, κα\ προς τάς προαιρέσεις τζιν υποχει

ρίων τή" γνώμη συναρμοσμένος· πάντα τα τοιαύτα ~<~>

λδγω της δικαιοσύνης άνατιθέασιν, οι τή τοιαύτη εςει

τδ δίκαιον οριζόμενοι. Έγώ δέ πρδς τδ ΰψος βλέπων

της θείας νομοθεσίας, πλέον τι των είρημένων έν τη

δικαιοσύνη ταύτη νοεΐσΟαι στοχάζομαι. Ε! γάρ κοινός

μεν πρδς πασαν τήν άνθρωπίνην φύσιν 4 σωτήριος

λίγος, ού παντδς δέ έστιν άνθρωπου τδ έν τοις είρη-

μένοις είναι (ολίγων γαρ τδ βασιλεύειν, τδ άρχειν,

τδ δικάζειν, τδ έν έξουσία χρημάτων, ή τίνος άλλης

οικονομίας γενέσθαι· τδ δέ πλήθος έν τοις ύποχειρίοις

τε κα\ οίκονομουμένοις έστίν)· πώς 4ν τις δέξαιτο

Ιιυΐιιιτι ίιηροηιΐ, ε( ραΐβι-ΓαπιίΙίηδ, βΐ ργχΙογ οίνίΐα-

Γι>, εί ββηΐϊυπι Γβχ ; δί ηυίδφιε Ιιοηιιη εοηνε-

ηίβηΐβτ εί οοπιηιο^ο δυϋϋίΐϊδ ρΓίβδίΙ, ηυΙΙοα,υε

ιιηρείυ βία,υο ηρρειίΐυ Μΐίοιιο οβΓεηΐί, οοοβ-

8Ϊ0Μ6 ροΙε$ΐαΐί$ ιιιονεαίιΐΓ , βειΐ γοοΙο μιΙι-

ϋίΓΐδ ]ιι$ ιϋ.·;ιΐ , ει 3(1 νο!υη(3ΐε$ εί $Ιυ(1Ϊ3

δυΐΐιΐίίοπιηι ίιΐ£*·ιιίπιτι ει εοηδίΐίυηι δΐιιιηι αεεοιη-

ηιοιίεΐ βΐ (εηιρεη-1 : 1πι]υ$η)0(1Ί οπιη'ι.ι ΓίΐΙϊοπί 30

(ΙεΓιηίΙϊοηϊ ]ιΐ3ΐϊΐίχ Ιηΐηιυηΐ ε( 3δδϊ(ξη3ηΐ ϋ, ςιή

)ΐ3ΐ)Ίΐιι ι.ιϋ Ίιΐ, ηιιού μι-πιπι ηΐ, ϋοΐίηίυηΐ. Ε§ο νεπ>

:ιιΙ αΐιΐΐυιϋιιοτη οοπδΐίΐιιΐϊοηίδ άίνίη»; Γεδρίοϊοηβ,

αϋςυίά' αηιρίϊιΐδ (]υ3ΐη ε3, ηιιχ ηιοιίο (ΙίεΟ δηηΐ,

Ρ«γ 1)3ηο ϊυβΓιΙίαηι ίηίεΙΙί^βηιΙιιηι οββε εχίδΐίηιο.

!Ν;ιΐ!ΐ 8Ϊ 83ΐυΐ3Π8 (]ΐιί(1επι μί πιο οοπιιηυηίδ β8ΐ, ε(

«ά οηιηεηί) Ιιιιηιβηβιη ρεπίηεΐ ηβίαΓβηι : ηοη ειι- Β τήν άληθή δικαιοσύνην έκείνην είναι, ή μή πασι

| ιΐδνϊβ αιιΐβπι 1 1 ο ι η ι η ϊ δ ε$ι, ία ίίβ, ηαχ ηιοάο άΊοΐ3

Βοη(, οίΐκίίδ 30 ηιιιηβπΐιιΐδ οΙιευηαΊδ νβΓδβη (ρ»α-

Γοιυιη εηίιιι εβί η%η*η, ρι*055ε, ίπιρβΜΓβ, ]υδ

όϊεεΓβ, ροίοδίαΐεηι ρεοιιηϊ3Γΐιπι αϋηΓιηίδΐιαικΙηπιιη,

αιιΙ ιΙΙβήοβ Γβϊ ευ]ϋ8ςιΐ3ηι άΊδρεηββΓιοηεπι Ιιαϋβτβ :

ιηυΙΙΐΐυάΌ νβΓΟ μ νυΙ^ιΐδ ίη ηυηιβΓο δυΐκίίΐοηιπι εί

εοηιπι (]ηί Γε^υηΙιΐΓ, βαηΐ), ςιιοιηοιίο ηϋςυ'ιβ 3(1-

ΙΠΪΙ16Γ6 βΐ 388βη(ίΓί ρΟδβϊΙ, Τ6Γ3Π1 ]υεΙίΐί3Π> 6886

ίΙΙβπα, ου]α β ηοη χςαβίϊβ »ο ρητ οοηαΊΐίο οηιηϊ ηη-

1·πβ ρΓοροβίΐα εβί ? Ναιη βί ]υδΐυβ, ρΓουΙ ΐι-βιΐυηΐ

(ΠδοϊρΙίιιχ 8»ρ'[ϋΐιΐϊυΓ(ΐ εχΙεΓηοπιιη , *ηυα1ίΐαίοηι

βίοι ρΓορ(ΐ3Ϊΐ3ΐη ΙιαΙιβΙ, 3ά (] ιι η πι ροΐίδδίηιυιη &ρε-

ι Ιεΐ : εχοεΙΙεηΓι» 3ΐι1επι 30 ϋί^ιιΗίΐδ ϊηβεηυοίϊΐαΐβιη

ΐ ιι 86 οοηΐίηβΐ : ηοη ροΐεδί ]ιΐδΙίΙί3β τε(Ι(1ίΐ3 Γ3ΐίο

πρόκειται όμοτίμως τή φύσει; Εί γάρ δ σκοπδς τώ

δικαίω κατά τους Ιξωθεν λίγους τδ Γσον έστίν ή δέ-

ύπεροχή τδ άνισον ϊχει· οϋκ εστι τδν άποδεδομένον

τής δικαιοσύνης λδγον άληθή νομίσαι, εΰθϋς τω κατά

τδν βίον άνίσω διελεγχίμενον. Τίς ουν ή δικαιοσύνη

ή ε!ς πάντας φθάνουσα; ΤΗς ή έπιθυμία κοινή πρό

κειται παντ\ τω κατά τήν εύαγγελικήν τράπεζαν

βλέποντι- κάν πλούσιος τις η, κάν πένης, κάν δου-

λεύη, κάν κυριεύη, κάν ευπατρίδης, κάν άργυρώνη-

τος , ουδεμιάς περιστάσεως , οΟτε πλεοναζούσης ,

ούτε ύποστελΛούσης τοϋ δικαίου τδν λδγον. Εί γάρ έν

μονφ τω προήκο'/τι κατ' έξυυσίαν τινά κα\ ύπεροχήν

τδ τοιούτον εϋρίσκοιτο· πώς δίκαιος δ τω πυλώνι

τοϋ πλουσίου παρεδόιμμένος Λάζαρος, δ μηδεμίαν

ιΙκΓιιιίΐΊοιιιιε νεΓ3 εχίβΙίιηβΓΪ, ςιιίρρε οιιιη βίαΐΐηι Ο ϋλην πρδς τήν τοιαύτην δικαιοσύνην ίχων, οΰκ άρ/ήν,

οϋκ έξουσίαν, ούκ οίκον, οϋ τράπεζαν, ουκ άλλην τινά

πρδς τδν βίον παρασκευήν, δΓ ής ίστι τήν δικαιοσύ

νην έκείνην έργάζεσθαι ; Εί γάρ έν τώ άρχειν, ή δια-

νέμειν, ή τι δλως οίκονομεϊν τδ δίκαιδν έστιν είναι ,

δ μή ων έν έκείνοις, έξω τοϋ δικαίου πάντως έστίν.

Πώς ο3ν άξιοϋται τής άναπαύσεως 6 μηδέν έσχηκώς

τούτων, δι' ών ή δικαιοσύνη κατά τδν τών πολλών

λδγον χαρακτηρίζεται. Οϋκοΰν ζητητέα ήμΐν ή δικαιο

σύνη έκείνη , ής δ έπιθυμήσας έν έπαγγελία τήν

άπδλαυσιν "χει. Μακάριοι γάρ, φησ\ν, οΐ πεινώιτες

Γΐ}»· δικαιοσύνη*" ότι αντοϊ χορτασΟήσονται.

ϊηιρεηιιιιι, ηοη ροΐεκίαΐεηι, ηοιι ϋοηιυηι, ηοη ηιε:<-

ρεΓ ηυεηι ΚοβΙ ίΐίβηι )υκΐΊΐί·ηι 3ϋ ορυδ ει εΟεείυηι

ίηχςθ3ΐίΐ3(β νϊΐ36 οοηιηιυηϊβ ιείεΙΙβίυΓ. Οιι»; εβί

ϊςίΐιΐΓ ί II» ]ϋδΙίΙί3, ςυ 33 3(1 οποηββ ροΓΐίηεΐ? οιι]υβ

αρρβίϊΐαβ ουίνϊβ 30* ενβη^εΐίεαιη ιηειι»»ιη ί^ρεοΐαηΐϊ

<οηιηιιιιπ6 ρΓοροδίΐυ8 εβί : ί'ινε ςυίβ ύϊνε* δίΐ, δίνε

ρηπρβΓ, δίνε δβΓνιΐδ, βϊνβ οΌηιίηιΐδ, δϊνο ρηΐΓΪοίυβ,

δίνε ρεειιηϊβ οοηιρ3Γ3ΐθδ, ηυΙΙαίοηηηβ, ηιιΙΙο βίαίιι,

ηιιΙΙα οοηυΊΟοιιε, ηυΙΙβ οίΓθυιηδΐ3ηΐί.ι ηο(|ΐιβ 311-

(5οηΐε ηεηυε ϋίιηϊηυειιΐε](ΐ3ΐϊ ϋεΐίηίΐίοηεηι. Ναηι βΐ

ίϋ ίη εο δοΐο, φΐϊ ροιε3ΐ3ΐε βΐϊςιο αΐ(]υβ (ϋ^ηίΐαΐβ .

οιΐΊεΓΟδ ρΓ56οβ(1ίι, ΓορεΓίβιοΓ : ςυοαιοαΌ ]υδ1υδ επί

ϋΐε 3(1 νοβίίΐιιιΐιιιη ιΐίνίιίδ οώ]βοΐπδ ίαζ3πΐ9, ςυί

ηυΐίαπι ηιβΙεΓΊβπι άΛ Ιβίεηι ] υβΐί ιϊαηι Ιΐ3ϋε1)3ΐ, ηοη

&3Π1, ηοη βΐϊυιη ηοεηιρϊβηι αά νϊίβηι ηρρ3Γ3ΐυιη

(ΙεοΌοεΓο 3ΐ([υε ΓερΓΧδεη(3Γε? Νβπι δί ίηιροΓ3ΐιηΌ, 3υΙ ύίδίΓΪΙιυειιοΌ, 3ΐιΙ οπιηίηο αΙί(|«ιΐ«1 3(1ιηϊπί-

δίΓβηιΙο ]ιΐδΐιιιη εδδο οοηδϊδίϊΐ, ςυϊ ίη ίΙΙϊδ ηιΐηβτϊοαι ηοη νβΓβαίιΐΓ, εχροτδ ] α^ΐϊι ίΐο ρΓΟΓδίΐδ εβί. Οιιο-

πιοϋο ί^ίΙιΐΓ κηυϊβΐβ (Ιί^ηυδ ΙιβΙιείυΓ ΐβ, ηιιϊ ηίΐιίΐ Ιουηϊι εοΐ'υηι, ρεΓ ςιιοε {αιΐϊΓια μιχΐ3 νυΐςί ορΐηϊο-

ιιβιη ύ6$ί(ηαΙιΐΓ? ^ι10^^^^^ (ΐυηπΓεηίΙβ ηοοϊκ εβί ΐ 1 1» ]ιΐδ1ί1ί3, οιι]»» οοιιιροίοιη Γογο Υεΐ'ουιη ρΓυιιιίΐΙίΙ

ίΙΙυπι, (]ϋί εοπι εχρβίίνεπί : Ββοίϊ εηίιη, ίηηιιίι, ηαϊ β$υάιιηΙ /κ«(ί(ία»ι : ηιιοηϊαηι ι'ρίί 8αΙατηΙ)ΐιηΙιΐΓ.

Μιιΐΐίδ 30 ν3Γϋδ ^1)03 ηοϋίδ 3(1 υβυιη ρΓοροδϊΐίδ, ϋ Πολλών και παντοδαπών προκειμένων εις μετου-

α,υίυυδ 3(1ίοϊ(υΓ, ςυχςηε .ιρρείϊΐ η3ΐυΓ3, ιηυ1ΐ3 σίαν, έφ' ά ή άνθρωπίνη φύσις τήν όρεκτικήν έρμήν

ιιοοΐβ ορυδ β$Ι βοϊεηΐίβ, υΐ ηοοίβ ίη ε]υ3ΐιιοΊί εβοα-

I 'ηΐίβ (ΙίδεΡΓηβηιυδ, ςυο4 ηυΐηβΐ, ήποϋ ηοοοαΐ, ηε

ϊϋ, ςυοιΐ ηυΐΓίηιεηΐί Ιοοο βίύί 3ΐι αιιϊιηα βδδυηιΐ

ΜΐΙίΊυι·, ρΓΟ νίΐ3 ηιοΓίεηι ηοΐιίδ εί ρο$ΐοηι εΙΓιείβι.

ΕοπΊΐαη βυΐεηι ηοη ίιιίεηιροδίίνυπι ηεο ηΐίοηιιηι

Γυ,βΓΪΙ, ρβΓ 3Γΐ3ΐη ηυπηίιίαιη ενηη^εΐίοαηι ςυ3ΐδΙίο>-

π πι 1ιυ]υδ «Γι. ιί δοηίειιΐίιιιη (Ιίίΐίη^υβιο 3(α.υε

εχρΙηηΐΓβ. Οιιί ροΓ οιιιηί» εοιιιιηυηεηι ιιοΐιίδουω

έχει, πολλής ήμΐν χρίία τής επιστήμης, ώστε ήμΐν

διακρίνειν έν τοις τοιούτοις έδωδίμοις τδ τρδφιμδν τε

κα\ δηλητήριον, ώς άν μή τδ δοκοϋν ΰπδ τής ψυ/ής

έν τροφής μέρει παραλαμβάνεσθαι , θάνατον ήμΐν

κα\ διαφθοράν άντ'ι τής ζωής ένεργήσειεν. Ούκ άκαι-

ρον δέ Γσως , διά τίνος έτέρου τών κατά τδ Εύαγγέ-

λιον ζητουμένων, τήν περ\ τούτου διαρθρώσαι διά-

νοιαν. Ό κατά πάντα κοινωνήσας ήμΐν χωρ\ς άμαρ
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τίας, κα\ συμμετασχών ήμϊν τών αύτών παθημάτων, Α ι«ΙιΐΓαιτι Ιι«Ι)υ'ιι βχεερίο ρεεεβίο, αία,αο βοπιηιυ'ειη

τήν πεϊναν οϋκ Ικρινεν άμαρτίαν, ούδέ άπώσατο της

έαυτοΰ πείρσς τδ κοτ' αύτήν πάθος, άλλ' έδέξατο τήν

όρεκτικήν όρμήν της φύσεως την έπΐ τη τροφή γι-

νομένην. 'Απόσιτος γάρ τεσσαράκοντα ήμερών δια-

μείνας, ύστερον έπείνασεν ■ Ιδωκε γάρ δτε έβούλετο

τή φύσει καιρδν τά έαυτής ένεργήσαι. Άλλ' 6 τών

πειρασμών εύρετής , δτε έγνω τδ κατά πεϊναν πάθος

κα\ Ιν έκείνω γενόμενον , συνεβούλευσε λίθοις τήν

δρεξιν δεξιώσασθαι ' τοϋτο δέ έστι , τδ παρατρέψαι

τήν έπιθυμίαν έκ της κατά φϋσιν τροφής &π\ τά Εξω

τής φύσεως. ΕΐΛέ γάρ, φησ'ιν, Ίνα οΐ Λίθοι οΰτοι

άρτοι γέγωτται. Τί γάρ ήδίκησεν ή γεωργία ; ΤΕνος

δε χάριν έδδελύχθη τά σπέρματα , ώς τήν άπδ τού

των άτιμασθήναι τροφήν ; Τί δέ καταγινώσκεται ή

τοϋ Δημιουργού σοφία, ώς ού δεόντως διά τών σπερ

μάτων τδάνθρώπινον τρέφουσα; Εϊ γάρ ό λίθος ε !ς

τροφήν οίκειότερος νϋν άναφαίνεται · άρα της δεού-

σης περί τήν άνθρωπίνην ζωήν προμηθείας ή τοϋ

Ρ«οΰ σοφία διήμαρτεν. ΕΙζέ 'ίνα οΐ Λίθοι οδτοι άρτοι

γέτωτται. Ταύτα λέγει μέχρι τοΰ νΰν τοις Οπδ τής

ίδιας πειραζομένοις ορέξεως , κα\ λέγων , ώς έπιτο-

πολΰ πείθει έπ'ι λίθων σιτοποιεΐσθαι τους πρδς αύτδν

βλέποντας. Όταν γάρ έκβαίντ) τους άναγκαίους δρους

τής χρείας ή δρεξις, τί άλλο κα\ οϋχ\ διαβόλου έστί

συμβουλή , τοΰ τότε τήν έκ σπερμάτων παραγραφο-

μένου τροφήν, κα\ έπΐ τά Εξω τής φύσεως προκα

λουμένου τήν δρφν ; Έκ λίθων έσθίουσιν, οΐ τδν τής

πλεονεξίας άρτον παρατιθίμενοι ■ οί τάς πολυταλάν

ηο1»ϊδ€ΐιιη αϋΓβηΐυυπι, ίηεοηιηιοάΌηιιη βΐ βΠΙίειϊο-

ηυπι ρβιΊίεβρδ ίαΐΐ, Γ3ΐηεηι ηοη ]ικϋοηνϊι εδδβ ρεε-

εβίυπι, ηεπ,ιιε ε]ιΐδ ϊηοοπιπιοίΓι ρεπεοΐαπ» ΓβεοΓε

ΓεευββνίΙ, 56(1 βύεειηηι ηαΐϋΓίΕ, υυο είΙ>ιΐδ βρρείί -

ΙϋΓ, βαΊηϊδίΙ αίςυβ δυβεερίΐ. ϋυαι βηϊιη <μΐ3άι·3-

£°ιηΐ3 άίβδ ϊβΐυηιΐδ ρβπηβηδίδδΡι, ροδίεβ εδιιπίΐ :

(ΙεαΜι εηίηι, ςυβηϋο νο1ε1)3ΐ, οεε3δίοηεηι ηβΐιίΓΟΟ

οίΒειο δΐιο Γιιηβεηάϊ. 5εά ΙειιΙβΙίοηηηι ΊηνβηίΟΓ,

ευηι ίηΐεΐΐβχΐΐ 3ΐϊεεΙιιιιι Γβηιίδ εΐΪ3Πΐ ϋΐυιη ίην38ίδδε,

εοηδυΐιιίΐ, υΐ ΙβρΐαΊυιιβ εχεΐρεΓβΐ βρρείίΐυιη : ϊιοο

βιιίεηι βδΐ ρβΓ\ει·ΙθΓβ βε άβΙοΓαυεΓε βρρείίΐιιπι ;ι

ηβΐυηΐί εί1>ο 3(1 63, ςυίβ 3 ηβΐυΓβ 3ΐϊεη3 βυηι. Ωϊα

εηίηι, ϊηπυίΐ, «ί Ιαρϊάβι Ιύ ραηει βαηί. Οιικί εηίηι

ρ«εε3νίΐ 3(πευ11αΓ3? οιι]υδ τεί Β1"31»3 ρββραιιοίηι·

Β δεπιΊηβ, ιιί είΐιιΐδ εχ ϋδ εοηΓεείυδ Γερι·ο1)8ΐυΓ ? ευΓ

ΒΓ^αΐΙαΓ δβρίεηΐίβ Οεβίοπβ, ςαοδί ηοη τεείε ρβΓ

δβηι'ιιΐΒ κεηυδ Ιιυιηβηιιπ) ? ηβπι δϊ Ιβρΐδ 3(1 ε'ι-

1)ϋΐιι βρίΊοΓ βιαυε εοιηιηοοΜοΓ ηυηε βρρβΓεΙ, η'ιηιί-

πιηι 3 άβ1>ίΐ3 ριονίάεηΐίβ εΪΓεο νϊίβηι 1ιΐ!ΐιΐ3ηαιη Πει

83ρΐεηΙΪ3 3ΐ)βΓΓ3νΊΙ. Λ/ε ιιί Ιαριάϋ ίίΐϊ ραηα βαηί.

Η;εε ειΊαηι ηυηε ϋϊείΐ ϋδ φΐί 3 ρΓορΓΪο βρρεϋΐιι

ίεηίαηΐϋΓ, 3ε ιΐίεεηάο ρΙεΓΜίηςαε, εοδ, ςυ'ι αά ϊρδίιιη

δρεείβηΐ, ίηιρκΙΙίί ιιί ε Ιαρ'κΙΊυυδ ρ»ηεβ εοηΓιείβηΐ.

ϋϋπ» βηιιη βρρείίΐυδ ιιεεεβδ»Γϋ υδΐΐδ Πηεδ εχεειίίΐ,

ςιιϊα υ 3ΐίιια ηίδί ά\2Λχ>\\ Ιυηε οβίϋΐηη'ιβηιίδ εϊ Γ8-

]ίοίβηΓΐ8 εχ βεπιίηΊΙιυδ εοηίεείιιιη εί1)υπι, ει Λά εβ,

ςϋίε 3 Π311ΙΓ3 3ΐίεη3 8υηΙ, βρρείΊΐιιπι ρΓονοεβοΐϊδ,

εοιίδϊΙίαιη 6δΙ? ϋε ΙβρΊάίϋιΐδ εοιηεόυηΐ, ςυϊΐιυδ

τους καΐ φλεγμαινούσας τραπέζας έαυτοΓς έξ άδικιών Γ ΓΓβικΙίδ ει βνβπΐίκ ρβηίδ βρροηίΙϋΓ : ςιη βυηιρίϋο

— _ _ . " 1 λ . λ«;Λλ«λ ιΊηιΐΛΐηί αϊ /I II Πι 1 1
έτοιμάζοντες ■ ών ή παρασκευή τών δείπνων, πομπή

τις έστι μεμη/ανημένη πρδς έκπληξιν, Ιξο) τών

άναγκαίων τή ζωή" παραπίπτουσα. Τί γάρ κοινδν

Εχει πρδς τήν τής φύσεως χρεϊαν ή άβρωτος ύλη τοΰ

.αργύρου, έν βαρείτε καΐ δυσβαστάκτω προτιθεμένη

τώ σταθμώ; Τί έστι τδ τής πείνης πάθος ; Οΰχ\ τοΰ

ένδέοντος ϊφεσις ; Διαπνευσθείσης γάρ τής δυνάμεως,

πάλιν άναπληροΰται τδ λεΐπον τή καταλλήλω προσ

θήκη. "Αρτος γάρ έστιν, ή άλλο τι τών έδωδίμων,

ου ή φύσις έφίεται. Ε! ουν τις προσαγάγοι χρυσίον

άντ\ άρτου τώ στόματι , αρα θεραπεύει τήν ένδειαν ;

"Οταν ουν τάς άβρώτους τις ϋλας πρδ τών έδωδίμων

έπιζητή , έν λίθοις άντικρυς εχει τήν άσχολίαν, άλλο

ζητούσης τής φύιεως, έν άλλω καταγινόμενος. Λέγ

δ3δ ε( Γε(1υηά3ΐιΐεδ, ει ορίρβΓε δΐΓ(ΐεΐ35 εϊ ειιηιιι-

13(38 ηιεηδΗδ εχ ίιι]υδΐε ρηιΊίδ 1>οηϊδ *ί)>ί ρ3Γ»ηΐ :

φιοππη βρραΓαΙιΐδ ε(£Π3Γυηι, ροιηρβ (](ΐ33ϋ3ηι, Ι':ι-

δΐυδ 61 0816Ι)131Ϊ0 681 3(1 δΙυροΓειιι εϊ .κΙιιιιι ,ΤΙ ϊοιιο:ιι

Ύυΐ^ϊ εοπιηιονεικίβιη εχεο^ΐΐ3ΐ3, ςυ* νίΐ;ε ηεεεδ-

δ3παπι υδυηι ρΜ·ΐειΊ;ιΙ>ΊΐυΓ ει εχοεϋίΐ. Οπίι! εηίηι

εοηιηιυηε Ιιηΐιεί ειιω ιΐδυ ηαΙιΐΓ» ηεεεδδ3ΓΪο, ίη

8Γ3ϊί ρβΓίΐβΓ εϊ οηεΓΟδΟ ροηϋεΓε 3Γ£εηΐί εχροδίι»

ηΐ3ΐεΓί3, <|ΐι;ο οδοί «ρΐ;> ηοη εδί ? Ου'ιιΙ ΟδΙ 3(ίεε||1δ

ίαπιίδ ? ηοηηε (ΙεδίιΙβΓΪυηι ε]υδ, ηυο εβΓΟΓε ηοη

ροδδΐιηηΐδ? Οιιιη εηίηι ρεΓ ΩΐΙυδ εϊ εν3ροΓ3)ίοηεδ

εν^ηυεΓίι ει είΙΙυχεΓίι ηιιΐηηιεηΐιιπι, (|ΐιο νΪΓββ Γβ-

Γεείχ ΓιιεηηΙ, Γυτδυδ 3ΐΙ]εεΐ'ιοηε εοηνεηίεηΐί ΓβρΙβ-

ΙϋΓ ϊ(1 ςυο(1 ϋεεδί. Ρβηίδ εβί εηίηι, 3υΐ 3ϋςυϊ(1

ή φύσις, διά τοΰ κατά τήν πεϊναν πάθους μονονουχ\ ϋ βΐίαιΐ εδίιϊ βρίϋΐη, ^υοά ηβΙυΓβ αρρειίΐ. δί ςυίδ

φωνήν άφιεϊσα, τδ έν χρεία νΰν είναι βρώσεως" διά τδ

δεϊν άντεισαγαγεΐν πάλιν τψ σώματι τδ διαπνευσθέν

τής δυνάμεως· σϋ δέ ούκ άκούεις τής φύσεως - οΰ

γάρ δ ζητεί δίδως· άλλ' δπως άν πολύ σοι γένοιτο

τοΰ άργύρου τδ άχθος έπΐ τής τραπέζης φροντίζεις,

χα\ τους χαλκευτάς τής ύλης άναζητεΐς ■ κα\ τήν

Ιστορίαν τών έγγλυφομένων ταίς Ολαις ειδώλων πε-

ριεργάζη, δπως άν δι' άκριβείας τοίς γλύμμασι τά

πάθη τε κα\ τά ήθη διά τής τέχνης είσενεχθείη · ώς

έπιγνώναί τε τδν θυμδν τοΰ όπλίτου , δταν τδ ξίφος

πρδς τήν σφαγήν άνατείνηται, καΐ τήν άλγηδόνα τοΰ

τραυματίου , δταν πρδς τήν καιρίαν συνεσταλμένος

οίμώζειν δόξη διά τοΰ σχήματος· καΐ τήν όρμήν τοΰ

θηρεύοντος, κα\ τοΰ θηρίου τήν άγριότητα · κα\ δσα

ΐ^ίΐιιΐ' Ιοεο ραηίδ 3ϋΓυηι ογι »ι1ιηονε:>ΐ, ηιιικριίιΐ

ηεεεδδί(3ΐί ιηε(1ε1>ίΐιΐΓ? ('ιιηι ί^ίΐυΓ αΐίςυίδ ρΓΟ τε-

1>ηδ εδειιίεηΐίδ ηΐ3ΐεη3δ εδυί ηοη ηρΐ.ικ ΓεηυίΓΪΐ,

ίη Ι3ρί4ί1>υδ ρΐαηε οεευρ3ΐηό εδί, α,υίρρη εαηι >1Ίυ<1

ςικει-εηΐε η3ΐυΓ3, ίη 3ΐίο Ίρϊε νεΓδείϋΓ. Οϊοϊΐ ηαΐυΓ3

1>ι γ Ι.Π1118 αΐΤεείίοηεηι ρΓορειηοάυηι νοεεηι εηϋι-

Ιοιιβ, δε ηιιηε εςεΓε είϋο : ρΓορίεΓεβ φκκΐ υεηυο

οροΓίεηΐ ίηνίεεηι ίηςετί εοΓροτί ηηΐηηιεηΐυπ) ςηοα

εηΐυχεπί, ει ρεΓ νβροΓεδ ει εχρΪΓβιϊοηεδ ενηικιει·ϊι :

ίη νεΓΟ ηαΙυΓβΒ ιΐίείο βυϋίεηδ ηοη εδ; ηοη ειιίηι

ςιιοά <{ΐκ(·ι ίί, (]»δ, δεϋ ιιί ιηαςηυηι Γιοι ΒΓ^εηΐί ροη-

ΰϋκ ίη ηιεηδα δί(, ευΓ3δ, εϊ εχευδθΓε$ π]3ΐεΓΪα? Γθ-

ςΐυίηδ, εϊ ηίδίοηβηι δίηιυΙαεΓΟΓυιη ει ίπιβ^ίπυη),

(ίη»; ίη ηΐ3ΐεπ3 ίιΐδευΙρβηΙϋΓ, εαποβε εχςηΪΓίδ, ιιί



8. ΟΠΕΟΟΚΜ ΝΥδδΕΝί

1ι:ιΙιίΙιΐδ βΐ αίϊβ€ΐ ιΐ5 ηηϊιτιϊ Ιυηι νβΐιοπιοηΐίοι-οδ, Ιυιη χ άλλα διά της τοιαύτης περιεργίας έν ταΐς έπιτραπε-

80.Ι»ΐίθΓΟδ, ΛΓΐίΙίοίΟ 81111111)0 ρΙι,ΊΙβ δΟΓΪρΙΙΙΓίδ ΟΧρΓβδδί

ιοιιβρκίίΐιΐυτ, υΐ βΐ ϊγ»πι 3£Π03038 απιιαίί, οιιηι

(,ΊϊιΙΊιιηι (ηιοίιΙβηάΜ (3Η83 ΙοΙΙΐΐ, ει οπιοίαίιιπι

βηιιοϋ, ουηι βοοορίο τυΐηοπϊ ΙβιΙιαΙί, 3η'ιπιο ββ ιΐβ-

ιιιίΗβιΐδ βο ηιΟΒΓβπβ, 1ΐ3υίΙιι ϊρβο ββηιεΓβ βΐ β]ιι)3Γ6

νιηείιΐΓ : ϊιιιρ«(ιιιη ϊΐβιτι νεηβηΐίδ, βϊ ΓβΓΧ ίιιιηιιιηί-

ΙιιΙοιη : 30 αιιαΒΟΐιηφιο αΐϊα ρβΓ βμίδΐιιοάί οιιποβί-

Ιαΐβπι ει ϊηορίβιη Ί ιι < 1 ιι 5 1 γ ϊ α ιη , Ιιοιιιίηβϊ νβηϊ ίη ιηβ-

Ιεπβ αά ιΐϊυιη ηιεηδβπιηι <ΙοδΙίιΐ3ΐ3 εΙΒα Βίικϋοιβ

< 11Γ3ΙΙΙ. Ροΐαη ηαΐαη (1ββί(1βΓ3(, Ια νότο ρι-βΐίοδοβ.

Ιΐ ίρθ(ΐ33 ρΠΓΟ», ΙϊυΓί, 0Γ3Ι6Γ38, 3ΠΐρΙΐΟΓ39, 01 βΐί*

ζίοις ύλαις φιλοτεχνοΰσιν οΐ μάταιοι. Πιε7ν ή φύσις

έζήτησεν, σϋ δε τους πολυταλάντους τρίποδας εύτρε-

πϊζεις· πλυνούς τε χ&\ κρατήρας, και Αμφορέας, καΐ

άλλα μυρία, μηδέν έχοντα πρός τήν έπιζητουμένην

χρείαν κοινόν. ΤΑρα ούχ'ι φανερώς άκούεις δι' ών

ποιείς τοϋ πρδς·τδν λίθον σοι συμβουλεύοντος βλέπειν ;

Τΐ δ' αν τις τά λοιπά της λιθώδους ταύτης διεξίοι

τροφής, τά αισχρά θεάματα; τά εμπαθή άκροάματα,

δι' ών όδοποιοϋσιν έαυτοίς τήν των κακών άκολουθίαν

τοις ύπεκκαύμασι της άκολασίας την τροφήν έπαρ-

τύοντες ;

$οχοοηΐ3, ηιιχ ιιίΐιίΐ ουηι οο, ςιιοιΙ ιιβιΐδ Γοα,ιιίηΙ, οοιιιιιιιιη6 ΙιαΙιβηΙ. Αη ηοη ρίβηε ρβΓ 63, φΐ3» Γ.ιο9,

(ΙίεΙο 3ϋ(1Ίβηβ 6$ εϊ, ηιιί ΙίΙιί εοιΐ8ΐι1ί(, ιιΐ 3(1 Ιβρίιίεηι ΓββρΐοϊββΤ Οιιϊϋ βυΐβιη ηΙΙϊηοΙ, Γβΐϊηυβ Ιιιι]ιι»

Ι:ιρ'κ1βί οΊΜ ΙιίΓρϊβ βχροηβΓβ βρβοίηοηΐβ ? νίΐίοβα 61 βϋδΐιηία 30Γ03ΙΙ1313, ςιιίβιΐδ 3(1 οοηββςιιεηΐΐβ ηιηΙ»

5ΐΐ>ϊ τϊβηβ ϊΐβΓηυηΙ, ίηοίΙηιηριιΓιδ Ιϋ}ία*ϊηυιιι εί1)ΐιηι οοηιΙίβηΙοδΫ

Ηοο 3(1νεΓ53Γϋ (1β 0ΪΙ)θ οοηδΗ'ιηπι 651, Ιι*ο ρΓΟ Β Αύτη τοϋ άντικειμένου περ\ της τροφής έστι συμ-

υηηβιιείο 61 οπΙμι.ίπο ρβιιί» υδΐι, ρβΓ Ιιοε ςαοιΐ 3ά βουλή , ταύτα διά τοϋ πρδς τοϋς λίθους βλέπειν, άντί

)»ρί(1β$ ΓβδρΪΜΓΟ )ΙΐΙ)βΙ, δΙΙ^ΟΠΐ 8ΐ<]11β ρΐ'ΟροηίΙ.

Υβπιπι ρΓοΠί^ΛίΟΓ, βΐ ρεΓβπιρίοΓ ΐοπία ιϊοιιυ III, Γ3-

ιιιβιη (1)1381 πιβίοπιπι 03ΙΙ53ΠΠ ιιοιι εχίετιηίηβ* βΧ

ΓεΠΙΠΙ Π31ΠΓ3, 80(1 5θΙ.-)Π1 δΙψβΓΠΐΐίΙβΙε))) 30 ηϊιηίβπι

Ιιιβρϋηοςυβ ίη(1ιΐ9ΐπ3ΐη ει οιιγβπι, ςικε (Ιο εοΐΜΪΙϊο

ηι1νεΓ83πΊ υη3 οοπι ηβοοδδβπο ιΐδυ ίηΐΓθ(Ιυο(3 651,

ηνοΓδβΙυδ, »υί9 Γιηί1)ΐι$ Βυΐιβπιβπ ηηΐιΐΓβηι ροπηϊ-

8ΪΙ. Οιιοηΐ3(1ιηο(1ιιηι βηϊιη ϋ φΐϊ νίηυηι·ΐΓ3ΐ)5θοΐ3ηΐ,

Νοη ΓερΐΌΐ>3ΐιΙ ί(1 ηιιοά ϊη οο ιιΐϋβ 681, ρΓορΙΟΓ

ΐοιηιϊϊΐοβ βϊ ΓιιγΓιιγο5, δειΐ εοΐο 8ΐιρβΓβυ· οχοεπιεη-

I 9, ριιτί 118111)1 ηοη Γβ|ίοίυηΙ : ί Ια ρβΓβρίοβχ ει 50-

1θΓ5 ΠΙ βΧ3ΐηίΠ3Π(1θ 310,116 αΊδΟΟΠΙΟΙκΙ* 63, 0,1156 31)

Π3ΚΙΓ3 ίΙΊβηβ βυηΐ, ΥεΓίκιπι, 9ΐιοΐίϋΐ3(β βρβουΐβΐίο-

τής νβνομισμίνης τοϋ 4ρτο'^ χρήσεως υποτίθεται.

'Αλλ' ό των πειρασμών καθαιρέτης, ούχ\ τήν πεΐναν

εξορίζει της φύσεως , ώς κακών αίτίαν, άλλά τήν

περιεργίαν τήν έκ συμβουλής τοϋ άντικειμένου συν-

εισιοϋσαν τ?| χρεία, μύνην άποπεμψάμενος , άφήκεν

τοίς ιδίοις δροιςοίκονομεϊσθαι τήνφύσιν.'ϋσπερ γάροί

διηθοΰντες τδν οΐνον οϋκ άτιμάζουσιν »ύτοΰ τδ χρή-

σιμον, διά τήν καταμιχθεΐσαν άχνην αϋτψ · άλλά

τώ ίθμω τά περιττά διακρίναντες , τοϋ καθαροΰ τήν

χρήσιν ούκ άποβάλλουσιν οίτως'ό θεωρητικός τε κα\

διακριτικδς τών άλλοτρίων της φύσεως , Λδγος, τ^

λεπτδτητι τής άκριβοΰς θεωρίας, τήν μίν πεΐναν,

ώς συ>ηηρητικήν ουσαν τής ζωής ήμών ούκ έξώρισεν

ιιΐδ Γ»ι.ιβπι ηιιίιίβηι, ιιΐροίε νίΐ» ηοδίΓβε εβηβερνβ- £ τάς δε συμπλεκομένας τή χρεία περιεργίας, διήθησίν

τε κα\ άπέ^(5ιψεν, ειπών · έκείνον είδέναι τρόφιμον

4ρτον, δς τώ (ίήματι τοΰ θεοϋ πρδς τήν φύσινφκείω-,

ται. Εί ουν έπείνασεν 4 Ίησοϋς, μακαριστδν αν εΓη τδ;

πειν^ν, όταν κατά μίμησιν εκείνου ένεργήται καΧ έν

ήμίν. Εί τοίνυν ίγνωμεν τί έστιν οδ πεινοί Κύριος,

γνωσομεθα πάντοις τοΰ μακαρισμοΰ τοϋ ν5ν ήμΓν

προκειμένου τήν δύναμιν. Ποία ουν έστιν ή βρώσις ,

?,ς δ Ίησοΰς τήν έπιθυμίαν ούκ επαισχύνεται ; ΦησΙ

πρδς τοϋς μαθητάς μετά τδν πρδς τήν Σαμαρεΐτιν

διάλογον ■ δτι Έμόν βρωμά έστιν, Ίνα ποιώ τό θέ-

Ατ\μα τοϋ Πατρός μου· φανερδν δέ τοΰ Πατρός έστι

τδ θέλημα, 8ς πάντας άνθρώπους θέλει σωθήναι ,

καΙ είς επίγνωσιν άληθείας Ιλθεΐν. Ούκοϋν εί έκεΤνος

Ιποειη, βοή εχΙβΓίιιϊηβνϊΐ ; 8υροΓΠιιΊΐ3ΐ68 νβΓΟ ηβ-

Γ6583ΓΪ0 1Ι81ΙΪ 0011110X88 61 ΪΙΤΐρ1ίθ3ΐ38 ΙΙ'3Π80θΐ3νίΙ

γΙ η1ι]βοϊΙ, ουηι (ΙϊχΊΐ : ϋΐιιιη 5β ηονίδδβ ρ3ηεπι ηυ-

(ΓΪβηΙβιη, ςιιί τογΙιο Πει ηβΐιΐΓχ οοηοϋίαΐυβ δίΐ. 8ϊ

\%\\\\χ 090ΓΠΙ ίβδΐΐ9, 1)03ΐυηι ίιιεπί βδητίΓε, ουηι αά

ϊ11ΐίΐ3ΐίθηβΠ1 ΐΐΐίΐΐδ ίηξβ116Γ6((ΙΓ 30 Τ0ρΓ%5θηΐ6ΐΗΓ

εΐΐηηι Γβιηεβ ίη ηοΙ)Ϊ9. 8ί ϊςίΙαΓ ίηΐβΐΐβχίπιιιβ, <\α\ά

8ϊ( ϊ(1 ςιιοά εδυτίΐ βϊ 3ρρο(ίΙ Οοηϊίιιυβ, Οογϊ ηοη

ροίεβΐ οι ηιιηο ρΓοροδίΐββ ηοΐιίδ 1>ε3ΐί(υα'ίηΐ8 νίη

ιιοη ιη1β11ί([3ηιυ8. (ίιιίβ β9ΐ ίςίΐιιτ ϋΐε εϊηιιβ, οιψι*

αρρείίΐυηι ^β$ΐΜ δίοί Ιυτροιη ηοη ο"«οίΐ? Αΐΐ 3(1

(Ιΐδοίρυΐοδ ροδί η»1)ίΐααι ουηι ?3πΐ3πΐ3η3 δβπηο-

ιιβηι : ΜΰΗ» «<>«» ί«ί, νΐ {αοχαηι ηηοά νϋ/ΐ ΡαΙΐτ·

ιλϊηι " ; ηηη ϊρηοΐβ βδΐ βπίβηι νο1ιιηΐ38 ΡβΙπϊ, «|υϊ _ ορέγεται τοϋ ήμας σωθήναι, χαΐ τροφή αύτοΰ γίνε-

ι ■ ι _ . . Λ :.: .·.-.· ■ , ι *■ \ [ίί.. - ! - ί - . ..«,,.»/-..
01111)68 ΙίΟΙΠΪ Ιΐββ δβΓνβΓΙ, 01 3(1 3^ιιίιίοηβπι νΟΓΪΙβίίδ

νβηΪΓβ νιιΐΐ ". ΙβΐΙιΐΓ δϊ ΐΙΙβ ηοδ ουρίΐ δβΓνβΓΪ, βϊ

νϊΐ3 ηθ5(Γ8 οϊουδ ε]ιΐ8 εχβίβΐίΐ, άίιΙϊοΊπιυδ ςιιϊβ ιΐδΐΐδ

β'ιΐ 6]υ5Π)οϋί 3ηΐπΐ3Β Κβϋϊΐηδ ει αΟεοΐίοηίδ. ^>υί&

Ι^ϊΙμγ ηίο ΟδΙ ? Εδΐ)Γί3ηι«ΐ8 ηοδίΓβηι ίρδοπιιτι 83ΐυ-

ΙβΓΠ, δίΓΐ3Π1\1δ άίνί|13Ι11 νθ1»ηΐ3ΐ8ΐη, (]ϋ3Β εβί, ηΐ ηο&

δβΓνεπιυι-. ^ιι» Γ3ΐϊοηβ ϊ^ϊΙιιγ Ιβίβηι ιιοοίδ ίαηιειη

οοηΠεβΓβ ροβδϊηιυδ, ηιιηο ί1κΙίοϊιη)ΐδ 3 υεβίίΙιιοΊικ.

ΟυΊ βηϊιη ]ιΐ8ΐΗΊ*πι Οβΐ 4ε$ί(1εΓ8ΐ, ίηνεηϊι \ά α,ιιοά

νοΓβ βχροΐοηιΐιιηι βδΐ : ου]ιΐ9 (Ιββϊβ^βηυηι ηοη ιιηο

ιιιο(1ο οοηιηι, <]υί ροτ βρρβίίΐυηι ΓβρΓΒΒδβηίβηΐυτ,

ται ή ήμετέρα ζωή, μεμαθήκαμεν είς δτιχρηστέον

δν ε"η τή τοιαύτη τής ψυχής διαθέσει. Τί ουν τοΰτό

έστι ; Πεινάσωμεν τήν έαυτών σωτηρίαν, διψήσωμεν

τοϋ θείου θελήματος, δπερ έστ\ τδ ήμ3ς σωθήναι.

Ηώς ουν έστι τήν τοιαύτην ήμΐν κατορθοιθήναι πεΐ

ναν, νΰν παρά τοϋ μακαρισμοΰ μεμαθήκαμεν. Ό

γάρ τήν δικαιοσύνην τοΰ θεοΰ ποθήσας, ευρεν τδ άλη-

θώς δρεκτόν · ο5 τήν έπιθυμίαν ούχ έν\ τρόπω τών

κατά τήν δρεξιν ένεργουμένων έπλήρωσεν · ού γάρ

μόνον ώς βρώσιν τήν τοΰ δικαίου μετουσίαν έπόθησεν.

Ημιτελής γάρ άν ήν έπ\ ταύτης μόνης τής διαθέσεως

" ίο»η. ιν, 54. " I ϊίιτι. ιι, \.
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ο-3*χ ή βρεξις, νυν\ 84 χα\ πότιμον τδ άγαθδν τοΰτο Α βχρίβνϊΐ, ηοη βηίιη δοΐιιηι Ιαηηααιτι είυιιπι ΐιι&ΐίΐϊ*

έποίησε,ν, ίνα τδ ένθερμόν τε και διαχαές της έπιθυ

μίας τφ πάθει τ?)ς δίψης ένδείξηται. Ξηροί γάρ τρό

πον τινά κα\ φλογώδεις έν τφ καιρφ τοϋ δίψους γινό

μενοι, ώς θεραπευτικδν της τοιαύτης διαθέσεως το

ποτδν μεθ' ηδονής προσφερόμεθα. Έπε\ ουν μία μεν τω

γένει ή δρεξις έτώ βρώσεώς τε χα\ πόσεως * διάφορον

£ε ή προς έχάτερον τούτοι·/ διάΟεσις, ώς άν τδ άχρό-

τατον της πρδς τδ άγαθδν επιθυμίας δ λόγος ήμΐν

νομοθετήσειεν ■ μακαρίζει τοΰς τά δύο ταύτα πρδς

την δικαιοσύνην πάσχοντας , τήν πεϊνάν τε κα\ τήν

δίψαν , ώς (χανού δντος τοΰ ποθουμένου προς έκατέ-

ραν άρμοσθήναι καταλλήλως τήν δρεξιν, κα\ στε^όάν

μέν τφ πεινώντι γίνεσθα'

ιίδυιη ρΓοροβιιΐΐ. δειηίρβΓΓεείιΐδ βη'ιιιι εδβεΐ, ιί ίιι

ηβο 8οΙ:> βΙΓεειίοηβ εοηδϊδΙβΓβΙ, βρρβΓιΙιΐδ : ιιιιηε

βυΐβπι βΓιβηι ροΟίπΊβ 1 1 ο ο Ιχιηαιη Γβείΐ, «ι αηΙοΓβιη

βΐ ΓεΓΤΟΓβιη ουρϊόϊΐβιίβ ρβΓ βίιίδ βΙΓβεΓιοηβηι ίηιΐί-

ολγοι. βυπι βηίιη ίιι ΐειιιροΓε βίΐίβ βπιΐί ηυοάίηι-

ηιοιίο ββπιυ» βΙ ΒΓόβηΐεβ, ρΓΟ Γβιηεύίο β]υδηιθ(]ί

βΟβεΐίοηίδ ροΐκιη δΐιιοίηιυδ ειιιιι νοίιιριαίε. Οιιο-

ηίίΐιη ί^ίΐιΐΓ ηηιΐδ ι]υϊόβπη Ββηβι-β ίρδο είυί ρϊπΙοΓ

61 μοίίοηίδ βρρείίΐιΐδ β»1 ; αΊνβΓββ νότο »Λ ιιΐηιιη-

ςυβ Ιιογιιιιι Ηϋβεΐίοβιΐ, υΐ δΐιιιιιιιυηι ιιοΐιίδ οΐ βιΐΓβ-

ηιυιιι 5οιιί (Ιεδίϋεΐ'ίιιιη δεπυο ρΓΧβιτίΙιβΓεί, 1>μι<>&

)ιΐ(1ίθ8Ι 603, φΐί ύπυΐιιΐδ Ιιίβ ;ι(Τπ·ιί1ιιΐϋ, Γ:ιηιε ρϊΠίβΓ.

61 δίΐί β(Ι ]ιΐ3ΐίΓιιιη ηιονειιΙΟΓ, ηιι»8Ϊ δηΐίδ ίαΌηβιιιη

δ'ιΐ υ φίοιΐ (1ε«ίιΙβΓ3ΐυΓ, ιιΐ «ε ιιΐπφιβ βρρειίΐυί ίη-

χι τροφήν, πότιμον δε τφ

διψητιχώς έφελκυσαμένω τήν χάριν.

Μεβηι αεεοπιπ>ο(1βΐ, 3ΐςυβ εβιιπβηΓι ςυίύειη ηυίπηιβηΐιιπι βοΐίϋυιη, ευηι δ'ιΐί νβΓΟ ^Γαϋαιη αϋ ββ »1-

Ιιβηβηΐί ροΐβοίΐβ εχβίδΐϊΐ.

Μακάριοι οΐ πειτώττες χαΙΒιψϋιϊ-ΐες τήν δίκαιο- Β ΒίαΙΊ ηαί μμΗμπΙ Η ιϊΐΐκηΐ )Η$ΙϊΐϊβΜ, ηιιοη'ιαηι

σϋη\τ, δζι αύτοϊ χορτασβήοΌτται. τΑρ' οδν τδ μέν ίρεΐ μ|«γο4ιιν<ιιγ. Νυηςαίά βΓ^ο ]ιΐδΐίΐί3ΐιι φΐίιίοιιι

πρδς τήν διχαιοσύνην όρεχτιχώς ϊχειν μακαριστό*,

ε! δέ τις πρδς τήν σωφροσύνην, ή τήν σοφίαν , ή τήν

φρόνησίν, ή ϊΓ τι άλλο της άρετης είδος έστιν, δμοίως

ί/ζ:, τούτον ου μακαρίζει δ Λόγος; Άλλα τοιοΰτόν

τινα τάχα νοϋν τδ λεγόμενον ϊχει ' "Εν των χατ' άρε-

τήν νοουμένων, ή δικαιοσύνη έστίν. Συνήθως δε πολ

λάκις ή θεία Γραφή διά τής τοϋ μέρους μνήμης,

περιλαμβάνει τδ όλον ώς δταν τήν θείαν φύσιν δι'

δ Όμάτων τινών έρμηνεύη. Λέγει γάρ, Έγύ) Κύριος,

ώς εκ προσώπου τοΰ θεού ή προφητεία· τοΰτό μοι Ιτα

μά αίώτιοτ · καϊ μνημόσντοτ γενεώτ γενεάϊς. Κα\

πάλιν έτέρωθί φησιν Έγώ είμι ό &ν. Κα\ έν έτέρω·

οτι ΈΛεήμωτ είμΐ. Κα\ μυρίοις άλλοις όνόμασι τοϊς

εχρείβΓβ ϋεβίυιη ]υ(Ιίο3η(1ιιιη εβί; ββί ιί ςαίβ ετ%»

ΙβΐΒρβηηΐί*πι , εοιιΐίηεηΐΐβπι , κουπείιίειπ , ·αι βπ-

ρϊεηΐίβπ) , 3υΐ ριικίβηΐΐβηι , »ηΙ >ϊ ηιια βΐί» νίηυΐίί

βρβείββ 681, βΙΐϋϊϋΙβΓ ηΙΤεείιιβ ε8ΐ, Ηιιηε νεΓΐ>υιη

1>€3[υηι ηοη |ϋ·ΗοΙ ? Υβηιιη Οίειη ΤοηΐΙαη ςιιοά

(ΙίείΐΗΓ βειιίεηΐΐαπι ίιι «ε εοηΐίηεΐ: Γηιιηι εχ ϋβ ηιυβ

ρβΐ' νίιΐιιιεηι ίηΐεΙΙί§ιιηΙιΐΓ, ίυβίίΐίβ εβι. Ργο εοη-

βυείυάίηε »ϋΐεηι ί(1 κβρβ (1Ίνίιΐ3 δετίριιιηι 1ι«1)βΐ ,

ηΙ Γβεΐ3 ηιεηΓιοηε ραιΊίβ , Ιοίυπι εοαιρΓεηβηά*( , ιιι

ειιιιι όίνίιΐΛΐη η>ΙυΓ3ΐη ρεγ >Ιίφΐ3 ηοιηίηη (ΙββΊ^ηϊΙ,

1>Ίείΐ επί ιη Ιαηηιΐϋΐη εχ ρβηοη* Οβί ρΓορΙιεΙί : Ε$α

ΰοπίίηη» , Ιιοε μϊΜ ηοηεη αηετηηη : α χηοηοτϊαίε

ρβηοταϋοιινηι (ρηβταΙίοΛίΙηι " ; βΐ ηΐΓβνβ ίη αϋο

τΐι ΰψηλόν τε κα\ Οεοπρεπές διασημαίνουσιν , οίδεν " Ιοεο 3ίΙ : Ερο «μ»» ηαί ««ιιη *· : «I ίη βΐίο : Μηετί-

όνομάίειν αύτδν ή άγια Γραφή, ώστε διά τούτων μα·

θ£Ϊν άκριδώς, δτι δταν έν τι ε'πη, πάς δ των δνομά-

τ<ι>ν κατάλογος κατά τδ σιωπώμενον τψ έν\ συνεκφω-

νείται. Ού γάρ ένδέχεται, έάν Κύριος λέγηται, μή

χαΐ τά άλλα είναι ' άλλά πάντα δι' ένδ; όνόματος όνο-

μάζεται. Διά τοϋτοιν ουν μεμαθήκαμεν, δτι διά μέ

ρους τινδς πολλά περιλαμβάνειν οίδεν δ θεόπνευστος

Λόγος. Οϋκοϋν ν.αΧ ένταΰθα τήν δικαιοσύνην τοις

μαχαριστώς πεινώσι προκεϊσθαι δ Λόγος ειπών, πάν

είδος άρετής, διά ταύτης άποσημαίνει, ώς έπίσης

μακαριστδν είναι τδν καϊ φρόνησιν, καϊ άνδρείαν, κα\

σωφροσύνην πεινώντα, κα\ ε? τι Ζτερον έν τφ αύτφ

της άρετής λόγω καταλαμβάνεται. Ούδέ γάρ έστι

οοτ» (μμ " : ε· κεχεεηΐίδ »1ίί§ ηοηιίηίϋηβ ί<1 ιμιοιΐ

εΐ αΗυιη εΐ 3υ^ιΐ8ΐιιηι 681 8ίκηίΓιε3ηΓι1>ιΐ8 , ϊοΐεΐ

Οβυαι 83ηεΐ3 8εΓίρΙυΓ3 ηοηίηιτε, μι ρβΓ Ιιχε εβηο.

60Ι3ΙΙΙ1Ι8, ςυοϋ ειιιιι ιιιιηη 3ΐίςνο4 βίΙ»ΐ, Ιβ4· ήθη

πιίηιιπι εοα^βηββ ιβιίιβ ευηι ιιιιο βίιηιιΐ βχρηιηβΐϋΓ.

Νοη εηίηι εοηεεϋίΐιΐΓ, ηεε ρΜ»1)*1>ίΙβ οβί, βϊ Οοιηί-

ηιιβ ο"Ίε«ΙυΓ, βυηι , ηοη βΐίηιη Γβΐίςυη εβδε, δεϋ οην

ηΪ3 ρβΓ υ ιι υ ηι ηοιηεη εχρηηιιιηΐιΐΓ. ΡβΓ Ιηβο ίβίΐιιτ

ιΐίάίείιιιυβ , ςιιοιΙ ρβΓ ρ«τΙβηι αΐίςπαπι ηυΙΐ3 εοηι

ρίβεΐί 6θ1β3) ϋΐνίηΚιΐδ ρηχΐίΐα δεηρίιιη. Ετ§β ειππ

εΐϊβπ) ΙιΊε ΥβΓΟίιπι (ΙΐχίδδεΙ, }ι»δΙϊΙϋΐΜ ίϊβ, φΐί 1>β»Ιο

εβυηΜί, ρτοροβϊϋη Οδδβ, ρβτ Ιιαηε, αηιηεπ» ν'ΐΓ-

(υΐϊβ δρεείειιι όβ^ηβΐ , ιιΙ εχ »ςυο ΙμβΙμ δίΐ, η»ΐ

δυνατδν εν τι της άρετής είδος των λοιπών διείευ- ρ ει ρΓυιΙεηΓιβπι , βΐ ΓοτΙίΙιι^ίιιβιιι , βΐ δοϋΓΪείβίειη ,

γμένον, αύτδ καθ' έαυτδ τελείαν τήν άρετήν ε'.ναι.

Τφ γάρ άν μή συνθεωρήταί τι των κατά τδ άγαθδν

νοουμένων, άνάγχη πάσα τδ άντιδιαστελλόμενον έπ'

αύτοΰ χώραν ϊχειν " άντιδιέστηκε δέ τη σωφροσύνη

μέν τδ άκόλαστον · τ?) φρονήσει δέ ή άφροσύνη, κα\

έκαστη) των πρδς τδ κρεΐττον ύπειλημμένων έστί τι

πάντως τδ έχ τοΰ έναντ,ίου νοούμενον, ΕΙ ουν μή

πάντα τ?, διχαιοσύνη συνθεωροίτο , άμήχανον άν εϊη

τό λειπόμενον άγαθδν είναι. Οϋκ άν γάρ τις εΓπ^ι

άφρονα δικαιοσύνην, ή θρασεϊαν, ή^ άκόλαστον, ή άλ-

εοηΐίηειιΐίβπι , ΓΓυ^3ΐίΐ3ΐ6πι, ει δΐ ηυϊΛ βϋυϋ ρβΓ

«3ΐιΐ(]ειη νϊΠιιΓίδ (ΙβΙϊρίΙίοηειη ρβΓείρίΙαΓ εΐ εοηι-.

ρι-εηεηαΜίυΓ, οδυτίβΐ. Νβςυβ βηίιη Αβτί ροίεβΐ , υΐ

ιΐΑ3 αΙΊφΐ» νίΠυΐίδ δρεείεδ 3 ΓβΙκρΓίδ (1ί5]υηοΐ3 , ίρ8Λ

ρβτ δβ τΊγ'.ηϊ ρβΓΓεε(3 δίΐ. Νίΐη ευιχι ςυο ηοη βίιιιιιΐ

»νί(|ΒΜΐ Γθη5Ι(ΐ6Γ3ΐϋΓ οοπιιιι , ηιιχ ρβΓ Ικιηυιιι ίηΐβΐ-

ΙίςιιηΐηΓ, οηιηίηο ηοεεβδβ β«1, ιιι εοηΐΐ'3ΓΪυιη ίη βο

Ιοβυιη ΙιβϋβαΙ : ορ^οηίΐυτ βυίειη εοηΐίηεηΐί» ςυί-

(Ιβιη εΙ ίΓΟ^ΒΐίΐΛΐί Ιιιχιιπ» αΚμιβ ίηεοηΐίηεηΐί» ; ρι ιι-

όβκΐί* νεΓΟ κίβΗΊϋ* , βΐ ΰυ)»5<|υβ ε«τυη η,ιιπ; ίι\

'» 1β». ηπ , 8. «· Εχοϋ. ίιι , 4. ·> ΕχοιΙ. ιχιι , 27.
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ιιιβΙκ-Γβηι ρβΓΐΒΪη ηοοίρΐυηΙιΐΓ, ρι-ΟΓδυδ ββΐ 3ΐίςιιί(1 , Α λο τι των έν κακία θεωρουμένων. Εί δέ παντός τοϋ

φΐοά βχ εοιιΐΓ3Πο ίηίεΙΙϊςβίιΐΓ. 8ί ί^ϊΐυτ ηοη οηιη'ια

ειιηι ϊυδίίΐίβ οοιίδϊάοΓηΓβηΙιΐΓ, Πεπ ηοη ροδδβΐ ηΐ

φΐοά ΓβΙϊηηυϋΓεΙυΓ , 1)οηυη) βδ&βΐ; ηοη βιιίιι) αϋ-

(|υ'ΐ9 αΊχεηι δΐυΐΐηιη ]υδΐίΓΐ3ΐη , ηυΐ βυάβεειη , 3ΐιΙ

ίιιεοηΐίηεηίειη 3υΙ «Ιίικί φΐί(Ι(]υ3η) βΟΓυηι , ο-ιι»

ρ<τ νίιίο»ίΐ3ΐειη εοηδίάεΓβηΙυτ ει ίηΐβΙΓι^ιιηιυΓ. Ουοο"

βί ταΐίο ]υ$ιίΐί% 3ϋ οηιηίουβ , ςιιχευηηιιβ ίη ρβ]ο-

χείρονος άμιγής ό της δικαιοσύνης λίγος έστ\ν, άπαν

εν έαυτώ πάντως τδ άγαθδν περιείληφεν ■ άγαθδν δέ

πάν τδ κατ' άρετήν Οεωρούμενον. Ούκοϋν πάσα αρετή

τω όνόματι της δικαιοσύνης ένταϋθα διασημαίνεται,

ής τοϋς πεινώντας τε και διψώντας μακαρίζει ό Λό

γος, την πλησμονήν αύτοϊς τών έπιθυμουμένων έπ-

αγγελλόμενος.

Γεηι ρβΓίεηι ιεείρίυηΙυΓ, ναευα , ριιτα ηΐο,ηβ ίηΐο^Γ3 εβί , υηίνβΓδίιιη ίη $β οοιιυπι ρΐαηε εοηιρΙεχβ εβί :

Ιιοηυηι βυΐβπ) ε$ι φιίιΙφιί(Ι ρβΓ «ΪΓίαΐββι ενιιβκΙβηΙΐΗ ει ίηΙεΙΙΙ^ίΙιΐΓ. Εγ^ο οηιηίβ νίι-ΐιΐδ Ιιϊε ηπηιίηβ

(ΐΐδΐίΐίχ 8Ϊ^ηί(ΐΐ'3ΐιΐΓ, φΐ3ηι βδυπεηΐεδ εί δίΐίεηΐεδ ΥογΙιιπιι ϋεβίοβ }ιη1ίε»ΐ, δ3ΐίεΐ3ΐειιι εοηιηι ςιικ

ε.νρείυηΙυΓ, ρι-οιιιίιΐεπ$.

Λβοίι* εηίιη, ϊη<|ΐιίΙ , βίΐιηβηία <-ι ιϋϊεηίβι ;««({- Μακάριοι γαρ, φησ\ν, οΐ χειγώττες καΐ διψώντες

ίίαιη, φιοηίαηι ίριί $αίηταΙ>ιιηίητ. βιιοά βιιίεηι άί- την διχαιοσύνηγ , δτι αύτοϊ χορτασθήσοτται.

οίΙυΓ ε]Μ8ΐιιοϋί ψκπιχίαη) 8εη1εηΐί»ιη εοηΐίηεπ; νίιΐο- Τδ δέ λεγόμενον τοιοϋτόν μοί τινα νοϋν !χε·.ν δοκεϊ-

Ιιιγ : ΝίΙιίΙ εϋΓυηι ΓΟΐυιη φΐίϋηδ νοίιιρίαΐίβ (ξΐβΐίβ Β Ουδέν τών καΟ' ήδονήν έν τώ βίω σπουδαζομένων

κΙιιϋεΙιΐΓ ίη Ιιοο 83Εου1ο , οροΓβηι (ΙβιιΙ'ιΙπιδ δ»1ίβΐ3- πλήσμιον γίνεται τοΐ; σπουδάζουσιν , άλλά, καθώς

Ιιίιι 3<ΤειΙ , 5ϋύ , ιιΐ 3ϋειι1>ί ρβΓ κηίμιηηΐη 3ΐ<|ΐιβ

ϊιινο1υεΓ3 νειΊ>οπιιη δηρίεηΐίβ όίείι, ΰοΐίαηι ρα·(ο-

ταίνηι ΐ$ί θ€ονραίίο ο'ιηα υυίιιρίαίεί, <|υο βεηιρΒΓ

δκϋιιΐο ίηΓϋηιΙεηΙεδ, ϊπ'ίΐυιιι βΐ ίηεχρίίεβυίίειη ι]αειιι-

ϋαιη ίηΓιηίΐυιηο,ιιε ΙαοοΓειη 08ΐεηΐ3ΐιΙ , η,υί Ιιίδ ιτϋΐΐδ

δίικίβηΐ, 8ειιιρεΓ ςιικίβπι »1ίςυϊ<1 ίη ΓιιηαΊιιη ειφίιΐί-

Ιβΐίβ ίηΓυιΐι1εηΐΐϊ$, 3ε φΐίιΐφΐίιΐ 3(1 νοΙηρΐ3ΐβη> Γ,ιι'ίΙ,

£υρει ίη]ίείεηΐεδ, 3(1 83(ίε(3(οηι νεΓη ειιρίϋίιαίβη) ηοη

ιΐβιίαεβηΐεδ. Ο,ιιίδ ηιιίιικιυ'νεΓίίΐ 30* 3ν3ΐ·ίιί36 Ιβηηίηαη

ρίτνεηΐιιιη εβίβ ρεΓ ί·Ι , ςυοο" ΒΜεβββΓΪΙ «ταπί ί<1

ςιιοιΐ φΐ.ΐ'ΐ ι:1ι,ιιιΐ ? 1)1118 Ιιοηοήδ ίηδαη3 ευμίίΐίηβ ε3-

ρΐυδ, 3πιΙ)Ίιίοιιίδ Αηβιη ΓβοϊΙ, 38δεειι1υδ ε», ((υβε

εχρεΙεΙ)31? ^«ιιι νειο ςιιί νοίιιρίαΐβιιι εχρίενίΐ βετο-

βπηιΐίουβ «μει·1:ιευΙίδνε, βυΐ ίιιββηίδ εί ΓϋΓίοδίβ νεη- ^ ίι<* σώματος έκπληρονμένης όμοΰ τψ προσπελάσα

φησ! που δι' αινίγματος ή Σοφία· Πίθος τεζρτ\μ&νος

έστ'ιν ήπερί τάς ήδοκάς άσχοΜα ·φ πάντοτε κατά

σπουδήν έπαντλοΰντες , άπλήρωτόν τινα καΐ άνήνυ-

τον έπιδεικνϋνται κόπον οί περ\ ταϋτα σπουδάζοντες,

έγχέοντες μέν άεί τι τω βνΟώ της έπιΟυμίας, χαΑ τδ

πρδς ήδονήν έπεμβάλλοντες, εις κδρον δέ τήν έπι-

θυμίαν οΰκ άγοντες. Τίς έγνω της φιλαργυρίας δρον,

διά τοϋ προσγενέσθαι τοις φιλαργυροΰσι τδ σπουδα-

ζόμενον ; Τίς δοξομανών Ιληξεν, έν τψ τυχεϊν ών

έσπούδαζεν ; δ δέ τήν ήδονήν έκπλήσα; έν άκροάμασιν

ή Οεάμασιν, ή τη περ\ γαστέρα κα\ μετά γαστέρα

μανία και λύσση ■ τί ευρεν έκ της άπολαύσεως αϋτώ

ταύτης περιγενδμενον ; Οϋ πάσης ήδονής είδος της

ΐτίδ δίικίίίδ , ααΙ ίίδ τεουβ ΜΜΛϊπάίβ, ηυχ νβιιΐιειιι

ρίειιιιηι εοηδι'ςιιί βοΐεηΐ : ςιιϊϋί δίυί εχ εο, ςυοϋ Ιιίδ

ιεΐΐϋδ Γπιί 3ΐ(|ΐιβ ροΐίτί ΙίευϊΙ, δΐιρ«Γεδδε άβρΓβΙιβη-

(Ιϊΐ? Ληηοη οηιηίβ νο1ιιρΐ3ΐίδ δρεείεδ, φι, ι- εοΓ-

ροτβ ρεΓείρίΐυτ, δίιηιιΙ βία,ιιε ρρρΓορίη^αϊτίΙ , ρηκ-

ΐεΓνοίβΙ, ηε ηΓονίδδίιηυιη ηιιίϋειη Ιεπιρυδ πριιο1 βοδ,

«|*ι ί ίΙΙβιη »ιι^ΐΊ-Ίιιΐ , ηιβηοηδ ? ΙΚιηε ίμίΐιΐΓ βιιϋΐϊ-

ιιιειη, εεΓΙβπι δίβοίΐβιηιιυε 8βηΐεηΐί3ΐη 3 ΟοηΓιηο ιΐί-

Μ'ίηΐϋδ, (μιοά δοΐυηι νίπυΐίδ δΐυϋίυηι ίη ηοΙ)ίδ βχ-

βίδίεηβ, δίβΐιίΐίδ, ίϊχη , ΙΪΓηιβ , εοηδίδΙεη$(|ΐιβ ςιιχ.

(Ι.ιπι Γ68 δίΐ. Ν:ιιιι ςιιί 3ΐί<ιαϊ(1 εχ ΓβΙηΐδ διι1)1ίιηί1)υδ

ηδδεευΐυβ εδί, νβΓυϊ μπακι , εοηΐίιιεηΐίϊηι , Ιεηιρε-

Γβιιΐίαηι , ιηοα'εδίϊβιη 3υΐ ιηυιΐιτβιίοηειη , 3ΐιΙ ρϊιΊα

παρίπταται, ούδέ πρδς τδ βραχύτατον τοις άψαμένοις

αϋτής παραμενούσης ; Τούτο τοίνυν τδ ύψηλδν δδγμα

παρά τοϋ Κυρίου μανΟάνομεν, δτι μίνη ή κατ' άρε

τήν ήμϊν έγγινομένη σπουδή πάγιδν τί έστι καΐ έν-

υπίστατον. Ό γάρ τι τών υψηλών κατορθώσας, οίον

σωφροσύνην, ή μετριότητα, ή τήν πρδς τδ θείον εϋ-

σέ6ειαν, ή άλλο τι τών υψηλών τε καΐ ευαγγελικών,

διδαγμάτων, ού παροδικήν έφ' έκάστω τών κατορθω

μάτων κα\ άστατον τήν εΰφροσύνην Εχει, άλλ' ένιδρυ-

μένην κα\ διαμένουσαν , κα\ παντί συμπαρατεινομέ-

νην τψ της ζωής διαστήματι. Διά τί ; "Οτι ταϋτα μέν

ίξεστι διαπαντδς ένεργεϊν, καΐ ουδείς έστι καιρδ; έν

παντί τώ της ζωής διαστήματι, της άγαθής κόρον

ΐειη βΓΜ ηηηιβη «Ιίνίηυηι , βυΐ ϋΐαηι αυβη.ρίαιη βχ η έμποιών ένεργείας. "Η τεγάρ σωφροσύνη και ή καΟα-

βιιΙ>1ίπ)ϊ1ιυ5 ρβΓίΙεί' εί εν3η^εΙίεί8 άυείιίιΓίδ , ιιοιι

ΐΐ3ΐ)8ί(0Γί3πι εί (επιροι-3Γί3ΐιι ου υηιιηιςυοιΙηυο εο-

τυιη , (ΐιΐί»; εοηββευΐυδ βδ( , ει ίηδίβΐιϊΐεηι Ιχιίιί3η)

Ιΐ3ΐ>εΐ , δβά εοΐ)8(3ΐιΐειη , ρεπιΐ3ηεη1ειη , εί οιηηί

Βρ3ΐίθ νιΐχ α'υΓβηΙειη. 0.υ3π:? ιμιία Ιι.εε ηιιίιίειη

δοηιρυΓ ΙΐεεΙ 3^ει ε , 3ε ηυΙΙυιη 681 ΙειηροΓίδ ρυη-

είαιη ίη οιηηί νίΐΒΒδρβιίο, ({(ΐοο1 ηοηχ αείίβαί* ίη-

μι'ΐιεπ.-ι 83ΐίεΐ3ΐειη. Νβηι 61 εοηΐίηεηΐίβ εί ρυτίΐβδ

3ηίη)ί εί ίη οιηηί 1μ>ιιο εοηδίαηΐίβ , εί \ίΐ3ΐίο ηΐ3ΐί,

(Ιηηεε 3ΐίο,ιιί$ νίηυίβηι δίϋί ρΓοροδίΐ3ΐη 1ΐ3ΐ>εΐ , ββιη-

ρεΓ εχεΓεεηΐυΓ, «ι ηιΐ3 ππη βειίοηβ ει εχει-είΐβ-

ιίοηε βεδβ ρΓΟϋυεεηΐεηι ει ιΙιπ·;ιιιΐειη 1η.Ίίιί;ιιη 1)3-

ΙηίιΙ. 1η ίίδ 3υΐειη , ςυί 3ΐ)δυΓ(1ίδ ευρίϋιΐ3ΐίυυδ ;π ·

*1·οιιΐ, εΐίηηίδί δοηιροΓ 3ηίηΐ3 εοΓυηι ερεειεί Ιβδεί-

ρότης, κα\ τδ έν παντί άγαΟφ άμετάπτωτον, κα\ τδ

πρδς τδ κακδν άκοινώνητον άε\ ένεργεϊται , εως 4ν

τις πρδς άρετήν βλέπη, καΐ συμπαρατεινομένην ίχει

τη ενεργεία τήν εύφροσύνην. ΈπΊ δέ τών ταϊς άτό-

ποις έπιΟυμίαις έκκεχυμένων, καν διαπαντδς αύτοΐς

ή ψυχή βλέπη πρδς τδ άκόλαστον , άλλ' ουκ άεί τδ

ήδεσθαι πάρεστιν. Τήν τε γάρ περ\ τήν βρώσιν

λιχνείαν δ κόρος ίστησεν, κα\ ή τοϋ πίνοντος ήδονή

συγκατεσβέσΟη τη1 δίψη, κα\ τά άλλα κατά τδν αϋτδν

τρόπον και χρόνου τινδς χρήζει, κα\ δια).ε£μματος,

ώστε μαρανθίίσης άπδ της ήδονής κα\ της πλησμο

νής, πάλιν άνακληΟήναι τήν τοϋ ήδύνοντος δρεξιν. Ή

δέ της άρετής κτήσις, οίς άν άπαξ βεβαίως ένιδρυθή,

ού χρόνω μετρείται , οΰτε κόρο) περιορίζεται " άλλά
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πάντοτε τοϊςκατ' αυτήν ζώσιν άκραιφνή τε κα\ νεα- Α νϊβπι βΐ ίηεοηΙίηεηΙΪ3ηι , 3(ΐ3Π)βη πρη δβηιρεΓ ^«ιι-

ράν, χαΐ άκμάζουσαν των ίδιων άγαθών παρέχει τήν

αϊσθησιν. Διό τοις ταύτα πεινώσιν, ό θεδς Λόγος την

πλησμονήν έπαγγέλλεται · πλησμονήν έξάπτουσαν

κδρω τήν δρεξιν , ούκ άμβλύνουσαν. Τοϋτο ουν έστιν,

8 διδάσκει εκ τοϋ ύψηλοΰ τών νοημάτων δρους δια-

λεγόμενος, τφ μηδεν\ τοιούτω τήν έπιθυμίαν ήμών

προσασχολεΐν, ου μηδέν πρόκειται τοις σπουδάζουσι

πέρας, έν οϊς ματαία τε κα\ άνόητός έστιν ή σπουδή"

καθάπερ τοις τη" κορυφή της έαυτών σκιάς έπιτρέ-

χουσιν, οΤς ό δρόμος έπ\ τδ άνήνυτον φέρεται , είς

εκείνο άε\ ταχέως τοϋ διωκομένου ύπεςιόντος τω έπι-

τρέχοντι ■ άλλ' έκεΓ τρέψαι τήν δρεξιν, έν οΓς ή

σπουδή κτήμα τοΰ σπουδάζοντος γίνεται. Ό γάρ της

αρετής έπιθυμήσας, κτήμα Γδιον ποιείται τδ άγαθδν,

(ΙβΓβ Ιίεβί. Ναιη εί 3νί(]ίΐ3(6ΐη είυί ίηιηιο(ΐ8Γ3ΐ;ιηι

ΜΙΙβίΜ βίδΐίΐ, βι 1>ίΙ)εηΙίδ νοίιιρίβδ ιιηβ ευηι βΐΐϊ

εχβΐίη^ιιίΐιΐΓ, εκιβΓβο,ιιε αά βυιτκίοη ηιοάυιιι ει

ΙεαιροΓβ ηΐίφιο ορυδ ηβηεηΐ βΐ ίηΙβΓνβΙΙο, ιιίεχ-

δΐίηείυδ 3 νοίιιρίβίε βΐ 83ΐίεΐ3ΐε ΓυΓβυβ ΓβνοεεΙιΐΓ

ε]υ5 ςιιοιΐ ιΐβίβεΐηΐ ει ρΐηεεί βρρείίΐυδ. Αε νίιΐυΐίδ

ροδδεδβίο φΐίβιΐδπιπφκ; βεηιεί Ιϊγπιϊιογ ίηδβίΐβπΐ,

ηοη Ιβπιροπδ δυηρεεί ιηειίΜΐπκ , ηοη 83ΐίεΐ3ΐε ιεΐ'-

ηιίηαΐυτ, βεά βεηιρεΓ ρηπιιη , ίϊηεβηιηκμιε ει η;·

εεηΐεηι , βε νϊ^εηίειη δεειιηάυπι 8β νίνεηΐίΐηΐδ δβη-

διπιι $υοπιηι Ιιοηοπιπι ρπϋΙκΊ. Οιι.'ΐηιοΙίΐΰΐιι Πδ φη

Ιιβεε εδυηυηΐ , ϋβιΐδ Υβτΐϊΐιιη εχρΙεΓιοιιεηι ρΓοηιίίΓιΐ :

εχρίεΐίοηβηι , ίηφίαιη , ηυχ 83ΐϊεΐα(β βεεεηύβι, ηοη

ΙιεόείβΙ αρρεΓιΙπηι. Ηοε ί^ίΐιιτ εβί φΐοά άοεεί α!)

έν έαυτφ βλέπων δ έπεθύμησεν. Μακάριος ουν ό πει- Β εχεείδο ίηΙεΙΙβεΐιιυιη ηιοηΐε δβηηοε'ιηβηδ , ηεηιρο

νάσας τήν σο>φροσύνην ■ έμπλησθήσεται γάρ της

καΟαρότητος. Ή δέ πλησμονή , καθώς εΓρηται , ούκ

άποστροφήν , άλλ' έπίτασιν ποιεΤ της δρέξεως, κα\

συναύξεται άλλήλοις κατά τδ Ισον άμφότερα. Τή τε

γάρ έπιβυμία τής άρετής ή τοϋ έπιθυμηθέντος κτή-

σις έπηκολούθησεν · κα\ τδ έγγενόμενον άγαθδν άπαυ-

στο\ τήν εϋφροσΰνην τή ψυχή συνεισήνεγκεν. Τοιαύτη

γάρ ή τοϋ άγαθοΰ τούτου φύσις έστ'ιν, ώς μή έν τω

παρόντι μόνον καταγλυκαίνειν τδν άπολαύοντα, άλλ'

έν πάσι τοις τοϋ χρόνου μέρεσιν ένεργδν παρέχειν

τήν εύφροσύνην. Και γάρ ή μνήμη τών δρθώς βε-

βιωμένων ευφραίνει τδν κατορθώσαντα ■ κα\ ή έν τω

παρόντι ζωή , όταν δι' άρετής διεξάγηται, κα\ ή τής

ιιΐ 3(1 ηυΙΙβπι ε]υ5ηιο<1ί τειτι , ειιρϊ(1ίΐηΐβηι ποβίΓαιη

3ρρΙίεεηιιΐδ , ειι}ιι$ ηυΙΙυηι εχρείεηΐίΐηΐδ ρΓοροδίΙυδ

ε$1 βηίβ, ίη ηιιίοιίδ εΐ νηηιιιη , ει ίηηΐίΐβ δίικίίιπη

βδΐ : <](Κ·πι.ΐι]ιηοϋιιιη ΐη Πδ ΐ]ΐιϊ νενίίεεπι ιιιηΐιπο

βιικ εητδΐι ίηδεςυιιηΐιΐΓ, αηοηιηι ευτδυδ ΓεΝιΐΓ ίη

ΙηΙίηίΐυιη, ει ίηεχρίίεαϋίΐο, εο βεηιρεΓ εεΙεπίεΓ

εΐαϋβιιΐε, εο ιμιοιΙ ρβΐίΐιιτ, α,ιιο οιίΓδίΐδ 'πίδεςϋεηΐίβ

εοηΐεηάίΐ, 88(1 υΐ αά 838 Γ88 ηρρβίϊΐιιιη εοηνει-Ιβ-

Ηΐυβ ίη ςηίΐηΐδ ρει- βΐιΐιΐίιιηι εεΓίβ ροδδεδδίο 8ΐΒ-

(ΙεηΙϊ αοηιππΙιΐΓ. Ναιη ςυί 3(1 νΐηιιιεπι 3βρΪΓ3ΐ,

τεηι ρΓοριίηπι ηεηυίτίΐ , οοπηηι ςυο(1 εχρεΓινίΙ ίιι

688β εεΓηβη». Βε3(ιΐ8 εβί ϊ^ίΙυΓ ο,υί ε$ιιπΐ εοηΓιηβη-

Ιϊαιη ; ίιηρ1ε1>ΐΙιΐΓ βηϊιη ρυι ΐΐαΐο. ΒρρΙβίίο αυίβηι,

άντιδόσεως προσδοκία, ήν ούκ άλλην εΐναί τινα ύπο- ^ δίειιΐ (ΙίοΙιιιη βδΐ , ηοη βνεΓδαΓιοηεηι ει ΓββΙΐπίΜΐη ,

λαμβάνω, ή αύτήν πάλιν τήν άρετήν, ή κα\ Ιργον 80(1 ίιιίεηΐίοιιεηι 61 νεΙιειηειιΓιαιη εΠίε'ιΙ ηρρείίΐιΐδ , 61

έστ\ τών κατορθούντων, κα\ γέρας έπ'ι τοις κατορθώ- εχ #(|ΐιο ιιΙγλ(]Π6 δίηιυΐ ΙηΙβΤ ?εδε ιυξβηΐυτ. Ν»ιη 81

μασι γίνεται. 8ΐιΐ(1ιιιηι ει ηΙΤρείίοηεηι ν'ιιΐιιΐίδ γοι α(Γθι ΙαΙ# ΒΟςηΙβΗΐΟ

8οιΐ88(|ΐιί(ιΐΓ ; εΐ ϊηηΧυηι Ιιοηυηι α$$ϊϋυ3ηι ρεΓρείιιηιηηιιβ Ι*ιίιί.ιηι ίίηιιιΐ ίη 3ηΊιη3η1 ίηίεη. Τβϋβ εηίηι

1πι]υ8 1>οηί ηαΐυτβ εβί , ιιΐ ηοη ΐη ρΐ'%δεηΐί» πιοιίο ίιυεηίειη ιΐβιιιυΐεεηΐ βίςιιε (ΙβΙεεΙεΙ , βειΐ ίη οηιη'ιΐηΐδ

ΐειηροΓίδ ραΓίίϋΐΐδ ΙχΙίΙίΐηι ΓβρΓβίδεηίει. Ν:»ηι ει νίΐίί ιεοίε ΙΓ3η»αεΐ3? ηιβιηοπβ, εηηι ςιιί ί(Ι βδδεπιΐιΐδ βϊι ,

ει ρΓΧ86ΐ)8 νίΐα, (Ιιιηι ρει- νϊτίαΐβιη Ιι α.ι&ίβί ΐυτ, «α βχβρβεΐαΐίο Γ6ΐΓΪΐ>αΙϊοηΪ8 β! ΓεπιυηεΓβΓιοηίβ <3οΙοοΙαΐ, ςιιηηι

ΓβιιιυηεΓβΙίοηειη ηοη βΐίβηι ςιοιηιίαηι εδδε ρυΐο, ςυβιη ϊρδ3ΐη τυΐ'δϋδ νίΓΐυΙεηι , ψιχ ει οραβ τεείβ Γβείεη-

Ιίηιη εεΐ, ει ρΓϊπιίυηι τεείε ΓβείοΓϋηι εχδϊδίίί.

Εί δέ χρή τίνος κα\ τολμηρού καθάψασθαι λόγου ·

δοκεΐ τάχα μοι διά τοΰ κατά τήν άρετήν τε κα\ δικαιο-

σύνην λόγου έαυτδν προτιθέναι τή όρέξει τών άκουόν-

των ό Κύριος · δς έγενήθη ήμϊν σοφία άπδ θεού, δι

καιοσύνη τε καΐ άγιασμδς, χαΧ άπολύτρωσις, άλλά

και άρτος έξ ούρανοΰ καταβαίνων, και ύδωρ ζών ■ ου

διψην όμολογεΐ Δαβίδ Ιν τινι ψαλμωδία, τδ μακαρι-

ΟχΙεηιηι δί εΐΪ3ΐη αΐϊηυβιιι ικκίαεοιη αΐιίηρπ'ε

δεί'ηιοηεπ) ορΟΓίεΙ, ΓοΓδίΟη ρεΓ νΊπαΙίδ ει ]ιΐδ1ίΐί;ε

ηιεηΐϊοηβπι δείρδυιη αυϋίεηΐϊιιηι αρρείίΐυϊ ρι-οροιιει-β

ηιίΐιί Οοηιίηυδ νίάεΙυΓ : ιμπ ΓιιεΙυδ εδ( ιιοοίδ δ:ιρίεη-

Ιΐ3 3 1)γο, ει ]υδ1ίιί3, ε( δβηείίΐίεαίίο, εί ΓβεΙοκιρΙ'ιο,

(ΐηίηείϊβηι ρβηίδ (1ε εοείο άεδεεηύεηδ ε! αςιια νί-

νεηδ : ηιΐ3ηι δϊΐϊΐ'ε 8886 Ι);ινί«Ι ίη ηιιοάαιη ρδ3ΐπιο

στδν τούτο τής ψυχής πάθος τώ Θεώ προσφέρων, έν Ρ εοηΓαεΙιΐΓ, Ιπιηο 1>ο;ιΙαιη βΟεεΙαπ) 3ηϊιη% ϋεο οΙΙε-

οΤς φησιν ■ ΈδΙψψτατ ι) ψνχί\ μου χρδς τύτ θεδν

τύΥ Ισγνρον, τόν ζώντα · Λότε ήξω καΐ όφθήσο-

μαι τφ προσώχφ τοϋ θεον; "Ος μοι δοκεϊ τή δυνά

μει τοϋ Πνεύματος προπαιδευθείς τά μεγαλοφυή

ταύτα τοΰ Κυρίου διδάγματα, κα\ τήν πλησμονήν

τής τοιαύτης όρέξεως έαυτψ προσειπεΐν. '£γώ γάρ,

φησ\ν, έτ· δικαιοσύνη όρθήσομαι τφ προσώχψ σον,

χορτασΟήσομαι τφ όρθήναίμοι την δόξαν σον.

Αύτη ουν έστι κατά γε τδν έμδν λόγον ή άληθής άρετή,

τδ άμιγές τοΰ χείρονος άγαθδν , περι δ πάν νόημα

Γβιΐδ Ιιίδ νβι-1)ίδ : 8ίίίνίΙ αηϊηια χηβα αά Οαιηι ΐΙΙαηι

ναΐίάηιη, νίνβηΐΐηι ; αυ,ηηάο νβηϊαηι ει αρραηίο ϊη

«οηβρβίίΗ ΰεϊ " ? Ουί ΟηνίιΙ ιηίΐιί νίάβΐϋΓ νΪΓΐηΐβ

δρΪΓίΙη$1ι»δ ιηα«ηίΙίε3δ ϋοτη'ιηί (ΙοεΙτίηΒδ ]Άΐη βηΐβ

εϋοείιΐδ, εΐί3ΐη εχρίεΐίοηβηι ε]υ8ηιοϋί ηρρβίϊΐαβ δίΙ)ί

ρΓ33(1ίχίδ8ε. Εαο εηίιτι, ίηηυίΐ, ΐη ;Η>ΙΐΙϊβ αρρατεύο

ίη ΰοηαρεεία ίαο, $αΐίαί>οΓ ήάεηάο αίοήαηι Ιααηι ".

Ηχε ίςίΙυΓ, ιι I ηιεβ (](ΐί(Ιοηι ορίηίο ΓβΓΐ, νβΓ3 νίτΐιΐδ

εδί, ϋοηιιπι ςυοιΐ ευπι ηιβίο ρβΓΓπϊδΙιιιη ηοη εδί,

είΓε» ααοά οηιιιίδ ίηίοΐΐεείιιβ εοπιπι, (ΐυ,τε ίη ρΓα>

" Γβ;ι1. χμ, δ. «· Ρβαΐ. χνι , »5.
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ίΙβηιίΟΓβηΐ ρΠΓΐί'ΡΙ ΗΡ(:Ί

ρβΓϋίρίΙυΓ ϊμββ ϋβυβ ΥοιΙηιιιι, νίΝυβ ςια* εοβίο*

Ι'·χϊι , ιιΐ Η;ι Ικιτυο εχροη'ιΐ , 3β ΓβεΙβ ςιιΐ ηβηε Ι>οϊ

,)υ$(ίιί3πι εδυιϊυηΐ , Ιιοαίί μάΊεβηΐυτ. Νβπι Γβνβι·3,

ηαΐ ΰοηίηιιΐΗ ςιιιίαυίΐ ,· υΐ ρβαίιηοϋϊα ΛϊείΙ **, Ιιοε

681, φι ι ίη 8686 Πιμιπι ΓεεβρίΙ, βχρΙβΙιΐΓ βο (|υιχ1

ει βίΐίνΐΐ, εΐ ββιιπνίΐ, ]υχΐ3 ρΓΟηιίββϊοηεηι β]ιΐ8, αυϊ

(ΙίχϊΙ : Ερο ει ΡαΙΐτ νβηϊβηιν$, εί νιαιίίίοχειη αρυά

ειηη (αάειηηι ", ν'κΙβΙΊοβΙ, δρ'ιπίυ ββηοΐο ρτίιΐδ ίιι-

Ιι»Ι)ί(9ηΙβ. 113 ιηϊΐιϊ νίύβΙιΐΓ εΐίιιι» ηΊ3{*ηιΐ8 ϋΐβ Ρβυ-

1ιΐ8, ςυϊ 31*031103 ϊΙΙοκ ροΓηιΓιβί Γπιοΐιιβ άε^ιιβίβνίΐ,

ει ρΐβπυβ βοηιηι ηυχ ριιείβνίι, ει δβηιροΓ ββιιπεηβ

εϋ*β. Είβηίηι ι-ερ1β(υηι 8β 6836 β]ιΐ8, ςιιοά άοβΐάβ-

Γ:ι1).ιΐϋΓ, ΓβΙεΙυι-, (Ιυηι ιΓιε'ιΙ : Υίνϊι αιιίεηι ·η ηιε

Γ/ιη'ϊί»» *', εΐ ΐ.ιηφίΒΐη 6δΐιπβη5, ββπιροΓ ρηείεΓίιϊβ

, (Ιορί'ΐΊκΊΐιΙίΐιΐΓ εΐ Α των πρδς τδ χρεϊττον νοουμένων καταλαμβάνεται ·

αύτδς δ θεδς Λόγος, ή τους ούρανοϋς καλύψασα άρετή.

καθώςό Άμβαχοϋμ διεξέρχεται,χα\ καλώς οΐ ταύτη ν

τοϋθεοΰ τήν δικαιοσυνην πεινώντες, 'έμακαρίσθησαν.

Τω δντι γάρ 6 γενσάμετος τον Κυρίου, καθώς ή

ψαλμωδία λέγει, τουτέστιν, δ έν έαυτώ δεξάμενος τον

θεδν , πλήρης γίνεται ου έδίψησέν τε χα\ έπείνασεν,

κατά τήν ύπόσχεσιν τοΰ είπόντος · δτι Έγω κα'ι ό

Πατήρ έλενσύμεθα, καϊ μοτητ ζαρ' αύτφ αοιήσο-

μβτ,τον Αγίου Πνεύματος δηλονότι προενοιχήταντος.

Ούτω μοι δοχεϊ και Παϋλος 4 μέγας δ τών άποδδήτων

εκείνων καρπών τών έκ τοΰ παραδείσου άπογευσά-

μένος, καϊ πλήρης ών έγεύσατο είναι, χα\ άε\ πει-

νών. Κα\ γάρ πεπληρώσθαι τοΰ ποθουμένου δμολογεΤ

λέγων Ζχ\ δι' έτ έμοί Χριστός · χα\ ώς πεινών άε\.

οιηίέβίβ 3(1 ιι11βηθΓ3 38ρΪΓ31, όυπι άϊεΐΐ : Νοη φιοά τοις Εμπροσθεν επεκτείνεται λέγων · Ούχ δτι ήδη

ίΛα€ον ή ήδη τετεΛείωμαι , τρέχω δέ Ινα κατα-

Λάβω. Δεδόσθω γάρ ήμϊν κατ' έξουσίαν ΰποθετικώς

είναι τι λέγειν, δ ή φύσις ούκ Ε/ει. Καθάπερ γάρ έπ\

της αισθητής βρώσεως, ει μηδέν περιττωματικώς

τών εις τροφήν λαμβανομένων έξεποιείτο, άλλά τδ

δλον εις προσθήκην τοΰ σωματικού ύψους άνελαμ-

βάνετο, εις πολύ αν ύψος έπήρθη τά σώματα, της

καθ' ήμέραν τροφής δ·' έαυτής έπαυξούσης τδ μέγε

θος · ούτως ή δικαιοσύνη έκείνη , κα\ πάσα ή μετ'

αύτής άρετή , έπειδή ούκ εκποιείται έσθιομένη κατά

τδν νοητδν της βρώσεως τρόπον, ύψηλοτέρους άε\

ποιεί δι' έαυτής τους μετέχοντας , πάντοτε τή" παρ'

έαυτής προσθήκη τδ μέγεθος αύξουσα. Ούκοΰν εί νε-

νόηται ήμΐν ή μακαριστή πείνα, πάσαν τήν άπδ κα

κίας πληθώραν έμέσαντες, πεινάσωμεν τήν δικαιο-

σύνην τοΰ θεοΰ, ίνα κα\ είς πλησμονήν αύτής Ιλθω-

μεν, έν Χριστφ Ίησοΰ τώ Κυρίω ήμών, φ ή δόξα είς

τοϋς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

]Η>η αριτϊηι, ωιΐ )απι ρ*τ[&(** «ϊηι; ϊκγγο αηίειη,

VI αιαηνατ, εί οαηιρτεΐιεηάαιη ". ΟρΙιιγ ειιϊπι ιιοΐιίδ,

ία αά ατΙΐίΐΓΪυπι ηοβίπιιτι βΐϊηιιίά βχβπιρΗ £Γ3Γΐ3

«■836 ϋίΓ3Π)ΙΙ8, <\»θά ίη Τ61ΊΙΠ1 Π3ΐυΓ3 ΙΙΟΠ Ιΐ3ΐ)ΡΐΙΙΓ.

ΟιιβπιαιΙιηοϋυπι εηίηι Ίη 86η$ίοί1ί είϋο, 5Ϊ ηϊηίΐ

βοΓυιη, <|ΐΐ3Β ηυΐΓΪιηεηΙϊ εβυββ βυηιυηΐιΐΓ, ρΓΟ εχ-

ΓΓειηεηΐο ε]ίεεΓ6ΐυΓ, 56(1 ΐοΐιιηι »ά »(1]εεΐίοηηιη

εοΓροΓβχ ρΓυεεΓΪΐ3ΐΪ5 353ΐιιηεΓ6(αΓ, ςυοΐΐ(1Ϊ3ηο ηα-

ΐΓΪιηβηΐο ρεΓ 8636 3(ΐ3υββη(β ηΐ3^ηίΐυ(ϋηβπ), ια

■ιιπίιβω ρΓοεεΓίΐ3ΐβπ> εοΓροΓβ βχεΓεβεβΓεηΙ ε( 31-

ΐοΙΙβΓβηΐιΐΓ ; ΐΐΐΐΐβπι ϋΐ» ]υ3ΐΊΐΪ3. ει οπιηίβ υηβ έπη

ε3 νϊ π ιΐ5, ςυοηίβπι βεειιηάυιη ευπι, ςιιϊ ηιβηΐβ ρβΓ-

είρΐΐιΐΓ, ίη ηί1>ϊ ηιούαιη εοηιεβΐ» ηοη ε^βπΐυΓ, 31-

(ίοΓβ$ βεπιρεΓ ρεΓ 86&6 ρβΓίΐείρβηΙββ βπΊοΚ, 8υΐ |

ββιηρεΓ 3ΐΙ]βειίοη6 ηια^ηϊίικϋηβιιι βιιςβηβ. Ουοείτεβ

βί 3 ηοΙ)Ϊ5 ίηΐβ11εεΐ3 οβί ίΙΙη 5ε3ΐ3 Γ»ηιε8, υιηηί

νϊΓιοδίΐβΐίβ τειίυηιίβηΐϊ» ρβΓ νοηιϊΐιΐΓΠ Γε]εεΐ3, 68υ-

Ι'ϊβιηυβ ίυβίιΐίϊΐη Πι:ί, υΐ εΐί:ιηι 3(1 εΐίρίεΐίοηεηι εί

Κ3ΐϊβΐ3ΐ6ΐη ε]υ& ρβΓνεηί»ιηιΐ5, ρβΓ Οιη3ΐυιη ^θ5υη1 ϋοιηίηοπι ηοδίπιιη, ευϊ ^Ιογι» ϊη βχειιΐβ 8χευΙο-

τυηι. Αηιεη.

ΟΡΑΤΙΟ V.

ΒέΜΐϊ ηιίίβτίΰοηΙε$ , φιοηιηη ίρΗ τη'ηετ'κοτάίηηι

εοηζεηηεηιητ **.

ΡοηϊΙβη ϊΙίςυΊά ΙβΙβ 681 Μ ςιιοιΐ ρβτ φ>3·η<Ι:·ιιι

νϊβΪΜΙβηΐ ^ΜΟΙ) ρβΓ «ΜΐίβΠΙΪ 6ΐ1θΟΙΐΙ3 681, ίββ 863-

Ιαιη 3 16ΓΓ3 3(1 βΐΐίίικίΐηειη εοείί ρειΊπιεηίβηι, ει

Ρευη βυρβτ ε» 8ΐ3ηΐειη νϊϋϊβββΐ *·, ςιιαίο ηίιηϊπιιη

ίΐιιιιο βϋ3ηι ηοίιίβ ιΐοοίτίηα Ιχ-ΒΐίίικΙίηεπι Γ>εί(, ςπ*

κβπιρεΓ 3(1 8υΙ>Γιιι>ίοΓε$ ίηίεΙΙβεΐυβ ρετ 6μμ ββεειι·

(Ιεηΐββ ΟΓΪρϊι ει ειΙοΙΙΗ. Ναη ει ίΙΙϊε ορϊηοΓ τϊϋιη

οιιτι νίπιιΐκ εοκ]υιΐ6ΐ3ΐη ραΙτίΐΓτΙιχ ρεΓ βρβείετη

«εβία; εΙΚη^ί βι^ιιβ ϊηΓοπιΐ3ΓΪ, υΐ εί ίρβε (Ιί^εεΓβΐ,

ει ρΜίονίβ ΙγϊιΙθγοι ς ιιοϋ ιΚΐβΓ 3(1 Οβιιη εη^ί

οκ-ιιε οτίίοΙΠ ηοη ΙίββΙ, ηίβ) ςιιίβ ββιτιρετ βυρεΓΠϊ

εοιι!ιι«Αΐ(ΐΓ 36 8ρεεΐε(, 3ε 8ϋΙ)1ϊιηίιιιη ΓβΓυιιι Λββί-

ϋοιίο εοαιίηεηΐί Ιεηεαίατ, ιιΐ ηοη εοηΙβΜυι ιί! ϊη

ίίβ, 41139 Γ6('ΐ6 ]3ΙΠ ΓβΟεΓίΙ, εί 6041866111118 8(1, ΠΙ3*

»ι«Γ8, 86(1 ίη ο'ΐηιηο ροηβΐ βί 8ΐιροΓΐθΓ3 ηοη 3ΐΐίη-

Κ^Ι εί 388εηιιηΙιΐΓ. Ει Ιιίο ί^ίΐιιτ :ιϋ;ΐΓυπι 3ΙΪ35 εχ-

νίρίβηΐίηιη υβίΐίίικϋηυιιι ,ιΐΐίκκίο βήΊεΐΙ, υΐ ψ5Ϊ

ΛΟΓυϊ Ε'.

Μακάριοι οΐ ελεήμονες, δτι αυτοί έΛεηθήσοτζαι.

Τάχα τι τοιοΰτόν έστιν, δ διά τίνος δπτασίας 4

Ίαχώβ δι* αινίγματος έπαιδεύθη, κλίμακα Ιδών άπδ

γης έπ\ τδ ούράνιον ύψος διήκουσαν, κα\ τδν θεδν

έπ' αύτής έστηριγμένον, οΤον δή νΰν καν ήμΐν ή διά

τών μακαρισμών διδασκαλία ποιεί, άε\ πρδς τά ύψη-

λότερα τών νοημάτων τους δι' αύτής άνιόντας έπ-

^ αίρουσα. Κα\ γάρ έκεΐτώ πατριάρχη τδν κατ' άρετήν

οΐμαι βίον τω είδε; της κλίμακος διατυποΰσθαι , ώς

αν αυτός τε μάθοι κα'ι τοις μετ' αύτδν ύφηγήσαιτο,

δτι ούκ ίστιν άλλως πρδς τδν θεδν ύψωΟήναι, μή άε\

πρδς τά άνω βλέποντα, κα'ι τήν τών ύψηλών έ-ιθυ-

μίαν άληκτον έχοντα, ώ; μή άγαπάν έπ\ τών ήδη

κατορθωθέντων μένειν , άλλά ζημίαν ποιείσθαι , εί

τοΰ ύπερκειμένου μή άψαιτο. Κα\ *·ηαΰθα ουν ύ{ος

τών έπ' αλλήλων μακαρισμών αύτώ προσεγγίζειν τώ

θεώ παρασκευάζει, τώ άληθώς μαχαρίω, χα\ πάσης

έπεστηριγμένο» μαχαριότητος. Πάντως δέ , ώς τώ

" Ρ^Ι. χχχιιι, 9. *■ Χολι). χιν, 33. " Οαΐ. ιι , 20. " ΡΙιίΙίρρ. ιιι , 13. " Μαΐΐΐι. ν , 7. » Οοο.

«νιιι, 12,
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σοφώ διά σοφίας, κα\ διά καθαρότητος τφ καθαρφ Α ·*εο βρρπιρίηα,ιιβίιιι· , (|ϋϊ νβΓβ Ι)«Ηΐθδ 61 ςιιρβΓ

προσεγγίζομεν , οδτω κα\ τφ μακαρίω διά της όδοΰ

των μακαρισμών οίκειούμεθα. θεοϋ γάρ ώς άληθώς

Γδιον ή μακαριότης έστίν · διδ καΐ έπεστηρίχθαι τή

τοιαύτη χλίμακι δ Ίαχώβ τδν θεδν διηγήσατο. Ή

ουν των μακαρισμών μετουσία ουδέν άλλο, εί μή θεό-

τητος κοινωνία έστ\, πρδς ήν ήμας άνάγει διά των

λεγομένων ό Κύριος.

Δοχεΐ οΰν μοι δεοποιεΐν τρόπον τινά διά τής εις τδ

άκόλουθον προκείμενης τοϋ μακαρισμοΰ ΰφηγήσεως,

τδν άκούοντά τε και συνιέντα τοϋ λ<5γου. Μακάριοι

γάρ, φησίν, οΐ έΛεήμονες, Άτι αντοϊ έΛεηθήσονται. ρ

Οΐόα πολλαχού τής θείας Γραφής , τφ όνόματι τοϋ

έλεήμονος τους άγιους άνδρας τήν θείαν δύναμιν

προσκαλουμένους · ούτως 6 Ααβ'ιδ έν ταϊς ύμνωδίαις·

οϋτοις Ίωνάς έν τή καθ' έαυτδν προφητεία· οΰ-ως ό

μέγας Μωϋσής έν πολλοίς τής νομοθεσίας κατονομά

ζει τδΗεϊον. Εί ουν πρέπουσα τφ θεφ ή προσηγορία

τοϋ ελεήμονος · τί άλλο κα\ ούχ\ θεόν σε προσκαλείται

γενέσθαι δ λύγος, οιονεί μορφωθέντα τφ τής θεύτητος

Ιδιώματι ; Εί γάρ έλεήμο>ν ό θεδς παρά τής θεοπνεύ-

σιου Γραφής ονομάζεται · τδ δέ άληθώς μακαριστδν,

ή θεύτης έστί · φανερδν άν είη τδ έκ τοϋ άκολούθου

νοούμενον,ότι καν άνθρωπύς τις ών έλεήμων γένηται,

τής θείας άξιοΰται μακαριότητος, έν έκείνιρ γενόμε

νος, ψ τδ θείον κατονομάζεται. ΈΛεήμωτ ό Κύριος

κιά δίκαιος , χαΐ ό θεός ήμών έΛεεϊ. Πώς ουν ού 0

μακάριον έκεΐνο κληθήναι και γενέσθαι τδν άνθρω-

πον, ψπερ δ θεδ; έκ τοϋ ποιεϊν όνομάζεται ; άλλά τό

μέν ζηλοΰν τά μείζονα των χαρισμάτων, συμβουλεύει

διά τών ιδίων λύγων καΐ 4 θείος Απόστολος ■ ήμϊν δέ

σκοπός έστιν, ούχ δπως άναπεισθείημεν τών καλών

δρέγεσθαι (τοΰτο γάρ αυτομάτως έγκειται τη άνΟρω-

πίνη φύσει, τδ πρδς τδ καλδν έπιρ^επώς Ιχειν) · άλλ'

οπως άν μή άμάρτοιμεν τής τοϋ καλού κρίσεως. Έν

τούτω γάρ μάλιστα τφ μέρει πλημμελεϊται ήμών ή

ζωή, έν τφ μή δύνασθαι άκριβώς συνιέναι τί τδ φύσει

κάλδν, χα\ τί τδ δι' άπάτης τοιούτον ύπονοούμενον.

ΕΙ γάρ γυμνή προέκειτο ή κακία τφ βίω, καΐ μή τινι

χαλοϋ φαντασία προσχεχρωσμένη, ούχ άν ηύτομόλησε

πρδς αύτήν τδ άνθρώ-ινον. Ούκοϋν συνέσεως ήμΐν

χρεία, ι»ρδς τήν τοϋ προκειμένου (Ιητοΰ κατανόησιν, Ο

ώς άν διδαχθέντες τδ άληθινδν τοϋ έγκειμένου νοή

ματος κάλλος, κατ1 αΰτδ μορφωθείημεν. 'Οσπερ γάρ

ή περί τδ θείον ύπόληψις, έγκειται μέν πασι φυσι

κώς τοις άνθρώποις · έν δέ τή άγνοια τοϋ άληθώς

δντος θεοϋ , ή περ'ι τδ σπουδαζόμενον γίνεται δι-

αμαρτία (οΐς μέν γάρ ή άληθή.; Οιότης έστ\ σεβάσμιος,

ή έν Πατρ\, και Υίφ,καΙ άγίω Πνεύματι θεωρού μένη*

οί δέ πρδς άτόπους ύπονοίας έπλανήθησαν, έν τξ

χτίσει τοιούτον ύπονοοϋντες · κα'ι διά τοΰτο ή έν δλίγψ

τής άληθείας παρατροπή, τή άσεβεία τήν πάροδον δέ-

δωχεν)·οϋτω κα\ έπ\ τοϋ προκειμένου νοήματος, εί

μή καταλάβοιμεν τήν άληθή διάνοιαν, ούχ έν όλίγψ

οιτιιιβιιι οββίίΐυιΐίηεπι εοηβΐίΐιιΐιΐδ εί Ιίπτΐ3ΐιΐ8 β8ΐ.

Ρι-ΟΓβιιβ αιιΐβιη, υΐ δβρίεηΐί ρ(τ βϊρϊβηιίαηι 61 ρβΓ

ρπηίβίεπι ριίΓΟ 3ρρΓορίηο;υ3ΐιιυ8, ίΐα ΙιμΙο ςυοψιβ

ροτ νιηιιι 1)63ΐί1υι1ίηυη (ΌηαΙίαιηιιι·. Οι ί βηΐιη Γβ-

νοΓ» ρι-ορπα ΙιββΙίΐιιαΌ ββΐ : ηυηπιοΙίΓβηι εΐίαπι I»-

εοΐι βυρεΓ β}υβηιθ(1ί βεϋΐβπι ϋβιιηι βίβΐίβδβ ηβΓΜνίι.

ΙβϊΐιΐΓ ρ3Γΐίείρ3ΐίο Ικ'.ΊΐίίικΙίηιιηι ηίΙιίΙ βίΐ βΙίιηΙ,

ηϊϋϊ ΟβϊιαίΪΒ εοπιηιιιηίεβίίο : 3(1 ψιαιη ρβΓ ββ, φΐ;ε

(ΙίεαηΙυΓ, ϋοηιϊηιιβ ηοί *υΙιϋιιι·ίι.

V ϊιΙκΙιιγ βι-^ο πιίΐιί ρβΓ βαηι, ςιιχ βιΙ εοη$βηυεη-

Ιίαπι ρΓοροδίΙ» 051, Ιιββίϊίικίίηίβ εχρο&ίΐίηηβπ), 3 11—

ςιιο ιηοιίο ϋευηι ΓαεβΓβ ευπι, <)υί εί «υιΐίαΐ <Ί ΐιι-

(β11ί(;3ΐ ίβηηοηβη). Βεαίϊ βιιίιυ, ίιιςυϊΐ, μηϊτκοτ-

άει, ηιιοηίαηι »ρ»ϊ ηιηεήεοτάϊαηι οοιια^ΗοιΙατ. δείο

ϊη ηιιιΙΙί» Ιοεϊβ (Ιίνίιιχ δεηρΙυΓΧ ηοπιϊηβ ιηΪ3βΓΪ-

εοπϋί $3ιη-(08 νίΓΟ» ϋϊνίηαιη ροΐεηΐϊβιη αρρβΙΙβΓε :

βίε ϋ;ινίι1 ϊπ Ρ$3ΐιηί8, 5ΐε 1οη3β ϊη 8υ& ρΓορΗεϋα,

Ϊ13 ιη3^ηιΐ8 Μθ)'8β8 ίη ηιυΙΙί& Ιοείβ 8(Ηβ βαηοΐϊυιιϊβ

ηοηϋηαΐ πιιηιβιι (Ιίνίηυπι. δι ετ%ο ιιιί8επεοπϋ& 3ρ-

ρβΐΐΐΐϊο Οευηι (Ιβεεί , 3.(1 «|ΐιί(1 αϋυά Ιβ ββπηο Ιιογ-

1310Γ, »Ϊ8Ϊ υΐ <1<:υ$ Δ»8, Ι3ΐιςυ»ηι ίοΓηιΐΐιιβ εί ίη-

ΒΊ^ηίΙυβ ρΓορΓία ηοΐη (1είΐ3ΐΪ8 ? Νβυι ?ί Οευκ ηιίκε-

ΓΪεοΓ8 3 ιΐίνίιια δει-ίρΐϋΓα ηοαιίη3ΐαΓ , ςικχΐ αιιΐβιη

νεί'β 1>ε3ΐυηι ]αάίε3ΐιϋυιη βίΐ, Ίά <1εΐΐ3$ εβί : ρεΓ·

ίρϊευιιιη ΓυβΓΪΙ ςιι'κΐ εχ εοηββηυειιΐί ΐιιΙεΙΙί^ΐυΓ,

ν'ιάεΐίεεί, βί νεί εχ Ιιοηιίη'ώυβ ηΐίςιιίδ 6Χ8Ϊ81α(, ςυ'ι

πιΊβεΓΐεΟΓβ 8ΪΙ, Ιιεαίίίικϋηε «Ιϊνϊηα άϊ^ηιιβ ΙιβΙιεηΐυΓ,

ςυίρρβ ειιιη ϊϋ 3$8βευΐιΐ8 8ΪΙ, ςυο ιιυιηεη (Ιίτίιιυπι

άβηοΊΐΗηβΙυΓ -. Μίαήΰοη Ζ)οιηϊ»ΐΜ ΐΙ)«Μνι, ει ϋΐ«»

ηοιίετ ηιήετβΐητ 30 . ί}ιιί εΓ§ο ηοη ϋεαίυπι ε8ΐ ίϋικί (Ί

ΟεΓΪ εί νοεβΓΪ ϋοιηίηβηι , ςυο ϋηυδ , βχ βο ςιιοιΐ

ίαείΐ, ϋεηοοαίιΐΐΐυΓ '! Υοπιπι βΟεεΙαΓβ (|υϊ<1βηι όοιι»

ηια]οΓ« ίη 5υΪ8 βεΓίρΙί» βυβϋβΐ βΐίίπι «Ιίνίηυβ Αρο-

8ΐοΙο8 ", ηοϋίβ βυΐεηι ίά 3^βη(1υπι β$Ι , ιιυη ιΗ ί»

βηίιηυιη ίη(1υε3ΐηα8 βρρβΙβΓβ Γ68 ϋοηαβ βΙ Ιιοιιβ-

8138 ( Ιιοε εηίηι ρρκηΐε ίηβίΐιιπι ε»1 Ιιαπιαιι* ι>3-

ΐιιπε, υΐ αά Ιιοηεβ(3ΐεπι ρΓυρβηβ» ?ΊΙ), ββύ ηβ ογ-

Γβπιαδ βι ίαΙΙΐιηυΓ ίη μι4·θΑΐκΙο βΐηυβ (ΙίβεβΓηεηιΙο,

(ΐπίιΐ Ιιοηιπιι ει οοηεβίιιιη 8ΪΙ. Ιη ηβε εηίιη ηιαχίηιβ

ρ3Πβ νίΐ3 ηοβίΓ» ρεεε3(, ηεπιρβ ίη βο φιο<Ι ρΐβιιο

ίηΙβΙΙί^βΓβ ηοη ρο(β8ΐ, ί]ΐιϊ<1 ηα1υτ3 ϋοηιιηι βΐ ηο-

ηβ$1υηι βίΐ, ςυί(1 ΓηΙβυ ΙβΙβ ριιΙβΙιΐΓ : ηαιτι βί ηηΙΙα

νίΐ3β ρΓορο$ίΐ3 ιηαΐϊΐία ηβηυίΐίαηυε, βι ηοη ηοηββίί

ηυ3(1;ιπι ίηιβκίηβ οίκΐυείβ βίςυβ «ΙβεοΙοτβΟ 68861,

(;εηυ8 Ηιιιιιβηυπι 'μ\ 63ηι ηοη ΐΓ3η$Γυ(;ί886(· ^μο-

είτεβ ίηΙεΙΙί^εηΙία αίςυε ρπκίοηΐίη ηο1)ίδ 6*1 οριιβ

.1(1 ρΓοροκίΐί (Ιίειί εο£ΐΓιΙίοηβπ>, ιιΐ εάοείί, ςυχ βίΙ

νεί» ίηβίΐί ίιιίεΙΙβεΐυβ ρυ1ε))ΓΪΙυ(1ο, αά 63τη Γοηηβ-

ηιυι·. ΟϋΡΐιιαϋπιοϋιιιιι εηίηι ορϊηίο (ΙεΝαηιίηε άίνίηο

ηβΙυΓαϋΐβΓ ηυίιΐβιη ίηβίΐα 681 οηιηίοιιβ ηοηιίηίυιιβ,

8οι1 ί(;ηοΓ3ηΐί3 τβη ϋβί ρεεεβίυτ είΓεα ίιΐ ςυοα'εοΐί·

I ιι γ ( Π3Π1 η I μ ςιιίιΐβπι νεηβΓβιιΙιΐΓ νητοπι ϋβϊΐιιίβηι,

πικί' ει ίη Ρ3ΐΓε, ει Ρϋίο, ει δρΪΓίΐυ 83ηοΐο εοη$ί-

<]6Γ3ΐιΐΓ ; 3ΐίί τβΓΟ .κΐ :ι1)8ΐΐΓ(ΐ38 ορΐιιίοηεβ (1ε'.3ρ8ί,

ίη ειεαίιΐΓ» Ιβίε (ριίύ 6Μ6 βυβρίεαΜιΐΓ : αίςυβ ίιΐ-

·* Ι'ββί. εχιν, 5. " I €ογ. χιι, 1 βα,α,.
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€ϊγοο ευηι ίη Γβ εχί§ιΐ3 α νβπίβΐβ 3υ(ΊΤ3ΐιιηι βίβιΊ, Α γένοιτο άν ήμΐν ή £ημί* της άληθείας παρασφαλεϊ-

ίιιιρίβΐ3ΐί 8(]ϊ1υ8 ραΐβΓαοΐιΐί εδί) : βοιίβηι ηιοάο βο Γβ8 σιν.

Ιι»1)βΙ ίη ρτοροδϊΐο ίηΐβΐΐεείυ, ηΐβϊ νβΓβηι δεηΐεηΐίαηι ρβΓΟβροΓΪιηιιβ βΐ η&ββοιιΐϊ Γυβπηκίδ, ηοη ίη γο

βχί^ιο ηοϋίδ α νεπίβΐβ 3ΐ)βΓΐ'3ηΓιΙ)ΐΐ8 (Ιαηιηαιη αεείϋβπΐ.

Οιιίά ϊ^ίΐϋΓ ιηίδβπεΟΓάΊβ βδΐ, 61 είΓε» (μοηι Γβηι Τί τοίνυν έστ\ν ό έλεος, χα\ περί τί ενεργούμενος ;

εχβι-οβίιΐΓ ? βΐ ηυοηιούο Ιβαίιιβ β5ΐ 18, α,υί ίηνίεεπι

αεείρίΐ (]υοιΙ άαιΐ Ββαίί εηίηι, ίηφίίΐ, ηιϊ$εήοοτάβ»,

ηιιοηίαιη ίριί ηύατίεοτάίαηι εοη&βηιιεηΐΗΓ. Ιαιη νβΓΟ

ηικβ (]υίϋβηι ρι-ίιηα ί3εϊβ οεειιιτίΐ, βίςιιε ίη ρΓΟηι-

ρΐυ 681 (ΙίεΙί δεηΐβιιΐίβ, α<1 ιηυΐοβπι εηαηΐβίβηι ει

Γοιηρ388)θΐΐ6ΐΐ) εοηαΌΙβιιΙί»ηιφιε ηοιηίηεηι ίηνίΐηΐ,

ρΓΟρΙβΓ )ΙΙΧ(]113ΐίΐ3ΐ6η) 61 ν3Γίβΐ31β111 νίΐ36 116^0110-

ι υηι ηοη οιηηίυΐίδ ε.Ίάεηι ΓοιΙυιιη, ςυοά" νβΐ βά άί-

£ηΊΐ3ΐεπι, νεί 3<1 εοηδίίΐυΐίοηειη ει ευΐΐυοι εοτροπ»,

νβ! »(1 τ'βΐίιμιηδ Γ3ειι1ΐ3ΐε8 βΐΐίηεΐ, ίη νίΐη ιιίεηιίυυβ.

Κα\ πώς μακάριος ό άντιλαμβάνων, 3 δίδωσιν ; Μα

κάριοι γάρ, φησ\ν, οΐ έΛεήμονες, δτι αϋτοί έΛεη-

θήσοπαι. Ή μέν ούν πρόχειρος τοΰ (5ητοΰ διάνοια,

προς τδ φιλάλληλων τε κα\ συμπαθές προσκαλείται

τον άνΟρωπον, διά τί) άνισόν τε κα\ άνώμαλον των

τοΰ βίου πραγμάτων ού πάντων εν τοϊς όμοίοις βιο-

τευόνιων, ούτε κατά τήν άξίαν, ούτε κατά τήν τοΰ

σώματος κατασκευήν, ούτε κατά τήν λοιπήν περιου-

σίαν. Μεμέρισται γάρ ώς τά πολλά, διά τών εναντίων

6 βίος, δουλεία κα\ κυριότητι, πλούτω κα\ πενία,δόςη

δείηιΙίΙυΓ βηίηι νίΐβ ρΙεπιιηηιιβ ίη εοηΐΓ3Π3, ΒεΓνί- ρ κα\ άτιμία, σαθρότητι σώματος κα\ ευεξία, κα\ πασι

ΐιιΐε βΐ άοπιίηβιίοηβ , αΊνίΓπδ ει ρβιιρεπβΐβ, βίοι-ίβ

ει ί£ηοιιπηΪ3, ίηΠπηίΙβΙε νίΐίοςιιε εοΓροι-ίβ εί Ι)οη3

νβίεΐιηΐίηβ, εΐ οηιηί1>ιΐΒ Ι3ϋ1>υ8 ϋίνίδβ. VI ϊ(γϊΙιιγ 63

ρ»Γ8, ειιϊ ιίεεβΐ, 3(1 βηηιϋβιιι εοηιηιοαΊΐΛίεπι ρβη'βηίκΐ

ευπιεα,ειιί ςυίιΐ δϋρειεδί, εΙδίιρρΙειιΐιΐΓ ίιΐ ί|υο<) ϋββδί,

ο1> βο ςηοϋ ΓειΙαικΙαΐ, ηιίδβποοπΓιαηι 3άνβΓ8Π8 Ιε-

ηυίοΓεβ εΐ ίηΓβποΓεβ ηοιιΓιηίυπβ ρι·«δεπΙ)ίι ; ιιβηι ηίδί

ιιιΪΒεηεοΓάίβ βηίιηιιπι 3(1 εμίδίηοιϋ ηιοΐυηι βηιοΙΙίνε-

ΓΪΙ, ηοη ροιβτίΐ ηΐίοιμιί ςυίδ ίη ίιηίπιιη» ίιιαΊκεΓβ βΐ

ηηρβΙΙί,, ϋΐ ίη ε3ΐ3ΐι>ίΐ3ΐε ρτοχϊηιυηι ΒυΙιΙενβΐ : βχ

(οηΐΓ3Γίο βηίηι, νίύεΐΐϋβΐ ίηηυιηβηίΐίΐε, ιηίδβπεοΓ-

άί3 ίηίεΙΠ^ίΙυΓ. III ί^ίΙυΓ Γβπΐδ, δίβνιΐδ βΐ ίηιπιίΙίΒ

βρρΓορίηηιοηΐίοιίΒ ίιιβεεβΒΒίΐδ ββΐ, ίΐ3 (]«( εΐ ηιίβε-

ΓίεοΓΒεδΙ, ει ίηεοηιηιοϋίδ ρΓΟχίηιί εοη(1ο1β8είΙ, &1-

τοϊς τοιοϋτοις δ:ασχιζ(5μενος. Ώς άν ούν εις Γσον IX-

θοι τώ πλεονεκτοϋντι το ύστεροΰμενον, χαΐ άναπλη-

ρωθείη το λειπ^μενον τω περισσεϋοντι, νομοθετεί τοις

άνθρώποις έπι τών καταδεεστέρων τδ ίλεον. Ού γάρ

έστιν άλλως πρδς θεραπείαν της συμφοράς τοΰ πέλας

όρμησα·., μή έλέου τήν ψυχήν πρδς τήν τοιαύτην δρ-

μήν έκμαλάξαντος ■ έκ γάρ τοΰ εναντίου τη" άπηνεία

νοείται ό Ελεος. Ώς ουν ό άπηνής τε κα\ άγριος, άπροί ·

πέλαστός έστι τοις έγγίζουσιν · ούτως δ συμπαθής

τε κα\ έλεήμων, κατακιρνάταί πως τη διαθέσει πρδς

τδ δεδμενον, έκείνω τώ λυπουμένιρ γενόμενος, δ επι

ζητεί ή άνιωμένη διάνοια. Κα\ Εστιν δ ϊλεος, ώς άυ

τις δρω περιλαβών έρμηνεύσειεν, έχούσιος λύπη επ'

άλλοτρίοις καχοϊς συνισταμένη.

Γοοίίοηβ ηυββί εοιιΙεπιρβΓίΙιΐΓ εαηι εο, (]ϋί νεί βΐ'ιςιια Γβ οριιβ Ιι»1)εΙ, 3ο" Ίά $886 άοΐεηΐΐ ίΐφιβ βοΐΐϊ-

«Ιο οο«οπιηιθ(1αη«, ςπού πιεηβ βηχί» ηιοΙεΒΙίίΒςυε είΓΟϋπινεηΟ Γεςπίΐ'ίΙ. Αβ ηιίδβηεοπίί», υΐ «3ηι οΐί-

ψιίβ (Ιββηίΐίοηε εοηιρΓεηειίδαηι ίηΐ?ΓρΓεΐ3π βΐ εχρΙίε;(Γβ ροβΒΪΙ, νοίαηΐβπ» ΙπδΙίιία 681, ηιιχ εοηΠ3-

Ιιιγ οϋ ίηεοηιηιθ(ΐ3 3ΐίεηα.

. ϋυοά δί ηοη ρίειιε, (μιίϋ ρεΓ ββηι ΊηΙε11ί(ΐ;3ΐ(ΐΓ, Ο Εί δέ ούκ άκριβώς τήνδιάνοιαν αϋτοϋ παρεστήσα-

εχρΓεδδίηιυδ : ΓοΓδίΙβη »\\» ΓΠΙϊοηο ηιη^ίδ άίΐϋε'κΐε μεν · τάχα άν άλλω λόγω διερμηνευθείη σαφέστερον.

3ε ρΐαηίυδ βχρΙίεβίΊ ροβδίΐ. ΜΊδεί'ίεοιϋί» βΒΐ βΓ§3

608, ηΐΗ 00 Γββ 3ΐί(|υ3δ ΐΓίβΙβδ 36 Π)θ1ε8ΐ38 8686

(ΙίδεΓαείβηΐ, εηιιι άϋεείίοηε εοη]υηεΐ3 βίΤεεΙίο.

0υοπΐ3(1ηιο(1υιιι εηίηι ίηηυηΐ3ηίΐ38 ε( ΓεΓΪΙβδ 30

οιΐϊο ε3ϋ53ΐη εί οΐ'ί^ίηειη ηβΐιβηΐ: βίε εχ ήΊΙεείίοηβ

(|(ΐ«(ΐ3ηιηιθ(Ιο ιιιίδβΓίεοΓ(1ί3 εηβδεϊΐοΓ : ηεε «Ιίπικίβ

6Χ8°ΐ8ΐβΓβΙ, ηίδί βχ Ιοε. Αε δί (|ΐιίδ ρίβηβ ηιίδεποοΓ-

(Ιίβί ρΓορΓίβΙΛίβιη εχςυΊβίνεπί, ίηΐεηΐίοηβηι βΐ νεΙιε-

ιιιεηΐίβηι ίηνβηίβι (Ιίΐί^βηάί 3θεεΙίοηΪ8 ευιη 3θ°εο1ιι

Ιι-ίδΐίιίββ εοιηηΊΪΒίαιη. Νβι» ρηιΐίείρβίίοηβηι ςιιΜεπι

Ιίοηοπιιη οοιηββ ΒίβιίΙίΐβτ βρρβίϋηΐ,είβηιίεί, βΐίηί-

πιίεί;3ΐ υΐ ϊηεοηιηιοίΙοΓυηι, βΐ ΓβΓϋηι Ιπδΐίιιηι βΐηιιβ

3εβΓΐ)3πιιη ρβτΐίείρβδ 6886 νβΗηΙ, βοΓυιη (ΙυηΙ^χηι

"Ελεδς έστιν επί τών δυσφορούντων έπί τισιν άνιαροΐς

άγαπητική συνδιάθεσις. Όσπερ γάρτδάπηνές τε καΐ

θηριώδες, άπδ τοΰ μίσους τάς άφορμάς έχει ■ ούτως

έκβύεταί πως της άγάπης 6 έλεος , ούκ άν γενό

μενος, ε! μή έκ ταύτης. Κα\ εΓ τις άκριβώς έξετά-

σειε τδ τοΰ έλέου ιδίωμα , έπίτασιν εύρήσει της

άγαπητικής διαθέσεως, τφ κατά τήν λύπην πάθει

συμμεμιγμένην. Ή μέν γάρ τών καλών κοινοινία

πάσιν όμοίως , κα\ έχθροΐς , κα\ φίλοις σπουδά-

ζεται · τδ δέ τών άνιαρών κοινωνεΐν έθέλειν , μό

νον ίδιον τών τη άγάπη κεκρατημένων εστίν. Άλλά

μήν πάντων ώμολίγηται τών κατά τδν βίον τούτον

έπιτηδευομένων ή άγάπη τδ κράτιστον είναι. Έπΐ-

ρΓορΓίυηι βδΐ, (μιί (ΙίΙεεΙίοηβ ΙεηεηΙυΓ ; 3ΐςιιί εχ ^τασις δέ άγάπης ό έλεος. Κυρίως άρα μακαριστδς,

οπιηίΐιιΐδ Γβΐιιΐδ, ςιι% ρβΓ νίΐηπι εοΙυηΐιΐΓ ει εχβΓ-

εβηΐιΐΓ, εηηδΐ3ΐ τειη ρΐ'3?8ΐ3ΐιΐίδ8ίηΐ3ηι *;ϋδ6 αΊΙβ-

εΐίοηεηι. ΟίΙεεΙίοηίβ βυίβηι ίηίβηΐίο »ιφΐ6 ίηεΓβ-

ιηειιΐυηι ηιίβεΓίεοΓάίβ εκί. Εδί ί^ίΐοτ ρΓορΓίε Ιιεβίιΐδ

ΟΝΪκίϊηιαηάυβ, <]ηϊ ίη Ι3ΐί βίΓβεΙίοηβ βηΊιηπηι οεεα-

ρ3ΐ3πι ΙοηεΙ, ηΐροΐβ ςηί δυιηπιυιη νίΓΐυΙίδ Γβδίί^ίυηι

εοηΐίη@3ΐ. Αε ηεηιο ίη δοΐίδ ηιβίβήίδ ϋίαιη νίηυίβηι

δρεείεΐ : βίε εηίηι ηοη ε^'ιιβα,υβ Ιιοιηίηίδ εδδεί

ε]υ8ΐηοϋί γο'ι δΐιεεεδδυδ, ρΐΰείβΓίΐηαιη ε]ιΐδ, ςυΐ ορεβ

ό έν τϊ) τοιαύτη διαθέσει τήν ψυχήν έχων, ώς τοΰ άκρο-

τάτου κατά τήν άρετήν έφαπτόμενος· καΐ μηδείς έν μό-

ναις ταΐς δλαις τήν άρετήν θεωρείτω' ούτω γάρ άν

ού πάντως εΓη κατόρθωμα τδ τοιούτον, πλήν τοΰ δύνα-

μίν τινα πρδς εύποιΐαν έχοντος· άλλά μοι δοκεΐ δικαιό-

τερον έν προαιρέσει τδ τοιούτον βλέπειν. Ό γάρ θε-

λήσας τδ άγαθδν μόνον, κωλυθε\ς δέ πρδς τδ καλόν,

τω μή δύνασθαι, κατ' ούοέν έλαττοΰται της ψυχής

διαθέσει, τοΰ διά τών έργων τήν γνώμην δεϊξαντος.
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"Οσον μένουν κέρδος έβτ\ τώ βίψ, εί πρδς τοΰτό τις Α 3ΐία,ιΐ38 ηβ&οΓΟ» »ιΙ Ι'βηβΓαοίβιιάιιιη : ο,ιπιιίηιο ιιιίΐιί

έκλαμβάνει τοΰ μακαρισμοΰ τήν διάνοιαν, περιττδν άν

εϊη διεξιέναι, φανερών δντων καΐ τοις χομιδ]) νηπίοις,

των έκ της συμβουλής ταύτης τω βίω κατορθουμέ-

νων. Εί γάρ πάσι καθ' ύπόθεσιν ή τοιαύτη της ψυχής

έγγένοιτο προς το έλαττούμενον σχέσις, οϋκέτ' αν

εΓη το ύπερέχον, και έλαττούμενον ούκέτι προς τά

έναντία των όνομάτων ό βίο,- διενεχθήσεται · ούχ

άνιάσει πενία τον άνθρωπον ■ ού ταπεινώσει δουλεία1

ού λυπήσει ατιμία· πάντα γάρ έσται πασι κοινά· κα\

ισονομία κα\ Ισηγορία τώ βίω τών άνθρώπων έμπο-

λιτεϋεται · έκουσίως τοΰ πολιτεϋοντος πρδς τι) λεϊ-

πον έξισουμένου. Εί δε τοϋτο γένοιτο, ούκέτ' άν ύπο-

λειφθείη τις άπεχθείας ΰπόθεσις· άργδς δ φθόνος1

νεκρδν τδ μίσος · ύπερόριος ή μνησικακία, τδ ψεΰδος,

ή άπάτη, δ πόλεμος ■ (άπερ Ιγγονα πάντα τη τοΰ

πλείονος επιθυμία εστίν.) Εκείνης δέ τής άσυμπα-

Οοϋς διαθέσεως έξορισθείσης, συνεκβάλλεται πάντως,

οΐόν τινι πονηρά (ίίζη, τά τής κακίας βλαστήματα.

Τή.δε τών πονηρών υπεξαιρέσει 6 τών άγαθών κατά

λογος άντεισέρχεται , ειρήνη κα\ δικαιοσύνη. κα\

πάσα τών πρδς τδ κρεΐττον νοουμένων ακολουθία. Τί

τοίνυν άν εϊη μακαριστότερον, τδ οΰτω τδν βίον

Ιχειν, ούκέτι μοχλοϊς καΐ λίθοις τήν άσφάλειαν τής

ζωής ήμών πιστευόντων , άλλ' έν άλλήλοις ήσφαλι-

σμένων ; "Ωσπερ γάρ ό άπηνής τε κα\ θηριώδης,

δυσμενείς έαυτώ τοϋς τής άγριότητος πεπειραμένους

ποιεί · οϋτως έκ τοΰ έναντίου , ευνοι άπαντες τώ

έλεοϋντι γινόμεθ^, φυσικώς τοις μετέχουσι τοΰ έλέου

χςυίυβ εί νειϊιιβ β88β νίϋεΙιΐΓ ΙιιψίΜίκκΙί νϊιΐυΐβιη

οχ δΐιιιΐίο βίςυε νοίιιιιίαΐβ χείίιηβΓβ. Ναιη <μιί

Ιιοηιιιη νοίιιηΐβίε άΐΙΓ.ΐ3Χ3ΐ ίιι ,'ΐηίηιο δϋιί ρΓοροΒίιΐΙ

3ο (ΐΓϋΐϊιι:ινίΐ, βειΐ ΐ ιιορΪ3 , ηιιοπήιιυδ ί(Ι α,ιιοϋ Ιιο·

ηοχίιιηι ββι κεριιβίιΐΓ, ρΐ'οηίΐιϊΐυβ εβί, ,ιηίιηί άβδίί-

ιιηΐϊοιιβ πΊΙιΊΙο ίηίβποι· εβί βο, <μιί ρεΓ ορειη

νοίιιηΐβίοπι δΐιαιη ο&ΙεηιΙΊ(. .1;ιπι νει·ο (μΐϊηΐυηι νίΐ:«

1 π <· πι ίιι εί εοπιιηοάυηι δίΐ μ ιρΓιβ δβηίβηΐί.ιιιι

ϋβηΐίΐυάιπίβ ίη Ιιαηο ραΓίειη αοοίρίαΐ, ειιρβΓναοιιιιιη

ΓιιεπΙ εχροηεΓε, ειιιιι νεί ,ΐιΐιηυιίπιη δίιηρίίοίουδ οι

ίιηρεί'ίιίδ ηι-ιπιΓεδίχ $ΊηΙ εχ ηιιχ εχ Ιιηε οοιιβίΐίο

νίΐ;ο οοηΓιοί οοηιηιο»ΓιΙιιΙο,8 ροδδίηΐ. Νβιιι δί, νβΐϋΐ

ρπιΐί:ι, οηιηίΐηΐδ εμίδίηοάί βηίηιί ηϋβπιΐδ 3π!νεΓδΐΐ3

ϊιιΓβΓϊοΓθ<ϊ ίηπΐΐιιβ εβδβΐ, ηοη ατηρΙϊπΒ ΓυετϊΙ. φιοό!

νοί ρΓ3"8ΐεΙ, νεί ϊηΓβΓΪυδ $ίΐ : ηοη ηιιιρίίιΐδ ίιι ιΐί νβτ<;»

ηοηιίιι» νϊΐα ϋίιΐιιοείιιι1 ; ηοη ηιοΐεςΐ» ηοπιίηί ρπιι-

ρεΝ3δ ΐ'ΐίΐ ; ηοη δεί'νίΐυβ ιίερπιηεΐ ; ηοη ί^ηοιηϊηϊα

βιΐξβΐ ; οιηηίβ εηϊιη οηιηίηιΐδ εηιηΐ εοπιηιυηίπ;

χςιΓιΙΠ>η138 ει χηιοΐιίΐίδ ΐΓΪΙ>αΙϊο μιπβ , Ιπηι ίη

Γαεϊεηιΐο, Ιιιηι ίη (Ιίεεηιΐο ίη νϊΐα Ιιηιηίηιιπ) βχβΓοε-

Ιιίΐιιι·, βαιη ϊβ, ουϊ ηιιίο! βυρβΓίυβΓΪΐ, ειιιιι βο, ο 1 1 ϊ

(ΙεΓυεπΙ, βροιιΐβ διια 5θ βχίεηιιηΐ : ηιιοιΐ $ί ηεε'κΙβΓεΙ,

ηιιΙΙ» Βΐιΐρΐίιΐί ίιιίπιίείιίλΓυιη ΠΜΐβήη ΓΡίϊηηιιβΓβΙιΐΓ :

ι · ·.-.!: . I ίηνί*ΙΪ3 ; ιηΟΓίιιιιηι οιΐίιιιη ; εχιοΓΓίβ ϊιι-

}υΓί3ηιηι Ιειιαχ ηιεηιοιί» ; ηιεη(ΐ3θίιιηι , ΓΓβιΐίι ,

ΙιεΙΙιιηι (ηιΐίε οιβιιία εοΐιοΐεβ ιΐηηβ ρπιρημο ρΐιι;

ΙΐίΐΙιεηιΙϊ ειιρή1ίΐ»1ί<> $ιιηΐ) βιιΐιίαΐβ ε$$ειιΙ. III» ΜΙβη

ιίΓοηιρηίίΙιίΙί εοηι!ο1εηΙΪ33(|ΐιβ εχρβΓίβ »ΓΓεπίοιιβ
, , , ... Λ π

τήν άγάπην έντίιίτοντος. Οϋκοϋν έστιν ό έλεος, ώς γε (; βχΐεπιιίη»ΐ3 , υιι» ρΐίΐιβ βμείβιιΙϋΡ, νβΐιιΐϊ ειπη

δ λόγος ΰπέδειξευΐ εύνοιας πατήρ, άγάπης ένέχυρον,

σύνδεσμος πάσης φιλικής διαθέσεως ■ τής δέ άσφα-

λείας ταύτης, τί άν έπινοηθείη κατά τήν ζωήν όχυ-

ρώτερον ; "Ωστε είκότως δ Λόγος μακαρίζει τδν έλεή-

μονα, τοσούτων άγαθών τώ δνόματι τούτφ έμφαινο-

μένων. Άλλά τδ μέν βιωφελή τήν τοιαύτην συμβου-

λήν είναι, παντός έστι μή άγνοήσαι· έμοί δέ δοκεΐ

πλέον τι τών έκ τοΰ προχείρου νοουμένων, τή τοΰ

μέλλοντος έκλήψει δι' άποάόήτων παραδηλοΰν ή

διάνοια. Μακάριοι γάρ, φησίν, οί έΛεήμονες· ότι αύ·

τοϊ έΛεηθήσονται ' ώς ύστερον άποκειμένης τοις

έλεοΰσι τής κατά τδν Ιλεον άντιδόσεοις.

ρΓ3τ» ο;ιΐ3(ΐ3ΐΐ) γ:ι(Ικ'ο, εΐίαηι νίιίοϋίΐίΐίβ ςεΓίηϊη».

Ιιι I ο ι - 1 1 η ι 3ΐι1επι εχεηιρίοπιηι ηι:ιΙοπιηι ίπεοειίεΐ

Ικηοηοι αΛβτη, ρ»χ, ει ι'ιΐΜίιίη, οιηηϊβηυε εοπιηι,

ηηχ ίη ηιεΙίοΓεπι ρβτίεηι ίηίεΙΙΪςιιηΐιΐΓ, εηηιίΐ.ι1ιΐ!>

Βίο,ιιε Βεπ,ιιεί». Οιιΐϋ ϊ^ίΙιΐΓ ηια^ίκ ΙιβΜΐιιιτι ΓιιεΓΪΙ

]ικΙίθ3η^υηι, ςυΐΐη $ί \Ιλ νίνβΙυΓ, ιιι ηοη βηιρίίιιβ

νεεί'ιυιιβ ει Ι3ρίάί1)ΐΐ8 νϊιβε ηοίΐτχ βεειίΓΐιβκ ετειίη-

Ιιιγ, βε(1 ηπιΐιιίδ οΙΓιοίίβ ιηιιηίιί βΪΓηιιβ ? φίειη.κΙηΊΟ-

(Ιιιηι εηίιη ϊηιηιίΐίβ εί εΟοΓαΙυβ ίηΓειιςοβ εί ίιιίπιίοοβ

εΙΓεείΙ 608 , ηιιί ΓβΓΪΐηίοιη 3ΐ(|ΐιο βχνίΐίβιη εμιε

εχρεΓίί δϊηΐ : βίο βχ οοιιΙγβγϊο ιηΐΜΚΜίϊ οηιηρβ

Ιιεηβνοΐί εΠΊοίηιιΐΓ , ηιί8εΓίοθΓ(Ιί3 ρ3ΐΐίεΐρ3ηΐϊΙιιιβ

ιΐίΐεοΐίίοηβηι η&ΐιΐΓ3ΐί(εΓ ϊηςβηεΓΐηΙβ. Εγ^ο ηιΪ8εΓΪοοτ(1Ί3, ιιΐ (ΙεΓιηίΐϊο ηιικίοιη οβίεηο'ίΐ, Ιιεηβνοΐοηΐί»

ιιιβίεΓ εβί, όίΐεοιίοηίδ ρί^ηιιβ, νίιιουΐυιη οηιηίδ αηιίο% βΟβΓίίοηίβ : Ιΐ30 νβΓΟ Οίυΐίοηε 3Κ|υε βοειι-

Γί(3ΐβ, ςυίιΐ ίη νίΐα Γιπηίιΐ8 εί Ιηΐίυβ εχεοςίΐβΓΪ ροββϊΙΤ Ιΐηηιιε ηιβΓΪΙο ΥειΊιιιηι . ηιίδοποοι-ϋειη Ιιεβίηιη

]ιιιΙίεα(, ευηι Ιοί ϊη ηοη ηοηιίηβ ϋοη,ι αρρβΓβίΐηΐ. Οββίεΐ'ΐιηι ηυοϋ Ιιηε ((ΐιίύεηι εοηδΊΙίιιηι λϊΙρο ηοη

ίηυΐίΐβ βίΐ, ευ]ιΐ8νίβ 08( Ιΐ3ΐιιΙ ί^ηοΓβΐ'β : ηιίΐιί βηΐεηι βΐίςιιίιΐ ϊηιρίίιΐί, (|ΐΐ3ΐιι εα, ο,ικβ ρΓίηι» Γιοι.ΐε

ϊηίεΙΙίςιιηΐιΐΓ, εχρτοβδίοιιο Ιεηιροηβ ίυΐιιτΐ βεηιεηΐίβ ρεΓ 3ΐε»ιΐ3 ίηηιιβΓβ νϊάβΐιΐΓ. Ββαΐϊ εηίιη, ΐηηιιίΐ,

»ιΐ8βπ'εοΓ<ί«5 , ηηοηίατη ίρί» ιηϊ&βήοοτάΐαιη οοη$βηκεηΙνι· ; ((«αεί ίιι ροβίεηιιη τβεοηιΐίΐ» ηηβεΐ'αηΐίΐηιβ

ττιΊ&οι ΊοοπϋΗ! ΓοιηυηοΓβΙίοιιβ.

Οΰκοΰν ώς άν οΤοί τε ώμεν τήν εΰληπτον ταύτην Ο Εγ(;ο ρΐ'οιιΐ ροΐοΐ'ίηιιΐδ οηιίβδΟ Ιιοο Γ.ιοίΐί ΐηΐεΐΐεείιι,

κα\ έκ τοΰ προχείρου τοις πολλοίς εύρισκομένην ςυΐ ριοιηρίε ρηηιοιιυε 38ρεοΙη 3 νυ!§;ο ρεΓΟίρίΙιΐΓ,

καταλιπόντες διάνοιαν, πρδς τδ έσώτερον τοΰ κατα-

πετάσματος διακύψαι,τώ λόγω κατά τδ δυνατδν έγ-

χειρήσωμεν. Μακάριοι οί έΛεήμογες,δτι αύτοΙέΛεψ

βΐχσογται. "Εστι μέν ουν τι καΙ δογμάτων ύψηλότε-

ρον έν τφ λόγψ μαθεϊν δτι πάντων άγαθών τάς

άφορμάς δ κατ' εικόνα έαυτοΰ ποιήσας τδν άνθρωπον,

τ]5 φύσει τοΰ πλάσματος έναπέθετο, ώς μηδέν ήμίν

3ά νείιιηι ίηίοιίιιβ, Γ»ιίοηε ρΓΟ ν'ΐΓίηιιβ ρΓΟίρίεοΓβ

εοηειηιΐΓ. Ββαίϊ χηϊιβτκοτάί» , ψιοηϊαιη ίρ$ί ηιίιβ-

ήοοτάϊαιη οοη$ίη\ΐ(ηΙητ. ^«ιι1 νεΓΟ εεΓί.ιιη δίβΐιίΐβιη-

(ΐιιβββιιίεηΐίβιιι ηιΐ9ΐη<1αιη εί δΐιΙιϋιηίοΓβηι ιΐοοίπ'ηοτιι

ρβΓ Ιιχε νβΓίΐΐ άίβεβΓε ΙίεεΙ ; ςιιοιΐ ηίηΓιηιιη ίβ ςιιϊ

] ιιχΙϊ 8θϊ ϊηιβ^ϊηειη ΙιοιιΓιηειιι Γβεΐΐ , οπιηίπηι

1)οηοπιιη ηΐ3ΐθΓΐη8 βΐηιιε 8<ιΙ)8ί(1ί3 ίιι ηαΙιΐΓ» βυϊ
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ομβπ» ά'βροβυβπΐ, υΐ ηυΐΐα Γββ 1)θηβ 3ΐ([υβ Ιιοηβδίβ .

εχΐηη8βευ$ ίη ηο« 86 ίη(6Γ31 61 ίηβίηυβί, κοιΙ ίη

ροΐβϊίαιο ηο!>ΐΓ3 $ίι, υΐ Ιιβίιββηιιΐδ, ςυοιΐ νβΐίιηιιβ,

Ιβηςιηιη βχ εβΙΙα ηαχίαιη ρβηιιιηα, εχ ιαΐυη

Ικιηυπι ρτοπΗ*ιιΙβ8 ; ρβτ ιίη{ΐιΙ*π· εηίιη «I ρ»ι-ιί-

ευΐατί* <Ιβ ιιηίνβΓβιΙίΟιιβ αΌεειηυΓ, ηυοϋ ηβη »1ι»

Γαιίυηο ροιϊΓΪ αυίβ ροββίΐ βοπιηι, ςηχ ευρίΐ, ηίβί

ίρββ ιίΜ Ι)θηυιη ΐ3Γ(;ί*1υΓ : φίβηίοΟΓβηι ΟοιηΊηα*

αΐίευυί όϋείΐ 3(1 3υι1ίΙθΓβ8 ", Ιϊ(</ηιι*η ϋεί ϊηίτα νο$

ΜΙ; εΐ, 0,ηκηηαιΐ€ ρειίι, αεάρίι : «ι ηαί φκιτΗ,

ίηνεηίι ; ει ρηίχαηΐί αρετίείκΓ " ; υΐ ει αοι ίρίβικΙΊ

ςυοό! ιΙββΜβΓβΙιΐΓ, βΐ ϊηνεηίεικίί ηυοιΐ ηαχηΐυΓ,

64 ίηίΓοεαηάί αιιο ειιρίΐΐτιυβ, ρβηββ η09 ροΐββιββ

ΒΪΙ , βΐ α ηοϋίΓο ρβηϋβαΐ βγΙιϊιγϊο, ευηι νβΙίηιυ$.

υηάβ ρβΓ οοηββςαβηβ είηηιΙ ρτοϋαίιΐΓ βΐίβπι \ά

ςυοιΐ ρχ εοιιΐηηο ίηΐεΙΙί£ΪΙιΐΓ, ομιοιίηίπιίπιιη εΐίβιη

ίηεΙίικιΓιο »1ςυβ ρι-ορεηβίο ίη ηι·Ιυιιι ηαΙΙβ ηβεβδ-

βίΐβΐβ βχίπιι&βευβ εχρβϋβιιΐβ ΙηηΜείΙιιι*. ββό" $ΐιηυΙ

ϊΐιμιο δίπιιρϋΟΓίηΐϋδ, π>3ΐυπ) $υΙ>$ίδΐίΐ, Ιυηείη Γβπιιη

ΐΜΐυηπι ρΓονβηϊβιιι, ευηι 3ΐιιιιρ$βΓίπ)ΐι$ ; βζίΓβ νβπ>

«ΙεβίΐΜίβηι 3ΙΙΪΙΙΙΪ νοίυηιβιβαι ίρβυηι ρβΓ $«86 πια-

Ιυη ΒβευηάΊιιιι ρΓορπιιη βιιοβίβηΐίιιιι ηυβφΐίΐη 8ίΐιιη

ΓβρβηΙυΓ. Εχ Ιιίι βυΐβιυ ΓιΙ)«Γ3, ρΙκηα, 8ΐπηηΐ3ι]ΐιβ

ροΐβίΐ35, ςυαιιι ίη ηα(υη Οοιιιίηυί ηαΐυτχ Γη Ι»ι ί-

εβΐυ$ ε$ι, ιρβιΊβ ϋειηοη$ΐΓ3ΐυΓ : ρι-ορίβΓβα φΐοΗ

οηιηϊ», βίνβ ύοηΒ, $ίνβ ηοαίι βίηΐ, βχ ηοβίηι Μοογο

νοίυηίαΐβ (ΙρρειιύβιιΙ ; 61 ηιιοϋ ϋίνίηιιιιι ]υύίεϊυιιι

ϊηεοΓΓυρΐ3 {ηβίβφΐβ ββηίβηΐίβ δβο,ιιβηδ ε», φΐίβ

]υχθ ρτοροΜίαιη ηοβιηιπι οοιηηιί$33 βο άίϋί^πηι»

•ϊηΐ, ειιίςυβ Ιηουϋ ΐιΐ αυθ(1 ηυϊι βίοι ίρββ Γοηβ

ρπ68ΐΊΐβτί( : ηίβ αυίϋβιη, ςαί, υΐ ίηφιίΐ ΛροβΙοΙυ* **,

ρβΓββνβΓβηΙεβ ίη οοηο ορβΓβ £ΐοη3ΐη ει ηοηοΓβω

α,ιιχπιηΐ, νίΐβιη κιβΠΜΐη ; ϋβ νβΓΟ ςυί νβι-ίΐαΐί ηοη

οοΐαηρβηηΐ, 5β<1 ίηίοβίίιί»! ηιοτβηι {βηπιΐ, ΐηη, ιί-

Οίεΐίοηβπι ει οηιηί» <ια3Ροιιηί|ΐιβ ηοΐΜηα »ά ΜβΓ-

Ββηι 61 ΐΓΪδΙοιη ρβηίηβηΐ ΓβΙπ&ιιΐίοηβηι. Ουβηιβι]-

■ΜΜίαΐΒ εηϊπι ιηίι βχκΐβ, ρΓοο·, νβη εβΓίβςιιβ

βρβευΐβ, ΙβΙβδ νιιΐΐυυιτι οβίβικίυηΐ εΟΙ^'βδ, ήηβίββ-

εαηςικ ΐρβί νυΐΐυβ β'ιιΛ, ΙιίΙβπ'δ ςιιίϋεηι βΙβογϊιιιιι,

(Ιβιηίβϊϊ ΗυΙβηι, οΙ>8ευη ει ίΐΜπκκηΐ ηκεΓβηΐίϋπι αε

ΐβίΓίοοΓυηι; ηβε βρβευΐί ηαΐυηηι αΐίςυίβ ευ(ρ»Γβ

ροβιΐΐ, ιί ΙγΙγ3 βΐ ίηβπιοεηη ΓβρπΒββηΟΙα ΓυβΓίΐ

εβΒ^ίεβ, ρτίηείραΐί Γογιτιβ ρΓορίεΓ ιηοεΓΟΓεπι εο1ΐ3-

ρβ3 : ίΐ3 ] ιΐ5ΐ ιι ιη ςυοηυβ ϋεί ]υ(ΙΪ6ίυηι ηο8ΐπ8 »Γ-

ίεείίοηίύυβ 3β3Ϊη>ϊ1αΙαΓ : ηυβίίβειιπηυβ 3 ηο&ίβ οηηι-

ιιι'ΐ883 ΓιιργΊπι, (3ΐβ8 ηοΐιΐβ άο 800 ρΓ»1>εη$ ΓβΙΓίϋυ-

Ιίοηβ-ί. ν'ίΐιιίί, ϊιιηυϊΐ *·, ίεηεάϊείί; βΐ : Ιΐε, ηιιιΐΐ·

άια'ι. Ει·(|ΐΐ3 ηεεε$8Ϊΐ38 βχΙβΓηβ ίη ηΐι 681, ηΐΝΒ »ά

<ΐ6χΐ6ΓΜη ηιιίιΐβιη εοΙΙοεβΙίβ ]οευη(ΐ3ηίΐ, »ά ΜηΙβίΓΐηι

νβΓο βίαηΐίΐιυβ χεβΓΟίηι νοεβπι >ΐ!ήΙ>ιΐ3ΐΤ Αη ηοη

Ιιί ςυίϋειη ρΓορίεΓ β» ^υοβ Γβεβπιηΐ , ηιίδβΓίεοΓ-

(1ι3γπ εοιι&βπιΐί δΐιηΐ, ίΙΙί νειΌ, ϊϋείΓεο ςιιοά »4-

Τ6Γ8Η* ρπ>χίηιο8, εΐ ρορυΐ3Γβ$ ίιηηιίΐεβ, εΐ ίηΐιιι-

ηΐ3ηί ΓικτιιηΙ, βχνυπι 61 ίηιπιίΐβ . βϊΐΗΐρβϊβ «Ιίνίηιιιη

ηυιηβη Γβιΐιΐίάβπιηΐ ? ϋίνββ ίΙΙβ άίβίββηι όβΐίεϋβ

3ΐςυβ Ιιιχυπβ, ιηβηιΐϊεϊ 3(1 νεβΓώαΙυιη 3ΐ)]βεΐί 3ΐςιιβ

«ΟΙίιΊί ηιίββΓίϋβ ηοη 681; ίϋείΓεο οαίβεηεοΓϋίαιη

των καλών ϊξωβεν ίπεισχρίνίσθοί, 4).α' έφ* ήμΓν ίΐ_

ναι όπερ βουλ<!μεθα, οΓον έκ ταμείου ΐινδς «ροχειρι-

ζομένους το άγαθδν έκ τής φύσεως· άπδ μέρους γάρ

περ'ι τοϋ παντ6ς ο'ιο'αα'κο'μεθα, δτι ούκ ίιττιν Αλλως

τινά των κατ' έπιΟυμίαν τυχείν, μή αύτον ίαυτω το

άγαθον χαριζόμενον ίιό φησ{ «ου προς τοΰς άκοΰον-

τας 6 Κύριος, δτι Ή βασιΛεία τον Θεον έττός

ύμώτ εστίν κα\, δτι Πας ό αΐΐώτ Λαμβάνει, χαϊ

ύ ζι\τ&Λτ εύρίσχει , χαϊ ιφ χρούοντι άτοιγήσετα,Γ

ώς καΐ τδ λαβείν τδ ποθοϋμενον, καΐ τδ εύρείν τδ

ζητοΰμενον, κα\ τδ έντδς τών έπιθυμουμένων γενέ-

σβαι, έφ' ήμίν είναι δταν βουλώμεθα, καΐ τής Ημετέ

ρας έξηρτήσθαι γνώμης. Τ0 κατά τδ άκίλουθον συγ-

κατασκευάζεται, καΐ τδ έξ εναντίου νοοΰμενον, δτι

κα\ ή πρδς τδ χείρον (5οπή, μηβεμιας ϊξωθεν βιαζο-

μένης άνάγκης έγγίνεται, άλλ' ίμοϋ τδ έλέσθαι τδ

κακδν, ύφίυταται, τότε είς γένειιν παραγενόμενον,

δταν ίλώμεθα· αύτδ δε έφ' έαυτοΰ κατ' ίίίαν ύπδ-

βτααιν Ιξο) προαιρέαεως, ούδαμοΰ τδ κακδν ευρίσκε

ται κείμενον. 'Εκ δε τούτων ή αύτοκρατή; τε κ*1 αυτ

εξούσιος δύναμις, ήν ένετεκτήνατο τή φύσει τών άν-

θρώταον δ τής φύσεως Κύριος, σαφώς επιδείκνυται,

διά τοΰ πάντα τής προαιρέσεως τής ήμετέρας ήρτή-

σθαι, είτε άγαθά, είτε χείρονα ■ τήν δβ θείαν κρίσιν

άδεκάστω κα\ δικαίφ ψήφω τής κατά τήν ήμετέραν

πρόθεσιν έπομένην, έκεΐνο νέμειν έκάστω, δπερ άν

έαυτώ τις παρεχόμενος τύχη · τοις μεν, καθώς φη-

σιν δ Απόστολος, καθ' ύπομονήν ίργου άγαθοΰ δόξαν

κα\ τιμήν ζητοϋσι, ζωήν αίώνιον ■ τοίς δέ άπειθοϋσι

μίν τ^ άληθεία, πειθομένοις δε τή άδικία, όργήν κα\

θλίψιν, κα\ πάντα δσα τής σκυθρωπής άντιδόσεώς

έστιν δνόματα. Ώσπερ γάρ τά άκριβή τών κατόπτρων

τοιαύτας δείκνυσι τάς τών προσώπων Ιμφάσεις ,

οΤά περ &ν τά πρόσωπα ή, φαιδρά μέν τών φαιδρυ-

νομένων, κατηφή δϊ τών σκυθρωπαζόντων · κα\ οΰχ

4ν τις αϊτιάσαιτο τήν τοϋ κατόπτρου φυσιν, εί σκυ-

θρωπδν έμφανείη τδ άπεικόνισμα το5 πρωτοτύπου διά

κατηφείας συμπεπτωκότος· οΰτω κιΐ ή δικαία τοΰ

θεοΰ κρίσις ταΐς ήαετέραις διαθέσεσιν έξομοιοΰται,

οΤά περ άν τά παρ' ήμών ?), τοιαΰτβ ήμ,Ιν έκ τών

ίδιων παρέχουσα, άεντε, φησ\ν , οΐ ενΑογιχμέτνι ·

κα\, Πορεύεσθε, οΐ χατηραμέτοι. Μή τις άνάγκη

τών Εξωθεν έπ\ τούτων έστίν, τοΓ; δεξιοΓς μίν τήν

γλυκείαν φωνήν, τοίς δε άριστεροίς τήν σκυθρωπήν

άποκληροΰσα ; Οΰχ ούτοι μέν δι' ων εποίησαν, Ισχον

τδν ΐλεον, οί δέ τώ πρδς τοϋς δμοφύλους άπηνώς Ιχειν,

άπηνές έαυτοίς τδ θείον έποίησαν ; Ούκ ήλέησε τδν

τω πυλώνι προσταλαιπωροΰντα πτωχδν, δ ταΐς τρυ-

φαϊς διακεχυμένος πλούσιος, διά τούτο έαυτώ άπο-

κόπτει τδν Ιλεον, έλεηθήναι δεόμενος, καΐ ούκ άκουό-

μενος· ούχ δτι ζημίαν έφερε μία (5αν\ς είς τήν μεγάλην

τοΰ παραδείσου πηγήν, άλλ' δτι ή τής έλεημοβύνης στα·

γών άμίκτως Ιχει πρδς τήν άπήνειαν. Τις γάρ χοιτω-

τΐα ρωτΐ χρός σχότος ; Οία, φησ\ν, ατσπείρ^ ό άν-

θρωχος, τοιαύτα χα\ θερίσει· δτι δ σπείρων είς τήν

σάρκα, έκ τής σαρκδς θερίσει φθοράν δ δέ σπεί

ρων εις τδ πνεύμα έκ τοϋ πνεύματος θερίσει ζωήν

" ίιιε. χτιι, 21 Μ ΜαΙΙΙι. νι, 7, 8. 'ΊΙεοΓ. χιι, ". Μ Μ»111ι. χχν, 34, 41.
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αϊώνιον. Σποράν ο'μαι τήν άνθρωπίνην ε!ναι προ- Α $ϊ·>ϊ ρΓβεοίιΙϊΙ, πιίδβποοΓίϋί ϊαιρΙθΓ3ΐ3 ηοη 3υιΙ!ΐιι$;

αίρεσιν θέρος δέ τήν έπ'ι τή προαιρέσει άντίόοσιν.

Πολύχους ό των αγαθών στάχυς, τοις τοιαύτην έλο-

μένοις σποράν ■ έπίπονος ή άκανθολογία τοις άκαν-

θώδη σπέρματα καταβαλλομένοις τώ β£ω. Χρή γάρ

πάντως αύτδ θερίσαι τινά, όπερ έσπειρεν, καΐ ούκ

ϊστιν άλλως.

ηιείεί εοηηρίϊοηεηι ; αϊ ηηϊ ααηίηαΐ ΐη ιρϊηΊκηι,

ηοη ηυοϋ {}υΐΐ3 υηα άε ηιη^ηο ρβίΓαάϊβί Ιοη(6

(ΙοηιρΙα (ΐ3ΐιιηο$α ββ$βΙ, 8βά υ,ηι'η ιηϊδβποοπίίίκ

βιί1ΐ3 εοηιηήδεβπ 3ΐηυβ εοπιπιιιηϊοηπ ουηι ίηηη-

ηιαηίΐλΐβ ηοη ροΐββί. β«β βηϊηι Ινή (οηιηιηηϊο αιηι

ΐεηεΜ* ε&ΐ '*·'! (}ηαΙ'ια, ίηςυϊΐ, ιεηιίηανεήί Ιιοτηο,

Ιαίΐα ηιβίΐΐ ; αηϊα ηαι ιεηύηαί ϊη εατηεηι, εχ εατηβ

εχ ιρϊηΐιι χηείεΐ νϊίατη αίετηαηι **. δεπιεηΐεηι εδδβ

3γΙ>ϊΙγογ ΙιοΓπϊηϊδ (1«8ΐίη3ΐ3Γη νο1υιιΐ3ΐ6ηι ;ηιβδ5βηι νβΓΟ νοίυηίαΐϊ βΐηιιε ρΓοροδίΐο εοηνεηίεηίειη οοπιρβη

8»ιίοηεηι ει ΓβΐΓΪΙ>ηΙίοηβπι. Ρβουηάβ βρίθ3 οοηοηιιη 681 ϋ$ ρ,ιιϊ β]ιΐ5ηιοιΓι δεηιεηίβηι δί1>ί εΐε^επηι ; 1»οο

ΓΪ088 βρϊηβπιηι οοΙΙεείίο ββΐ ϋδ ςυί ερίηοβ* ίηνΐΐβπι ββιηϊιια (Ιβ)βεβπηΙ. ΟροΓίβΙ βηίιη ρΐαηβ ηιβίείο

ηπβιηηυε \ά ψ\οΛ δβηιΐηβνεπί, 3ε ΩβΓΪ 3)ί(εΓ ηοη ροΐεδί.

Μακάριοι οΐ ελεήμονες, δτι αύτοί έΛεηθήσο*·- ΒεαΙί πι/ίβΓίεοη/βί : ηιιοηΐαηι ϊρύ τη\$εηεοτάΊαηι

ται. Τίς αν διεξέλθοι λίγος άνθρώπινος τδ βάθος των Β οοη&εφιεηίητ. 0υ*η3ΐη ογ31ϊο 1ιυπιηη3 ρΓοΓιιηιΙίΙβ-

έγκειμένων νοημάτων τω λόγω; Τδ γάρ άπίλυτίν Ιειη ίιιιείΐεοΐιιιιηι αιιί Ιιίδ νβιΊηδ εοηΓιηεηΙιΐΓ, εχ-

τε κα\ άίριστον της φωνής δίδωσί τι καΐ πλέον τών

εϊρημένων περιεργάζεσθαι, τδ μή προσθεϊναι τίνες

είσΐν είς ους ένεργδν είναι προσήκει τδν έλεον · άλλ'

άπλώς ειπείν δτι Μακάριοι οΐ έλεη\μονες. Τάχα γάρ

ήμίν τοιοΰτόν τι διά τών εϊρημένων 6 λίγος αίνίττε-

ται, ώς άκολουθεΐν τω μακαρίω πένθει την τοΰ έλέους

διάνοιαν. Κα\ γάρ έκεί μακαριστδς ήν, ό τδν τ^δε

βίον εν πένθει ποιούμενος, καΐ ένθα μοι δοκεϊ τήν

Γσην ό λίγος ύποσημαίνειν διδασκαλίαν. Ώς γάρ έπ\

τών άλλοτρίων διατιθέμεθα συμφορών, δταν τίνες

τών έπιτηδείων ήμΐν άβουλήτοις τισ\ συνενεχθώσι

λύπαις, ή πατρώας οικίας έκπεπτωκίτες, ή ναυα

γίου περισωΟέντες γυμνοί, ί πειραταϊς, ή λησταϊς

υποχείριοι γεγονότες , ή δοΰλοι έξ έλευθέρων , ή 1

αιχμάλωτοι έξ εύδαιμόνων, ή άλλο τι τοιούτον άντι-

λαβόντες κακδν, ο! τέως έν εΰκληρία τινί τδν βίον

έξεταζίμενοι.ΊΙς τοίνυν έπ\ τούτων άλγεινή τις γίνε

ται ταΐς.ψυχαϊς ήμών ή συνδιάθεσις · τάχα τιολϋ μάλ

λον έφ' ήμών αύτών εΟκαιρον άν εΓη τήν τοιαύτην

άνακεΐσθαι διάνοιαν έπΐ τη παρ' άξίαν τοΰ βίου βολη\

"Οταν γάρ λογισώμεθα, τίς ή λαμπρά ήμών οικία

ί,ς έκπεπτώκαμεν ■ πώς ύπδ τοις λησταϊς γεγίναμεν

πώς τψ βυθώ τοΰ τηδε βίου καταβυθισθέντες άπεγυ-

μνώθημεν ■ οίους κα\ όσους δέσποτας άντ\ της έλευ-

θερίας τε κα\ αύτονδμου διαγωγής έπεσπασάμεθα ·

πώς τδ μακαριστδν τής ζωής θανάτω καΐ φθορά

οιεκίψαμεν άρα δυνατδν, εΐ ταύτας λάβοιμεν έννοίας,

ροηεΓβ ροβδίΐ ? Νβηι β,υδοΙυΟ ρβτίΙεΓ βΐηιιβ ϊηάβΓι

ιιίΐ3 νοχ οεεβδίοηειη ρΓ%Ι)ε( βΐϊαηι βΐίςυϊά αηιρΙΊυβ,

ο,ιιαπι ε3 ςυ3»ηιοοΌ (Ιίεΐβ δΐιηΐ εχςοΪΓεηύί, εοηιιοά

ηοη 3(Ι]εείι ςυί βϊηΐ 3<]νβΓ8ΐΐ3 ςυο3 ΓερΓ*8βη13ΓΪ

ΠΉδεπεοηΓιαπι εοηνεηί3(, $ει] βϊηιρΙίοϊΙβΓ «ΙΊχίΙ :

ΒεαΙί χηηεήεοτάε». ΓοΓδίΙβη εηϊηι ηο1)Ϊ5 3)ί(]υίοΙ

θ]ιΐ8πιθ(1ί δεΓηιο ρβΓ Π360 ΙαΙβπίβΐ' ίιιηιιίι, η I δβηΐεπ-

ΙΪ3 ηιϊδβΓΪοοΓάίίε 06310 ΙυεΙϋί εοηβεηίβηεβ 8Ϊΐ:η»ιη

«I ίΙΙίε 1>ε3ΐιΐδ Ιΐ3ΐ>εΙ>3(ηΓ, ηυί ρΓΧδεηΐεπι νίιβη) !η

Ιυείυ ΐΓ»ηδί«ί(, ει οίο ηιίΐιί δβπηο νκΐβΐυτ βηιηϋοηι

(ΙοείΓΪηΐπι ίη(]ίε3Γβ. υΐ εηίπι ίη 3ΐίεηί$ ηΠίοίπιατ 03-

Ι3ηιϊΐ8ΐίηιΐ8, ουηι ηβεε883ΓΪ0Γυηι ηοδίΓοπιιη 3ΐηί-

οοπιπί βιΐϊςαϊ ίη ίπιρτονίδα ςικΈ(1αηι ίηοοηιηιοιΙ.ι ίιι-

οίϋεΓΪηΐ, νεί 33(1ί1)υδ ρβίβΓηίβ ε]εοΐί, νβΐ εν ηβαΓΓβ-

§ίο ηικίί ββιτ&Ιί, νεί ίη ροΐεδίηΐεηι ρΓχύοηοηι ει

ΙβίΓοηυιη τεάβοΐί, νεί ββΓνί βχ ΙϊΙιβΓϊβ Γβοιί, νεί εα-

ρΐίνί εχ ΓοΓίιιηβΐίδ εΐ ηεαιίδ, νεί ουηι Μψχ·ί %\λ

8ίπιίΙί 03ΐ3π)ίΐ3ΐ6 ρΓ0δρεΓ3 εοΓοηι ΓθΓ(υη3 οοηιηιυ-

1318, ηυί ρβυΐο 3η(ε ίη ίϋςαα ΓεΙίοί(3(β 3ΐηυε οοηι-

ιηοαΊοίε νίΐ# οοηδρίουί «Γαηΐ : ηΐ ϊςϊΙυΓ 30βΓΐ)3

ςυχο'αιη ίη 3ηίπιΐ3 ηοδΙπδ,αΊιηι ηίδεοηαΌΙβδείηιυδ,

εχδΐδίίΐ βίΤβεΙίο ιπυΐυα ; ΓοΠ338β ηιιιΐΐο πιβ^ίδ ίη ηο-

1)ί3 ίρδΐδ ορροΓίυηυηι ΓυεπΙ ε]ιΐδΐηοόϋ ηιεηΐίδ ίη-

δΙίΐιιεΓε αΠβεΐίοηοιη «ε άίδροδίιϊοηεηι, ρΓορΙεΓ εβηι,

ςιΐ86 ρΓ33ΐ8Γ άί^ηϊΐαΐβιη ίη νίΐα Π081Γ3 οοηΐίη^ϊΐ, ηιη-

ΐ3ΐίοηεηι. Οαπι εηίπ» ΓβριιΙβνβΓίηιυβ ο,ϋ33 8ΪΙ βρίεη-

(1Ίι]3 ϊ 1 Ια ηοδΐΓ3 δβάεβ υη<1β εχείάίηιαβ , ςιιοηιοαΌ

άλλοτρίαις συμφοραΐς ·?:ροσασχολεϊσΟαι τδν έλεον, κα\ ρ ;,, ροΙεδΐ3ΐεηι ΙαίΓΟίιιιτη \εηεΓίπιυδ, ςυοηοούο ίη

ούκ αϋ-ήν έλεεινώς τήν ψυχήν διατίθεσβαι , λογιζο

μένων ά τε είχεν, ών τε έκπέπτωκεν ; Τί γάρ τής

αιχμαλωσίας ταύτης έλεεινίτερον ; ΆνΛ τής Λ τψ

παραδείσω τρυφής, τδ νοσώδες τοϋτο καΐ έπίπονον

χωρίον έν τη ζω^ κεκληρώμεθα ■ άντί τής άπαθείας

έκείνης, τάς μυρίας τών παθημάτων άντειλήφαμεν

κήρας ■ άντ'ι τής υψηλής έκείνης διαγωγής, κα\ τής

μετά τών άγγέλων ζωής, τοις θηρίοις τής γής συνοι-

κεΐν κατεκρ'ίθημεν ■ τοΰ άγγελικοΰ τε καΊ άπαθοϋς

τδν κτηνώδη βίον άνταλλαξάμενοι , τοϋς πικρούς τής

ζωής ήμών τυράννους, τοϋς λυσσώντας καΙ άγριαίνον-

τας δεσπίτας , τίς άν (ίαδίως άριθμώ περιλάδοι ; Πι

κρός δεσπίτης ό θυμός· τοιούτος άλλος ό φθίνος · τδ

μίσος, τδ καθ' ύπερηφανίαν πίθος, λυσσώδης τις κα\

ρι-οΓιιηάΊ) ηιι]υβ εχειιΐί <]ριηεΐ'δί ηιιϋβΐί δίηιυκ ,

(|υ3ΐεδ ει ηιιβηι ηιιιΐιοδ ρΓυ εο ςυοιΐ Ηοογο 61 »ά

3Γΐ)ί(Γίυπι ηοδίπιπ) νίι.ιιπ (Ι6^ε1)3ηιυ3, <1οιιιίηοϋ 3$εί-

νεπηιυδ , ηιιοηιοάο 1>ε3ΐίΙυο'ίηειη ν ϊ ι ;ο μιογΙο 3(-

ηιιο οοΓΓυρίίοηε ίηΐεΓΓυρεΓίπιυδ : ηυηηιιΜ ίίεπ ρο-

1881 , δί 1)33 οο£Ϊΐ3(ίοηε8 ΒυπιρδεΓΪηιυδ, υΐ ηιϊββΗ-

υοη1ί3 ίη 3ΐίεηΪ8 03ΐ3Π)ίΐ3ΐί1>υ8 οεευρ3ΐ3 δΗ, ε( ηοη

βηίηιυδ 0ΪΓ03 δβίρδυηι ηιί88Γ3υί1ίΐ8Γ αΠΊΐ'ίαίιΐΓ. τε-

ρυΐαηβ ηυ» ει 1)3ΐ)ε3ΐ, ει ηιιίουδ εχεϊιίεΐ'ίΐ ? Οιιίιΐ

εηίιη Ηηε οβρίίνίΐηΐο ηιΪ86Γ3ΐ)ί1ίυ8? ρΓΟ εο ιιΐ αΐη-

ιηυΓ ίη ραΓαιΙίδΟ, Ηοεη>θΓΐ)ί3 εΐ Ιϊοογϊοοϊ οηηοχίιιηι

ρΓχϋίυπι ίη νίΐ3 3 >ηιΐι ει 3θ!ερΐί «υηιυδ ; ρΓο ί!1α

ϊηιρ3ΓιοιΓιΐ3ΐβ, ίηΙ ηίΐ38 ρ3$8Ϊοηιιηίΐ εΐ βΠΙίοΙίοηιιηι

•0Π83 ίηνίεεηι 3ε< ερίηιιΐδ ; ρι·<> ϊΗα βυοΓιηιί εοηνεΓ·

"· II €ογ. νι, 14. "Οϊΐ.ιν, 6.

Ρατβοι. Οβ. Χίΐν.
10
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βϊΐίοηε, ν'ιΐαφίο εοηιιτιιιηϊ εοω 3η§εΙΪ8, αϋ νίνβη- Α άγριος τύραννος ·

(Ιυιιι ( ΐι πι Γβπδ ΐειτεδΙΓίοοδ (ίαιτιικηί δοιτιοβ, 3η-

βεΐίεβ ρβηΐβΓ ει ίΐΙφ3ΐΊΙ)ίΓ| \'Ϊ13, ειιπι ροχυαπϊ 1)8-

δΐ'ιηΐίηυρ ρεΐ'ηιυΐ3ΐ3 : ςυ'ιβ ηυηι«Γ0 ΓιοίΙβ εοηιρι-ε-

ΙίΟΙΙΐΙί Γ6 ρΟδδίΐ 30βΓΐ)Οδ ν'ιΙΟβ ηΟδίΓΓΒ (νι-3ηηο8 , ίυ-

Γοηιρί 61 βχνίβηΐεδ άοηι'ιιιοδ ? 3εβ)Ί>3 ιΐοηιίηη ϊγβ-

ειιηϋιβ ; 3ΐ(βΓ3 Ιβΐίδ ϊιινΐϋΐβ εβί ; οάΊυηι, 8υροι·1>Ί»;

νίιίαιη, Γπγιο83 ηοχάβηι βε 53ΕΤ3 Ιγήηηίβ οδΐ : Ιβη-

<]·.ι:ιιη ρεειιηίβ Γβα'βηιρίίδ ΐηβυΙιιηΒ «Ιςιιβ ΠΙυιΙβιΐδ

ΙιΙ)Ίϋίηοδ3 εο$ίΐ3ΐίο 6δΙ,ι|056 3υδΐιπ]ίδ εΐ νίΐίοδίδ ρβ-

ΓΪΙβΓ αΐηιιε ίπιρυηδ ιηίιιίδΙβΓΠδ Π3ΐυΓ3ηι πιβηοίραΐ

βΐηιιε 3ϋοΊείΙ : (]ΐιχ νβΓΟ 13Π13 Ι3ΐηηιιβ ίηπηβηδα

3Γ6Γ0Ϊ138 651, ΟΗ3Π1 3ν3Πΐί% ΙγΓΟηηίδ ΙΙΟΠ δΟρβΓβΙ

3ΐ(ΐιιβ ρι·*οβ<ΐ3ΐ , ςικε ηιίδΟΓίΐη ηηίηκιηι ϊη βει-νίΐιι-

ΐειη ΓβϋβοίΛηι δβηιμβΓ ίηεχρίεΐιίίεβ βΐ Ϊηβ3ΐί3ΐ)ϊ1βδ

δϋ38 <ηιρί(ϋΐ3ΐθ8 εοςίΐ βχρΙβΓβ , οιιχ εοηι δβιηροΓ

ιιοε'φίΐ, ι ιι ι κ ηυηςιιβπι ίιιιρίβΐιιτ, νβΙιιΓι ιηοΐΐίεερβ

(|ΐιχιΐ3ΐιι ΓεΓ3 οιίΐιιΐδ ίηιιιιιηβιίδ ίηεχρίεΐιίΐί νεοΐη

είυιιοι Ιΐ-3ΐ>δηιίΐ1εηδ : ευί ηυΐΐα υηφιαιη ΙιιεΓβηϋί 88-

Ιίβίβδ εχδίβΐίΐ; 86(1 ϊ(Ι ςιιοϋ δοπιρβΓ 3</οίρ'ιΙιπ·, ηΐ3-

ΐεπβδ 3ΐ(]υβ ίηείΐ.ιηιεηΐιιιη ρΙιΐ8 Ιι:ι1>εηιΙί ευρίιΐίΐ.ιΐίδ

Ιίι ? Ουίδ ίβ'ιΐιιι· 1ΐ3ε ίηίεΐίεί 3ε πιίδβΓα νίΐ3 εοιίδί-

(Ι·τ3ΐ3 3ΐ·]οε ρεΓρεη$3, ε]υ8ΐιιοϋΊ 03ΐ3ηιίΐ3ΐ6δ 61 ίη-

001111110(13 11011 Πΐί86Ι°3ΐ11Γ , ΠΟΠ 00111300 ΠΙΟΓβ βΠΪ-

€ΪΙηγ εΙ εοιιιιπονβΐ0Γ? Νβηι ίιΐοίτοο ηοδηιειίρδΟδ

ώς αργυρωνήτων κατατρυφών ό

άκόλαστός έστι λογισμδς, 6 πρδς τάς έμπαθεϊς τβ

καΐ ακαθάρτου; υπηρεσία; έξανδραποδίζων τήν φύ-

σιν · ή δέ της πλεονεξίας τυρανν\ς, τίνα οΰ παρέρχε

ται πικρίας ύπερβολήν ; Ή τήν άθλίαν δουλωσαμένη

ψυχήν , άεΐ τάς άπλήστους αύτής επιθυμίας πληροϋν

άναγκάζει, πάντοτε δεχομένη καΐ ουδέποτε πληρου-

μένη · ο'όν τι πολυκέφαλον θηρίον , μυρίοις στόμασι

τή άπληρώτω γαστρ\ τήν τροφήν παραπέμπον ■ ^

ούδείς ποτε τοϋ χερδαίνειν γίνεται κόρος· αλλά τδ

άε'ι λαμβανόμενο-/, ϋλη χα\ ύπέκχαυμα της τοϋ πλείο

νος επιθυμίας καθίσταται. Τίς τοίνυν τδν δύστηνον

τοΰτον βίον χατανοήσας άνηλεώς κα\ άπηνώς προς

τάς τοιαύτας συμφοράς διατίθεται ; Άλλ' αίτιον τδ

μή έλεεϊν ήμας αύτοϋς έν άναισθησία των κακών

" είναι " οίον τι πάσχουσιν οί εκ μανία; παράφοροι, ών

ή υπερβολή τοΰ χακοΰ, και τήν αΓσθησιν ών πάσχουσι

προσαψήρηται. ΕΙ τοίνυν τις έαυτδν έπιγνοίη, οΤός

τε πρότερον ?)ν , κα\ οίος έπ'ι τοϋ παρόντος εστίν ■

φησ\ δέ που κα\ ό Σολομών, δτι 01 έαντωτ έχιγτώ-

μονές σοφοί· ούδέποτε ελεών ό τοιούτο; παύσεται.

τή δέ τοιαύτη της ψυχής διαθέσει κα\ ό θείος έλεος

κατά τδ είκδς άκολουθήσει. Διό φησιν * Μακάριοι, οί

έΛεήμοτες, δτι αϋτοϊ έΛεηθήσονται.

ηοη ιιιίδβΓβηιυΓ, ςυί.ι βειίδα πιβΙογοπι 03Γ6Πΐυβ :

(|ϋίΙβ <|ΐιϊϋ«ΐ3ΐη ΓοΓΟΓβ εοΓΓβρίίβ βοείιΐίΐ, ηοοΓοιη ίιΐδορεΓβΙιϋβ ηι:ι1υπι βΐϊβηι δοοδυηι εοΓοιη (ΐα;« ρβ-

ΙίιιηΙΟΓ ίηδορρΓ αιίβηιϊΐ. 8ί ςοίδ ίβίΙΟΓ ββίρδοιη 3§οονβπΙ, ςοβίίδ ει ρτΐαβ εβ8εΐ, βΐ ςοβίίδ ϊη ρΓίεδειιΐί

μι (ηϊΐ βηϊπι βΐίβιη ϋβίοοιοιι βΐίεοΐιϊ, ςυοο" (|υί δοίρβοδ εο^ηοδευοΐ ει 8ειιιΐ3ηίθΓ, δΒρίεηΙεβ δϊηΐ), 18

ιιιιοφιβηι ϋεδίηεΐ πιί$εΓ3Γί : Ιβίεηι βιιιεαι 3ηϊηΐδε βΟεεΙϊοηεπι βΐΐβηι ά'ι\\η» ηϊηιίι-οπι ιηϊδβΓΪεοΓοΊΒ εοηβε-

«I ιιοΙιιγ. Οθ3(πο1)ΐ'6ΐη 8Ϊ( : ΒΐαΙϊ ίηΐαηίοτάβ», ηαοηχαχη ϊρι* ηιηεήοοτάχατη οοηιβηιιεηΐιιτ.

Ιρδί, ηοο 3ΐίϊ : ρεΓ Ιιοε εηίιο ηοιηεη άεεΙβΓβΙΟΓ, οι Ο Αύτο\ ούχΐ έτ:ροι· έν τούτω γάρ σαφηνίζει το

δί ςοίδ ο"ίε3ΐ : ΒεβΙιιπι βδΐ ΙιαΙιβΓβ εαΓβηι εοΓροιΪ8 ξνομα , ώ; δν εί τις λέγει, Μακάριόν έστι τ6 έπι-

83ηίΐ3ΐϊ8. Ναπι ςιιί εοηπι ΙιηΙιβΐ, ϊρ$β ίη δ.ιη'ιΐίΐε

νίνρΐ : ίΐ3 ηιί56ΓΪεοΓ8 Ιιεηίοδ εδί ΙιβυεικΙυδ, ςυοιιί3ΐη

ίπιείιιβ ιΐίΪ8βΓΪοοΓ<1ϊ;« ρΐ'ορΓΪιιιη Ικ>ηαιη ηιϊδβπεοΓ-

ιΐίδ εχδίδΓιΐ, δίνε ]ιιχΐ3 ιιιιιιο τερεΠηοι 3 οοΙΜδ

Τ3ΐίοοεηι ()ίεΐ3 ΐηΙεΙΓι^ηιιΐιΐΓ, δίνε εΐίβπι ]υχΐ3 63σι

(|ΙΙ36 31116 θ"ίδεΐΙδδ3 3ΐ(|0β ΡΧρΗοΛίΠ ΡδΙ, ()ΰ εο (Ιίεο,

ΐ)οί ίο βΐίεηϊβ ε3ΐ3θΐί(ιιΐΊοιΐδ βηΐηιί εοοαΌΙειιΐίαιο εΐ

( οιιιρ;ΐδδΊοηβιιι ΟδΙβηϋίΙ : δί.ιιίΐϊ βηίηι οΐηιιτΐι]06 γλ-

(ϊοοβ οοηιιοι 6δΐ. ει ββίρβυηι, ]ιιχΐ» ιηο<1ο άίεΐϊηι

Τ3ΐϊθηβΠ1, ΙΙΐΐδΟΓβΓΪ, 81 0ΟΟ(1θΐ65,>εΓβ ίηΓοΓίοοϋδ

«Ιι',υβ 03ΐ3ηιΊΐ3ΐί1ιυ8 ρτοχίοιοΓοπι, ρτορΙβΓΟΛ ηαοά

}ΐΐδΙιιιη Οεί ]θ(1Ίείιιιη Ιιοιιιίιιίδ διίνρίδΐΐδ ίιιΓρΓίυΓβδ

« ι ιεοοίοΐ'εδ ρΓορειΐ83θΐ νοίοοίβίειιι ϊο διιρΓειιιη ρο-

μελεϊσθαι τής σωματικής ΰγιεία;. Ό γάρ έπιμελού-

μενο;, αύτδς έν ύγιεία βιώσεται · οϋτω; ό ελεήμων

έστ\ μακαριστό;, δτι ό χαρπο; τοϋ έλέου Γδ'.ον κτήμα

τοϋ έλίοϋντος γίνεται· εΓτε κατά τδν νϋν ήμϊν ευρε

θέντα λόγον είτε κατά τδν προεξητασμένον, τδν έπΐ

τιον άλλοτρίων λέγω συμφορών δειχνύντα τής ψυχί)ς

τήν συμπάθειαν ■ άγαθδν γάρ όμοίω; έκάτερον, τό τε

έαυτδν έλεεϊν χατά τδν είρημένον τρόπον, κα\ τδ συμ-

πάσχειν ταΐ; δυβπραγίαις τών πέλα;· διότι τδ δίκαιον

τή; θεία; κρίσεω;, τήν έπ'ι τών χαταδεεστέρων τοΰ

ανθρώπου προαίρεσιν , έπ'ι τή; δπερεχοΰτης δείκνυ-

ται έξουσία;· ώστε τρόπον τινά έαυτοϋ διχαστήν ε'ναι

τδν άνθρωπον, έαυτώ τήν ψήφον έν τή τών ύπηκόω·/

1>'δΐ3ΐε (ΙειηοηβίΓΒΐ, οί Ιιοηιθ(|θθ(ΐ3Πΐοιθ(Ιο 8θί ίρβίοδ Ο φέροντα κρίσει. Επειδή τοίνυν πεπίστευται, κα\

ίικίεχ 3ΪΙ, δί1)ί ϊρδί; 8βηΐ6ηΙί3ΐιιΙ'εΓβηδ ίη δοοα'ίίοιΊΐηι

1311818 ]ΐ1()Ίθαη(1Ϊ5. (ίθ01ΐΪ3ΙΙ1 ί^ϊΙΟΓ ΟΓβθίΙΟΓ εΐ νεί'β

«τειΙίΐοΓ ΓυΙοπιοι 688ε οι οπιοίδ Ιιιπηοη» ιι31πγ31γϊ-

ΙιιιηηΓι ('.Ιιπδΐί δίδίηΐιπ·, πι τεείρίβΐ ηοίβοοβρεΓ εοΓ-

ρθδ ΡΓ56Ι1Π3 ρ3ΓΙ3 ΓίΚ'ΐίδ, δίνε Ιιοοοιιι, δίνε οκιίοοι

ιρι'ιβ ΓεεειίΙ ί()ίε3ΐη ΓοΐδΊΐ3η εΙΪΛΐη λΙί(]ΐιί(Ι :ι>ι<ΐ3-

ειιΐδ), 8ί Ιίετί ροΐεδί οι 31X303 ρ»πΐβΓ εΐ νίδοιη εΓ-

Γο^ίβηΐϊβ ΓΒΐίοιιβ ΓοιηρΓ6ΐιεοιΐ3θΐοδ, εΐΐ3ηι ηοιιε

Ικ'3ΐ3ΐιι (Ίίπιιη (]οί ιιιίδΟΓ κοτάίοπι οοη&ρη II 1 1 η I II Γ ,

ΓβηιΐιηβΓβΙίοηβηι βηίιοβο'νεΓίβΓε Ιίεεί. Νβηι (ρΐ3;

ί(1νεΓ8Π8 εοδηιιί ρεί' Ιιοε βχευΐιιηι ίη νίΐ3 ηιίδεπ-

ι:θΓθ"ι»ιη εχΐι'ιυεηΐ εχδίδΐιΐ ίο βηίιηίδ Ιιοιιιίιιοοι

1ΐ£ηενο1εηϋ3, €3 ηίοιίτοιο ίη ριτρείοιπη ιιιβηεΐ

άληθώς πεπίστευται, πάσαν παραστήσασθαι τήν άν-

Ορωπίνην φύσιντώ βήματι τοϋ Χρίστου, Γνα κομίσηται

έκαστο; τά διά τοϋ σιόματος , πρδς α έπραξεν , είτε

άγαθδν, εΓτε φαϋλον τάχα κα'ιτολμηρδν είπεϊν ιΙ δυ

νατόν έστι τά άπό(4£ητα καΧ άθέατα λογισμώ λαβείν,

και ήδη τδ μακάριον τής άντιδόσεως τών έλεου μένων

κατανόησα·.. Ή γάρ έγγινομένη ταϊς ψυχαϊς εδνοια,

πρδ; τοΰς τδν έλεον έπιδεικνυμένους, παρά τδν βίον

έν τή ζωή εϊσαε'ι κατά τδ εϊχδ; παραμένει τοί; μετ-

εσχηχόσι τή; χάριτος. Τί ουν είκδς έν τώ καιρώ τή;

έξετάσεω;, εί έπιγνωσθείη παρά τών ευ πεπονθότων

ό ευεργέτη;, όπως διατεθήσεται τήν ψυχήν έπ\ ταΐ;

ευχάριστοι; φωναϊ; έπΐ θεού πάση; της κτίσεως εύ
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φημούμενος; τΑρά τίνος Λλλου μακαρισμοΰ προσδεη- Α »Ρ"ΐΙ 808 ςυϊ ίΙΙίιΐδ §Γ3ΐί« αΐυ,υβ οΠΓκ'ίί ραπίείρεδ

θήσεται, δ έν τοσούτω θεάτρω έπΐ τοις άρίστοις άνα-

κηρυττόμενος ; Τδ γάρ παρεΐναι τους ευ πεπονθότας,

ή τοΰ Ευαγγελίου διδάσκει φωνή , έν τή προς τοϋς

δικαίους καΐ τη πρδς τοϋς αμαρτωλούς τοϋ βασιλέως

χρίσει. Πρδς αμφότερους γαρ τω δεικτικώ χρήται,

οιονεί δακτύλω τδ ΰπερκείμενον γνωρίσας· Έφ*

δσον έχοιήσατε Μ τούτων τών άδεΛρών μου τών

έΛαχίστων. Τδ γάρ Τούτων ειπείν, την των εϋπε-

πονθότων παρουσίαν ένδείκνυται.

ΙυβΓΪηί. Οιιίϋ ϊ^ΊΐυΓ, δί υειιεΓαείοι· ίη ΐρηιροΓβ ϊη-

ηιιίδίιίοηίδ «£ηίΙυ8 ίϊΐ αϊ) Μι ηυί Ικηεβεϊο β]υβ υ$Ί

Γυεηηΐ, ςυοηιοαΌ νβπδίηιίΐβ ββΐ ευπι, άΊιπι ]υευη-

<1ίδ βΐ §Γ31Ϊ5 νοείηυδ εοιαηι ϋεο οιηηίδ εΓεβΙυπε εχ-

ο'ιρίεΐϋΓ βίπυε 0βΙβ1)ΓϋΙιίΙιΐΓ, βηίηαο 3(ΓβοΙυπι ίι·ΐ ?

ηυηφπιΐ βΐίπηβ 31Ϊ3 οεβίϊΐυά'ϊηβ ΊιιβιιρβΓ ορυκ 1ΐ3-

ηευίι, ηιιί ίη Ι3πι ΓΓβηιιβηΙϊ Ιΐιββίτο οΐ) Γ8δ ορΓιηιββ

ςιιαδί ρΓίρεοιιΐβ νοεε εε1εΙ)ΓεΐυΓ? ηβηι ςυοά βόνιηΐ,

ςυί υεηεΓιείυηι βεεερβηηΐ, ιΐοεεί ΕνβηςεΓπ νοχ.

νίπτει εΐ ]ϋδΙϊδ εΐ ρβοε»ΐοπ1)θ8 ΓεδροηάβΙ. Αι] υίΓΟβηιιε εηίιη <1βπιοηδΙι·3ΐίνίδ νειΊΐδ ιιΐϊΐυτ, Ιαηςιιίΐη

<1ίρίιο ίυ<1ίθ3ηδ $υ1)]εεΐυπι : (}ιιαΐαΐΗΐ \εοίιΐΊ» νηϊ ιχ Α»« [ταιήύια ηιεί$ ιηίηΐηιΐ$". ΡεΓ Ιιοε εηϊηι, ςυθ(Ι

ιϋχίΙ, Εχ ηϊβ, εοπιηι ςιιίϋυδ ηεηεΓβείαιη ΓαεπΙ ρΓϊδεηΐίηηι οδίεικίίΐ.

ΝΟν μοι λεγέτω δ την ίψυχον ύλην των χρημάτων ΓϊοαΙ ηυηε πιίΐιί , αηί ■Π3πΐιη*«η ρεειιηΐβπιηΊ

προτιμών της μελλούσης μακαριότητας· Ποία χρυσίου β ηιαΐβι ίαιιι ΓυΙ«ι·α: 1)ΐ·ηΙίΐικ!Ίηί ρι·*Γει·1 , Οιιίδ 3ΐιπ

λαμπρότης τοιαύτη ; Τίνες των πελυτιμήτων λίθων δρΙεηάΌι- η'ηδίιιοιίί ? ςιιί ρΓεΓιοβΟΓαηι ΙαρκΙ αηι

αΰγαί ; Τις έξ ένδυμάτων κόσμος τοιούτος, οίον έκεΐνο

τδ άγαΟδν ή έλπ\ς υποτίθεται ; "Οταν δ βασιλεύων της

κτίσεως έαυτδν άνακαλϋψη τη" άνθρωπίνη φύσει, έπΐ

τοϋ υψηλού θρόνου μεγαλοπρεπώς προκαθήμενος,

δταν όφθώσι περί αύτδν αϊ Αναρίθμητοι μυριάδες

τών άγγέλων, καΐ δή δταν έν όφθαλμοϊς γένηται πάν

των άπόδρ"ητος τών ουρανών βασιλεία , καΐ άναδει-

χ/Ιή πάλιν έκ τού έναντίου τά φοβερά κολαστήρια 1

έν μέσω δέ τούτων πάσα ή άνθρωπίνη φύσις, τών

άπδ πρώτης κτίσεως κα\ μέχρι της τοΰ παντδς συμ

πληρώσεως γεγονότων, φόβω τε και έλπίδι τών μελ

λόντων έστήκη μετέωρος, τη έφ' έκάτερα τών προσ-

δοκωμένων έκβάσει κραδαινομένη πολλάκις ■ κα\ τών

Γιιΐβοτββ ? ηυίβ ίιχίιιιηεηίοηιιη ΟΓηΐΐαδ Ιβΐίδ, (]ϋ3ΐε

1)»ιιιιιιι ίΐΐυιΐ εδβε βρβδ Μίμμνπΐ αΐηιιβ ρΐΌροηίΙ ,

ο 1 1 ιΐί τεχ εΓεαΙυΓΧ ίη μιΙιΗιιιϊ βοΐίο %\οήχ πημηίΓιεε

ρΓ5Ε8Ϊ(1βιΐ5, Ιιιιιηαηχ π31ιιγχ 8888 Γβνεΐανειϊΐ, εΐ

εοηδρίείεηΰυιη ρπείχιεηΐ , ευιη είκοια ϊρ^υια

ίιιηηιηοΓαυίΙεδ .ιημείοπιηι νίβα; ΓιιογϊιιΙ Ιεβίοηεδ,

Λΐηυο αιίεο οιιιη Ιη οειιΐίδ οιηηίοιη ΓιιογϊΙ ατοηπιπη

ει ΊιιβΠΉυΊΙο ί11υ<1 τε^ηιιηι εαϊΙοΓυηι , ηε πίΓΜίδ εχ

εοιιΐΓ.ιιίο (1(!ΐιιηιιδ1ΐ'3ΐ3 Γυεί'ΊιιΙ Ιιτποϊ1ί:ι ίΐΐα δΐι'ρ-

ρϋεία , ίη ηιειίίυ νετο Ιιοηιιη οιιιηίδ Ιιοιηϊ η ιιιιι

ηοΐαΓη ςυί α ρηηια ειεβιίοπε υδ^υε 3(1 ΓΟΓαιιι

ιιπίνεΓ83Γυη) εοιίδΐιπιηιηΐίοηεηι ηβΐί ΓυεηηΙ, ΐιιιη

ηιείιι, Ιυηι δρε ΓυΐυΓυπιιη δίεΐ δυδρειι$3 ηΐηαβ

*γαθή συνειδήσει συνεζηκότων άπιστούντων τώ μέλ- ^ βοΙΗεϊΙα, Ίη υΐΓβηιηυε ρατίεηι ενβηΐιΐδ εχδρεεϋ-

λοντι, δταν έτέρους Γδωσιν, ύπδ τοΰ πονηρού συν-

ειδότος, είς τδ σκυθρωπδν έκεΐνο σκότος, ώσπερ ϋπό

τίνος δημίου καθελκομένους ; Έάν ούτος έν εύφήμοις

τε κα\ εύχαρίστοις ταΐς παρά τών εύπεπονΟότων

φω;αΐς, λαμπρδς τή παρ\ίησία τψ κριτή παρά τών

Ιργων προσαγάγηται · αρα κατά τδν ύλώδη πλοΰτον
εύκληρίαν έκείνην είναι λογίσεται ; ΤΑρα δεςεται άντ\

τών άγαθών έκείνων δρη πάντα κα\ πεδία , καΐ νά-

πας, κα\ θάλασσαν, είς χρυσδν αϋτφ μεταποιηθέντα

γενέσθαι; Ό δέ άκριβώς σφραγίσι κα\ κλείθραις,

κα\ σιδηροδέτοις πύλαις, καΐ όχυροϊς κρυπτηρίοις

τδν μαμωνάν κατακρύψας, κα\ πάσης έντολής τδ

άποκεΐσθαι αύτώ συγκεχο^σμέ-ζην έν τώ κρυπτώ τήν

ιίυηε 8»ρβ ΐΓεηιεηδ, «ΐίΐιιε εΐίκιη ίίδ ηιιί ειιηι

1)οιια εοηδείεηΐίβ ΥΪχεπηΙ Γϋΐυιυιη γοϊ ενεηίαιη

δυδρεείιιιιι ΙιαΙιοηΐ'ώιΐδ , ειιιη βΐίοδ νΐιΙβΓίηΙ α ρΓβν»

εοηδείεηΐίι ίη Ιιοιτί·ΐΛ8 ϊΙΙβδ 30 ΐεΐΓ3δ ΐεηευΓββ,

Ι.ιηςυβηι :ιυ βΐίςυο εαΓηίΓιεε ΐταίιϊ ? δϊ Ιιίε, Γαυβίϊ*

ρ;ΐΓΪΙβΓ αε £ΐ'3ΐίδ 3ΐ> ϊϊδ · ; 1 1 ϊ ϋειιεΠεία ιεεερβηηΐ

βιΙΊιΪ8 νοείΐιιιβ 3ΐςυε βεοΙοιιΐΒΐίοηίϋιΐδ , Πάυείβ ορε-

ηιιη πιβ^πίΠευβ 3ε δρίεηϋίιΐυδ ]υ(Ιίεί δε δί^ΐβΐ ,

ηιιηιμιίιΐ δϊηιΊΙεπί 3ε ραΓοη Μΐ3ΐειΪ3ΐίΙ)υ8 (ΙίνΐΙϋδ

Γβ1ίείΐ3ΐεπ) αε ϋεαίίίικϋηεπΊ ΠΙαιη 8888 βχϊδΙ'ιπια1)ίΙ ?

ηαηςοΐά ηιοηΐεδ οηιιιβ8 εΐ ε:ιηιροδ, εΐ δβΐΐιΐδ, ει

ηΐ3Γβ ίη αιιπιιη ΐΓβηδίιιηίαια ρΓΟ ίΙΙίδ Ιωηίδ δί1)ϊ εε<1Ί

ΐΓ3(Ιί ραείιιπίδ δίΙ? 111ε νοΓΟ (|υί (ΓιΙίςεηΐεΓ

Ολην προτιμότερον κρίνα;, έάν έπι τδ σκοτεινδν πΰρ ^ ΜβηβευΠβ εΐ εΐιιυείπδ, ΓεΓΓ31ϊδ(ΐηε ροπίδ εΐ ΙιιΙίδ

έπΐ κεφαλήν κατασύρηται · πάντων αύτώ τδ άπεινές εοηϋίΐΟΓϋβ ηΐ3Πΐηΐοη3ηΐ α1)ΗθοηιΙβΓΪΙ , 81 '

χαΐ ά>)ήμερον προφερόντων, τών κατά τήν ζωήν ταύ-

την πεπειραμένων, καΐ λεγόντων Μη\σΟητι δτι

άπέΛαβες αγαθά σον έν τ\\ ζωΓ) σον συναπέκλεισας

έν τοις όχυοώμασι τοΰ πλούτου τδν Ιλεον, κα\ κατ-

έλιπες ύτζ'ερ γής τήν εύσπλαγχνίαν · οϋκ έκομίσω

πρ^ς τδν τήδε βίον τήν φιλανθρωπία·; · ουκ Εχεις δ

μή εσχες· οϋχ ευρίσκεις δ μή άπέθου · οϋ συνάγεις

δ μή έσκόρπισας· ού θεριεϊς ών ού κατεδάλου τά

σπέρματα· άξιόν σοι της σποράς τδ θέρος· πικρίαν

Εσπειρας, δρέπου τά δράγματα· τδ ανηλεές έτίμη-

σας, έχε όπερ ήγάπησας ■ οΰκ είδες συμπαθώς · ουκ

έφθήση έλεεινώς. Περιείδες θλιβόμενον, περιοφθήση

οπιηι

ηιαηιίαίο 3ηΐΐι]υίιΐ3 ηιαίξϊδςυβ ουΓ3η(1ιιηι (ΙαχεηΙ,

υΐ ηιαίεηα δί1)ί ίη οεειιΐΐο άεΐυδδβ βιςιιε οοημβδία

88881 : δί ίδ, ίηΐ]ΐιαηι, ρΓχεερδ ίη ΐειιε1)ΓΡ8ΐιιη ίΙΙυιη

ι^ιιεηι (ΙιΊπκΙαίυΓ , οηιηίϋιΐδ ϋδ ηιιί ρεΓ Ιιαηο νίίαιη

εχρεηί ΓοεπηΙ δχνίΐίηηι βΙ Ϊη1ιυπΐ3ΐιίΐ3(ειη βί

ο1)]ϊείοηΐίΐ3υδ ει (Ιίεεηΐίϋυβ : ΜειηεηΙο ηυ,οά ηαερίήι

ΰυηα Ιαα ιη υϊια ΐαα 38 : εοηείιΐδίδΐϊ δίιιιιιΐ ίη ιηιιηϊ-

ιηεηΐίδ (Ιίνίιίαπιιιι ηιίβεηεοΓϋίβπι, ε( ΓεΓιςιπ'δΐί βιιρβΓ

18ΓΓ3Π1 ηΐίδΟΓ3η(1ί 306011101 ; ΙΙ0Ι1 ρ0Γ(3δΙί 3<Ι Ιιοε 83>

ευΐυιη ΗιιηιαηίΙϊΐοηι ;ιιοη ηβϋεβ ςυοϋ ηοη Ιΐ3υΐιίδΙϊ ;

ηοΐι ίηνεηίδ φ\οά ηοη ύεροδίΓίδΙί ; ηοη εοΙΙί^ίδ <|(ΐ€Μΐ

ηοη (1ίβρεΓ8ί$Ιί ; ηοη ωείεβ ηιιοιυπι ηοη ιΙε]εεΪ3ΐί

" Μάκη. χχν, 40, 45. >« Ι.ι;ο. χνι, 25.
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δβιιιϊηα ; (1ί§ηα δβπιεηΐίδ Ιίυϊ ιηβββΐβ; αϋ6Γΐ>ΊΐαΙβπι Α άπολλύμενος. "Εφυγες τδν ελεον, φεϋξεταί σε ό Ιλεος*

δοιηϊηαδίϊ, εοΙΠ^β ηοηίρυΐοδ; εοΐιιίδΐί ίηιιηίδβπεοΓ-

(Μλπι, 1ια1)β ςιιοιΙ άίΐεκίδΐί; ηοη βδρβχίβιί ςιιεηιψοηι

εηηοΌΙβηΙβί',ηοη αδρϊοίοΓΪΒ ευηι ιηίδΟΜίίοηκ ; (Ιβκρβ-

χϊβΐϊ βυηι ςιιί βΠΓΐββΓεΙιιι·, α'βδρίοίβπδ ϋηιη ρεί'ίΐιίδ;

Γιι^ίβΙί ηιίδβπεοΓάίίΐιη, ΓυςίβΙ 16 πιίδβποοΓο'ία ; α1>ο-

πιϊηαίιιβ ββ εΐ ΓβΒίίϋϊ&ΐϊ βςβηιιιη, ΓαδΙίάΊβΙ (β (|ΐιί ρΐΌ-

ρΐβτ Ιβ β^εηιΐδ Γιιίΐ ; δί Ιιχε αίςυβ δίιηίΠα «3ίο.ιηΙυ γ,

ιιϋϊ 3υπιηι? υ1)ί βρίοηιΐϊ^α ν»ω, κμΐι'ΐιιΐκία $υρρβ11βχ?

ιιΙ)ί ρβΓ δί^ηαοιιία ΙΙιβ&αιίΓΪβ ;κΙΙιί1)ίΐ3 εαιΚίο?ιι1)ί

α<1 ηοοίϋπιαδ εχευοίαδ 0Γ<ϋη«Ιί εβηεε, 3(Ινβΐδυ3

ίη$ίάϊ3ηΐ6$ »ΓΠΐθΓυσι ηρρηί'ΠΙιΐδ ? ίη εοάίείΐηΐδ ρεΓ-

κοτίρΐϋ ηοηιίηυπι αιιηοΐαΐϊο ? ςυίο" ηχε αα! Ωεΐιιηι εΐ

δΐήιΙοΓεπι ϋεηΐίυπι ?ςιιίδ ίΙΙυηιίηαυ'α ΐεηε!>Γ38? ςυίδ

βχδΙίηκυεί Οαπ)πιηιη? ςυίδ 3νειΊεΐ νβπηεηι ηυη-

φιαιη ηιΟΓίεηΐεηι ? Ο,υοοίιχβ εοηδϊϋβΓβηιυβ εΐ ίη- Β Κυρίω ήμών, ω ή δόξα κα\ τδ χοάτος εϊς τούς αιώνας

ιβΙΓιςβπιυδ, ΓΓ31Γ68 , νοεεπ) ΰοηιίηί , Ι»ηι ιηιιΐΐ.ι των αιώνων. "Αμήν.

ρ.ιικΊδ νβιΊιίδ άβ Γε1)ΐΐ8 ΓυΐιΐΓΪ8 οΌοεηΙεηι : ει εΩίείβηιιΐΓ ηΓιεβηοοΓάβδ, αϊ ίιΐοίιτο Ι>β3ΐΊ Παηιυδ, ρβΓ

Οΐπίδΐιιιη ίβδυηι ϋοηιίηιιηι ηοδίπιιυ, ειιί βίοπβ βΐ ίηιροπυηι, ϊη &χευΐ3 δίεουΙοΐ'υηι. Αηιεη.

ΟΚΑΤΙΟ VI.

Βαιίϊ ρατο οατάε , ηαοηίαηι ϊρή ΰαιηι νίάώηηΐ.

έβδελύξω τδν πτωχδν , βδελόξεταί σε 6 δια σέ

χεύσας. Εί ταύτα χαΐ τά τοιαύτα λέγοιτο , ™ϋ τδ

χρυσίον ; Πού τά λαμπρά σκεύη ; Πού ή επιβεβλη

μένη τοις θησαυροΐς δια των σφραγίδων ασφάλεια ;

Ποϋ οί ταΐς νυκτεριναϊς φυλακαΐς έπιτετευγμένοι

κύνες , χα\ προς τοϋς έπιβουλεύοντας τών δπλων

παρασκευή ; "Η έν τοις βιβλίοις άναγεγραμμένη

σημείωσις; Τί ταΰτα πρδς τδν κλαυθμδν χα\ τον

βρυγμδν τών όδόντων ; Τίς καταυγάσει τδ σκότος ;

Τίς κατασβέσει τήν φλόγα ; Τίς αποστρέψει τδν άτε-

λεύτητον σκώληκα; Ούκοΰν νοήσωμεν, άδελφοί, τήν

τοΰ Κυρίου φωνήν, έν όλίγω τοσαϋτα περ\ τών μελ

λόντων παιδεύουσαν · και γενώμεθα έλεήμυνε; , ίνα

γενώμεθα δια τούτο μακάριοι, έν Χριστώ Ιησού τώ

ζ}ιιο»1 ϊεεϊϋίΓβ νβΓίδίηιίΙβεδίϋβ ηιιί εχ αΐίηιιο αΐΐο

νεπίεε ιιιοηΐίβ ίη ναδίυιη βΐϊςυού ρβΐ3§ιΐδ ύοβρίείιιηΐ,

ιιΐ ιηεηΐΐ ηιεχ ιεεϊιΐΐΐ αϊ) εχοείδβ νοοβ Κοηιίηί,

Οηςυαηι άα αϋηιιο εαευηιίηε ηιοηΐίβ, »ά ίηβχρίίο»-

Ι)ΊΙεηι ίηΐεΐίβεΐυιιιη άββρβεΐϊηΐί ρΓοΓυηϋίιβίεηι.

0ιιβηιθ(1ιηο(1υηι εηίηι ϊη ηιυΐΐίβ ΙοεΙβ πιβπΐίιηίδ

ηιοηίειη νίιΐιτε ΗοβΙ είτεβ εαιη ρβηεηι ςυ» ιη3Γ6

8ρεεΐ3(, ηιιαβί (ϋιηί(1ίυηι 3ΐ>8εΪ88υιη, εί 3 νεΠ'ιεε αά

ρΐ'υΓυικΙυιιι υβςιιε άίτβείο 3ΠΓ38υιη, ευ]υ8 ϊη βιιρε-

ΛΟΓΟΣ ς".

Μακάριοι οί καθαροί τ$ καρδία , δζι αϋτοϊ τύτ

θεύν δψονται.

"Οπερ παθεϊν είχδς τοΰς ϊκ τίνος ΰψηλης άκρω-

ρείας εις αχανές τι κατακώπτοντας πέλαγος, τοΰτό

μοι πέπονθεν ή διάνοια, έκ της ύψηλής τοΰ Κυρίου

φωνής, οίον άπό τίνος κορυφής δρους , είς τδ άδιεξί-

τητον τών νοημάτων βλέπουσα βάθος. Καθάπερ γάρ

έν πολλοίς τών παραθαλασσίων ίστιν ίδεΐν δρος ήμί-

τομον, κατά τδ παράλιον μέρος άπδ κορυφής ίπ\

τδ βάθος δι' ευθείας άπεξεσμένον, ου κατά τδ άνω

πέρας άκρα τις προβεβλημένη πρδς τδν βυθδν έπι-

ΓΐΟΓβ ρβΠε εβευηιεη ςυοιίιΐβιη ρΓθ]εεΐαιη ρΓοίαικΙο νένευκεν * όπερ ουν παθεϊν είκδς , τδν άπδ της τοι-

Μηωϊηβΐ ; (ΐιιοιΐ ϊ^ίΐυΓβεείϋεΓενεηβίιηϊΙβεβίεϊ, ςυϊ 3 αύτης σκοπιάς, έκ πολλού τοΰ ύψους επί τήν έν τφ

Ιαΐί Ιαηΐίειριβηΐιίίικίίιιίδ δρεευΐ» ίη ρΓοΓυηϋυιη ιηατε

«Ιεδρίείαΐ , ίιίϋεηι ηιίΐιί ηαηε βηίαιυβ ςυαδί νεηίξϊηβ

Ι.ώοΓαι Ίη ηο^ηα ηβε ϋυηιίηί νοοβ βυβρβηβυβ :

ΒΐαΐΊ ρητό εοτάβ, ηηοηϊαηι ίρ&ί ΰβαιη ιίάβΰαηΐ

1)εαβ 8ρβεΐ3ευΙο ρΓοροβίΙυδ εβί ϋδ ςυί ιόγ βχριΐΓ-

ςαΐυιη 035αβΓΪηΐ. ΰαιιη ηεηχο νϊάίί νιιηηαηι, ηΐ ω»·

ριυδ ίηςυίΙ ϋοηηηβδ »° : οοηΠπηαΙ αυίειη βασι δβη-

ιεηΐίαπι βΐίίΐη ίΙΙ» δυοίίηιί ηιεηΐβ ΡβϋΙιιβ, ςυϊ ά\ ■

χίΐ : (ίηεη ηα11ιι$ Ιιοηήηίΐιη νϊάίί, ηεφιβ νϊάετβ ρο-

Ι**141. Ηχε εδί ϊ 1 Γα Ια^νίδ, 3ΐ>Γ383 βιηυβ ρποπιρίβ

μι Ιγ3, ςυ% ηιιΐΐυιιι ίη δβδβ ίηιεΙΙεείυιιηι 8ΐιβΙβηΐ3-

ιιιβηΐυιυ βΐ Απηβιηεηΐυπι οκίβηάίΐ : ςυαπι εΐίαιη

Μογ8βδ ίιίϋεηι ίη3εεβδ83πι ίη βυίβ άβΟΓείίδ ρΓοηυη-

βάΟει διακύπτοντα θάλατταν ούτω; ίλιγγιά μου νΰν

ψυχή, έν τη μεγάλη ταύτη τοΰ Κυρίου φωνί$ γενο

μένη μετέωρος· Μακάριοι οί καθαρό) τϋ καρδία, δτι

αντοί τύ>· θε&ν δέονται, θεδς πρόκειται τοις τήν

καρδίαν έκκαθαρθεΐσι τδ θέαμα, θεύν ούδεϊς έώραχβ

πώ.τοτε, καθώς φησιν Ιωάννης ά μέγας · έπιψηφίζει

δέ και Παύλος ό ύψηλδς τήν διάνοιαν,είπών ■ δτι 'ϋγ

ειδεν ουδείς άνθρύ)Χ(ύΤ,οΰζε Ιδεϊν δύναται. Αύτη

έστ'ιν ή λεία και άπότομος πέτρα, ή μηδεμίαν έφ'

έαυτής τών νοημάτων βάσιν ύποδεικνύουσα, ήν κα\

δ Μωϋσής ώσαΰτως άπρόσιτον τοις καθ' έαυτδν

δόγμασιν άπεφήνατο, ως μηδαμού δύνασθαι προσβή-

ναι ήμών τήν διάνοιαν , πάσης άντιλήψεως άπο-

ιίβνίι, υΐ ηιΐδςυαιιι ηιειίδ ηοδίΓβ βιΙίΓβ ροδδίΐ, ςυίιΐ- ΐ) ξυσθείσης διά της άποφάσεως. Ουκ ίστι γάρ, φησ\ν.

ΐ]ΐιί(1 εηιίεηβ βρρΓβΙιεηιΙεΓε, ηαονβ δββο 8ϋ1)Ιεν3Γβ

ροΙβΓΪΙ ρβΓ ΊΙΙαηι ςεηιεηΐίβηι 3ΐ)Γ380 : Λ»» ε$ΐ εηίιη,

ϊηηυίΐ, ηιιί ΰοηϊπνπι νίάίϋΐ , «I νϊνβΐ Αΐηηί

νίιΐιτβ Οΐ'ΐιηι, νίΐβ δοηιρίΐεηιβ ββΐ. Ηοο αιιΐβιη

Γιβπ ηοη ροδδβ, υΐ ϋβυδ νίάβαΐοτ, εο!ιιηιιΐ33

ίίιΙβϋο3ΐιΐιβ8 ει ΡβυΙυΒ ει Μονκεβ αΙΓιπηβιιΙ. νίϋβδ-

ιιβ νβηίξίηβιη , ειιπι ηυ3 υηα ΐΓαΙιϊΙιιτ 3ΐιίηιιΐ8 γηΙ

ρΓοΓιιηοΊΐ3ΐειιι εοηιηι (|υηε ίη Ιΐ30 θΓ3ΐίοηβ εοηδί-

ϋβΓβηΙυΓ ? 8ί ϋβπδ εβί νίΐα , ηιιί ηοη νίϋβΐ Οεαιη,

%ίΐ.ιπι ηοη ν'ιιίεΐ. Ουοϋ ϋευδ νίϋβπ ηοη ροδδίΐ, ΐιπη

δσζις δέεται Κύριον , καϊ ζι\σεται. Αλλά μήν

αιώνιος ζωή τδ Ιδεΐν έστι τδν θεόν. Τούτο ί« ά-

μήχανον οί στύλοι τής πίστεως, Ιωάννης κα\ Παύλος

και Μωσής διορίζονται. Όρ^Ις τδν Γλιγνον, ω ψυχή

π,οδς τδ βάθος τών έν τφ λόγω θεωρουμένων συν-

έλκεται ; Εί ζωή ό θεδς, ό μή ίδων αύτδν, τήν ζωήν

ού βλέπει· τδ μή δύνασθαι ίδεΐν θεδν , οί θεοφ»ροι

τών προφητών τε κα\ άποστόλων διαμαρτύρονται.

Είς τί τοις άνθρώποις ή έλπ\; περιΐσταται ; Άλλ'

ύποστηρίζει καταπίπτουσαν τήν έλπίδα δ Κύριος.

»' ΜίΐιΙι. ν, .·{. ♦· ίο3η. ι, 18. »« I Τίηι. τι, 16. »» '4 Κιο,Ι. χχχιιι, 20.
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Καθάπερ έπ\ τοΰ Πέτρου έποίησεν, κινδυνεϋοντος Α ρΓΟρηεΙ», Ιαιιι αροβίοΐϊ ύΐνίηο δρίήΐυ άΊιεΙί ;ι11ε-

βυθισθήναι, πάλιν έπΐ στεδόοϋ κα\ αντιτύπου στή-

σας τοΰ ύδατος. Εί τοίνυν έλθη κα\ έφ' ήμάς ή τοΰ

Λίγου χειρ, και άστατοΰντας έν τώ βυθώ των θεωρη

μάτων, έπΐ θατέρου νοήματος καταστήσειεν, Ιξω τοΰ

φόβου γινόμεθα ισχυρώς τοΰ χειραγωγοΰντος ήμας

Λόγου περιδραξάμενοι. Μακάριοι γάρ, φησί, χαθα-

ροΐ τή καρδία, Βτι αΰτοί τύν θεογ δψοτται.

8ΐ31)ΙΐΙΓ. Ιΐι (]1ΐα$ 3η{ηΐ8ΐ'ΐ38 δρβδ ] ΙΟΙ11 ί Ο ϊ |>υ 5 Γ0(1ίμϊ-

Ιιιγ? Υεπιιιι δαοΙεν»! 3ΐςιιε 3ΐΐ8ΐβηΐ3ΐ ϋοιηίιιιΐδ Ιη-

Ιομ-ονιιμπ βρβιιι. ΰιιεηιιιιΐιιιοιίιιιη ίη ΡείΓΟ ΓβείΙ :

ςιιβπι ριτίοΠίαηΙβιη ηβ βιιϋπιβΓςβΓείυΐ' Γυτβιιβ ίη

δοΐίάβ βΐη,ιιε ΓβδίδΙεηΙί νεδίί^ϋδ βηιιη εο1Ιοε»νίι Μ.

5ί ίςϊΐυΓ βΐίαιη 3(1 ηο$ ηιβηιΐδ Υοιίιί αίΐιυοΐ» Γυβι .ι.

61 ιιι&ιηϋϊΐβδ ίη ρΓοΓυιιαΌ δρβουΐηιίοηιιηι ίη αΙΚτ-

ιιΙγο ίηίεΙΙεεία εοηδίίΐυεπί, εχΐΓ3 ηιβίαπι επσιυδ , ΠπηίΐΒΓ ςιΐϊδί ιηαηυ ύιιεεηδ ηο$ νεΓ&υιη 3ΐηρΙεχί·

Ββαΐϊ βηίηι, ίηαηίΐ, ηηΐ ρατο ΰονάβ ρηεάίΐί «ηηί : ηιιοηϊαιη ϊρ$ί ϋβιιτη υϊάίΰαηΐ.

Ή μεν ουν έπαγγελία τοσαύτη, ώς παριέναι τδν ΡΓΟιυίδβ'ιο ηιιίάειιι εεΓίβ ΙαηΙϊ β5ΐ, υΐ δυρεηΐ

άκρότατον τής μακαριότατος δρον. Τί γάρ 4ν τις βχίΓεηιυω Ιβπιιίηυηι οβΒίίΙυιΙίηίβ. <^η'ιά εηίηι βΐίψιί»

μετά τδ τοιούτον άγαΟδν, άλλο ποθήσειεν, πάντα ρθ5ΐ 1)οηυΐΒβ]υ5ΐηοϋί ΒΐίυιΙιΙείΊιΙβΓΗνβπΙ, ευηι οιηιιίϊ

Εχων έν έωραμένω; Τδ γάρ ίδεϊν ταύτδν σημαίνει ΙιαϋβαΙ ίη βο ςυειιι νίιΐβπΐΐ Νβηι νίιΙβΓβ, ίη «5ΐι

τω σχείν έν τη- τής Γραφής συνήθεια· καθάπερ τδ , δεπρίυτεε, ίιίεηι 8ί^ηί(ίεαΐ <μιοά ΙοηβΓβ : ςυβηΐΒΐΙ

^ ηιθ(1υιη ΠΙυα\ Υϊάβα» ύοηα ίιτη&αίαη *·, ίοίβηι ςυοιΐ"Ιδοις τα άγαΟά ΊερουσαΛημ, άντ\ τοΰ Εϋροις,

τοΰ λόγου σημαίνοντος· και τδ , ΆρΟήτω ό άσε

βης, ίνα μτ\ Ιδχι ττ\ν δόξαγ Κυρίου, διά τοΰ μή

Ιδεϊν, τδ μή μετασχείν τοΰ προφήτου δηλοΰντος.

Οϋκοΰν δ τδν Θεδν 14ων, πάν δπερ έστ\ν έν άγαθών

καταλόγφ, διά τοΰ ίδεϊν ϊσχε , την άτελεύτητον

ζωήν, τήν άΐόιον άφθαρσίαν, τήν άθάνατον μακα

ριότητα, τήν άτελεϋτητον βασιλείαν, τήν άληκτον

εύφροσύνην , τδ άληΟινδν φως, τήν πνευματικήν κα\

γλυκείαν φωνήν,τήνάπρόσιτονδόξαν,τδδιηνεκές άγαλ-

λίαμα, τδ πάν άγαθόν. Τδ μέν ουν κατ' έλπίδα προ-

κείμενον έν τη μακαριότητος έπαγγελία, τοιοΰτόν τβ

και τοσοΰτον. Έπε\ δέ ό τρόπος τοΰ ίδεϊν διά τοΰ

χαΟαρδν γενέσθαι τή καρδία προδίδεικται ■ έν τούτω

ίηναιίαα, δίμηίβεαιιΐβ νβΓοο. Ε( : ΊυΙΙαίητ ΐιηρϊη»,

ηε νϊάεαΐ ρίοτϊαιη ϋοπύηί ", ρβΓ ηοη νίιΙβΓε, ηοη

ρ3Γΐίείρειη βδββ ρι-ορηεία δίςηί&εαηΐβ. Εγ^ο ηαί

ϋεηιη νίιΓιΙ, ςυίιΙηιΓκΙ ίη ϋοηίδ ιιιιπιβι-Μιιΐ', ρβΓ ηοο

ςυοιΐ νίϋίΐ, βιίερίυβ ββΐ, νίίβηι βίηε Πηβ, χΐβΓηβην

ίηεθΓΓυρΙί1)ί1ϊ(3ΐειη, ίιιιιηυιΊ3!εηι ηβαΐίίικίίηειη,

Γβ^ηυιΐ) 8ίηβ Ωηε, ΙχΙίΙίβαι εοηΐίηεηΐβιη, νβπιη»

Ιιιπαεη, 8ρίηΐιΐ3ΐεηι βΐ (Ιυΐεειη \οεβηι, ^ΙογΊοιμ ίη-

αεεεβδβπ), ρεΓρεΙυβηι εχβιιΐίαιίοηβπ), οηιηε (Ιβηίπυβ

Ιιοηιιιη. ΕηίηινεΓΟ ηυοι! ίη ρΓοηιίβδίοηβ ϊ>ϋαΐϊ> υάϊηιβ

ρεΓ βρεπι ρΓοροηίΙυΓ, Ι3ΐε 3ε Ι3η(υπι β3ΐ; 80(1

ηυοηίβπη βηΐε ϋοπιοιίδΐιαίΐΛΐι» εβί, ηιοϋιιηι νίύεηιΐί

Οεηπι εοηΠεί ρεΓ Ιιοε, 81 ηπίβ ριίΓΟ εοηΐε ειβίίΐεπί :

μοι πάλιν ίλιγγιά ή διάνοια, μή άρα των άμηχάνων β ίη Ιιοε ΓϋΓΜίΐιΊ ιηειίΒ ηιεα ^ϋϊδί νβΓίίβίηβ οοΓΓερίβ

τε κα\ υπερβαινόντων τήν φύσιν ήμών, ή καθαρότης

τής καρδίας έστίν. Εί γάρ διά τοΰτο ό θεδς όράται ·

Μωσής δέ καΐ Παϋλος ούκ Γδον, τδ μήτε αύτδν,

μήτε άλλον τινά δύνασΟαι ίδεϊν διωρίσατο, άδύνατον

έοικέ τι είναι τδ τώ μακαρισμψ νΰν ύτ.δ τοΰ Λόγου

προκείμενον. Τί ουν ήμϊν τδ κέρδος έκ τοΰ γνώναι

πώς ό θεδς όράται , εί τδ δυνατδν τη έπινοία μή

πρόσεστιν; "Ομοιον γάρ τδ τοιούτον, ώσπερ άν εί

τις μακάριον είναι λέγοι τδ έν οΰρανώ γενέσθαι ■ δτι

έκεϊ κατόψεται τά έν τώ βίω μή καθορώμενα. ΕΙ

γάρ τις ήν μηχανή τής έπ\ τδν ούρανδν πορείας

διά τοΰ λόγου προδεικνυμένη · τδ μαθεϊν δτι μακα-

ριστόν έστι τδ έν έκείνω γενέσθαι, χρήσιμον άν ήν

τοίς άκούουσιν. "Εως δ' άν τδ κατά τήν άνοδον άμή-

Χ8ΐυ»(, 3ηιί)ίξεη(1ο αιιιιβ ριιπΐ38 εοΓϋί8 8ΪΙ εχ ίίβ

Γ(-.1>ιΐ8 ςαχ ηε({ΐιε εΠϊοί ρυ$5ΐιιιΙ, εί ΐ)3(ιΐΓ3ΐη ηθ8ΐΓ.ιπι

βυρεταπί εί ειεεοΊιηΙ. Ν3ΐη 8ί ρεΓ Ιιβηε Πειΐ8 νίαΌ-

ΙυΓ , ΜηνΜ'ϋ βυΙεπι ε( Ρβυΐυβ ηοη νίϋεΓυηΐ ρεΓ

Ιιοε ήυου1 ηε<ιαβ η]) 8β8ε, ηεηιιβ 31) :ι!ίο ψιοφκιιη

1)εηιη ν'ιϋεη ρο88β βΙΓίΓηιβιιΐ, 63 ιμιχ ηυηε 3 Υοι !ό

ΙιειιΐίίΜιΙΊηί ρΓοροηίΙυΓ, Γε& ε]ιΐ8ΐϊΐοι1ί 6886 νίϋβΐυι-,

ι] ικο εηΊεί 3ΐ(|ϋβ Γβρΐ'£δεηΐ3π ηοη ρθ88ίΙ. Ουίά Ί%\·

Ιιιγ ΙυεΓΪ ηοϋίβ βεεεο'ίΐ εχ εο, ςυοο* εοςηονίπιιΐ8

ί|ϋ» Γ3ΐίοηβ Οειιβ νίϋεβΙυΓ, δί νίπ·$ Γεί εχεοςίΐ3ΐ«

ηοη 3ϋ3υηΐ? ί<1 βηίηι δίιηίΐβ 681, 3ε δί ςυϊβ άΊεεΓβΐ,

Ιιεοΐυηι βδδβ ίη εοβίο νβΓδβΓί , ιριοιιίαιη ίΙΙίε εοη-

δρίείαηΐιΐΓ ε3, ςυ»*. ίη Ιιοε δχευΙο ηοη εοηδρίείηη-

ιιιγ. Ναπι δί ;ιΙί([ΐι;ι πιΐίο εχρεϋίβηϋί ίΐίηβι'ίδ ίη εθ3-

χανον }), τί φέρει κέρδος ή γνώσις τής μακαριότη- Ο Ιυπι ρεΓ δεπηοιιεη» ρΓ26Π)θηδΐΓ3ΓβΙιΐΓ, υΐίΐε αυο"ίβη-

τος τής ουράνιας, λυπούσα μόνον τους μεμαθηκότας,

οίων διά τδ άδύνατον τής άνόδου άποστερήμεθα ; ΤΑρ'

ουν έξω τής φύσεως ήμών δ Κύριο; έγκελεύεται,

καΐ υπερέβη τά μέτρα τής άνθρωπίνης δυνάμεως

τώ μεγαλείω τοΰ έπιτάγματος; Ούκ έστι ταΰτα.

Οδτε γάρ πτηνοΰς γενέσθαι κελεύει, οίς τδ πτερδν

ούκ ένέφυσεν, ούδέ ύπδ ύδωρ ζην οΐς τδν χερσαϊον

άπεκλήρωσε βίον. Ε! ουν έν πάσι τοις άλλοις πρόσ-

φορός έστι τή δυνάμει τών δεχομένων δ νόμος, και

ούδέν ύπέρ τήν φύσιν βιάζεται · κα\ τοΰτο πάντως

έχ τοΰ άκολούθου νοήσομεν, μή άπ' έλπίδος είναι τδ

δ.ά τοΰ μακαρισμοΰ προδεικνύμενον. Άλλά καΐ τδν

Ιίυυδ εδδεί <1ί(1ίείδδ6 <|υοιΙ οεβίυηι δίι ίη εοείο υβγ-

δΐΓΪ. Οιιβηάίυ βυΐεηι 3δεβηδΐΐδ βχρβάίΐυδ ηοη εβί,

(]υίη^ εηιοΐυηιεηΐί ηΠεη εομιιίιί» εβείεδίίδ οεβίίΐιι-

ιΐίιιίδ, βηςβηδ ιΐιιιιΐηχιιΐ 61 ηι»1ε Ιΐ3ΐ)6η$ ηοδ εϋοείοδ

<|ΐκιΙιΙ)ΐΐδ Γβ1>υδ ρΓίν3ΐί δίπιβδ, ει ρΐ'ορΙεΓ 3δεβηδυιι>

ίηιρειϋΐυπι εαι·εαηιυδ? Νιιηηηίιΐ ί^ίΙυΓ 3(1 ίϋ, <| ιιοιί

η3ΐυΓ3ΐη ηοδίΓηιη βχεβ(1ίΐ, ΰοηιίηιΐδ ΙιΟΓίαΙυτ, 61

δυρεΓ3ΐ ιιιοϋυηι Ιιιπηαιιαπιιιι νίπυηι ηιαβηίΓιοβηΙία

ρΓ^εερίί '! Νοη ίΐ3 8ε Γ68 1>;ι1ιι·ι. Νεηυβ εηίηι νο-

ΙυεΓβδ ΓιεΓΪ ]ιι1>εΐ, ψιίΐιιι* .ιΐ38 ηοη ρΓοαΊιχίΙ : ηεςηβ

δυο 3(|υ3 νίνεΓβ, ςυί!)ΐΐ8 ιεπ-εδίΓβηι νίίβηι αβδί^ηα-

νίΐ. 5ί ί^ΊΙιΐΓ ΙιιΛ ίη 3ΐϋδ υηιηίϋιΐδ αεείρίβηΐίυηι

" ΗΐΙΙη. ιν, 30. *» Ρδβΐ. εχχνιι, δ. " Ιβα. χχνι, 10, ίυχί» ΕΧλ.
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νϊποιίδ εοηνεηίεηδ εδί , βΐ 3(1 ηιιΙΙαιη τειη ψιχ Α Ίωάννην, χα\ τδν Παΰλον, χοΛ τδν Μωσέα, χαΐ ίΐ

ΜΐρΓη ηαίιιταιη δίι εο$;ίΙ, βΐϊαιη ποε ρι-οι-δΐι* εχ βο

ηιιοϋ εοηδεηΐ3ηειιηι εβί ίπΊεΙΙίςβΗΐιΐδ , ηοη άεδρε-

πιικίιπη νίύεΐίεεί εδδε ίά ςιιυ(1 ρεΓ υε»ιίΐυ(1ίιιεηι

ρΓχηιοηδίΓαΐυτ, βοά ει Ιοβηηεηι, ει Ι'αιιΐυιη, ει

Μονβεη, ει μ ηιιίδ αΐϊυβ ίΙΙοι πιη δίηιίΐίδ βδΐ, ηοη

βχείηΊδδε ηαε §ιιΙι1ίπΓι 1ιε3ΐίΐικ1ίηε, ηιιχ εχ οοηδρο-

εΐϊηηε Πει :»-.<«■< 1 ΐ ί . ηεηιιε ΐΙΙιιηη ηιιί ιϋχίι : ββεοη-

ά'ιία β$1 ηιίΐη /»,-,( ιΐία· οοτοηα, φιαηι τεάάιΐ ηιϋιί )\ι-

ιίιι$ )ΐιάβχ '", ηο(|ΐιβ ευπι (]ΐιΐ Γεουηιιίΐ δΐιρει- ρεείυβ

Ιε$υ ", ηε(|ΐιε ευπι ηυί αικίϊνίΐ 3 νοεε* ϋίνϊη»,

€ορηονί 16 ρταΚτ οηιηα '". 8Ί ει·$;ο ηοη ΛΐηΙι'ΐζίΙηι·,

ηυΐη ίίΐί ηυί εοηΐειηρΙ:ιΐίοηεπι ϋοί δυρΓ3 νίτεβ εβδε

ριχιΐϊειινεπιηΐ,ΐκαΐϊ βίηΐ, ϋεβίίΐυάο ηυίειη εχ οοη-

δρεεΓιοιιβ Οβί εχδίδΐίΐ, ηΐηιιε Οειιηι ν'κΙει·ε εοηΐίη-

τις άλλος κατ' έκείνους έστ'ι, μή έκπεπτωχέναι χής

ύψηλής ταύτης μακαριότητας, της έκ τοΰ Ιδεϊν τδν

θεδν προσγινομένης, μηδέ τδν είπόντα,ότι Άπόχει-

ταΐ μοι 6 της δικαιοσύνης στέφανος, οΎ αποδώ

σει μοι ό δίκαιος κριτής, μήτε τδν έτΛ τδ στήθος

άναπεσόντα τοΰ Ίησοΰ, μήτε τδν άκηκοότα παρά

της θείας φωνής, ότι "Εγνων σε παρά ζάντας. Εί

ουν έκεΐνοι, παρ' ών ύπέρ δύναμιν ή τοΰ θεού κατα-

νόησις είναι κεκήρυκ-αι , μακαριστοί είναι οΰκ άμ-

φιβάλλονται · ή δε μακαριοτης ε'.ς τδ ϊδεΐν τδν θεόν

έστιν, τοϋτο δε έκ τοΰ καθαρδν τη" καρδία γενέσθαι *

δρα ούκ αδύνατος της καρδίας ή καθαρότης, δι' ής

εστι γενέσθαι μακάριον. Πώς ουν έστι κα\ τοϋς

κατά Παΰλον αληθή λέγειν φήσαι, ύπερ τήν δύναμιν

βίΐ, δι ηυίδ ρυτο οοπίο δϊΐ, εεπε ριιπίαβ εοτιΐίδ, Β ήμών ύποφαινομένους είναι τήν τοΰ θεοΰ κατανόη-

ρεΓ ηιιαιιι 1)β:ιΙιιιη Γιεπ Ιίεεί, ηοη εδί βχ ίίδ Γ8ΐ)08 σιν, κα\ τήν τοΰ Κυρίου φωνήν μή άντιδογματίζειν

ςιΐίΕ εοηΐϊεί ηοη ροδδπηί. Ουί ίρίΐυι· άΊεί ροΐεδί έκείνοις, έν καθαρδτητι όφθήσεσθαι τδν θεδν ύπι-

ηυοιΐ ει ΪΙΗ ηιιί ειιιη Ι'αυΙο οοηΐεπιρίβΐίοηεηι ϋεϊ σχομένην ;

δΐιρΓί νΪΓΡδ εδδε ρΐΌηυηΐίαηΙ, νοι-3 αϊεβηΙ, ει ΟοιηίηΊ νοχ ϋϋδ ηοη αι) νοτβοΙυΓ, φιχ ϋευηι ρεΓ ριιτϊ-

Ιαΐβπι εοηΐίδ οοιίδρβεΐυηι ϊ γι ροΙΙίεεΙιΐΓ ?

Υ'κΙεΙυΓ ιηίΐιΐ Ιι.ιυ(1 »ΙΊεηιιηι «88ε, 8Ϊ άε 1ι!δ τεϋυδ

ρ3υείδ (ϋ^ΓεϋίεηιΙο ρΓΐιηυιη ([ΐίΓεύαηι ρΓοροηπηιιΐδ,

« I ιι;* - (αιιηυαιη Ιίι πι.Ί βίςιιε ηυΐΐϊυδ ρΐ'θΙ)3ΐίοηϊδ ε^εη-

ΙΪ3 δυηΐ3ηιιΐ8, ιιΐ εοιηηιοϋε ηοοίδ είτε3 τειη ρτορη-

δίίβηι δρβεηΐ3ΐίο ρΓοοεϋβΙ. Οίνίηί η.ιΐιΐΓ3, φΐϊιΐφΐίιΐ

ΐρδ3 Ι3ΐΐ(1εηι ρεΓ δε δεοιηύιιηι εδδεηΐίαπι εδί, δΐιρε-

Γ31 οιηιιοηι ΓοιιιρΓεΙιεικΙεηϋί Γαιίοηβηι 3ΐί]ΐιε δοΙεΓ-

ιίαιιι, ηυϊρρε ο,υίε εοη3εεΙυΓ3ΐεδ Γ3ΐίοηεδ ει εχεοξί-

(3ΐίοηεδ Γε]ΐεί3ΐ, ΓερεΙΙβΙ, 3δρεΓηεΐιΐΓ εί ηοη 3«1-

Δοκεϊ μοι καλώς ίχειν τ:ερ\ τούτου χρήναι δια

βραχέων πρώτον λαβείν, ώς άν καθ' 6δδν γένοιτο

ήμΐν περ\ τδ προκείμενον ή θεωρία. Ή θεία φύσις

αύτη καθ' αύτήν δ τι ποτέ κατ' οϋσίαν εστι, πάσης

ύπέρκειται καταλη-τικής έπινοίας, άπρόσιτος κα\

απροσπέλαστος ουσα ταΐς στοχαστικαϊς έπινοίαις,

καΙ ούπω τις άνθρώποις πρδς τήν τών εκλήπτων

καταν(5ησ:ν έξεύρηται δύναμις ' ούδέ τις έφοδος χα-

ταληπτική τών αμήχανων έπενοήθη. Διδ και Άνεξ-

ιηίΙ(3ΐ, 30 ηυΙΙα 3άηυε ϊηΐεΓ Ιιοιηίηεδ Γβευΐΐβδ 3(1 £ ιχΗαστονς τάς όδοϋς αΰτοΰ ό μέγας ονομάζει Άπο-

εοιηρί'ΐΊιεηδΊΙιίΙ ίιιιη 3ηίηΊ3(1νεΓδίοηεπι εί εο^ηίΐίοηεηι

ίητεηΐ3 εδί, ηυΐΐΐςυε Γαΐϊο, ηυΐΐιιηι εοηιρειιιΐϊιιηι,

ηιιΙΙβ νί3, η ιι 1 1 π 8 3ρρ3Γ3ΐυδ, ηυΐΐιιηι ίηδίΓυηιεηΐυιη

«χεοξϊΐηΐυηι βδΐ, ηυο τεδ ϊηεχρίϊεβυίΐεδ εοπιρΓεΙιεη-

ϋίηιυΓ. Οιι.'ΐρΐ'ορίΐΊ- ηΊ3ρη8 ίίΐο Αροδίοΐιΐδ 4νεξι-

χνιάστους, \ά εβί οηιη'ι ϊηνεδ!Ϊ£3ΐΊοηε δυρεΓίοΓεδ,

δίνε ίιηρεΓνθ8ΐίς»ϋί1εδ νίβδ ε]ιΐδ ηοιηίικιΐ " : δί^ηίΰ-

03ηδ ρεΓ ε.ι νεΓ03, εοβίΐβΐίοηίΐηΐδ ϊιιαεεεδδβηι εβδε

Ϊ1ΐ3πα νΪ3Πΐ ςυχ άυείΐ αά η3ΐυΓίε ϋίνίηοΒ οη$ηί1ίο-

ηεηι. 0<ι:»κϊ ηιιΐΐυδ ηιΙΙιυο εοππη ηηϊ νίΐηε ειίΓδυιη

αηΙε εοηΓβεεηιηΐ βΙίςιιοϋ νεδίίςίιιιη νεί δί^ηυπ)

εο£ηίΙίοηί ίπϊρΓεδδεπΙ, ηηο δί^ηο εχεο^ίΐαΓείιΐΓ εί

ρβΓείρεΓβΐυΓ Γεδ ςυχ δΐιρεΓ3ΐ οηιηεπι εοςηίΐίοηεηι.

ΤβΙΐδ 3υ1εηι δεεηηάιιιη η3ΐ<ΐΓ3ηι ευπι δίΐ ίδ ηυί δυ-

στολος, σημαίνων διά τοΰ λύγου τδ άνεπίβατον είναι

λογισμοίς τήν όδδν έκείνην, ή πρδς τήν γνώσιν της

θείας βύσίας &γει ■ ώς οΰπο; τινδς τών προωδευκοτων

τδν βίον Γχνος τι καταληπτικής έπινοίας σημαινο-

μένου τή γνώσει τοΰ ύπέρ γνώσιν πράγματος. Τοιού

τος δέ ών κατά τήν φύσιν ό ύπέρ πασαν φύσιν, άλλω

λόγω καΐ όραται κα\ καταλαμβάνεται 4 άίρατίς τε

κα\ άπερίγραπτος. Πολλοί δέ οί της τοιαύτης κατα

νοήσεως τρίποι. "Εστι γάρ κιΐ διά της έμφαινομέ-

νης τώ παντ\ σοφίας, τδν έν σοφία πάντα πεποιη-

κότα στοχαστικώς ίδεϊν. Καθάπερ και έπ'ι τών

άνθρωπίνων δημιουργημάτων όραται τρίπον τινά τ^

διάνοια ό δημιουργδς τοΰ προκειμένου κατασκευάσμα

τος, τήν τέχνην τώ έργω έναποΟέμενος. Όραται δέ

ρεΓ3ΐ οιηηεηι η3ΐιΐΓ3πι, 3 Για Γ3ΐίοηε εί νίίΙεΙϋΓ εί ϋ ούχ ή φύσις τοΰ τεχνητεύσαντος , άλλά μίνον ή

ρεΓΟίρίΙυΓ, η τι ϊ εί νιόβΓΪ ει εοηιρΓεΙιεηιΙί ηοη ρο-

ΐε»ΐ. Μηΐΐί ηυΐεπι δΐιηΐ ηιοιίί Ι3ΐϊδ εοηΐβιηρίβΐίοηϊδ

βΐ εο£ηίΐίοηίδ. Ιιίεβΐ εηΐιη ρεΓ βαιη ςυ» ΐη υηϊ-

νεΓδο 3ρρ3ΓεΙ 83ρίεηΐΪ3ΐη, οοη]εεΐ3η(1ο, εεΓηεΓε ειιηι

ςυϊ οηιηΐα ειιιη δ3ρΐεηΙΪ3 Γεείΐ. 0υεη)3<]ιηοάιιιιι

εΐϊαιτι ίη ορεΓίΙιιΐδ ηηπιβηίδ ιηεηΐε οεΓη'ιΙιΐΓ 3ΐί(]ΐιο

ιηοιίο 3ΠίΓεχ ρΓοροδίΙχ ευ]ιΐδςυε δίΓυοίϋΓΚ, ηυίρρε

ηυί 3Γΐεηι ίη ορεΓε εοηιΐ'κίεΐ'ίι. ΟεΓηίΐιιτ 3ΐιΐειη ηοη

1Ι3ΐυΓ3 3ΓΐίΠ('.ίδ, 80(1 8ΓΪεηΐί3 <]υηΐ3\3ΐ 3Γΐίη0Ϊ083,

ηαβηι 3ΓΐίΓεχ ϊη ορεΓβ εχρΓΟδδβιη Γείίηυϊΐ. Εοϋεηι

εΐίβιη πιο4ο ειιιη :κ1 0Γη3ΐυηι ςιιί ίη πίμΙμπι εοη-

τεχνική έπιστήμη, ή ν 6 τεχνίτης τή κατασκευή έν -

απέθετο. ΟΰτωκαΙ πρδς τδν έν τή κτίσει βλέποντες

κόσμον, Ιννοιαν ού τή; ουσίας, άλλά τής σοφίας τοΰ

κατά πάντα σοφώς πεποιηκίτος άνατυπούμεθα. Καν

τής ήμετέρας ζωής τήν αίτίαν λογισώμεθα, οτι ούκ

εξ άνάγκης, άλλ' έξ άγαΟής προαιρέσεως ήλθεν

εις τό κτίσαι τδν άνθρωπον , πάλιν καΙ διά

τούτου τοΰ τρόπου καθεωρακέναι λέγομεν Άν

θεδν, τής άγαθίτητος ού τής ουσίας έν περινοία

γενόμενοι · οϋτω κα\ τά άλλα πάντα , όσα πρδς

τδ κρεϊττόν τε κα\ ΰψηλότερον άνάγει τήν ϊν-

Μ II Τϊιη. ιν, 8. " Ιοηη, χχι, 20, "» ΕχοιΙ. χχχιιι. 17. " Βοιη. χι, 3ο.
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κατανόησιν τά τοιαύτα κατονομά- Α δρϊε'ιΐοΓ Γβ&ρΊοϊπιιΐδ , ηοΐϊο <]ιι36(1λιιι ίη αηίηιονοιαν , Ηεοΰ

ζομβν, έκαστου των ύψηλών νοημάτων τδν θεδν

ήμΐν είς δψιν άγοντος. Ή γαρ δϋναμις κα\ ή

καθαρότης, χα\ τδ ωσαύτως Ιχειν, καΐ τδ άμιγές

τοΰ εναντίου, κα\ πάντα τά τοιαϋτα θείας τινδς κα\

ύψηλής εννοίας έντυποι ταϊς ψυχαΐς την φαντασίαν.

Ούκοϋν δείκνυται διά των είρημένων, πώς κα\ ό

Κύριος άληθεύει, δφθήσεσθαι τδν θεδν τοις χαρδίαν

ϊχουσι καβαράν έπαγγειλάμενο; · καΐ ό Παϋλος οϋ

ψεύδεται, μήτε έωρακέναι τινά τδν θεδν, μήτ' ίδεΐν

δύνασθαι διά των οικείων λόγων άποφηνάμενος. Ό

γάρ τή φύσει άόρατος, δρατδς ταϊς ένεργείαις γίνε

ται, ίν τισι τοϊς περ\ αϋτδν καθορώμενος.

ηοβίΓΟ ϊηΓοπιιαίυχ ηοη βδδβηΐίχ, βεά δαρίεηΐκε ε,]ιΐ8

φιϊ Γβ$ υηϊνβΓ83$ $3ριεηΙεΓ Γεείΐ. Οϋίη βιϊαιη $ϊ

ηοδίΓΧ νίΐχ <·:ιιιχ»ηι εοηδίάβΓβνεππιυδ, ςηοά ηυη

βχ ηεοεδ$ίΐ3ΐ6, $6(1 βχ οοηχ νοίιιηίαιίβ άεδίίηαΐίοηε

3(1 ετβαηίΐυηι Ιιοιηίηειη ιηοΐυβ $ί(, πίΓδΟδ εΐίβπι ρ<τ

Ιιυηο πιούοηι 0·εηπ) 3 ηοβίδ νίδιιηι ει αηίιηοίΙνβΓδίιιιι

ο$8β άίείπιυδ, ευηι ηοα η3ΐυΓ3ΐη, $β(1 ΙιυηίΙαΙοιιι

εοιηρΓοήβηύβηπιυδ. Εοιίβηι ηιοϋο οχΙβΜ α,υοςηε

οιηη°ΐ3, αοχ εο^ίΐαΐίοηβηι 6Π£υηΙ 3(1 εοηδίϋεΓ3ΐίο-

ηβηι ΐ']ιΐδ ςυοά ει ρΓΧδίβΐ ει βχεβΠΊΐ, ει ηιοΐίοδ :κ:

δορεπιΐδ 681 ςιιαπι εχιβΓΧ Γ6$ : Ιαΐϊα οηηΐΐ οοη-

ΙβηιρΙβΙίοηβπΓβΙ εο<;ηϊΙίοηβιη ϋεί ηοιηίιοηιοδ, ιιη3-

ςιιαα,υε δΐιΐιϋιοί ου^ίΐαΐϊοιιβ αία,οβ εοηδίύβΓβι'ιοηβ βευιη ηοοίδ ϊη εοηβρεοΐυη) αάΜυοειιΐο. Νβπι ει

ροΐεπίκι, βΐ ραπΐ38, βΐ εοϋβιη πιθ(1ο Βε$β Ι)»1)βΓβ, βΐ ευηι οοηΐΓβπο ρβΓηιίδΙυηι ηοη 6888, 3ο ΙηΙϊ» οιη.

ιιϊα αΊνίηχ ευ)ΐι$(ΐ3πι εΐ δΐιοΐίηιίβ ορίηίοηϊδ εΐ ηοΓιοηίδ νίδηηι βΐ ίπ)3£ίη3ΐίοη6πι βηίιηίδ ϊηιρπιηυηΐ

3ΐ(]αε ίηΙΌπηαηΙ. Ι^ίΐυτ ρεΓ 63 α,ιιχ αιοιίο άίεΐβ $ιιηΙ ΟΒίβηιΙίΙυΓ, φίοπιοάο 61 ϋοιηίηυβ νετ3 «ΙϊοίΙ

π,υί ροΙΙίείΐυδ 681 ϋβαιη 31) ϋ$ υυί οογ ρηππη Ιΐ3ΐ>β;ιηΙ εοηδρβεΐηηι ΐπ , εΐ Ρβυΐυδ" ηοη ιηβιιΓιΙιΐΓ,

α,υί ίη δΐιίδ βεπρίίδ άΐοίΐ, ςιιοά Οεαιη ηεςυβ νϊάβΓίΙ ςυίδαυαπι, ηβο,ϋβ νίιΙβΓβ ροδδίΐ. Νβηι ςιιϊ ιιηΐιΐΓϋ

ϊηνίδίΐιίΐίδ εδί, άυιη ρεΓ ςυ3δ<ΐ3ηι, ςυχ οΪΓείΐ ίρδϋΐιι βηίπίΒύνεηυηΙυΓ, ρΓθρΓΐεΐ3ΐε8 οενηϊΐυι·, βΓίΙε'ιεηΐϋδ

61 αοιίοηίΐιιΐδ νίδίοίΐίδ 3ΐφιβ εοηδρίευυδ ΓιΙ.

Άλλ' ού πρδς τούτο βλέπει μόνον τοΰ μακαρισμοϋ Β

ή διάνοια, τδ Ικ τίνος ένεργείας τδν ένεργοϋντα

δύνασθαι τοιούτον άναλογίσασΟαι · γένοιτο γάρ άν

Γσως καΐ τοις τοΰ αιώνος τούτου σοφοίς , διά

της τοΰ κόσμου εύαρμοστίας ή της ύπερκειμένης

σοφίας τε κα\ δυνάμεως κατανόησις. Άλλ' ϊτερδν

μοι δοκεΐ ή τοΰ μακαρισμοϋ μεγαλοφυία τοίς

δυναμένοις δέξασθαι κατιδεϊν τδ ποθούμενον, τήν

συμδουλήν ύφηγεϊσθαι ·τδδέ μοι παραστάν νδημα 8ι'

υποδειγμάτων σαφηνισθήσεται. 'ΑγαΟδν τι κατά τδν

άνθρώπινόν έστι βίον, ϋγίεια τοΰ σώματος· άλλά

μακάριον ού τδ είδέναι μόνον της ύγιείας τδν λδγον,

άλλά τδ έν ύγιεία ζήν. Εί γάρ τις έγχώμια διεξιών

τής ύγιείας τήν νοσώδη χα\ κακόχυμον αίροΐτο τρο-

φήν · τί τών έγκωμίων τής ύγιείας άπώνατο ταΐς άδ-

Υεπιιιι ηοη 3(1 ηοο βοΐυιη ηεβίίΐυάίηίδ δεηΐεηΐΐ»

βρεεΐ3ΐ, υΐ εχ (]ΐΐ3(ΐ3ΐη εΙΠεβείβ αΐηιιε ορεπιΐίοιιε

βαιη ηυί ορβΓείαΓ Ιαΐβιτι εδδβ 3ηίηΐ3ΐ1νεΓΐθΓ6 ηΐα,ηβ

εχίδΐίιιΐ3Γ6 ροδδίιηυδ ( ΓθΓδίΐ3η εηίηι βΙϊ»ηι β&ρϊβηΐΐ—

1ιυ$ ηιι]υδ 8χευΙί ρεΓ βρίίΐυιΐίηειιι 3ΐΐ]ΐιε οοηεϊιιηϊ·

ΐαΐεπι ιιιιιηιΐί δΐιρειηχ δ3ρίεηιίχ 3Κ|ΐιε ροΐεπίίχ

αιιίιιι:ι<Ινι>ΐ'δίο εο^ιιίιίυηυε εοηΐίηξεΓε ροδδίΐ ), μίΙ

α\\αά ιιιϊ Ιιϊ ηΐ3§ηίΙίεεηΐί;ι 1)ε3ΐίΐΐ](Ιίηϊδ ϋδ ηιιί οβρεΓβ

ει 3ηίπΐ3(1νεΓΐεΓβ ροδδΐηΐ ϊιΐ ΐ|ΐιοι1 (ΙεδίιΙεηΙαΓ,ηειηρε

εοηδϊϋυηι ΐΓβϋεΓβ βΐηυβ 8ΐΐ88βΓ6Γ6 νίιίεΐυτ ; ροπ ο

εοιΐδί(1εΓ3ΐίο 3ΐηυε ίπίεΐΐεείυδ, ηυί ιηίΐιΐ ίη ηιοηίειη

νεηίΐ ρεΓ εχειτιρΐ3 βία,υε δίπιίΐίΐυιϋηεδ άβο1η.Γΐ>1>ϊΐιΐΓ.

Βοηυυι ςιιθ(1(ΐ3ΐη ϊη νίΐ3 1ιυηΐ3ΐ)3 δ3ηίΐ3δ εοτροΓίδ

εδί, 86(1 1)β3ΐυπι εδί, ηοη ηιοιίο δείτβ Γ3ΐίοηι:ηι 83-

ηϊΐΐΐίδ, νεπιπι ϊη δ3ηίΐ3ΐε νίνεΓβ. Νίηι δϊ ςιιίβ Ιλιι-

^ωστίαις έπιτριβδμενος ; Οϋτω τοίνυν νοήσωμεν χαΐ ρ άε& 83ηϊΐ3ΐϊδ ρβΓδεευΐυβ οίουπα βιιπμΙ ςυϊ οπβίοδ

\ . . ,- 2 _» _\ - / » ίΐ ι . „ν. — * — : .1 I : ~ λ 1.: .
τδ; προχείμενον λόγον, ότι ού τδγνώναί τι περί θεού

μακάριον δ Κύριος είναι φησιν ■ άλλά τδ έν έαυτω

σχεΐν τδν βεδν. Μακάριοι γάρ οΐ καθαροί χαρ-

δίφ, δτι αΰτοί τύν θεύν δψοτται. Ού γάρ μοι δοκεϊ

ώς άντιπρόσωπίν τι θέαμα τδν Μεδν προτιθέναι τψ

κεκαδαρμένψ τδν τής ψυχής δφθαλμδν · άλλά τούτο

τάχα ή τού ρ"ητοΰ μεγαλοφυία ήμΐν ύποτίθεται, 3 κα\

πρδς έτέρους δ λόγος γυμνότερον παρίστησιν, έντδς

ύμών είναι τήν βασιλείαν τοΰ θεού ειπών ίνα διδαχ-

θώμεν, οτι δ πάσης τής κτίσεως καΐ έμπαθοΰς δια-

θέσβως τήν έαυτοϋ καρδίαν άποχαθήρας, έν τω ίδίφ

κάλλει τής θείας φύσεως καθορα τήν εικόνα. Καί μοι

δοχεϊ δι' όλίγων ών εΐπεν, τοιαύτην συμδουλήν περι-

έχειν δ Λόγος · δτι, Τί1 άνθρωποι, δσοις έστί τις έπι-

ΙΐΙΙΠΙΟΓβδ 81 Ι110Γ008 £βη6Γ8*, 0,01(1 ΙΐΙΜΟ, ιίπιιΐ ΠΙΟΓΟΙδ

εοπϋεϊΐοΓ, Κπκΐΐ'ί 83ηίΐ3ΐί8 ρΓΟδυηΙ ? Εοϋειη ίςίΙυΓ

ιηοιίο ρΓορο8Ϊΐ3ηι ςυοςυβ θΓ3ΐϊοηεηΊ ίηΙεΙ1ί83ΐιιυ^,

α;υο<1 ηοη εο^ηοβεβΓβ βΐϊηυίϋ άβ Οεο Οοπιίηυδ 1)63-

Ιυηι εδδβ (Γιε3ΐ, δοιΙ ίιι 888ε Οεοπι ΙιλΙχμ Βεαίί

εηίηι ριιτο ρτσιάίΐϊ οοτάΐ, ηηοπιατη ϊρ$ί ϋιΐιιη νίάβ-

ύίΐηΐ Νοη εηϊιη ηιϊηϊ νϊάεΐυΓ ςυβδί εχ βϋνεΓδΟ

δρεείβηοΌπι Οιμππ ρΓοροηεΓβ 6Ϊ ςοϊ βηϊηιχ οεοίοιη

ΙιλΙμι.τϊι εχροΓ^αΙυπι, δεύ ΓοΓδΐΙβη Ιιοε ιιοΐιίδ πί3-

8ηίΓιε6ηΙΪ3 (ΙίεΙί κπμμειϊι ηυοά βΐίαιη 3(1 3ΐίοδ 88Γ-

ηιο 3ρεΓΐίιΐδ εχρΓίηιίΐ, οΙ>Ί οΊχϊΙ, ίηΐτα «οβ ««ι τι·

ί/ηιηη ΰεί "4 : ιιϊ ΛοεεβηιυΓ ςιιοϋ ςυί οογ δαοηι 3ΰ

ΟΙΙΐηΐ 8Γ8311ΙΓ3 31(]08 νίΐίθδ3 308εΐίθηβ 0\ |)1Ι Ι',';ι νί I ,

ίη $03 ίρ$Ίοδ ρυΙεηηΙυάΊηβ (Ιίνϊηχ π31ογχ ϊπηβ^ί-

θυμία τής τοΰ δντως άγαθοϋ θεωρίας, έπειδάν άχού- ϋ ηβπι ϊηΙπβΙΟΓ. Αε ηιϊηί νϊάεΙΟΓ ΥεΓΐ)ϋηι, ρβοεϊδ

σητε ύπέρ τους ουρανούς έπήρθαι τήν θείαν μεγαλο-

πρέπειαν, χαΐ τήν δόξαν αύτής άνερμήνευτον είναι,

χαΐ τδ κάλλος άφραστον, χα'ι τήν φύσιν άχώρητον ·

μή έκπίπτετε είς άνελπιστίαν τοΰ μή δύνασθαι χατ-

ιδεϊν τδ ποθούμενον. Τδ γάρ σοι χωρητδν, τής τού

ςιιχ άίχίΐ, ε]υδη)0(1ί οοηδίΐίοιη εοηιρίεείί : Ο νο$

Ιιοπιΐηεδ, ςιιϊυυδ ϊηεδί βΐίςιιβ οιιρί(Πΐ3δ εοηιεηι—

ρΙ&ηάΊ \ά ηυοά νβΓβ ϋοηοιη β8ΐ, οαηα βοοΊνεΗΐϊβ

(Ιίνίηαιη πΐ3]β5ΐηΐεηι βορΓί εοβίοβ εΐ3ΐ3πι ει εχίΐΐβ-

Ι3ΐη, βΙοΓΪίΐη β]υβ ϊηβχρίίοαυίΐεπι, ρυίοπηίυάίηβιη

" 1 Τΐιη. νι, 16. "ΜααΙι. ν, 8. ■* Ιαϋ. χνπ, 21.
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ϊιιεΙΙίΐύ'Ιεηι 688β, ηηΙιΐΓ3ΐη εοΓηρΓεηεηαϋ 3ε ρειτίρί Α θεού κατανοήσεως μέτρον έν σο£ έστιν. Ούτω τού

ηοη ροβδε, ηε ρΓοΙιιΙιβηιίηί 3(1 άββρεΓβΙίοηβιη, «μιη

ηοη ροδδίΐ'ΐδ ϊιιΙαβΓΪ α»0(1 ϋεΛΪιΙεπιΐίδ. Ναιη φιοι) ζ

Ιε εαρί ει εοπιρι·ε1ιεη(1ί ροίεβΐ, ϋβί εοηΐεπηρίβΐίοηίβ

ίη ιε ιηοϋυδ ε$ι, ςυίρρε ευηι ί$ ςυί (ε Γοπηβνίΐ,

Ιαΐβ ϋοηυηι βίαΐίπι ιΐ.ι ιιβΙιιγχ ςιια$ί ίηοδδεηΐίβνεπί,

$ίνε εΰηβυϋδΟηΐίανεηΙ ει ϊηεοΓροΓ3νβΓί( ; Ιυί οηίιη

ί3ΐ>πε3ΐίοηϊ ει εοηδίίΐυΐίοηί ϋευβ βυχ ιήΙιιγχ ίιο-

ηοπιηι 8Ϊπιυΐ3εΓ3 δίπιίΐίΐυάίηεδηυβ βΐ ςιιβδί ίηιίια-

ηιεηΐ3 ίιηρι-βδδίΐ 61 'ηΓοπηαν'ιΙ, τείυΐί εβΓβιη αυαιη-

(ΐ3ΐη δευΐρΐϊΐί Γΐ£ΐΐΓ3 ρι-χΓοηηβηδ 61 Ιΐη^εηβ. δεύ

νίΐίοβίΐαβ (Ιίν'ιηαπι ίπΐ3{;ίη6(η ι-εΓεΓβηΙί βί^ηο είι·-

ευοιΓυ$3, ηοηιιπι ΙυΓρΐϋυβ τείβπιβηΐίβ οοιίυείυηι βΐ

οοευΐΐαΐυιη ίηιιΐίΐε ιί1)ί Γεεΐΐ. δί ίβ'Ιυι· αΊΙ'ββηΐϊ ει

3εευΓ3ΐ3 νϊΐα δοπίεβ οοπίί ίΙΠΐ3$ ει οΐχΐυείαβ πίΓδίΐδ

πλάσαντός σε το τοιούτον άγαθδν εΐιθΰς τή φύσει κα-

τουσιώσαντος. Των γαρ της ιδίας φύσεως άγαθών ό

θεδς ένετύπωσε τή ση κατασκευή τά μιμήματα, οΤόν

τινα κηρον σχήματι γλυφής προτυπώσας. Άλλ' ή κα

κία τω θεοειδεΐ χαρακτήρι περιχυθεΐσα αχρηστον

έποίησέ σοι τδ άγαθδν ύποκεκρυμμένον τοις αίσχροΐς

προκαλύμμασιν. Ε! ουν άποκλύσειας πάλιν δι' επι

μελείας βίου τδν έπιπλασθέντα τή καρδία σου (ίύπον,

άναλάμψει σοι τδ θεοειδές κάλλος. "Ωσπερ έπ\ τοϋ·

σιδήρου γίνεσθαι πέφυκεν, δταν δι' άκόνης τοϋ Ιού

γυμνωθή,ό πρδ δλίγου μέλας, αύγάς τινας έφ' έαυτοϋ

πρδς τδν ήλιον στίλδων και λαμπηδόνας έκδίδωσιν

ούτως καΐ ό ένδον άνθρωπος, δν καρδίαν δνομάζει 6

Κύριος, έπειδάν άποξύσηται τδν ιώδη ρ"ύπον τδν δια

3ΐ>1υεή$,Γ68ρΙεηά6ΐ)ϋΐηΙβ<]ίνίη3ριι1ε1ιπΙιι<]ο. Ουεπι- " τοϋ πονηρού εύρωτος έπανθήσαντα τή μορφή, πάλιν

.ιϋιηθ(1υηι ίη ΓβΓΓΟ ΠβΓΪ βοΐεΐ, ευηι ίιΐ ςυοά ραιιΐο

βηΐε πϊϊπιηι 6Γ31, ρεΓ εοΐεηι άεΐΓ3ϋΐ3 ηι1)Ϊ£ίηε,

βρΙοηιΙοΓβδ ^ιιοδίίαπι ϊη $ε »ά βοΐεηι ΓεΓυΙ^εηβ ει

ιιΊιογοϊ εΊίΙ, Ϊ13 Ιιοηιο α,υοα,υε ίηΐεπιιΐδ, α,ιιειη ευΓ

Ροιηίηιΐδ ηοηιίηοΐ, επιτι δοπίεδ ΓΐιΙ)ί<;ίηθ338, ςυχ

ρηιρίεΓ ρι-ηνιπη βίΐιπη ϊη Γοπηα εΟΙοΓυεηιηΐ, ηΐ)-

8ΐ6Γ8βηΙ, πΐ! έυ§ ιιπιι οπ<>ίηα1ί εΐ ρηηείρβϋ Γοπηα

ίίηιίΐίΐιιιΐίηΰπι ΓεευρεΓ3ΐ)ίΙ, 3ε υοηυ.8 επί. ίΝαιΐ]

ιριοιΐ Ιιοηί δίπιίΐε, ϋοηυπι ρΓ0Γ8υ» εδί. Ετξο αυί

ββίρηίηι νίάεΐ, ϊη βείρβο ςιιοά αεδίάεΓβΙ ίηΙυείιΐΓ :

31(1116 Ϊ13 ΙιειιΙιΐδ Πι, ςιιί εηπΙε ρυΓΟ ρπείΐίΐιΐδ 681,

(|ΐιοηΪ3ηι ιΐιιπι §υαιη ρατϊΐαΐβπι ϊηΐυεΙΠΓ, ρει· ίηΐ3·

£ίηεπι, Γοπιιοιη ρΓΐηεϊρβΙεηι 3ηϊιιΐ3(1νεηίΙ. Οιιεηι-

άναλήψεται τήν προς τδ άρχέτυπον δμοιότητα, κα^

άγαθδς Ισται. Τδ γαρ άγαθφ δμοιον, άγαθδν πάντως.

Ούκοϋν δ έαυτδν βλέπων, έν έαυτψ τδ ποΟούμενον

βλέπει· κα\ οΰτω γίνεται μακάριος δ καθαρδς τί)

καρδία, 8τι πρδς τήν Ιδίαν καθαρότητα βλέπων, έν

τη* εΐκόνι καθορί τδ άρχέτυπον. "Ωσπερ γάρ οί 4ν

κατόπτρψ δρώντες τδν ήλιον, καν μή πρδς αύτδν τδν

ούρανδν άποβλέψωσιν άτενές, ούδΐν Ιλαττον δρώσι τδν

ήλιον έν τή τοϋ κατόπτρου αύγή, των πρδς αύτδν

άποβλεπδντων τοϋ ήλίου τδν κύκλον ούτω, φησ\, καΐ

ΰμεΐς, κάν άτονήτε πρδς κατανΐησιν φωτδς, έάν έπΊ

τήν Ιξ άρχής έγκατασκευασθεϊσαν ύμΐν χάριν της

εικόνος έπαναδράμητί , έν έαυτοΐς τδ ζητούμενον

»(1ιηθ(1υιιι βηΐηα ϋ ςΐΙΪ ϊη δρβευΙο 8θ1βω νϊάεηΐ, έχετε. Καθαρότης γάρ, άπάθεια, χα\ κακοΰ παντδς

εΐί3πΐ8Ϊ ε(£ΐυπι ίρ5ΐιιπ Γιχϊβ οευ1Ϊ8 ηοη εοιιΐυεβηΙυΓ,

ιιϊηΐΐο βεείυβ ίη ερΙεηάοΓε βρεειιΐί 8θ1εηι νίιίεηΐ

ςιιαηι ίΙΙί ςυΐ ίρ«υπι ΟΓυεηι βοΐϊδ ϊηΙηεηΙυΓ : Ϊ13 ,

ΐηηιιϊΐ, εΐ'ΐ3ηι Τ08, εΙΪ3ηΐ8Ϊ νίη:* νοίιίκ ηοη βιιρρε-

Οηΐ 3(1 εοηΐεηιρΐ3η(1υηι ει 3ηΐπΐ3άνεΓΐειιο!υΓη Ιυπιεη

Ϊη3εεε88υηι, 8Ϊ αά ευηι ςυί 3ΐι ϊηίΐϊο ίη νοίιί» εοη-

8ΐίΙιιΙυ8 ε$ι ίιη3§ϊηί8 ιΙεεοΓεηι 30 ξΓ3ΐΪ3Πΐ ΓενεΓβί

ΓυεΓΪΙίβ , ίη νο!>ί8 ΐρβϊδ ςυοιΐ ηηχΓΪΙίδ Ικιοοίίδ.

Ρυηΐ38 εηίηι εΐ ν'ιΐΐοπιηι 3&°εε1ιιιιιιιηυε ν3ευίΐ3$, εΐ

31) οηιηί ηιβίο βΐίεηβΐίο (1είΐ38 ε»ι. δϊ ίςίΐιΐΓ ηχε

ϊη Ιο 8υηΙ, Οευ8 ρΐΌΓβιιβ ίη Ιε ε$ΐ. Ουηι ί^ΐυτ :ι1>

άλλοτρίωσις ή θεότης εστίν. Ε! ουν ταϋτα έν σοί έστι,

θεδς πάντως έν σοί έστιν. "Οταν ουν άμιγής πάσης

κακίας, κα\ πάθους έλεύθερος, καΙ παντδς χεχωρι-

σμένος μολύσματος, δ έν <η\ λογισμδς η, μακάριος

εΐ της δξυωπίας, ότι τδ τοις μή καθαρθεϊσιν άθέατον,

έκκαβαρθείς κατενόησας, καΊ της Ολικής άχλύος των

της ψυχής δμμάτων άφαιρεθείσης, έν καθαρά τή

της καρδίας αίθρια τηλαυγώς βλέπεις τδ μακάριον

θέαμα. Τούτο δέ έστι τί ; Καθαρότης, δ άγιασμδς, ή

άπλότης, πάντα :ά τοιαύτα τά φωτοειδή της θείας

φύσεως άπαυγάσματα, δι' ών δ θεδς δράται.

οβοπι νίιίο8ίΐ3ΐβ ρυΓ3, 30 βΙΤβεΙυ βε νίΐίο ΠΙιεΓ» βίο,ιιε 3ΐι οηιηί ϊηηυίπαΐίοηο 8ε]υηεΐα ίη Ιβ Γβΐίο ίυε-

τίΐ, Ιιεβίιιβ 68 ρΓορίεΓ αευπιεη 3ΐ(]υε εΐ3Γίΐυάίη(,η) ιίβαβ, ςιιοηίαπα ιά ηυθ(1 εΐϊυβίι νίβυιη εοΓυιη ςυί

ηοη ίιιΟΓΪηΐ ρυτ^αιί, ίρββ εχρυι^ίΐυβ 3ΐιίηΐ3(1νβηϊ8, 3ε ηιαίοπαϋ οαΐϊςίηβ 3ϋ οευΐί» βηίπιί (ΙεηιρΙβ, ρβΓ

ρυταηι εοηΐίβ 5βΓθηίΐ3ΐειτι 1>β3ΐυηι βρβείβευΐυιιι εΐ3Γβ εβΓηίβ. Ηοε βηΐβιη ςυίά ε$ι ? ββηείίηιοηίιι ,

ρυηΐ33, $ϊιηρ1ίείΐ38, οοιιιεβ ε]υ8ΐηο(1ϊ Ιυείάί ϋίνίηχ ηίΐυπε βρΙείιοοΓβδ, ρεΓ ςιιο» Οβιΐδ νίύβΐϋΓ.

νβΓυηι ςυοάηχε ηυίςίεω ίΐ3 ββ 1ΐ3ΐ)ε3ηΐ, βχ ϊ'ιβ ρ Άλλά τδ μέν ταύτα ούτως έχειν έκ των εϊρημένων

ςυχ (1ίεΐ3 βυηΐ ηοη (1υ1)ίΐ3ΐιιιΐ8. δβϋ ςιιοιΐ αϊ) ίηίΐίο ούκ άμφιβάλλομεν. "Ετι δέ ήμϊν δ λόγος «δ έξ άρχής

ία (ΙυΜο ροηβΙ)3ΐιΐΓ , ϊάηαε ίη εβιΐβπι ρεΓρΙεχίΐαΐβ

86γπιο ΓοΙίηςυίΙ. 1]1 εηίηι Ϊ8 <]υί ίη εαείυιη ενβδίί,

ρ3Γΐίείρ3ΐίοηβ ΓΓυίΐαΓ εοείεβίίηηι ππίΜειιΙοπιιη, κά

ββεεηίΐεηάί ηιοιίιΐδ ίιηρβάϊΐυβ βΟΊοίΐ υΐ ηϊηίΐ ηο1>Ϊ8

ρΓΟβίηΙ εα άο ςυϊϋυβ ηίΐιίΐ εοηίΓΟτεΓβίχ ββΐ : ίΐ3 εχ-

ρυτ^αΐϊοιιβ εοηϋβ Ιιεβίίίικίίηεπι εχβίβίβΓβ ηοη ιΐυΐιί-

Ιϊΐυτ, 8βά ηυοηιοάο ςιιίϊ εοΓ αΙ> ίηςαίιΐΒπιβηΐί»

βχρυΓ£3Γβ ρθ88ίΙ, ε3(1επι ρΐΌΓβιιβ ςυν ίη 38εεη8υ

ίη εοβίυιη βρρΛΓβΐ (Ιί01ευ1ΐ38 ββίβ νίιίεΐϋτ. Ουχ

ί^ίΐαΓ «03ΐ3 Ιαεοί) ? ςυβίίβ ίηνεηίεΐιΐΓ ΐ^ηβυβ εϋΓΓνβ

3:1 δίιιιίΙΊΐιιϋίιιιιη ο]ιΐ3 ηιιί ρΓορΙιείβηι Ε1ί»ηι ίη

άπορηθέν έπΙ της αύτής άμηχανίας βλέπει. Ώς γάρ

δ έν ούρανώ γενόμενος, έν μετουσία των ουρανίων

θαυμάτων έστίν · δ δέ τής άνόδου τρόπος άμήχανος,

ών ούδέν ήμΐν των διωμολογημίνων κέρδος ποιεί ·

ούτως έκ τοϋ καθαρθήναι τήν καρδίαν, τδ μακάριον

γενέσθαι ούκ άμφιβάλλεται · τδ δ' όπως άν τις αύτήν

των μολυνΟέντων άποκαθάρειεν, [σον άντικρϋς είναι

δοκεϊ τής έπ'ι τδν ούρανδν άναβάσεως. Ποία τοίνυν

κλίμαξ τού Ίακώ6; ποίον εύρεθήσεται πύρινον άρμα

καθ" δμοιότητα τού τδν προφήτην Ήλίαν πρδς ούρα

νδν άνυψώσαντος, ω πρδς τά άνω θαύματα ή καρδία
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ήμών έπαρΟεΐσα, τδ γήϊνον τοϋτο βάρος άποτινάςεται ; Α εϋβΐυηι βνβχίΐ, ςιιο Άά $ιιρβΓηα ηιίΓίοιιΙα οογ ηο-

Εί γάρ τις έν περινοία γένοιτο των άναγκαίων τής

ψυχής παθημάτων, άπορον οίήσεται κα\ άμήχανον την

των συνεζευγμένων κακών άναχώρησιν. Εϋθύς έκ πά

θους ήμΐν ή γένεσις άρχεται, καΐδιά πάθους ή αύξηαις

πρόεισιν, κα\ είς το πάθος ή ζωή καταλήγει, και άνα-

κίκραταί πως τδ κακόν προς τήν φύσιν, διά των έξ

άρχής παραδεξαμένων το πάθος, των διά της παρα

κοής είσοικισαμένων τήν νόσον. "Ωσπερ δε τή δια

δοχή των έπιγινομένων καθ' έκαστον είδος, των ζώων

ή φύσις συνδιεξέρχεται , ώς ταύτδν είναι τδ γενόμε-

νον κατά τον της φύσεως λόγον, τοϋ εξ ου γέγονεν ·

οΰτως έξ άνθρωπου άνθρωπος γίνεται, έξ εμπαθούς

έμπαθής, έξ άμαρτωλοΰ τοιούτος. Ούκοϋν συνυφίστα-

ται τρόπον τινά τοις γινομένοις ή άμαρτία, συναπο-

τικτομένη τε κα\ συναύξουσα, χα\ τψ της ζωής δρω

συγκαταλήγουσα. Αλλά δυσεπίτευκτον ήμΐν είναι

τήν άρετήν , μυρίοις ίδρώσι χα\ πόνοις, σπουδή καΐ

καμάτω μόγις κατορθουμένην, πολλαχή παρά της

θείας Γραφής έδιδάχθημεν, τεθλιμμένην χαΧ διά στε

νού προϊούσαν τήν όδδν της βασιλείας άκούσαντες,

πλατεϊάν τε καΐ κατάντη κα\ έπίδρομον, τήν διά κα

κίας τον βίον έπ\ τήν άπώλειαν άπάγουσαν. Ού μήν

καθόλου άμήχανον τήν ύψηλήν ζωήν, ή Γραφή διωρί-

σατο, ή τοιούτων άνδρών έν ταΐς ίεραΐς βίβλοις έκ-

Οεμένη τά θαύματα. Άλλ' επειδή διπλής ούσης τής

διανοίας έν τή τοϋ ίδεϊν τδν θεδν έπαγγελία · μιάς

μέν τοϋ γνώναι τήν τοϋ παντός ύπερκειμένην φύσιν,

έτέρας δέ τοϋ άνακραθήναι πρδς αΰτδν διά τής κατά

τήν ζωήν καθαρότητος · τδ μέν πρότερον τής κατα-

βΐιιιιιι βΓβεΐυηι, ιοιτβιιιη Ιιου ροιιιΐιιβ 6χευΤΐ3ΐ?Ν3ΐα

δί α,ιιίδ ιιβοο553Π35 βηίιιιί αΰβεΐίοηβδ εΐ νίιία εο^ί-

ΐ3ΐίοηβ βχαοΐβ εοηιρίεχιΐδ ΓυβπΙ, αιςιιβ ρβτρίΐιάβΓΪΐ,

ηιιΙΙ» νια, ηιιΙΙ» Γϊΐίοιιβ, ηυΙΙα ποείιίηβΐίοιιβ Πβγϊ

ρο560 ρηΐηΐιίΐ, ιι I εοιΐ|υηεΐ3 ηιβίβ ηιονβ3ΐιΐιΐΓ. Ργο-

Ιίηυβ α ρχββΐοηβ, ιϋ βϋβεΐϊοηβ, 3 ρεηυιΊιαιίοιιε, ?1>

Β^πΙικΙίηο η3ΐίνίΐ3$ ηοδίτα ΟΓάίΙυτ, 61 ρβΓ ροδδίο-

ηειη εΐ 30εεΐίοηεηι βά ίηεΓβηιβηΐιιιη ρτοξτεά'ηυτ,

61 ίη ρβδδίοηβ εΐ 3θεεΙυ νϊΐα ηθδΐΓ3 ιΐβδίηίΐ : 3ΐςυο

εοιηιη'ΐδΐυιη ςυίκίαιηηιοιίο ιηαΐυιιι ειιηι ηίΐυτα εδί,

ρβΓ εοβ π,υί αηΐίςυίιυδ ραδδίοηεηι, νίΐίιιιη, εΐ 3ύβ-

εΐυιιι αάΊηίδβΓυηΙ, ςυί ρεΓ ίηοϋειίίβηΐίβηι ηιοΓίιυηι

ϊηνεχβηιηΐ εΐ ίηίΓοάυχεΓυηΐ. ϋιιβπΐ3άιηο(1ΐί(τι αιιίειη

δυεεβδδίοηβ 3ΐ({ΐιβ εοηΙίηιΐ3ΐίοηβ βιιοίηιΐε ηβδεβη-

Ιίιιηι ρβΓ ςυαπίφΐε βρεεϊβιη αηϊτηαΐϊιιπι ιιαίιιτα βί

πιυΐ ΐΓαάιιείΐυΓ βΐ ρΓθρ3§3ΐυΓ , ιιΐ }υχΐ3 Γ3ΐίοπβηι

ηαΐυηβ ςηοά η&Ιυαι Γικγϊι ϊϋβηι βίι ευηι εο υηάο

ηβΐυιη εβί : ίΐίάβηι εχ Ιιοηιίηε Ιιοιτιο ηβ&εϊΐυτ, βχ

οοηοχίο νίΐϋδ, ρεΝιΐΓΐ)3ΐίοηί1)ΐΐδ, ει βίίεεΓιοιιΊΙιυ»,

ϋδϋβηι οΐιηοχίυδ, εχ ρεεεβίονε ρεεεβΙΟΓ. Εγ^ο ιιπλ

ειιιιι ηηδεεηΐίυιΐδ βΐίςιιο ηιοοΌ ρεεεβίυπι βχδίδΐίι,

ΒΪηαυΙ εΐ ηβδεβηβεΐ 3ΐΐ£εδεβιΐ3, ει ευηι ιεπηίηο νίΐο!

υηα ΰβδίηβηδ. νβΓυηι 38$εευΙιι ηοΐιίδ άΊΙΤίείΙειη εβδβ

ν'ΐΓΐηίειη, ίηιπιεηδίδ βί ΐηΓιηίΐί$ δϋΐΙοΓΪΙιιΐδ οΐ Ιβΐιο-

Πϋϋβ, δΐυϋϊο βίςυε ίβΓαΐϊβαΙϊοηβ νϊχ ρ3Γ3(ιϋεηι, ίη

πιυΐΐϊβ Ιοειβ ε δβεΜ δοΓ'ιρίηΓβ (ΙίιΙίείηιιΐδ, 3Γεΐυηι,

ει ροΓ βη^ϋδΐίαδ ροΓΓβεΙυηι ϊΐετ Γββηϊ 3ΐιϋίεη1ε$.

ΙβΙβιη νεΓΟ, όεεϋνεπι εΐ εχρεϋίίβηι ν'ΐ3ηι ςυ* ρει·

ν'ιΙίθ3°ιΐ3ΐεηι ει ηε^ιιίΐίβηι νίΐ3ηι ίη ρεηιίείεπι αά-

νοήσεως είδος άμήχανον είναι ή των άγίων φωνή δι- " «ΙαεΐΙ. Νοη Ι3ηιεη ηιιΙΙβ ρίβηε Γ3ΐίοηβ εοηΟεϊ 81 εχ-

ρειϋτί ροδδβ 8ΐι1)Γιηιεηι νϊίαπι δει-ίριυτ-3 >&1πβ»1,

ςυ« Ιοί νΪΓΟΓηηι ίη ββεπϊ ΙίυΓίβ πιίταευΐβ εχροδηίι.

δε() ευιη ιΐυρίεχ ΒΪΙ ίη ρΓοηιίδδίοηε νίίίβηάϊ ϋευιιι

ίηίεΙΙεειιΐδ : υηυδ <{υί(1εηι εο^ηοδεεηάί η3ΐυΓ3ΐιι

ορίζεται · τδ δέ δεύτερον ύπισχνεΐται τή άνθρωπίνη

φύσει διά τής παρούσης διδασκαλίας ό Κύριος ειπών,

Μακάριοι οΐ καθαροί καρδία, δτι αύτοίτύτ θεόν

Βψονται.

«ιιίνεΓ8ΐΐ3ΐί ίη βυρεπιίδ ρΓίεϊίίΙεηΙεπι , 3116Γ νει-ο, ρεΓ ριιπίηΐεηι νίΐ* εηπι Πεο ςυββί εοιιΐειιιρεΓ3η«1ί εΐ

εοη]ϋηβεηι)ί : ρπιηβηι ςιιίιίειη εοηΐεηιρΐ3ΐίοηΪ8 βρεείεηι ίιηρε(1ίΐ3ΐη εδβε, ει εοηΓιεί ηοη ροβ86, 83ηεΐο-

πιιη νοχ (ΙεεΙϋΓβΐ, δεεαηϋβηι νεΓΟ ρβΓ ρΓ*8βηΐεηι (ΙοεΙπηβηί ηιιπιβιΐίε ηβΐυΓΧ Οοιηίηυδ ρΓοηιίΙΙίΙ,

ευηι ϋίείΐ, Βεαίϊ ρυτο οοτάε , ηιιοηίαηι ίμη Οίΐιηι ν'ιάώηηΐ.

Γδ δέ δπως έιτι καθαρδν γενέσθαι, διά πάσης σχε- Ρογγο ηυοπιοιίυ ριιπιπι Ιίεπ ΙίεββΙ, ίύ ρβΓ οιηηβιιι

δδν τής ευαγγελικής διδασκαλίας έξεστί σοι τδ τοι- ρΓορειιιοιΙιιιη βνβηβεΐίεβηι (1οεΐΓίιΐ3ΐη Γώί (Ιίδεειβ

οϋτον μαθεΐν. Τοις γάρ έφεξής έ-ιδραμών παραγγέλ-

μασι, σαφές εϋρήσεις τδ τής καρδίας καθάρσιον. ΕΙς

δύο γάρ διελών τήν κακίαν, τήν τε διά τών έργων,

κα\ τήν έν νοήμασι συνισταμένην, πρότερον μέν διά

τοϋ άρχαίου νόμου, τήν διά τών έργων φανερουμίνην

άδικίαν έκόλασεν, νυν\ δέ περί τδ έτερον τής άμαρ

τία; είδος βλέπειν τδν ν<5μον έποίησεν, ού τδ έργον τδ

Ιίεει ; ηαιιι δί οπίίιιΐ' (Ιείηεερδ ρο&ίΐ3 ρΓχεερίβ ρβΓ-

ειίΓΓβΓΪδ, ιηβηίΓεδΙυηι εοηΐϊδ ρυηΩεβΙοηιιιΐ! Γβηιε-

(Ιίυιη (ΙϋρΓβηεηιΙεδ. Ι'.ιιηι βηϊηι νίιϊιπη ει ηεςηίΐίβηι

ΙιίΓβΓΪαηι (Ιίνίδίβδεί, ε]υδ()υε οηαιη δρεείεηι ροδυίϋ-

δεί, ηιιχ ρεΓ ορεΓ3 ϋεδί^ηβΙυΓ, 3ΐΐεΓ3ηι, ηυχ ευμϊ-

ΐηηιΐο εοηείρίΙυΓ, ρηυδ ςιιί(1ειιι ρβΓ 3ΐι1ί(]υ3ηι Ιε-

£6111 63111 ηΐ13Β ρβΓ 0ρ8Γ3 ρΓΟάίΐυΓ Ι1β(|ΙΐίΙί3Ι1ι |)Ι1-

πονηρδν τιμωρούμενος, άλλ' δπως άν μηδέ τήν.άρχήν 0 ηίνίΐ, ηιιηε νβΓΟ 3ΐ1 3ΐΙβΓ3ΐιι ρβεεβίί δρβείβιη Ιε^ειη

γίνοιτο προμηθούμενος. Τδ γάρ τής προαιρέσεως

έξελεϊν τήν κακίαν, έκ πολλού τοϋ περιόντος έστιν

άλλότριον τών πονηρών έργων τδν βίον έργάσασθαι.

Πολυμερούς δέ και πολυειδοΰς τής κακίας ούσης,

έκάστω τών άπηγορουμένων ιδίαν τήν διά τών παρ

αγγελμάτων θεραπείαν άντέθηκεν. Κα\ έπειδή πρό-

χειρον ώς έπ\ πολϋ παρά πάντα τδν βίον τδ κατά

τήν όργήν έστιν ά^(5ώστημα, έκ τοϋ μάλλον έπικρα-

τοϋντος τής θεραπείας άρχεται, τδ άόργητον έν πρώ

τοις νομοθετήσας.Έδιδάχθης, φησ\, παρά τοϋ άρχαιο-

δρεείαΓβ ΓβείΙ, ιιοη ίπιρΓοΙιπηι ί3είηυδ ρυηίεηδ, »<·ι4

ιιΐ ηε ρΓΟΓβυδ ςηίιίβηι ιιΐ3ΐυπι βχδίδίβΐ ρΓΟδρίείειι»

εΐ εατεηδ. Ν»ιη βχ ηηίηιί ϋε8ΐίη3ΐ3 νοΙιιηΐ3ΐ6 ηβ-

(|υίΙΪ3ΐη βχίηιβΓβ, εδί βχ ιΐ).ι»ιι;ι δυρβΐ'1Ιυίΐ3ΐβ νίΐβιη

β δεείβδίίδ ΓβείηοΓΪυυδ βΟΐεβΓε 3ΐίβιΐ3ηι. Ρογγο οηιη

ίη ηιυΙΐ3δ ρ3Π88 ηιυΙΐ38(|υε βρεείβδ νίιίοβίΐ38 (Ιεύυ-

εΐα βίι , ιιηίευίηυε ε:ιπιηι γοιίιιιι ςυ% νείίΐίβ μιιιΙ

ρβΓ ρι%εερ13, ρΓορι-ίιιιη ορροδϋίΐ Γβηιειίίυηι 3ΐςυβ

ευΓ3ΐίοηεηι. Λε ηυοηίβηι \ηα πιοΓΟυδ ρεΓ οιηηβιη

νίΐ3ηι ρίει ιι ιικριε ίη ρΓΟίηρΙυ 3ΐ·]υε ίη ριοείίνϊ 881,
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αυ εο (ΐϋθ(1 Ι1138Ϊ8 ΟυίίηεΙ 30 ιΙοπιϊηηΙιΐΓ, οιιγπΓιο- Α τίρου νόμου, το Μή φονεϋσαι, Ίΐΰν μάθε τδ Χοιρίσαι

της ψυχής την κατά των όμοφύλων ίργήν. Ουηειιι (ΐπΙίιιΐΓ, ίπί νβεπίΐαίειίι Μη'είεηβ ίιι ρπιηίβ

ΟΊ(1ϊοίί>ΐί, ίηςοίΙ, ηιιΐίφΐη Ιε^ε, ηοη εδδε εχύβιη Γα-

είεηάβοι " > ιιιιηε αΊδεε ϊγϊιιι 3ϋνεΓ8ΐΐ8 ρη>χίιιιο$

βΐ ρορυΙαΓ08 30 βηίιηα δε^ΓεΕηιιυΊιηι 685(! "■ Νοη

μιϊνι ρβηϊΐιιβ ίηβεί νείιιίι ( Ιΐοβΐ βη'ιιη οΐι υοηιιιη

Βοηηιιη(|ΐΐ3πι υΐϊ Ιαϋ βηίιηί ίιιιρκίιι ), δει! ·Ί» ικιΐΐιιιιι

Ιιοηιιιιι χΙνβΓβυδ Γγ»Ιγοιιι 1Γ3 «Ιίφΐηηιίο εοιιείίαιί,

\ά ρΓζεερΙυηι εχδΐίηςυίΐ βε (οΐϋΐ. ϋπϊεαηψιε

βηΐιη, ίηψιίΐ, ΪΓ38είΐιΐΓ Γγ&Ιγϊ δΐιο ΐειηβΓβ, ηιι1ΐ3<[ΐιο

Γβΐϊοηε. Νηηι 3<Ι]εεΐίο άίείϊυη'ΐδ ΐεηιοΓε, οδίεηάΊΐ

Ιβηιρβδίίνιιηΐ ει ορρυηιιιιυηι 8*88 δΰρρβ ίιαι·υπι1κο

υβιιηι, εοιη τΐηάίΓαηιΙϊ ρεεεαίί Γβιιβα εΠετϋιιεηΐ Ϊ3

3(Τεοιυ$. Ηοϊο ϊγβε βρεοίοδ ΡΙιίηεεβο δοίρΐυπο ΙεδΙί-

ιηηηίο ηΐδίςηβΐυι*, ειιπι ο;ε(1ε ονΐίιιηυεηΐίυιη ιιιϊιΐ38

γάρ καθόλου την όργήν άπεΐπεν ■ ίβτι γάρ καΐ έτή

καλώ ποτέ τή τοιαύτη της ψυχής χρήσασθαι δρμή,

άλλα τ6 πρδς τον άδελφδν δργιστικώς ποτε σχεϊν έτΛ

μηδεν'ι άγαθώ, τοϋτο ή παραγγελία κατέσβεσεν. Πας

γαρ δ όργιζόμενος τω άδελφώ έκ τοϋ εική. Ή γάρ

προσθήκη τοϋ εική, δείκνυσι τδ ευκαιρον πολλάκις

της τοϋ Ουμοϋ χρήσεως, δταν έπ\ κολάσει τής άμαρ-

τίας ζέση τδ πάθος. Τοϋτο τδ είδος τής δργής τω

Φηνεές ό τής Γραφή; λόγος προεμαρτύρησεν, δτε η)

σφαγή των παρανομούντων τήν κατά τοϋ λαοϋ κινη-

θεΐσαν άπειλήν τοϋ θεοϋ Ίλεώσατο. Πάλιν μεταβαίνει

τή θεραπεία πρδς τά διά τής ηδονής πλημμελούμενα,

και τής μοιχείας τήν άτοπον έπιθυμίαν εξαιρεί τής

ϋβί 3ϋνοΓ8Κ5 ρίευειιι οοιηιιιοΐϊ ρΙ»οανίΐ«'. Οβιηοβρδ Β καρδίας διά τοϋ παραγγέλματος. Ούτω κα\ τά καθ"

3(1 83 ςα;υ [><ί νοίιιρίαίοιιτ α'εΗηηιιυιιΐιΐΓ, ευταικίύ

ΙηηβίΙ, ει αιΙοΙίεΓϋ ρείιιίπηίεηι ει ίηιροΓίιιηαηίΐ οα-

ρίαΊΐ3ΐειη ρερ ίηΐεπίίεΐυιη εχ εοηΐο ΙοΙΙίι. Ιιη δί^ίΙ-

ΙαΙϊιη εΐίαιη οιικιία ίηνεηίεδ ίιι 8ε(]ΐιειι(ΊΙ)ΐΐ8 εοιτί-

ριτο I >ι» 1 1 ιί 1 1 ιι ιιι, 3(1νεΓ8ΐΐ8 υη3ΐιιςιι»ηΐ(|ΐιε ΥΐΙίΟδΙΙβΓίδ

ει ηεο,υίΐίχ δρεείειυ 83ΐιεΐίοιιίΙ)υ8 ο1>$ί8ΐεηιειη. Ργο-

Ηίυεί ίη]ιιιί;> ριΐ£Μ»ηι ΙβεεββεΓε, ηε ιοηηυκ βΠειτο

ρεΓ 1)οε,(]ΐιο(1 ηε ρι·οριιΐ53ΐ·ε ςιιίιίεηι ϊη]αΓΪ.Ίηι ρ8Γ-

ιπίιιή ΕχΙβΓηιίηαΙ Βνβπΐία: νϊΐίαπι ρβϊ Ιιοε, (|ΐιο(1

ΗΐιρεταΙ ιιΐ ηοιι ιιιοιίο ραΙίαιτιιΐΓ ηοδ βχιιί , 88(1 ί(1

βϋαιη η ιιιμΙ ιιο!)ϊδ Γείϊί ΐυηι Γυεπί, 3<ΙνεΓ8;ΐΓΪο εοη-

εεοΉιιιιΐ8. Μοϋεΐυτ Ιϊηιί(1ίΐ3ΐϊ ]υ1ιεη8 ηοδ ηιοιίίδ

ε388 εοΐιΐοιιιρΙοΓε8. Ει ίη 8υηιιη3 ρεΓ υητιιης(ΐοι1·

έκαστον πάντα εύρήσεις, έν τοις έφεξής διορθοϋντα

τδν Κύριον, πρδς έκαστον τών τής κακίας είδών ταΐς

νομοΟεσίαις Ιστάμενον. Κωλύει τδ άρχειν άδικων

χειρών, διά τδ μηδέ άμύνεσθαι συγχωρήσαι. Ύπερ-

ορί^ει τδ κατά πλεονεξίαν πάθος, διά τοϋ πρδς τδ

άποδύνεσθαι τω άφελομίνω, κα\ τδ ύπολειφθέν προσ-

τάξαι. θεραπεύει τήν δε:λίαν, καταφρονητικώς πρδς

τδν θάνατον ίχειν έκκελευόμενος. Κα\ όλιος δι' έκά-

στου τών παραγγελμάτων, εΰρήσεις αρότρου δίκην

τδν άροτριακδν λόγον , τάς πονηράς τών άμαρτιών

ρίζας έκ τοϋ βάθους τής καρδίας ήμών άνορύσσοντα,

δι' ων Ιστι τής άκανθώδους καθαρθήναι καρποφορίας.

Ούκοϋν δι' άμφοτέρων εύεργετεϊται τήν φύσιν, οις τε

(Ιϋβ ίηΐεηΐίοΐυπι Γερεπεβ ίη (ηοίΐυιη βγοΙγι ίηείβο- ρ τ& άγαθδν έπαγγέλλεται, οΤς τε τήν πρδς τδ προκεί-

Γβπι δεπηοηειπ ρ>·3ν33 ρεεεαιοΓυιη ΓαΟίοεβ εχ ίη-

Ιίηιο εοΓ(1ε ηοίΐΐ'ο εΙΤϋϋεΓε, ηυίϋιΐδ ίιιΙεΓΟΊεΓίδ α

δρΐιιοδϊδ ΓπιείΊΙιυδ Γιεεί οχρυΓ^ϊτί. Εγ^ο ρεΓ οίπιηι-

ςυε ιιαίαταιη (ΙειηεΓεΙυΓ, (μιοιΐ εΐ υοιπιπι ρΓοιηϊιΐίΐ,

6( 3(1 ψκιηιφιε τεηι ρΓοροδίίβηι δΐι^εΓΪΐ ιιούίδ (1ο-

εΐΓ'ιηΐΐη. Οιιοϋ δί ΙϋΙιοηοδυιιι δΙυοΊαιη οοιογοοι ιε-

ΓΙ1ΗΙ εδβε ριιΐ3δ, εοιηρ3Γ3 :τιπ επιη νίΐα εοηΐΓ3Π3 ,

»γ. τερεΓίεδ ηιΐ3ηΐο πιβίίΐί» ηεςοίιίβςιιε Ιβοογιο-

8Ϊογ ει ιηοΙεδίίοΓ δίΐ, 8ί ιιοη άΛ ρΓχδειιΙϊϋ, δεϋ 3ο!

ΓυΙιΐΓ3 ΓεδρΊείΐδ. Ν;πη ηιιί ςεΐιεηηχ ηιεηΓιοηειη

ηιιιΓινοΓίι, ίβ ποιι αιηρίϊυβ ειιιη ΐ3ΐ>0Γε ει δΐυϋίο δε 3

γοΙυρΐ3ΐίυιΐ3 εοπι ρεεεβίο εοη]*υηεΐί3 3υδΐίηεΙιίΙ ;

δεά 8θ1ιΐ8 ηιείιΐδ εο?;ΐΙ»Ιίοηΐ Ίη]εεΐϋ3 βά εχρεΙΙεη-

ηΊιηι νίιία δοΩΊείεΐ. ΕηπηνεΐΌ ΙιλικΙ ΐιιεοιηπιοο'υιη

μενονδιδασκαλίανήμΐν υποτίθεται. Είδε έπίπονος τών

άγαθών σπουδή σοι νομίζεται, σύγκρινον τω έναντίιρ

βίω : και εύρήσεις όσον έπιπονωτέρα έστ\ν ή κακία,

εί μή πρδς τδ παρδν, άλλά πρδς τδ μετά ταΰτα βλέ-

ποις. Ό γάρ γεέννας άκούσας, οΰκέτι πόνω τινί κα\

σπουδή τών κατά τήν άμαρτίαν ήδονών χωρισθήσε-

ται · άλλ' άρκέσει μόνος ό φόβος τοις λογισμοϊς έγ-

γενόμενος, έξορίσαι τά πάθη. Μάλλον δέ καλώς έχει

τώ σιωπωμένψ συνυπακουόμενον κατανοήσαντας, σφο-

δροτέραν εντεύθεν τήν έπιθυμίαν λαβείν. Εί γάρ μα

κάριοι οί καθαροί τή καρδία, ελεεινοί πάντως οί κατ-

ε(!ι(5υπωμένοι τδν νοΰν · δτι πρδς τδ τοϋ άντικειμένου

πρόσωπον βλέπουσιν. Κα\ εί αύτδς ό θείος χαρακτήρ τώ

κατ' άρετήν έντυποϋται βίψ, δήλον δτι ή κατά κακίαν

Γιιεί'ίΙ 3ηϊηΐ3<1νεΓδθ ςυοϋ ΙβείΙιιιιι 8ΐιΙ>3ΐΐ(1ίΙιΐΓ, νε- ϋ ίωή μ°Ρ9ή κα\ πρόσωπον τοϋ άντικειμένου γίνεται.

ΗεηιειιΐίοΓειπ ϋεΐιίηε εοηείρεΓε ευρί(1ίΐ3ΐειιι. Νιηι

8ΐ 1>ε3ΐϊ δΐιηΐ , ςιιϊ ριιτο εοΓ(Ιε ρΓχϋίΐί δΐιηΐ, ηιΪ8εΓ3-

1>Ηεδ οιηιιίηο 8υηΙ, ιμιί ιιιεηΐεηι δΟΓοΊάβίβηι ΙιηοειιΙ,

<]οοηί3πι Γ3εϊεπι 3(ΙνεΓ83ηί ϊηΐιιευυηίοΓ. Ιίειηηυε,

8Ϊ ίρϋα (Ιϊνϊιια εΙΓιςίεδ ϊπιρΓΪηιίιυΓ νίΐίο ευηι νίηυΐβ

εοη]υπ( ΐ3ε , ρεΓδρίευυπι εδί (|ΐιθ(Ι νίΐα νϊιίοδ» Γογ-

ιη.1 3ε Γβείεδ 3ύνεΓδ3Γ°ιί εχδϊδίϊΐ. Ιάώϊ νεΓΟ δί δεευη-

(Ιιιιη αΊνεΓδ38 εοηδία'εΓβΐίοιιεδ Οεαδ α,ιιοΙίϋεΐ εοΓαπι

νοε»Ι)ΐιΙοηιηι ςο% (ίγγο 1)οηιιιη ΊηίεΙΙίςιιιιΐυΓ, εο-

ιηιίηβΐυΓ, Ιυηιεη, νίΐ3, ίηεθΓπιρΐίΙ)ίΙίΐ38, εί ηο«-

βαηΐ|ΐιε είϋδ £εηεπδ δΐιηΐ, ρΓΟΓδιιβ, εχ ηϋνεΓδΟ, Ί,Ι

(]υοϋ επίλυε Ιιοταιπ ορροδίΐυπι ε8ΐ ηεηυίΐίχ ίηνεη-

Άλλά μήν εί κατά διαφόρους έπινοίας ό θεδς έκάστω

τών κατά τδ άγαθδν νοουμένων επονομάζεται, φώς,

κα\ ζωή, καΐ άφθαρσία, κα\ δσα τοϋ τοιούτου γένους

έστίν · πάντως έκ τοϋ άντιστρόφου, τδ έκάστου τούτων

άντικείμενον, τώ τής κακίας εύρέττ) όνομαιθήσεται,

σκότος κα\ θάνατος καΐ φθορά, κα\ δσα τούτοις

δμογενή κα\ όμόφυλα. Οϋκοΰν μαθόντες, διά τίνων

ή τε κακία κα\ δ κατ' άρετήν μορφοϋται βίος, έξου-

σίαςήμΐν πρδς έκάτερον τούτων κατά τδ αϋτεξού-

σιον της προαιρέσεως προκειμένης, φύγωμεν τήν τοϋ

διαβόλου μορφήν, άποθώμεθα τδπονηρδν προσωπεΐον,

άναλάβωμεν τήν θείαν εικόνα, γενώμεθα καθαροί τή

·■ Εχο(1. ιχ, 3. ·· ΜοίιΙι. ν, ϋ. " Νιιιι>. χχν, I βςο;.
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χαρεί», ίνα γενώμεθα μακάριοι, της θείας εικόνος Α Ιογϊ βΙΙπυιιβΙιΐΓ, ΙθηεΙ)Γ3!, ηιΟΓδ, εοΓΠίρΙίο, βΐ φι*-

Ιν ήμϊν μορφωθείσης, δια της καθαρά; πολιτείας, έν ειιηπ,ιιβ ε^αδϋβπι ΰυιτι Ιιϊβ {5εηεπ8 ει π»1ι.ιι·3β 5ΐι πι.

Χριστψ Ιησού- τω Κυρίω ήμών, ω ή δόξα εις τους Ουυείΐ'ε» εηιη ιΓκΓιεί'Γίηιυδ ςηίϋιιβ Γεβυβ βΐ ηβηαϊ-

αίώνας των αιώνων. Αμήν. Για βΐ ειιηι νϊτΐυΐβ νϊΐα εοη]υιιεΐ3 ΓοπηεηΙιιι- εί

ίηδίβηίαηΙϋΓ, ρι-οροδίΐ3 ιιο1)ί8, μιχΐ3 Ιίϋεπιη) οηίπιί αιη'ιίππιη , ίη ιιίΓαιη ρηιΊειη νείίιηιΐδ (Ιβοϋηηικϋ

ροιεδίβίε, Γΐ'^ϊαιτιιΐΒ Γοι·η)3η) <1ϊαΙ>ο1ι , <1εροη»ιηιι$ ρι-βν,ιιη ρεΓβοοηηι, Γβδηιηβηηιβ ΑϊνΪΜΐη ϊιηαςϊηβπι,

ίίιηυβ ρυπ εοπίε, υΐ εΠίιίαηιιΐΓ ύεηιί, «Ιϊνϊηα ίη ηοΙ)Ί$ ίη)3£ίηο ριτ ριιπιηι νίΐ3β ίηδΓιΙυΐυπ) ίιιιρΓβ3δ3,

ρεγ 01ΐΓΐ»ΐυιη ^$υηι Βοιηίιιιιηι ηυδίΓηιη, οαί ςίοτϊα ίη $%ευΙα βαίευΐυπιιη. Απιεη.

ΛΟΓΟΣ Ζ'.

Μακάριοι οΐ ύριχνοηοιοί · ίτι αύζοί νΙοΙ θεοΰ

χΛηΟήσονται.

Της ίεράς τοϋ μαρτυρίου σκηνοπηγίας, ήν κατά

τον έν τω δρει παρά τοϋ θεοΰ δειχθέντα τύπον δ νο

μοθέτης τοις Ίσραηλίταις κατεσκευάσατο, πάντα μέν

άγιά τε χαΐ Ιερά καΟ' Ικαστον ήν, δια τω π-ρισ/οι-

νίσματι κατά τδ έντδς περιείληπτο ' τδ δέ ένδότατον

έν τούτοις άδυτόν τε καΐ άβατον ήν, "Αγιον άγίων

λεγδμενον · δεικνύσης, οίμαι, της έπιτατικής ταύτης

ίνοματοποιίας, τδ μή κατά τδ όμότιμον τοις άλλοις

μετέχειν κάκεΐνο τη; άγιότητος · άλλ' όσον διέφερεν

τοϋ κοινού κα\ βέβηλου τδ άφιερωμένον κα\ άγιον,

τοσούτον εκείνο τδ άδυτον των περί αϋτδ άγίων ίερώ-

τερόν τε καΐ καθαρώτερον είναι. Οΐμαι τοίνυν έγώ

κατά τδν αύτδν τρόπον, των έν τω δρει τούτω προ-

βειχθέντων ήμϊν μακαρυμών, πάντα μέν ιερά τε κα\

άγια καθ' έκαστον είναι, δια προλαβών δ θείος κατε-

σκεύασε λδγος ■ τδ δέ νύν τη θεωρία προκείμενον,

Αδυτον ώςάληθώς κα\ "Αγιον άγίων είναι. Εί γάρ τδ

Ιδείν τδν θεδν ύπερβολήν έν τω άγαθώ ούκ Ιχει, τδ

υίδν γενέσθαι θεού ΰπέρ πάσαν εύκληρίαν πάντως

ΟΒΑΤΙΟ VII.

Βεαίί ραάβα, ηχιοηίαιη ίρεϊ βΐϋ Ωεΐ νοεαΰιιηίητ'*.

8;>€ΓΪ 1681ΪΠΊ0ΠΜ ΐαΙ>βΓΠ3€υΓι , ςιιοιΙ Ιε^ϊίΙαίοΓ μιχία

(ΙεηιοιυίΓΟίαιη δίΐιί ίη ηιοηΐε 3 Πεο Γοπιι:ιηι Ιδπιε-

Ιί(Ϊ8 Γ3υηε3ΐυδ €81, οιηηί3 ηιιίιΙεπΊ εί 83ηεΐ3 ει δ»εΐ"»

δί^ίΙΙαίίιη 6Γ2ηΐ, (|ΐιχευη(ΐυε δερίίδ ίηΐι·ίη&εευ5εοη-

I) ΙιηβΙ)αιιΙυΓ; αά ϊηΐίηΐ3ΐη βυίειη ίη Ιιίβ ρβιίεπ» βεεε-

(18Γ8 3ε ρεΐΙ8ΐΓ3Γ8 (38 1)011 8Γ31, 83()Ι1β δϋΙΙΟί» 830-

είοπιιη ιΙίεευβΙιΐΓ; ίηάίεβηΐε, ορίηοΓ, ηαε αιηρίϊίΐ -

εβίίνβ ηοιηίηίδ ΓοΓηιβΙίοηο, π,υοό1 83 ρ3Γ8 ηοη βΐίβηι

ρ.ιπ ειιηι εχίεηβ εοηιΓιΐίοηβ ρβτΐίεερβ δβηεΓιίαΐί»

88581, 88(1 ΐ|ΐιαηΐιιηη άΊΠβιτεΙ 3 οοιηιηυηί βίςιιβ ρΓΟ-

Γ;ιηο εοηδεοΓηΙυιη βΐ 83ηε(υηι, ΐ3η(ο ϊ I Ια ρβΓδίηαε-

88853, φΙΟΥβ 3(ΙίΓβ 38 ρβηβΐΓ3Γβ Γ38 1101) 8Γ31, 8311-

01*18, ψιίοιίδ εΪΓειιηκΙβΙϋ 8Γ31, δβοιίοΓ ει ριιιίοι· εβ-

881. ΑιΙ εηιηϋεηι ίβίΐιιι· ιηυιΐυιη εχ Ιιίδ ηυ« ηοοίδ ίη

Ιιοε ηιοηιβ ρι·3βιηοηδΐι·3ΐ3β δυηΐ 1>βαΐϊιυ<1ϊπΊΙ)ΐΐ8, λγ-

ηίίΓΟΓ 880 οηιηία ςυίιίοιη 838Γ3 3ε 53ηεΐ3 βί^ίΙΙαΙίιη

ςυ36€υη(]ΐιο δΐιρεποΓ υίνίηιυ δεηηο εοιηροβηίΐ εί

ίίΒηηβνΊΐ : ςιιοά βυΐεπ» ηαηε εοιιίεηιρίβΐίοηί βίςηβ

εοηιηιεηΐ3ΐίοηΊ ρΓοροβίΐιιηι 831, άδυτον, ία" ββΐ, ίη-

έστίν · ποία γάρ βημάτων έπίνοια; τις έξ δνομάτων Ο 3εεε8$υηι ΓβνβΓ3 30 δαηείαιη εββε δαηείοΓηη». Ν»ηι

σημασία της τηλικαύτης έπαγγελίας τήν δωρεάν

περιλ*ψεται ; "Οπερ 4ν τις τί) διανοίιι νοήαη, ύπέρ

έκεϊνο πάντως έστ\ τδ δηλούμενον · έάν άγαθδν, ή

τίμιον, ή ύψηλδν όνομάσης τδ κατά τδν μακαρισμδν

τούτον δι' έπαγγελίας προκείμενον, πλέον ή κατά τήν

Ιμφααιν των δνομάτων έστ\ τδ δηλούμενον ■ ύπέρ εύ-

χήν ή έπιτυχία, ύπέρ ελπίδα τδ δώρον, ΰπέρ τήν

Βύιιν ή χάρις. Τί έστιν άνθρωπος ώς πρδς τήν θείαν

(ίύσιν κρινόμενος ; Τίνος είπω των άγίων φωνήν, δι'

3}ς εξευτελίζεται τδ άνθρώπινον ; κατά τδν Αβραάμ

γή κα\ σπόδος ■ κατά τδν Ήααΐαν χόρτος ■ κατά τδν

Δαβ\δ οϋδέ χόρτος, άλλ' έοικδς χόρτω. Ό μέν γάρ

λέγει, Πάσα σαρξ γ/:ρτος · ούτος δέ φησι ■ "ΑνθρίΦ-

πο<, ώσεί χόρτος ■ κατά τδν Έκκλησιαατήν ματαιό-

της ■ κατά τδν Παϋλον, ταλαιπωρία. ΟΤς γάρ έαυτδν

ό Απόστολος κατωνόμασεν, τούτοις άπαν κατοικτί-

ζεται τδ άνθρώπινον. Ταύτα δ άνθρωπος · δ δέ θεδς

»£; Πώς είπω τδ τί, δ μήτε Ιδείν δυνατδν, μήτε άκοτ)

χωρήσαι, μήτε καρδία λαβείν ; Ποίαις φωναϊς εξαγ

γείλω τήν φύσιν; Τί εϋρω τού άγαθοϋ τούτου έν τοϊς

γινωσκομένοις ύπόδειγμα ; Ποίας καινοτομήσω φω-

νά;, πρδς τήν τοϋ άφράστου τε καΐ άνεκφωνήτου ση-

μασίαν ; "Ηκουσα της Οεοπνεύστου Γραφής μεγάλα

περ\ της ϋπεοκειμένης φύσεως διεξιούσης " άλλά τί

ταύτα πρδς αυτήν τήν φύ ιιν ; "Οσον γάρ έγώ έχώρουν

δέξασθαι, τοσούτον είπεν δ λόγος, οΰχ δσον έστ\ τδ

"Μβ'ιΙι. ν, 9. "Οεη. χνιιι, 27. " Ιδα. χι., 6.

8Ϊ νί(ΙεΓ8 ΙΚίιιιι αϋ ηιιΙΐ3 Γ8 δΐιρεΓ3Γί ροΐεδί ίη 1)0110,

Ιίΐίηηι ΰεί ΟεΓΪ οηιηεππ ρίβηε 8ΐιρ8Γ3ΐ ΓεΙίείίαΙειη :

ΐ|ΐι;ειι;ιιη εηίπι νβΓΐ>0Γΐιιη βχεοξίΐηΐίο , (|ΐι;υη3ΐη εχ

ηοιιιίηίηυδ εοηΠβΙα ϋίμιιίΙίι:;ιΐίο ΙβηΐίΒ ρΓοηιίδβίοηίβ

υοηιιιη εοπιρΙεεΐεΐυΓ? Οιιοιίευηςυε νεΙιεπιεηΙίΟΓθ

ηιεηΐίδ ίηΐεηΐίοηε βΐίηυίδ εοςίΐβτεΓΪΙ, βιιρια ίΐίικί

ρΓΟΓδίΐδ 8δΙ ί(1 ηιιοιΐ δί^ιιιΠοαΙιΐΓ : δί Ιιοηιιηι, νεί

εΙΐ3Γυιη, εί ΗοηθΓ3η(1ιιηι, νεί δΐιοΐίιηε ηοηιίηβνβΓίδ

ίϋ (|ΐιοϋ }ιιχ(3 083ΐί1υϋίιιβη) Ηαηε ρετ ρΓΟίηίδ^ίο-

ηειη ρΓθρθ5ΪΙιιηι εβί, βπιρίίυδ ηιιηηι ρΓΟ δίςηίΐίεαίίοιίθ

ΊΗοΓυιιι ηοιηίηιιηι (Ιεεΐ3Γ3ΐ«Γ : δυρεταΐ νοίυιη ρπ>-

δρεΓ δηεοεδδΐΐδ εί (εΙίοί(3δ <\ιιχ εοηδεςιιίΙιΐΓ : δυρι·-»

δρβηι (Ιοηιιηι, *υρη Π3ΐυΓ3ηι μι·;ιΐί;ι εδί. Οπίιΐ ε$ΐ

Ίιοηιο δί ειιηι «Ιίνίικι ηαΐατα εοηρ3ΓεΐιΐΓ ? ειι]υδΐ>3ΐη

83ηεΙθΓυηι ρπιϊεπιιη νοεειη, ρεΓ (]ΐΐ3ηι ^βιιιΐδ 1)11-

πιβηυηΐ εχΐεηυ3ΐυΓ? δεειιηιΐηη) ΑϋΓ3ΐ)3ΐηυιη Ιεηα

3ε είηίδ'9 ; βεευηιΐιπη Ιδαίβιη 1'εηιιπ) ; βεειιηϋιιιη

Οβνίιίεη) ηε Γεηιιη) ηιιίϋειη, δειΐ δ'ιιηίΐε Γεηο εβί.

Ναη) ίΙΙβ φΐίιίβηι ιΐίείΐ : Οιηηϊι εατο (βηιιηι " ; Ιιίε

νεΓο 3ΪΙ : Ηοχηο ηιιαιί /'<·«μ «η ··' ; δεειιηάυιη ΕεεΙε-

δίβδίεη), ν3ηίΙη5β' ;3βουηάΊιηιΡ3υΙηη) ηαίββΓίβ εδί"*.

Οιιίοιίδ εηίιη βεΊρβυη) ΑροδίοΙυδ νεΓίιίδ (1εηοπ)ίιι;)ΐ,

Ιιίδ ιιηίνβΓδυπι ι,Ί'ππϋ ηπηοηιιπ) ηιίδβΐ'αΙυΓ. Ηκε

Ιιοη)(> : Οειιβ αιιίεη) ^ηίϋ 851 ? Ο^ιοηιοιίυ (Ικ.ιιιι

(μιίϋ, ευ]υ3 ηε νίιΙεηΗί ηυίιίειη, ηεε 3υι ιου« ρε; ει

ρ'ιεηηΊ, ηεςιιβ εθΓ<1ε εοηιρί'εΐιεηιίειιϋί ρυΐεδίαβ εϊΐΤ

11 Ρδ. χχχνι, 2. " ΕοεΙε. ι, 2. 03 I ϋοι·. χν, 19.
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ηιιίυυδ νοείηιΐδ εηυηΐίαίιο παίπταπι ? φιοιΐ \\ιι)ι\& Α δηλούμενον.

ί>οηί ίιιΙβΓ εα ςυχ ηη(α βιιηΐ βχβιηρΙϊΓ 61 βίιηΗϊ-

Ιικίίηεηι ίηνεηΪ3ηι? α,υβδ ηοτΜ Γοπηβΐκ) νοεεδ 3(1

δί£ηίΩε3η(1ιιηι ί(1 ςυο<1 υΐ ίηείΤβοίΙε εί ίηεχρίίεβ-

ϋίίβ βδΐ Ί Λυ ιΐίνί ιΐίνίικιιιι δειίρΙ(ΐΓ3ΐη ηΐ3$η3 <Ιι;

8ΐιρβι*η3 ιΐ3ΐιΐΓ3 εχροηεη(εη), ηιιίιΙ Ιιχε 3(1

ίρ&3ΐη Π3ΐυΓ3ΐη? (ΙυβηΙυηι εηίηι ε^ο ροΙβΓβπι ε3-

ρεΓβ, ία ιι 1 ιι ι ιι δεπρίυτβ άΊχίΙ, ηοη ςυβιιΐυηι εβί \ά

<\\χού $ϊ^ιιίΐϊε3ΐιΐΓ. Γι εηίηι εοηιιη α,υί Γ68ρ'ΐΓ3ηιΙο

20Γ1ΊΙΙ 3(1 $0 ΙΓ3|11ΙΙ1|, ΟυίδφΙβ ρΓΟ 63 (\11Χ ίη ίρ$ο

εβί εαρΛιίΙαΙε, 3ΐίυ$ ρΙιΐ5, ίϋυί νβΓΟ ηιίηυδ :ι.·π*

«ββυιηίΙ, ηοη ΐαπιοιι ίδ ψιί ιηιιΐΐιιπι ίη $6 ϋεΐίηεΐ

36Γ6ΙΙΙ, (ΟΐΙΙΙΤΙ ΪΠΐΓ» 8686 βίεηΐεΐΐΐυΐΐΐ ΓΡϋΡβϊΙ, 86(1 61

Ϊ8 6χ ΐο(ο (]ΐΐ3ηΙυπι ροΙβΓ3ΐ δυηιμδίΙ, 61 ΙοΙιιιτι 1101)

Π3ϋεΙ : Ϊ13 δ»ηεΙΧ (]υθ(]Ι16 δεπρΙυΓΧ (Ιβ ϋβΟ 56Γ-

Ώ; γάρ οί άναπνέοντες τδν άέρα κατά

τήν έν έαυτώ έκαστος εύρυχωρίαν, 6 μέν πλεϊον, ό

δέ έλαττον τοϋ άέρος άνέλαδεν · ού μην ό πολϋν έν

έαυτφ κατασχών τδν άέρα, άπαν τδ στοιχείον έντδς

έαυτοΰ πεποίηται, άλλά κα\ ούτος έλαβεν εκ τοΰ όλου

δσον ήδύνατο, κα\ τδ όλον έστίν ■ οϋτως καΙ αί της

άγιας Γραφής θεολογίας αϊ παρά των τω άγίω Πνεύ-

ματι θεοφορουμένων ήμΣν έκτεθεΐσαι , πρδς μέν τδ

ήμέτερον της διανοίας μέτρον, ύψηλαΐ κα\ μεγάλαι

χα\ ϋπέρ πάν είσι μέγεθος · τοϋ τε αληθινού μεγέ

θους ού προσαπτόμεναι. Τις έμέζρησε, φησ\, τύτ

οϋρανύτ σπιθαμή, χαΐ τ!χ χειρΧ τύ νδωρ, καΐ χα-

σαν τ^γ γίχτ βρακί ; Όράς την μεγαλοφυΐαν τοϋ τήν

δφραστον διαγράφοντος δύναμιν; άλλάτί ταϋτα πρδς

-δ δντως δν ; Μέρος γάρ τοι της θείας ένεργείας έν

ηιοιΐ68, ηιιϊ ηοΙιΪ8 30 ίΪ8 <]υί 83ηε(ο δρϊπΊιι 3Γ03ΐΐ Β ταϊς τοιαϋταις μεγαληγορίαις, δ προφητικός ένεδεί ·

6Γ3ιιΙ εχρΟδίΐί 8ΙΙΠ[, 3(1 ΠΟδίΓΧ ιικ'ΐιΐίϋ ψι'κίειιι ΠΙΟ

άΊιηι 8υΙ)1ίιη68 γι Γηϊζΐιί 8υηι , αίφιο ϊάβο ΜίμεηηΙ

οηιηειη ιηβςηίΐιιυΊηειη, βεα" νβΓ3πι ιη3£ΐιίΐιιό!ίηεπι

ηοη »88επ,ιιιιηΐιΐΓ. (}ηϊι οοΆηιη , ίηηιιίι , ραίιηο άχ-

χηεηιη» αϊ, α κιαπκ αηιιατη , εί οηιηειη Ιετταηι

ριιαηο ? Υίιίοδπο ιιι:ι.ΊΐίΠ( ;\ νβι·1ι» ϋβϊΟΓΐοβηΙϊβ ϊηβχ-

ρΐίεηΐιίΐεπι ροΐεηΐί3ηι? δβ(1 ςιιίϋ Ηχε αά ίά (\αοά

ΓβνεΓϊ εβ(? Ναηι ρβΓίειη αΐϊηυ.ιιη (Ιίνίηχ βΙΤιείεηΐίχ

(3ΐίΙ>υ8 η>ίψηίΙϊ>·ΐ* νει·1»Ίκ ββΐ'ηιο ρΓορΙιβΙίειιβ ίικίί-

ι-3νϊΐ: ΐρ83πι νβΓΟ ροίβηΐίβπι ηηϋβ εΓΠεϊβηΙΪΛ βχβΐ-

81ΪΙ (ηε (|υϊ(1 (Ιΐεπηι ιΐε ηαίικβ υηιΐβ ροΐεηΐϊβ ρτο-

εεάϋΐ), ηβςιιε ϋίεεηϋο εχρΓεββϊΙ, ιιεηυβ εχρι*ε88ΐιηΐ8

ΓιιβΓ»ΐ : ηικη εΐίηηι 8βπηοιιε ΓερΓεΙιεηάίΙ εο« ηιιΊ

(|ϋΊΙ>υ8(ΐ3ηι εοη]εεΐιΐΓί8 ϋίνίηυηι Νυηιεη ηιι.ιβί 3(1

ξατο λδγος · αύτήν δε τ$]ν δϋναμιν άφ' ί,ς ή ένέργεια,

ίνα μή εΓπω τήν φύαιν, άφ'ής ή δύναμις, οϋτε εΐπεν,

οδτε έμέλλησεν · άλλα χα\ χαθάπτεται τζ) λύγο των

στοχασμοϊς τισι τδ θείον ά-ειχονιζδντοιν, ώς έκ προ?-

ώπου τοϋ θεοϋ τδ τοιοΰτον διεξιών · Τίη με Ομοιώ

σατε ; λέγει Κύριος. Τήν Γσην δέ συμδουλήν καΐ 6

Εκκλησιαστής τοις ιδίοις έγκατατίθεται λίγοις, Μη

σπενσχις έξετεγχεΪΓβήμαζρόχρΌσώποΐι τονβεοϋ ·

δτι ό θεός έτ τφ ονρανφ άνω, χαΐ σν έπϊ της γης

κάτω' δειχνϋς, οΤμαι, διάτήςτών στοιχείων πρδς άλλη

λα διαστάσεως, δσω τψ μέτρω ή θεία φύσις των λογι

σμών γηΊνων ΰπερανέσζηκεν. Τούτω μέν τοι τφ τοι-

ούτω χα\ τοσούτω πράγματι, δ οϋτε ίδεΐν έιτιν, οΰτε

άκούσαι, οϋτε λογίσασθαι, ό άντ' ούδενδς έν τοις οϋσι

ιιιηθΓ3Π(Ιο εχρΓίηιυηΐ, 3ΐ<]ΐιε εΓΓιη§υηΐ, Οηςυβιη λελογισμένος άνθρωπος, ή σποδδς, δ χόρτος, ή ματαιο-

βχ ρεΓδοηΒ Πεϊ 13ΙΪ3 νοΓΐ)3 ρΓοΓεΓβπί : 6'μι ηιε α$·

χϊηιϊΙαιΐί»? άϊο'Λ ϋοηιίηιιβ ·*. ΙίΙειη νεΓο εοηδϊΐϊυιη

Κεεΐ68Ϊ38(68 <ι ιι οι ι ιι ο ίη 8ΐΜ8 ροηίΐ βεΓίηοηίϋυβ : Α"β

/«5</;ΐίί α([αη ΐ'βΓίκηι αιιίί [αάεηι Ωεί. φιυηίαιη

ΰειιι ίη εαείο ηιγτα, εί (ιι \ηΐ€ττα ϊη(τα : οβίεη-

ι3εη8, ορίηοΐ', ρεΓ εΙειηειιΙοΓυιη ηΐι ίηνϊεεΓη (1ί8ΐ3η-

Ιί3ΐη, (μκΊπΙορεΓε όίνϊιο ηαίιιτ» ΙεΓΓ6ΐΐ38 8ΐιρεΓεΙ

οο^ίΐ3(ίοιιε8. Ηυίε Ιαιηβιι (3ΐί 3ε ΙβηΙχ η·ί, (ιιγ.ίιιι

ηβο,υβ νίιΙεΓβ, ηε<|υβ βυϋίΓε, ηεΐ|ϋβ γμ ι ίππο ρεΓρεη-

(Ιβΐβ ΙίεεΙ , Ϊ8 ςυί ρΓΟ ηίΐιίΐο ίη Γεοιΐ8 υηϊνβΓ8Ϊ8

ΐ'βριιΐβΐυβ ε8ΐ ηοηιο, (|ΐιί ειηϊβ, (]υί Γεηυηι, φπ νπ-

ηί(38 Μΐ,ΌοηείΓηΐυΓ, αΐηιιείη Ιοειιιη ΓιΙϋ αββυιηί-

Ιιιγ 3 ϋεο Γειιιηι ιιηίνβΓ83Γυιη. Ουχ βπιΐίβτυηι

της, οίκειοΰται, ε!ς υίοϋ τάξιν παρά τοϋ θεοϋ τώ·>

δλων προσλαμβανόμενος. Τϊ της χάριτος ταύτης έστιν

εϋρεϊν είς εύχαριστίαν έπάξιον ; Ποίαν φωνήν, ποίαν

διάνοιαν, ποίαν ένθυμήσεο>ς κίνησιν, δι* ήν τήν της

χάριτος ύπερβολήν άνυμνήσει ; έκβαίνει τήν έαυτού

φύσιν ό άνθρωπος, άθάνατος έκ θνητού, και έξ έπική-

ρου άκήρατος, και έξ έφημέρου άΐδιος, καν τδ δλον

θεδς έξ άνθρωπου γινδμενος. Ό γάρ θεοϋ υίδς γενέ

σθαι άξιωθεΐς, έξει πάντως έν έαυτω τοϋ πατρδς τδ

άςίωμα, χαλ πάντων γίνεται των πατρικών άγαθώυ

κληρονόμος· ώ της μεγαλοδωρεά; τοϋ πλουσίου Δεσ-

πδτου ! ώ της πλατείας παλάμης ! ώ της μεγάλης

χειρός ! ήλίχα τών άπορ^ήτων θησαυρών τά χχ-

βεΐίο Ιιιιίο. 1)Γΐκ;[ίϋϊο ρ:)Γ ίηΤβΠΪΓΐ ροΙοβΙ ? ο,πχ νοχ, ρ ρίσματα ! Εϊς τδ όμότιυιον έαυτώ σχεδδν τήν έξ άυ.αρ-

(|ΐιχ 8εη(εηΙΪ3, «|υΪ8 εο^ίΙηΐΊοηίδ ιηοΐιΐδ, π,ιήΐκΐδ ίη- τίας άτιμωθεϊσαν φύσιν ΰπδ φιλανθρωπίας άγει.

8υρ6Γ3ΐ>ΊΙε οεηβΜείυιιι οεΙεΙ)ΓεΙυι·? Εχεεάϊΐ ηοηιο Εί γάρ δπερ αϋτός έστ ι κατά τήν φύσιν, τούτου τήν

8υαη> ΐρδίιιβ η3ΐυΐ'3ΐη, ΐιιιιτιοΓίαΙίβ εχ ηιοΠιιΠ ; βχ οικειότητα τοις άνθρώποις χαρίζεται· τ£ άλλο, ή*

ΙϊββίΙί ;ιΙ([ΐΐ6 63(1υεο, ίηΙβ^εΓ ει ίηεοΓηιρΙυβ ; εχ ούχ'ι δμοτιμίαν τινά διά της συγγενείας κατεπαγ-

άίδπο 3ΐ(]ΐιε (ειηροΓβπο, βειηρίΐεπιπδ ; ίη 8υιηπΐ3, γέλλεται;

(Ιευδ εχ Ηοιηίηε εν3ΐΐ6Π8. Ν.ιιιι ειιηι ι!ίςηυ$ ΙιβΙιίΐιΐδ βίΙ, (]ΐιί Γιΐίυδ Πει Γΐ3(, «ΙίςηίΙαίβτη ρ.ιΐΓΪδ ίη 8ε$ε

ρτοΓδϋδ Ιι;ι1)ιΊ)ίι, αΐηιιε οπιιιίιιιη ραΙοηιΟΓίιηι 1>οιιθΓΐΐΓη Ιιχιεβ εχδίβΐίΐ. Ο ϋίνίΐίδ ΰοηιίηί η&ριί&.

< Λΐη ΙΐΓ^ίΐΙοηειη! Ο Ι.ΐΓΐ,'βιιι βΐ υοβί'εηι ριίαοιη] I Ο ηιβςηβιη ηληοαιΐ ηιΐίβΐί 3Γε3ηοΓυηι ιΙιεδβυΓοηιΐιι

δυηι (Ιοη3 ? Ιη ρβτεη) ρΓ(ΐρβηιο>1υιη 3ΐηυβ ϊρδβ 6δΙ Ιιοηοηβ εοιΐ()ί(ίοηειη Ιιυηΐ3ηίΐ3ΐ6 αιΐ Ιιιείιΐϋ, Μία·

Γηπι ρΓηρίεΓ ρεεεβίιιηι ί^ηοιηίιιί» ηοΐ3ΐ3ηι 3ΐ(|υε (1εΚοη68ΐ3ΐ3ΐη τεείρίΐ. >'.πη δί ί·]ΐϋ (]υθ(1 ίρδβ εβί

ρΓορϊηςυίΐπίειιι ει ηεεεδδίίικίίηεηι ηοηιίιΓώυδ ΐ3Γ{;ίΙυΓ, ηυηηυίά βΐίυά 3ΐ(]αε ρ3Γεηι ηιιηιηιίαπι ηοηοη»

εοηϋϋίοηειη ρεΓ εοςηιΐίοηβηι ρο1ΙίεεΐιΐΓ?

·ν Ιδ3. χι., 18. ·»·" Εεείε. ν, I.
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Τδ μέν οδν Ιπαθλον τηλικοΰτον 4 δέ άθλος τίς ; Α Αε ρπκηιίιπη φΐί<1επί 66«3ηιΙηίδ ΙαηΙυηι οβί :

Έάν είρηνοποιήση , φησ\ , τϊ} της ύποθεσίας χά-

ριτι στεφανωθήση. 'Εμο\ δοκεΓ χα\ το έργον έφ' ψ

τδν τοσούτον μισθδν έπαγγέλλεται έτερον δώρον είναι.

Τ£ γάρ ε!ς άπόλαυσιν των κατά τον βίον σπουδαζομέ-

νων της ειρηνικής έστι τοις άνθρώποις γλυκύτερον

ζωής ; ότιπερ αν εΓπης των ήδέων κατά την ζωήν, ειρή

νης χρήζει το είναι ηδύ. Ε! γάρ πάντα εΓη, όσα κατάτδν

βίοντετίμηται, πλούτος, ευεξία, γαμέτη, παίδες, οικία,

γονείς, ύπηρέται, φίλοι · γη, θάλασσα, τοις οίκείοις

έκατέρα πλουτίζουσα · παράδεισοι, θήραι, λουτρά,

παλαϊστραι, γυμνάσια ■ τρυφητήριά τε κα\ ήβητή-

ρια · καΐ πάντα, οσα έστ\ της ήδονής έφευρήματα*

προσκείσθω τούτοις τά ήδέα θεάματα, κα\ τά μουσικά

άκροάματα· κα\ εΓ τι αλλο δι' ου τοις τρυφώσιν ό

οβχίαιηβη νβΓΟ α,ιιο<1? 8ί Γοβπβ ρίοίΒειίδ, ίηφιίι,

βϋοριίοηίδ (Ιοοογο οοι·οη3ϋβι·ίδ. ΜίΙιί εΐίβηι οριιβ

ίρδίιηι ρτορίοΓ ηυοά ΙαηΙβηι ηιείΌεάεπι ροΐΐίοείυι*,

ίΙΙβπιιη (Ιοηιιηι εδδε νίύεΙυΓ. (}ιιί(1 βηϊσι ηοπιίηίουδ

εχ ϋδ τείιυδ ςιιίΐΗΐδ Γγμϊ αιςυβ ροΐίτΐ δΐιιϋεηΐ

νίΐα ρβείΓιεα άυΐοίυβ ββΐϊ Ουο^ουηςαε ηοηιίηβνβ-

ΓΪ8 εχ ίίβ Γβϋυβςυχ Γβί ϊη νίΐβ βυανββ ει ίυουη-

(Ι,χ 8υηΙ, ρηεβ οριιβ ΙιηΙιρΙ 3(1 ηοο υΐ ]υουη<1ϋηι

βΐ(. >3ΐη ίΐ οπιηΊ» βυρρείβηΐ, αιιχουηφίβ ίη νίΐ3

ηΐ3§ιιίΓιιιηΐ βΐηπε Ίη ρτβΐ'ιο $ιιηΙ , οΊνΐΙίχ, 1>οη»

ν&Ιείιιάο, αχοτ, ΠΙ>θγϊ , άΌηιυδ , ρβΓβηΐββ , πιίηί-

δίΓΪ, 3111101 : 18ΤΓ3, Π13Γ8, ρΓΟρΓΪίβ ρΓΟνεΐΙΙίϋΙΙδ 81

Ιιοο ει ίΐΐα (Ιϊίαιίδ : ΙιοΝί 3ηιη;η'ι, νεΐ)3ΐϊοηε$, Ιανα-

ΟΓ», ρ3ΐ3?8ΐΓΧ, £γιηη3δί3 : 1οο3 (ΙεΙίοϋβ ει νο!πρΐ3ΐί-

{ϋος ήδύνεται. ΕΙ ταύτα μεν εΓη πάντα, τδ δε της ™ 1>υδ εαρϊεικίίδ εχεΓοεικΙπεςβε ριιΐιί άε8ΐίη3ΐ3, 31

ειρήνης άγαθδν μή παρή, τί κέρδος έκείνοιν, πολέ

μου των άγαθών την άπόλαυσιν έπικόπτοντος ; ούκοΰν

ή εΙρήνη αύτη τε ήδεΐά έστι τοις μετέχουσι, κα\

πάντα καταγλυκαίνει τά έν τψ βίω τιμώμενα. Αλλά

χίν τινα συμφοράν κατά τδ άνΟρώπινον έν ειρήνη

πάθωμεν, άγαθώ τδ κακδν συγκεκραμένον £2ον τοις

πεπονθόσι γίνεται ■ πολέμου δέ τήν ζωήν συνέχοντος,

άναισθητοϋμεν τρόπον τινά πρδς τάς τοιαύτας των

λυπηρών άφορμάς. Υπερβάλλει γάρ ταϊς άλ,γηδόσι

τά καθ' εκαστον ή κοινή συμφορά. Κα\ ώσπερ οί

Ιατροί περ\ τών σωματικών λέγουσι παθημάτων, εΕ

δύο κατ' αύτδν έν Ιν\ σώματι πόνοι συμπέσοιεν, τοϋ

ύπερβαλλόντος μόνου τήν αΓσθησιν γίνεσθαι · λαν-

θάνειν δέ πως τοϋ έλάττονος κακοΰ τήν άλγηδόνα,

ςυε οποία α,υββευηςυβ νοίηρίαΐίβ ίηνεηΐβ βυηΐ :

Ιιυο 3(1]ίοΪ3ηΐυΓ }υουη(]3 8ρεοΐ3ουΐ3, βίςαε ηηίδϊοβ

30Γ03Π1313 , 30 81 ςΐΐίά 681 βΐίυΐΐ ρβΓ ψιοά 0ε1ϊ(Ί38

βεοίβηΐΐΐιυε νίΐ3 βυβνίδ εχδίβιίΐ : δί η*ο ςυίάειη

οηιηΪ3 βυρρεΟηΙ, ρβοΐδ νεΓΟ βοηιιιη ιιοη 3άΥιΙ, ςυοά

ίΙΙαπιηι γοπιπι Ιυεηιπι βδΓί ηυίά 1113 ρι-οδίιηΐ, ΙιεΙΙο

(|ΐιοιηίηιΐ6 Ιιοηίδ Γπιβιηυι· ϊηιρθ(1ίοηΙε? Εγ^ο οιιηι

ϊρ83 ρ3χ ΓπιβηΐΊΙιυδ ]ιιοιιιΐ(ΐ3 βδΐ, Ιυπ» οηιηϊ3 ςιιχ-

ουηηυε ίη νϊΐ3 οοΙυηΐιΐΓ, εχρεΙυηΐιΐΓ, ει ίη ρτβΐίο

8πηΙ, άυΐείι οίΐϊοίΐ αΐηιιβ ^υοιιηάα. ΟυϊιιεΙίβιη βί ςιι»

ηιοΓβ ηυπιβηο ηοΐΐϊι ίη ρβοε 03ΐ3ΐιιΊΐ3$ βοοίϋβΐ,

Ιιοηο ηΐ3ΐυηι οοηΐεηιρεΓ3ΐυπι Ιενίυβ βο ΙοΙεπιΐυ (α-

οϋίιιβ, ςιιίΐιυδ 3οείάίΙ, είδϊβΙΊΙ ; ΙιεΙΙο τβΓΟ νίΐ3ΐη

^ ρΓεηιεηΐε, βοηβιι ςυοάβηιπιούο βάνει-βιΐδ ε]υ8ΐηο(1ί

3ΐβΓΐ)3Γυπι Γ8Π1Π1 03808 03Γ8011Ι8. Οοηιπιυηίδ βηΐαι

03ΐ3ηιΊΐ3δ άοΙοΓβ βυρβΓβΙ ιηοοιηπιοίίη βΐη^αΐοηιπι.

Αο (|ΐιβηΐ3(1[ηο(1ιιιιι χηβϋΐοϊ ύο εοΓροηβ ίηοοηιιηοάίι

ύίουηΐ, οιιηι άυο δίπιυΐ ίη υηο οοΓροΓβ πιοιΙιΊ οοη-

ουΓΓβΓΪηΐ, δοϋυβ βχβυρβΓβηΓιβ δεηδυιη εχβίβίβτε, 30

1316Γ8 ςυοιίοπιιηοίΐο ηιηϋ ίηίεΓΪοπδ (ΙοΙοΓβηι, ίηι-

ηιεη83 βίςυε ίηδυρεΓβΙιίΙί ηιβ^ηίΐυϋίηε ρΓΧτβΙεηΐίι

εεΐϊΐυιη ; ίΐίιίειη ίηεοηιηιοιίβ ΙιβΙΙί 6ΧβυρβΓ3ηΓι>

388Γΐ)ίΐ3ΐ6ΐη εΙΏοίυηΙ, ιιΐ ρΓορηββ οβίβηϊΐαίει Ιιο-

ηηηεδ βΐη^υΙ&Γββ ηοη βεηΐίβηΐ. Ουοά β! »ά ρΓΟ-

ρήοΓυιη ίηοοπιηιοιΙοΓυπι ββηβυιη βηίηιυδ ηυοάαιη-

ιιιοάο ΙΟΓρεΙ οοηιηιυηϊΐιυδ Ιιείΐί ηιαίίκ οοηβίεηιβιυβ,

ςυοιηο(1ο νοίυρίβΐίβ βεηβϋ ΓηιβΙιΐΓ ? υΐιί 3ητΐ3 ει

εςυί ; υΐιί ΓβΓπιαι αουΐοηι ει Ιυϋϋ βοηβηδ ; υΐιί

τή έπιβολη τοϋ έπικρατοΰντος έκκλεπτομένην οϋτω

τά τοΰ πολέμου κακά τοις άλγεινοϊς ύπερβάλλοντα,

πρδς τάς ιδίας συμφοράς άναισθήτως έχειν τοϋς καθ'

Εκαστον παρασκευάζει. Εί δέ πρδς τήν τών κακών

τών ιδίων αΓσθησιν άποναρκα πως ή ψυχή, τοις κοι-

νοΓς τοϋ πολέμου κακοϊς έκπεπληγμένη, πώς τών

ήδέων αΓσθησιν ίξει; Πού δπλα κα\ ίπποι, και τε-

θηγμένο; σίδηρος, κα\ σάλπιγξ ήχοΰσα ; κα\ φάλαγγες

τοις δόρασι φρίισουσαι, κα\ άσπίδες συνερειδόμεναι,

καΙ κράνη τοις λόφοις φοβερώς έπινεύοντα, συμ

πτώσεις, ώθισμοί, συμπλοκα\, μάχαι, άνδροκτασίαι,

φυγαι, διώξεις, οίμωγα\, άλαλαγμο\, γη τοις αϊμασιν

ύγραινομένη, νεκρο\ πατούμενοι , τραυματίαι κατα-

λππόμενοι, κα\ πάνταδσαέντοΐς πικροϊς έστι τοϋ πο

λέμου συμπτώμασιν; άρα ό έν τούτοις ων σχέσει ποτέ Ο ρΐιαίαη^βδ 1ΐ38ΐί8 ίηΙιΟΓΓΟδοεηΙβδ, εί δειιΐβ οοΐΐίβ-

πρδς τήν τοϋ εύφραίνοντος μνήμην τδν λογισμδν ΰπο-

κλϊναι ; Εί δέ που και ύποδράμοι τήν ψυχήν μνήμη

τών ήδίστων τινός 1 ούχ'ι προσθήκη γίνεται συμφοράς

έν τω τών κινδύνων καιρώ ή τών φιλτάτων ύπόμνησις

τδν λογισμδν ύπελθοϋσα; Ούκούν ό μισθόν σοι διδούς,

εί τών κατά πόλεμον κακών χωρισθείης, δύο σοι κε-

χάρισται δωρεάς. "Εν μεν γάρ έστι δώρον τδ ξπα-

Ολον ■ έτερον δέ δώρον αύτδς ό άθλος. "Ωστε κα\ εί

μηδέν τω τοιοϋτω κατ' έλπίδα πρόσκειτο, αύτή δι'

έαυτήν ή ειρήνη πάσης άν ήν τοις γε νούν Ιχουσι

προτιμοτέρα σπουδής. 'Εν τούτω τοίνυν έ*στι τήν

τής φιλανθρωπίας ύπερβολήν έπιγνώναι , ότι τάς

αγαθάς άντιδόσεις, οΰ πόνοις και ίδρώσιν, άλλ' εύπα-

βείαις τρόπον τινά χαΐ θυμηδίαις κεχάρισται- εϊπερ

ΓεηΙΪ3 δουΐίβ ; υΐιί ^Ιεχ οπδΐί» αά ΐεΓΓΟΓβπι οοηι-

ροδίΐίβ ηαΐ3ηΐεβ ; υΐιί εοηΟίοΙυβ, ΊιηρΓεδδίοηεβ, ηια-

ηυαιιι οοηίεΓίίοηεβ, ρΓθεϋα, 03?ϋε», Γυ^χ, ρεί'δεου-

Ιίοηεδ, κβιπίΐυβ, υΐυΐβίαβ ; υΐί 18ΓΓ8 βαη^υίοβ πιβ-

(Ιεΐ ; ηιοΓίυί οοηουΙοβιιΙυΓ εί οΙιίοτυηΐυΓ , βαυοϋ

ύεΐ'εΙίηςυυηΙυΓ, 3ΐ<]υε οπαηΪ3 βιιηΐ ςυχοιιηςυε ίη

3δρβΓ0 ΙιεΙΙο βοείϋβΓβ βοΙβηΐΤ ηυηςιιΐϋ ίη Ιιίβ Γε&υβ

οεουρβίο οΐίυηι υηςιιβιη βιΐι, οο^ίΐΗΐίοηεηι »ά Γβί

3ΐίου]υ8 ]υουη<1» Γοοοηΐβΐίοηεπι εοηνεΓΐειι<1ί 1 ηυοά

8Ϊ ςυαηάο αηϊιτιυιη ευ1)β3ΐ βΐϊαπι 3ϋου]υδ Γβί ]υουη-

άίδ3ίπΐ8β ηιειποτίβ : ηοηηε Γ8ΓθΓ(1αΐίο εοβπδδίπιο-

πιηι ίη ΐετηροΓΟ ρεΓίευϋ εο^ίΐαΐίοηοπι δυυίεηι,

36888810 03ΐ3ΙΙΐίΐ3ΐίδ Πΐ? Εγ^Ο ηΐΐί 1ΙΙ8Γ06(1θΠ) Ιίΐΐί

ρΓοροηίι, δί 3υ ίηεοπιηιοιίίδ ΙιεΙΙί ιέ βοβίίηυβτϊ·,
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<)υο ΙίυΊ όΌη3 Ιβιριυτ. Νϋΐη υηυιη ςυ'κίειη (Ιοηυιη Α τδ κεφάλαιον των εΰφραινόντων ή ειρήνη έστίν, ήν

«81 Ίρβιίιιι ρΓΧίΏΪυπι ϋθΓΐ3ηηηΪ5, 3ΐΙειυηι νοΓΟ ίρδίιπι τοσαύτην έχάστω παρείναι βούλεται , ως μή μόνον

00Γΐ3ΐιιειι. Ιιβςυβ $ϊ ηυΙΙβ ει Γβί βΐϊαιη δρεδ ρΓορο- αύτ&ν έχαστον ϊχειν, άλλ' έκ πολλοΰ τοΰ περιόντος

8Ϊ13 68861, ίρδβ ρΓορΙβΓ 8β ρβχ εοπίιΐίβ ςυΊόειη χα\ τοις μή Εχουσι νέμειν.

Ιιοιηίηίοοδ ρΓΚ εχιεπδ Γε1)ϋ3 οιηηϊϋαβ ευρίϋβ εχρείεηάα 3ΐι{ΐιε 3ηιρ1εεΙβηά3 68861. ΡβΓ Ιιοε ϊ^Ίΐυΐ'

ϊιΐδΐιρβΓϋΙιίΙειη ιηη^ηϊΐυάϊηεπι Ιιηιηβηίΐβιίδ β^ηοβοβΓβ Ιΐεεί, ηυοϋ ηοηβδ ΓβηιυηεΓβΙϊοηβϊ ηοη ΙϊΙχηί-

1)ΐΐ8 3ο δυϋοπϋυδ, βεϋ «Ιβΐϊοϋβ εΐ αιιΊιηϊ ο1)Ιεεΐ3ΐϊοηΊ1)ΐ>8 ςυοιίϊΐηηιοϋο Ιατ^ϊΙαΓ ; δί πιο<1ο βχηΐΙβΓβηΓιυιπ

Γεπιπι εβρυΐ 681 ρβχ, ςυβηι Ι3πι πιιιΐιβηι επΊςιιε δυρρείεκ νιιΐΐ, υΐ ηοη ηιοάο ςιιίΐίυβί ϊρδβ ββηι Ιιβ-

1)681, 60(1 εχ ιηυ!ΐ3 δυρεηΊυίΐβίε ηοη Ιΐ3ΐ)βηΐίοηδ ςηοςιιε ίπιρβΓίίβΐιιι·.

Ββαιϊ εηϊιη, Ίηα,ιιΐΐ, ρααβα. ΕδΙ βυιεπι ρβοίίίουδ Μακάριοι γάρ, φησ\ν,ο! ειρηνοποιοί. Εϊρηνοποιδς

15 ςυί ραεεηι βΐΐβι-ΐ α^ΐ; 31 ηεηιο ρπεοεΓβ 3ΐΐβπ

ρο88ΪΙ ία* αηοά ίρββ ηοη ΙιαΙιεαΙ. Υ'υΙΙ ΊρΙιΐΓ Ιβ

ρηοΓβοα 658β ρΐεηυηι ρ»οΪ8 1>οηοπιιη, άειηυ'ε νβπ)

ρΐ'35υβΓβ ΊηοΊςεηΐίυυδ 6]υ8ηαο<1ί ηοηΐ. Νβο. νβι·ο

δέ εστίν 6 είρήνην διδοϋς 4λλω· οΰχάν δέ τις έτέρω

παράσχοιτο, 8 μή αύτδς Εχει. Βούλεται τοίνυν πρό·^ε-

ρον εΐναί σε πλήρη τών της ειρήνης καλών, '.ΐθ'

ούτως όρέγειν τοις ένδεώς Εχουσι τοΰ τοιούτου κτή-

ίΐΐιηίδ ειΐΓΪΟδβ ηιΊΙιΐ 0Γ31ΪΟ ϊη ρι·ηΓιιηάο ΙίΙοηΙεηι β μοτος. Κα\ μή λίαν τήν διά βάθους θεωρίαν περιερ-

βρεειιίαΐίοηεηι ΟΜμιίπα. δηΠΊοίΙ οηίιη ηουΊδ 3(1 οοηϊ

:ιεςυΪ5Ίΐίοηεη] ειΐαιη Ϊ8 αυΊ Ίη ρΓΟίηρία ε8ΐ ΊιιΙεΙ-

ΙεεΙϋδ. ΒβαΙϊ ρααβα. Μυΐίοπιη) ηιΟΓϋΟΠίηι ειΐΓ3-

Ιίοιιβιυ δεπηο οχϊ$υο ΠΜΐιειΙίο ρπυϋπΐ, ρεΓ οοΙΙε-

οϋοηβηι 1ΐ3ΐιε ει νοεεηι {ίεηεΓβΙεπι δίηβοΐ3Π3 3ε

53εεΪ3ΐϊ3 εοιηρΓε!ιεη(1εη8. ΟυΊό" ϊίΐ ραχ ρπιηοοι

€0ΐΐ8ίι1εΓεηιυ8. .Οπκΐ ;ιΓπι<Ι ςαηηι ευηι άϊΐεείϊοηε

εβη]υηεΐ3 ;ο1ν<τ«ηδ ρορηΚίΓβιιι εΐ ρΐΌχίιηιιιη 30ε-

εΐϊο ηιυΐυ3? <_> 1 1 ί 1 1 ίβίΐιΐΓ εδί Ίά , α,ιιοιΐ ιΓιΙοοίίοηί

εχ 3(1νεΓ80 ί(ΐΐε11Ϊ£3ΐυΓ? οιίίιιπι, ίτα, εχοβηιίεδεεη-

ΙΪ3, ϊηνί(1ί3, ίιψίΓίηιπιπ ΐεηβχ ηιεπιοπβ, βΐιηιιίαΐίο,

03ΐ3ΐΌί(35 ηκριε εΐβιίεδ Ιιβίΐί. Υϊϋβδίιβ 3(ΙνεΓ8ΐΐ8

<|ΐιοΐ ει α,ιιβίεδ ιπογ1>05 ςυ38Ϊ ρΓχηιυηϊβηδ τειιιε-

(Ιίιιηι ιιπ3 βί! νοχ? Ναηι ρ»χ ειιί(|υε εηυηιει-αίοπιιη

γαζέσθω δ λόγος· αΟταρχες γάρ ήμΐν εις άγαθοδ

χτησιν, χαΐ τ6 πρίχειρον νόημα. Μακάριοι οΐ εΙρτ{-

γοποιοΐ. Πολλών άρ^ωστημάτων θεραπείαν 6 λόγος

έν όλίγω χαρίζεται, διά της περιλήψεως ταύτης χα'ι

γενιχωτέρας φωνής έχπεριλαβών τά χαθ' ϊχαιτον.

Τ£ έστιν ή ειρήνη πρώτον νοήιωμεν. Τί Αλλο, !|

άγαπητιχή τις προς τδ όμόφυλον συνδιάβεσις ; τί ουν

έστι έξ ένα-ηίου τη άγάπη νοοϋμενον; Μίσος, όργή ,

θυμδς, φθόνος, μνησικακία, ύπόχρισις , ή κατά πόλε-

μον συμφορά. Όρας όσων και οΓων άρ\ίωστημάτων

άντιφάρμακόν έστιν ή μία φωνή; Ή γάρ είρήνη

κατά τδ Γσον έκάστω τών είρημένων άντιχαθίσταται,

και άφανισμδν τ:οιεΐ τοΰ κακοϋ τη έαυτής παρουσία.

Ώς γάρ ϋγιείας έπ;λα6οϋσης ή νόσος εξαφανίζεται.

ιικιΐυπιπι εχ 3ϊςιιο Γερυ^ηβΙ ει 3θ"ν8Γ83ΐυΓ, 8ΐιϊ(|υε Ο και φωτ&ς φανέντος ούχ υπολείπεται σκότος - ούτως

ρΓΧββηΐία 3ΐιο1ίιίοηεηι ηιβίί ρΓ%5ΐ3ΐ. ϋι οηίιη βα-

ρβΓνεηίεηΙβ ββηϊΐαΐβ, ιηοΓουβ οναηβδοίΐ, 3ε Ιυοβ

3ρρ3ΓεηΙε, ΙβηβΟΓΧ ηοη ΓβΙίηςυαηίαΓ : Ϊ13 ευιη ραχ

3μρ3Γυεηΐ , κοΙναηΐυΓ οιηηία ηυχ εχ εοηΐΓβΓΪο

ϋοηϋϊηΙυΓ ϊηεοηιηιοϋ3. Ηοο νεί'ο ηυίηΐυιπ 8ΪΙ ηο-

ηυιη, ηίηϊΐ ορΐηοΓ ορυβ 6550 ρβΓββςαί θΓ3ΐϊοηβ; Ιυ

ίρββ ρεΓ Ιβ Γβρυΐβ βίςυε ρεΓρεηάε ςιιαϋδ βϊΐ νϊΐ»

βΟΓυιη ι|ΐιϊ ηιυΐυίβ οιΐϋβ αίςυο βυβρίείοηϊουβ 1ϊ1)ο-

ΓβηΙ, αυοΓίιιη οοευΓβυβ ςυϊίίειιι βίςυβ εοη^Γεβευβ

ϊηίαιιβίί , 3ϋοηιίη3ΐ)ί1ί3 ααΐεηι αΐιμιβ άεΐε$ΐ3ϋϊΙί3

ίρβΐβ ίηΐβΓ 8β οηιηία : ογ:ι ίΐοηι νοοε οαιβηϋα;

οηΐυΐιΐδ ανοΓβί ; 3υΓββ λΛ νοεεηι οάΐο ρΓΟβεςυεηΐϊβ

ει οάίο Ιιαοίΐί οοΐυηΐχ ; ςυκίςυίιΐ ϋΙίβηιΐΓΪ οοπιιη

εηαΓυιη οδΐ, ίιΐ βΐΐεη ϊηνίβυιη : βίςυβ εχ οοηΐΓ3Γίο

και της ειρήνης έπφανείσης, λύεται πάντα τά έχ

τοϋ έναντίου συνιστάμενα πάθη. Τοϋτο δέ δσον εστ\ν

άγαθδν, οϋδεν οΐμαι χρήναι διεξιέναι τω λόγο,) αύτός·

σύ κατά σεαυτδν έπιλελόγισαι, οίος ό βίος τών αλλή

λους δι* υποψία; κα\ μίσους έχόντων, ών δυσάντητη

μεν αί συντυχίαι, βδελυκτά δέ αύτοϊς τά άλλήλων

πάντα ■ άφθογγα δέ τά στόματα, καΐ άπεστραμμένα

τά βλέμματα · και άκοή πεφραγμένη τη τοϋ μισοϋντος

και μισουμένου φωνη. ΙΙάν δέ φίλον έκατέρω αύτών,

8 τώ έτέρω μή φίλον και έκ τοϋ έναντίου παν έχ-

θρδν, κα\ πολέμιον, 8 τώ δυσμενεϊ καταθύμιον.'Ωσπερ

τοίνυν τά εύώδ'η τών άρωμάτο;ν, της ίδιας εύπνοίας

τδν παρακείμενον άίρα πλήρη ποιεί· ούτω σοι βού

λεται κατά περιουσίαν πλεονάζειν της ειρήνης τήν

(|ϋΊ(Ιςιιί(1 ίηίιηϊευηι οι ηοδίϊΐε, ϊιΐ 3(ΙνοΓδ«πο 3ΐ(|ΐιε Ο χάριν, ώστε τδν σδν βίον θεραπείαν είναι της άλλο-

ιηίπΗΟΟ ^Γ3ΐυιη 61 ποοορίιπη 681. ϋι ί^ίΐιιτ 3γο:ιι313

1)0111 30 803νί8 ΟΐΙοΓΙδ ίΓ38Γ3ΙΙ113 8111 ρΐ'ΟΧΠΙΙΙΙΙΙΙ

αοι·3 Γβρίβηΐ, ίΐ3 Γιυί εχ βυρβΓίΙυβ εορΪ3 αυιιηιΙβΓε

^Γ3ΐΪ3ΐη ρ.1015 νηΐΐ, υΐ ΐιο νίΐ» αΐίβηϊ ιιιογΙιϊ ηιε-

ιΐεΐα δίΐ. Οηαηΐυηι βυΐεω Ίά υοιιιιιη βίΐ, βχαοιίιι*

εο^ηονβΓΪδ, 8) ου]ϋδςυ6 εοΓυηι, (|ΐιϊ εχ ϊηϊηιΊοβτο-

Ιυηΐ31ε ίη αηίιηο εχ8Ϊ8ΐυηΙ ηιοΐ'οοηιιη οαΐαηιίΐ.τίθί

ρβΓρβηάββ. Οαίί 3θεεΐυ8 ει νίι'ια ίπβ ύί^ηε εχρο-

ϊαβηΐΤ ηυ« οΐ3ΐίο ΐιίΓρίίικϋηοιη ε]υβηιο<1ί πίογΙμ

(Ιθδοπ1)οΐ? νί(1ε8 εοΓοηι ςυΐ » ο"3Βΐηοη6 νεχαηΐυτ

πΙΤοοΙιΐδ Ίη ϋδ ςυί 30 ίΓ3 ν'ιείϊ βυηΐ βρρβΓεΓβ. Κβ-

ρυΐβ 3ά ίηνίοοιη εοηηρ3Γ3ΐ3, Ιο πι ςυβε ίΐ'βΐίδ, Ιαιη

<|ο;γ 3 (Ικ-ιηοηε οοΓΓβριίβ ιοοίόυηΐ 3ΐςαε οοηΐϊη-

Κ»οΙ, εοηιπι 8ΪΙ Ίη Ιιίδ (ΙίιΤεΓεηΐίβ. δαη^αίηο δυΐίυδί

τρίας νόσου. "Οσον δέ τδ τοιούτον έστιν άγαθδν, άκρι-

βέστερον άν έπιγνοίης, έκαστου τών έκ της δυσμε

νούς προαιρέσεως έγγινομένων τη ψυχη παθημάτων

τάς συμφοράς λογιζόμενος. Τίς άν διεξίλθοι πρδς

άξίαν της όργής τά πάθη; Τίς υπογράψει λόγος τήν

άσχημοσύνην της τοιαύτης νόσου ; Όρας τά τών δαι-

μονώντων πάθη τοις ΰπδ θυμού κεκρατημένοις Επι

φαινόμενα. Λόγισαι παράλληλα τού τε δαίμονος κα\

τοΰ θυμού τά συμπτώματα, κα\ τίς έν τούτοις ή δια

φορά. Τφαιμος κα\ διάστροφος τών δαιμονώντων

όφθαλμδς , παράφορος ή γλώσσα , τραχύ τδ φθέγμα,

όξεϊα κα\ ϋλακώδης ή φωνή. Κοινά ταύτα χα\ τοΰ

θυμού καΐ τοΰ δαίμονος, κλόνος κεφαλής, χειρών

Εμπληκτοι κινήσεις, βρασμδς ϊλου τοϋ σώματος,
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ί,στατοι πόδες, μία των δύο νοσημάτων ή διά των Α 3ε (ΙίδΙΟΓίί εοΓυηι ςυί 3 ιΐίειτιοηίο νβΧΛηΙιΐΓ οευϋ

τοιούτων υπογραφή. Τοσούτον μόνον παρήλλακται

τοϋ έτερου τδ έτερον , δσον τδ μεν έκούσιον είναι κα

κόν, τδ δέ άβουλήτως προσπίπτειν οΤς άν έγγίνεται.

Τδ δέ κατ' ιδίαν όρμήν έν συμφορά γενέσθαι, τοΰ

παρά γνώμην παθεϊν , δσον έλεινότερον ; Κα\ την

μέν έκ δαίμονος νόσον δ ίδών πάντως ήλέησε · τήν δέ

έκ θυμοϋ παραφοράν, δμοΰ τε εΐδεν κα\ έμιμήσατο,

ζημίαν έκκρίνων τδ μή ύπερβάλλεσθαι τώ καθ'

έαυτδν πάθει τδν προνοσήσαντα. ΚαΙ δ μέν δαίμων

στρεβλών τοΰ έμπαθοΰς τδ σώμα, μέχρις έκείνου τδ

κακδν ΐστησι, κατά τοϋ άέρος είκή διαδΐίπτων τοΰ

μεμηνότος τάς χείρας · δ δέ τοΰ θυμοϋ δαίμων, ούκ

άργάς ποιεί τάς κινήσεις τοΰ σώματος. Έπειδάν γάρ

έπικρατήση τδ πάθος, και ύπερζέστ) τδ περικάρδιον

αίμα της μέλαινης χολής, ώς φασιν, έκ της Ου-

μώδους διαθέσεως άπανταχή κατασπαρείσης τω

σώματι, τότε ύπδ τών Ινδοθεν συνθλιβομένων άτμών,

στ-νοχωρείται πάντα τά περ\ τήν κεφαλήν αισθητή

ρια · όφθαλμο1. μέν ύπδ τήν τών βλεφάρων περιγρα-

φήν εξωθούνται, ϋφαιμόν τι καΐ δρακοντώδες πρδς τδ

λυποϋν άτενίζοντες · ασθματι δέ τά σπλάγχνα συνέ

χεται · διοίσουσι δέ κατά τοΰ αύχένος αί φλέβες, κα\

ή γλώσσα παχύνεται · κα\ ή φωνή στενουμένης της

αρτηρίας έκουσίως όξϋνεται ■ κα\ τά χείλη τή ΰπο-

σπορά της ψυχράς έκείνης χολής πήγνυται καΐ περι-

μελαίνεται , κα\ δυσκίνητα γίνεται πρδς τήν κατά

φύσιν διαστολήν καΐ έπίμυσιν, ώς μηδέ τδν πτύελον

έν τώ στόματι πλεονάζοντα περικρατείν δύνασθαι ,

$111)1 : 1ίη£ΐΐ3 ρι-χεερδ, 3δρεΓ3 Ιοηαεία, 3ευΛϊ ββ

1α(Γ3ΐυϊ δίιηίΐίδ νοχ. Οοπ)ΐηιιηΪ3 1ΐ3·ε Ιυιη ϊγχ Ιυιη

ο>ηιοηί, φΐ38δ3ΐίο εβρίΐίδ, ιηβηιιυηι δίοΐ'κΐϊ ηιοΐιΐδ,

εηηειίδδίο ει ςυβδί «δΐυαίίο εοι·ροπδ ΐοιίυ$, ρβϋβδ

ϊηΒΐ3ΐ)ϊΙε$ , υιΐ3 ιιίπιΐδπ,ιιβ ηιοτ1>ί ριτ ε]υ$ιηοο\

βεείό'βηΐίβ (Ιβδεηρίίο εδί. ΤαηΙυηι ϋιιηΐ3Χ3ΐ ηΐιβ-

Γΐιιη 31) 3ΐΐβιο ν;ΐΓΪ3ΐ, ςυοά υιιυιη ηιιίιΐβπι νοίιιηία-

γϊιιιβ ηιαίιιια εβί, αΐΐβπιπι βοδ^υβ νοίυηΐβίε ίρ$ο-

πιιιι αεείϋίΐ ιη ςιιίηιΐΒ εχδΪΒΐίΙ. ΑΙ φΐ3ΐι10 ηιίβε-

Γ.ιΐιιϋιΐδ ι'λΙ, βϊ ρτχΐβΓ 3ΐιίπ>ί 8εηΙεηΐί3ΐη βΐίευί

ΐ|αίι1ρί»ηι 3εείιΐ3ΐ, ο,ιιβπι $ϊ ρι·ορπο ίιηρείυ ίη εβίβ-

ηιίΐ3ΐειη ίιιαι1;ιΙ? βε ιιιοιυιιπι π,ιΓηΙειη εχ άχιιιοιιβ

Βοοίιίβηίοιη $ί ηιιίΒ οιιίηΐίϊΐνεπεπι, ηοη ρο(ε$ι ηοη

ιπίδειβή : εχ ΪΓ3 νειο ριονεηίβιιίεηι νυΐΌηΙί:ιιη δί-

^ βμιΙ αΐ(]υε νϊιΐϊι, ίιυίΙ;ιΙιΐΓ, (Ιϋΐιιηο μΙΓι ιΐυεεηδ, δί

8υο ηιοιίιο ηοη βυρβηνβπΙ επιη ςιιί ριϊοι- χ^γο(3Γ6

εοεμεηΐ. Αε ι1;εηιοη ψΐΗίειη Ιοπμιβιΐδ ο1)ηοχϋ γογ-

ριΐ8, ιιΙΙβΓίυβ ηιαίιιηι ηοη εχίεηαΜι ςιι?πι υΐ ϊη 38-

Γβιη (ΐΊΐ8ΐΐ'3 ΓυτειΠίδ ηΐ3ηιι$ ι1ίδ]ίεί3ΐ : ϊ ··;»< π γκ! ί ;υ

νθΓΟ (Ιίειιιοιι ηοη ϊγγϊΙο5 εοι·ροπβ εΙΓιείΙ ηιηΐιΐδ.

ϋιιιη ειιίιιι ρει·ΐηι·Ιι«ιΐο ρΓκνβΙηεπί, εϊ ΒβηβΐιΪΒ είη'3

εοΓ 8υ|>Γ3 ηιοοΊιιιι εΠειΊηιβπΙ, ηί;;ΐ'3 ΙήΙβ, ηΐ αϊυηΐ,

εχ ΪΓ3ευηιΙη βΟεείίοηε ρεΓ Ιοίηηι εοΓριιβ οϋΟΓυβα,

Ιηηε ρΓΐε εο»Γεΐ3ΐίοηε νίροπιιη ίηίβηιοηιιη οιηηία

βειιβυυηι ναββ είτεβ ε3ρυΙ ίη 3η(;ιΐ8ΐιιηι ΐ'εϋίςιιη·

(υτ ; οειιΐί ςιιίϋεηι υΙΐΓ» ρη1ρεΙ>ΐ'3πιηι ΙίιηίΙβδ ρΓΟ-

ΐΓυϋυιιΙιΐΓ, 83η^ιιϊηεο η,υη<ΐ3ΐη βε υ'Γβεοηίεο ο1)ΐιιΐα

ίη ίο! ηυοό! οΟειιοϋΙ, ίηΐεηΐί : νί&εει» »υ1ειη 3η1ιε-

άλλά συνεκβαλεΐν τοις ίήμασι, τοΰ βεβιασμένου ^ ΙίΙη 003ΐ-εΙηηΙυΓ ·Αψ\ο ρκηΐιιιιΙυΤ, ίιιΐυηιεβευηΐ ίη

φθόγγου τδν άφρδν παραπτύοντος. Τότε τοίνυν καΐ

τάς χείρας έστιν ίδεϊν άνακινουμένας ύπδ της νόσου,

καΐ τοϋς πόδας ωσαύτως· κινείται δέτά μέλη ταΰτα,

οϋκέτι μάτην , καθάπερ επί τών δαιμονώντων γίνε

ται, άλλ' έπΐ κακώ τών άλλήλοις διά της νόσου συμ-

πλεκομένων. Εύθύς γάρ πρδς τά καίρια τών αισθη

τηρίων αί δρμαΐ τών αλλήλους πληττόντων γίνονται.

Ει δέ που προσεγγίσει έν τή συμπλοκή τδ στόμα τώ

σώματι , ουδέ οί όδόντες άπρακτοι μένουσιν, άλλ'

έμφΰονται θηρίου δίκην οΤς δν έμπελάσωσι. Κα\ τίς

άν τά καθ' έκαστον είποι κακά , δσα έκ τοΰ θυμοϋ

τήν γένεσιν Ι/ει ; Ό τοίνυν κωλύων τήν τοιαύτην

άσχημοσϋνην , είκότως άν μακαριστός τε κα^. τίμιο,,

έκ της μεγίστης ευεργεσίας ένομάζοιτο. Εϊ γάρ δ

εοΙΙο νεηκ; Ιίη£ΐΐ3 εΠίείΐιΐΓ εΐ'3&83; νοχ, ίιι αιι^ιι-

811111) Γεΐΐ30ΐ3 3ΓΐεΓ13, 8ρ0Ι11ε 8113 ιειΙιΙίΐιΐΓ 3ειιΐ3 ;

Ι3>)ί3 8υ(Τιΐ8ίοηε Ιι ί^ίιΙ.ι· ί11ίυ8 1)ίΙΪ8 ςιΐ38Ϊ εοιιεΓε-

ΒευιιΙ ει εοηςείβηΐυΐ', ουηί^ΓεδεηηΙ 3ΐπ,ιιε Ιορρε-

κΐ'ΐιπί 3(1 η3ΐιΐΓ3ΐεηι ο'ίδΙίηειίοηειη εϊ οεείυβίοηειιι,

ηΐ ηε 8α1ίν;ιηι ηυίιίειη ίη οιε ΓειΙυικΙΐηΙειη εοιιΐί-

Π8Γ8 ρο88ίη(, μηΙ υιΐ3 ευηι νει 1»ΐ> ειηίΐΐιιηΐ, εοβι ΐο

βοηο βριιηιοιη ΒΪπηϋ εχΒραεηΐε. Τυηε ίςϋυΐ' ει

ηι;ιηιΐ8 εϊ ρει!θ8 ίΐίιίειη ριχ ιηοΐ'υο ιιαονοΓΪ νίϋοΓΟ

Μεεί. Μονί'ηΐιΐΓ βιιΐοηι Ηχε ηιειηυΓ3 ηοη ]3ΐη 3ηι-

ρΙίιΐΒ ϊηηΐη, <]υεηΐ3ΐΙιηοάυιη Πι ίη ϋ8 ςυί 3 <Ι;ι:·

ιηοηε νεχβηΐιΐΓ, βεά ίη ρβηιίείειη εοΐ'υιη (]ΐιί ίηΙεΓ

8ε ρεν ηιΟΓΟιιιη εοηΩι^ιιηΙ. ΡΓΟίίηυβ εηίηι βάνβΓ-

8ΐΐδ 8ειΐ80ΐ'ί3 ΪΓΐίυιιβ ορροΓίιιη* 88 ίηνίεεηι ρυΙβ3η-

σωματικής τίνος άηδίας χωρίσας τδν άνθρωπον,τί- Ο Ιίιιιιι ίιηρεΙυΒ ΓβΓυηΙιΐΓ. ΟυοιΙ βϊ ΓογΙθ 08 ΐη εοη-

μιος διά της τοιαύτης εύποιΐας εστί ■ πόσω μάλλον

ό τήν ψυχήν της νόσου ταύτης έλευθερώσας, ώς ευερ

γέτης τοΰ βίου παρά τοις νοϋν έχουσι νομισθήαεται ;

"Οσον γάρ κρείττων ή ψυχή τοΰ σώματος , τοσούτω

τιμιώτερος τών τά σώματα θεραπευόντων δ τάς

ψυχάς έξιώμενος.

ΠίεΙυ εοΓροΓΪ βρρΓορίηιμιανει ίΐ, ηβ ύεηΐεβ ςυίιίειη

οΙιοβϊ ηΐ3ΐκ'ΐιΐ, 8Κ(Ι ίεΐ'»! ίη ηιοιίιιιιι ϋ3 ηυββ ϊηνα-

88Γίηΐ ίιΛ;εΓβ8ουηΙ. Ει α,ιιΉ βΐη^υΐαΐίηι οηιιιί»

111313, 0,1188 8Χ ΪΓ3 ρΓΟνεηίϋΙΐΙ, 8Ι1ΙΙΙ118Γ3Γε ρ088ίΙ?

Οιιί ίςίΐιΐΓ ρη)ΙιίΙ>εΙ β3α5ΐηο(1ϊ ΐυΓρίΙυιϋηειη , οΐι

ιη3χίιηιιιη υεηεϋείυπι ]ιιΐ'ε ίιοαίυβ ει Ιιοηοΐ'βηϋυβ

ιιοιηίηβυίΐυΓ. Νβηι 8Ϊ ϊβ ςιιί βΙίςυβ εοΓροΓεβ ηιοΐεδϋα Ιιοηιίηειιι Η1>6Γανβι ίΐ ΙιοηοιβίυΒ οΙ> ε}υ8ΐιιοϋί

ΙιεηεΙίείυιη 8ΒΙ, ςυβηΐο πιη^ιβ Ϊ5 (|ϋί βηίιηυηι βϊ) ηοε πιογοο ΙίϋβΓίνεΓίΙ, ργο οβιιεΙβεΙοΓβ νίυε 3 εορ-

α"3ΐί8 ΙιοηιίηίΙυΒ !ΐ3ΐ)ευί!ιΐΓ? ΟιοηΙο βηίηι βηίίηυδ

ηΐράεΙιΐΓ,ίίδ ςυί εοΓροΓβ ευΓβηΙ, ΙιοηθΓ3ηα"υδ εδί.

Κα\ μηδε'ις οίέσθω τών έκ τοϋ μίσους ένεργουμέ-

νων κακών, τήν κατά τδν θυμδν άηδίαν οιεσθαί με

χαλεπωτάτην είναι. Δοκεϊ μοι τδ κατά τδν φθόνον

χα\ τήν ύπόκρισιν πάθος πολλφ χαλεπώτερον τοΰ

εθΓρθΙ'8 ρΐ'368ΐ3ΠΐίθΓ 681, 131110 1Ι)3^ίδ ([αί 311111)18

Αε ηειτιο 3Γΐ)ίΐΓθΐιΐΓ ηιε ΐκβ ϊη]ιιεηηο!ίΐ3ΐεηι βο-

ι υηι ηΐ3ΐοηιηι, ςιιβ: εχ οιΐϊο (Ιεδίκηβιιΐυι-, ^τανίκκί -

ιιΐ3ΐη εϊ 3ΐΓοείδδίιη3ΐη ρυΐβτε. νίιΙείυΓ εηίηι ηιίΗϊ

ίιινκΠχ 3ΐςιιβ δίιηυΙ;ιΐίοηίί νίιϊυηι ιηεηιοι-3ΐο πιογΙ»
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ηιιιΚο 8·"8νϊιΐ8 εββε, ηπαηΐο οεοιιΚιιηι πιαίυπι οΐίαηι Α μνημονευθέντος είναι- οσω χα\ δεινότερον τοΰ προ-

αρίτίο αίΓοεϊυβ εβί. Εΐεηίιη βχ 03ηίΙηΐ8 ευβ ηιηςϊβ

εβνεπιιΐδ, ςιιοι-υιη ηεο,ιιε ΐ3(Γ3(ιΐ5 ϊταιη ρΓχβίξηί-

<1θ3( , ηεο,ιιβ βχ 3(1νβι·80 ίηειίΓβιιβ βδί, 86(1 ιηίιί ρ,ι-

ΓίΐβΓ 30 ηιαη$ιιεΐο Ιια1>ίηι ηοη ρΓ%νϊ(Ιεηΐε8 ιΐ6«|ΐιβ

οΪΓευιτίδρίοίοηίοδ ηοβ οίΐδει-νβηί : (βίε β.·ί( ίηνκΐία;

3(ςιιβ δΪΓηυΙαιϊοπίϋ νίιίυιπ ϊη ϋ$ φΐίβιΐδ ίηίπηβοειιβ

ςιι'κίοιιι ίη ρΓοΓυικΙο οοπίίδ οϋίυι» νβΐιιίί ί^ηίδ ι\\ι\-

(Ι3πλ ΙηΐεηΐεΓ ηαΐΗΐιΐΓ, εχίεπιιιβ νει·ο νυΐίυβ 3<1

αηιίείΐίχ 8ΪιηυΙαΐϊοιιειη οίΐιηςίΐιιι·. 0ιιειιΐ3(ίιηθί1ιπη

3ΐιΐβιη ί^πίβ, 8Ϊ 8(ΐΙ> ρβΙείδ οεπιΐΐηΐυβ 8ΪΙ, ίηίΐίο

ψιίιίοιη ρΓοχίηη ο,ιιχφΐβ οτεηιαηϋο εοΓΠΐηιρίΐ ,

Π.ιπιπι.ι νβΓ<> ραΐαηι ηοη ειΐίΐυι-, δειΐ Γιιηιυκ ςιιίιίειη

£Γηνί$ ει 3εΓΪ8 οιίοπ5 ίιΗΓΪηβεεαβ νίοΙεηΙβΓ εο3ΓεΙ:ι-

(ιΐ8 βνοΙνίΐιΐΓ, (|ΐιθ(1 8ί ηΐίφιειη Π3(υηι ρεΓπιοβηίοιη

δήλου τδ κεκρυμμένον. Και γάρ των χυνών τούτους

πλέον διευλαβούμεθα, ών ουτε ύλαχή τδν θυμδν προ

μηνύει, οΰτε κατά τδ πρόσωπον Εφοδος, άλλ' εϋπράω

τε καΐ ήμέρω τω σχήματι τδ άπροόρατόν τε κα\

άπερίσκεπτον ήμών έπιφυλάττουσι ' τοιούτον έστι

τδ κατά τδν φθόνον ν.οΧ τήν ύπόκρισιν πάθος, οΤς

Ινδοθεν μεν έν τω βάθει της καρδίας τδ μίσος , οίόν

τι ττΰρ χατά τδ λεληθδς ΰποτρέφεται, τδ δί φαινο-

μενον τη ύποκρίσει κατασχηματίζεται πρδς τδ φί-

λον. "βσπερ δέ εί πϋρ άχύροις ύποκρυφθείη, τέως

μεν ένδοΟεν διασμύχει τη καύσει τα παρακείμενα ,

φλδξ δέ κατά τδ φαινόμενον ούχ έχδίδοται , άλλά

δριμύς τις χαπνδς βιαίως Ενδοθεν συνθλιβόμενος

διεξέρχεται · εί δέ τίνος τύχη διαπνοής , τότε είς

η»εΙιΐ8 ΓαεπΙ, Ιυιιο ίη οΙ&γμο ρβπίβι· εί 8ρβΓ(3ηι Β λαμπράν τε κα\ Εκδηλον άναρ^ιπίζεται φλόγα -ούτω

03ΐιιηΐ3ΐη εχείοΐυτ : ίΐίιΐβιιι ίηνκΐίϊ ψιοηιιβ εοι-

φΐίιΐοηι νβΐιιΐ! ρηΐβϊπιη) φΐοηπίπηι 3εεΓνιιηι εοηΰβιι-

83ΐιιηι ί#ηίδ ίη ηιοιίιιιη ρβΓβιΙϊΙ ει αΐίδυηιίΐ ; 3ε ιπογ-

1>υιη ([υίϋειη ρΓίε ρυάοΓβ οεειιΙΐ3(, ηοη Ιαηιοη ρβ-

ηίίυβ ίη ρεί'ρειυιιηι 3ΐ)8εοη(1ί ροίοδί, 8ει1 νεΙιΗί

ίιιιηιιβ ΐ|ΐιίι];ιιιι §Γ*νί8 ει βεβΓϋυβ , 3οειΊ)ϊθ3 ίΐινίιΐί.ο,

ίη ίΪ8 φΐ* είτεβ Ιι»Ι)ίΙυηι αεοίιΐυπί άρρητοι. ()υοιΙ

$ί ςα.ι ε3ΐ»ιηϊΐ38 εική ειιί ίηνκίοΐυι· ίην33εΓίΐ,

(ιιοο ίΙΙίιιβ (ΙοΙοΓειη νοίυρίαΐβ 3(φΐβ ΙίΒΐίιίη βχείρίεηβ

ηιοιίιυιη ρι-οϋίι. ΙηϋϊηαίιΐΓ αιιΐοηι οεειιΐΐβ πιογΙιϊ

ηιαΙ» , (|ΐι:ιικ1ίιι ΙβΙεΓβ νίϋεΙιΐΓ, ρετ βρεΓΐ» δί^ηβ Γη-

είεΐ. Πιι.ΐ' εηϊιη (ΙεβρεΓαΐοΐ'υηι Ιοίαΐϊ» βί^ηβ βιιηΐ, 63

δΗίρεηαπιεΓΟ ίη εο ()αί ίηνί<ϋβ εηηΐηυεβεϊΐ εχδί-

βΐυηΐ. ΟειιΙί πγϊιΓι , ίπίτη ρ3ΐρεΙ)Γ38 Ι3ΐ>ίιΐ38 ει εχιβ-

ΠΙΙ3138 ΓβεειΙβηΐεβ ; βιιρεΓείΙίιιιη εοη(Γ3εΐυηι ; ο«83

Ιοοο ε3πιίιιιη ΐΓ3η$Ιυεεη(ί3. Αι <|π;«ικπη πιογΙϊ

63υ83 εβί ? ()ιιο(Ι Γγ316γ ηίηιιπίηι , νεΙ ρΓορίηηιιυί

ε( ηβεο883ΓΪιΐ8 , νεί νίείηαβ ίη 3ΐιίιηί (Γ3ηςυί!1ίΐ3(6

30 ΙβεΐίΙί» νίνίΐ. Ο ηυν33 ίη]ιιτίΜ I Οίηιίηί άΛΤβ,

ηιιοιΐ ηοη 3ϋνεΓ83 ΓοΓίυιο εοηΠίεΐε(ιΐΓ ίΙΙε ειι]ιΐ8

ΓβΙ)ΐΐ8 δεειιηΗίδ (ΙοΙεΙ ; ηοη βχ βο (|ΐιθ(1 31) ΐ 1 Ιο 3εεε-

ρεπί βΓκμιίιΙ ίιιοοηιιηοιίί Ίη]ιΐΓίαηι βεδίίηιβηβ, 86(1

<1ιΐ0(Ι ίΙΙε κίηε ειψιβηηβιη ίη]ιΐΓΪ3 , εχ αηίηιί βιιί βειι-

(εη(ί3 νίν3( , ε( ίη Γβΐηιβ ]ιιευιΐ(1ί8 τεΓ8ε(ιΐΓ. Οπίιΐ

ρ»88ΐΐ3 05, ίιιΓοΙίχ'.' ΙίυεηΙεΓ ϋίχεπιη »(1 ευηι. Οπ;ι

3εο.ερΐ3 ίιι]υΐ'ί3 εχΐ3ΐ>ε3θί3, ικόγΙηλ οευΐίβ 8ΐιεεβ8-

8113 ρΓ03ρ6Γ03 Ϊπνί(ΐ6η3 Λ'ίοίΐΐΊ ? Ππίι] 113063, ψΙ0«1

ο*6 βο εοηπιιβΓ3Γί8 ? ςιιοά επαιΊηί ο"68 ? 8ί ίΙΙε οογ-

ροΓε ιΐοεοπίϊί , βί βΙοηιΐ6η(Ϊ3 οπΐ3ΐιΐ3 , 8°ι £εηεΓβ βα-

ρετίοΓ 65(, 8ί 3ΐί(]ΐιο ηΐ3^ί$ΐΓ3ΐυ ίηί(ο 3ρΙειιι1ίιΙυ8 30

ηΊ3ξηίΩου8 ίη (ϋ(;ηί(3(ε εοη8ρΊείΙυΓ, 8ί 3ΐίηιΐ3 ρεειι-

ηίβτυιη εί εορί3 αεεε58ί( , 8ί ρΓβρίβΓ ρηκίεηΐίαιη

ίη νει°υί3 ο]ιΐδ 3ΐιεΐ0ΓΪΐ38 ίηε8( , μ ρΓορίεΓ ΙιβιιεΓι-

οϊ ιι πι 3 ηιιιΐΐίΐυο'ίηβ ο()8βΓν»ΐυΓ, 3Ϊ οΐι ΙίΙιβΓΟβ 3°ιΙ)ί

ρίβεεί, 3Ϊ υχοΓε (ΙοΙβοΙαΙητ, 5ί εχ Γβ(1ίίίυιΐ8 βίυ,υο

ρΓονβη(ίΙ>υ8 οΌιηυ8 βρίεηο'ίο'β 3ΐ(]υβ πιβ^ηίΐίεβ νί-

νοηιΐο ο1»Γ65θίΐ , ειΐΓ Ικυο Ιίόί (3ηςιΐ3ηι ουδρκίοβ

(εΙοΓυοι ίη «·ογ ίηεί(1υηΙ ; εοιιιρίοιϋβ ρ3ΐιη33 , «Ιίμί-

Ιοβ εοιηρΙίε33 ; εοι;ίί3ΐίοηίΙ)ΐΐ3 3η^εΓΪ8 ; βχ ίη(ίηιΪ3

ρΓΗΌοΓίΙϋδ «ΙοΙοΓίδ 3ί£ΐιίΠε3ΐιΐί3 οΊιείβ δυδρΪΓία ; ίη-

]ιιειιηαΊΐ3 ιίόί ΓοϋίΙιΐϋΐη 3ΐ(|υε ρΓονεηίηιιηι Γπιεΐιΐ3 ;

Μοοι Ιι.ί ιηεη33 ; Γοευ3 8ΐιυΐΓί8ΐί5 ; ρ:ιι·.α.ι· Μ ΓμΜ<8

λυτεβ 0υΐΓβε(3ηΙίΙ>α3 οί ηιιί 5οοηικ1:ι ΓηΓίιιηα υΐη-

χαι ό φθόνος διειθίει μέν Ινδοθεν τήν χαρδίαν, πυ-

ρδς δίχτ,ν οίον άχύρων πεπιλημένον τινά χημώνα'

κα\ κρύπτει μεν ύπ' αίίΐχύνης τήν νόσον, ού μήν

δυνατός Ιστιν είς τδ παντελές Ιπικρύψααβαι · άλλ"

οΓόν τις χαπνδς δριμΰς έχ τοΰ φθόνου πικρία τοις

περ\ τδ «ιχήμοι συμπτώμασιν ένδιαφαίνεται. Εί δέ τις

συμφορά τοΰ φθονουμένου προσάψαιτο, τότε φανεροί

τήν νόσον, έν ευφροσύνη τε χα\ ήδονή" τήν εκείνου

λύπην ποιούμενος. Κατηγορείται δέ τά χρ'.'Λτά τοΰ

πάθους, Εως άν λανθάνειν δοκή" , διά των φανερώ\

τεκμηρίων περ\ τδ πρόσωπον. Τά γάρ επιθανάτια

των απεγνωσμένων σημεία, ταϋτα τοΰ διά φθόνου

έκτετηκότος πολλάκις γίνεται, όφθαλμο\ ξηροί, χατ-

εσκληκόσιτοίς βλεφάροις έγχοιλαινόμενοι,όφρυς συμ-

πεπτωκυϊα , όστέα των σαρκών έν ςόπω διαφαινό

μενα. Ή δέ αιτία της νόσου τίς ; Τδ έν άθυμία ζην

άδελφόν, ή οϊκεϊον, ή γείτονα.'Ω καινών άδιχημάτων !

"Εγκλημα ποιεΐσθαιτδμή δυστυχεϊνέκεϊνον,ου ταϊς εύ-

πραγίαις άλγύνεται- οϋκέξ ών αυτός τι πέπονθεπαρ'

αύτοΰ χαχδν τήν άδιχίαν κρίνων, άλλ' έξ ων έκεϊνος

άδιχών οΰδέν, έν τοις χαταθυμίοις έστί. Τί πεπονθας,

ώ δείλαιε ; πρδς αϋτδν εϊποιμι άν ■ ά<«\ τίνος έκτέ-

τηκας , πικρφ τώ όφθαλμώ τάς εύπραγίας ύποβλέ-

πων τοΰ γείτονος ; Τί έγκαλείν έχεις ; Εί ευπρεπής

έκείνος τω σώματι ; Εί λόγω χεκόσμηται ; ΕΙ τώ

γένει τδ πλέον έχει; Εί τίνος άρχής έπιβάς λαμπρδς

έπΐ της άξιας όραται ; Ε! χρημάτων αύτώ τις εΰ-

πορία προσγέγονεν ; Εί σεμνδς έν λόγοις διά τήν φρό-

β νησιν ; Εί περίβλεπτος τοις πολλοίς έξ ευεργεσίας

έστίν ; Εί παισ\ν έπαγάλλεται ; Εί γαμϊτή" εύφραίνε-

ται; ΕΙ ταίς τοΰ οίκου προσόδοις λαμπρύνεται ; Δ;ά

τί σοι ταΰτα καθάπερ άκίδες βελών κατά της καρ

δίας έμπίπτουσι; Συγκροτείς τάς παλάμας· τοΰς

δαχτύλους συμπλέκεις· αδημονείς τοις λογισμοίς"

βύθιόν τι κα\ όδυνηρδν ύποστένεις· αηδής σοι ή των

προσόντων άπόλαυσις ■ πικρά ή τράπεζα · κατηφής

ή αιτία- έτοιμον τδ ους πρός τήν τοΰ εύπράττοντος

διαβολήν. Ε! δέ τι τών δεξιών λέγοιτο , βέβυσται ή

άκοή πρδς τδν λόγον. Και ούτω τήν ψυχήν διακεϊμε-

νός· τί περιστέλλεις τϊ| ύποκρίσει τήν νόσον; Πώ;

σοι τδ της φιλίας προσωπείον διά της κατεσχηματισ-

μένης εύνοιας έπιμορφίζεται ; Τί δεξιοίς ταίς εϋφή-

μοις προσηγοοίαι: ,- χαίρειν και ύγιαίνειν έγκ;λευό
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μένος, τά έναντία δι" άπο£(5ήτων χατά ψυχήν έπ- Α Ιμγ. 0υο(1 δί αΐίφΐ'κΐ ιΐβχΐπ »ε ίβιΐδΐί <1ΐθ3ΐαΓ, εΐίο-

αρωμενος ; Τοιούτος 4 Κάϊν , 6 τί) ευδοκιμήσει τοΰ

"Α6ελ έπιλυσσήσας · 4 φθόνος μέν ένδοθεν τδν φόνον

ένεκελεύετο, ή δε ύπόθεσις δήμιος γίνεται* φίλον γαρ

τι και προσήγορον ΰπελθών σχήμα, τής των γονέων

συμμαχίας πόρ^ωθεν αύτδν έπΐ τδ πεδίον προήγα-

γεν · εΐβ' ούτως έξεκάλυψε τψ φόνψ τον φθόνον. Ό

τοίνυν τήν τοιαύτην νόσον έκβάλλων τής άνθρωπίνης

£ωής, κα\ εϋνοία τε κα\ είρήντ), συνδέσμων τδ όμ<5-

φυλον , κα\ εις φιλικήν δμοφωνίαν τους ανθρώπους

ίγων, 5ρ' ούχΐ θείας δντως δυνάμεως 6ργ ον ποιεί, τά

μέν κακά τής άνθρωπίνης φύσεως περιορίζων, άντ-

εισάγων δε τήν των αγαθών κοινωνίαν ; Δια τοΰτο

υΐδν θεοΰ τδν είρηνοποιδν δνομάζει, ότι μιμητής

γίνεται τοΰ άληθινοΰ θεού, δ ταϋτα τϊ) ζωϊ) των Αν

θρώπων χαριζδμενβς.

$36 δΟΓίΏοπί βυπί ΠϋΓβ$. Ε( ευπι ΐι» αηίπΐίΐιΐδ δίδ ,

οιιγ βίηαυίΐΐίοηβ ηιοΓίιιπη οονοΐνίβ ? φιοπιοϋο ααιί -

είΐί.τ ρβΓβοηα ρβΓ ΓιεΙαηι 1>βηβνο1εηΙί3Π) ίη Ιβ Γογ-

ι>ιαΐιΐΓ ? ευτ Γαυ8ΐΪ5 αρρβ1Ι.ιΙίοη'ώιΐδ βχείρίβ, βΜνβΓΟ

αο ναΙβΓβ ίυΐίβηκ , οοηΐΓ»π;ι ίη αηϊηιο είβηι ίιηρΓβ-

εβηδ ? Τβΐίδ 6Γ31 ϋβίπ , α,οί ίάείΓεο , ηυοά Αοβΐ ρι-ο-

1)3Γ6ΐυΓ βίςαβ ρΙαοβΓΟΙ , ίη Γ3ΐ>ίβαι βΐ ΓαΓΟΓβηι νει·-

8ϋ8 631 : ϊηνϊϋΐα ςυίιίεηι ίηίπηδβουδ 3(1 ε%4επι Ιιογ-

120ϊΙιιγ, ΒΪπιυΙαίϊο νβΐΌ εβπιίΓβχ 6Γ»Ι ; βπιίειιπι ειιίπι

ςιιοηκίαπι , ΐϊΐίΐβιη βε 1>εηί£ηιιπι νυΐΐυηι Γιη^εηδ, ρτο-

ευΙ &)) ιιιχίΐϊο βίςίιβ ρΓ°Ε$ίαΊο ρ»ΓεηΙαηι ίΐΐυηι ίη

εαιηριιηα ρΐΌαΊιχίΙ : βίςυε ίο άείικίβ εχάβ ίηνίάϊβιιι

άβΙβχΚ. Ουί ο]υδηιοάί ϊ^ϊΙιιγ ηιοιΊιυη) βμείΐ εχ νίΐα

Ιιυηΐ3η3 , αε οεηενοΐεηΐίβ ραηΐεΓ »ο ρβεε εοΙΙίςΐΐ

Β β08 , α,υί ββηβΓε εοη]αηεΐί βιιηΐ , βΐ 3(1 ιηίείϋααι

βίςυε οοηεοΓϋί»ιη ηοηιίηεδ τεΛηείΐ, »η ηοη (Ην'ιη* ΓενεΜ ροΐεηΐίχ οραβ ΓβεΐΙ, πιβίβ ςυί^εηι εχ Ιια-

ιιιαηδ η3(υΓ3 εχρβίίβηδ , ρΓΟ ϊίδ 3α(βιη Ιιοποππη εοπιπ)αηίοιιβιη ίηίΓοάαεβηβ ? Ιάοίτεο Γιϋυηι !)εί ρβ-

είΟευπη ηοηιίηαΐ , ςυοά νβΓΪ ΓίΙϋ ίιηίΙβΙΟΓ εχδϊδίίΐ , ςαί Ιιχε ηοηιίηυηι ύ\Ιχ ΐ3Γ£ίΐυτ.

Μακάριοι, τοίνυν οΐ εΙρηνοποιοΙ, δτι αύτοί νΐοϊ

θβοΰ χΛηθήσοτται. Τίνες ούτοι ; Οί μιμηταΐ τής

θείας φιλανθρωπίας, οί τδ ίδιον τής θείας ένεργείας

έπΐ τοΰ Ιδίου δεικνύντες βίου. Αναιρεί καθόλου κα\

είς τδ μή 8ν περιίστησιν, 4 των άγαθών εύεργέτης

κα\ Κύριος , πάν δσον έστί τοΰ άγαθοΰ ίκφυλύν τε

χαΐ άλλότριον. Ταύτην νομοθετεί κα\ βο\ τήν ένέρ-

γειαν, έκβάλλειν τδ μίσος, καταλύειν τδν πδλεμον,

άφανίζειν τδν φθδνον,έξορίζειν τήν μαχην, άναιρεΐν τήν

ύπδκρισιν, κατασβεννύειν ϊνδοθεν τήν ύποσμύχουσαν

ΒεαΙϊ ΪΒ'ιΙϋΓ ρααβΰϊ, ηιιοηϊαηι ΐρ$ϊ βΐϊΐ 0</ νο^α-

(κιηίητ. Ουίηβπι δηηΐ ηί ? ΙιτιΊΐαΐΟΓβδ ηυηΐ3ηί(3ΐΐ8

άϊν\ηχ, ηιιί ίά ςυοά ρΓορπιιηι άίνίηβΒ εΟϊείβηΐϊχ

βδΐ, ίη δΐια νίΐ3 οδίοηϋιιηΐ. ΤοΙΙίΐ βΐ 3(1 ηίΗϋυηι τε-

άΐζίΐ ΙιοηοΓυιη ΙαΓ^ίΐοτ ει ϋοπιΊηιΐδ ηυίάςα'κΐ εχΐΓ3

ηαΐυΓϊω οοηί, ει 3 ϋοηο βΐίεηηηι εβί: ηοε εΐίβη»

Ιίΐιί ρι *δθΓίΙ»ίΙ ορυ$ β! οΐϊίοίυπι , β]ίεετβ <μΗηιο , &■·

η°ΐΓ6 οεΙΙυηι , αυοΙοΓβ ίηνίάΊβηι , εχ(εΓηιϊη3Γβ ρυ-

8»ηαηι, ιοίΐβτβ $ίιηυΐ3ΐίοηβηι , βχδΐίη^υβΓβ ίηΐΓίηδβ-

ειΐδ ίη εοΓάβ υΓβηίοτη εΐ ίηεεηάεηίβηι ίη]αΓΪ3Γυηι

έντζ καρδία μνησικακίαν άντεισάγειν δε άντ\ τούτων, _ ηιβιιιΟΓΪαπι Ιεηβεβηι , εοηΐχβ νεΓΟ ίη Ιοευηι εοηιηι

& .2 λ ε ι -Λ., ι I- ... 2. ·Γ> . ^ ίΒιΙΙΑ11.ΙΑΑΐΜ ^..«.Λ..ηΑ..Α ^..ι..Κ.ηι:« ΑΛ«ι-Α.::» ι
δσα τϊ} ύπεξαιρέσει τών έναντίων άντικάθηται. 'βς

γάρ τή τοΰ σκότους ύποχωρήσει τδ φώς Ιπιγίνετα*,

ούτω ν.αΧ άνθ' έκαστου τούτων, 4 τοΰ πνεύματος καρ-

πδς άντεισέρχεται, αγάπη, χαρά, ειρήνη, χρηστότης,

μακροθυμία , απας 4 τψ Άποστόλφ κατειλεγμένος

ιών άγαθών άριθμός. Πώς οΰν ού μακάριος 4 τών

θείων δωρεών διανομεύς ; Ό μιμητής τών τοΰ Θεοΰ

χαρισμάτων ; Ό τή θεία μεγαλοδωρεά τάς ιδίας

έξομοιών εύποιίας; Τάχα δΐ ού πρδς τδ άλλότριον

άγαθδν μόνον δ μακαρισμδς βλέπει ■ άλλ' οΐμαι κυ

ρίως είρηνοποιδν χρηματίζειν, τδν τήν έν έαυτφ

στάσιν τής σαρκδς καΐ τοΰ πνεύματος, κα\ τδν έμ-

φύλιον τής φύσεως πόλεμον εις εϊρηνικήν συμφωνίαν

άγοντα, δταν μηκέτι ένεργδς ^ 4 τοΰ σώματος νόμος

ίηίΓοάυεεΓε (]υ»:ευη(ΐυε $υϋ(1υεΓΐ3 εοηΐΓ3Γϋ8 εχ 3ά-

νεΓδο εοιίδίδΐυηΐ. ϋΐ οηϊιη ΓβεεάεηΙίουβ Ι6*αβΙοήι

Ιυι βυεεεάίΐ, ίΐ3 βΐίβηι ίη Ιοευηι ηοιυιη ευ]ιΐ8ΐί5ε(

δρίτίΐυδ ΓΓυείυδ δυεεεϋίΐ, άϋβεΐίο , £3ΐι<1ίιιηι , ρίχ,

Ιεηϊςηίΐββ, βηίπιί Ιβηίΐαδ, υηίνοΓδίΐδ 3ΐ> Αροδίοΐο

1>οηοΓυηι ηυηιεηΐδ εοΐΐεείυβ. ΟιιοηιοιΙο ίβίΐυΓ ηοη

Ιιοβίυδ 681 άίνίηΟΓυηι άοηοΓυηι (1Ϊ8ΐη1>ιι(οΓ 3ε οΊβ-

ρεη33ΐ0Γ ? ίηιίΐ3(0Γ Οεί πιυηεΓυηι ? ςυί (Ιίνίηαηι

ηιυηίΠεΰηΐίβηι βυβ Ιιεηεΰεεηιϊβ εχχςυ3ΐ ? ΡοΓδίΐβη

3αΐεηι ηοη αΐίεηυηι ϋυηΐ3Χ3ΐ όοηυιη οεαΐϊΐυ(1ο βρβ-

ε(3ΐ , 36(1 ορίηοΓ ρΓορΓίε ραοίΓκηιιιι βρρείΐΐη , (|υί

ε3ΐΐ), (]υχ ίηΐΓ3 ίρδυιη 631, ββϋίΐϊοηβηι 63ΓΠ18 ει βρϊ-

ΓίΙιιβ, βίςυβ ίηΐεδίίηιιη) ηβΐυηε ΙκΙΙυη *Λ ρβείΐίεβηι

εοιιεοΓϋίαιη εΐ οοηδβηβιιηι αϋϋαοίΐ , υοί εοΓροΓίβ

4 άντιστρατευόμενος τψ νόμψ τοΰ νοδς, άλλ' ύποζευ- I) Ιεχ , α,υοε Ιεβϊ ηιβηΐίδ Γβρυ^ηϊΙ , ιιοη απιρίίυδ βχεΓ-

χθε\ς τή κρείττονι βασιλεία υπηρέτης γίνεται τών

θείων έπιταγμάτων. Μάλλον δέ μή τοΰτο νομίσωμεν

συμβουλεύειν τδν λόγον, τδ έν δυάδι νοεϊσθαι τών κατ-

ωρθωκότων τδν βίον · άλλ' έπειδάν έξαιρεθή τοΰ έν

ήμϊν φραγμού τδ μεσότοιχον τής κακίας, εΤς οί δύο

τή πρδς τδ κρεϊττον άνακρίσει συμφυέντες γίνονται.

Επειδή τοίνυν άπλοΰν τδ θείον κα\ άσύνθετον, κα'ι

άσχημάτιστον είναι πεπίστευται, δταν και [έπι], τδ

άνθρώπινον διά τής τοιαύτης είρηνοποιΐας , έξω τής

κατά τήν διπλήν συνθέσεως γένηται , κα\ άκριβώς

είς τδ άγαθδν έπανέλθη, άπλοΰν τε κα\ άσχημάτιστον,

καΐ ώς άληθώς Εν γενόμενον, ώς ταύτδν είναι τώ

κρυπτψ τδ φαινόμενον, κα\ τψ φαινομένψ τδ κεκρυμ-

μένον τότε άληθώς κυροΰται 4 μακαρισμδς, καΐλέ-

Ρατηοι.. Οβ. Χίΐν.

εεΙιϊΙυΓ, βοά 8ΐιΐ3]αβ»ια ηιείίοΓί Γβ^ηο, ηιίηί8ΐΓ3 ά\-

νίηοΓαπι ρΓκεερΙΟΓϋπ» εχδίδίοΐ. Ουίηίηιο ηβ εχϊβΐί-

ηιοιτιυδ δεηηοηειη εοηβυΙβΓε, <^υοά ηίιηίΓυηι ίη

ηιπηεΓΟ 1)ίιΐ3Γίο εοηδίιΙεΓβηυ'α ηίςυε βεείρϊεηϋβ 5ϊ(

νίΐ3 εοΓίιιη , ςηί Γεείε ε^εΓίηΐ , ει τειη 1>εηε §6886-

ποί, 56θ! υοί ίηΐ6Γ8(ί(ίυπι νίιίοδίι.ιΐβ βχ ε» ηιιχ ίη

ηουίβ 881, δχρε εχεηιρίιιηι Γυεπί, άυο ίΙΙί εοηΐεηι-

ρεΓ3ΐίοιιε ουηι ηιοΙίοπ εοβίεβεεηΐεδ ιιηιΐδ βχδίδΐυηΐ.

Ουοιήβπα ίςίΐιΐΓ βίηιρίβχ εΐ ηοη εοηιροδίΐιιηι εβββ

ιΐίνίηυηι ηιιηιεη , εΐ εΟϊη^ί βίςυε δίπιυΐϋπ ηοη ροδδβ

ΟΓοάίΙιΐΓ, ευιη ηυηιβηιιιιι ςιιοηυε §βηυδ άιιρίχ εοηι-

ροβΐΐϊοηϊ ρβΓ Ιαίοιτι ραεϊΑοιΐοηβιη εχοιηρίοπι Γυο

ΓΪΙ, 3ε ρίεηε 2(1 ίοηυπ) ΓενεΓίεηΙ, δίιηρίβχ ρατϊιβΓ

ει 3ΐ> 3θεε1ίοηε 3ΐςυβ &ίιηυΐ3ΐίοηε ναουυιη , 3ε Γβ-
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νβΓ3 υηιιπι εΟϋοΙυιη , υΐ ϊιίεηι ειιηι 3ΐ)9εοηϋίΙο 8ΪΙ, Α γονται κυρίως ο! τοιούτο: υίοίθεοΰ , μακαρισθέντ«ς

Ίά ςυοά" ηρρ»Γ61 , βΐ νίεε Τ8Γ83 , 3ΐ)5εοηϋίΙυιη ειιω κατά τήν έπαγγελίαν τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρι-

3ρρ3ΓεηΙβ ; ΐιιηο νβΓβ εοηΠπηβΙιιι· 30 Γ3ΐ3 Ι>ε3ΐϊΙιιάΌ στοΰ, ψ ή δόξα εις τους αΙώνας των αιώνων. Αμήν.

Βΐ, 3ε Ιβίβδ ρπφπε Γιΐϊΐ ϋεϊ (ΙίουιιΙιΐΓ, ΙεβΙΐ ]ιιι]ίθ3ΐϊ ρβΓ ρι-οπιϊδδίοηϋπι ϋοηιίηϊ ηοβίη ίεβιι ΟηπδΓι , οαΐ

ς1θΓΪ3 ϊη 8£60ϋΐ3 δχευίοπιηι. Αηιεη.

ΟΙΙΑΤΙΟ VIII.

Ββαΐί φύ ρεηεοηΐϊοηεηι ραΐηιηΐντ ρτορίετ }α$ιίΙίαηι :

φιοτύατη εοτατη αϊ τεφηιιηι εωίοτιιηι.

ΟγΛο ςιιίιίαηι δΐιυΐίιηίδ άϊδείρΙίηβΓυιη άΌείπηχ

ρΓΧδεηΙεηι άΊεΐϊ οοιηηιβηίαΐίοηεηι 3ι1 οεΐ3νυηι βΓ3-

οΊιηι αΊιεϊι : εβο τβΓΟ ηβικί αϋεηιιπι εβββ άϊεο, βΐ

ρπιηυπι ϋίικί Γαιίοηβ βίςιιβ οΐΐΐίοηβ εοηβΐϋβΓβΙΟΓ,

ί|ϋϊι1 βίΐ βρυιΐ ΡΓορΙιοΙαηι οείβνχ ηονδίβηυηι ·', φιχ

(ΙυοΙιυβ ρββίαιΐβ ρΓχροηϊΙιΐΓ: ψηά εΐΐβηι ρυπΠεβ-

ΑΟΓΟΣ Η'.

Μακάριοι οΐ δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ' δζι

αύτών έστιν ή βασιΛεΙα τών ουρανών.

Ή μεν τάξις της υψηλής των μαθημάτων διδασκα

λίας, έπ\ τδν δγδοον άγει βαθμδν τήν παροϋσαν τοΰ

(5ητοΰ θεωρίαν έγώ δέ καλώς ϊχειν φημί πρώτον

έκεΐνο κατανοήσαι τώ λόγω , τί τδ τής όγδόης παρά

τω Προφήτη μυστήριον, της έν δύο ψαλμωδίαις προ-

τεταγμένης · τ\ δέ ό μακαρισμδς, καΐ ή της περιτο-

Ιϊο, 83ηεΐίοηυε είΓευπιεϊδϊοηίδ : <μΐ3} υΐΐ'βςιιβ υΐ Β μής νομοθεσία, κατά τήν όγδόην άμφότερα τψ νόμφ

οεΐ3νο (Ιϊβ οϋδεΓνβΓεηΙϋΓ, 1ο£β εβυίαιη βτι»ι. Ρογ-

ιΐΐβη αϋςυυ εο^ηαΐυηι Ηα1>εΐ Ιιϊε ηυιιιβηιβ ειιοι

οεΐίν» Ι)63ΐϊ1α(1ϊηβ : φιαί Ιηικμιηιη νεΠεχ οηιηίυπι

1)β3ΐίΐα(Ιίηυιτι ίη δΐιιιπηο §Γαύυ Ιιοηί βδεεηδϋδ ρο-

ϊί 13 είΐ. Νβιη εΐ ϊΙΙίε ρΓορΙιεία Γεδυιτεείίοηϊδ άϊεπ»

ρβΓ οείβνχ ίηνοΐυοιυηι ει χηΐ$ηΐ8 ά'εδίξΐιβΐ, ε(

ρυηΟεαίίο εοϊηςυίηαΐϊ Ιιοιηίαίβ Γβιΐϊΐυηι αά ηαΐατα-

Ιειη ριΐΓΪΙαίβπι ο$Ιεη(1ίι, ει εΪΓοαιηείβίο ηιοΓίιιαπιηι

ρβΠϊιιπΊ, ςυβδ ροβΐ 1ηοΙ>ε(1ίεηΐί3ΐη νϊΐα ιιιιάαΐΐ ίη-

(Ιυέηαιυβ, ίηάϊεβΐ α1)]οοΐίοηβηι : εΐ Ιιϊε οοΐβνβ οβ»-

Ιΐΐϋϋο ΓβδΓιΐυΐίοηεηι ϊη εοβίοβ εοηΐίηεΐ εοπιηι, ςυΐ

ϊη δεΓνίΙπίειτ» ηυία'επι (1εΐ3ρ8Ϊ εΓβηΙ, βειΐ Γυτδυδ εχ

ΒβτνίΙυΙβ ϊη Γββίιυιη τενοεβΓι δΐιηΐ. Βιαίί βηίιη, Ίη-

ςυίΐ, ηαϊ ρίΓίίειχίιΌπβπ» ραΐίηηιιιτ ρτορϋτ χμ : ηαο-

ηίβηι ϊριοταιη β»ΐ Γί^ηβ/π εαίοηιηι η. Εεεε βηίβ ε(

βνεπίυδ ύίνίηοΓυπι εβπαΐϋίηυπι, εΐ ρΓορίεΓ ϋευηι

βηβεβρίοηιιη ροΓΪοιιΙοΓυιη, ΙβΙοτυπι ΓβωυηεΓίΐϊο,

Βίκίοηιη) ρΓΚίηϊυιη : ςαο κ^ηυπι εοεΙοΓυπι ίΐΐιΐβΐχ

εοιίδεςυηηΐυΓ. Νοη αηαρίΐιιβ οΐΓΟβ Γβη» ϊηβΙίΙιΗβιη 30

Γηυΐ3ΐίοηίΙ)Η5 ν3Π3ηΐεοι Γε1ϊεϊΐ3ΐΪ8 βρεβ οΙκγπιΙ.

Ναπι ιβιτεηυβ Ιοευδ εβί ϋβ, ςυχ 3ΐΙοΓη3ΐΐοηε νβ-

ΓίηηΠίΓ 3ο ηιυΐαηΐυΐ", άβ ϋδ νβΓΟ ςα;ε ρεΓ εβεΐυπι,

ει ιηονειιΐυΓ, ει βρρβΓεηί, ηϊΐιίΐ Ια!β ]υ<ϋθ3ΐηιΐ8, ιι(

ηοη εοάεπι ίαοάο ηίιηίΓυπι 3ε βϊηιΠΊΐβΓ 888ε ΙιαΙ>βαηΐ,

βεϋ 88Γίε 3ΐςυβ ΟΓΐΙίηο οοη8εςυεηΐΪ3(|υο βυυηα ςιιο-

ςιιο ευΓδίιηι οιηηί», ςιιχ εΪΓεα εοείαιη 8υη(, ρβΓ-

ηριιιιΐ. Υί(ΐ88 ΊξΗντ ειεβΙΙβιιϋλπι άοηί, ψιοά ηοη ϊη

ϋδ, (]ΐιχ ηιαίαιιΐυΐ', ιηβ^ηίίαΛίηεηι άί^ηίιαίίδ Ιητ-

παρατηρούμενα. Τάχα τι συγγενές ό άριθμδς ούτος

πρδς τήν όγδόην Εχει μακαριότητα · ήτις ώσπερ κο

ρυφή των μακαρισμών πάντων έπ'ι τοΰ άκροτάτου

κείται τής άγαθής άναβάσεως. Έκεϊ τε γάρ ό Προ

φήτης τήν αναστάσιμων ήμίραν τίίι τής όγδόης αίνί-

γματι διασημαίνει, και ό καθαρισμός τήν ϊτΑ τδ XX-

Οαρόν τε κα\ κατά φΰσιν έπάνοδον τοΰ μολυνθέντος

άνθρωπου ενδείκνυται , και ή περιτομή τήν τών νε

κρών δερμάτων άποβολήν έρμηνεΰει, α μετά τήν

παρακοήν τής ζωής γυμνωθέντες ένεδυσάμεθα · κα\

ένταϋθα ή όγδοη μακαριότης, τήν εις τοϋς ούρανοϋς

άποκατάστασιν ϊχει τών εις δουλείαν μεν έκπεσόν-

των, έπ\ βασιλείαν δέ πάλιν έκ τής δουλείας άνακλη-

θέντων.

Μακάριοι γάρ , φησιν, οΐ δεδιωγμένοι ίνεχεν έμον·

βτι ανιών έστιν ή βασιΛεία τών ουρανών. Ίδοΰ τδ

πέρας τών κατά θεδν άγώνων, τδ τών πόνων γέρας,

τδ τών ίδρώτων Επαθλον ■ τδ τής έν τοϊς ούρανοΐς

βασιλείας άξ'-ωθήναι. Οΰκέτι περ\ τδ άστατόν τε χΛ

άλλοιοϋμενον ή τής εΰκληρΐας έλπ\ς διαπλαναται. Ό

γάρ περίγειος χώρος τών τρεπομένων τε κα\ άλλοιου-

μένων έστί · τών δέ κατά τδν οΰρανδν φαινομένων

τε καΐ κινουμένων, ουδέν τούτων έπιγινώσκομεν, ώς

μή κατά τά αύτά κα\ ώσαύτως ϊχειν , άλλ' είρμφ

κα\ τάξει και άκολούθία πρδς τδν Γδιον δρόμον πάντα

κατά τδν οΰρανδν διεξέρχεσθαι. 'Οράς τοίνυν τής

δωρεάς τήν Οπερβολήν ; δτι ούκ έν τοις τρεπομένοις

τδ μέγεθος τής άξιας χαρίζεται, ώς δν εί τις μετα-

βϊΐυΓ, ηβ ςη'ι ηιυΙίΐΊοηϊδ ιηοΐαβ 1)οη3ΐτι δρειη ΙυΓΟβΙ ; Ο βολής φόβος τάς χρηστοτέρας έλπίδας παραλυπή-

Βεά ευηι γο^πιππ εοβΙοΓυπι ιΐίχίΐ, οίΐεηύίΐ ίιΐ ιΐοηυπι,

ςυοϋ ιιοΐΐίδ ΒαΙ) δρε ρΓοροβϊΙυπι εδί, ηοη 8886 ιηυ-

Ι3ΐ)ίΐ8, 88(1 58111 ρ8Γ 80(18111 ηΐΟ(1θ 8888 1ΐ3ΐ)8Γ6.

Εχ ]*π) (Ιίειίδ 3ΐιΐοηι, ψ]£ ΓπϊΙιϊ ευηι (ΙυΜίΐΙϊοηε

ηΐΗΕΓεΓβ ϊη ηιεηΐεηι νβη'ιΐ, Κχε ίαηΐ : ρΓΪηιιιιη ςιιί-

ϋβηι ουι ειιηι, ςαϊ $ρ!ι*ϊιυ ρβυρβΓ δίΐ, ίη ευπκίοιη

Ιοειιηι, ςυο εοβ, ςυί ρΓορίοΓ ίρβιιιη ρβΓβεευΐίοηεηι

ρκϋαηΐυΓ, Γεείρίεηδ, ρβΓοιη υΐηβςυε ΓεηιυηεΓίΙίο-

ηβηι ρΐΌροηλΙ ? (Ουοπιπ» εηίιη ρΓχιηίυηι Ιϋβπι εβί,

Ιιοπιιιι ιιίιηίΐ'υιη ε(ϊ3πι εεΓίαιηίηβ ρ3ΓΪ3 βυηΐ.) ϋείηϋκ

νβΓΟ ςυί Η«ι, υΐ οΊβετοΐοδ (ΙεχίΓΟδ 3 8ίηΪ8ΐπ8 ϊηνϊ-

13Π8 3(1 Γβ^ηιιηι εοεΙοΓυπι, 31Ϊ38 ε]α8ηΐ0(1Ί Ιιοηοπβ

β3ϋ838 3?δϊ8ηεΐ? Νβηι ειιηι ΪΙΙίε εί εοηίοΐεηΐίβηι,

σειεν · άλλ' ούρανών μεν βασιλείαν ειπών , δείκνυσι

τδ άμετάβλ.ητον κα\ άε\ ώσαύτως ϊχον τής κατ* έλ-

πίοα προκειμένης ήμϊν δωρεάς.

"Ο δέ μοι διαπορεΐν έκ τών είρημένων έπέρχεται,

τοϋτό έστιν πρώτον μέν, ότι τψ πτωχεϋσαι τω

πνεύματιτοΐς ένεκεν αύτοΰ διωχθεΐσιν, είς Γσον δγειν

έκατέροις τδ γέρας προστίθησιν. ΤΩν γάρ τδ Ιπαθ-

λον τδ αύτδ , τούτων δηλαδή κα\ οί άγώνες Γσοι ·

Ιπειτα δέ πώς τοΰ; δεξιούς άπδ τών ευωνύμων δια-

κρίνας , προσκαλείται πρδς τήν τών ούρανών βασι

λείαν, άλλας τής τοιαύτης τιμής τάς αιτίας λέγων ;

Τδ γάρ συμπαθές τε κα\ μεταδοτικδν κα\ φιλάλληλον

έκεϊ προφέρων, ούδαμοΰ μέμνηται ουτε τής πνευμ»

" Ρβ»1. χυτι ει χι. " Μ»Ηΐι. ν, 10.
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τικής πτώχεια; , ουτε της ϊνεκεν έκείνου διώξεως * Α 61 Γαευΐΐϋΐιιαι εοιιιπιυηίεαίίοηβηι, εΐ πηιΐυυιη 3ηκ>-

χαίτοι πολύ δοκεϊ κατά τδ πρόχειρον της διανοίας

άπ' αλλήλων ταύτα διακεκρίσθαι. ΤΙ γαρ κοινωνεί

τδ πτωχεΰσαι τώ διωχθήναι ; "Η ταΰτα πάλιν τίνα

συμφωνίαν Ιχει πρδς τά της άγαπητικής συμπαθείας

άποτελέσματα ; "Εβρεψέ τις τδν δεδμενον, ή τον γυ-

μνδν περιέβαλεν, ή στεγητδν δδίτην έβεξιώσατο, ή

άσθενοΰντι καΐ κατακλείστψ την ένδεχομένην Οερα-

πείαν προσήγαγεν · τί ταΰτα πρδς τδ πτωχεΰσαι κα\

ϊιωχθήναι κοινδν Ιχει, κατά τδν τοΰ έπιτηδεύματος

λίγον ; Ούτος άλλοτρίας συμφοράς θεραπεύει · εκεί

νων 2ε έκάτερος, δ τε πτωχεύων κα\ ό διωκόμενος,

των θεραπευόντων προσδέεται , άλλά τδ πέρα; έπΐ

πάντων Γσον. Όμοίως γάρ είς ούρανδν άγει τδν πτω

χεύσαντα τω πνεύματι, χα\ τδν Ενεκεν αύτοϋ 6ιω-

χθέντα, χα\ τοΰς τδ συμπαθές έπιδειξαμένους πρδς τδ '

δμόφυλον. Τί ουν φαμεν πρδς ταΰτα ; "Οτι Εχεται άλ-

λήλων τά πάντα πρδς τδν 'ένα σκοπδν συννενευκότα

και συμπνέοντα. "Η τε γάρ πτώχεια πρδς μετανάστα-

σιν εύκολος, καΐ ή φιλοπτωχεία της πτωχείας ουκ

ήλλοτρίωται. 'Αλλά μοι δοκεϊ καλώς Εχειν πρότερον

τδν παρόντα λόγον άναζητήσαι · είθ' ούτω την έν τοίς

έξητασμένοις συμφωνίαν κα\ τδν νοΰν έπισκέψασθαι.

ριιΐδΐι ΓϋοϊΙίδ, ει 1>οιΓΐ£ΐιίΐ35 ίη ρβυμβΓΟβ ει ε^εηοδ η ρ3ΐιρειΊ3ΐε αΐϊειια ηοη εβί. νεπιηι Ιι&υ«1 ίηοοιη-

ηιοάυηι εδβε πιίΐιί ν'κίεΐυτ, ρΓ&δεηΐεηι ριϊιΐδ ϊηνβδίϊβΛΓβ οΐ'.ιΐίοηοιη, βιηυε ίΐ» ϋβίηεερδ (ΙεδρΐεεΓβ αίςιιβ

εοιΐ8ί(1εΓ»Γ6, (|υίιιαιη ίηβΐΐ ίη ϋβ, (|(ΐ8β ηιιχδϊΐβ δΐιηΐ, ϊηΐεΐΐεείυβ 3ΐαυε εοηδεηβιΐδ.

Μακάριοι οΐ δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης. Βεαίί ηιιϊ ροπεαιίίοτιεηι ραιΊηηΙητ ρτορίίΐ ;ΐί«ίί-

Πόθεν δεδιωγμένοι, κα\ παρά τίνος; Ό μεν ουν ιίαιη. ΙΙηάβ ρεΓδεευΙιοηειη ραϋαηΙΟΓ εΐ 8 ςιιο ? Αΐ-

πρτόχειρος λόγος τδ τών μαρτύρων ήμϊν δποδείκνυσι αυε β3 ςυϊάεηι, ουκ ίη ρΓοηιρΙα ΓαΙϊο £81, ηΐ3ΐ-

στάδιον , κα\ τδν της πίστεως δρόμον ΰποσημαίνει. ΐγΓυιιι ιιουίδ βίαάϊααι οβίεπαΜί, »ε Ωύεϊ ευΤδυηι άε-

Ή γάρ δίωξις, τήν σύντονον τοΰ τρέχοντος περ\ τδ δί£Π3ΐ. Νβηι ρείδεευΐίο ειιιτβηΐϊδ νείιεηιειίδ δΐυάίυηι

τεπι ρΓοΓεηΐ, ηεη,υε δρίπΐυϊΐίβ βββδίαιίδ, ηεο,υβ

ρΓορίεΓ ΐρ$υιη ρεΓδεευΐίοηίβ υδφίδίη ηιεηιίοηεαι

Γαείι : φκιηιμκιιη ηιυΐΐυιη Ιιχε δεευηαΊιιη ευπι ίη-

Ιεΐΐεείυπι, αυί ρπιηβ Γι-οηιο οεευιτίΐ, αυ ίηνίεεαι

άί$]ηηεΐ3 εβδβ νίάειιΐυΓ. Ουίά εηίπι ραιιρεηαδ εοην

ηιυηε Ιιιυοΐ εαιη ρεΓδεειιΓιοηε, αυΐ Ιιίδ ηπδΐΐδ ςυί<1

εοηνεηίΐ ευπι ϋίΐεείίοηίδ ει εοηάοΙεηΐί% 3ΐΓεεΐϊΙηι$ ?

ΟίΙηιηι ϊικϋςεηΐΊ 3ΐΊ(]υί$ βυϋηπηΐβΙΓβνίΙ, 3υΙ ηυϋυηι

νε$ΐίνϊι, 3υΙ Ιεείο νΐ3ΐ0Γειη τεεερϊι, 3υΐ χ^ΓΟΙυιη

ει ίη ε3ΓεεΓ8ΐη εοιι]εεΐϋΐιι εο, ςυού ΙΐειιίΙ, οΙΒείο

ρΐΌβεειιΐυΒ ε$1 : ςυϊά 1κ»;ο ΓβΙίοιιο $ΐυ(1ϋ εΐ οΙΓιεϋ

εαιη ε^εβίΐΐε ει ρεΓβεευΐϊοηε εοιπιηιιηε 1ια1>εηΐ?

Ιιϊε 3ΐΊεηΗ$ ε3ΐ3ΐηϊΐ3(ε8 ευτβΐ, 3ϋειΐ3 ϊιιεοιηηιο(1»

53Γ0ΪΙ ει 8»η3ΐ; ίΙΙοΓυηι »υΐειιι υΐ8Γ(]ΐιε Οπι ε§εηιΐ8,

' ςυαηι ρεΓΒεευιίβηεηι ρ3ΐϊειΐ8 οΓΠείυηι ρΓα'8ΐ»ιιΙίΙ}ΐΐ3

ορυβ ηβϋεηΐ, βε<1 βηΐβ ϊη οιιιηίΙ>ιΐ3 ρ3Γ. ΡαιΊιεΓ

εηίΐιι εοείυιη (ΙυείΙ εΐ ευπι, ςυί ρ^υρεΓ βρίηία

ΓαβΓΪΙ, εΐ ευπι ςυί ρΓορίεΓ ίρΒυιη ρεΓβεΐ'υιίοιιεαι

ρ»85υ8 8)1, εΐ ευ», ςιιί εοη<1υ1ειιΐί3ΐη εΓ§3 μΓΟίίιιιοβ

ρΓ8Β8ΐίΐ6ΓΪηΙ. Οιιί(1 Ί·,·ίΐιΐΓ 3(1 Ικεε (Ιίείηιυβ ? η3ΐη οιη-

ιΓΐ3 ίηιεΓ βεβε εοΗχΓεηΐ, αά υηιιπι ίΙΙιιοι ηηαβί 8εο-

ρϋπι εοηνεΐ'83 βίςυε εοη8ρΐΓ3ηΙί3. Εΐεηίηι ε^εβίαβ

τάχος σπουδήν έρμηνεύει ■ μδλλον δέ κα\ τήν έν τώ

τρέχειν νίκην ΰποσημαίνει. Ού γάρ Ιστιν έτέρως

νικήσαι τρέχοντα, μη κατδπιν καταλιπδντα έαυτοϋ

τδν συντρέχοντα. ΈπεΙ οΰν δτε πρδς τδ βραβείον της

άνω κλήσεως τρέχων, κα\ 4 διά τδ βρα6εϊον διωκί-

μενος παρά τοΰ έχΟροΰ, έπίσης Εχουσι κατά νώτου,

6 μέν τδν διαμιλλώμενον, δ δέ τδν διώκοντα ■ ούτοι 8έ

είσιν οί τδν τοΰ μαρτυρίου δρόμον άνύοντες, έν τοις

ύπέρ της εύσεβείας άγώσι, διωκόμενοι κα\ οΰ κατα

λαμβανόμενοι · Ιοικε τδ κεφάλαιον της κατ' έλπίδα

προκειμένης μακαριδτητος , οίον τινα στέφανον έν

τελευταίοις προτεθε:κέναι λδγοις. Μακάριον γάρ ώς

άληθώς τδ Ενεκεν τοΰ Κυρίου διώκεσθαι. Διά τί ;

εεΙεΐ'ίΐ3ΐί$ βί(;ηίΟειΐ. Ιωο νβΓΟ εΐϊαπι ίη ειίΓΓβηάα

νίεΐοΓΪ3ΐη ίιιϋίεαΐ; ηοη εηίω βΙϊΙβΓ ειιιτβικίο ςυίι

νίηεεΓε ροίεβΐ, ηίβί ροβΙ 8ε ΓβΙίςυβι ίΐ εαιη, αυί βί-

ιηιιΐ εϋΓΓΪΐ. Οαοηίβιη ί^ίΐυΓ ει ίβ ςαί ίά ρΓκηπυη»

ΒυρβΓηχ νοείΐϊοηίβ ευΓΓΪΙ, ει ίβ ςυί ρκιρΙβΓ ρπ&-

ηιίυηι 3ΐ> ίίΐίηιίεο εχ3£Ϊΐ3ΐιΐΓ, ρβπΙεΓ 3 ΐεΓ^ο Ιιβοεηΐ,

ϋΐβ ςυΜεπι (1ε ρΓχηιιο βίιηυΐ εεΓίβηΙειη, Ιιίε νβΓΟ

ρεΓβεςηεηΐεπι (Ιιϊ αιιίεηι βιιηΐ, ςυί αΐ8ΠγΓΗ εητ-

8ΐιπ), ίη οεπηιηίηΊ1)ΐΐ5 ρΓΟ ρίεοίε «υβεερίίδ, εοηϋ-

είιιηΐ, αυο$ ίπίπηίοΊ φΐίϋεηι ρεΓδεςυιιηΙυτ, $6(1 ηοη

3$3εφιιιηΐυτ) , ν'κΙείυΓ εαρυΐ εΐ βυηιιιιαηι ίη βρε

ρτορο&ίΙΐΒ Ιβηΐίΐυϋίηίβ, νείυΐΐ εοΓοηηηι φααηιο'βηι

ϊη ρΟδίΓεσιίδ ρΓοροβυΐδδε νεΛίβ. Ναηι ΓβνεΓβ οεβ-

"Ο-ι τδ παρά τοΰ κακού έκδιώκεσθαι, αίτιον έν τώ ρ ΐιιηι 681 ρΓορίεΓ ϋοηιίηυιη ρ3ΐί ρεΓδεευΙίοηεηι.

άγαθώ γενέσθαι καθίσταται. Ή γάρ τοΰ πονηρού

άλλοτρίωσις, της πρδς τδ άγαθδν οίκειώσεως άφορμή

γίνεται · άγαθδν δέ και παντδς άγαθοΰ έπέκεινα,

αΰτδς δ Κύριος, πρδς δν άνατρέχει δ διωκόμενος.

Οΰκούν μακάριος ώς άληθώς, δ συνεργώ τώ έχθρώ

πρδς τδ άγαθδν χρώμενος. Επειδή γάρ έν μεθορίω

κίΐται τοΰ άγαθοΰ κα\ τοΰ χείρονος ή άνθρωπίνη

ζωή, ώσπερ δ της άγαθής τε κα\ ύψηλής έλπίδος

άπολισθήσας, έν τψ βαράθρψ γίνεται · ούτως δ τής

άμαρτίας άπωκισθείς, και της φθοράς άλλοτριωθείς,

δικαιοσύνην τε κα\ άφθαρσίαν μετέρχεται. "Ωστε τής

παρά τών τυράννων γινομένης κατά τών μαρτύρων

διώξεως , τδ μέν ε'δος κατά τδ προχείρως φαινδ-

μενον, άλγεινδν ίίναι τη αίιθήσει · ό δέ σκοπός τών

Ουατε ? ςιιία 3 ιιιαίο εχ3ςίΐ3Γί, εβυ53 Ιιοηί 3(1ίρί-

βεεηϋί Αϊ; η»ηι ,ιίαϋοηαΐίο ίΐςοε νίιαιίο ηιαϋ,

ϋοιιί εοηείΐίβιίοηίΐ οεεβδίο Πι : 1)οηηηι 3αΐεηι εΐ

8ΐιρΓ3 οιηηε ϋοηαηι ίμ$ε Οοπιίηιΐδ εβί, 3(1 ςπειη

ειΐΓ8ΐι εοηΙεηάίΐ, ςυί ρεΓβεεϋΐίοηεσι ρβΐϊΐιΐΓ 61

Ι3ΐυτ. Εγ§ο ΓενεΓα ϋεβίυβ εβί, ςυϊ ΐηίπιίεο 3(1 1>ο-

ηυηι υΐϊΐυτ 3(1]υΐοΓε. Οαοηίβηι εηίηι ίη εοηίΐηίο

οοιιί ει ηιβίΐ Ιιυωηιιη νίΐα ροδίΐη εβί, βϊευΐ ίδ, φ^^ 3

δΐιοΐίηιί $ρε (Ιείβρδϋδ εδί, Ίη 1>3Γ31Ιιγο νεΓδβΊϋΓ: ίΐα

ηυί 3 ρεεε^Ιο τεπιοΐυδ, εΐ 3 εοΓΓυρΙίοηε βΐίεηβίαδ

8δΙ, 3(1 ]ιΐ8ΐίΙί3ηι Ρ3ΓΪ18Γ εΐ ίηεοΓΓίιρΙίοίΙίΙβίειη βε-

εε(1ϊΐ. Ιΐαςυε ρεΓδεευΙίοηίδ, ο,ιιβ ηΐ3ΠγΓ8δ 3 ΙνΓηη·

ιιΪ8 3§ίΐ3ΐιΙϋΓ, βρεείεδ ςυίάεηι ρΓουι ρπιπ» ΙΥοηΙε

ηρραι-ει, δεηβιιί 3εβΓΐ)3 εβίε νϊάεΐαι-, εεν! Ίά ςυο
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βροοίηηΐ βα ςυ* ΠαηΙ, οηιηοπι 1)βηϋΙιιϋϊηοηι δυρβιηΐ. Α γινομένων, υπερβαίνει πασαν μακαριότητα. Κρεϊτ-

ΟοίηιιίΟίΙϊιιβ βιιίεπι' ΓυεπΙ ηοδ ρεΓ εχειιιρίβ βία,υβ τον δ' άν είη δι' υποδειγμάτων ήμάς τοΰ λίγου χατ-

ιδείν τήν διάνοιαν. Τίς ούκ οίδεν, δσψ τοΰ άγαπάσθαιβίηιΠίΐυϋϊηεδ 8εηΙεηΐί3πι αιιίιηούνοτίοπ; βοπηοηϊβ.

(}ιιϊδ ίριιοΓΛΐ, φιηηΐο βΓανίιΐδ εΐ ηιοΐεδΐίυ.8 εββε

]ιΐ(1ϊοεΐιΐΓ, ίι^κΐίί» ρείί, ςιιαιη (ΙίϋβίΤ Ιιοε Οαιεη

φΐοΛ πιοΐβδίυιιι βδδε υΜβΙιιγ, δ.νρε εΐίαπι ίϊΐίαΐίΐίδ

ρεΓ Ικπκ: τίΐηηι εηιιβα πιυΊιίδ εχδίδϋι, ςιι»1β α"ε 1ο-

βερηο δθΓίρΐιιΐ'3 ίηϋίεβΐ, ο,ιιϊ α Γπιΐπϋιΐδ ίηδ'κΐϋδ

ρείίΐιΐδ, εΐ α1> ΗΙοΓυιη εοηνϊεΐιι «Ιαυε εοιιΙυΰεΓηίο

ι-επιοΐυδ, ρεΓ νεικίϊΐίοιιειη Γ8Χ εοπιω, ςυοηιαι ϊη-

δίιΐϋδ ρείΊΐιιβ βΓΛΐ, (Ιεδί£ΐΐ3ΐυ$ εδί : ΓοΓδίΙβη 3(1 1:«η-

ΐ ι ιη «Ιϊ^ιιϋαΙβπι ηοη ρΓοζρεδδΐιηΐδ, ηίδϊ ίηνϊυΊα ρεΓ

ίιυίάίαδ ϋΐαβ ιΙογ 3(1 Γεςιιυηι ραΐείεείδδεί. ()ιιειη;ΐιΙ-

ιιιοιίιιιη ϊ^Ίιογ βϊ ςιιϊδ Γιιΐυπ βείεηΐϊα ριχ'ΐϋΐυ* 4ο-

ίερίιο ρΓχοΊχϊδδεί, ΐη$ίϋϋδ ρειίΐυδ οεβίιΐδ εΓί$,

το έπιβουλεύεσθαι χαλεπώτερον κέκριται ; Τούτο μέν-

τοι πολλάκις το δοκαΰν χαλεπδν, κα\ της κατά τον

βίον τοΰτον εύκληρίας πολλοίς αίτιον γίνεται, οΤον

περ\ τοΰ Ιωσήφ δ λόγος ενδείκνυται· δς έπιβουλευ

Οε\ς παρά των άδελφών, κα\ της μετ' αυτών συν-

διαγωγής άπελαθείς, διά της πράσεως βασιλεύς άν-

εδείχθη των Ιπιβεβουλευκότων, οϋχ άν ίσως προελ-

βών επ\ τδ τηλικοϋτον άξίωμα, μή τοΰ φθόνου διά

της επιβουλής έκείνης τήν βασιλείαν όδΌποιήσαντος.

Όσπερ τοίνυν εί τις τοΰ μέλλοντος τήν γνώσιν Εχων,

προείπε τώ Ίυ>σήφ,6τιΈπι6ουλευΟε\ς μακάριος Εστ,,

ούκ άν εκ τοΰ προχείρου πιΟανδς έδοξε τω άκούοντι.

ρι ίιηΒ ΓγοιιΙο εΓε(1ΊΙ)ΊΓΐ3 (Ι'ιεοΓε βικίϊεοΐϊ, εί 3ΐ1 ί(1 Β π^ το παραχρήμα λυπηρδν δρώντι · ού γάρ άν

ι|ικη1 ϊη ρΓΧβειιΙίΐ 3ϋειΊ»ιπι ε8ΐ, Γβδρίοίειιΐί, ηοη

νί(ΙεΓεΙιΐΓ ( ηοη εηϊηι ίίεή ροδβε ριιίατβΐ, υΐ πιαίϊ

ρΓ0|>08ίιί Ιιοιιυδ (Ιοϊ^ηαΐΌΐυΐ' ενεηΐυδ) : Ϊ13 ηίηιίπιιη

εΐϊιιηι ηϊε ευηι ρεΓδεειιΐϊο, η,ιια ΠιΙεΙεβ α Ινηηηυ

3£ίΐ3ηΙυτ, ηιιιΐΐυιιι ]υχΙ» βεηδυηι 3εεΓΐ>'ιΐ3ΐίδ Ιοϋεηΐ,

εΓΙΙιϊΐ, υΐ 3ΐ> ϋ8 ςυϊ ε3ΓηΙ ραιιΐο ηιαςΐβ οΙ>ηοχϋ

βυηΐ, ε» ηιιχ ρεΓ τε8 ηεριτ.ΐί ει 3εεΓΐ>38 ίρβίβ ρτο-

ρο$Ίΐη οδΐ, τε^ηί 8ρε8 Ικιιιιΐ Γ:ιεί1ε 3<1ιιιΊιιλΙιιγ βίο,υβ

ρΓοίχίΐιΐΓ. 5ι\1 Ουιηπιπδ πβΙιιγχ νϊιίο (Ιεβρεείο ρΓΧ-

ΛΊε'Λ ίιιΠπηΊοπΙιιΐδ, ςιιβϋδ 1»1>ογϊο8ϊ εεΓίβιηϊηϊδ

ετεηΐυβ 8ίΐ, υΐ βρε τε^ηί ΐεηιροΓαϋιιιη η.τιιιιι 3(1-

τεΓ83Γΐιηι 8ειΐ8ΐιηι ΓηοίΙο (1ενπιο»ηΙ. Ι(1εΪΓεο ιη»£ΐιυδ

ίΙΙο δίερίιβηυβ £3ΐΐ(1εΙ Ιαρϊϋίϋυβ υηιΐίηυβ ρβΐίΐυβ,

Μ νυΐιιιί βυβτειη ςιιβπιϋαπι ΓΟΓεπι εΓε!)Γ03 1;ιρΉ1ιιηι

ίοΐυί , ίη ιικκΐ ιι ηι ΠοεεοπιηΊ ηίνιβ ϊηεϊ(1εηΐϊυπι, εοΓ-

ροΓε ευρϊιΐε εχείρίΐ, 30 1)εηεϋϊεΐΐοηί1)υ8 ηείαποβ

Ιιοιηϊοίϋαδ ρΓθ$εηυί(υΓ, ρπ> 1ι ϊβ Ίρ8Ϊ8 ηε ρεοεβίυιη

Ιιοε είβ ΐπιριιίαΓβΐιΐΓ, ΟΓ3Ι18, ςιιοηϊβιη ει ρΓθπιί$8ίο-

ιιι-πι 8υϋίνεΓ3ΐ, ε( $ρεηι ευηι ϋβ, ςυχ 3ρρ3ΓεΙ>3η[,

<-οιΐ£πιεΓε ε( εοηνεηίΓε νϊ(1ε1>αΙ, Νϊΐηευηι βυαΜββεΐ

εοί, ςυί ρΓβρΙεΓ Οοπιίηυπι ρεΓβεΓυΐϊοηεηι ρ388Ϊ

γ 55οιιΙ, Ίη γο^ιιο εοεΙοΓυιη νοΓ83ΐυτθ8 ε85ε, Ηιιηι

ροΓβεευΐίοιιειιι ραίειείιιτ, νίιΐίι ίιΐ ({ΐιοά 8ρεΓ3ΐ)3ΐυΓ:

Γΐιιτεηΐί ειιίιη εί ρεΓ εοηΓε88ίοηεηι, ηικκΐ 8ρεΓ303-

ΙΟΓ, οίΐεηιΐίΐυΐ', εεείυπι βρεηυιη, άίνίηβ ςΙυΓΪα ζά

Γ(>ιΐ3πιεη ειΐΓΓεηΐΪ8 (1ε δυρΓβιηυηϋβηϊβ ρβΓίίυυβ

φήθη δυνατδν είναι κακής προαιρέσεως άγαΟδν άνα-

δειχθήναι τδ πέρας ■ οϋτω δή κα\ ένταΰθα 6 τών τυ

ράννων τοις πιστοί; έπαγόμενος διωγμδς, πολϋ κατά

τήν αίσΟησιν τδ άλγεινδν έχων, δυσπαράδεκτον ποιεί

τοις σαρκωδεστίροις τήν διά τών άλγεινών αϋτοϊς

προκειμένην της βασιλείας έλπίδα * άλλ' ό Κύριος τδ

ααβρδν ύπεριδών της φύσεως, προαναφωνεϊ τοις

άσΟενεστέροις, οΤόν έστι της άγωνίας τδ πέρας, ίνα

τη τής βασιλείας έλπίδι τήν πρόσκαιρον τών άλγεινών

αίσθησιν ευκόλως καταπαλαίσωσιν. Διά τοϋτο χαίρει

δ μέγας Στέφανος κύκλω χαταλιθαζόμενος, κα\ οΤόν

τινα δρόσον ήδείαν προΟύμως τψ σώματι δέχεται τάς

Ιπαλλήλους τών λίθων νιφάδας, κα\ εύλογίαις τους

, μιαιφονοϋντας άμε£6εται, μή στήναι τήν άμαρτίαν

τούτοις αϋτοίς έπευχόμενος · έπειδή χα\ της επαγ

γελίας ήκουσε, κα\ τήν έλπίδα τοις φαινομένοις είδε

συμβαίνουσαν. Έν βασιλεία γάρ ουρανών τοΰςίνεχεν

τοΰ Κυρίου δεοιο>γμένους άχούσας γενέσθαι, είδε τδ

προΐδοχώμενον, έν ω έδιώχετο. Τρέχοντι γάρ αΰτψ

διά τής ομολογίας, τδ έλπιζόμενον δείχνυται, ούρανδς

άνοιγόμενος, ή Θεία δόξα πρδς τδν άγώνα τοΰ τρέ

χοντος έχ τής ύ-ερχοσμίου λήξεως κατακύπτουσα,

αϋτδς δ έν τοις άγώσιν ύπδ τοΰ άθλητοΰ μαρτυρού-

μενος. Ή γάρ τοΰ άγωνοθέτου στάσις τήν πρδς τδν

άγωνιζόμενον συμμαχίαν παραδηλοί δι' αίνίγματος,

ώς άν διά τούτου μάθοιμεν τδν αύτδν είναι κα\ τδν

(1ε8ρεεΐαιΐ8, ίΙΙε ιρβε, ςιιϊ ίη εεΓΐ3πιίηίΙ)α8 3ΐΙι1ε(% ' διατιθέντα τους άθλους, χα'ι τδν κατά τών άντιπάλων

ΙιίΓ,Γιηιοηϊο εε1ε1)Γ3ΐυΓ. Νβηι ρΓΚβίϋβηΙΐϊ οοΓίαιηϊϋϊ τοις ιδίοις άγωνισταίς συνιστάμενον. Τ£ τοίνυν άν

8131Ϊ0 ρεΓ 3ΐηΊ£<η3 3ΐηυβ νεΓΟΟΓυηι ϊηνοΙυεΓυιη, Ο είη μακαριώτερον τοΰ διά τδν Κύριον δεδιωγμέ-

αιιχϋίιιηι, ςιιοιΐ οεΓίαηΐί ΓεΓε1)3(υΓ, βί^ηΊΓιεαΙ, υΐ νου , ψ υπάρχει συναγωνιστήν τδν άγωνοθέτην

ρεΓ Ιιοε <1ϊδ03ηιιΐ5 εαιιιύεηι εββε εί ευηι, ςαί εεηβ- ίχειν ;

ηιΊηα 0Γ(1ίιιε( βΐφιε (Ικροηιΐ ει ευπι ςιιϊ ευηι, βυίβ εβΓΐ3ΐοΓΪ6υ& εί βΐΐιΐβΐ'ΐί εοηίπι «ΙνβΓΜΗο· οοη·

8Ϊ8ΐ3ΐ. Οιιίϋ ΐςΐΙυΓ 1>ε3ΐίυί ΓιιεηΙ εο, ηυί ρΓορΙβΓ Οοηιίηυιιι ρβΓδεεαίΐοηεπι ραιΐβΐιιτ, ευί ΙϊεεΙ ϊη εεΓ-

Ιΐιιιίηε 3(1]υΐοΓεηι εεΓίβηιίηίβ ρΓΧδϊϋβπι Ιΐ3ηεΓε?

Νεα,ιιε εηίιη ί3εΐ1ε εβί, ίίςυε ηβυιΐ βοίο βη εΐίίΐη

ρΓΟΓδυδ Οοπ ηοη ροδδίΐ, ιι( Γβόυι ρεΓ Ιοηε νϊίαιη

]υευΐ)(1Ί8, ςυχ ορρϊΓβιιΙ, βΙΊςυ'ιβ ρΓχίεΓΐΐ οοηηηι

ααο() ηοη αρρίΓβΐ, υΙ Γβείΐε νεί 3Ε(ϋΐΜΐβ εχρείϋ,

νεί 3ο υχοΓε εί Ιίυεηδ, 3 Γι-ΐΐΓΪϋυϊ, δΟΓοΓίουδ, ρ»-

ΓβηΐίΙιυβ εί χςυαΙίΐΗΐβ κ%η$Λΐ'ι, ει (·ηιηίυπι ςαα

ρβΓ ν'ιίαιη ]ιιειιη(ΐ3 3ε βιιανία 8υη1, εχρεΓβ εββε πΐ3-

ΙίΙ, ιιίδί ίρβε Οοιηίιιιΐδ βιιπι, ςιιί )υχΐα ρΓοροδίΐιιιη

νοεβίυ* ΓυεΓΪΙ. λΑ 1)οηυιη β^υνεΐ. Ουεηι εηϊηι ρτα;-

Ούδε γάρ τών εύκόλων έατ\ν , τάχα δέ καΐ χαθ-

άπαξ άδύνατον, τών χατά τήν ζωήν ταύτην ηδέων τδ

μή φαινόμενον άγαθδν προτιμήσαι τών φαινομένων,

ώστε ρ'αδίως έλέσθαι τινά, ή τής οικίας έξοιχισθήναι,

ή γαμέτης χα'ι παίδων, άδελφών τε κα\ γονέων, χαΐ

ομηλίκων, χα'ι πάντων τών χατά τδν βίον ήδέων έξω

γενέσθαι, μή αύτοΰ τοΰ Κυρίου νυνεργοΰντος πρδς

τδ άγαθδν τψ χατά πρόθεσιν χλητψ γεγονότι. "Ον

γάρ προγινώσχει, καθώς φησιν ό Απόστολος, τοΰτον
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χαΐ προορίζει, χα\ χαλεί, χα\ δίκαιοι, καΐ δοξάζει. Α ηοδοίΐ, ιιΙ 'ιηςυϊΐ ΑρββΙοΙιιβ, Ιιιιηε βΐ ρΓΛιΙβδΙϊηηΙ

« νοοβΐ, βΐ ]υβΙΙ&ε**, βΐ βίοπββ»!". Οιιοηίαηι ΐβ'ι-Έηειβή τοίνυν συμφύεταί ή Ψυχή διά των σω-

ματιχών αισθήσεων προ; τά ήδέα τοΰ βίου, και τή

εύχροίι τής Ολης διά τών δφθαλμών έπιτέρπεται, καΛ

τή άκοή πρδς τά ήδέα τών άκροαμάτων τήν όοπήν

έχει , τί| τε δσφρήσει χαΐ τή γεύσει κα\ τή άφή,

καθδ πέφυκεν οίκείως έχειν έκαστη συνδιατίθεται.

Διά τοΰτο οίόν τινι ήλω πρδς τά ήδέα τοΰ βίου τί)

αίσθητική δυνάμει προσκολλωμένη, δυσαποσπάστως

έχει τούτων, οΤς συνεφύη προσκολληθεϊσα, καΐ κατά

τάς χελώνας καΐ τοΰς κοχλίας οΤόν τινι όστρακίνφ

καλύμματι ένδεδεμένη δυσπδρευτός έστι προς τάς

τοιαύτας κινήσεις, δλον συνεπισυρομένη τοΰ βίου το

όχθος. Διο κα\ ευάλωτος γίνεται ή οΰτως έχουσα τοις

διώκουσι πρδς δημεύσεως άπειλήν, ή ζημίαν, ή τίνος

111Γ 311111)3 ρβΓ ΟΟΓρΟΓβΟί 8βηβ«9 (|(10<ΐ3ίηΐηθ(]θ 00-

βΙεδοίι εαπϊ νοίιιρίαΐίΐιιι* νίΐδβ, 80 ρετ οειιΐοδ 1>οηο

Π)3ΐ6Π« ΟοΙοΓβ (ΙβΙβΟΐβΙϋΓ, ε» 311ΙΪΙ)ΙΙ3 ίί»θίΙί* βΐφιο.

ρΓοροηβ» ΡδΙ 30" ]υοιιη(ΐΛ8 βιιαίϋηηοδ : 'ιΓβητηιιβ οΙ-

ΓβοΙη, ριΐδΐ.τΐυ , ΐΜίαςυβ, ρτοιιΐ ευίφιο Ιιυπιπι δετι-

ίϋΐιιτι οοιινεπίΓβ, β( ιμΙογβ βοονπιιτκχίαΐυιη εδββ

βοΙεί, ιιηη οΙΓιοίΙιΐΓ, ϊόΙείίοο νβΐιιΐί εΐβνο- αυοΛΒίπ

8βΠ[Ί«Πΐ1ϊ VI 3(1 νϊΐίβ νο!ιιρΐ3ΐΡ8 π(ΓΐΧ3, (Ιΐ(ΐΪ01ΐΙΐ6Τ 30

Ιιϊί, (|ϋϊοιι$ 3()Ι)5ΕΓβ806η8 οοβΙηρ.πΙ, βνβΙΓι δΟΐρΙ, Η

ίπ Γποθιιητι ΙΟδίικΙΊηιιιη βΐ οοοίιίβηιιιιιι νοίιιΐί ίεβίβ-

εεο ςποΗηπι ΙββίιπιοηΙο ϊΙΙί^ΐβ, ΊπιρβιΙίΙη βο Ι3πΐ3

681 3(1 6]ιΐ8ΐηο4ί ιποΐυδ, ηιιϊρρβ Ιοιυηι δϊηιιιΐ Ιγ»-

Ηεηδ νίίβε ροηιΐιιβ. ΟιιηιιιοΙίΓειιι ουηι ϊΐα 8686 !>»-

δλλου τών κατά την ζωήν ταύτην σπουδαζομένων, Β οε3ΐ, βΐϊαπι ρΓβΙιβηβιι Γβε'ιΙίδ ρε!Γ&εηπβιιΐΊΙ*υ$ βχδ'ι

εύχερώς ένδιδοϋσα καΐ ύπόχειρος γινομένη τώ διώ-

χοντι · άλλ' έπειδάν 4 ζών λίγος , καθώς φησιν ό

Απόστολος, δ ένεργίς και τμητικδς ύπέρ πασαν μά-

χαιραν δίστομον, έντδς γένηται τοϋ άληθώς παρα-

δεξαμένου τήν πίστιν, κα\ διατέμη τά κακώς συμ-

πεφυκίτα , χα\ τά τής συνήθειας δεσμά διαχίψη ·

τότε, καθάπερ τι άχθος τή ψυχή συνδεδεμένον τάς

κοσμικά; ήδονάς , οίόν τις δρομευς τών ώμων άπο-

σεισάμενος , κούφος κα\ εϋσταλής τδ τών άγώνων

στάδιον διεξέρχεται , χειραγωγώ πρδς τδν δρόμον

αύτω τώ άγωνοθέτη χρώμενος. Ού γάρ δσα κατέλι-

πεν βλέπει, άλλ' δσα μετέρχεται ■ ούδέ πρδς τδ κατό

πιν ήδϋ τδν δφθαλμδν έπιστρέφει, άλλά πρδς τδ προ-

8ΐίΙ, 3(1 ϋοποτιιιη ρπΙ>Ιίθ3ΐ'ιοηί$ πιίιΚΗ, ΐυΐ βοοβρίο

ββηιηο ίη 3ϋ(]ΐΐ3 3ΙΪ3 Γβ βχ Ηι (|ΐιχ ρβτ Ιιαηε νΐιβίΐι

βχρβΙυηΙυΓ, ΓαοίΙβ οοηορΟβηδ 61 8ΐι1)πιϊιΐ6η8 8686 ρεΓ-

δβςαβπΐί : 50(1 ιιυί νϊνιιβ δβητιο, υΐίηςιιϊΐ ΑροδίοΙϋδ",

εΙ1Ϊ03χ ε( οηιιιί ^1»ι1ίο ηηοϊρ'ιΐβ βουΙίοΓ ρεηβ'(Γ»νβ·

ΓΪΙ Ίηρυηι,α,πΐ νβΓε ίΙΊβιτι βπδοβρβπΐ, ει (ϋδβοοαοπΐ

63, ψίΓΟ ηιηΐβ οοβίιιβηηΐ, βΐ οοηβοείυιΐϊηϊδ νϊηοι:Ι»

πιρεπί; Ιιιηο, ε«πι Ιβιιςυβιη ροηάυδ αηίπι»; οοη-

ηεχιιπι ηιυιΐ(ΐ3ΐΐ38 νοίιιρίβίεδ νβίοΐί οιίΓδΟΓ (ΐυί(ΐ3ΐη

αυ Ιηηηεπδ βχοαδδβηΐ , Ιενϊί ε( εχρε(1ίΙυ$ οβΓίΛΐηί-

ηπη» 8ΐ30Ίηηι ρβΓουΓπΙ, Ίρβο οοτίαιιιίηιιπι ρΓ^-δίιΙβ,

(Ιαοβ βΐ 3<1ρΙθΓ6 ιιΐοηβ 30* οαΓδίιηι. Νοη εηίπι δρβ-

0131 3(1 ε3 ςυχ Γε1ί(]ΐιϊ(, βεϋ ηπ* ρρΐ'ιΐ ; ηεςιιε οου-

χείμενον άγαθδν Γεται ■ ουδέ τή ζημία τών γη'νων ^ Ιαπι εοηνεΠϊί 3(1 ΐ«1 ςαοά 3 Ιργ^ο )ΐκηη4«ΠΙ εβί

άλγύνεται, άλλά τώ χέρδει τών έπουρανίων άγάλλε-

ται, διά τοΰτο πίν χολαστηρίων είδος, ώς άφορμήν

κα\ συνέργειαν της προκειμένης χαράς, έτοίμως δέ

χεται ■ τδ πΰρ, ώς τής Ολης χαθάρσιον · τδ ξίφος, ώς

διαιρετικόν της πρδς τά δλώδη χα\ σάρκινα τοΰ νοΰ

συμφυΐας· πάσαν πόνων τε χαΐάλγημάτων έπίνοιαν,

ώς τοΰ πονηρού δηλητηρίου τοΰ κατά τήν ήδονήν

άντιφάρμαχον ουσαν, προθύμω; δέχεται. Καθάπερ οί

περιττωματιχο\ χαΐ χολώδεις , έτοίμως σπώσι τής

πικράς άντιδδσεως, ώς άν δι' έκείνης τδ νοσοποιδν

αΓτιον άποχλυσθείη · οΰτω δέχεται δ παρά τοϋ έχθροΰ

διωκόμενος χα\ πρδς τδν θεδν φεύγων, τήν τών άλ-

γεινών είσβολήν, σδεστήριον ουσαν τής χαθ' ήδονήν

ένεργείας · ούχ έστι γάρ ήσβήναι τδν άλγυνόμενον.

$0(1 3(1 ρι-οροΜίυπι οοηοσι εοηΐεηοΊΐ : ηεηαε (1»πι-

ηο Γ6πιπι ΐετΓεη3Γΐιπ» εοηΙπβΙβΐΗΓ, δε<1 ΙυοΓο οοβ-

ΙββίΗίπι 1*ΐ3ΐιΐΓ; ρΓορΙεΓ63 οηιηβ δορρΜοϊοπιιτι 8β-

ηιη ΐηηηβΐΗ δΐιΒδίίϋιιιη βΐ ΜίΙΚυη ρΓοροβίΐί %λμ-

άη \\αυά ουηοΙβηΙεΓ βχεϊρίΐ εΐ 3(1ιηίΐ1ΐ(: »§ηειη 13η-

ςπ3ΐη πιβΙεΓίχ ρυΓΪΛεβίΟΓειιι ; §1»ι1 ϊ ιι ηι Ιαηΐ]ΐΐ3ΐη

ίΪΓ6ΐηρΐ0Γ0·η οοη]υιιοΐΐοιιΐδ, *ιβ3 ηιβιιβ οοιη ηκιίε-

Π3ίί1ηΐ8 61 03Γη3ΐίΙ>Μ8 οοβίαίΐ : βΐηοε ΐη βυηιιηα,

οηιηβδ εΐ (Ιοίοτββ 61 ΙαΙιοΓβδ, (|ΐποιιηφιβ βχοο^ϊίϋπ

ροδδΐιηΐ, 13Π(](Ι8Η1 ι»6(1ϊο3ΐηεηΙιιιη ηοχίο νοίίΐρΐηΐίβ

Υεηεαο 3(1νε^83ΐΐ8, ουρίιΐβ αΐ(]ΐιο ρ»ίίΚο μμιιιΟ β«-

δοίρ'κ. 0ιιεπΐ3<1π)θ(1ιιιη εηκη οίΐΐοδί, ςιΐη}Η6 δΐιρρτ-

8κ ίδ ΙιιιηιοΓίουβ 3ΐΜηιΙ»ΐΗ, Λτηαη ΓβηιβιΙΊα Ηβοιΐ

βΐ'ηνηΐβ δΟΓϋβηΙ, υΐ ρεΓ ί 1 1 3 ο»ιΐδ3 πιογ1>ι εΟΙείεηβ

ΈπεΊ ουν δι' ήδονής είσήλθεν ή άμαρ-ία, διά τοΰτο Ο βχρυΓββΗΐΓ : Ϊ13 ςυί »Τ) ίηίηιϊοο ββίΐηΙϋΓ, 81 αά

ένβντίου πά'«ως έξελαθήσεται. Ούχοΰν οί διώχοντες

διά τήν εις τδν Κύριον δμολογίαν, χα\ τά δυσβάστα

χτα τών χολαστηρίων έπινοοΰντες, ίατρείαν τινά ταίς

ψυχαΤς διά τών πόνων προσάγουσι, ταίς τών άλγεινών

προσβολαΐς τήν χαθ* ήδονήν θεραπεύοντες νόσον.

Οϋτω δέχεται τδν σταορδν ό Παϋλνς ' τδ ξίφος 'ίά-

χωβος ■ ·»οϋς λίθους Στέφανος ■ τδν έπ\ χεφαλήν

άνασχολοπισμδν δ μακάριος Πέτρος * πάντες οί μετά

ταϋτα της πίστεως άγωνισταΐ, τάς πολυτρότιους τών

χολαστηρίων ιδέας, θηρία, βάραθρα, πυρχαϊάς, τάς

τών κρυμών πήξεις, τάς τών πλευρών άποσαρκώσεις,

τάς τών κεφαλών περικυκλώσεις, τάς τών όμμάτων

ϋευτη ίιι^ίί, εχοϊρίΐ τεΓϋΐη 3οοιΊ)απιιη εΐ 3(1νεΓδ3-

γ π ηι ΐπιρείυπ), υΐ <]υί νϊιη Ικώοηΐ τοίϋριαίϊ» εΓ-

Ηθ3θί3ΐη βχδΐίη^υοηιΐϊ : ηοη εηίπι £3ΐΐ(1ει-6 ροΐββΐ

ηηί ιΐοΐοΐ. Ο ιιοπίο ηι Ίζ'ηην ρβΓ νο>υρ(3ΐεπι ϊηΐΓ3νϋ

ρεεε»1υιη, ρ«Γ εοηίΓαηυπι ρΓ0Γ8(ΐί εχρβΙΙείϋΓ. Εγ^ο

ςαϊ ρβΓβεηηυηΐΗΓ εο$ ηιτί 1>οηιίηυηι οοηΓιΐοηΐιΐΓ,

ει (ο1εΓ3(Η (ΙίΠίοίΜ.ι ΙοηηεΜβ 3ΐςηε βυρρίίοϊα εχ-

οοβίιηηΐ, ΓεπιεΑίιιηι ςυοιίίΐηηι βηίηιίβ ρεΓ (ΙοΙοΓεδ

ηϋΐιίΐιειιΐ, νίηίοιιΐϊδ τεΓυπι 38ρεΓ3Γπηι 3(1πιοΐΊοηϊ-

1)119 νοίιιρίβΐίδ ηιοΓΐ)υιη ειιηηίεβ. (13 οπιγομι Ραυ-

Ιυδ εχοΐρίΐ ; £ΐ3(1ίΗΐη Ιβοοοηδ ; ΙηρΜεδ 8ΐερ1ΐ3ηιΐ3 ,

εβρ'Κε (ΙοοΓδαηι νοΓδο ΟΓϋοίΓιχίοιιοηι 1>ε3ΐιΐ8 Ρε(πη;

" Κοηι. νηι, 10. " Ηε1)Γ. ιν, 12.
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οπίΓιββ ψιί Ιΐ08 δεευΐί 8ϋηΙ ίΐϋεί αΐΐιίείββ γ.ιπβδ Ιοτ- χ άπο6ολάς, τα; των δακτύλων άποχοπάς, τάς τών έφ*

ηιεηίοπιηι εί δυρρίίείοηιηι βρεείεβ, ΙιββΓιαβ, Ικιγπ-

ιΙιγ.ί, Γοςο$ 61 Ι1»ιηηΐ38, ΙΊϊ^οπδ εοηεΓεΓιοηεδ (Η

εοη£εΐ3ΐίοηε8, εβι-ηίυηι εχ ΙαΐεπΙ)ΐι$ ει εοβίϊβ Ιαεβ-

Γ3(ϊοηε8 ε( βνυΐβίοηεδ, εαρίΐη εΐβνίδ ιιηοΊςυε εοη-

Πχβ, οουΐοηιηι 3πιΪ83ϊοηε8, αΜβίΐΟΓυηιβΙ^είδδίοηεβ,

εοΓροπβ ρβΓ επΐΓ3 ίη υΐΓ.ίριηιιβ ρ»Γΐειη ϋίδΓΐιρΙϊο-

>ΐ68, ρεΓ Γηηιεηι βχει*υεί3ΐίοηε3 εΐ εοηΓεεΓιοηεδ :

Ιιχε 3ΐ(]υε ε]ιΐ3ηιο«1ί οπιιιίβ. υιτμιαιη ρεεεβίί εχρία-

έκάτερατοϋ σώματος δια τών σκελών ρήξεις, τάς διά

τοϋ λιμού τηκεδόνας, πάντα ταύτα χαλ τα τοιαύτα ώς

καθάρσια της άμαρτίας οί άγιοι μετ' εύφροσύνης

προσίεντο, ώς άν μηδέν Γχνος τή καρδία διά τί\;

ήδονής έγγινόμενον ϋπολειφθείη, τής αλγεινής ταύ

της κα\ δριμείας αίσθήσεως πάντας τους καθ'

ήδονην έγγινομένους τή ψυχή τύπους έξαλει-

φούσης.

Ιίοιιεβ 8βηεΐί ίΙΙί ευιη ΙαΠίΐίβ »ι1ιηίΐΐε1>3ΐιΐ, ηβ ςυοο* νεδίφυπι εοπίί ρεΓ νοίιιρί.ιίεηι ίιηρί'εββιιιη ΓεΓιη-

ςυεΓείιιι·, ηεεΗιο βία,υε όΌΙοι-οδο Ιιοε βεηδϋ οηιηίβ ρεΓ νο1ιιρ1.ιΙειη ϋΐίηΐίε ίπιρΓ6883 νβδίϊ^Ία άείεηΐβ.

ΒεαΙϊ \%Ά\ιγ ηιιϊ ριη&ηιϊοηεηι ρηΐ'ινηΐιιτ ρτορϋτ Μακάριοι τοίνυν οί δεδιωγμέτοι ενεκετ έμοΰ.

»ι«. Ηοε βιιίειη 13ΐε εδΙ(υΙεΐί3ηι 3)ΐεΓ3ΐη Γ3ΐίοηεηι Τοϋιο δέ τοιούτόν έστιν ( ώς άν κα\ τδν έτερον λόγον

εο^ηθ8ε3ΐιιυ8 εΐ εοηβίιΙεΓεηιυβ) 3ε βί ςυίδ 53ηίΐ3ΐί κατανοήσωμεν), ώς ε? τις τή ύγιεία λόγον δοίη ,

ί3ευ1(3ΐοιη βε ροΙεδ131εηι (ΙίοεηιΙί άεαΊδδεΙ, «ΙϊοβΓβΙ εϊπη άν κάκείνη ■ ότι Μακάριοι οί άπδ τής νίσου κε-

εΐίβηι ί1ΐ3 : Βε.ι1ί 3 πιογΙιο ΓιϋεΓ31ΐ ρΓορΙΟΓ ηιε, ρ χωρισμένοι Ενεκεν έμοϋ. Ή γάρ τών λυπηρών άλλο-

ιιππι βΤ.ινίαηι εΐ ιΐιοίεβίβπιηι Γεπιηι ηΐίοηαΐϊο εΟϊ- τρίωσις, τδ έν έμοί γενέσθαι τούς ποτε νενοσηκότας

παρασκευάζει. Ούτως άκούσωμεν της φωνής, ώς

αΰτής τής ζωής ήμίν τδν τοιούτον μακαρισμδν έμ-

βοώσης. Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ύπδ τοϋ θανάτου

ένεκεν έμοΰ · ώς τδ φώς λέγοι · Μακάριοι οί δεδιω

γμένοι ύπδ τοϋ σκότους ένεκεν έμοΰ. "Ομοίως και ή

δικαιοσύνη, κα\ άγιασμδς, κα\ ή αφθαρσία, καΐ ή

άγαΟότης, κα\ πάν νόημα τών πρδς τδ κρεΐττον νοου

μένων τε κα\ λιγομένων, Ό Κύριος ών, καΟδ νοεί

ται, κατ' έκεΐνό σοι λέγειν νομιζέσθω · ότι Μακά

ριος έστι πας ό παντός έναντίου πράγματος άπελαυ.-

νόμενος, φθοράς, σκότους, άμαρτίας, άδικίας, πλεον

εξίας, έκάστου τών διαστελλομένων τοις κατά την

άρετήν λόγοις πράγμασί τε κα\ νοήμασι. Τδ γάρ έξω

είΐ, υ( ίη ηιε νεΓδειιΙιπ·, η,ιιί 3ΐίφΐ3ΐιαΌ ηοβΓοίΒνβ-

πιηΐ. 1(3 νοεειη βχεϊρΐ.'ΐιηιΐδ. <|ΐια&ϊ ίρ83 νίΐα ηοίπβ

ε]ιι$ιηο<1ί οεβΓιΙυϋίηειη ρΓοοΙαιηεΙ : Βεβίί πυοδ

ηιΟΓβ ρεΓ3εΐ)υ'ιΐιΐΓ ρΓορΙεΓ ιηε ; ςιιβδί Ιυχ άίεβΐ :

Βΐ'.αί (|ΐιο8 ρεΓδεηυυηΐυτ ΐεηεύΓοε ρΓορΙεΓ οίε. 8ί-

ηιίΙίΐεΓ ειίαιιι ίαβίίΐϊ*, ΒβηείΊπκΜΪ», ίιιεοΓπιρίίΙιί-

1ίΐ38 ει ίηΐε£Γ°ιΐ35, υοηίΐ;ι$ ει οιηηίβ ϊηΐεΐΐεείιΐδ ε(

ηιειιΙΪ8 εοηεερίιΐδ εχ ηβ ι\\ιχ ίη ηιείίοη-ιιι ρ3Γΐεπι

ει ιηίεΙΙίςιιηΐιΐΓ ε( άκιίαΙαΓ· Ι'οιηΊηιι-» ιβ'ιΙυΓ, ρΓΟίιΐ

ϊιιίεΙΓι^ίΐιΐΓ, ίΐ3 ΓιΙιΊ άίεετε βχΪ8(ίΐΒ6(υΓ : Βε3ΐιΐ3

681, (μιίειιηα,αε αϊ) οιηηί Γ6 εοη(Γ3ΓΪ3 ρεΙΙίΙυτ ει ρΓΟ-

1ιίΙ)·ΊιΐΓ, 3 ΓΟΓηιρίίοιιε, 3 ΐεΐ)εΙ)ΓΪ3Τ 3 ρεεεβίο, βΙ>

Ϊη]ιι$1ί1ϊ<, 3 ΓΓ3υ>Ιε οι 3ν3ΓΐΙΪ3, 31) ιιηοςυοηιιε εο-

Γυιιι (ΐ»3ϊ νΪΓΐιιΙίδ Γ31ίοηίΙιΐιδ ορροηυηΙυΓ, Ιιπη Γ3- ΰ τών κακών γενέσθαι, εντός έστι τών άγαθών κατα-

εΐίί, Ιυιιι οο^ίΐ3ΐίοηίΙ)υδ ; ιΐ3ΐη εχΐΓ3 Π13Ι3 νοΓδητί,

ε$ΐ ίηΐΓ3 ϋοιΐ3 Γϋ(ΐ3ε1υηι εΐ εοη^ΐίΐιιΐυπι εδβε.

Οιιί [ααί ψΐοοαίιΐΜ, ίηςυίΐ Οοοιίηυδ, ίβτνιι» ριααΐί

«<". Εγ^ο ςυΐ (ΙεδεΊνϊΙ 31) εο ευί βΟΓνϊβΓΪΙ, Ιίυει--

Ι3ΐειιι, ιιικκΐ 3(1 δίβΐυιιι ει (ΙΊ^ηίΟίειιι 311'ιηεΙ, υβικ-

Ρ31. ΙΊΐΙΊ'Ο 81ΙΙ11ΙΙΙ3 1ί1)ΰΓΐ3ΐίδ δρεϊϊεδ 681, 811 ϊ ]υΓΪ3

αε ροΐεδί.ιΐίδ εδδβ Γβεΐυηι, τε^ϊα νεΓ0(Ιϊςηίΐ38 8υρΓ3

86 ηοη 1ΐ3ϋεΙ υ1ΐ3ΐη Ιγι-;»;.ηϊι1 ·ιη. Εγ^ο ϋί 3ΐΓι ]υήβ

631 ϊ» (]υί 3 ρεεεβίο 3ϋεηυ3 εβί ; 3ε τε^ηϊ ρτο-

ρνΐηπα εδί, ιηβπιη) ίαιρβτϊααι, 8υπαηι3ςιιβ 3ε ρΐεηβ

ηιιΙΓιυδ 3ΐΐεΓίιΐδ 3γοιΙπο 3ΐςιιβ (Ιοιιιϊηίο οϋηοχίβ ρο-

ΙεδίΜδ : εοιίδβςιιβηΐεί ΙιεΜπ · ^ικΙϊοαίτΐΓ, ηιιϊ 3 ιικιίο

ρεΙΓιΐυΓ, 3ε ρεΓδεειιΙίοηεπι ρβΙίΙιΐΓ : α,ιιίρρβ ί1ΐ3 ρεΓ-

δεειιΐίοηβ Γεςί3ΐη (Ιί^ηίΙβίεπι εί εοηεϊ1ϊ3ηΐε. Νε άθ' ,

Ιε.ιηιιΐδ ί^ίΙιΐΓ, εί %@Γε ΓβΓ3ΐηυδ, ίΓΑΐτβί, ΐεΓΓεηϊδ

Μ03 εχρεΙΙί »ΐο;υε ρΓοΙιϋιεπ : η3πι ςιιϊ ηίιιε ιυί^Γβ-

νβτίΐ, ίη εοίΙεδίΊ τε^ίβ (ΙίνεΓδβΐυΓ. 1)αο ηβϊε ϊη εΓ«3-

ΙϋΓ3 Γεπιπι ιιη'ινεΓδ3Γυη> δυηΐ είβηιβηΐ», Ιι:ιΙιίΐ3-

Ιίοηί Γ3'.Ίοΐ)3ΐΛδ η3ΐιΐΓ33 311γΊ1)ιι13, εοΐΐυη) εί ΐειτ,ι.

1.00115 εοπιιη, ηοί ρετεΛπιεπι νϊίαιη βΟΓίϊΐϊ δαηΐ,

ΐεΓΓβ ; εεείυιιι 3ΐιΐεηι ίπεοΓροΓεοηιιη 681 ; ηεεββδβ

681 ί£ΐΐυι*, νίΐ3πι Π031Γ3Π) ρΓΟΓδυδ βΙίευυϊ εδ86 :

ηϊδϊ εχ (εΓΓ3 ριιΐδί ε( β)βοΐϊ Γ<ιεΓΪιηυ3, ίη ΙεΓΓ3 ρπ>Γ-

Μΐί ιιηηεπιυδ : δί (ιίηε αοίεΓίιηυβ, ίη εαβίυηι Ιπκΐιι-

εειιιυΓ. νίιΙ.Λ ςυο (Ιιιεηΐ Ιιοηιΐΐοϋο, ρβΓ Ίά ςυοά

ΐΓίαβ ει βεεΓουηι νίιΙείιΐΓ, ΐαηϋ Ιιοηι Ιίΐιί εοηείΐίβ-

στήναι. «'ϋ ποιών τήν άμαρτίαν, »φησ'ιν δ Κύριος,

« δοϋλός έστι τής άμαρτίας. ι Οϋκοϋν ό άποστάς ψ

έδούλευσεν, έλευθεριάζει τώ άξιώματι. Τδ δ» άκρό-

τατον τής έλευθερίας είδος , τδ αύτεξούσιόν έστι

γενέσθαι. Ή δέ τής βασιλείας άξία ύπερκειμένην

έαυτής τινα τυραννίδα ούκ έχει. Ούκοϋν εί αύτεςού-

σιός έστιν ό τής άμαρτίας αλλότριος · ίδιον δέ βασι

λείας έστί τδ αύτοκρατές τε καΐ άδέσποτον ■ άκολού-

θως μακαρίζεται ό άπδ τοϋ κακού διωκόμενος, ώς

τής έκεΐΟεν διώξεως τήν βασιλικήν άξίαν αΰτψ

προξενούσης. Μή ουν άχθεσθώμεν, άδελφοί, τών γήι

νων άπελαυνόμενοι. Ό γάρ έντεύΟεν μεταστάς, έν

τοις κατ' οϋρανδν βασιλείοις αύλΐζεται. Δύο ταϋτά

έστι στοιχεία έν τή τών δντων κτίσει, πρδς διαγωγήν

τής λογικής φύσεως μεμερισμένα, ή γή τε καΐ ό ου

ρανός. Τόπος τών διά σαρκ&ς είληχότων τήν ζωήν, ή

γή · ό δέ ούρανδς τών άσωμάτων. Ανάγκη τοίνυν

πάντως είναι που τήν ήμετέραν ζωήν, έάν μή διω-

χθώμεν άπδ τής γής, τή γη πάντως έναπομένομεν ·

έάν έντεΰθεν άπέλθωμεν, επί τδν οϋρανδν μετοι-

κισθησόμεθα. Όράς εϊς δ τι φέρει ό μακαρισμδς διά

τοϋ δοκοϋντος λυπηρού τοϋ τοσούτου σοι άγαθού γινό

μενος πρόξενος ; "Οπερ νοήσας, φησ\ κα\ δ Από

στολο:, δτι Πάσα -αιδβία χρός μέτ τύ -ιιρι ν ού

δοχεϊ χαράς είναι, άΧΧά Λύπης ' ύστερον δέ καρ-

πδν είρηνικδν τοις ίς' αυτής γεγυμνασμένοις άπο-

Τ* λ)3Π. VII!, 31.
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ε:δωσι δικαιοσύνης. Οΰκοΰν τών προσδοκωμένων καρ- Α ΙγΙχ βϊΒΪβΙβηδ ? (}ιιο<1 ειιηι εΐί3ΐη ΛροδΙοΙϋ5 »ηίηι-

πών άνθος, ή θλίψις έστίν. Διά τδν καρπδν ουν,χαΐ

τδ άνθος δρεψώμεθα ' διωχθώμεν ίνα δράμωμεν ■

δραμόντες δέ ούκ είκη δραμοϋμεθα, άλλα πρδς τδ

βραβεΓον ήμών της 4νω κλήσεως δ δρόμος Εστω ·

οδτω δράμωμεν , ίνα καταλάβωμεν. Τί τδ κατα-

λαμβανόμενον; Τί τδ βραβεΐον ; Τίς δ στέφανος;

00 μοι δοχεΐ άλλο τι είναι παρ' αύτδν τδν Κΰριον

εχαστον των έλπιζομένων. Αύτδς γάρ έστι χαΐ

άγωνοθέτης των αβλούντων , χαΐ στέφανος των νι-

κώντων " έκείνος δ διανίμων τδν κλήρον · έκεΐνος δ

άγαθδς κλήρος ■ έκεΐνος ή αγαθή μερίς · έκεΐνος δ την

μερίδα σοι χαριζόμενος ' έκεΤνος ό πλουτίζων ■ έκεϊνος

δ πλούτος, δ δεικνύς σοι τδν θησαυρδν, καΐ θησαυρός

σοι γινόμενος· ό εις έπιθυμίαν σε τοΰ καλ'οΰ μάργα -

ρίτου άγων, χα\ ωνιός σοι τφ καλώς συμπορευομένω

προκείμενος. "Ινα ουν έκεϊνο κτησώμεθα , ώσπερ έπ'

άγορίς, ών έχομεν άντικαταλλάσσωμεν α ούκ ϊχομεν.

Μή λυπηθώμεν τοίνυν διωκόμενοι , μάλλον δε κα\ εύ-

φρανθώμεν, δτί διά τδ δ'.ώχεσθαι άπδ των τη γη" τι

μίων, πρδς τδ ούράνιον άγαθδν συνελαυνόμεθα, κατά

τδν έπαγγειλάμενον μακάριους είναι τοΰς δεδιω-

γμένους ένεκεν αύτοΰ · 8τι αύτών έστιν ή βασιλεία

των ουρανών, χάριτι τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρί

στου · 8τι αύτψ έστιν ή δόξα κα'. τδ κράτος είς τοϋς

αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Β

αϋνειίίδδεί, Οιιιηίδ , ϊηηυίΐ ", ιΐίδείρΐίηα ίη ρΓΧ-

δεηΐίβ (]οί(ίοηι ηοη ευηι ςαικίίο, ββϋ ευιη Ιπ$ΐίιί&

εοη]υηεΐ3 εβδβ νϊιΙβΙιΐΓ, $6(1 ροδίβα ίΥυοΙυηι ρβεί-

ίίευιη ]ιΐδΐίΙί% ΓειΜίΐ ϋβ ςαί ρβΓ ίρβαπι ΓυβπηΙ εχει--

εϊιβίϊ, ρι-οίηΰβ ίπιείιιυπι, ςαί δρεταπΙαΓ, Ποβ, αΓ-

ΟϊοΙϊο ββΐ. ΡΓορΙβΓ ΙΥυείυηι ίβ'ιΙιΐΓ βΐίαπι Πογογπ άβ-

οβτραηιυδ : 3£Ϊ16Π)ιιγ υΐ ευιτβηηυδ, ειιιτβηΐεδ βιι-

Ιβηι ηοη ίπίδΐτ» επίΎβηιυδ ; ββιΐ 3<1 ρΓχηιϊυιη δ«ι-

ροπικ ηοβίΓΧ νοΜίίοβϊβ 0ϋΓ5ΐΐ5 άΊηςαιιΐΓ: ϊΐα ευτ-

Γηπιιιβ, υ I αββεςιι^ιηυΓ. (}ιπ(1 βδΐ 'ιά,ςιιοά' εοηββο,υί-

πιηγ? ςιιούηαιη εδί ίΠιιϋ ρι;βπιίιιιη? φίκηαηι ίΐΐα

εοΓοηϋ?Νοη νϊϋεΧϋΓ πιϊηϊ βΙίαυϊά' αΐϊιιά εδδβ ηυοά-

ΙίϋεΙ βοπιιη ςιι* δρβΓίΐιΙιΐΓ, ρΓ%(6Γςιΐ3ΐη ίρδβ Οο-

ηίηυβ. Ιρββ βηϊσι εβί ρηβ868 πιοιΙεΓβιοΓςυβ εει-ΐβη-

Ιίαηι,βΙ εοΓοηβ νίηεβηΐίυπι : ϊΙΙβ 681 ψη ϋίνίάίΐ ηκ-

Γεϋίΐβίεηι; Ηΐε ηοη3 ΙιχΓεαΜίββ ε$( , ϊΙΙβ Ιιοηα ροΓ-

Γιο ; ίΐΐβ 681, (]υί ΙϊΙ>ΐ ροπίοηβηι ΙβημΙαΓ ; ΪΙΙβ 6δΙ,

ηιιί <ϋΐ3ΐ; ϊ 11ο ίρββ (Ιίνίΐίχ, ςυϊ 61 οδίοηϋίΐ Ιϊυϊ

ιηεδβυπιπι, ει Ιΐιεδ.ιυπίδ Ιίΐίϊβχδϊδίίΐ ; ςυ'ι 61 εαρϊ-

ϋαιη (β 1)θΐΐ3β ιοΆτχατΊΐχ τβάά'ιΐ, ει νεη»Ιίδ ιϊΙ>ϊ

ΓΟΟίβ ηε^οΐίαηΐΐ ΠΊβΓΟηΙϊηυβ ρΓΟβίβΙ. 01 ί^ίΐιιτ

ϋΐαηα 3(1ίρίδε3ηΊυΓ(δϊευΐ ίη Γογο Γα) ϋδ, ηιιχ Ιιβυε-

ιηυδ, εοηιρβΓβηιαδ ϊιΐ ςαο<1 ηοη ηΐϋβαιαδ. Νβ εοη-

ΐΓΪδίεηιυΓ βΓ^ο ευπι 3ςίΐ3ΐηυΓ βΐ ρεΓδεευΐϊοηβηι

ραΙπηυΓ; ςυίηίηιο ροιίυδ εΐίαιη ΙδβιεπιυΓ, ςιιοη'υηι

ρβΓ Ίά, ςυοά ροΙΙϊηΐϋΓ αϊ) ϋδ, ςαοβ ίη [6ΓΓ3 1ΐ3))βη(υΓ ίη ρΓβΙίο, λΛ εοοίεδίβ ηοηιιπι εοπιρεΙΙίηιυΓ, 86-

ευηύυιη ευπι, ςυί ρΓοηιΊδίΐ 1)βαΐοδ ΓοΓβ 608, ςυί ρΓορίεΓ ίρ$υπι 3£ίΐ3ΐί, ρβΓδεευΙίοηεπιςυβ ρ»8δϊ

■ΐηΙ : ηυοηίαιη ϊΚοΓαηα δίι Γβριοπι εοβίοπιαι, (ηιία Οοηαίηί ηοβΙΓί ΐββα ΟΚΗβΙί , ςυοηϊΐπα βί βΙογϊ» βΐ

ίηιρεπίίπι εδί ίη βοεευΐα 8α;ευ1θΓαηι. Λιηεη.

" ΗβοΓ. χιι, 11.



ΑΡΡΕΝϋΙΧ

Αΰ δ. βΚΕβΟΚΠ ΟΡΕΚΑ ΕΧΕΟΕΤΙΟΑ.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΟ, ΟΤΑΝ ΥΠΟΤΑΓφ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΤΟΤΕΪΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΥΠΟΤΑΓΠΣΕΤΑΙ Γβ

ΤΠΟΤΑΣΑΝΤΙ ΑΥΤΟ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

δ. Ρ. Ν. βΗΕαΟΒΠ ΝΥδδΕΝΙ

ΙΝ ΪΙΙΧΏ, Ο,υΑΝΰΟ 8ΙΒ1 8VΒ^Ε^ΕΒ1Τ ΟΜΝ1Α, ΤΌΝΟ ΙΡ8Ε βϋΟβΙ/Ε #71/1/5 8υΒ1Ι01ΕΤνΚ

ΕΙ (ΐνΐ 8ΙΒ1 ΒΙΙΒίΕαΤ ΟΜΝΙΑ

ΟεηΗαηο ΒιτνΐΙο ϊ»ΐ6τρτθί.

Οιηηί» ηιΓηίεηι Οοηιίηί βίοςυϊβ δΐιηΐ είοςυϊ» Α

εβΒίβ βΐ ριΐΓ.ι, βίουΐ ιΐίι ίι ΡτορΙκη» *, ςυβηϋο ϊηδΙβΓ

ρυτ£3ΐϊοηϊδ 3Γ^βηΓι, ςυχ Πι Ίςηο, ηιεηβ εχρυι-£3ΐ3

βΙ) οιηηί ηχτεΐίεβ ορϊηίοηβ, Ιυΐιοί εΐοηυίοηιιη νο-

Γίΐϊΐίδ ρι-ορι-ίυπι εΐ εοηνεηίεηΐεπι, ε( ςιιϊ ε$ΐ δεοιιη-

«Ιιπη ηπίΝίαιη, βρΙεηάοΓειη. Αηΐβ οπιηβδ απίοιη

ηροπεί 3ΐΙοδΐαι-ϊ δρίεηιίοι-βηι εδβε εΐ ρυηίαΐεηι ίη

<1θ£ΐη3ΐί1>υ8 δϊηοΐί ΡηυΙί. 1π ρ3Γ3(1ίδθ εηίηι ίηίιί.ι-

Ιπ5 ίη 3Γε3ηθΓυιη εοςηίΐίοηε, εΐ ΟιηβΙυιη 1ΐ3ϋεη3

Ίη &ε Ιοςυεηΐεηι, ε3 1οςυεΙ)3ΐιΐΓ α,υχ οοη&βηίαηβηηι

ε&Ι οιιιη Ιοςυί ςυϊ επηίίΐυδ Γπίι 3 ΐαΐί πΐ3£ΪδΐΓ0,

ηοηιρο δΐιΐ) ΥεΓΐ>ο ιΐυεε βΐ άοειοΓε. Οαοηίϊΐη βυΐεηι

πκιΐί ε3υροη3ΐθΓε$ 3££ΓεάίιιηΙυτ «ΙΊνΊηυτη »Γββηΐυηι

εΚοβΓβ Γερι-οουηι, πιίδΐίοηε ηχι-εΐίοοηιηι 61 βάιιΐ-

ΐοπηοππη δεηβυυαι νοι ίιί δρΙβηάοΓοιη οϋδευκηίοδ,

ει ηιγδίίοβ ΑροβΙοΓι $εη$3, νεί ηοη ίηίεΙΗςεηΐεδ, Β

τεί ηκιΐί^πβ 3$5υηιεηΐε$ , αά ύεΓεηάβη&ιΐΒ δυ»ηι

ιπηΓιΐίϋΐη οΐίΓαΙηιηΐ, άίοειιίεδ »ά ονοποικίαιη Οηί-

μππίί £ΐοΓΪ3ΐη δίηί (ΙϊγΙιιιιι ίΐίικί ορίΐιιΐ.ιπ αροδίο-

Ιίοηπι, Τηηϊ »ηΙ>μάεΐατ Π1ϊιι$ η ηηί <ι'6ϊ χνύ'μιΜ

οηηχα, Οπηυβηι οη άίοΐίο βοι·νίΙεηι οδΙεηάΊιι Ιιυπιί-

ΙίΐΛίΓΐη : ε3 άε 03υδ3 νΐδίιηι ε$ΐ ιιεοεδδβπυηι αΉί-

ςεηΐεΓ εχ3πιίη3Γε Ιιοο άίοίηηι , υΐ 0$1βη(ΐ3ΐηιΐδ ν ι- η:

ριιπιιιι 3Γ^εηΙυπη αροβίοΐίευπι, :ιΙ> οιηηί βοηΐίίΐο εΐ

ηχΓείϊεο βοηδίι δορ3Γ3ΐυιη ει ηιίηίιηε ηιίδΐιπη. 8εΐ-

πιιΐδ εΓβΟ ίη υβιι &»ηεΐχ δοηρίιιτχ Ιιαηε νοεεηι

ηυΐΐβ ΙιβηβΓε δίβηίΠοΙ.ι, εΐ ηοη δοηιρει· ίίδιίοπι

εοη^ΓϋΟΓε δεηδίοιίδ, βεά ηυηο ςυίάεηι Ιιοο ϋϊςηΊΩ-

03Γβ, ΠΙΓ81Ι9 νει·ο οΐίικί ίηιΓιΜΓΟ, υΐ, 8ει·νί, ίηηυίΐ,

ίΐΓΐδ (Ιοιηίιιίδ δίηΐ 5ΐι1))θοιί. Ει α"β ηαΐυΓα οχρβΓίβ

Γ3ΐίοηί8, ο,ιιοιΙ ήοιηίηί 8υ1)]εεΐ3 δϊΐ 3 Οοο, ΡΓυρΙιβΙβ 0

ϊηςιιίΐ ; Οηχηϊα ινΙ>}βαίΐί αιΙ> ρ«άϊΙ>α$ ί]ιιι *. Ιΐεηι

Πάντα μέν τά λίγια τοΰ Κυρίου λίγιά έίτιν άγν4

τε χα\ καθαρά, χαθώς φησιν 6 Προφήτης, οταν κ?θ'

όμοιότητα της τχρ\ τίν 4ργυρον έν ικρ\ γινομένης

χαθίρσεως, πάσης αιρετικής δπολήψεως έχκεκα-

θαρμένος 6 νοΰς, των λογίων τήν οίχείαν £χη χα'ί

κατά φύσιν τής άληΟείας αύγήν. Προ πάντων 84

οΐμαι δεΐν τοις τοΰ άγιου Παύλου Μγμασι πασαν

προσμαρτυρεΐν λαμπηδόνα κα\ καθαριότητα, 5ιίτ%

έν τψ παραίείσω μυηθείς των άπορ^ήτων τήν γνώ-

οιν, χα\ λαλοϋντα ?χων έν έαυτφ τον Χριστον,

τοιαύτα έφθέγγετο, & εϊχος τδν έχ τοιούτου διδασκά

λου πεπαιδευμενον φθεγγεσθαι, ύπδ καθηγεμένι τβ

χαΐ διδασκάλψ τψ Αίγψ. Επειδή δέ οΐ πονηρο\ κά-

πηλοι άδίχιμον έπιχειροΰσι ποιεϊν τδ θείον άργύριον,

τ^Ι μίξει των αιρετικών τε χαΐ χιβδήλων νοημάτων

άμαυροΰντες τοΰ Λίγου τήν λαμπηδόνα , χα\ τά

μυστηριώδη τοΰ Αποστόλου νοήματα, ή μή συνιέν-

τες, ή χακουργως πρδς τδ δοκούν έκλαμβάνοντες, εις

συνηγορίαν τής κακίας αυτών έπισύρονται, λέγοντες

πρδς καθαίρεσιν της τοΰ μονογενούς θεοΰ δόξης τδν

άποστολικδν αύτοϊς συμβάλλεσθαι λδγον, ός φησιν,

δτι Τόιε ύζοτατήσεται ό ΥΙύς τφ ύχοτάξαπι

αί τιο τά πάντα, ώς δουλικήν τινα ταπεινότητα της

τοιαύτης λέξεως έμφαινούσης · τούτου χάριν άναγ-

καΐον έφάνη 8ι' έπιμελείας έξετάσαι τδν περ\ τούτου

λδγον · ώστε δεϊξαι καθαρδν άληθώς τδ άποστολικδν

άργύριον, πάσης (5υπαρας τε και αιρετικής έννοιας

χεχωρισμένον κα\ άνεπίμικτον. "Εγνωμεν τοίνυν έν

τή χρήσει τής αγίας Γραφής, πολύσημον ουσαν τήν

τοιαύτην φωνήν, κα\ ού τοις αΰτοίς άε\ έφαρμοζομέ-

νην νοήμασιν, άλλά νϋν μέν τούτο σημαίνουσαν,

πάλιν δέ τδ Ετερον ένδεικνυμένην · οίον, Οί δούλοι,

• I ϋθΓ. χυ, 28 βςς. » Ρδίΐ. χι, 7. » Ρδβΐ. τιιι, 8.
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φησ\, τοις ιδίοις δεσπόταις ύποτασσέσθωσαν. Κα\ Α <Ιο 1)ε1Ιο 8ΐι1)3εΙί8 όίείΐ : 8ιώ)ί€ΪΙ ροραίο* ηο6ί», «

περ\ τη» άλόγου φύσεως, οχι τώ άνΟρώπω ύποτέ-

τακται ύπδ τοΰ θεού, δ Προφήτης λέγει ■ Πάντα

ύπέταξας ύποχάτω τών ποδών αύτοϋ. ΚαΧ περί"

τών διά πολέμου κεχειρωμένων φησίν ' Τπέταξβ

Λαούς ήμίν, χαΐ ίθη\ ύαό τους πόδας ή^ιωτ. Τών

τε αδθις δι' έπιγνώσεως σωζόμενων £πιμνησθε\ς, ώς

έχ προσώπου τοΰ θεοϋ λέγει τδ, Έ/*οΙ (ΙΧίιχίυΛοι

ύ.ιετάγησαν ■ ψ δοχεΐ πως οίχεϊον είναι τδ έξητασμέ-

νον ήμίν τώ πρώτψ κα\ έξηχοστώ ψαλμψ, διά τοϋ,

ΟύχΙ τφ θεώ ϋποταγί\σεται ή ψνχ/\ μου; ΈπΙ

πασι δε τούτοις έχεϊνο τδ παρά τών εχθρών ήμίν

προφερόμενον εκ της πρδς Κορινθίους Επιστολής,

δτι Τότε αύτός ό ΤΙύς ϋποταγήσεται τφ ύπο-

τάξαντι αύτφ τά πάντα. Επειδή τοίνυν έπΐ πολλά

ί/εηΐ,·χ <κ6 ρίάϊία» ηοιίη* *. Ει πιγ«ιι5 ιιιβηΓιοηβηι

Γβείϋηδ εοι-ιιιη φΐί βογυ:ιι>ιιιγ ρβΓ ββηίΐίοηεηι, ιΐίείΐ

Ιβηοιικιη Ιοηυβηδ βχ Ι>οϊ ρβΓβοηβ : ΜϊΜ βίϊβηϊρ^ηΛ

ι*(>μοΐϊ ιηηι', ίχΙβο υΐ «ίόΜΙαΓ ηηΐηιβ βοηνβηϊΓβ

Ίά ςυυιΐ η ηο1)Ϊ9 661 βχ3ί>ι>η;<1ιιιη ίη ρ83ΐπιο δβχβ-

£βδ'ίηιο ρπηιο : Νηηηνΐά 0«ο ίνΛ}Μ«Ιητ αηΐιιια

ηκα ? ΑεεβάίΙ Ιιίδ οηιηίΐηΐδ ϋΐιιι] φκκΙ ηο1>'ΐ8 οΙ)]ίοί-

ΙυΓ αϊ) 'ιηίιηίβίδ βχ ΕρϊδίοΙα 3(1 ϋοπηΐΙιίθ9, ηειηρβ :

Τηηι Η !>«(.' ΡΗίαι ««Α/ϊπβ/ΚΓ βί ηηί Μ* $ιιΙ>μα»

οηηία. Ουοηί»πι βι-^ο 6*1 πιπίιίρίεχ 1ιιι]α& νοειδ βί-

£ΐΓιίίε3ΐίο, Ιιοηο βπΐ, $Ί , εοιη ιιηυπ>ςυο<1ςιΐ6 βοηιπ>

ρ£Γ δβ άί9ΐίηχβΓπηιι$, αςηοδεαπιιΐδ ειιίηβιη δϊμιΓιίί-

εαίο 9υΙ)|εεΐίοηίδ οοηνεηϊβΐ ύ'ιειίο ΑροδίοΙί. Κίοίηηι»

βΓβο (|ΐιοι1 ίη Ι)Ϊ9 ηαίϋεηι σ,ιιί ϋβΐΐο ιν<1:ιι-.Γι διιιιΐ πι

νοήματα φέρεται της φωνής ταύτης ή σημασία, χα- *» ροΐ68ΐ3ΐ6Ηΐ οογηπ» φ« νίεβτιιηΐ, 9ΐι1)]βεΓιοη')8 βϊ^ηϊ-

λώς αν ϊχοι Εχαστον τούτων έφ' έαυτοΰ διελομένους

έπιγνώναι, πρδς ποίον τής ύποταγής σημαινόμενον

ή τοΰ Αποστόλου (5ήσις οίχίίως Ιχει. Φαμέν τοίνυν

δτι έπ\ τών μέν διά πολέμου τη τών χεχρατ^χό-

των δυναστεία χεχειρωμένων, τδ άχουσίως τβ χα\

χατηναγχασμένως ύποχύψαι τοϊς νενιχηχόσι, τδ τής

υποταγής ένδείχνυται σημαινόμενον. ΕΙ γαρ τις τοίς

αίχμαλώτοις προσγένηται δύναμις, έλπίδα τοϋ ύπερ-

αχήσειν τών χεχρατηκότων ύποδειχνΰσα, πάλιν ίαυ-

τοϋς άντεγείρουσι τοϊς χρατήσασιν, ΰβριν και όνειδος

τδ τοίς έχθροΐς ύποτετάχθαι κρίνοντες. Τά βέ άλογα

τοίς λογικοΐς είσιν υποχείρια καθ' Ιτερον τρόπον,

τώ έλλιπώς Ιχειν την φύσιν αϋτοΐς τοΰ μεγίστου

ΙίΰαΙυπ) ίικΙΊεβι Ιηνϊίαιη ει εοιιειοηι ββ 6ΐι1>ιηίΐΐεπ;

6Ϊ 3 ηυο τίεΐυβ ε$(. ϋί βηίιη οαρίϊνϊβ αΐίφκι αεεββ-

86ΓΪΙ ροΐοηΐίί, βρεπι 09ΐεη(1εη$ ΙΊϊΐιιππη υ ι βίηΐ βη-

ρετιοτ« ΐ ϊβ ςιιΐ ϊρ808 νϊεει-υηΐ, αΛνβτβυδ ιίβηιίηο»

ΓυΓ8υβ ίηδίΐΓ^ιιηΙ , υΐ ηιιί ριο1)Γυηι βΐ ιΐβϋοπίδ βχί-

βΐϊπιβιιΐ ςυοϋ βϊη( 8ΐι1>]οοΓι ϊπΐηιίεϊβ. ΒπιΟ αιιίειη

3ϋο ηιοιίο βυηΐ 8ΐι1>]βεΐ3 ηπίηκιΐϋιιΐδ γ η ι Ί ο η ο ρΓΧ(1ϊ-

1ί$, ηεηιρβ ςοθ(Ι εοπιιη ηΛίπητ: (ΙεβίΙ ηιαχίπιπιη

]>οηυπι, νίύεΐϊεεί ηΐίο. Ουο Ιίι υΐ ηεεεδδε »ίΐ ί(1

ηυοιΙ 051 ϊιιΓβΓίυ$, 6886 3(>1)]βε1ιιπ> εί ευί οΐιΐί-

βοπιηΐ αηιρΙΊοΓΟδ ε( ηιεΙίοΓΟί ικιΙιιγχ ϋοίεβ. 0"ί

3υΐειπ εχ Ι6£ίΐϊιιΐ3 »1ΐ<|Π3 εοηββηυεηΐίβ }υ^ο Ιεηειι-

Ιπγ δεΓνίΙυΙίβ, οιίαηίδϊ ηεηιιηΐίδ 8ΪΙ εοΓυπ) ηίΐιιτβ.

τών άγαθών, τουτέστι τοΰ λόγου. Ώς άνάγχην είναι ς εαηι ίΛιηεη Ιε^ϊ ηοη ροδδίηΐ ΓβδίδΙεΓβ, ΓεΓβΓ«ηΙ«Γ

ϊβ ΟΓόΊηεπι 8υ|}]εοΐοηιπι, «Ι ςοί ηεεεβδίΐηΐο Ίηεχεπ-

βηΐ/ιΐϊ ι)ε()ιιε3η(ιΐΓ ;κ! δΐι1)]οοιίοηριη. Νοδί™ »ιι1ειη

ϋοο δηΙ)]6εΐίοηϊ» βεηροδ β$1 ηοδίΓα δαίυδ, δίευΐ ά\-

(Ιίεϊηυδ 3 ρΓορ1ιεΐί:ι, ςυβ: ((ίείΐ, 1)νο ζιώμεΐα αίο,

αηήηα τηβα, αρηά ίραηη βηίηι «αϊ ίαΐηίαη ηιαιιη '.

ΟιιαικΙο βτβο 31) 3<1ν6Γδ3Γηδ ηοβίΓΪδ ηοϋίβ οΙ))ίεϊ(θΓ

νοχ Αροδίοΐί, ί|ΐΐ3β (Ιίι ίΐ ΓΊΙΊιιηι δ()1);ϊείεηιΙιιηι βδδβ

ΡαΐτΊ , εοηδεηυεηδ Γυεπί, (ϋδΐϊηεία Ηα]υδ νοείδ 8Ϊ-

ςηίίίεηΐίυιιε, 609 ίηΐιτι-ο^λγο, :ηΙ ςαιχίηβιη δυ5]ε-

εΐίοηϊδ ίδρίεϊεηΐεβ δί^ηίΑεβίιιηι, Ιιηηο τοεεηι ετ.ί-

5ΐίηΐ3ηΐ εοητεηΪΓβ Ββο Ηηΐϋβηϊΐο. 5β(1 ββΐ ρβνβρϊ-

ειιυηι, ςυο(1 ηυΙΙο εχ (ΙϊοΙίδ ηιοιίίκ άίεβηΐ 86 ΊηΙεΝ

Ιί^βτβ ΡϊΗί δ»Ι)]εεΓιοηεηι. Νεςαβ εηίι» ειιπι εβδεί

ίιιίιηϊοιίδ 1>εΗο νεηίι ϊιι ροΐεδίηΐεηι Ιιοδϋδ δυϊ, υΐ

τώ πλεονεχτοΰντι κατά τήν εϋκληρίαν της φύσεως

ύποτετάχθαι τδ έλαττούμενον ■ οί δέ Ιν τψ ζυγψ τής

δουλείας διά νομίμου τινδς άκολουθίας κεκρατημένοι,

χάν εν τη φύσει τδ όμοτίμον έχωσιν, άλλ' ουν πρδς

τδν νόμον άντισχεϊν οΰ δυνάμενοι δέχονται τών υπο

χειρίων τήν τάξιν, τφ άπαραιτήτω τής άνάγχης

πρδς τήν ύποταγήν έναγόμενοι. Τής δέ πρδς τδν

θεδν γινομένης ήμίν ύποταγής ό σκοπός έστιν ή

σωτηρία, καθώς παρά τής προφητείας έμαθομεν, ή

«ρησιν, Τω θεφ ύποτάγηθι, ί\ ψν%ή μου· παρ"

αύτφ γαρ τύ σωτήρκίν μου. "Οταν τοίνυν προφέρη-

ται παρά τών έναντίων ήμίν ή τοΰ Αποστόλου

φωνή, ή τδν Υίδν ύπο-αγήσεσθαι τφ ΠατρΙ λέγουσα,

άκόλουθον αν εΕη κατά τήν διεσταλμένην τής τοιαύ

της φωνής σημασίαν ερωτάν αύτοϋς πρδς ποίον ση- ϋ αυΐ δρεΓβΙ 3111 8ΐυ(1ε3ΐ 66 ρθδ96 3ΐίςιΐ3Λάο ϊη9υΓ-

μαινόμενον τής ύποταγής όρώντες ταύτην έφαρμό-

ζειν οΓονται δεΐν τώ μονογενεΖ θεώ τήν φωνήν. Άλλά

δήλον, δτι κατ' ούδένα τρόπον τών είρημένων τοΰ

Υίοΰ τήν ύποταγήν έροΰσι νοεϊν. Ούδβ γάρ Ιχθρδς

ών διά πολέμου γέγονεν υποχείριος, ώστε πάλιν

αύτώ τήν κατά τοΰ κρατούντος έπανάστασιν δι' ελ

πίδος τεχα\ σπουδής είναι, ούτε ώς εν τ^τώνάλόγων

ό λόγος διά τής τοΰ άγαθοΰ έλλείψεως άναγκαίαν εν

τή φύσει τήν ύποταγήν Εχει, ώς πρόβατα καΐ κτήνη

κα\ βόες πρδς τδν άνθρωπον Εχουσιν, οϋδε καθ' έμοιό-

τητα τών άργυρωνήτων, ή οίχογενών άνδρα πόδων

νόμφ δεδουλευμένος άνα|Αένει δι' εύΑιοίας, ή χάριτος

£6Γβ 3(1γοΓ8υ8 (Ιοπιϊηιιιη. 3εϋ Π6ε Ιβιιηαβιΐ) πιιργ

Ιιπιία, ρετ 1)οη ϊ (ΙείεεΙοηι, 1η η.-ιίιπα ηεεβ983Π3ηι

Ιΐ3ΐ>6ΐ δΐι^εε(ίοηεη), ηΐ ονεδ εί 1>ονε5 ε( ρεεοΓ»

Βπ^ίεϊιιηΐπΓ Ηοηιϊηϊ. 8ε<1 ηεςυβ ηΐ ρβεηηίβ εηιρίί

66Γ«ί, 3υΐ ιίοιηΐ ηβΐϊ νεΓη.τ, Ιε^β δεΓτϊβηδ βχδρεείβι

ιιιιηυαπι Γυΐυπιπι, υΐ νβΐ (Ιοηιίηί ε1εηΐΓηΐ:ί3 νεί

8Γ31Ϊ3 ίρδο 1ί1)6π;ΐυΓ 3 ]ιι§ο δβΓνίΐυΐίδ. 8ε(1 ηεφίε

83ΐυ(ϊδ δεορο 8ί1)Ί ρΓοροδίΐο (ΙίχβΓΗ (ριίδ(]ΐΐ3ΠΊ ϋευτη

ΐΓπί^βπίΙπιη ΡηίΓΪ εδδε βιι^βεΐυηι : ηΐ 63 τ3ΐίοηβ

ίηδ(3Γ ηοπυηιιπι κίΐιί 3 Τ) γ η ρΓοενΓεΙ δαίυΐεηι. Νηπι

ίη Ηΐυΐ3ΐ)ϋί ςυίιίεηι ηηΐιιιη. ηιΐίε εοιτιιιιιιηίεαΙίοηβ

30 ρ3Πίοίρ3ΐίοηβ 1)οηυπι βιΙίρίβείΙιΐΓ, ηοοεδδβ εϊΐ

* Ρδ3ΐ. χι.νι. 4. « Ρδ3ΐ. ωχ, 10. * Ρηΐ. ι>χι, 2.
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II I Ι)ί0 δϊΐ 8ϋ1)]θΟΙΪΟ, ρΓΟρΙΟΓΟα ηϋΟΐΙ 1)1110 Ι1θ1>Ϊ5

ϊκιΐιΟΓυπι ρΓονεηίΐ ρ3ΠϊοϊραιΊο ; Ίη ϊιηπιιιΐ.ιΙ)ίΓι πυ-

Ιβιιι εΐ ίικιΐΐβιαίιίϋ ιιαίυτα Ιοοηηι ηοη ηβοβΐ βυΙι]β-

οΐίο, ίυ <|υ» εοηδίϋ«ι·»ΙϋΓ οιηηβ 1)οηιιιη ιιοιηοι 61

ϊηιείΐί^βηΐίβ, ηβιιιρβ ββίβΓπΊι.ΐδ, ίηεοΓηιρί'ιο, ϋεοΐί-

Ιυιΐο, δεηιριτ δίιηίΙΊιβΓ εΐ εοιΙεπι ιηοιίο 88 Ιΐίΐ1>βΓο,

εΐ ηε()ΐΐ8 ιηείίιΐδ, ηεα,υβ <1οΐβι·Ίιΐ8 ροβββ ΓιβΓΪ. Νβηι

ηεςιιε ίη 1)οηο αϋπιίΙΙίΙ Βοοοβίίοιιοπι, ηβα,ιιβ ρΓΟ-

ροιίϋίοιιβηι ηιΙ \ά <\ηοά εδί ιΐβίεπιΐδ, ίο", 3 ςιιο 13η-

«ΐυαιη 3 Γοηΐθ 3<1 ηΐίοβ οηΐίηβΐ ββΐηβ, ηοη οραβ

πβΐιεί κΐίο ςυοϋ ίρδί ύεΐ βϊΐϋΐεπ).

λ τοϋ ζυγού ποτέ γενέσθαι τής δουλείας έλεύΟίρο*.

Άλ)' οΰδέ κατά τον τής σωτηρίας σκοπδν εΓποι τις

4ν τδν μονογενή θεον τώ ΠατρΙ ύποτάσσεσθαι , ως

διά τούτου καθ' δμοιδτητα των άνθρώπων τήν σω-

τηρίαν έαυτώ παρ! τοϋ θεού πραγματεύεσθαι. ΈπΙ

μέν γαρ της τρεπτής φύσεως της διά μετουσίας έν

τω άγαθώ γινομένης, άναγχαία έστ\ν ή προς θεδν

ύποταγή, δια τδ έκείθεν γίνεσθαι των άγαθών ήμΐν

τήν κοινωνίαν · έν δε τή άτρέπτω κα\ άναλλοιώτω

δυνάμει ή ύποταγή χώραν ούχ Ιχβι, εν ζ πάν άγα-

θδν δνομά τε χα\ νόημα θεωρείται, τδ άΐδιον, τδ

άφθαρτον, τδ μακάριον, τδ αεί ώσαύτως ίχον, τδ μήτε κρεϊττον, μήτε χείρον γενέσθαι δυνάμενον.

Ούτε γαρ προσθήκην έν τώ άγαθφ έπιδέχεται , ούτε τήν πρδς τδ χείρον ήοπήν, δ τοις άλλοις πηγάζει

την σωτηρίαν, οϋκ αύτδ τοϋ σώζοντος ένδεώς Εχει.

ΟιιοιΙιι.ιιιι εη·ο ]ιΐΓβ ϋίεειιι εί εοπιρείεΓθ εοπιηι

ηυ* ρτορπβ ϋίευηΙυΓ δίβη'ιϋοΛΠ 3 $υΙ>]εεΐϊοηε?

ΙηΥεηΐυιο ββΐ εηϊιη 83 π,υχ δυηΐ ειηιτιίιιηία, ρΓοευ!

3ϋ«85β α. ρΓορπβ ίη Ιβΐΐϊ^α πΐιι γ ει ύίεβηΙιΐΓ ιΐε ϋεο

ιιιιϊ£εηίΐη. ();,<><Ι 8Ϊ βίαιη 3<Ι(1βηι)υΐ)ΐ 881 ίΐΐυιΐ §ο-

)ΐιΐ5 δΐιΐ^εείίοΐιίβ, ηυο(1 άίείι Εναιίβυϋυηι δβευη-

(Ιμιιι Ι,ιιοβηι ηοιηρε ΐ]ΐιοϋ δυο]εεΐιΐδ ΓυεπΙ ρβΓειι-

ΙιΙμι* 3ΐ1 ϋυοϋοοίιιιιιιη 3ηηιπη ρι-0|{ΐ'εδ8ΐΐδ Οοιηϊιιυδ,

ηβ ίΐήιιιΐ ςυίιίειη εοηνεηβηΐ ϋεο νεΓΟ, εί ςηί 851

3οΐε εχειιΙ» ία νεΓΟ βαο ρηΐτϊ (1κ.ίιιιγ 8888 8ΐι1)]υ-

ε(υ8. .Ν. ιιιι ίΐΐίε ςυίιίειη πυϊ ΙβηΙβίιΐδ Γυ'ιΙ ρεΓ οιιιηίϊ

αιΐ 8Ϊιιιί1ίΙιΐ(1ίιιεπι ηθ8ΐι°3ηι 30δ(μιβ ρβοεβίο ", νοίιιΐι

εΐί3ηι ρΓοεειΙεΓβ ρβΓ α·ΐ»1. 8 ηθ8(τχ η.Ίΐιιι·3Β. ΕΙ

η,υοιηοαΌ ουηι 88881 ίιιίηιι* ϊηΓαηΐϋοτη βεεορ'ιΐ <ί-

Ποϊον τοίνυν εύλδγως φήσουσιν έπ' αύτοΰ κυρίως

νοείν τδ της ύποταγής σημαινίμενον ; Πύρέθη γαρ

τα έςητασμένα πάντα μακράν άπέχοντα τοϋ κυρίως

έπ'ι τοϋ μονογενούς θεού και νοεϊσθαι κα\ λέγεσθαι.

Εί δε χρή κάκεϊνο τδ της ύποταγής είδος προσθεϊναι,

δ φησι τδ κατά Λουκαν Εύαγγέλιον, ότι *Ηυ ύπο-

τασσύμετος τοϊς γονενσιν ε)ς δωδέκατοι- ΛροεΛ-

θύητ ίτος ό Κύριος, ούδέ έκεϊνο άρμδζοι άν έπϊ

τοϋ προαιώνιου τε χαΐ άληθινοϋ πρδς τδν άληθινίν

έαυτοΰ πατέρα λέγεσθαι. Έκεΐ μεν γάρ 4 πεπειρα

μένος κατά πάντα καθ' δμοιδτητα χωρ\ς άμαρτίας

έδέξατο καΐ διά των ήλικιών προελΟείν της

φύσ·ω; ήμών. Κα\ ώσπερ παιδί^ν γενδμενος, τήν

βρεψικήν τροφήν προσήκατο, βούτυρον χα\ μέλι

1)ΐι πι, 1)ΐΗνι·ιιπι εί πιεΙ εοπιε(1ειΐ3 ; ί Ια εΐίβιιι ουηι £ φαγών ούτω κα\ εις μειράκιον προελβών, τδ

ρΓοεε85ΐ88εΐ 3(1 3ΐ1ο1ε8εεηΐίαιιι, ηοη ΓοοϋβανίΙ ί<1

«ΐιιοά ήιιϊε εεΙβΙι βΓβΙ εοη^Γυεηβ αο οοηνειιίβιυ,

ίαΙυΓυβ ββεεαίο βχβηιρίυηι ηιοιίεβίίβρ. Οιιοηίαιη βηίπι

ϊη 3ΐϋ$ Ιιοιηίηίυυβ ϊιηρεΓΓβεΙβ 881 ίη οίβ ϊηΐεΐΐί^βη-

(Ϊ3, ει οριΐδ βΓ3ΐ ]υνοηΐαΐί υΐ <3θί1υοβΓ0ΐιΐΓ ρ?Γ ρεΓ-

ΓεείϊοΓΐ &ά \Λ ςιιοά β$1 ηιβίίιιβ ; ρΓορΙβΓε3 ςυΐ ηηΐυβ

εΓ3ΐ ιΐυοιίεείιη αηηοβ, ηιαίτι 8υ1)]ϊεϊΙιΐΓ, υΐ 08ΐβη-

(ΙβΓβΐ ςυοιΐ ϊά ςυο<1 ρβΓ ρΓοΓεείυιη ρβΓΟοΐΐυΓ,

ρΓ°ΐϋ8ςιΐ3ΐη νβιιίαΐ βά ρεΓΓεείίοηβηι, τεείβ κιΐ8ΰίρΐΐ

5υ1)]6ειϊοηειη, ιιΐ ςυχ 3(1 ηοηιιηι ϋεϋυεβί. (^υί 881

αυίειυ βεηιροΓ ροΓΓβεΙϋβ ίη οπιηϊ 1>οηο, ηεςυβ ρτο-

Γβεΐυιη ηεςυβ (ΙίηιΊηυΙίοηεπι εχ βο ρυίεβΐ κυβείροτο,

ρΓ0ρΐ8Γ83 ςιιοιΐ ηοη βίΐ ίηάϊςειιβ ε]ιΐ8 ηβΐυτβ, ηεςιιβ

ρο88ΪΙ ηιίηυϊ, ςιιπιαιΐ) 3υ1)]Ίεϊ3ΐυΓ, ηοη ροβδβηΙ άί-

κατάλληλίν τε καϊ πρέπον τι) τοιαύτη ήλικία ού

παρητήσατο , τύπος εύταξίας τφ βίω γινδμενος.

Επειδή γάρ έπι των άλλων άνθρώπων άτελής έν

τοις τοιούτοις έστ\ν ή διάνοια, κα\ χρεία τ?1 νεδτητι

διά των τελειοτέρων τής πρδς τδ κρεΐττον γινομένης

χειραγωγίας ■ τούτου χάριν δ δωδεκαέτης τί) μητρί

ύποτάσσεται, Ενα δείξη δτι τδ διά προκοπής τελειού-

μενον πρΙν εις τδ τέλειον φθάσαι, καλώς τήν ύπο-

ταγήν, ώς χειραγωγδν πρδς τδ άγαθδν, καταδέχεται.

Ό δε άε\ τέλειος έν παντ\ ,άγαθφ, κα\ μήτε προκο-

πήν μήτε μείωσιν δυνάμενος έφ' έαυτοΰ καταδέξα-

σΟαι, διά τδ άπροσδεές τής φύσεως αύτοΰ χα\ άμείω-

τον, ύπέρ τίνος ύποτάσσεται, ούχ άν ειπείν ίχοιεν οΐ

πάντα λέγοντες άπερισκέπτως. "Οτι γάρ διά σαρκδς

08Γ8 ηυΐ οηιιιίβ «ΙίευηΙ ΐηοοη8Ϊι1βΓΛΐε. Νβηι ηαοιΐ βο Π "?) άνθρωπίνη συναναστρεφδμβνος φύσει, έν τη

ΐειηροτβ, ςυο ίη εατηβ ευπι Ιιυηιβιο νβΓ8303ΐυΓ η3-

Ιηη, ίη χΐ.Ήβ ραβήΐϊ ρβΓ ω ςυχ3^ε1)3ΐ, ςο»βϊ Ιβ^β

ϊυνβηΐηΐϊ βίειίίοηΐίαιιι καηοίβυαΐ, Ιιίηο ραΐεΐ, ςαοά

*Δ ρβΓίθοΙβω 38ΐ3ΐ6ηι ρΐΌξΓβδδΐιβ, \λπι ηοη 3πι-

ρΐίυβ 3 Π131Π5 ροΐ88ΐαΐ6 ρεη(1β()3ΐ. 1113 61)1111 ίρδΙΙΠ)

ΙιοΓίαηΐβ ίη ϋβηα Οαΐίΐκίβ υΐ δυβιη οΐίβηάβΓβι ρο-

Ιεηΐίαιη ίη ηυρΐί»1ί εραίο, ει αβαιη νίηϊ ΙλΓ^ίτεΐυΓ

οοηνίνίο, ε^βιιΓιϋιΐδ αυίιΐβιη ηοη Γεευββνϊΐ 8Γ31Ϊ0-

03Γΐ ; ιηϊίοπιιιιη αυίειιι εοηδίΐίυπ), υΐ ςυοά ηιίιιίιηο

ίη ΐβαιροΓε 3(11ιίοβΓ8ΐυΓ, Γ6]βείΙ, άίεειίδ, Οαίά ηιι'Λί

<( Ιι'&ί, ηιηΐίετ · ? Νυηςυίύ βΐίαη) Ιιβηο ηιοαπι χία-

ιεηι Γβ^βιβ τίβΤ βη ηοηάυηι ηιβΐ νεηίΐ πογ&, ςυχ

ρΓχΙ)βΙ χίαΓι ηΐ ίηαρβΓβΙ βΐ δϊΐ $υί μιηβ? 8ϊ βι-80

δικ?) ήλικία ένομοθέτει, δΓ ών έποίει, τήν ύποταγήν

τή νεδτητι, δήλόν έστιν έκ τοϋ πρδς τδ τέλειον τής

ήλικίας αύτδν προελθόντα μηκέτι πρδς τήν τής μη-

τρδς έξουσίαν βλέπειν. Προτρεπομένης γάρ αύτδν

έκείνης έν Καν^Ι τής Γαλιλαίας δείξαι τήν δύναμιν,

έν τψ λείποντι τή πανδαισία τών γάμων, κα\ τήν τοΰ

οίνου χρείαν τή εύωχία χαρίσασΟαι, τήν μεν χάριν

τοις δεομένοις παρασχείν ούκ ήρνήσατο, τήν δέ μη-

τρι[)αν συμ6ουλήν, ώς ούκέτι κατά καιρδν αύτώ προσ·

αγομένην άπεποιήσατο, ειπών ΤΙ έμοϊ χαΐ σοϊ,

γύΥΜ ; Μή κα\ ταύτης μου τής ήλιχίας έπιστατείν

έθέλεις ; Οΰπω ήκει μου ή ώρα ή τδ αύτοχρατές παρ

εχομένη τή1 ήλιχία: χα\ αύτεβούσιον ; Εϊ ουν έν τή" διά

' ίαε. ιι, 51. · Ηβ1>Γ. ιν, 15. · *>»η. ιι, 4.
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σαρκδς ζίύΐι τδ καθήκον της ηλικίας μέτρον την της ,'

γεννησαμένης ύποταγήν άποσείεται- τίνα χώραν

έχει ύποταγή έν τη τοΰ δεσπόζοντος * έν ττ) δυνα

στεία αϋτοΰ τοΰ αιώνος, ούχ άν τις ειπείν Ιχοι. "Ιοιον

γαρ της θείας κα\ μακάριας έστ\ ζωής, τδ πάντοτε

έν τω αύτω διαμένειν, κα\ τήν έξ αλλοιώσεως μετα-

βολήν μη προσίεσθαι. Έπε\ ουν ό έν άρχτ) ών Λίγος

δ μονογενής θεδς αλλότριος έστι παρακοπής πάσης

κα\ άλλοιώσεως, πώς 8 νΰν ούκ έστι μετά ταΰτα γί

νεται ; Ού γαρ ώς άε\ ύποτεταγμένρυ τοΰ Γίοΰ φησιν

δ Απόστολος, άλλ' ώς πρδς τώ τέλει της τοΰ παντδς

συμπληρώσεως μέλλοντος ύποτάσσεσθαι ■ καίτοι εί

καλδν ή υποταγή, κα\ άξιον περ\ θεοΰ λέγεσθαι,

πώς νΰν άπέστη τοΰ θεοΰ τδ καλόν ; Επίσης γάρ

πάντως άμφοτέροις καλδν , 'τψ τε ΰποτασσομένω

Υίφ, κα\ τω τήν ύποταγήν τοΰ Τίοΰ δεχομένιυ Πα- '

τρί. Λείπει τοίνυν έν τφ παρδντι καΐ τω Πατρ\ κα\

τω Υίώ τδ τοιούτον καλδν, καΐ δ μή έσ/εν πρδ των

αιώνων μήτε δ Πατήρ, μήτε δ Τΐδς, τοΰτο ίτΛ συμ

πληρώσει τών χρόνων κα\ τω Πατρ\ χα\ τώ Υίώ

προσγενήσεται, τοΰ μέν υπομένοντος τήν ύποταγήν,

τοΰ δέ προσθήκην τινά χα\ έπαύξησιν της έαυτοΰ

δόξης διά τοΰτο λαμβάνοντος, ήν έν τω παρόντι τέως

ούκ έχει. Ποΰ τοίνυν έν τούτω τδ άναλλοίωτον ; Τδ

γάρ μετά ταΰτά τι γενόμενο·;, νΰν δέ μή δν, Γδιον

της τρεπτής έστι φύσεως. Είτε ουν καλδν ή υπο

ταγή, κα\ νΰν είναι προσήκει πιστεύειν τω θεώ τδ

καλόν είτε άνάξιον έπ\ τοΰ θεοΰ τδ τοιούτον, ούτε

νΰν , ούτε άλλοτε. Άλλά μήν φησιν ό Απόστολος

τότε ύποταγήσεσθαι τδν Υίδν, ούχΐ νΰν ϋποτετάχθαι. (

ΤΑρα πρδς άλλον τινά σκοπδν βλέπει δ λόγος, κα\

πόδ^ω της τών αίρετικών κακονοίας έστί τδ τοΰ δνό-

ματος σημαινόμενον ; Τίς ουν δ λόγος; Τάχα διά τής

συμφράσεως τών τω μέρει τούτω συγγεγραμμένων

μάλλον άν τις κατίδοι τδ νόημα. Επειδή γάρ άγωνι-

στικδν πρδς τους Κορινθίους ένεστήσατο λόγον,οϊ

τήν μέν είς τδν Κύριον παρεδέξαντο πίστιν, τδ δέ

τής άναστάσεως τών άνΟρώπων δόγμα μΰθον ώήθη-

σαν λέγοντες· 77ώς Εγείρονται οΐ νεκροί; ΚαΙ

ποίφ σώματι Ιρχονται; οΤς πολυτρόπως καΐ πολυει-

δώς μετά τδν θάνατον είς άφανισμδν περιήλθε τά

σώματα, ή διά σήψεως τών σαρκοβόρων , έρπετών,

νηκτών , πετεινών , τετραπόδων άναλωΟέντα ; διά

τοΰτο πολλοΰς αϋτοΐς παρέΟετο λογισμούς, πείθων

μή τή1 έαυτών δυνάμει τήν τοΰ θεοΰ παρισάζειν,

μήθ' όσον άνθρώπω άμήχανον, και έπ'ι θεοΰ τδ ίσον

οΓεσθαι, άλλ' έκ τών γνωρίμων ήμΐν ύποδειγμάτων

τδ μεγαλεΐον τής θείας εξουσίας άναλογίζεσθαι · κα\

οΰτο> προτίθησιν αϋτοΐς τήν περ\ τά σώματα τών

σπερμάτων Οαυματουργίαν τών άε\ καινοτόμου μένων

ΰπδ τής θείας δυνάμεω,-. καΐ ώς ούκ ήτόνησεν ή τοΰ

θεοΰ σοφία μυρία σωμάτων είδη κατά τδ πάν έξ-

ευρεϊν, λογικών, αλόγων , έναερίων, χερσαίων, καΐ

τών κατ' ούοανδν ήμΐν προφερομένων, τοΰ τε

ήλίου κα\ τών λοιπών άστέρων, ών εκαστον θεία

δυνάμει γενόμ.~;ον , τοΰ κα\ κατά τήν άνάστασιν

μή &ν άπορήσαι τδν θεδν ήμετέρων σωμάτων ήμας *

* ίη ν'ιΐη ου* 08ΐ ίη 03Γηε, ]ιι$ΐυ$ βΐ οοιορείβηδ ίβίβΐ'ιβ

ηιοίΐυδ ρβηϊίποίί βχειιΐίι δΐι^οηίοηεηι, ηιιβηι Ιοοηιη

Ιΐ3ΐ>Μΐ &υ1>]οοΐϊο ίη νϊΐα ίΐΐίαβ, ςιιί ϊη νΐπιιΐβ βιιη

6«ευΙο άοπιϊηαίιΐΓ, ηβιιιο «ΙϊεεΓβ ροδβίΐ. Ρι·ορπηπι

ββΐ 30 ρβευϋϊΓΟ (Γινίηχ ηΐα,ιιε ΙχάΙχ νϊΐίβ, ίη βοάβηι

ββηιρβΓ ηιβηβΓΟ, ηεε αυΊηίΙΙοΓο πηιΐβΐίοηβιη ο,υΗί Πι

βι 3ΐ(6Γ3ΐΊθΜβ. Ουιη βΓ^ο φΐθ(1 βΓ.ιΙ ίη ριίηοίρίο

νοΓίιυιη υηί^βηίΐυβ ϋεί ΡίΙίυδ βΐίβηυδ 31) οιηηι

ρι-οΓεοΐα εί 3ΐΙθΓ3ΐίοηβ »'Λ, αηοιίιβάΊηοάΊιιη ΟοΙ ροδί-

β3 (]ΐιοι1 ηοη οδΐ ηοηο? Νοη οηίηι Ιιοο άίοίι Αρο-

δίοΐιΐϊ, «ριυιΐ ΡίΙίυδ δβιηροι· δίι 8υΙ>]βεΐυκ, βοο· ηυηιΐ ίη

Πιιβ εοιίδυηιηιαΓιοηίδ υηίνβΓδίΙίΐΐίδ 3ΐιΙ>]οοΙυ3 8ίΙ ίϊι-

ΐίΜυβ. Αΐηυί βι ϋοηϋΐη βδΐ δϋΙ>]οοιϊο, βΐ Γ08 ά\ξηα

<|ιιβπ ι! ο Οοο (Ιίοβίυτ, φιοηιοϋο ΐΙΙικΙ 3 Οβο ιπιηο

) :ι!η'νΙ Ιιοηυηι ? ΕβΙ βηΐηα βχ χαυο Ιιυηυηι 3Π)1)θ1>υ$,

ιΊ Ρίϋο 4<ιί 8ίΐΙΐ]ίοίΙυΓ, <η Ρ»(γϊ ηιιί Είΐϋ 8<ΐ8είρί(

8υΙ>]νεΐϊοιιβιιι. ϋι;ο8ΐ ογ^ο ίη ρΓα'ββιιΐί» οΐ Ρ:ιΙγι οι

Ρίϋο ιηΙο Ι)οιιιιιιι, 61 ψιοά ηοιι Ι)3ΐ)βΙ)3ΐ βιιΐβ βχοιιΐ»

ηοςιιο ΡβΙογ, ηβςιιο Ρί1ίιι«, Ιιοο ίη ΐοηιροπιιη οοηι-

ρίειηοηΐο αιΙβΓΪΐ ει ΡβΙτϊ ει Ρίϋο, Ιιοο ((υϊιίεηι $υΙ>βυιιΐβ

βυΐ^εοΐίοηεηι , ϋίο 3<ι1εηι ΒΟΧ ^ΙοΓίχ ρεΓ Ιιοο 3οεί-

ρίβιιΐβ βεεεδίίοηβιη 61 ίηειειηεηίαιη , ςιιού ηοη

ΙιμΙμ.Ί ίη ρΓΧ$βηΐΪ3. Γ1)ί ει-ςο ίη εο ο$1, ηοη 688β

3ΐΐ€Γ3ΐ)ίΐ6? ΙΙ3ΙΠ (|ΙΙ0(1 Πΐ ρ08ΐε3, 1111110 3111εΐη Ι10Π 681,

ρΓορΓίππΐ τη ιιίαΐΐΐΐίβ ηβΐυτχ. 5ί 6Γ^ο υοηυιη ε$(

8υ1)]εεΐίο, ηιιηο ςιιοηιιβ (μιοά ϋοηυπι 681, ϋοο β88β

εΓβιΙεηϋυιη 68(. δίη 3ΐι1ειη Ιιοο ίηάί^ιιααι 631 ΐ|υοι!

ϋε ΙΗό (ΙίεαΙυΓ, ηβςυβ ηυηε εβί, ηοςιιε ιιη({υ3ηι

3ΙΪ38. Αίςυϊ ϋίείΐ Αροδίοΐιιβ Ρίΐίυιη ϋβο οι ΡβίΓΪ

Ιυηο 63$β 8υϋ]ίοίοηϋιΐ!η, ηοη ηιιηο 6380 δΐιΐ^εοΐυιη.

Νυπι οι 3 ' 3ΐ1 3ΐίςυεπι αΐί ιιηι βεορυηι .ίδρίοίΐ Αρο-

8ΐοΙυ8, βι 3 ρεΓνβΓ33 ηχΓοίϊοοΓυπ) ΐηΐεΐΐί^εηΐίβ γ ο

ιηοΐιιηι 681 8ί(;ηίΓιε3ΐυιη ηοηιίηϊδ ? Ουχηβπι 681 6Γ£0

Γ3ΐίο? ΡοΠ3386 8Ϊ δίιιιηΐ (ΙϊεαηΙιΐΓ ·;ιι;ο ίη Ιΐ30 ρ3Γΐβ

βίιηυΐ δοπρία βαιιΐ, δβηβυβ Π)3^Ί8 ρεΓδρίεί ροιβΓΪΙ.

Ουοηί3ηι βηίπι βο'νεΓδίΐδ ΟοΓίιιΐΙιίοδ οΙ)]ιΐΓξ3ΐθΓίιιηι

οι εοηιεηΐίοδίιπι δΟΓηιοηοπι ίηδίίΐιιεηΐ, ςυί Ιΐιίεηι

ςιιί(1βιιι ίη ϋοπιίηυηι δΐΐδοερεΓβηΙ, άο ΓοβυΓΓεοΓιοηβ

βηίειη ηοιηίηηιη ιΐοείηηβηι οοηδεοηηΐ οδββ Γαίιυ-

Ιανη, όΊοβηΐεβ : ΰηοηιοάο εχάιαηΐιιτ ηιοτίηΐ ? φιαίϊ

νεηϊηηΐ εοτροτε *' , ςιπϋιιβ ιηαΙίΊΓαΓΊαηη ηιυΙΙίδ(]ΐΐ6

ηιοιϋδ οοΓροΓβ ροβΐ ηιοηοιη οΌ1οΐ3 βυι.1 ει ϊηίοπβ·

τυηΐ, 3ϋ1 ρβΓ ρυίΓοόΊηβιιι, αιιΐ ροΓ οβΓηοηι νοΓβη-

ΙΪ3, Γθρίϊΐΐα, ιΐ3ΐ3ΐί1ί3, νοίυοι-ί», εί ςιιαίυοί' ρε<1οδ

1ι:ι1)οηΐί3 3ηίηΐ3ΐί3 οοιίδυηιρίβ δίηΐ? ρΓ0ρΐεΓ03 οϊβ

ιηιιΙΐ38 βΐΐϋΐίΐ Γ3ΐίοηο8, ιιΐ ηεο βιΐίο ροΐοηΐίαϊ ρο-

ΐοιιΐί»ηι ϋεί 388ίηιίΐ3ΓοηΙ , ηεο <|υοι1 31) Ιιοηιίηβ

ηιιΙΙβ ταΓιοηβ Πεπ ροιεδί, Ίά ηβε 3 Οβο 8ΪηιΊ1ίΐ6Γ

Γιογι ροδδβ βχ»δΙίηΐ3Γεηι, δβ<1 εχ ηοϋΐβ ηοΐΪ3 βχβηι-

ρΐίδ Οοί ροίοδίαΐΐδ ΓοριιΙαΓβηΙ ηΐϊςιΓιΙυιΙΙποηι : εί ΐΐα

είδ Βΐΐιΐυοίΐ 3ΐ1ιηΪΓ3υί1οιη ββιηϊηυιη ίη οοΓροΓβ ορε-

ιβΐΐοηοηι, ψιχ βεηιροΓ 3 άίνίιΐ3 Γβηον»ηΙιΐΓ ροίεβίίΐο,

εί ςυο«1 άίνίηχ δΐιρίεηΐϊχ ηοη (ΙοΓηίΙ ροΐεδΐ38 ίηνο-

ηϊεηάί ίη ιιηίνβΓ8ίΐ3ΐε ΐηηυηιοΓ3οί1ϊ3 εοΓροΓυπι ςο-

ηοΓ3, Γ3ΐίοηρ ρΓκϋίίοπιιη , Ιιι·υιοπιηι, ϊεΓβοηιιη,

ΐϋΓΓΟδίΓίυιη, εί εοπιηι ςιΐΰο 3 ηο1)ίδ εβΓηιιηΐυτ ίη

εοβίίδ, ηεαιοε βοΐίδ 61 ι:χΐ0Γ3Γυιη ΒίεΙΙαηιπ), ηυοπιπα

·· I Οογ. χν, 53
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ιιηυιηα,υοίίςιιβ (Ιίνίηα ΟΓΐυηι νΪΓΐυΙβ, εδί ενϊιίβηδ πγ- Α άπόδειξις γίνεται. Εί γάρ τά Βντα πάντα οΰχ Εχ

£ΐιηιβιιΐιιιη ίη εοΓροτιιιη ηοδίΓΟΓυιη Γεδυιτεεί'ιοικ:

ιηοϋυιη »ο Γβΐίοηεηι ϋεο ιηίιιίιηε <1«ίιιΐυΓ3Πι. Νλιιι

5Ϊ ρ,υαχυηςυβ βυηΐ, ηοη εχ ιιΐίφια 5<ιΙ)]»;< ια ηιβιεπα

3(1 03ηι Γοπικιιιι ςυα εοηδρίείιιηΐιΐΓ, Ιι-αοΊκ 13 δΐιηΐ ;

ίβιΙ (Ιίνίηη νοίυηΐβδ ίαίΐ ιιιαΐβΓΪα ει εβδείιΐίβ Γβπιπι

2ϋ ορίΠοε (τμιππιπι : ηιυΐΐο ηΐ9£ίδ Γιεη ροιεδί, ιι!

ςυοά ]»ιιι βδΐ, ΓΐΐΓβυδ ίη ρΓορηαηι ΠςυΓβπι π-ϋιιοη-

Ιιιγ, (μι.ιιη υΐ ςιιοιΐ ηοη ΟΓ31 3 ρηηείρϊο, 3(1 $ιι1>-

5ΐ3ΐι(ίαπι νεηΪ3ΐ εί εϋδεηΓιαπι. Οιιπι βι^ο ίη ίί$ (]ΐιχ

ϊρβίδ ρπιιβ όϋχετιΐ, οδΙεηάΊδδβΙ, ςιιοό! ρπιηυ ηοπιίηε

1η ΐεΐΎβηι ρβΓ ρεεεβία τεβοΐυΐο, ει ρΓορίβΓβα Ιει·-

Γβ&ΐΓΪ ηοηιίηαίο, εοηδβο,πεηδ βδ$εΙ, ιιΐ ηοη δεουδ

αίςαβ ίΐΐε, ϋ α,υοίμιβ ΠβΓεηΐ ςυί οχ ίΠο υΊιιεπιηΐ ογ'ι-

(ίηβπι, υΐ <μπ οιηηεβεχ εο (οιί εδ$εηΐ ΐεΓΓεβίΓβδ ει

ηιοΓίβΙεβ : ηεεεδδβπο ΜΐΙ>]ιιπχίι εΐίβπι δεειιιιιΐϋΐιι

εοηβεςυεηΐίαπ), ρεΓ ςιιβπι ηοηιο πι ι δπβ εχ ηιοΓΙβΙί

ΓεΓοΓίιιβΙϋΓ 3(1 ϊιηιηΟΓΟίίΐβίεηι, δίηιίΐί ιηοϋο άΊεεηβ,

1η ικιΐιιπι Ιιοηιιπ) Γυί$$ε ίη^εηεΓβΙυηι εχ υηο ίη

οηιηοδ (ΙιΙΤιιμιπι, $ίειιΐ βΐ πι.ίΙιιπί ιϋΙΓυδίιηι ίιιίΐ ρεΓ

ιιπιπη, ίίπιυΐ ουιη βυεεεδδίοηβ ροδίετοηιπι (Ιίΐηία-

Ιιιη. υβυδ ββΐ 3ΐηβηι 1π5 νειΊ)ί8, (1ε Ιιλγ. τε ιΐο^πια

οοηΩπηβηβ. Ργ/πιβ*, ίηα,ιιίΐ, Ηοηιο εχ ίεττα ίεττεηιι$,

»εαιηάα» αιιίεηι ε ατί». ΟιιαΙίζ Ιετηηη», Ιαίε» εί ίετ-

τεηϊ. Εί ηηαΙΊ$ εοείεαϊ», ίαίε» εί εεείειίει. Ει ιίαιί

ψοτίανΐηχιιι χηιαφηεηχ ίεηεηί, ίΐα ροτίειηηι ειϊαηι

νιιαί/ίηαη οοείαύι. ί'πηι ηίβ εΓ£0 ει δίηιϋίϋιΐδ Γ3ΐίο-

ηίϋαβ εοη0πη388«1 τεβυΓΓεεΙίοηβηι , εί ρεΓ ηΐϊα

ωυΐο ηχΓεΙίεοβ 8γΙ1υβϊ5ΐηΐ8 61 εοΙΙεείίδ Γβιϊοηίουδ

τίνος ύποκειμένης ύλης πρδς τδ φαινόμενον μετ -

ισχευάσθη,άλλάτδ θείον θέλημα δλη χα\ οϋσία των

δημιουργημάτων έγένετο' πολύ μάλλον δυνατδν είναι

χατασχευάζειν το ήδη 8ν εις τδ Γδιον σχήμα πάλιν

έπαναχθήναι, ή τδ έξ άρχής μη δν εις ύπόστασίν τε

χαΐ ούσίαν έλθεΐν. Δείξα; τοίνυν έν τοίς πρδς αύτοΰς

λόγοις , ότι τοΰ πρώτου ανθρώπου εις γήν διά τής

άμαρτίας άναλυθέντος, χΛ δια τοΰτο χοϊκοΰ χληθέν-

τος, άκίλουθον ήν κατ' έκεϊνον κα\ τοϋς έξ έκείνου

γενέσθαι πάντας χοΐκοϋ{ κα\ θνητούς τοΰς έκ τοδ

τοιούτου φύντας, άναγκαίως έπήγαγεν κα\ τήν δευτέ-

ραν άκολουθίαν, &' ^ς άναϊτοιχειοϋται πάλιν έκ τοΰ

θνητοϋ πρδς άΟαναιίαν ό άνθρωπος, δμοιοτρόπως

λέγων, τδ άγαθδν έγγεγενησθαι τί) φΰιει έξ ένδς εις

πάντας χεόμενον, ώσπερ χα\ τδ χαχδν δι' ένδί εις

πλήθος έχέθη, τή διαδοχή τών Ιπιγινομένων. Τούτοις

δέ κέχρηται τοις (ίήμαιι, τδ περ\ τούτου δίγμα κατα-

σκευάζων. Ό Χρωτός, φησίν, άνθρωπος έχ γης χοΐ-

κύς, ό δεύτερος έξ ούρατον.Οΐος όχοΤχός, τοιούτοι

χαΐ οΐ χοΤχοί ' χαΐ οίος ό επουράνιος, τοιούτοι χαΐ

οΐ επουράνιοι. ΚαΙ χαθως εφορέσαμετ την είχόηι

τοΰ χοΐχον, οϋτω φορέσωμβτ καΐ την είχόνα τοΰ

έπουρανίου. Τούτοις τοίνυν κα\ τοις τοιούτοις λο-

γισμοϊς χρατύνας τδν π:ρ\τή;άναστάσεως λίγον, χα\

διά πολλών έτέρων τοϋς αίρετικοϋς τοις συλλογισμοΐς

συμποδίσας, έν οΓς άπ-:δείκνυεντδν άπιστοϋντα τή τών

άνθρώπων άναστάαει, μηδέ τοΰ Χριβτοΰ προσδέχεαθαι

τήν άνάτ:ασιν, διά της τών συνημμένων άλλήλοις

(]03δί ίΙΙιηυεΐδδεΙ, ίη ςυίΙ>υδ ΟδΙεηιΙεοβΙ εαηι ηυί £ πλοκής κατασκευάσας τδ έν τοίς συμπεράσμασιν

ηοη οΓβΐΙϊΐ πιοΠυοΓυηι ΓεδίίΓΓεειίοιιεηι, ηβ €ηπ$Γι

<|ΐιί(Ιειη α^πιϊΗεΓβ ΓβιυΓΓβεΓιοηβπι, ρεΓ εοηηεχοπιηι

ιηιιΐιιαπι ίηιεΓ δε ίηνϊεεπι εοηηεχίοηεηι, ίηενίΐβοίΐεπι

ηιοϋΐϋΓ εοιιείυδίοηεηι, βίε άΊεβηδ : 51 ηοη ειί τε-

ίΛττεεί'ιο ηχοτίηοτιιηι, ηεο ϋηηιΐιιι τακττβχίί. 81

ΟΜ$Ιη$ αηίειη ηοη τεηιΤΓεχίΐ , ϊηαηχ» ε$ι είιαηχ

ηοιίτα ίη ϊριιιηι βάει. Ναιη ιΐ νβη εδί ρΓοροδίΐίο,

ςιιθ(1 ΟΗπ$ΐιΐ5 βυιτβχϊΙ α αιοιΐαίβ, υροπβΐ βιίαιη

οηηίηο ηοε εοηηοχυιη βδβε νεπιηι , ηεπιρο ηιοτ-

Ιυοηιπι εβδβ ΓεδϋΓΓεείίοηεηι. ΡεΓ δίη^υΙαΓοιη εη'ιηι

(ΙεηιοηδίΓβΓιοηεπ) Ιά <]υοηυ6 ψιοΛ ε$ι υπίνεπίβ, βί-

ηιυΐ άβιηοηβίΓΐΐυΓ. Ει εοηίΓα, $ί φΐΐβ οηίτεΓδβ ΓαΙβυηι

688ε ϋίεβΐ, ιηοΓίυοΓυπι 68*6 ΓείίπτεεΙίβηεηι, ηβο

(]υοι1 681 ϊη δίηξυΙϊΓΪ οηιηίηο νεπιπι ίηνεηΐεΐιΐΓ,

άφυχτον λέγων, δτι ΕΙ άνάστασις Υεχρωτ ονχ

ίστιν, ουδέ Χριστός έγήγερται. ΕΙ δέ ό Χριστίς

ούχ έγήγερται, ματαία χαΐ ή είς αυτόν πΐστις έστί.

Τής γάρ προτάσεως άληθοΰς οΟσης, ότι Χριστδς έκ

νεκρών έγήγερται, κα\ τδ συνημμένον τούτω πάντως

άληθές είναι χρή, τδ νεκρών είναι άνάστασιν. Τή γάρ

μερική άποδείξει καΐ τδ καθόλου συναποδείκνυται.

Κα\ τδ Εμπαλιν εί τις τδ καθόλου ψευδός είναι λέγοι,

τδ νεκρών είναι άνάστασιν, οΰδέ τδ ΙτΛ μέρους πάν

τως άληθες ίύρεθήσεται, τδ τδν Χριστδν έκ νε/ρών

Ιγηγέρθαι. Τδ γάρ καθόλου αδύνατον ούδέ τινι δυνα

τδν έσται πάντως. Αλλά μήν τοΰτο τοις παραδεξα-

μένοις τδν Λόγον πιστόν έστι κα\ άναντί^όητον, δτι

Χριστδς έγήγερται έκ νεκρών, άναγκαίως έν τή με-

ιιεηιρε ΟηΓΪδΙαηϊ δϋΓΓβχΐδδε 3 ιηοΓίυίδ. Νβιη δί ιιηί- β ρική τής άναστάσεως τοΰ Χριστοΰ πίστει χα\ ή καθ

όλου τδ πιστδν Ιξει. ϋΰτω τοίνυν αύτούς συλλογιστι-

κώς πρδς τήν παραδοχήν τοΰ δόγματος συναναγκά-

σας, έκ τοΰ είπεϊν, δτι Εί μή έστιν (τδ γάρ καθόλου

μή δν, ούδέ Ιν τινι δυνατδν είναι ■ εί δέ τοΰτβν

έγηγέρθαι πιστεύομεν, τής καθόλου τών άνθρώπων

άναστάσεως ή περ\ τούτου πίστις άπόδειξις γίνεται),

κα\ προσθε\ς έκεΐνο τω λόγψ, ψ πασα ή περί τοΰ

δόγματος τούτου κατασκευή συμπεραίνεται, τδ,Ώσπερ

έν τώ Αδάμ πάντες άποθνήσκουσιν, οΰτως χα\ έν τώ

Χριστψ πάντες ζωοποιηθήσονται· σαφώς έκκαλύπτει

τδ περ\ τούτου μυστήριον, πρδς ο τι βλέπει έν το?ς

έφεξής, διά τίνος άναγκαΐας άκολουθίας πρδς τδ πέ

ρας τών έλπιζομένων διευθύνων τδν λόγον.

νβΓββ Ββπ ηοη ροΐεδί, ηεε ίΒειιί οηιηίηο ροιεδί Γιει-ί.

Αίςυί ίίδ({υί ΥεΓουηι δΐΐδεερεΓυηΙ, Ηοε εδί εΓεάΊοίΙο,

(1ε ηιιο ηιιΐΐβ εδί ρεηίΐυδ εοηίΓονεΓδΪΒ, ςιιοιΐ Οιη-

δΐηδ ΓεδίίΓΓεχίΙ α ηιοηυίδ : ηεεεδδβτίο ε^ο ίη δίη-

ριΐλΐΐ βάβ ΓεδυΓΓβεΙίοηίδ ΟηΓϊιΐί, 0Γβ«1ϊΙ>ί1Ϊ8 ηυοςιιβ

επί Γκίεβ ηαβ?6δΙ ιιηίνεΓδβ. Οοπι εΓβο εοβ ΆάάοξΠίΛ

δυδείρίεπιΐυιη βίε εοε^ίδδεί δ)'Πο^ί$ιίεε, εχ εο ςαοά

άίχεηΐ, δί ηοη ε$ΐ ( ηβηι ίϋ ςυοά υπΊνεκε ηοη βδΐ,

ηβ ίη βΐίςυο ςυίιίεηι βδδβ ροίεβΐ, δί ευπι ααίβηι

εΓεάίηιυδ ΓβδυΓΓβχίδδβ, ε]υδ Γβί Γιάββ ρΓο1>3ΐ ηηί-

νεΓδαιη ΙιοπιΊηυη) ΓεδϋΓΓβεΙίοηειη), ευηιςυο ίΙΙί 0Γ3-

ιίοηί, ςυ> ηα]ϋβ (Ιοβίηαΐίδ υηίνβΓ83 οοιιεΙυϋίΐυΓ

οοηΓιπυαιίο, ηοε 3(!]εείβ8εΙ, ςυθ(1 δίεαΐ ίη ΑιΙβηι

οηιηεβ ιηοΓίαηΐϋΓ, ίΐ3 ειϊαηι ϊη ΟΙιηδΙο οιοηεδ νί-



ΐδΐδ ιν ιιχυϋ, τυΝο ΐΡδΕΓίιιυδ δυωιαΕτυκ, ετο., οηατιο. πι*

νϊΐϊ οβίχι πΙιιγ : βρεηβ άο βα Γβ Γβνβίαΐ ιηγδίοηιιηι, ηυο βρεοΐεΐ ία ϋδ ςικε οοηβεςυυηΐυτ, ρβΓ ηβεβββί-

Γίβηι αηβηηίβηι εοη$οΐ|ΐιεηΐί3ηι 3(1 ίίηεηι βοπιι», ψιχ δροηηΐυχ, <1ίΓί£βηδ ΟΓηΙίοηεηι.

Ό δέ σχοπδς των γινομένων ουτός έστιν. Έκθή- Α Ηίο εβί »ι:1βιη βεορυβ βΐ ιη$ΙϊΙαΙαπι εοπιηι αυ*

σομαι δι πρότερον τή έμαυτοΰ λέξει τήν διάνοιαν

των γεγραμμένων · είθ' ούτω προσθήσω τοΰ Απο

στόλου τδν λόγον τδν τή παρ' ήμών προεκτεθείσί)

διανοία έφαρμοζόμενον. ΤΓς ουν 6 τοΰ λόγου έστί

σκοπό;, δν δογματίζει έν έκείνψ τψ μέρει δ θείο;

Απόστολος ; "Οτι ποτέ πρδς τδ μή δν ή τοΰ κοκοΰ

φύσις μεταχωρήσει , παντελώς έξαφανισθεΐσα τοΰ

δντος, καΐ πάσαν λογικήν φύσιν ή θεία τε κα\ ακή

ρατος άγαθότης έν έαυτή περιέξει, μηδενδς τών παρά

τοΰ θεοΰ γεγονότων τής βασιλείας τοΰ θεοΰ άποπί-

πτοντος, οταν πάσης τής έμμιχθείσης τοίς ουσι κα

κίας οΓόν τίνος ύλης κιβδήλου, διά τής τοΰ καθαρ

σίου πυρδς χωνείας άναλυθείσης, τοιούτον γένηται

παν δ παρά τού θεοΰ έσχε τήν γένεσιν, οΐον έξ άρχής

άίοιιηΐιιι·. Εχροη:»ιη βιιίεηι ρι-ίυβ ηιβα ϋίεΐίοηβ $βιι·

βυηι βΟΓαιη <\ηχ δεηρΟ βιιηΐ , βΐ <1βίη<1β Λύά*τα

δοπιιοηοιη Αροβίοΐί ευηνβηίεηίοιιι κβηίβηΐίχ 3 ηο-

1)ί$ ρπιιβ εχροδίΐχ. Οηίδίκιιη βδΐ εηξο $εορβ$ νβΓοί,

ευ]υ$ ίη εβ ραηβ όορπ>3 ΐΓπάα άίνίηιιβ ΑροβΐοΙιΐδ?

Ουοιΐ ηΙίιμι^ΓκΙο 3(1 ηίΐπΐυηι ΐΓ3Πδί1>ίι ηιηΐί ηΜιιη,

ρίβηβ βΐ ρβΓΓεεΙβ άείεΐβ εχ ι-επιπι ε»5εηΙΪ3 ; άίνΐ-

ιωπυβ εΐ αϊ) οηιηί ϊιιΙβΓΪΙα βΙίειΐ3 ΙιοιΓιΙη» ίη μ

οοηΐίηεύίι οιηηβπι η:ιΐιιι\·»ηι ηΐϊηββ ρΓΧ(1ίΙ»ιη, ηυΙΙο

εχ ϋ$ ηιιί 3 ϋβο Γβοΐί $αηΐ βχοίιίβηΐβ 3 Γβ^ηο ϋεΐ,

ςυ.'ίικίο οηιηί νίιίο φιοιΐ τεουβ Γυει-ίΙ ίιηηπδΐιπη

ΐ;ιηο,υηηι 3ϋηυ3 ιηαιεπα, ρβΓ ί^αίβ ρυΐφΜοΓϋ εοη-

δΐιηιρίο ϊιι&ίοηοηι, οπιηε ο,ιιοΊ α ϋβο οπαπι 1ΐ3-

υιιίΐ, Ιιιΐε Γιείιιη Γυει·ίι, ςυ»1β βΓαΐ »1ι ίηίΐίο.

ήν, δτε ο&πωτήν καχίαν έδέξατο. Τούτο δέ γίνεσθάι Β ςυβηόο ηοηάαηι δΐΐδοβρβΜΐ νίΐίυιη. Ηοε βυΙεπιαΊοίΙ

λέγει ούτως· Έγένετο, φησίν, έν τή θνητή τε καΐ

έπικήρψ τών ανθρώπων φύσει ή καθαρά και άκήρα-

τος τού Μονογενούς θεότης. Έχ πάσης δέ τής άνθρω-

πίνης φύσεως, ή" κατεμίχθη τδ θείον, οΤον Απαρχή

τ-.; τοΰ κοινού φυράματος δ κατά Χριστδν άνθρωπος

υπέστη, δι'οί προσεφύη τή Οεότητιπαν τδ άνθρώπινον.

Επειδή τοίνυν έν έκείνω πάσα κακίας φύσις έξηφα-

νίσθη, δςάμαρτίαν ούκέποίησίν, καθώς φησιν 4 προ

φήτης, Ούδέ εύρέΟη δάΧος έτ τφ στόμαζι αύτοΰ,

συνηφανίσθη δέ μετά τής αμαρτίας έν τώ κύτώ

και δ έπακολουθών αϋτή θάνατος ( ού γάρ έστιν άλλη

θανάτου γένεσις πλήν άμαρτία)· άρχήν Ιλαβεν άπ'

έκείνου ό τε τής κακίας άφανισμδς, καΐ ή τοΰ θανά-

ίϊε Πεπ : Ρα'ιΙ, ϊηηυίΐ, ίη ηιΟΓίβΙί εΐ ϊηίβηΐυί οϋηοχίβ

Ιιοηιίηυηι η&(ιΐΓ3, ρυΓ3 εΐ βο ίηιεηία *ϋβη* ΙΙηί^β-

ηίιί (ΙίνίηίΙβδ. Εχ οιηηί 3υ1ειη Ιιυιηαηβ ηηΐυΓα, ευί 3(1-

ηι'υΐα ΓυίΙ άίνίηίιβδ, νείιιΐί ρηηιίΐίχ οοηιιηυηίδ εοη-

δρβΓδίοηίϋ ίδ ηυί ίη Οιηβίο εβί Ιιοηιο εοιίδΐίΐίΐ, ρεΓ

ςυβπι «Ιίνίηίΐηΐί ιιηίνβΓδϊ &άηαΐα βΐ 3^υηεΐβ ΓυίΙ

ηυηΐ3ηίΐ38. Οιιοηίαηι βΓ^ο ίη ίΐίο άείεΐα ΓυίΙ υη'ιτβΓΜ

η3(0Τ3 νϊΐϊϊ, ςυί ρεεεβίυιη ηοη ΓβείΙ, βίεαΐ άιο'Λ ρτο-

ρηεία, Νεε ίηνεηινί β« άοΐα» ίη οη «/'»« '°, δίιηυΐ ·α-

Ιβιη εαιη ρβεο»Ιο ιΐείεΐα α,ιιοςυβ ΓυίΙ φι* εχ βοβτλ!

εΐ ίρβυα δβηυβοαίυτ ωοπ (ηοη ββ! βηΐη ηιοΓίίβ

3ΐΐ3 (βββτΧϊο ςιιβηι ρβοεβίοπι) : 3η ί 11ο αεοβρίι ίηί-

ΐίυοΊ β νίΐϋ (Ικΐβΐίο, ε( ιηοιΊίδ άίδδοΐυΐίο, άβίηιΐε βϊ

του κατάλυσις, είτα ώσπερ τις τάξις έπετέθη διά -, ί»01· ΒβοϊΙι ρβΓ ςωΒίάΜΟ εοιίδεςυεηΐίΐπι , νβΐϋΐϊ

τ*νος άκολουθίας τψ γινομένφ. Τδ γάρ άεΐ κατά τήν

τοΰ άγαθού ύπόδασιν μάλλον άφεστώς τού πρώτου, ή

προσεχέστερον εύρισκόμενον, όπως αν άξίας τε κα\

δυνάμεως Ικαστον ΐχη, ούτως έπακολουθεϊ προάγοντι.

"Ιΐστε μετά τδν έν τώ Χριστώ άνθρωπον, βς έγένετο

απαρχή τής φύσεως ήμών δεξάμενος έν έαυτώ τήν

θεότητα, δς καΐ άπαρχή τών κεκοιμημένων έγένετο,

κα\ πρωτότοκος έκ τών νβκρών, λύσχς τάς ώδΐνας

τού θανάτου ■ μετά τούτον τοίνυν τδν άνθρωπον, τδν

καθόλου τής άμαρτίας κεχωρισμένον, καΐ καταργή-

σαντα έν έαυτώ τοΰ θανάτου τδ κράτος, καΐ πάσαν

αύτοΰ άρχήν τε κα\ έξουσίαν χαΐ δύναμιν καταλύ-

σαντα , εΓ τις κατά τδν Παΰλον εύρεθείη τδν ώς ήν

δυνατδν μιμητήν τοΰ Χριστού γενόμενον έν τή1 τοΰ

ηυίιΐΐπι ογ(1ο ΓυίΙ β^εείαδ. Ουοιΐ εηίυι ρβΓ ϋοηί ϋβΟΓβ-

ιηβηΐιιηι ββηιρβΓ 1οη§ίυ$ ΓβεεδβίΙ 3 ρΓίιηο, 3ΐιΐ ςιιοά

ίηνεηίηιηδ ρΓορίηηυίυδ , ρΓΟυΙ εδί ιιιπιΐδοιψίδφΐε

(1ί^ηίΐ39 ει ροΙε$ΐ3$, ίΐ3 δβςιιίιυτ 'ιά φιού ρτχϋβά'Λ.

ΟυίΐηοΙίΓβηι ροδί βυηι ηυί β*1 ίη ΟιπδΙο ηοηιίηειη,

ηιιί ΓυίΙ ρΓΪιπϊιίΰο ηοΜπε ηβίαπβ, ιυβεερί» ίη $ε ά'ι-

νίηί(3ΐε, ηιιί ΓυίΙ εΐίβαι ρηπΗ&Β εοΓυιη <|ΐιΐ (Ιοτηιίβ-

πιηΐ, ει ρΓίηιο^εηίΙυδ εχ ηιοΠυίδ, βοΐυΐϊβ πίογΙΙ»

(ΙοΙοΓίϋιΐδ; ροδί ηυηο βΓ^ο ήοαιίηεπι ςιιί ίυϊΙ 3 ρεο-

03ΐο οηβϊηο ββριτβΐυβ, εΐ νίη ηοπΐβ ίη η ίρβο

άββίηιχίΐ, ει οπιηε ε]υ» ϋνρβηυηι τίηιηυε οι μο-

Ιοδίίΐβιη ΓΓβ^ίΐ εΐ 3>>οΙενίΙ , ιί ςυίδ ϊηνβηΐυβ ΓιιεπΙ

δίουΐ Ρβυΐηβ , φΐί ϋηηδϋ, ηυοαιΐ ε]αβ Γιεη ροΐυίΐ,

ΓυίΙ ίιηίΐίΙΟΓ, 3 ΜβΙο ιβ αοβΙίβηαηάΌ, ΐ$ ίη ΐοπιροΓβ

κακού Αλλοτριώσει, δ τοιούτος τή άπαρχή κατόπιν β 3(1νοηΙυδ ροηε 8β<μι«ΙαΓ ρπηιίΓιβδ. Ει γοκιη, ηοε

ακολουθήσει έν τώ τής παρουσίας καιρώ. Κα\ πάλιν,

τούτο λέγω δέ καθ' ύπόθεσιν, δ Τιμόθεος , άν ούτω

τύχη, ό καθώς οΐός τε ήν μιμησάμενος έν έαυτώ τδν

διδάσκαλον, ή τις τοιούτος έτερος, καΐ ούτω καθεξής,

όσοι διά τής κατ' ολίγον τοΰ άγαθού ύφέσεως τών άε\

προλαμβανόντων κατόπιν εύρίσκονται, Ιως δν εις

έχείνους ή άκολουθία τών έπομένων φθάση, έν οίς τοΰ

καχοΰ πλεονάζοντος έλάττων ή τού κρείττονος εύρί-

σκεται μοίρα ■ χατά τήν αύτήν άναλογίαν παρά τών

έν κακία τδ έλαττον έχόντων τής άκολουθίας έπ\ τούς

προέχοντας έν τω κακω τήν τάξιν τών πρδς τδ κρεΐτ-

»· Ιδβ. ΜΙΙ, 9.

(Ιίου εχεηιρίί 03ηδ3, Τίηιοίηειιβ, ηιιί, ςυ&ηΐιιηι ρο-

ΙιιίΙ, όΌοΙΟΓβηι βυυηι ε$1 ίηιίΐαΐυδ, βιιΐ ίΐϊηυϊβ 3ΐίυβ

β]υίΐηθ(1ί, εΐ δίο (Ιβίηοορδ ςοίευηςαε άηη ραυίαιίηι

1)0 η ί Γβπιίδδίοβΐ (ΙίηιίηυΙίο Πι, ϊητβηίυηΐυτ οοδ ροηβ

δοςαί, ηυί δοπιροΓ ρΓΧΟοευρβηΙ ει ρΓίοοοιΙυπί, άοηεε

δυΙ)$εςυεηΐίιιηι δοτίεδ αιΐ ΐΐΐοβ ρβτνβηετίΙ, ίη ςαίϋυβ

βοΛλ βυυηίΐ^ηΐβ ΙηνβαϊΙυτ ηιίηοΓ ρίΓδ ς|υβ ςικχΐ

οδίηιείίυδ; βϊϋβιη ρΓοροηΊοπβ 3ο εοηνεηίβηΐίβ >ϋ

ϋ& ψύ ίη νίιίο ιηίηυβ ηαοεηΐ, οοηδεηυοηΐίβ, άΑ ο08

<{υί ίηπι»1ο ρΓ»ΐοε11υηΙ Γ»είοηΐε .οη!ίιιβπι εοΓυηι, ςιιί

ίη ηιβΙΊϋδ ΓΟίΙίβυηΐυΓ, άοηεε »ά εχίΓεηιυιη ϋηοω

■
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πιηΐϊ, 1)οηΊ ρΐΌ£Γβί$ιΐ5 νίΐΐιιηι βϋοΐεηιΐο ρβΐ'νεηβηΐ. Α τον άναλοόντων ποιούσης, Εως αν έπ'ι τδ άχρότατον

Ουοά ηυ'ιάειπ ε$1 8ρβί (ϊιιϊδ, υΐ Ιιοπο ηιΐιϊΐ ΓβΠιιψίί-

Ιιιγ ΰοηΐΓ3ΓΪυηι, μίΙ οηιηί3 ροπηοαηΒ ηΊνίηβ νίπυδ,

οι Γβϋυβ οηιηίηο πκηΊειη (ΙείεαΙ, 3ΐιΙε 63ηι ρπυβ

ϊΐιΐιΐίΐο ρβοτηΐο, 3 ηυο, δίιιιΐ ϋίεΐιιιη εβί, Γβξηυπι

Ιιοΐιιιίι ιηοΓ8 ίη Ιιοηιίηοδ. Οηιηί ατξο ιηηΐβ ροΐεδΐ3ΐβ

βΐ ρπηεΐραΐυ ΐη ιιοΐιϊβ άίβδοΐυΐο, ηββ νιΐΐα βΟεεΙίοηβ

ιι31ιιγχ ηο$ΐΓΧ &πιρ1ίιΐ3 άΌιηίηβηΙε, οηιηίηο ιιεεεβββ

βδΐ, η( ηυΙΙο αϋο <1οηιίη3ΐυι» ΙεηβηΙβ, οηιηΪ3 5ΐιυ]ί-

(:Ϊ3ηΐιΐΓ εί ρο(65ΐ3ΐί ςυ* οπιηί1)υ$ ϊιηρβΓαΙ. 1)ι:Ί αυ-

Ιειη 8ΐι1)]6εΙίο εβί ρεί'Γβεΐα ειοηιηϊ εχ ρητίβ :ιΙ>5θΙυΐ3

3 ιιιαίο η1)3ΐίεη»Ιίο. (ΙικιπιΙο ειςο ίη5ΐ3Γ ρηηιίΐίη-

ι·υηι οπιηβδ $επ)οΙί Γυεπηιυδ 3 νίΐίο, Ιιιηε ΙοΙμ ηα-

Ιυπ£ εοηδρεΓδίο οοηιιηίβία ευπι ρηηιίιϋδ, ει βΟεείβ

ιιηιιιη εοηΐίηηυιη εοΓρυδ, υοιι'ι ΙβιιΙαηι Ηι $ε βυδεί-

τοϋ κακού πέρα; ή τοϋ άγαθοΰ πρόοδος φθάση, τήν

χαχίαν έξαφανίζουσα. "Οπερ δη τέλος της ελπίδος

έστίν, ώς μηδέν ϋπεναντίον των άγαθών περιλειφθή-

ναι, αλλά βιά πάντων τήν θείαν ζωήν διεξελθοϋσαν,

έξαφανίσαι καθόλου έχ των δντων τδν θάνατον, προ-

αναιρεθείσης αΟτοϋ της άμαρτίας, άφ' ^ς, χαθώς

ϊΓρηται, τήν βασιλείαν χατά των ανθρώπων ό θάνατος

έσχεν. Πάσης τοίνυν πονηράς έξουσίας τε χα\ άρχής

έν ήμϊν χαταλυθείσης, χα\ μηχέτι μηδενδς πάθους

της φύσεως ήμών χυριεύοντος, άνάγχη πάσα μηδενός

χαταχρατοΰντος έτέρου, πάντα ΰποταγήναι τη έπΐ

πάντων άρχει, θεοΰ δέ υποταγή έστιν ή παντελής

τοϋ χαχοϋ άλλοτρίωσις. "Οταν ουν χατά μίμησιν της

άπαρχής έξω τοϋ χαχοϋ πάντες γενώμεθα, τότε δλον

ρϊβΐ ρπηαραίιιιιι ; ει βίε ιιηίνεΓδΟ εοΓροΓε ηοδίΓ.τκ Β το φύσεως άπαρχή συμμιχθέν, καϊ έν χατά τ6 συν-

ιιλΙιιγ» εοηΐβιηρεΓβΙο αιηι <1\νΊη3 εΐ 3Β ίηίβηία εχές σώμα γενόμενον, τοϋ άγαθοΰ μόνου τήν ήγε-

ηΐίβηβ ηβΙϋΓβ, ί1ΐ3 ΡϊΙΗ ηιΐίΕ (ΙίείΙυΓ ΒΗΐ^βοΙίο ύΐ μονίαν έφ' έαυτοΰ δέξεται · χαΐ οϋτω παντός τοϋ της

ρβΓ ιιοβ, ευιη ψικ ίη ε]ϋ8 εοΓροΓε ΓβεΙε 50 βεΐ'ίΐ φύσεως ήμών σώματος πρδς τήν θείαν τε χα\ άχή-

Β(ΐυ]εεΐίο, 3«1 βιιιη ΓβΓβΜΐυτ, αυί @Γ»ΐϊαιη Βυ^εεΙίο- ρατον φύσιν άναχραθέντος, έχείνη ή τοϋ Υίοϋ λεγο-

ιιίΐ ϊη ηοηίβ 681 ορει-ίΐυδ. μένη υποταγή δι' ήμών γίνεται, τής έν τω σώματι

αύτοΰ χατορΟωΟείσης ύποταγής είς αύτδν άναφερομένης, τδν έν ήμϊν τήν χάριν της υποταγής ένεργή-

σαντα.

II ίο βδΐ βΓ£0 $6Π5ΐι$ άΌ{μη3ΐίδ α ηια^ηο ΡβιιΙο

ΐΓβϋϊΙΙ, ιιΐ ηοδ εχίδΐίιηβηιυβ. Τεηιριΐ8 εβί βιιίεη»

βΟεί'εηα'ί ίρβα νυι Ι,α Ραιιΐϊ, ςυχ βίο 1ιηΙ>εηΙ : 8ϊοηΐ

ΰηϊηι ίη Αάαηι οιηηει ηιοήηηΐντ,ϊΐαϊη ΟιτήΙο οηιηι$

ιι'νί/ΐ£αί>«η1»Γ. ϋηηίηη'ιιηνε αυΙβη ϊη μι ο οτάίηΐ.

ΡτϊηιϊΙχίΒ ϋηή$1η$. Ωβίηάΐ ιμιί $ηηΐ Οιή$Ιϊ ΐη αά-

νιηΐη ΐ]ΐιι. Ώί'χηάΐ βηϊ$, εαιη Ιταάίάβήί τββηιιηι ϋβο

ίΐ ΡαΙτΐ, ηναηάο ίνααιανετίΐ οηιηεηχ ροίε$Ιαίβιη εΐ

νϊηιιίεηι. ΟροΓίεί εηίιη βιιπ» τεφηατε, άοηεε ροίΐιεήι

Ή μέν ουν διάνοια των ύπδ τοϋ μεγάλου Παύλου

δογματισθέντων, ώς γε ύπειλήφαμεν, αύτη· χαιρδς

δ' άν εϊη χα\ αύτά παραθέσθαι τοϋ Αποστόλου τά

όήματα έχοντα οϋτως· "ΟσΛερ γαρ έ^ τφ Ά6άρ

πάντες άποΟνήσκονσιν, οϋτως καϊ έ> τφ Χριστφ

πάντες ΚωοποιιχΟι'χσστται. "Εκαστος δέ έχ τφ Ιδίφ

τάγματι. Απαρχή Χριστός. "Εχειτα οΐ τοϋ Χρί

στου έτ γτ) παρουσία αϋτον. Εϊτα το τέΛος, δταν

παραδίδω την βασιΧείαν τφ θεφ καϊ ΠατρΙ, δταν

οηιηεε Μπχϊόο» $αΰ ρεάιΊ/ιιβ ε}η». Ροιιτειην.! ΐηχτηϊαα Ο καταργήστχ πασαν άρχήν χαΐ έξονσίατ καϊ δύνα-

(ίείΐηιείντ ιηοτ». Οιηηϊα εηϊιη »ηΙ>]εοίΙ ««/> ρεάϊΙ>ιι$

ε]»!. Ο»ι αιιίεηι άϊεαί ηαοα οηιιύα ΐΜΐ>)£εετϊΙ, «ΐΜβ

ΛιΜο ρταΊετ ««« ηιιί αηΙ>)εάΙ εϊ οιηηϊα. €ατη αηΐεηι

εϊ ιηΰ]εεεήΐ οηηϊα, Ιιιηε ϊριε φιοηιιε ΙΜ^ΜεΐΜΐ (ϊ

η%% εϊ αίΐϋ}εεΊΐ οτηηχα, ηι &Η Ωεπε οιηηϊα ϊη οηιηϊοα$.

ΑροΓίε ειιϊηι Ίιι εο ςαοά ροίίΓοιιιο άίεΐιιηι ε8ΐ, ϊρ&ΐβ

νβΓίιϊδ ο$1«Γ.4ϊ(, Γιιΐυηιη) ηι ηοη 3ΐηρ1ίυ$ εοη8Ϊ8ΐ3ΐ

νίΐίιιιη, ιΐίοεηϋο Οβιιιιι εβδβ ίη οιιιηϊυυβ, υΐηηί ευϊ-

ΙίοεΙ 8ίΙ οιηηκι. ΕίΙ εηϊηι ρεΓ8ρίευυιη, Ιαηε νεΓηιη

Γπΐιιππη ΐ)ΐΐ()(] ϋευδ 8Ϊ( ίη οιηηίου8, ςιιαηϋο ηυΙΙυιη

ηΐ3ΐυηι ϊη π·1>ιΐ8 εοηβρεείυιη ΓυβΓΪΐ. Μυη εβ( εηίιη

ευη8εη(3ηεηηι υΐ Οειΐ8 8ΪΙ ϊη ιη.ιΐο. ΟυβηιοοΓεηΐ

3υΐ ηοη επί ίη οπιηίϋυβ, ςιιβηιΐο ίη ΓυΙπυ βΐίηυοο1

ηιβίυπι Γυβτϊΐ Γείϊςυυπι , 3υ( 8Ϊ νεΓε ευπι ίη οηιηί-

Ιιυβ β58ε οροιίεΐ ετεο'εΓε, 8ίπιυ1 οβΙεηύίΙιΐΓ εαηι 63,

φΐηηι ϋε ίρ&υ Ιΐ30βηιυ8, Ιϊιΐε ηυΙΙυιη 6886 ηιαίυιη.

Νοιι ροΐβ8ΐ εηϊηι Γιεπ υΐ Οειιβ 8°ιΐ ίη η)3ΐη. Πιμπιι

βιιίεηι υιιιηίβ 6856 ίΐ8 ςυκ 8υηΐ, 08ΐεηϋί( 63>η ςυχ

3 ηθ1)Ϊ8 8ρβΓ3ΐΙΙΓ, νίΐ31Π 6556 5Ϊΐηρ1Ϊ€βηΐ β( ΟΠίΓοΓ-

ηιειη.Οιιοιί εηίιη ηοη αιηρίίιιβ ρεΓ ιηιιΐΐβ ει Τ3Π3

Ϊη8ΐ3ΐ· νίΐ56 ρΓκδεηΐίδ, ςιΐ3*Γ6ηιΐ3 61 εοη>ρ3Γ3η()3

β!ΐ ηοβίΓβ νιο, ΙιΪ8 νβΓΐ)ί5 05(εηι1ί(, ςυοιΐ ϋβυβ ηο-

ί)ί» 8ίΐ οηιηί3, (]ϋΓ6 Ιιιιϊε νίΐ» νίά'εηΙυΓ ηεεε553ΓΪ3,

ειιπι ρεΓ ηιηιηιΐβιη 3η3ΐθ£~ΐ3ΐη 36 εοηνεηίεηΐϊβιη

υηιιπιηυοϋηιιε ιυπκιΙυΓ 36 ρβτςίρΐιίατ »ά <Ιΐ νϊιιΐτιβ .

ηιίεο υΐ εϊ Οβαβ βίΐ ηοίηβ είοηβ, ιιΐ Οεαηι 681 οο-

μιν. Αεϊ γάρ αΰτ&ν βασιΛεύειν, Ιως αν θτ\ τονς

εχθρούς ύπύ τοϋς πόδας αύτοϋ. Έσχατος έχΟρύς

καταργείται ό θάνατος. Πάντα γαρ ύπέζαξεν ύπό

τονς πόδας αντον. "Οταν δέ εϊπχι ίτι πάντα νπέ-

ταξεν, δηΛονότι έκτύς τοϋ ύποτάζαντος αύτφ τά

πάντα. "Οταν δέ ύποτάξχι αύτφ τά πάντα, τότε

καϊ αΰτύς ύποταγήσεταί τφ νποτάξαντι αύτφ τά

πάντα, Ινα $ ό θεές τά πάντα έν πάσιν. Σαφώς

γάρ έν τψ τελευταίψ τών είρημένων τδ της κακίας

άνύπαρκτον τφ λόγω παρίστησιν, έν τώ ειπείν έν

π3σι γίνεσθαι τδν θεδν, πάντα έχάστω γινόμενον.

Δήλον γάρ δτι τότε αληθές έσται τδ έν πδσι τδν θεδν

είναι, δταν μηδέν χαχδν ένθεωρήται τοις ουσιν. Οϋ

γάρ δή χα\ έν χακφ τδν θεδν είχός έστι γίνεσθαι.

"Ωστε ή ούκ έν πασιν έσται, δταν ύ-ολειφθή° τ: χαχδν

έν τοις ουσιν · ή εί άληθώς έν πάσι χρή πιστεύειν

αύτδν είναι, τδ μηδέν κακδν είναι τή- περί τούτου

πίστει συναποδΐίκνυται. Ού γάρ έστι δυνατδν ένκακφ

τδν θεδν γενέσθαι. Τδ δε πάντα γίνεσθαι τδν θεδν

τοίς οδσι, τδ άπλοΰν καϊ μονοειδές τής έλπιζο^ένης

ήμϊν ζωής ύποδείκνυσι. Τδ γάρ μηκέτι δ:ά πολλών

χα\ ποικίλων καθ' όμοιότητα τοϋ νΰν [Ιίου τήν ζωήν

ήμϊν συνερανίζεσθαι, τω λόγω τούτω παρίστησιν, τδ

πάντα ήμϊν τδν θεδν γίνεσθαι, δσα τή ζωή ταύτη

άναγχαϊα δοκίϊ διά τίνος άναλογίας έκάστου μετα-

λαμβανομένου πρδς τδ Οειότερον ■ ώστε χα\ βρ<οσιν
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είναι τδν θεδν ήμϊν, ώς είκδς βρωθήναι θεδν, κα\ .

πδσιν, ωσαύτως Ινβυμά τε κα\ σχίπην, άέρα, τόπον,

πλούτον, άπόλαυσιν, κάλλος, ύγίειαν, !σ/ϋν, φρόνη-

βιν, δόξαν, μακαριότητα, κα\ πάν όσον έν άγαΟϊ^

κρίνεται μοίρα, ου έπιδεής ή φύσις έστ\, προς τδ

θεοπρεπές άναγομένης της σημασίας των είρημένων.

"Ως δια τοΰτο μαθεΐν, δτι δ έν τφ θεώ γενόμενος

πάντα έχει έν τώ έκείνον έχειν. Ούδέν δε έτερόν έστι

τδ ϊχειν τδν θεδν, ή τδ ένωθήναι θεώ. Ούκ άν δέ τις

άλλως ένωθείη μή σύσσωμος αϋτώ γενόμενος, καθώς

Ονομάζει 6 Παύλος- οΐ γάρ πάντες, τώ έν\ σώματι τοϋ

Χριστού συναπτόμενοι δια της μετουσίας, έν αύτοΰ

γινόμεβα σώμα. "Οταν ούν διά πάντων έλθη τδ

άγαθδν, τότε δλον αύτού τδ σώμα ϋποταγήσεται τη

ζωοποιώ έξουσία, κα\ ούτως ή τοϋ σώματος τούτου

υποταγή αύτού λέγεται είναι τοϋ Υιού υποταγή, τοϋ

άνακεκραμένου πρδς τδ Γδιον σώμα, δπερ έστ\ν ή

Εκκλησία · καθώς φησι πρδς τους Κολοσσαεϊς ύ

Απόστολος, ούτωσ'ι λέγων τώ (Ιήματι· Λ'νν χα/ρω

έν τοις πιιΟήμασί μου, χαϊ ά> ταναπΛηρώ τά

υστερήματα των ύπέρ Χρίστου Ολίψειογ έν τη

σαρκΐ μον, ύπέρ τον σώματος αύτού, δ έστιν ή

Έχι'Λησία · ΐις έγενόμην διάλογος κατά τήν ο'ιχο-

νομίαν. Κα\ πρδς τήν Κορινθίων Έκκλησίαν φησίν ■

'Χμε'ις έστε σώμα Χριστού, χαϊ μέΛτ\ έκ μέ.Ιους.

Χαφέστερον δέ τοις Έφεσίοις τδ περ'ι τούτου παρα-

τίθεται δόγμα, ίι' ών φησιν , δτι ΆληΟει'νντες δέ

έν άγάπη, αύξήσωμεν είς αύτύν τά πάντα, δς

έστιν ι) κεφαλή 6 Χριστός, έξ οδ πάν τύ σώμα

σνναρμοΛογούμενον χαϊ σνμβιβαζόμινον διά πά

σης άφης της έπιχορηγίας χατ' ένέργειαν έν <

μέτρο) έτύς έχάστον μέρους τήν αΰξησιν τον

σώματος ποιείται είς οίχοδομήν έαντού έν άγάπη·

ώς διά τών άεΐ προστιθεμένων τη" πίστει έαυτδν τοϋ

Χριστοΰ οίκοδομοΰντος. "Ος τότε παύσεται έαυτδν

οικοδομών, όταν είς τδ ίδιον μέτρον φθάση ή τοϋ σώ

ματος αύτοϋ αύξησίς τε και τελείωσις, κα\ μηκέτι

λίπτ) τώ σώματι τδ δι* οικοδομής προστιθέμενον, πάν

των έποικοδομηθέντων έπ\ τώ θεμελιωτών προφητών

τε και άποστόλων, κα\ προσθεμένων τη" πίστει, δταν,

καθώς φησιν ό Απόστολος, χαταντήσιομεν οΐ πάν

τες είς τήν ενότητα της πίστεως χαϊ της έπιγνώ-

σειος τον ΐ'ιού τού θεού, είς άνδρα τέΛειον, είς μέ

τρον ήΛιχίας τού πληρώματος τοϋ Χριστού. ΕΙ

τοίνυν κεφαλή ών αύτδς , τδ έφεξής αύτοϋ σώμα

οικοδομεί, διά τών άε\ προστιθεμένων συναρμολογών

καΐ συμβιδάζων τους πάντας είς ά πέφυκεν έκαστος

κατά τδ μέτρον της ενεργείας, ώστε ή χείρα, ή πόδα,

ή όφθαλμδν, ή άκοήν, ή άλλο τι γενέσθαι τών συμπλη-

ρούντων τδ σώμα, κατά τήν άναλογίαν της έκάστου

πίστεως , ταύτα δέ ποιών έαυτδν οικοδομεί, καθώς

είρηται ■ δήλον άν εΓη διά τούτων, δτι έν πασι γινό

μενος, είς έαυτδν δέχεται πάντας τους ένουμένους

αύτώ διά της κοινωνίας τού σώματος, καΐ μέλη τοϋ

Ιδίου σώματος ποιείται τοϋς πάντας, ώστε είναι πολλά

μέν μέλη, έν δέ σώμα. Ό τοίνυν πρδς έαυτδν ημάς

ένώσας, καΐ ήμϊν ένωθε\ς, κα\ διά πάντων έν πρδς

^ Γηβιΐϊ εοηδειιΐ3ηευιη, εΐ ροΐϊο, δίηιϊΙϊΙβΓ ει ίηιΐυηιοιι-

Ιααι, Ιε£υηιεηΙιιηι, 3βΓ, Ιοειίδ, ιΗνϊΙίχ, (Ιεϋε'ιοε, ρυΐ-

εΐιπίυάο, βαηίΐαβ, γοοιιγ, ρπκίεηΐίβ, βίοπα, υββίί-

Ιιιιΐο, ει (]υί(1<]υυ ίηίβτ 1>οιΐ3 εειιβεΐιΐΓ, ειι](ΐδ εςεί

ηαΐιΐΓ3, άΛ ϊιΐ (|υοϋ ϋεαιη άεεεί, εοΓυιη ςυχ άΊεΐ»

δυηι ΓεόΊιεο δί^ηίΠεϊΓιοηβ. Αιίεο υΐ ρβΓ Ιιοε (1ίδ03-

ηιιΐδ, ςιιοά (|υΐ εβί ίη Οεο, οιηηία 1ια1>εΙ, <\\ιοά ίΙΙαπι

ΙιβΙιοϊΙ. Νϋιίΐ 3ΐιΐ6Π) βϋυιΐ 881 Ιΐ3ΐ·βΓβ Οβαπι, ςιι;ιπι

Οεο ββββ αηϊιαιη.Νοη αΐϊαβ ααΐβοα υηϊτί ροΐββΐ ς«ιΐβ-

ρϊαηι , (]ΐκ>ηι κϊ &ίΐ βΐ εοηεοΓροΓβΙίδ, υΐ ηοιηίικα ά'ιννβ

Εαυίυβ. Οιηηε$ βηίηι υηί ΟιγϊθΙϊ εοτροτϊ εοη]υηεΐί

ρετ ραΓίϊεΊραιΊοηβπι εΙΙϊεϊιτιιΐΓ υηυιιι ε]υϊ εορραβ.

Οπαηιΐυ εΐ'{;ο ϋοηιιπι ρεΓ οαιοΐί ρ«Γνα80ΓΪΙ, Ιαηε Ιο-

I ιι ιη ε]ιι$ εονριιβ νίνίΠεχ ειιΙ>]ίείεΙιΐΓ ροΙε$1:ιΐί, ει

βίε 1ιι»]υί εοΓροπβ 8ΐιΙι]βοΙϊο (ΙίείΙυΓ ε88β 8ϋ1)]εεΙϊο

I ίρΒΪυβ ΓίΙϋ ευιη δυο εοΓρΟΓβ εοηΙβηιρεΓαΐϊ, ςιιοά

(|υίύειη εβί ΕεεΙεβϊα : βΐευΐ Αρο$1ο1υ$ ϋίεϊΐ 3(1 €ο-

Ιθ88<Ίΐ508 : Νηηο ςαπάΐο ίη ρα**ΐοηϊΙ>ιιι ηιά$, ει αά-

χναφίΐο βα φιχ άααηΐ αβϊαϊοηϊύΐΗ ρτο Οιηιΐο ίη

οατηβ ηιεα ρτο οοτροτι β/«* ηυ,οά αΐΕκΙαΐα : πι/κ»

/ατίΐί» «υηί (§ο τηιηηΐετ *εαιηά»ϊη άχιρβη»αΙ%οηΐτη ".

Ει 3(1 ΕεεΙεκ'ίΒηι ΟοΓΪηΐΗϊοΓυηι : Χο&, ίικιιιϊι, αΐί»

ουτριΐί Οιτ\$1\, εΐ ιηεηώτα εχ τηεηιίτο ". Αρει°1'ιυ$

βυΐκιη (1β εο (]ο§ιιιο ρχροδίιίΐ Ερίιεβϋβ, εαηι (ΙίεϊΙ :

Υεταοε» ίη Γ/ίίίπ'ίπίί, οτεεοαιηιιι ίη ίΙΙο ρετ υιηηία,

ι/ιιί ε$ΐ εαριιΐ Οπίίι/ί, εχ </Η0 Ιοίιιιη οοτρη» εοιη-

ραααιη ει ουηηεχηιη ρετ οηιηε$ $\ιΙ'ηιίηηΐταϋυηεί

ίεεηηάιιηι ορετάιίοηβτη ίη τηεη$ιιτα ιιηίη»οι]η$ηηβ

ηιβηώτί, ανζτηεηΐιιηι (αείί εοτροτίί )>ι ινάίβεαίίοηεηι

««« ίη εηατίΐαΐβ " ; υιροΐβ (μιοιΙ ρβΓ βοβ ςιιί Βάβΐ

ί δειιιρεΓ 3(1]ίεϊιιηΐυΓ ΟΐΓίδΐυβ κείρευπι χϋίΓιεει. ϋυϊ

Ιυηε ϋεδίηεΐ δείρδυιη χάϊΟεαΓβ,ςυβη^ο 3(1 ρΓΟρπβοϊ

ηιειιδΐιΐ'3ΐιι ρεΓνεηεΓίΙ ε]υ$ εοΓροιϊδ 3ΐι§ιτιεη1ιιηι εΐ

ρεΓΓεείϊο , ει ηίΐιϊΐ 3ΐηρ1ίυ8 άείυεηΙ εοΓροπ ρεΓ

χύίΙΙεΊαπι ςυοϋ 3(1]ίείΐιιι·, οπιηίου* ΒΐιρβηεϋίΟεαΙϊ·

δίφεΓ ΓυικΙ.Ίπιεηΐιιηι ηροδίοΐοηιηι ει ρΓορΙιείίίπιηι

ει Οιίεϊ 3(1]εεΐΪ8 , ςιιβικίο, υΐ (ΙϊεΐΙ Αροδίοΐυδ, οε—

ειιττετίηινι οηηει ίη ιιηίΐαίειη βάεί εΐ αςηίιίυηίι

ΡίΙίί ΰεί, ίη υίηιιη ρετβαιιιη, αά ηιεηιηταηι αίαΐίί

ρΐεηίΐηάίηί» ϋΐιτίίίί1". δί ϊ^ίΐιΐΓ ευηι βίΐ ΙρβεεβριιΙ,

ςιιοϋ εβί (Ιείηεερδ βυιιιη εοι-ριΐδ α?(1ίΓιε3ΐ, ρεΓ εοβ

ςυί «οηιρβΓ 3(1(1 ιιηΐυν, οοηιρ'ιι.^ηδ ει εοηηεείεης

οιιιηβδ 3(1 83 3(1 ψιχ ιΐ3ΐϋ5 881 υιιιΐδ^υίδςυβ , 86.-

οιιηιΐιιτη ιηεηδυΓ3ΐη ορβΓΒΐϊοηίδ , υΐ δίΐ νβΐ ηιαιιυδ,

νεί ρβδ, νβΐ οειιΐυβ, νιΊ 3ΐιπβ, νεί 3ΐϊςυΊ(1 3Ηυϋ «χ

^ ϋδ (|υ% εοηιρίεηΐ εοΓρυβ, εοιινεηϊειιίεΓ μΓοροπίοηί

υηίιΐ8ευ)ϋδΓ|υε ΠϋβΊ , Ιιχε αυΐεηι Γβείβηβ δβϊρρυιη

πε(1ΐΠε3ΐ, δίεαΐ (Ιίειυηι εβί : ρεΓ Ιιχε βδΐ ρεΓδρίειιυπι

ςυοϋ ειιπι ΓυεΓΪΙ ίη οηιηίΐκΐδ, ϊυ ςείρ^υηι δΐΐδείρίΐ

οιηηββ δίΐιί υηίιοδ ρεΓ εοαιηιυηίεαίϊοηεηι εοτροΓίβ ,

ει οηιηβδ Γαεϊΐ πιειηυΓβ δΐιί εοΓροηβ, 9(1εο υΐ δίιιΐ

(|υϊ(1εαι πιιι1ΐ3 η)8ΐτι1)Γ3, υιπιηι νβΓΟ εΟΓριΐδ. Οιιϊ

8Γ@ο ηο3 δίϋΐ υηϊίι, εΐ ηο1>Ϊ8 βίΐ υηίΐυβ, εΐ ρεΓ

οηιηία ηοΐιίδευηι υηυπι εΙΓεείυβ, οηιηΐα ηοδίΓβ κιια

εϋίεϊΐ ρΓορπβ. ΝοδίΓΟΓυηι βυΐεηι ΙιοηοΓυιη 8υηιιιΐ3

881 εΐ εβρυΐ, Οεο 8888 βιΛίεείυοι, ςυβηιΐο υηίνεΐ'83

8Γ83ΐυΓ3 8Ϊ1>ί ΓαβΓΪΙ ευιΐδοηηηδ , βΐ οιηηβ | ηυ εϊ 86

Μ ϋοίοδδ. I, 2*. 11 1 Οογ. χιι, 27. 15 Ερίι. ιν, 15, 10. ,ν Ι.μΙι. ιι, 20. «· ΕρΙ». ιν, 13
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ίηββχεηΐ, εοβίβδίΐυιπ βΐ ΙβιτεηΛπιπι, 61 ΐηΓετοΓυπι, Α ήμδς γενόμενος, τά ήμέτερα οίκειοΰται πάντα. Κε-

βΐ 0ΒΐηΪ8 Ιίη^υα εοηΓεδ83 ίοβπΐ, ςυοά ϋοηιϊηιΐδ εδί φάλαιον δέ των ήμετέρων άγαθών ή προς -Λ θεϊόν

^δΐΐδ Οΐιπδΐιΐϊ ; Ιυιιε Οϋΐυ οπιιιΐδ ΟΓείΙΗΓβ υηυσι έστιν υποταγή, δταν δμόφωνος πάσα ή χτίσις γένη

ιΌΓριΐδ ΓοεπΙ εϊβεΐβ, εί οιιιηΐ3 ρβΓ οΐιειίίοηΐϊβηι ΐη- ται προς έαυτήν , κα\ πάν αύτώ γδνυ χάμψϊ), έπου-

ΙεΓ 86 ΐηνΐεειιι βϊ ευη]υηεΐ3 81 οοηΐίΐα ΓυεπηΙ, 3ά ρανίων χα\ επιγείων, γ.αΐ καταχθόνιων, κα\ πάσα

88 ΓείβΓΐ 8ϋϊ εοτροπδ ΡαΐΓΪ ουεύΊεηΙΐβηΊ. γλώσσα έξομολογήσεται ότι Κύριο; Ίησοΰς Χριστός ·

τότε πάσης της κτίσεως Εν σώμα γενομένης, χα\ πάντων διά της ύπακοής μετ' άλλήλων έν αύτώ συμ·

φυέντων, τήν τοϋ ίδιου σώματος πρδς τδν Πατέρα ύποταγήν εις έαυτδν άναφέρει.

Νβπιΐιιΐ ουίβιπ ΐά ηυοά (ΓιεΐΙιΐΓ νίάεβΙυΓ βΐίεηυιιι.

Ν'απι ηοβ ςυοηυε ίιΐ ςυοά Γιΐ ρεΓ ηοίίΓυπι εοτρυδ,

ρεΓ φκιππίαυι εοηδυείυάΊιιειιι ηηίπΐίΕ 3δεηυΐπιιΐ8.

ΙΙ1ι· εηϊπι φΐί ο1> 3£η ίεΜϋΐΐηΙεηι δυβηι βΙΙοςυίΐυΓ

3ηίιιΐ3ηι, ΰίεβηδ : ϋοηεάΐ, Ιιίοε, εί Ια ίαη ", Γβ-

ρΐεΐϊοηβιτι εαΓηίδ γΗΊτΙ α(1 αηΐιηαπι. ΙΙα ίΠΐε ηυοςυβ

οεοΙβδΐβδίΐεί οοτροηδ δΐιΙ)]εεΙίο ΓεΓβΓίυΓ 3(1 ευηι

ςυί ΐηΙΐ3ΐ)ίΐ»1 ίη εοτροΓε. Ει φϋαικίοφίίιίεηι οιυηβ

(1 ιιοιΙ Γα 1 1 ιι ΐη ε$ι, ϊη ίρ50 δβΓνβΙυτ, οχρΙίοαΙιΐΓ βιιίεηι

Μηδε\; δε ξενιζέσθω τώ λεγομένω. ΚαΙ γάρ χα\

ήμεΐς τ6 διά τοΰ σώματος ήμών γινόμενον χατά τινα

συνήθειαν τζ ψυχή λογιζόμεθα· ώς διαλεγόμενος

έκεϊνος τή ίδια ψυχή έπ'ι τη ευφορία τής χώρα; , ότι

Φάγε χαϊ πίε, χαϊ εύρραίνου , τήν της σαρκός πλη-

σμονήν εις τήν ψυχήν άναφέρει. Ούτω κάκεΐ ή τοΰ

έκκλησιαστικοϋ σώματος ύ-οταγή άναφέρεται ε£ς

τδν ένοικοΰντα τω σώματι. Κα\ έπειδή πάν τό γενό-

μενον έν αϋτω σώζεται , ή δέ σωτηρία διά της ύπο-
. , . . , „

βαΐυϊ ρεΓ δυο]εεΐΐοηεπι, δΐευΐ ηοΐιΐβ ΐηΐβΐΐΐςεηιΐυηι *» ταγής έρμηνεύεται, καθώς ή Ψαλμωδία νοεϊν ύποτί-

8ΐ.ιΐιιίι δοΓϊριυια Ρ83ΐηιοπιιτι, εοιιβε^υειιίεΓ ΐη Ιιαο

ρβΓίβ άΊδείιυυβ 30 ΑροδίοΙο ςτεϋβΓε, π ΐ 1ι ϊ I 8888

6ΧΙΓ3 608, φΐΐ 88ΓνεΠΐυΓ. ΗΟΟ 31118111 8Ϊ£ηίίίο.3ΐ

ΟΓϊΐίο ρεΓ πιοΓίϊδ δυυνβΓδΐοηειιι εί βυ^εοΓιοιιεπι

Ρϋϋ , ρΓορίβΓ ςιιοά Ιικο ϊηΐβΓ δβεοηευΓΓυηΐ, ηεπιρβ

υΐ ει ιαηιΐοηι 3ΐϊ(]υ»η(1ο ηιο-Γδ ηοη 8Ϊ(, βϊ οηιηββ

ϊη νίΐ3 νβΓ8εη(υΓ. Υίιη ηυΐβπι 881 Οοηηηυδ, ρεΓ

ςιιβηι εοηνεηίεηιεΓ εί φιοι) όΊεΐΐ Αροβίυΐυδ, υηί-

νεΓ80 β]ϋ8 εοΓροΓΪ βιΐίΐυβ III ΡβίΓβπι, ςηβηάο

ΐηιΐΐιίεηΐ Γε^ηιπη Ρ<·η ιιοβιγο ει Ι'.ίιγϊ. 0θΓριΐ8

Λΐ λ ο ηι ε]υ8, $ίευΙ 8%ρβ (Ιϊεΐιιπι 681, οπιηΊβ β8( Ιια-

Π13113 Π3111Γ3, εϋϊ 681 3(1|Τ1Ϊ8(ΙΙ8. Γΐ'ΟρΙΟΙ' 1 1 1 ! 1 1 0 ϊρ8ϋΠ1

3ΐιΐ(Μΐι 86η8υιη ηοιηίιΐ3ΐυΓ Ποιηίηυ8 3 Ραυίο, ηιε-

θεται, ακολούθως τδ μηδέν έ'ςω των σωζομένων είναι

πιστεύειν, έν τφ μέρει τούτω τοϋ Αποστόλου μαν-

θάνομεν. Τοΰτο δέ τϊ) τοϋ θανάτου καθαιρέσει και τ^

τοϋ Υϊοϋ υποταγή διατημαίνει ό λόγος, διότι συμβαί

νει ταΰτα πρδς άλληλα, τό τε μή εΐναί ποτε τδν θά

νατον, κα\ τδ πάντας έν ζωη γενέσθαι. Ζωή δέ ό Κύ

ριος, δι' ου γίνεται, κατά τδν άποστολικδν λίγον,

παντ\ τψ σώματι αύτοΰ,ή προσαγωγή πρδς τδν Πα

τέρα, όταν παραδίδω τήν βασιλείαν ήμών τω θεώ

κα\ Πατρί. Σώμα δέ αϋτοΰ, καθώς εΓρηται πολλάκις,

πάσα ή άνθρωπίνη φύσις, ^ κατεμίχθη. Δι' αϋτδ δέ

τοΰτο τδ νόημα και μεσίτης θεοΰ καΐ άνθρώ^ων

ώνομάσθη παρά τοϋ Παύλου ό Κύριος. 'Ω γάρ έν τψ

(ΙιηΙογ ϋεί 61 ΙιΟΓΓίίηιιΠΊ ". Νβηι ςυϊ εβί ίιι ΡβίΓε, Πατρ\ ων, χαϊ έν άνθρώποις γερμένος, έν τούτω

εί νεΓ83ΐιΐ8 681 ϊηΙεΓ Ιιοιιιίη68, ΐη Ιιοε ϊιτιρίβΐ βυβηι

ίηΙΟΓεβίβ'ιοηεπι ςιιοιΐ οιηηεβ 8Ϊ1>ΐ υιιϊνεπί, ει ρεΓ

κοίρΜίιιι ΡαΐΓΪ, δίειιΐ (Ιίεϊΐ Ποιηίηιικ ίη ΕνηηςεΓιο

3ΐ1 ΡβίΓειη τ8γ1>3 ίβείεηβ, .νι'ΓΜί ίιι, ΡαΙίΓ, ϊη ηιε, Η

ει/ο ίη ίί, κί βϊ ΙριΊ νηιιιη ιϊηΐ ϊη ηοί>>$ ΡβΓ Ιιοε

οιΓιιιι βρβΓίβ οκίεηιΐίι, ψιοιΐ ηθυΪ8 Βΐϋϊ υηίΐίδ, ηυί

ββΐ ηι ΡβίΓβ, ρ6Γ 8β εΓΠεϊι ιι08ΐΓ3ΐη ευιη Ρ»ΐΓβ

εοηίιιηεί'ιοηεηι. 8οι1 ει <]αχ (1εΊηεβρ8 βεςυυηΐυΓ ΐη

Εν»η£β1ΐο, εοηνεηΐιιηΐ ευηι ΐΪ8 φι;« ϋίεΐ3 επ π ί,

ηεηιρε, ΟΙοτιαηι ηηαηι άεάΗΐϊ ιηίΛί, άΐάϊ «ί* '*.

διΐ3ηι ειιΐπι, ιιΐ ριιΐο, Ιιΐε (ΙΐεΐΙ ^ΙογΪ3ιιι δρΐΓΪΙιιπι

53ΐιεΐιιπι, ςυεηι (ΙειΙίι όΐβοΐρυΐΐβ ρβΓ Ϊη8υθα3ΐΐοη6ηι.

Νρφιβ βηΐιιι ρο88ΐιηΙ αΐϊΐβτ υηίή ςυί $υηΐ 3 86

ίηνΐεεπι όΐ8]ιιη6ΐΐ, ιιΐδΐ υιιΐΐβίε 8ρΐηΐυ8 βΐιηιιΐ ίη

πληροί τήν μεσιτείαν, έν τώ έαυτώ πάντας ένώσαι,

και δν έαυτοΰ τω ΠατρΊ, καθώς φησιν έν τώ Εύαγ-

γελίψ ό Κύριος, πρδς τδν Πατέρα τδν λίγον ποιού

μενος· ΚαΟωςσϋ, Πάτερ, έν έμοί, χάγώ έτ σο), Ίνα

οίτω χά-χεΪΥΰΐ έν ήμΐν ϊυ ώσιν. Σαφώς τοΰτο παρ-

Εσιησιν, ότι έαυτψ ήμάς ένώσας ό έν τω Πατρ\ ών

δι' έαυτοΰ τήν πρδς τδν Πατέρα συνάφειαν ήμών άπερ-

γάζεται. Άλλά χα\ τά έφεξής τοΰ Ευαγγελίου συν

άδει τοις είρημένοις· Την £όξαν ην δέδωχάς μα,

δέδωχα αύτοΤς. Δόξαν γάρ ένταΰθα λέγειν αύτόν οΐ-

μαι τδ Πνεύμα τδ &γιον, 3 έδωκε τοις μαθηταΐς διά

τοΰ προσφυσήματος. Ού γάρ Ιστιν άλλως ένωθήναι

τους άπ' αλλήλων διεστηχότας, μή η) ένότητι τοΰ

Πνεύματος συμφυομένους. ΕΙ γάρ τις Π>-εϊψα Χρι-

ι·η3ηι εοιιμιιΐ£3ΐιΙιΐΓ Π3ΐυΓ3ΐιι. 5ί ηιιΐι (ηΐηι 5ρι>ί- β στοϋονχίχει,οΰτοςοΰχ- ίστιν αϋτοΰ. ΤδδέΠνεΰμα

1«ηι ε/ΐΓίίίϊ ηοη Ιιαύβι, ϊι ηοη ε$1 «;«» ". δρΪΓΪΜδ

3ΐι(βιη 6δΙ ςΙοΓία, ιιΐ ιΙϊΜ (ΙΐεΐΙ ΡβΙγϊ, ΟΙοηβοα χηβ

//Ιστία ηηαιη Λαίιιιϊ ορκίί Ιε αύ Μίϊο, αηΐεηναιη ηιιιη-

ιΙΐί$ ε:$εΐ ". Οειίδ ειπιπ νεΓίιυιη, φΐΐ 3ΐιΐβ ιηυηϋυιη

^Ιογϊ,ίπί Ρβΐπδ Ιΐ3ΐ)603ΐ, ροδίφ-ΐβπι ίη υΐΐΐιιιΐδ (Ιίβυιΐδ

4·;ιγο ΓΒειιΐδ εβί : ορθΓΐε1)»ι βιιίεηι εαΓηεπ» ςυοςυρ,

ρεΓ ο(ΐπΐρηΐ|)6Γ»Γιοιιεηι ευηι ΥβΓίιο, ΐΐΐυιΐ είϊΐεΐ ςιιού

Γδΐ ΥεΓύιιηι ; Πι αυίβηι βεεΐρΐεηιΐο ϊά <\αοά αηΐβ

ιιιιπιιίπιη Ιιηΐιυΐΐ νεΓΟίιπι; ϊά βυίειη 8Γ31 δρΐτΐΐυδ

δ»ιιεΐυδ. Νε(|υί βηΐιιι βΐΐυύ εβί βηΐε δπϊειιΐβ , ρΓϊΙβι·

ή δόξα έστ\, καθώς φησιν έτέρωθι πρδ; τδν Πατέρα,

Λόζκσόν με τή δόξχι ή*· είγον ά.τ' αρχής παρά σοΙ

πριι τοϋ τόν χόσμον είναι. Ό γάρ θεδς Λόγος ό

πρδ κόσμου Ιχων τήν τοΰ Πατρός δόξαν, έπειδή έπ'

έσχάτων τών ήμερών σάρξ έγένετο ■ ϊδει δέ κα^ τήν

σάρκα διά τής πρδς τδν Λόγον άνακράσεως εκείνο

γενέσθαι, όπερ ό Λόγος εστίν γίνεται δέέκ τοΰ έχείνο

λαβείν, δ πρδ τοΰ κόσμου είχεν ό Α<5γος. Τοΰτο δέ ήν

τδ Πνεΰμα τδ άγιον · ούδέν γάρ άλλο προαιώνιον,

πλήν Πατρός χα\ Τίοΰ καΐ άγίου Πνεύματος · διά

" 1>ιιε. ιι 1». " I Τΐπι. π, 5. ι* Ιολπ. χτιι 2. " ΙΜά. 22. ·· ΠοίΛ.πιι, 9. "Ιο»η. χτιι, 5.
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τούτο κα\ ένταύθά φηιιν, ότι Τί\ν δύζαν ί\ν δέδω- Α ΡαΐΓβιη 61 ΡΜίππι βΐ δρίπΐυιιι δϊπείυηι : ρΓορΐβπ·3

χΛς μοι, δέδωχα αύτόϊς, ϋνα δι' αύτής έμο\ ένω-

θώσιν κα\ δι' έμοΰ σο£.

"Ιδωμεν δε καΐ τά έφεξής έν τω Εύαγγελίω προσ

κείμενα- "Ινα ώσιν ίτ χαθώς ήμεΐς έτ έσμετ. Σΰ

έμοί, χάγω έτ αύτοίς, δτι βγω χαΐ σΰ βτ έσμεν,

Ίνα ώσι τετε1ειωμ&·ο< είς τύ £»\Ταϋτα γάρ ουδεμιάς

έπεξηγήσεως οΐμαι χρήζειν προς τι) συναρμοσθήναι

τψ προκειμένω νοήματι, αυτής φανερώς της λέξεως

τδ περ'ι τούτων δόγμα έκτιθεμένης. "Ινα ώσιν Ιν,

χαΟως ■ήμεϊς εν έσμεν. Ού γόρ έστι δυνατόν άλλως

τούς πάντας έν γενέσθαι, καθώς ήμείς έσμεν Εν, ει

μή πάντων των άπ' αλλήλων αύτοϋς διαμεριζίντων

χωρισθέντες, ένωθεΐεν ήμϊν οϊτινές έσμεν εν " ίνα

ώσιν εν, καθώς ήμεΐς έσμεν Ιν. Τοΰτο δέ πώς γίνε-

Ιιϊε φιοςιιε (ΙίεϊΙ, 6'ίοπαηι ηηαηι άεάίεΐί τηίΐύ , ιΐεάί

βίβ, υΐ ρβΓ ϊρ&αιη ιπϊϊιϊ βδδοηΐ υηίΐί, εί ρβΓ ηιβ Ι!1)ί.

\Ί(1β3ηιυ8 βιιίεηι εα ηιιοπυβ (41131 α'είηεερδ ρη>-

ροΜίβ δυηΐ ίη ΕνβηςβΠο : 1]1 είηί ηηηηι ιίοηΐ ηοί

ηηηηι ιχιπιπα. Τη ίη ηιε, εί ει/ο ίη τρβίβ, ηιιοηίατη ββο

ει (ιι ιιπυιπ ίαηιηί, ηί ιίηΐ ίη ηηηηι ρβΓ[εοΙί". Ηβχ

εηίιη βχϊβΐϊηιο ιιοιι β£βΓ« υΙΐ3 εχροδίΐίοηε, 3(1 Ιιοε

υ( δβπδΐιί ρΓορηβϊΐο εοπ£Γΐΐ3ηΐ, ευιη ίρδβ αΊεΙίο αβ

1ιί8 (1ο^πΐ3 ηρβΓίβ βχροηβΐ. VI ιίηί ηηηιη, είειιΐ ηο$

ηηηηι εηηιηε. Νβαηβ εηϊπι βΙΊΐβΓ Ωεπ ροΐβδί, ιιΐ

οιηηβδ υηιιηι Πβηΐ, βϊευΐ ηθ8 υηυιη δΐιιηιΐδ, ηίδί

8ερ3Γ3ΐί 31) οηιηίυιΐδ ςιιχ 3ΐι ίηνϊεβπ) ί11ο$ <]ϊνϊ«1ιιηΐ.

ηοΙιϊ8 ΓυειΊηΙ υηίΐί, υΐ β'ιπί υηιιηι, ςηβιρ.βϋπκκίιιιιι

ηθ8 ιιπιιπί δΐιηιιΐδ. Ηοε 3υΐετη ςυοηιοάΌ 01, υΐ ββο

ται, δτι έγώ έν αύτοϊς; 06 γαρ έστι δυνατδν έμέ δίιη ίη βΐδ? Νοη ροιβδί εηίπι ΠεΓΪ ηΐ εςο βοΐιιβ δίηι

γενέσθαι μόνον έν αϋτοϊς, άλλα πάντω; καΐ σέ, έπειδή

έγώ κα\ σϋ έν έσμεν καΐ οίτως γενήσονται τετε

λεσμένοι είς τδ έν, οϊ έν ήμΓν τελειωθέντες · ήμεϊς

γάρ τδ έν. Τήν δέ τοιαύτην χάριν φανερώτερον δια-

σημαίνει τφ έφεξης λόγω ούτως εΙπών, δτι Ίΐγάχη-

σας αύτούς καβώς έμέ ήγάπησας. ΕΙ γάρ ό Πατήρ

άγα-ά τον ϊ"ΐδν, έν δέ τψ Τίφ πάντες γινόμεθα ο'ι

διά της είς αύτδν πίστεως σώμα αύτοϋ γινόμενο:,

ακολούθως ό τδν Γίδν έαυτοϋ αγαπών άγαπδ καΐ

τοϋ Υίοϋ τδ σώμα ώς αύτδν τον Υίόν. ΊΙμεΐς δέ τδ

σώμα. Ούκοϋν φανερ&ν διά τών είρημένων γέγονε τδ

άποττολικδν νόημα, δτι πάσης ανθρωπινής φύσειυς

τήν γινομένην τοϋ δντος έπίγνωσίν τε καΐ σωτηρίαν

ϊη βίδ, βειΐ οιηπίηο (υ ηυοηιιε, ςιΐ3ηάοη(ΐί(1ειη ε^ο

ει (ιι υιιιιηι δυιηιιβ ; ε( ί(3 ΓιεηΙ ίη ιιηυπι ρεΓΓεείί,

ςιιί ίη ηοΐήδ ρεΓΓεείί ΓυεΓϊηΙ : ηοβ εηϊηι ιιηιιηι β«-

ιηυδ. Ηαηε 3υΐειη §γ31Ϊ3ιτι αρβι ΐίιΐδ εί^ηίΠοαΐ ρβΓ ίϋ

ςιιοιΙ (Ιείηεερβ (ΙίεΊΐυΓ, ηεηιρβ:Οι7«α:ί5ίϊβοϊ, είαιΐ ηιε

άίίεχ'Μί ·*. 8ί 3ΐιΐβηι ΗβιβΓ (ΙΠί^ίι ΡίΓιυηι, βιιπηιβ :ιιι-

Ιεηι οιηηβδ ίη ΕίΙίο, ηιιί ρεΓ Γιϋβηι ίη ειιιη ε]ιΐδ εοΓ-

ριΐδ εΙΙίοϊηιυΓ, οοηδβ(|υεηΐ8Γ (((ΐί ΕΊΙίιιηι δυιιηι *1 ■ 1 ϊ —

ειί»ηι εοΓριΐδ ΚίΙϋ (Ιϋίμίι υΐ ίρβιιιη ΓίΙίυιη. Νοβ

;ιιιΙβηι ίΙΙυιΙ δΐιιηιΐδ εοΓριΐδ. ΡβΓ 83 βΓ^ο (]α3; (Ιΐοΐβ

ίιιιιΙ Πι ρεΓδρϊειιυδ βεηειίδ βροδίοΐίειίδ, ηβηιρε (]ΐιο(Ι

ρβΓ 83ΐιι, (}ΐΐ3 Ρβΐι ί ΕίΙΐιΐδ 8>ι1)]ΊείΐιΐΓ, δΐιΐ^βεΐίοιιεηι

δΊ^ηίΓιερΙιΐΓ εο»ηίΐ'ιο, ηυη ειιπι η«ί ΓβνβΓ» βδΐ 3^ιιο-

ή τοϋ Υίοϋ πρδς τδν Πατέρα υποταγή διασημαίνει. δεβΐ οπιηϊβ Ιιηηιηη.Ί ηβίατη, βΐ 83ΐιΐδ ίρ^ϊιΐδ. ΡίεΙ

Σαφέστερος δέ γένοιτ' άν ήμΐν ό λόγος καΐ έξ έτέρων

τινών άποστολικών νοημάτων, έξών ένδς έπιμνησθή-

σομαι μόνου, τάς πολλάς τών μαρτυριών εύλαβείας,

τβϋ μή είς πλήθος έκτεϊναι τδν λόγον, παραιτησάμ ε

νός. Φηβ\ γάρ που τών έαυτοϋ λόγων ό Παϋλος, δτι

Χριστψ αντεσταύρωμαι · (ω δέ ούχέτι έγιβ, ζτ\

δέ έν έμοί Χριστός. Ούν,οΰν εί μηκέτι ό Παύλος ζϊ)

ό τώ Χριστφσυσταυρωθε'ις,άλλ'ό Χριστδς έν αύτώζή,

πάν τδ παρά τοϋ Παύλου γινόμενόν τε κα\ λεγόμενον

είκοτως εις τδν έν αύτώ ζώντα Χριστδν αναφέρεται.

Και γάρ τά ρ^ήματα τοϋ Παύλου παρά τοϋ Χριστού

λαλεΐσθαί φησιν, ό είπών Ή δοχιμήν ζητείτε τον

έτ έμοί ΛαΛοϋντος Χρίστου ; ΚαΙ τά ευαγγελικά

κατορθώματα ούκ αύτοϋ φησιν είναι, άλλά τί) χάριτι

βυΐβιη ί(1 ηικχΐ (ΙίείΙητ είαπιιβ βΙϊΛΐιι εχ ηιιϊΙ>ιΐδ<ΐ3ηι

31ΪΪ8 δεηίειιΐϋδ βροδίοΐίείδ, εχ ςυίϋιιβ ιιηίιΐδ Ρ»ηΙί

ηιεηιίηβΓΟ, εοηβιιΐΐο ιιιυΙΙ» νίΐαηδ Ιβδίίπιοηίβ, ηο

ρΓοΙίχίοΓ Π.ιΐ 0Γ3ΐΐο. Πίείΐ εηίπι 3ΐίειιΙ)ί ίη ίίδ ψκι;

δβΓίρδίΙ Ρβηΐηβ, ('.ιιιη ΟΙιτί$ιο $ηηι ετηείβχη$ : νϊνο

αηΗηι }αηι ηοη εαο, ηνίί νετο ίη ηιε 67ιπ«(κ$ 8ί

8Γ£0 ηοη ηηιρΓιιιβ νίνίΐ ΡαυΙιΐδ ςυί ειιηι ΟιγιεΙο 8δΙ

οπκϋίχιΐδ, 8β(1 ίη εο νίνίΐ ΟΐΓΪ8ΐυ8 ; ςιιίΰφιίιΐ 3

Ρβυΐο ΓιΙ εί άίείΐυι-, ηιβΓΪΙο ΓεΓεηυτ 3(1 ΟΙιηδΙυιη

ΐ|υί νίνίΐ ίη ίρδο. Υ(τ1ΐ3 εηίπι Ροιιΐί (ΙίείΙ λ ΟιτίδΙο

(1ί(.·ί, ηυί (Ιίχίι : Λπ ηηαήιίι εχρετίηιεηΐηιη Ι'.ΙηΊ^ιί

ϊη ηιε ίοφιεηΐίί" ? ΒοηαβηυοηυεβεΓιοηβδ ηοη Οίείι

β88β 81138, 8β(1 838 3ΐΙηΙ)ΙΐίΙ ςΓ31Ι3Β ΟίΓΙδΙί (|υΧ ΪΠ

ίρδο Ιι;ι1)ίΐ:ιΐ. δί εΓ^ο ςυί ίη ίρδο νίνίι ϋήπδΐυβ, ει

τοϋ Χριστού τ^ οίκούσί) έν αϋτώ άναχίθησιν. Εί το£- Ό ορεΓβπ εί Ιοςιιΐ ηιΐίΕδυηΙ ίΙΙίυβ βχ εοηδεα,ιιεηΐί ϋίεί-

νυν δ έν αύτώ ζών Χριστδς ένεργεΐν τε καΐ φθέγγε-

σθαι τά έκείνου κατά τδ άκόλουΟον λέγεται , πάντων

δέ άποστάς ό Παύλος τών πρότερον επικρατούντων,

δτε ^ν βλάσφημος κα\ διώκτης καΐ υβριστής, πρδς

μίνον τδ ά).ηθινδν άγαθδν β)^πει, κα\ τούτφ έαυτδν

ποιεί εύπειθή καΐ ϋπήκοον ■ άρα κα\ ή υποταγή

τού Παύλου ή πρδς τδν θεδν γενομένη , είς τδν έν

αύτψ ζώντα τήν άναφοράν έχει, δς κα\ λαλεί έν τφ

ΙΙαύλφ τάάγαθά, υλ\ έργάζεται· άγαθών δέ πάντων

χεφ&λαιον ή πρδς τδν θεόν έστιν υποταγή. "Ο δέ έπ\

τ,ϋ ένδς ευρεν δ λόγος , τούτο κα\ πάση τη κτίσει

τΛν άνθρώπων εύλόγως έφαρμοσθήσεται, όταν, κα-

" ^')3η. χνιι, 21 80(|. " 11)ία. 25. «» ΰηΙ. π, 19·, 20

χνι, Ια ; ΜβιΐΙι. χχνιιι. 19.

Ρατιιοι.. (ίη. ΧίΙΥ

Ιιιγ, ΓεΙϊεΙίδ βυΐεηι οηιηίυυδ (|υ»ΐ ρτίυβ ΐίοιηϊηαΐυηι ίιι

ίρδοοοίίηβυβηΙ,ηυβηϋοβΓίιΐ 1>ΐ38ρΙιειιιυ8βΙ ρεΓ8β€ΐι-

Ιοί', εοηΐυιηεϋοδυδςυβ ει ίηδοΐβιΐδ ", Ρβυΐιΐδ »ιΙ βοΐυιιι

1)ΐιιιιΐ"ΐ 38ρίείΐ, εί γι 8β Γ8(ΚΙίΐ ο!)β(1ίεηΐ8ΐιι ει ιηοΓίςο-

ηιιιι : 3ηηοη Ραυίί ςυχ Οεο Γαεο εδί βυΐιίβειίο,

ΓοΓεΠιΐΓ 3ΐΙ ευιη (|υί ίη ίρίΟ νίνίΐ,είςυί ίη ΡβιιΙο 1)οη;ι

1οΐ|υίΐιΐΓ εί ορβι;ιΐιιΐ'? Βοηοπιπι βυίειιι οιηηίυηι δΐιιιι-

ηι:ι βδΐ Πβο βδδβ δΐιύίεείυηι. (^υοϋ 3ΐι(ειη ϊη υηο ίη-

νυηίι οταΐίυ, Ιιοε ]ιιγγ βεεοπιηιοάβύίΐυτ υηίνεΓδχ Ιιο-

ηπII 11111 ΐΊΊΜΐιιηι;, (μιαηάο , β'ιευΐ (Ιίεϊι ϋοιηίη:ΐ8, ίη

ηηίνίπο ηιηιιάο ρτα άίεαίηηι (ηεήί Εναη^εΙίηηι ".Ν:ιιη

ειιιη οιιιηβδ νείεΓοιη βχιιβηηΐ Ιιοπιϊηεηι, εππι ε]ιΐδ »ε·

" II ^0Γ. χιιι, 3. ·8 I Τίιη. ι, 15. " Μ.ηε.
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ιίοηίηυδ εΐ εοηευρϊδεεηΐίίδ, βΐ ίη 88 ϋοσιίιιοηι βυδ-

εερεπηΐ , ηεεεβδβηο ςηί ίη εϊδ νίνίΐ , ςιιιβ αΐι ί11ί$

Γιυηΐ ορεΜίυτ υοηβ. Οιηηίυηι 3υ1ειη 1>οηοΓυηι

κ υ ι ιι ιιι α 681 8ϋ1ιΐ8 ςυοε Οι ϊη ηοΐιίδ ρεΓ 3ΐίεη3ΐίο-

ηεπι α ηιβίο. Αίαυί ηοη ;ιΙκι τβΐϊοηε Γιβπ ροΐεδί

υΐ 3 ιηαίο ϋοραΓβιΐιΐιΐ", ςυαιη 8°ι ρεΓ δυ1>]εεΐίοηβιη

ϋευ Γυεπιηυδ εοηΐεηιρβπιΐ'ι : ίοςυβ ίρ83 ςυοςυβ

Ι)γο δΐι1)]βεΐίο ΓβΓεΓίιΐΓ αά οιιπι ςιιί νϊνίΐ ίη ιιοοίδ.

Μαπι 8Ϊ ηυί(1 ρυΐοΐιπιπι εβί εΐ ηοηβδίιιπι , 68( ε}υβ ;

« ι 8Ϊ αυκί εδί Ιιοιιιιηι, αΙ> ίρβο 681, 3'ιΙ ςιΓιιΙαητι εχ

ρΓορΙιείϊδ. 0ιιοιιΪ3ΐη βΓβΟ δί Ιιοιιιιιιι 681 εΐ ηοηβεΐυπ)

8υ1)]εεΙϊο, 63ΐη ίΐΐίυδ 6886 ε$ΐ 08ΐ6ΐΐ8ΐιιη : ε]ιΐ5 ςυοςυβ

Ιιοηαηι εβί οηιηίηο 3 ςυο ε$1 υηίνβΓδί όοιπ ιιαίιιια,

ιιι άΊοίΐ ρΓορηβο. Νβιηο 3υ(εηι 3δρίείβηδ &Α εοιη-

ηιαηβηι βαίιίεείίοηίδ ηοηιίιιίδ .ιυυδίοηειη ηοηιεη

ηβρβΓηβΙυΓ ει α1)Γ0§6ΐ. δοΐβΐ εηίηι π)3£ηί Ραιιϋ 63-

ρϊεηΐΐ3 1ί1>εΓ6 ιιΐί νι;ι 1>ϊϋ 3ΐ1 ί(1 ςυοά βίοι νΐάεΙιΐΓ, βΐ

ρΓορηχ εο£ίοιίοηίδ εοηηβχίοηϊ ,ιάβρΟΓβ νεΓυοπιπ»

δίβηίΠοαΙϊοηβδ , εΐίβηίδί 3(1 3ΐί(|ΐΐ3δ βΐίαβ ηιεηΐίδ

εοηεερίίοηεδ υβυηι ιΐίοΐίοηυηι Γογηι εοηδυείιιάο.

Ν;ιηι ιιηι1εη3ΐτι δυιιιρίυδ εβί υβιΐδ ηυ]α8 (Ιίοιίοηϊδ,

8βίρ»«ηι £χίηαηίνϊί **, εΐ, ΟΙοτΐαίϊοηΐΐη τηιαηι ηβιηο

€χί)ΐαη'ΐ£ί ααΐ ενααιαΰ'ιΐ ", 61 ϋΐυά , Εχϊηαηϊια αϊ

βάα 30 , βΐ, Λ'ί οηιχ Οιηιίχ ΐχχηαηχαίητ νβΐ ενααιβ-

Ιιιγ " ? Εχ ςυοιοιη ιΐδυ Ιιχε βάδυηαρδίΐ »<1 εα ςυ«

ΚΓΪρβίΙ? (ίαϊδ ΜίβΟ! 600) ]ικ1ίε3( άίοεηΐεπι , 1'βί

ίνρίβηι ", ρβΓ ιμιοιΐ ϊη<ϋε31 αΰβεΐιιηι ύϊΐβοΐΐοηϊβ ?

ΙΊιιΙο βυΐεπι 3 Γ38ΐη 61 βιιρβΓϋίί αΐίοηηιη ίικίϊεανίΐ

εηαηοίβηι, ρΓθρ(6Γ63 ςυο«1 ηοη 3$31 ρβΓρβΓ3πι"?

ΕίΙί£Ϊ083 «υίειη 61 3(1 υΐείδοϋΐκΐυηι ρΓ0ρ6083 0011-

'.βηΐίο :ι1) εο 8ΪςηϊΓιε3ΐυΓ νειΊκ» έριθείας, οιιηι $ίΐ

οιηηϊ1>υδ ηοηίΓεδίυπι , ςυοά εχ ΟηίΓιείο ιιοιιιϊηαΐοΓ

εο'.θο;, βΐ ςηοά ίη Ιηηβδ οοηΓβΠοτ δΐυαΊυιη, ηοιιιίηβ

εριθείας δοΐεοουβ δί£ΐιϊ1ίθ3ΐε : 3ΐθα>εη είγιηοΐο^ιιι

ίη§ί(ΐ3ΐη ]υοβη8 νβΙεΓβ Ρίυΐυδ, ρει· φι:ΐδ νυΐΐ άι-

εάοηεδ ιμιειπ νυΐΐ βεηβιιηι οδίεηάίΐ. Ν:ιηι πιυΐΐα

εΐΐϋηι 3ΐί3, :ιΙι ϋδ (|ΐιΊ (1ί1ί£βηΐεΓ εχςαΪΓυηΙ εΐ 6x3-

ηιϊηίηΐ , ίηνεηίη ροΙβΓυηΙ ϊη νβΓΟΪβ Αροδίοΐί, ςηαί

ροιι 86Γνίιιηΐ υδΐιί εοηδυβίυάϊηίδ, δβά ηυ3(ΐ3ηι ρΓ0·

ρΓΐϊ ιιιβηΐίδ εοηεερίίοηε Ιίΐκ'ΐο αΐι ϊρδο ρτοίβηΐΒΐΗΓ,

ιιιίη'ιηιβ 3(1νεΓΐεηΐ6 εοηδυείυίΐϊηεηι. Ιο οιί.ιηι ηίε

ςηοςυβ δϊ^ηίβεβίυιη δΐιυ}εεΐϊοηϊδ αΐϊυά 3 Ρηυΐο εδί

οχεο^ίοΐυιιι, άΊνεΓδίιιη ;ιυ ϋ» ςυχ εοιηιηηηίΟΓ ϊη-

ΐβΙΙί^υηΜίΓ.

Οιιοίΐ (ΙΊείιηιΐδ «υΐβιη |>ιοΙκι!ιπ\ ςυοιΐ ηβ(]ΐιβ ςυ»

•η ή36 ρ3Γΐε εδ( 8ΐι1)]βεΐίο ϊιηηιίεοΓυηο ςυοηιηι ηιε-

■ηίηίι, ηεεεδδϊοίειη ηηΐιβΐ ει νίοΐεηΐϊβηι ίηνοΐιιη-

Ογι»γιι, ηυοηιοιίο (1ίχ«ηη( , ςιιί 86Γνϊιιηΐ εοηδυβ-

Ιυιΐϊηϊ , 86(1 3ρεΓΐε Ίη εο, ηοιιιίηβ δΐιΙΐ)βεΐίοηί8 83ΐυ9

ΓχροηϊΐιΐΓ : Ιιιφίδ 3υΐβιη γρι εκί »Γβΐιιιιεηΐηπι, φΐοά

ίη Ιιηε ραΓ(ε α ΡβιιΙο »ϊΙ (1ϊδ(ίηοΐυιη ηοιηεη ίηίιιιί-

ΐΊΐι.Ίπιιιι ίη (1υ.ΐδ δί^ιιίΙίοΒί'ιοηεδ. Ν»πι εχ ίηίιηίι'ίδ

βΠοδ (ΐυ'ιι1ι%ιη άκ\ΐ βδδβ δΐι^ίείβικίοδ, «Ιίοβ νεΓΟ (1β-

ΙοηιΙοι. ΟεΙβΙιίιυΓ ςιιϊύεηι ηιιΐ εχ ιΐ3ΐιΐΓ3 ίηϊηιΪΓυδ,

ηεπΊΡϋ ηιοΐ'δ , ει φΐο(1 είτεβ ββω νβΓββίιΐΓ οεεοαίί

θώ; φησιν 6 Κύριος , έτ χατζϊ τφ κόσμφ τΑ Εναγ-

γέλιον χέτΐίται. Πάντων γάρ άποθεμένων τδν γ.λ-

λαιδν ίνθρωπον συν τα!ς πράξεσι χαΐ ταϊς έπιθυ-

μίαις οίιτοϋ , χοά δεξαμένων έν αύτοϊς τδν ΚΟριον,

άναγχαίω; δ έν αΰτοϊς ζών ενεργεί τά άγοθά τά παρ*

εκείνων γινόμενο. Τδ δέ άκρίτατον των αγαθών πάν

των ή σωτηρία , ή δ·.4 τής τοϋ χαχοϋ άλλοτριώσεως

ήμϊν γινομένη. Αλλά μην ούκ 'στιν άλλως τοΰ χα

χοϋ χωρισθήναι, μη τω θεώ διά τής Οποταγής άνα-

κραθέντας · άρα καΐ αύτη ή πρδς τδν θεδν ύποταγή

είς τδν έν ήμϊν ζώντα τήν άναφοράν εχει. Εί τι γάρ

χαλδν, αΰτοϋ · κα\ εί τι άγαθδν, παρ' αύτοΰ, φησί τις

τών προφητών. ΈπεΙ ούν καλόν τε κα\ άγαδδν ή

ύποταγή , ανεδείχθη εκείνου , καΙ τούτου τδ άγαθδν

πάντως παρ' ου παντδς άγαθοϋ φύσις , ώς 6 τοΰ

προφήτου λόγος. ΜηδεΊς δέ πρδς τήν κοινήν χατά-

χρησιν τοϋ τής ύποταγής όνόματος βλέπων άθετείτω

τδ δνομα. Οΐδε γάρ ή σοφία τοϋ μεγάλου Παύλο»

πρδς τδ δοκοΰν χεχρήσθαι χατ' έξουσίαν τοις ρ"ή-

μασι , κα\ τώ ίδίω τής διανοίας ε'ιρμώ προσαρμό-

ζειν τάς τών ίημάτων έμφάσεις , χάν πρδς 4/λας τι-

νάς έννοιας ή συνήθεια τήν χατάχρησιν τών λέξεων

φέρη. Έπε\ πόθεν εΓληπται αύτώ ή τοΰ Έχέτωσβτ

έαυτύτ χρήσις · χα\ τδ , Καύχτ\μά μου σύδείς κε

νώσει ' χα'ι τδ, Κεχέτωται ή πίστις · χα\, "Ινα ρή>

χενωβχί ό σταυρός τον Χριστού ; Έκ ποίας ταΰτα

χρήσεως είς τδν έαυτοΰ παρεδέξατο λόγον ; Τίς δέ

χρίνει αύτδν είπόντα, 2τι Ίμειρόμετος ύμώτ, δι' ής

λέξεως τήν άγαπητικήν ενδείκνυται σχέσιν ; Πόθεν

δέ τδ άνυπερήφανον τής άγάπης , διά τής μή περ-

περεύεσθαι λέξεως ένεδείξατο; Ή δέ εριστική κα\

άμυντική φιλονειχία , πώς τώ τής έριθείας παρ' αύ

τοΰ σημαίνεται όήματι , φανερού πάσιν δντος , οτι

έκ τής έριουργίας ή ϊριθος έκ τής γραφής ονομάζε

ται , και τήν περί τά ϊρια σπουδήν τώ όνόματι τής

έριθείας σημαίνειν είώθαμεν * άλλ' όμως χαίρειν

έάσας ό Παύλος τάς έτυμολογίας ψύχρας , δι' ών βού-

λεται λέξεων 8 βούλεται παρίστησι νόημα. Κα\ γάρ

καΐ άλλα πολλά τοις άκριβώς έξετάζουσιν εύρεθείη

αν έν τοίς λόγοις τοϋ Αποστόλου, μή δουλεύοντα τη

χρήσει τής συνήθειας , άλλά κατά τινα ϊδιότροπον

ϊννοιαν έπ' έξουσίας παρ' αύτοΰ προφερόμενα μηδέν

έπιστρεφομένου πρδς τήν συνήθειαν. Ούτω τοίνυν κα\

ένταϋθα τδ τής ύποταγής σημαινόμενον άλλο τι παρά

τάς κοινάς έννοιας ύπδ τοΰ Παύλου νενόηται.

'Λπόδειξις δέ τοϋ λόγου , ότι ούτε ή έν τώ μέρει

τούτω τών παρ' αύτοΰ μνημονευθέντων έχθρών ύπο

ταγή τδ κατηναγκασμένον τε χαΐ άκούσιον έχει , κα

θώς άν εΓποιεν οί τή συνηθεία δουλεΰοντες , άλλά

σαφώς έπ' αύτών ή σωτηρία τώ όνόματι τής ΰποτα-

γής έρμηνεύεται · τεκμήριον δέ, τδ διεστάλθαι κατά

τδ μέρος τοϋτο ύπδ τοϋ Παύλου τδ τής έχθρας δνομα

είς διπλήν σημασίαν. Τών γάρ έχθρών τους μέν ύπο-

ταγήσεσθαι λέγει, τους δέ καταργηθήσεσθαι. Καταρ>

γηθήσεται μέν οδν ό τή φύσει έχθρδς, τουτέστιν ό

θάνατος , κα\ ή περ\ αύτδν τής άμαρτίας αρχή τε

" ΡΙιϊΙ. ιι, 7. «» I Οογ. ιι. 15. ," Κοιη. ιν, 14. " I Γογ. ι , 17. " I ΤΙιβδδ. ιι ,8. "I Γ.οτ.

χιιι, 4.
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και έξουσία και δώναμις. Ύποταγήσονται δέ οί καθ' α ίωρεπαπί νίίςιιε 01 ροΐβδίβδ. δϋ^ϊοϊβηΙϋΓ βυΐεη»

έτερον λόγον έχθρο'ι τοΰ θεοΰ λεγόμενοι, οί άπδ της

βασιλείας προς την άμαρτίαν αύτομολήσαντες , ων

καΐ έν τω προς "Ρωμαίους μέμνηται λόγω , είπών ,

δτι Εί γάρ έχθροϊ δντες χατηΛΛάγημεν τφ θεφ.

Την γάρ ένταΰθα ϋποταγήν έκεϊ καταλλαγήν ονομά

ζει , έν νόημα δι 'έκατέρου τών ονομάτων ένδειξάμε-

νος τήν σωτηρίαν. 'βς γάρ έκ της υποταγής τδ σω-

Οήναι προσγίνεται , οΰτω καΐ έν έτίρω φησ\ν , δτι

ΚαταΧλαγέττες σωβησόμεθα έν τή ζωή αύιοϋ.

Τοϋς μέν ουν τοιούτους έχθροϋς ύποτάσσεσθαι λέγει

τφ θεφ ν.άί Πατρ\ , τον δέ θάνατον , κα\ τήν περ\

αύτδν άρχήν μηκέτι έσεσθαι. Τοΰτο γάρ ένδείκνυται

ή τοΰ Καταργηθήσεται λέξις · ώς διά τούτου γενέ

σθαι όήλον , δτι τών μέν κακών ή δυναστεία είς τδ

ψιί :ιΙία ι.ιΐίυιιο Ουϊ (ΙίευαίαΓ ίπίιηίοί , α,ηί » γι-^ιιο

ΐΓ3η$Γυ§βηιηΐ αά ρβοοαίυπι : ψιοναιιι εΐ'ιβιη ιηβηιΐ-

ηίΐ ΐη ερΐδΐοΐ3 αά Ποιηβηοδ, βϋοβηβ : 5» εηϊιιι «ίηι

ίηίηιϊεί α»οηα$ , Ώεο τεεοηεχίχαΐϊ «υηιιυ **. Νβιη

ςυοά Ιιίο 8ϋυ]βοΐίοηοιη , ίΙΙίο ηοαπηβΐ ΓβοοηοίΙία-

Ιιοηβπι , ροΐ' υίπιπιςιιβ ηοηιοη ιιηαιιι ίηϋίοβηδ δειι-

Ιβιιΐκιιιι, ιιεαιρε ϋαΐυΐοηι. Ουοιηοάο εηϊπι ρχ 8ϋ!))ε-

εΐίοηβ 3006(1 ί ι δαίυδ, ίΐα οΐίαηι αΐίΐιί (ΙίοίίςιιοιΙ Ηε-

εοηεϊίίαΐί ιαΐνί ετίιην$ ϊη νίΐα «/κ* ". Αίσ,υε β]ϋβ-

ιιιοιϋ φΐίϋΌιιι ϊηϊηαϊεοδ «ΙϊοϊΙ ίυίφοί Ποο ει Ρ.ιΐπ ,

ηιοηεηι ιιιίοιη βΐ φΐοά ϊη ίρ$» βδΐ ΐιηρεπυιη ηοη

βιηρίίιΐδ ΓιιΙιιι υιη. Ηοε εηϊιιι Οδίεηιΐίΐ ιΐίοΐ'ιο , ϋε-

Ιύΰίΐιΐ)- αιιΐ εχίηαηίεΐιιτ, »<1οο υΐ 6Χ Ιιοο ίΐΐ ρεΓβρϊ-

οιιιιηι, ςυοιΐ ιηκίοπιηι ςυϊαεηι ροΐοηΐίβ οιηηίηο

παντελές έξαρθήσεται · οί δέ διά της παρακοής έχθροί β ΙοΙΙείιΐΓ : ςυί βυΐβιη ρΓορΙει- ίηουοο'ίεηΐίβιη νοο3ΐϊ

τοΰ θεοΰ κληθέντες , οζτοι διά τής υποταγής φίλοι

τοΰ Κυρίου γενήσονται , δταν πεισΟώσι τφ λέγοντι,

ότι Ύαέρ Χριστού ζρεσβεύομεν, ώς τοΰ θεοΰ χα-

ραχαΛονντος δι ήμών , δεόμεθα ύπερ Χρίστου,

χαταΛΛάγϊ\τε τφ θεφ · και κατά τήν γενομένην έν

τω Εύαγγελίω ϋπόσχεσιν, οΰκέτι έν τοις δούλοις ύπδ

τοΰ Κυρίου , άλλ' έν τοις φίλοις καταλλαγέντες άρι-

Ομηθήσονται. Τδ δέ , Δει γάρ αύτύν βασιΛεύειν,

έως άν θή τους έχθροϋς ύπύ τοϋς πόδας αύτον,

εύσεβώς , ώς οΐμαι , παραδεξόμεθα , τδ άριστεύειν

αύτδν διά του βασιλεύειν νοήσαντες. Τότε γάρ παύε

ται τής άριστείας έ δυνατδς έν πολέμω , δταν άφανι-

σΟή πάν τδ τφ άγαΟφ άντικείμενον, δταν πασαν τήν

έαυτοϋ βασιλείαν συναγαγών προσαγάγη τψ Θεφ καΐ

δΐιιιΐ 1)οί ϊιιϊιηίοί, ϋ ρεΓ βυ1)]βο1ίοηβιιι Οεί ΙίοηΙ ϊιιΓκί,

οιιιιι Γιιίεηι αιΙΙιϊυυεηηί (ΙίοεηΙί : Ρτο ΟΗή&Ιο ίβαη·

Ιίοηβ [αηρϊιηιΐΓ, Ιαηηιιατη Ωεο ρετ ηοε Ηοτίαηΐε, το-

ραιηαι ρτο ('.Ιιή&ΐυ , τεεοηεϊΙίατΗΪηί ΰευ ", ει οοηνε-

ιΓιεηιβΓ ρΓοηΊΪδδϊοηί φΐοβ Γαοΐα εδί ϊη Ενβη^εΗο,

Γεεοηοίϋαΐϊ ηοη 3ηιρ1ίυ$ ηυπιεΓβϋυηΐυΓ ίιιίεΓ χογ-

νοδ , 5βι1 ϊηιεΓ βηιίοοδ. ΙΙΙυιΙ 3υΐεπι , ΟροτίεΙ εηϊιιι

(•κι/ι τερηατε, άοηεο ροαιεήΐ ϊηΐτηϊεοι &ιώ ρεάϊΰιΐί

»νίι, ρίε, η ι 3γ1)ϊΙιογ, Βοοίρϊειηυδ, δϊ ρεΓ τε^ηαΐ'ε

ίηΐε11ε\εηιηυ8 ευηι ΓΰΓΐϊδδίιηβ δε £ογογ6. Τυιιε

εηϊπι ββ ΓοηίδδΊπαε ^ογοιό (Ιβδϊηίΐ ςαϊ ροΐεηβ ίιι

Ι>ε1Ιο, ηιΐ3η>1ο (ΙεΙείαπι Γαβτϊΐ ηυίάΊιυϊο! ϋοηο βιΐνεΐ'-

δ3ΐιΐΓ , ςιιβηάο υηίνει-δο Γβ^ηο ουαοΐυ, ϋεο ει ΡβΙγϊ

ουίυΐεπί ει δΐΌΐιηι υιιίνοπΐ υηϊνβΤ33. Ιρδαπι εηϊιιι

Πατρ\ , πρδ; έαυτδν ένώσας τά πάντα. Τδ γάρ πα- Ο ΡηΙγϊ ΐΓβαειβ Γε^ηιΐηι , Ιιυηο Ιιαίιεί βεηδϋηι, οπιηεδ

ραδοΰναι αύτδν τώ Πατρ'ι τήν βασιλείαν, ταύτόν έστι

κατά τήν διάνοιαν τω παραγαγεϊν τοϋς πάντας τώ

θεώ , δΓ οδ, έχομεν τήν πρδς τδν Πατέρα*. Πάντων

τοίνυν τών ποτε έχθρών ύποπόδιον τών ποδών τοΰ

θεοΰ γενομένων έν τω δέξασθαι τδ θείον ίχνος έν

έαυτςϊς , καΐ τοΰ θανάτου καταργηθέντος ( μή γάρ

δντων τών άποθνησκόντων, ούδέ 6 θάνατος έσται πάν

τως ), τότε έν τή πάντων ήμών ύποταγή , ήτις ούχ\

δουλική νοείται ταπεινότης, άλλά βασιλεία καΐ αφθαρ

σία, κα\ μακαριότης , ό έν ήμίν ζών ΰποταγήσεσθαι

τφ θεφ παρά τοΰ Παύλου λέγεται, ό τδ άγαθδν ήμών

δι' έαυτοΰ τελειών, κα\ ποιών έαυτφ έν ήμϊν τδ εύά-

ρεστον. Ταΰτα κατά τδ μέτρον τής διανοίας ήμών,

αά ϋευπι 3ά<1υεβΓ6 , ροΓ ηυειιι ϊη υηο ερΪΓΪΙα ΙκιΙιο-

πιυδ 3οοεδδΐιιη 3(1 ΡβίΓειη. ϋυιη εΓ^ο οπιηεδ, (]υϊ

3ΐϊφΐ3η(1ο ΰοί ϊηίιη'ιοϊ, ΓηοΙϊ ΓυεπηΙ δοβηείΐυιη ρε-

άυιη Οεί, βο ([υοά ϊη δε (Ιίνϊηβ βυδοερεπηΐ νβδίϊξί»,

ει πιοΓδ Γίιβηΐ άβίεΐβ ( η3πι βϊ ηοη βίηΐ <|αί ηιο-

γϊηπΙιιγ, ηε ηιοΓδ ςιιϊϋειιι εΐ'ϊΐ οιιιηϊηυ),Ιυηε ίιι

οπιηϊυιτι, υΐ ομϊηοΓ, δυΙ>]εοΐίοηβ , αυ« ηοη ββΓΤϊΓιβ

3ΐϊςυ3 ϊηίεΙΙί^ϊΐυΓ Ιιυπαϊΐϊΐ»» , δΡ(1 Γβ^ηυηι ει ϊποογ-

Γυριϊο, ει ΓβΙϊυίΐ33, ςυί ϊη ηοϋΐβ νίνίΐ, 3 ΡαυΙο άϊ-

οίΙυΓ Ι)βο βιιΙ)]ίεϊεηο,υ«, ςυί υοηυηι ηοβίηιηι ρβί δβ

ρβΓ&οΐΙ, ει ΓμϊΙ ΐη ηο1)Ϊ3 ίϋ ςιιοϋ βΛ ίρβΙ βταΐυιιι ει

βοεορίυηι. Ηχε ργο ηοβίΓΪ ϊη^εηϋ ιηοϋυΙο, βχ

οιβ^ηί Ρ»υ1ί δ3ρίεηΐία , ςυαηΐυηι οαρεΓβ ροΐαϊοιηβ,

έκ τής μεγάλης τοΰ Παύλου σοφίας, δσον έχωροΰμεν, Ιιβο ίη ρ3Πε εχοοβίΐβνϊιηυδ , νοίειιίεβ οδίεηάοΓε

ϊ.. -.7. ί ·. Α Ιι—ΛΑ I* . . ......
έν τφ μέρει τούτω κατενοήσαμεν, δεϊξαι βουλόμενοι

τφ [τδ] μή έπεσχέ^θαι τοΰς τών αιρετικών δογμάτο^ν

προστάτας τδν τοΰ Αποστόλου σκοπδν", πρδς δν βλέ

πων τδν παρόντα λόγον πεποίηται. Εί μέν ουν αύτάρ-

κης σοι γέγονεν ή έπ\ τφ ζητήματι τούτω πληροφο

ρία οιά τών είρημένων ^ εις τδν θεδν άνακτίον τήν

χάριν. Εί δέ τι κα\ λιπεΓν σοι φαίνοιτο, δεξόμεθα έν

προθυμία λείποντος άναπλήρωσιν, είπερ ήμϊν παρά

σοϋ τε γνωρισθείη διά τοΰ γράμματος , κα\ παρά

τοΰ αγίου Πνεύματος φανερωθείη διά τών εύχών ήμών

ή τών κρυφίων φανέρωσις.

ηχΓεΙίοοιυπι (1θ£ΐη3ΐϋα> ρηηοίρεδ ΑροδΙοΙί δοορυηι

ιηίηίηιε οοηδϊάειβδδε, 3(1 ςοεηι ίηΐηεηβ η«ο άιχίι.

8ϊ βΓ^ο ρεΓ 63 φΐ3Β άίοΐιι βυηΐ ίη Ιιαε φΐχδΐϊοηε,

ΙϊΜ ΓιιίΙ δαίίδΓαοΐυιιι , ϋβο βςεηϋιε δαηΐ ^Γαιίκ.

ΟιιοοΙ δϊ ο,υίά νίϋεΐϋΓ ααΊιυο ϋεεδδβ, ρΓοπιρίο 61 3ΐ3-

ογϊ βιιίιηο δυδείρίβηιυδ ε]υδ ςυοα1 άεεδί βιιρρίεηιεη-

Ιιιηι, δ'ι Ιιι 1ϋ δοι-ίρΐϊδ ηοοίδ ο"βεΐ3Γ3ν8ΓΪδ, εί 3 δβηοΐο

ϋρΐηΐυ ρεΓ ρΓβοεδ ηοδίΓαβ οοουΙιοΓυηι Γβεΐΐ ίοβιίΐ

ηΐ3ηίΓε8ΐ3(ίο.

" Κοιιι. ν, 10. " ΙΜϋ. 5,1 II Οογ. ν, 90.



ΑΡΡΕΝϋΙΧ.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΤΟΥ ΙΝΥΣΣΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΪ, ΤΙ ΕΣΤΙ το,

ΛΑ Γ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΚΑ& ΟΜΟΙΩΣΙΝ.

Ε,ΙϋδϋΕΜ 8. 0ΚΕ0ΟΕΙΙ ΝΥ85ΕΝΙ

ΟΕ ΕΟ, ϋϋΐϋ 5ΙΤ,

Αϋ ΙΜΑϋΙΝΕΜ ΩΕΙ ΕΤ ΑΟ 8ΙΜ111ΤΙΙΩ1ΝΕΜ.

ΐτοηίοηε Ρμγ(Γο τηίετρηίε.

Οηϊ εοηάϊοιη α ϋεο νιιΐΐηβ Βΐιϊ ρυΙεηήΙιιάΊηειη Α 01 τήν έαυτών άπλανώς τοΰ προσώπου θεόκτιστον

ηβΓίϊδδίηιβ νοίιιηΐ εοβηοίεειε , ηοη «Γιϊ, ορίιιοΓ, Γ3-

Ιίοηε ρΓορΓΪαηι ϊη)3@ίηεηι Γοπη»ιηςαο Γίοΐβί εοη-

ΐεπφΐ.ιπ ροβςιιηΐ, ςιιβηι ηιαη<1Ϊ8ΒΪηιί ευ]υβύ3ΐη δρε-

ϋΐΐΐί ιΐρΟΙΜ , ΟΠΙ ϋρ«.'ι:ίθΙ1Ι 0ΓΪ5 δι» 3(1ιηονβπΐ6$ ,

ίη 60 «ι ρ<τ ίρβαηι ίηΐιΐδ Γοπιιαιη ιμιιιιικίηηι, νείυΐ

6Χ χιηυΐαΐΐοηβ ΓερΓΧβεηΐϋίαιη 3(1 ίηιη§ίηβιη εΐ 11-

ΐΐΐίΐίΐυϋίιιεηι δυβπι, εΐ3Γβ ίηίαεηΐυτ. Ει ηο8 ϊβίΙιΐΓ

Ι3ηα,ιΐ3πι ίη δρεειιΐο ηαοώιηι εοηνεΓδίδ αά ιΐίνϊιιυηα

βρϊ ΓΪΐαϋΒ £θΓι$ ΓαΓίϊυιη οευϋδ , ίιιάε πΐ3ηϊΓε$1β

»(ΙυιηΙ)ΐ-3ΐ3ΐιι βρεείεη), Γοητΐ3ΐιι εΐ ίιικι^ίηοηι Η1ϊιι$ ,

(|υο(Ι ίη Π3ΐυΓ3 ηοδΐΓ3 681 3ιΙ ϊπια^ϊηοιτι δ'ιιηίΙίΙικΓι-

ηεπιςυβ 1>εί, ιΐϊδεβηιυδ. Εδί εηίαι, ε$ι, ϊηηυ3ΐη, πι

ιιιϋιί ςιιί(1ειιι νίιίεΐυΐ', Ιιοιηίηίδ εΓ03ΐίο ει 8ΐπιεΙιΐΓ3

1οΓηιϊ<1αΙ>ί1Ϊ5 3ΐςυε :κ! ΐιιΙεΓρΓεΐ3ηάΊιηι ύΐΙΒείΙϊβ ,

«αραιότητα κατανοεϊν βουλόμενοι, οΰκ άλλως πως τήν

οίκείαν εικόνα χα\ τοΰ προσώπου τον χαρακτήρα

ένοπτρίζεσθαι δύνανται άλλ' ή διά τίνος χαθαρωτά-

του έσόπτρου , έν ψ τήν οίκείαν της δψεως εικόνα

προσεγγίζοντες , έν αϋτώ κα\ δι' αύτοΰ όρώσι τρανώς

Ινδον άντίμιμδν τινα χαρακτήρα κατ' εικόνα κα\ καθ*

δμοίωσιν έαυτών. Ούκοϋν χαΧ ήμείς ώσπερ έν έσό-

πτρω τινι προς τήν Οε£αν ακτίνα τοΰ νοεροΰ ήλιου

άτενίσαντες, έκείθεν έναργώς τδ άποσκίασμα κα\

τήν μορφήν κα\ τήν εικόνα τοΰ κατ* εικόνα κα\ καθ*

δμοίωσιν τής ήμετέρας καταμάθωμεν φύσεως. "Εστί

γαρ , έστιν , ώς έμοί γε δοκεΐ , ή τοΰ ανθρώπου κα

τασκευή φοβερά τις καΐ δυσερμήνευτος, και πολλά

χα\ άπόκρυφα έν αυτή μυστήρια θεού έξεικονί^ουσα.

ιιιυ113(ΐυο εΐ Γεεοιιιΐίΐβ ϋεϊ εχρπιιιίΐ ϊη 8β ηιγδΐ6Π3. Β ΚαΙ ώσπερ ή τοΰ όφθαλμοΰ φύσις τά μέν έκτδς

ΕΙ ςυειηβόΊιιοιΙιιιη οειιΐϊ ιιαίυη Γαοίΐε ςιιΐϋειη ε3 ,

ΐ|ΐικ βυηΐ βχΐΓΒ 8ε, ρβΓείρϊΙ, εοίρβαιΐ) νετο δυαιιι-

ΐ|06 ςυβΓιΐβίεπι ηοη ροΐεδί εβρεΓε: βίο εΐ οιηηί

Ιιαηιαηχ ηαεηΐΐί οευΙο νΐβα εο^ηίΐιι^υε άΊΟϊεΐΙίδ

εβί ηΐίο ηο8ΐΓ3Ε ΟΓεαίίοηίδ. Ρθ9ΐςυ»ηι εηίπι βΐηι-

ρΐίεειη πιβιίηαεςιιβ βρϊηΐ&ΐβιη νίπιιΐιιιη ίηνϊβί1>«Ιϊυιη

ιιιυηϋυιη Οε;ιΙθΓ αΙ)δθ1νίΐ, εΐ ροβΐ ϋΐιιηι Ιιυηεειίαιη

ηιβιεπαίβηι ει »8ρεεΐ3ΐ>Ί1εηι εχ ςυβίυοΓ είειηεηίο-

ίϋΠ) εοΓροήϋυβ εοηΟαίυιη, Ιυηε 3ΪΙ, Ρααατηιΐί Ηο-

ηιϊήβΜ αά ϊηιαα'ιηειη ει ίϊηιίΗΐιιάίηεηι ηοίίηιηι *', εΐ

θΐιίηιαΐ εοηιΐίΐ (ΐυαδϊ πιϊχΐυπ) ιυεηκΐ3ηι πιυηϋϋΐη

(Ιυουυβ ιηυηϋίβ εη^ηβΐιιηι, εχ ϊιιεοΓροΓεβ ε( ίηι-

ιηοΓ(3ΐϊ εΐ ϊηοοΓΓυρΙίοίΙί 3η'πιΐ3 , ει εχ ιιιβίβι ίπΐί

οευΐϊκςυε βυ'1>]βεΙο εοΓροΓβ, εχ ςυαίυοΓ είειηεηΐί»

έαυτής ευχερώς κατανοεί , έαυτήν δέ κατανοήσαι

όποΐά Ιστιν οΰ δύναται · οϋτω παντ\ όφθαλμώ άνΟρ<ο-

πίνης διανοίας δυσθεώρητος κα\ δυσκατάληπτος 6 τής

ήμετίρας δημιουργίας λόγος καθέστηκε. Συντελέσας

γάρ 6 Κτίστης τδν άπλοΰν κα\ νοερώτατον τών άορά-

των δυνάμεων κόσμον, μεθ' δν κα\ τδν ύλικδν τοΰτον

καΐ όρώμενον, τδν έχ τεσσάρων στοιχείων συγκείμε-

νον, τότε φησί, Ποιήαωμετ άτθρωποτ χατ' είχόνα

ήμεζέρατ χαϊ χαθ' ύμοίωσιν, κα\ ποιεί ζώον, ώσπερ

τινά μικτδν κόσμον συγγενή τών δύο κόσμων , έξ

άσωμάτου καΐ άθανάτου κα\ άφθάρτου ψυχής , και

έξ ΰλικοΰ κα\ δρωμένου τετραστοίχου σώματος συγ-

κείμενον. Ούτινος γενομένου πάλιν φησ\ν ή Γραφή ,

οτι ΚαΙ έποίησεν ό θεός τνν άνθρωπον , χατ' εϊ-

εοπαρθ5ΪΙθ εοββίηεηΐβΐιιηι βΐ ]υηεΐυιΐ). Οιιο Γ^είο χύτα θεον έποίησεν αΰτύν · θεδν και λέγει τδν Πα-

ηΐΓ&ιι& πΐΐ 5εΓίριυΓ3 : Ει [βάΐ ϋειιι Ηοηύηεχη, αά

ϊιηααίηειη ϋβ'ι \εάΙ ίΙΙνηι : ϋειιηι νεΓΟ άϊεϊΐ ΡϋΙπ'ΐη

ι·1 Γίΐΐυηι εΐ δρϊΓΪΙυηι ββηείυοα. Αε ιηυΐΐχ ιιιΓιϋειιι

ιΙΐτεΓίχηυβ βεηίβηιίχ ιΐε Ιιοε 3Γ£υιηεηΐο 3ΐ> οιιβΓΓβ-

Ιοηοαβ βυη! άϊεΐχ. Οαϊάαηι εηίηι Γβευΐΐβιεηι ίπιρε-

ηηάϊ εΐ ρΓΪιιοίραΐυιη ηουιϊηϊδ ίΐΐϋϋ αά ΐηιααϊηεηι εΐ

τέρα καΐ τδν Τίδν χ&\ τδ δγιον Πνεύμα. Πολλα\ μέν

οΰν κα\ διάφοροι γνώμαι ~ερ\ τούτου τοις έξηγηταϊς

έ|6(5ήθησαν. Οί μέν γαρ τδ άρχικδν κα\ έξουσιαστικδν

τοΰ άνθρώπου τδ χατ' εϊχόγα θεον χαΐ όμοΐοκην

εΐπον, έτεροι δέ τδ νοερδν χαΐ αόρατον τής ψυχής.

Άλλοι τδ άφδαρτον και άναμάρτητον , ότε γέγονεν δ

" (ίεη. ι,
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Αδάμ· έτεροι προφητείαν αύτδ εϊρήκασ». περί τοΰ Α βΜΙϊΙυάϊηβιη εδδβ αΊχειυηΙ; »1ίί νβΓΟ β»ηι εοιίίΐϊ-

βαπτίσματος. % ιίοιιειη ηηίιιηο, υΐ 8ΪΙ δρίηΐβΐίδ οι ϊηνί8Ϊ1»Ηι; βΙΐ{

ι\αοά ϊικ οιτυρΓιΜίδ οΐ α ρβεεβίο ίιηιηυιιίδ βδβοί , ευιη βιΐίΐυδ ΓυίΙ ίη Ιιιο^ηι Αίίβηι; αϋί ρι-ορίιβίίηιιι

ίδΐυϋ ββββ αΊχβτυηΐ άβ ϋβρίίδίηο.

Γ Β

"Εσχατον δε πάντων ώσπερε\ τψ έκτρώματι ώφθη

κάμοι ένια περ\ τούτου ειπείν* καΐ πρώτόν γε πάν

των εκείνο ζητήσαι άξιον, τδ, τί δήποτε μή μάλλον

τοϋς νοερούς κα\ άθλους, κοΛ ουράνιους, καΐ πλη-

αιοθέους άγγέλους ώνόμασεν δ θεδς κατ' εικόνα καΐ

καβ' όμοίωσιν αύτοΰ ; ΚαΛ γάρ και τδ άρχικδν καΐ

έξουσιαστιχδν πάσης τής γης , καΐ αύτοΰ του άνθρω

που αύτο'ι έχουσι , μάλλον δέ ύπέρ τδν άνθρωπον.

Όμοίω; χα\ τδ άφθαρτον, κα\ τδ άϋλον, καΐ τδ άόρα-

τον, και τδ καθαρδν , κα\ πάντα όσα άλλα έγκώμια

περ\ τοΰ Αδάμ εΓποις , ύπερδαλλόντως είσ\ν έν τοϊς

νοεροϊς καΐ ούρανίοις των άσωμάτων χοροΐς. Ούκοΰν

τι βαθύτερον ήμΐν τών προκειμένων τδ κατ' εΐιόνα

τοΰ άνθρώπου αίνίττεται. Ού γάρ μίαν τινά είκδνα

και όμοίωσιν θεού δ άνθρωπος κέκτηται , άλλά καΐ

δευτέραν , καΐ τρίτην έξεικονίζων ώσπερ έν έσόπτρω

τιν\ και σκιαγραφία τυπική, ού φυσική, τής τρισυπο-

στάτου θεότητος τδ μυστήριον ού μδνον δέ, άλλά και

την ένανθρώπησιν τοΰ ένδς τής άγίας Τριάδος θεοϋ

Λδγου σαφώς προγράφων. ΚοΙ τάχα κατ1 είκδνα μέν

έστι γυμνή ή ψυχή της θεδτητος, καθ' δμοίωσιν δέ

της τοΰ Αδγου σαρκώσεως τδ σύνθετον της ήμών

ψυχής κα\ τοΰ σώματος. Μάλλον δέ έπ' αύτήν τήν

άρχήν τοΰ λδγου άναδράμωμεν , έκείθεν ώσπερ ϊκ τί

νος βαθυτάτης πηγής πρώτον ζητοΰντες τδ , τί δή-

ποτε μή καθ' δμοιδτητα τών λοιπών λογικών , ήγουν

τών άγγέλων, ή πάλιν κατ' Ισδτητα τών έμψυχων

ζώων όμοιοτρόπους τάς προπατορικάς καΐ κορυφαίους

ήμών δ θεδς υποστάσεις , τοΰ Αδάμ λέγω κα\ της

ΕΟας, καΐ τοΰ προελΟδντος έξ αύτών υίοϋ πεποίηκεν;

Άλλά τδν μέν "Αδάμ άναιτίως κα\ άγεννήτως ύπ-

έστησε, τδνδέ δεύτερον αύτοΰ άνθρωπον τδν υΐδν γεν-

νητδν · τήν δέ Εύαν ού γεννητώς, ούδέ πάλιν άναι-

τίως , άλλά ληπτώς , ήτοι έκπορευτώς έκ της ουσίας

τοΰ άναιτίου 'Αδάμ έξελθοΰσα άρ^ήτως ούσιώσης *.

Κα\ μήπως άρα τρεις αύται τών πρωτογόνων κεφα-

λα\ πάσης τής άνθρωπδτητος δμοούσιοι ύποστάσεις

κατ' είκδνα τινά , ώς Μεθοδίω δοκεϊ, τυπικώς γεγό-

νασι της άγίας κα\ δμοουσίου Τριάδος ; τοΰ μέν

άναιτίου κα\ άγεννήτου 'Αδάμ τύπον καΐ είκδνα

έχοντος τοΰ άναιτίου κα\ πάντων αιτίου παντοκρά-

ΡυδΙ ΟΠ1Π68 πιιΐοηι ΐαπψιηιη ίηοΓίίνο νίδυιη β8ΐ

βΐ ηιίΐιί (Ιο ηβο Γβ ηοηηαΙΙβ νβιΊ)3 ΓβεβΓβ, 3ΐα,«β ίηι -

ρππιίβ ί 1 1 1 1 1 1 ςυΧΓβτε ορεΓΧ ρΓεΙίυηι 6886 , φκιηηπι

(ΐΐιϋοιη 031183 ηοη δρίπίβίεδ ροΐίιιβ οί ;ι1) οιηηί π>3-

16ΓΙ2Ε οοηοΓβΐίοηβ 8θ]ιιηε(θ8 30 εοβίεβίεδ , Οβοςηβ

ρτΌχίηιοβ βη^βίοδ αρρβίΐβτϊΐ Οβυβ 3(1 ίπ>3(·ίη6Πΐ 61

δίηιίΐίίικίίηεπι δΐιβηι ΟΓββίοβ. Εΐεηίηι ρπηοίρβίυιη

ηΐιμιο ίπιρβπυπι ίη Ιογγβπι υηίνβΓδαιη βίςηβ ίη ηο-

ιιιίηοηι ϊρδίιιη οΙ)ΙίηβηΙ ίΙΓι, ϊιηο βιίβπι 3Π)ρΙϊαδ φοιη

Ιιοπίο. Ραη Γ3ΐίοη6 ίιηιηοΓίβΙοιη 6886 , 3 ηιβίεηα

8β^Γβξ3ΐυπι, ιηνίδίϋΠβηΊ οι ριιπιιη , βΐιριβ οιιιηίβ,

(|ΐΐίϊ (Ιο Α(Ι»ηιο ιΙίχοΓίβ , βχεβΙΙεηΐίιΐδ ίηδυηΐ δρίή-

Ι4ΐ3ΐί1>υδ 61 6(£ΐ68ΐί1)υ8 1ηεοΓρθΓ63Γυιη πιοηΐίιιηι <· I ίο -

π*. 0υί(1ρί3ηι ϊ^ϊΙιιγ ρΓοΓυικΙίυδ ηο1)ίδ, ςιαηι ρΐ'ίηι.ι

ΓΓοηΙβ ρ»1ε3ΐ , ίΙΙυιΙ αά ϊηιαι/ιηίηι , φκχΙ βδΐ ίη Ιιο-

ιηίηβ, οΙιμ-ιιγο ίηιΐίοαί. Νοη εηίιη ιιιιηιτι ιριβηκίλη)

ίιηβξϊηειη 3ε δίιηίΐίΐιιιΐίηϋπι ϋεϊ ροδδίϋεΐ ίη 86 Ιιοιηο,

56(1 ει δεευηϋαηι , βΐ ΙβΓίίαηι , Ιβηφοηι ΐιι 8))66(ΐΙο

ςυοϋβηι εΐ 3(ΙυηιΙ>Γ3ΐ3 εΠΊ^ίε Ποίίιίκ εΐ (νρί63 , ηοιι

ρΐινϋίο.ι, Ι)ίνίηίΐ3ΐί$, ίιι (]υ3 8ηη( Ιτεδ ρεΓδοηχ, ιην-

κίοιίυιη εχρί'ίηΐϋηδ; ηεηυβ νεΓΟ ί(1 ίοΐιιιη, δβιΐ οι υηίυδ

βχ 83ηοΐ3 Τηηίΐ3ΐβ ϋεί νπΐιί ίηο3Γη»Ιίοηειη ρη<ε-

ηυηΓΐ3(. Αε ΓοΠβδδε 3(1 ίπιβςίπβιη ςιιίιίειιι 681 ϋίνί-

ηίΐίΐίδ ηυϋ3 3ηίιη3, ;ιι! ίίιηίΐίκκίίιιβιη »υΐ6ηι ίηεβΓ-

ηβΐίοηίδ Υ(τΙ;ί ίδίηιΐ .ίιιπικο ιιο31γ% εοΓροήδηυε

οοηιροδίΐυηι. Υεηιιη 3(1 ίρδυηι ΟΓαΙίοηίδ ρΓίιιείρίυιιι

Γ6ειΐΓΓ3ηιυδ , 3ΐ(]υβ ίικΙε Ι3ΐΐ(|ΐΐ3ΐη εχ βΐΐίδδίιηο

ςυθ(ΐ3ΐιι ίοιιΐβ , ρΓΪηιυηι άεπΊιεαηιιις, ηιιί(1 οα$:κ

δί(, ευΓ ηοη »ά δίηιίΐίίικίίηβιη ε.τΙοΓοηιηι Γ3ΐίοιι»-

Ηυηι, ηίηιίΓυπι 3η^οΙθΓυηι, 3ιιΙγιιγ8(Ι3 ρ3ΐί Γ3ΐίοηο,

(|ΐκι ρΓχιΙίΐΐδ δοηδυ 3ηίη)αη1εδ , εοιίοηιςιιε ιηθ(Ιη

3θεεΐ38, ρΓΪηεϊρβδ ^εηοηβ ιιοδίΓΪ »ο ρΓΐιη.ΐΓΪΒβ ροι-

δοηβδ, Αϋαηιϊ ίηηυ3πι εΐ Ενχ, Ωϋίηυε εχ ίρδίβ ρτ«-

(τοιιΐί ίη Ιυεεηι εϋϊϋβΓίΐ ? 56(1 Αιίαπιιιπη ηιιίϋειη Μηο

οιΐδ3 βΐ 8βηβΓ3ΐίοηβ οοπ ιΐ ί (Ιβτϊ ι , (ΜιημΙημ νειο

31) ίρδο Ιιοηιίηβηι ΓιΜιιηι ρβΓ £βηβΓ3ΐίοπβπι ; Ενα

.'ΐηίοτιι ηοη ρεΓ μοηεΐ':ι(Ίοιιοηι , ηβφίο ηιτδΐΐδ δίιιβ

ε3υδ3 νεΙ ρΓίηείρίο , ββ(Ι ρεΓ δυπιρίίοηεηι δίνβ ρΓο-

εβδδίυηειη εχ βυυ8ΐ3ΐ)ΐΪ3 ΑιΙλιιιΊ 03υδ3 03ΓβηΓΐδ ΙηοΓ-

ΓηΙιϋί Γ3ΐϊοηβ ρΓ0^Γ68δ3 ικιΙιΐΓβπι αεεοροΓίι Τ Αη νετο

6ΐί3ηι Ιιχε ΙΠ3 ρηηιοΓυηι ρ;ΐΓοηΐιιιη ε:ιρίια ΐοΐίιι»

τορος θεοΰ καΐ Πατρός · τοΰ δέ γεννητοΰ υΙοΰ αύτοΰ ^ Ιιιπηηπ* η»(ιιΠΒ, ρβΓ80ΐ)32 οοηδυΐΐδίαηΐίβίεδ αά \αν.\-

είκδνα προδιαγράφοντος τοΰ γεννητοΰ Τίοΰ χα\ Λδ-

(ώη τοΰ βεοΰ · τής δέ έκπορευτής Εύας σημαινοόσης

τήν τοΰ άγίου Πνεύματος έκπορευτήν ύπδστασιν ;

Διδ ούδέ ένεφύσησεν αύτή δ θεδς πνοήν ζωής, διά τδ

τύπον αύτήν είναι τής τοΰ άγίου Πνεύματος πνοής

και ζωής, κα\ διά τδ μέλλειν αύτήν δι' άγίου Πνεύ

ματος δέξεσθαι θεδν τδν δντως δντα πάντων πνοήν

κα\ ζωήν. "Οθεν ίστιν ίδέσθαι κα\ Οαυμάσαι δτι δ

μέν άγέννητος 'Αδάμ, άλλον άγέννητον ή άναίτιον έν

άνθρώποις ούκ έσχεν ομοιον, ώσπερ ούδέ ή έκπορευτή

Εύα , ώς τύποι άληθεΐς υπάρχοντες τοΰ άγεννήτου

ΙΙατρδς και τοΰ άγίου Πνεύματος· δ δέ γεννητδς υιός

πάντας άνθρώπους, γεννητοϋς υιούς δντα;, αδελφούς

μίιιοιιι φΐ3ηΐ(1ηιη, υΐ ΜοίΙιοιΙίο νίδυηι 681 , 83ηεΐΒΒ6ΐ

ευηδυΙ>8ΐ3ηΐί3ΐίδ ΤΓίιι'ΙαΙίδ Ιίμιιπιΐο βιιηΐ (:κί;ι>? 8Ϊε

υΐ Λ(Ι:ιιικικ ςιιίϋειη, (]υί δίηε ε3υ53 ει ίη^εηίΐυδβδί,

Γι^ιιγ.ίιιι εΐ ϊιιΐ3^ίηεηι ^6Γ3( ε]<ιδ , ηαί 03υ83Π) ( ι

ρηηείρίυηι ηοη 1ι»1)6ΐ,68ΐ(|ΐιβ οιηηίυιη εβυββ, οιηηί-

ροίειιΐίδ βεϊΐίεεί ΙΊί εΐ Ρβΐηβ ; ΓιΙίυδ 3<ι(βιη, ςιιϊ μο-

ηίΐιιι β8ΐ, μοηίιί ΡίΙίί 3ε ϋοί ΥβΓίιϊ (ΙβΙίιιββΓΪΐ ίηιηςί-

ηειη ε( 3ϋιιηΊΐ)Γ3ΐίΐ; Ε\3 «Ιοπιιηη, πη% ίη Ιυεεηι ρπν

εειίεηϋο 8ίΙ ε(1Ίι», δρίΓίΐιΐδ 83ηε(ί ρεΓδοηβηι οχ ρπ>-

οεδδίοηβ 0Π3Π1 όεβί([ΐΐ3ΓίΙ ? ΟιΐίΐηιουΓοηι ηβαιιβ νίΐ;ι·

(1»ΐιιιη ίιι 63ηι 06ΐΐ5 ίηδυπΊβνίΐ, ηυοϋ δβηείί 8ρίη(ιΐ5

Π3ΐυ8 \ίι.ο(]ΐιο Ιιμιιι.ι 65861 ίρ83 , ςιιοιίςυε ρεΓ 5ρί-

τίΐυιη δΐιηείυιη Οοιιιη. ηυί οιιιιιΊιιιιι νότε ίρίιίΐιΐδ εδί
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« νίΐβ , εββει εχοερΙιιι-3. ΙΙικΙο ίηΐυεπ ΙίςεΙ 3ε ηβϊ- Α όμοιους ϊσχεν ■ ώς χατ' εικόνα και δμοίωσιν τυπικήν

Γ3ΐι ηιιοιΐ Αάαιη ηιιίιίειη , ηιιί ςοηίΐιΐϋ ιιοη εΓ3ΐ,

αΐίυπι ίηΐβΓ Ιιοιιιϊηοβ 5ίπιίΙι·ηι ιιοιι ΙιηΙπιοπί. ηυί Ίη-

£βηίΐυ8 ε$8εΐ , η υ ι βϊηβ ρπηείρίο : υΐ ηεηυε Ενα

ηυχ εχ ρΓοοββδϊοηβ 0Π3 εΜί , υΐροΐβ ηυί νβπκ %υ-

τχ ΡβΙπβ ίη^βηίΐί εί δρίηΐυβ ΜηεΙί εββειιΐ : ΓιΙΊυβ

βυίειη ςιιί $εηίιυ8 εΓ3(, οηιηεδ ΙιοιιιίηεΒ , ηυί ςεηίιί

ίϊΐϊϊ 6Γ3ΠΙ, βίηιϊΐεβ Γι·3ΐι·88 Ιιβίιιιεπί; υΐ ηιιί αά ίηια-

ΐ;ϊηεπ) ει βίιιιίΠΐυιΓιηεηι ΐνρίοιιιη εββεΐ Γ.ΙιπδΙί ^εηίΐί

ΚίΙϋ, ηυί Γβεΐυβ εβί ηοιηο ρι-ίηιοςεηίΐυδ βίηε $εηιίηε

ϊη ιηιιΐιϊβ ΐΓ3ΐπυιΐ8 Ουοά" $Ί ίΐ3 ηοη βϊι , ηεηιιε

1ΐ3ε Γ3ΐίοηε εχροηί οροι-Ιεβΐ ίΙΙικΙ αά ϊιηαρϊηοη, ειΐΓ,

ηυχ$ο, ηοη ψκιΐιιοι·, βυΐ ϋυχ 3υΐ ρ1υι·08 οηχ δυηΐ

ρΓΐιηοπίΓΠ ρ3Γεηΐυιη ρεΓβοηχ , ηυχ Υ3π:«ΐ:ι* Ιΐ3ϋε-

Γβηΐ $υ3$ 1)γρο5ΐ3ΐϊοα» ρΓορπεΙαΙεβ, ίη^εηίΐυηι ΐη-

«|ΐΐ3ΐη 8888 , ^εηίΐυηι ββδε , εΐ εχ ρπιεεββίοηβ ρΓΟ-

ιΐίίδίβ, $ε«1 ΐΓββ εΐ Ιιχ 8θΙχ?Η3υε5 ί(ξίιυΓ αιΐ ίιηα-

§ίιιοιιι ει δ'ιπιίΓιΙιιιΙίιιβπι Ιγρίοβηι ΐΓίηίΐ3ΐεηι ϊη υηί-

Ιηΐε ίη Ιπ&υβ ρβηοηΐι ; βεηυίΐυΓ ϋείηοβρι υΐ ίηίεΙ-

Γι^35 ειίαηι ΐη ΐπηίΐβίε υηίΐ3ΐεηι. Οιιυ νεΓΟ ρ.κ ίο

ί«1 ορΓιηιε ίηΙεπιοβεεΓΟ ρο8δ'ΐ8 , 3υ«Ιί εχ ςυοίΐβπι ε

ββρίεηΓιυυβ , ηυί Ιε 3(ΙΙΐ0Γΐ3ΐυΓ, ίίβηυε 31'οηυίΐυΓ :

δί !>«■ ιι ιιι νϊ$ ηοββε , ρπυβ Ιείρβυιη ηοβοε ; εχ ι υ α

εοηδίίΐυΐίοηε, εχ Ιιιη δΐΓυεΐυι-3, ίηηιιίΐ , εχ ίϊ8 ηυχ

ίηΐΓ3 1είρ$υηι δυηΐ, βηιη 3{;ηθ8εε$. Ιη§Γε«1εΓο ίηΐε-

Γίυβ ίη Ιβίρίυπι, τεβρίεε ΐ:πκ|ΐκιηι ΐιι 8ρεουΙο ςυο

ά»ια ϊη 3ηίπΐ3 ΐικι , «ϋδεεηιε ε'υβ εοικίίΐίοηεπ) , ει

Ιβίρςυιη αά ίιιΐ3£Ϊηειη ει βίιηίΐίΐυιΐίηεηι ϋβί ΓβεΙυηι

νίιΙοΙΓίδ. Νοπιίηε 03Γβη« εΐ ίβηοΐβ 8ρίηΐ3ΐί3 εΐ Ί ίη ιπογ-

ι η 1 ί 8 αηίιηχ Ιιιχ δυυβίβηΐίβ :κΙ ίιηαςίιι^πι ει βίηιίΐίΐυ·

ιΐίηειη Ιγρ'ιο;ιηι ηοπιίηε 03ΐ-εηΙί8 εΐ ίηοο^ηίΐϊ 3ΐ(|υε

ϊπιηΐ0Γΐ3ΐί3 Οεί εδί εοη«1ίΐ3. Ναιη ηβηιιε Οεί, ηεηιιε

υπάρχων Χριστοϋ τοϋ γεννητοΰ ΤΙοΰ, δς έγένετο Αν

θρωπος πρωτότοκος άνευ σποράς έν πολλοίς άδελφοίς.

Εί οε μή ούτω, μηδέ κατά τοϋτο το κατ' είχόνα, τι

δήποτε μή τέσσαρες , ή δύο ή πλείονες υποστάσεις

των προπατόρων γεγόνασι παρηλλαγμένας ΐχουβαι

τάς ΰποστατικάς αυτών Ιδιότητας ; λέγω δή τδ άγέν-

νητον κα\ τδ γεννητδν , καΐ τδ έχπορευτδν , άλλά

τρείς καΐ μδνας ; Ούκοΰν ϊχεις κατ' εικόνα και καθ'

δμοίωσιν τυπικήν τριάδα έν μονάδι έν τρισ\ν ύπο-

στάσεσιν * άκδλουθόν σε λοιπδν μαθεΐν και μονάδα

έν τριάδι. Πώς δέ τοΰτο καλώς διαγνώναι δυνήστ),

άκουσόν τίνος τών σοφών σοι παραινοΰντος , καϊ λέ

γοντος · Εί βοϋλει γνώναι θεδν , προλαβών γνώθι

σεαυτόν έκ της σαυτοϋ συνθέσεως, έκ της σαυτοΰ

κατασκευής , φησ\ν , έκ τών έντος σεαυτοϋ. ΕΓσιθι

ύποδϋς έν σαυτφ , διάβλεψον ώς έν έσίπτρω τινί έν

τή ψυχ5) έαυτοΰ , διάκρινον τήν ταύτης κατασκευ.ήν,

κα\ δόει σεαυτδν κατ' εικόνα κα\ δμοίωσιν θεού τυγ-

χάνοντα. Άνώνυμός σου κα\ άγνωστος ή νοίρά και

άθάνατος της ψυχής ούσία κατ' εικόνα τυπικήν τβό

άνωνΰμου κα\ άγνωρίστου κα\ αθανάτου θεού καθ-

έστηκεν. ΟΟτε γάρ θεοΰ, ουτε ψυχής λογικής ούσίαν

έγνω τών έξ αίώνός τις γεγενημίνων ανθρώπων.

Ζωοποιδς καΧ συστατική και προνοητική ή ψυχή

ύπάρχει της τετραατοίχου τοΰ σώματος φύσεως, κατ'

εικόνα θεοΰ τοϋ προνοητοΰ πάσης τετραπεράτου κα\

τής άνω κτίσεως. Λιόπερ ούτε τδν τοΰ θεοΰ τόπον

έγνωμεν ϊνθα κατοικεί , άλλά μόνον πιστεύομεν , ότι

πάντη έστίν , ούτε μήν τδν τόπον τής ψυχής ένθα

οικεί έν σώματι , έπιστάμεθα ■ άλλά μόνον οίδαμεν

δτι έν τφ παντΛ σώματι Εστί κα\ ένεργεϊ.

αιιίηΊχ Γ3ΐϊοη»1ϊ$ 8υ1ΐ5ΐ3ΐιΐί3πι υΐΐυς Ιιοιιιίηυηι , ηυί 3 ςχειιΐο Γυει°υπΙ, υηςιιαιιι ηονίΐ. Ηαόεΐ εηίπ) νί?ί6-

εβηιΐί 3ε οοη$ιίΐυβη«1ί ρΓονίάεηΙίβςυε Γβ^εηιΐί εοΓροη$ τίη 3ηίιιΐ3, ειι]υ$ η^ΐυτα εχ «]Η31ιιογ εοη$ΐ3ΐ

βίειιιεηΐϊβ, 3(1 ϊηΐ3§ίηειη ϋεί ρΓονυεηΐϊβ 3όρι·χ$ϊ<1ί8 ΐοΐίυβ εχ «(ΐιβίυοΓ εΐβιηειιΐίβ εοηΠαΙχ , εί οοβίεδίί»

ϊΙΙίιΐΒ ΠΓεβΙϋΓΧ. ΟιιοεΪΓΟβ ηεςυβ Ιοευιη ηονίιιιιΐ8 ίη ςυο Ηβυίΐαΐ Πευ$ , βεά οιιιηίηο ε$3β βυηι Ι3ηΐιιπι

ΟΓβιΙίιηυδ ; ηεςιιβ 3«1βο Ιυοαιη 3ηίπιχ, ίιι (\υο ηαΙ)ίΐ3ΐ ίη ε'οΓροΓε , βείηιιΐί , 5ε«1 ηοο Ιαιιΐυηι ηονίηιυ$

β»πι ίη Ιοίο εοΓροΓε εββε εί ορβΓίτί.

Η3υβΐ εί 3ϋυ«1 ((ΐιΊιΙρίαπι ηηίιιια ΐυβ, ςυοά εεΐ 3«1

ίιιΐ3§ίηβιιι ϋεί , ςιιοϋ ιιίηιίΓαηι «ϋνβΓβαηι ηβυεβΐ α

Γείίςυίβ οιτιηίυυδ Γβΐιιιβ εΓεβίίδ 8υ1)8ΐ3ηΐί3πι : ει ,

(|ΐιο<1 οηαηίοϋβ , ίη ςιιίϋυ» εοηςίβιίΐ !ιχο ίηΐ3{;υ ει

ΜαιίΙίΐυϋο , ηιίΓ3ΐ)ί1ίιΐ8 εβί , ςυοά ηοηυε ηΐϊοηββ

εχ3)8ΐεηΙίχ ϋεί , ηεςιιε ςυοηιοϋο βηίηιχ ηοκίΓΧ

"Εχει σου κα\ ετερόν τι κατ' εικόνα θεοΰ ή ψυχή^

λέγω δή τδ έτεροούσιον αυτήν είναι πάσης τής κτι

στής φύσεως. Τδ δέ πάντων παραδοςότερον τοΰ έν

ήμίν κατ' εικόνα έκεϊνό έστιν, δτι ούτε της τοΰ θεοΰ

υπάρξεως τους λόγους, ούτε μήν τήν τής ψυχής ήμών

ούσίαν, πώς εις ύπαρξιν πέφυκέ τε και παραγίνεται

8υ1)8ΐ3ηΐί3 3«1 εχ8Ϊ8ΐειιΙί3Πι ρΓ0(Ιυεΐ3 8ΪΙ οι ρΓο<1ε3ΐ, ρ άνθρώπινος νοΰς καταλαβέσθαι δύναται. "Οθεν ο! ταύ-

οιηιρΓε1ιεη«1εΓε ηιειι» Ιιυπιαικι ρο3$'ιΙ. 1]η«]ε βεείϋίΐ,

η ι ηυί ρεΓρεΓβιιι 388εουΙθ8 8β 03ΐη ε$5ε ϋοειιεΓυηΙ ,

3(1«ο >3ρ8ί 8υηΙ : ςυί ιιίπιίΓυηι ε ε«χΙί8 3ηίηΐ38 ίη

εθΓροΓ3 «Ιεηιίιιί άίευηΐ, 3ΐίί νοπι ευπι εοΓραΓβ ίρ»38

ίηείρεΓε, εχ8ί8ΐεΓβ 3 Ι)«ό 0Γε3ΐ3$ ιίαηΐ; βΐίί (Ιεηιυηι

ηοηαίηειη 3η1υηΐ3ΐ)1 , ηυο(1 ;ι<1 ϊιηα^ϊηβπι ΟοηάίΐοΓΪβ

βϊι Γβεΐυδ, Γβειιΐΐβίεηι βηίιηβιιι ςεηεΓβηιϋ ειιιη εοίΐυ

1ι3)ι«γο ; 3ΐϋ οχ υΐΓβηυε ρ3Γΐε ιιιβΓίβ εί Γεηιίηχ ίΐιϊ-

ηΐϊπι ρΓ0$εηιίη3Γί ΐΓ3«1υηΙ , ηιιειηβιίαηκίιιπ) ευπι

Ιαρίβ 3ΐίηυί8 εί ΓυΓπιιιι εο1Ιί$3 ΓυετίπΙ, εί ίηΠαηιιιο-

Ιίοιιβ ί^πίβ §ί(ΐιίΐυΓ. λΐηυβ ΙΓι ηυίόειη νοίυηΐ ίηΐΓ3

•χί^υυπι Γβηεερίίοηίδ εοΓροΓΪβ ηιοηιεηΐυιη ριούυεί

την καταλαβεϊν κακώς δογματίσαντες ούτω προσέκο-

ψαν οίτινες έξ ουρανού φάσκουσι τάς ψυχάς έν τοις

σώμασι καταπέμπεσθαι * οί δέ συν τω σώματι φασιν

αΰτάς είς ύπαρξιν έρχεσθαι ϋπδ θεού δημιουργουμέ-

νας· έτεροι δέ τδν άνθρωπον λέγουσιν ώς κατ' εικόνα

δντι τοϋ Δημιουργού, γεννητικδν είναι συν τη σπορ^ί

καΊ τής ψυχής· άλλοι έξ άμφοτέρων τών μερών τοΰ

άδενος κα\ τής θήλεός φασι τήν ψυχήν άποτίκτεσθαι,

ώσπερ λίθου τιιδς κα\ σιδήρου προσκρουομένων, καΊ

τή πυρώσει τδ πϋρ άπογεννώντων. ΚαΊ οΐ μέν φασ\ν

αύτή τή ακαριαία (5οπή τής συλλήψεως τοΰ σώματος

χα\ τήν ψυχήν ϋφίστασθαί' οί δέ τ{ τεσσαρακοστή

** Ποηι νιη, 23.
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ήμέρα μίτά τήν σύλληψιν φέροντές τινα, <1>ς οΓονται, ^ αιιϊιιιαιη : ίΙΗ τβπ> ςιΐ3ά>ΐ'3£6δϊπ)ο ρο8ΐ εοηεϋριίοιιειιι

' νομικήν τΐίζΧ τούτου σύστασιν και οί μέν όμοούσιον

αύτήν τών αγγέλων έφαντάσθησαν, οί δέ κάτω, οί δέ

' έν τω αέρι, οί δέ έν τφ -αντί ώς θείαν τινά περιεί-

ναι ούσίαν. Διδ χαί σώματι ένουμένη χα\ ώς κατ'

εικόνα θεού ουσα, και τούτο ζωοποιοΰσα, άπαθής μέ

νει τών σωματικών παθών κα\ φθορών τών τού σώ

ματος, μήτε όρωμένη, μήτε έρμηνευομένη, μήτε κα-

ταλαμβανομένη "η φύσει, ούτε τώ εΓδει, ού σχήματι,

ού μορφΐ), ού ποιότητι, ού ποσότητι , ούχ ύπάρξει ,

ού συστάσει, ού χάλλει. "Οθεν χαί φησι τήν ψυχήν έν

τώ Συμποσίω ό Μεθόδιος άμήχανον χα'·. άδιήγητον

■/.άλλος ίχειν, καΐ τούτου χάριν ώσπερ ζηλοτυπεϊσθαι

κα\ έρασθαι αύτήν ύπό τών εναντίων πνευμάτων, ώς

κρείττονα βύτών τών νοερών περικειμένην μορφήν.

ά"ϊβ , ιίεψιε 63 Γβ Ιαηηυαιΐ) 3ΐ)αιΐ3ΐιι ΐ6$-ίϋ βαηείίο-

1)610, υΐ ριιιαηΐ, ΓεηιηΙ. ΝοηιιυΙΙί πιγμιϊ ε]υδ(1''ΐη

ευιο 3η(;βΙ>$ β3πι βδδβ 5υΙ>5ΐ;ιηιίίε δοιηηίβηιηΐ, &1ϋ

6ΐί3Π) ίηΓεπιΐδ, βΐϋ ίη ββΓΟ,αΙίί ίη υηΙτβΓβο (Μφΐιιιι

ϋϊνϊιι-Μ» ςυαηκίαη) ηβΐυτβηι οΪΓευιηΪΓε. ΟϋΐιμΓυμΙοι·

ει εοι-ροη ιιηίΐα , ευα) 3(1 ίιη^'πιοηι ϋεί 8)1 , ΙίεεΙ

ίΐίπιΐ νίνίΟεεί , 3 εοΓροπβίδ οιηηίυυδ ·ηοι·1>ίδ 3ε νίιίίδ

εΐ ο-ο-τιιριίοηίϊιυδ εοι-ροι-ίδ ηοβηεΐ ίιηιηυηίδ , ηεςιιε

νίϋβπ, ηεςυε εχρίίεοπ, ηεψιε εοιιιρΓεήεηάί ϊΜοτά

ροΐε$ΐ, ηεΐ]υε δρεείβ, ηοη ίοπ»3 , ΐιοη αυαίίΐΐΐε ,

ηοη ηυ3)ΐΐϊΐ3ΐε, ηοη βχδίδίεηΐίβ, ηοη ϋΐηιείυ™, ηοη

ριιΙεΙ)ΓΪΐυ(Ιϊ)ΐ6. ΜείΓεο οι αηίιηαιιι ίηα,υίΐ Μεΐΐιο-

άίυβ ίιι 8γιηρο8)ο ίιηιηεηδβ ςυβϋβηι ει ίηεηβιτβοίΙ.

ρυΐεΐιπίοϋίηε ροΐΐβτβ , ςυηιη οΐι ε3ΐ>83ΐη αυβώαιι;.

Πάσα δέ ή περ\ αύτήν άκαταληψία χα\ άσάφεια καΐ Β ζβΙυΙ)'ρί3 ε! ηιιιΟΓβ Ίιι 63Π) ΆαξΓΛκ δρίπΐιΐδ αάνεΐ'-

άδηλία, ούδέν έτερον αίνίττεται ει μη τδ χυρίώς χαί

αληθώς είχόνα α ν τήν είναι τοϋ άχαταλήπτου θεοϋ.

"Οθεν πάντα τά κατ' αύτήν άγνοούντες , εκ μένων

τών έν τώ σώματι ταύτη; ένεργειών την ύπαρξιν

αύτής πιστούμεθα* καθά χαί τδν θεον έχ τών έν τη

όρωμένη χτίσει αύτοΰ ενεργημάτων την αύτού βε-

βαιούμεθα ΰπαρξιν. Άλλά γε δή έπ' αύτδ τδ καιριώ-

τατον τού χατ' εικόνα και καθ' δμοίωσιν ΐλΟωμεν,

δπως κατά τάς ύποσχέσ»ις δείξωμεν τδ μοναδικδν της

έν Τριάδι θεόχητος. Ποίον δέ έστι τούτο; εύδηλον 3τι

ή ήμετέρα πάλιν ψυχή , καΙ. ό ταύτης νοερδς λόγος,

χα\ £ νοϋς, δντινα δ Απόστολος πνεύμα προσηγό-

ρευσεν, δτε διακελεύεται άγιους ήμας είναι τη ψυ/η

βαΓίυβ, υΐροίε ιρι;ι? ρπΒ£ΐ3ΐ)ΐϊοη (]Μ3Π) ίρ8Ϊ, Γιεε'

8ρίη(3ΐε$ ει ϊηίεΙΙίςεηΐεβ ΒίιΙ, Γοη»3 8ίΐ ρη£<ϋΐ3.

0_υο<1 υογο ρβΓείρί εύ^ηοβείςυε ηοη ροίεβΐ, ηυΐΐίυβ

3ΐΐεήυ8 Γ6Ϊ εβί 3Γ£υπιεηΐυιι> , ςυαιη ϋΐβιη νβΓε βε

ρΓορηβ ϊηεοπ)ρΓεΙ)6ΐΐ8ί1)ί1)8 ϋοϊ εβββ ίιιΐ3£)ηεη).

Ι,'ηϋε ευπ) οα»)ί3, η»χ ϊιιβυηΐ , ίςηοΓεηιυβ, βχ 80-

1Ϊ8 ε]αβ ίη εο>'ρυΓβ ορεΓαίιοιιίΙΐϋϊί^ιΐί εχβίβίεηΐίβιη

εοπ)ρΐ'υΙ>3ηιυ$, ςυ6ΐη<)(1π)0ΐΙυπ) ει Οευηι εχ ε]υβ ίη

ηβε &υ!> οεηίοβ εβιίεηΐε εΓεαΙυΓβ ορεΓβΐϊοηίουβ ι;]αί-

ςυε βχβίβίεηΐίβη) εοηθΓηΐ3η)υ$. νεΓυοιεηίιηνο'υ

3(1 !ρ$3 1)ΐη>8 η))'8ΐ6πί , 3(1 ϊαΐ3£ίηεαι ει βήηίΐίΐυϋϊ-

1)0111 , ρεηεΐΓ3ΐΪ3 ρΓΟ^ΓεϋίβιηιΐΓ, αϊ , βϊευΐ ροΐϋεϊΐϊ

8ΐιηιυ8, ιιηίΐ3ΐεπ)0Ίνίηίΐ3ΐϊ8 ϊη ΤΓΐηίΐ&ΐε (ΙβηιοηβίΓε-

χαΐ τώ σώματι κα\ τψ πνεύμβτι. Άγέννητος μέν γάρ Πΐϋ8. Ου* Ιβηάεω ίΙΙβ βυηΐί Νοη οϋδευΓυω εβί ηο-

πάλιν έστ\νή ψυχή κα\ άναίτιος, είς τύπον τοΰάγεν- ■ ■■■"■■· — :

νήτου χα\ τοϋ αναίτιου θεοϋ χα1. Πατρός* ούχ άγέν

νητος δέ ό νοερδς αύτής λόγος, άλλ' έξ αύτής γεννώ

μένος &{>ρ%ιως χα\ άοράτως χαί άνερμηνεύτως χα'>

Απαθώς. Ό βέ νοϋς ούδέ αναίτιος έστιν, ούδέ άγέν

νητος, άϊλ^έ^οοευΐνςΜταντΊ διατρέχων κα\ τά πάντσ

» ·™ —« ·■ ί .1 — Λ....-.., » „_\
διασκοπΏν, και άοράτως ψηλαφών κατ' είκόνα καΐ

δμοίωσιν τοϋ παναγίου καΐ έκπορεντοϋ Πνεύματος ,

περ\ ου είρηται, δτι Τύ Πγεϋμα πάντα έρβυτςί, χαί

τά βάθη τον θεοϋ. Ούχ ϊστιν έχπορευτή ή ψυχή Ιως

Λ έστιν έν τώ σώματι, έ-:1 εί έκπορευτή ήν, άρα

&ν καθ' ώραν άπεθνήσκομεν. Ούκ Ιστιν άγέννητος 6

λόγος ήμών, έπε\ αλογοί τίνες καΐ κτηνώδεις ύπήρ-

χομεν. Τδ δέ παραδοξότερον τών παραδόξων τούτων

8ΐΓ3ηα υΐϊςυε ίρβαιΐ) ΓυΓ8υ8 3ηϊηΐ3ηι εββε εί ίπίοΙΙει-

Ιυϊΐβ νεΓΐ>αηι ε]υβ , 3ε ιιιεηίεια , α,υβιη Δροβ οΐιιβ

βρίήΐυη) ϋρρεΙΙβνίΐ", ευι» ιιοβ $3ΐιειο$ εββεΒηϊηιαεί

εοΓροΓΟ ει 8ρίηιυ ^υιιει. Εΐεΐ))») ι υΓβυβ 3ΐιϊΐ|ΐ3 εβί

ΐη^εηϊΐα εί εβυββ ε3ΐ°ει>8 »ά εχειηρΙυιη ίιι^κηίιί υΐ

63υβα ε3Γεηΐί8 Οεί ΡαΐΓίβ ; ;ιΐ ίιιίεΐΐεείυαίε νοίιιιιιι

ε]υβ ηοη 681 ιη^εηϊΐυπι , βεϋ εχ ίρ$3 ΙηεΟβΙιίΙί, ίη-

ν)8ϊ!)ίΙϊ , ΊηεχρΙΐεϊοϋϊ Γ3ΐίοηε αε βιηε ρ388Ϊ0)>ε £<:-

ηϊΐυηι ; ιηεηβ βυΐεηι ηε(ΐΐ)ε ε»ϋ83 εβΓβΐ, ηεςυε ββΐ

ίηββηίΐα, βεά εχρΓοεεβδϊοηε ογ13 ηηιΐϊηυβιιυε (1>$ςυΓ-

Γεηβ ει εαηεΐ3 άεβρίεϊεηβ ει ίηνΪ8Ϊ1)ί1ίΙεΓ ρβΓΐΓ30ΐα)ΐ8

3(1 ϊηΊβ^ίηεηι εί βίηίΐίΐυϋΐηβηι 83ηειϊ$8ίη)ϊ εί ρε>'

ρΓθεϋ88ίοηειη οπί δρίπΐιιβ, (1ε α,υο ιΐίοΐυπ) εβί, 8ρϊή-

Ιηι οηΐΜακταίαΙατ,εΙϊαιηρ™[ΗηάαΟεϊΜ.ί{οηβχ ριο-

έκεΐνό έστιν, δτιψυχήν μένά-λήντινα έχομεν, όμοίως ρ εεβίΐοηε 0Γ13 881 βιιίπια ςυ3)ΐ(1)υ εδί ϊη εοΓροΓε. Ναιη

χα\ νούν μοναδικδν, χαί άσύνθετον ■ λόγον 84 διπλοΰν

Ιχοντες τδν αύτδν τήν γέννησιν καΙ ίνα καΙ άμέριστον

φυλαττόμενον. Γεννάται γάρ 6 λόγος έν τζ καρδία

γέννησίν τινα άκατάληπτον και άσώματον, καΐ μέ

νει ένδον άγνώριστος, καΐ γεννάται δευτέραν γέν

νησιν σωματιχήν διά χειλέων, καΐ τότε τοις πασι

γνωρίζεται· της δέ γεννησαμένης αύτδν ψυχής ού

χωρίζεται, Γνα διά τοϋ λόγου τών δύο ήμών γεννήσεων

σαφώς τάς δύο τού θεοϋ Λόγου γεννήσεις κατ' είκόνα

χα\ δμοίωσιν μάθωμεν.

81 εχ ρΠΗ-688Ϊ0»6 68861, ίη $ϊη^υΐ38 Ιιυι 1)8 ΟΙΟΓβΓβ-

ηιυΓ. Νοη ε$1 ίη^εηίΐαηι τεΓϋυηι ηοβίηιιη, ιΐίοςηίΐ)

ιηυΐχ (|υχ(]3ηι εί 1>πιΐ-,ε ρεευιίεβ ε88ειι>υ8. 0)ΐθ(1

βυΐεπι οπιηιυηι ηιΪΓ3ΐ)ΪΙίυη) ηΐ3χίηιε ε υ ι 3(1(ηΪΓ3ΐ)ίΙε,

ιΐΐυιΐ εβί, ςυού αηίιηαπι ηυίϋειη υηβι» εί βΙπαρΓιιειη '

Η3ΐ)6Π)υ8 , 8)ΐηϊΙίΐεΓ ει ιηειιίεηι ιιηαι» ηπηίιιιεηυε

εοη)ρο8ίΐ3ΐη, νεί'υιιιη αυίοιη ϋυρίεχ , ει υηιιηι Οιιιεη

αε §εηεΓ3ΐΐοηε ΐάβαι βΐ ϊη(1ίνί8υηι εοηδεΓνβΐιιιη.

ΟβηεΓ3ΐυΓ ίη εοΓάε νβΓίιυηι ^εηβΓβΐίοηε ςυαϋαιιι

ϊηεοιηρΓεηεηδϊοϋϊ 3ΐςαε ίηεθΓροΓ63 , πιβηείςυε ίη-

Ιυβ ϊηεο^ηίΐυιη , βε δεεηηϋβ ^οηεΓηΐίοηο εοΓροΓεβ ρεΓ Ιαϋΐ'β ^εηεΓΒΐϋΓ, Ιυηε'ΐυβ οπιηίουδ ϊηηοίεβείΐ ;

8β(1 30 βηίηιβ Ιβιηεη ηυχ ίρβοπι ςεηιιίΐ, ηοη ανεΙΙίΐιιτ, υΐ ρβΓ (ΙυρΙΐεεηι νεΓϋϊ ηοδίΓ) ςεηεΓαΐίοηεηι ιηιν-

ηίΓεδίε ϋυβ8 Οεί νεΓήί --εηβΓβποηεδ βεευηάαιη ίπΐίβίιιοπι οι βίηιίΐίίοιίίηειη 8(1Ϊ8ϋ3ΐΐ)υ8,

»· I Οοτ. νιι, 54. Μ I Γογ. ·'. 10.
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Οεηίΐιΐδ εηίπ> 6δΙ ίηνϊδ'ιοΠί εί ίηβχρΙίοαΙ)ίΙί βΐπ,υβ Α Γεγέννηται γάρ άορά-ως καί άνερμηνεύτως κα\

ϊηεοηιρι-εΐιεηδϊοίΐί Γϊΐίοπβ εχ ΡβίΓβ αηΐβ βχευΐβ,

ϋΓ3ΐ(]ΐιβ ίηοο^ηίΐυδ ΐαηςυβαι 'ιηαηίπίΛ ςιιαιίαηι αρικΙ

ΡίΐΓβηι, ςηουδα,υβ Ιίηςυαπι βχ εοπίε φιοιίΛΐιι εχ

8αοΓ3 νϊΓ^ϊηβ, βίηε εοπΊΐμΐίοηε, βίηε δειηίηβ, δβευιι-

αΊιηι οαΓηβιη £εηεΓ3ΐιΐ3 εβί, ιηυηάοςυε &ε ρι·οιϋ(1ίΙ,

ηίΐιίΐ β1> υεευΐια ϋεί ξεηίίοιίδ ρ3ΐεπΐ3 8ΐι1>8ΐ3ηΐί3

ρερβηΐυδ. Ι(3ςυε ίη ίπιηιοηβΓίδ εΐ ίηιείΐβοΐιι ρι·3β-

ιΐίΐχ βηϊιηχ ηοδίι-χ δυϋδίβηΐί&ε υηϊΐαΐβ, Ιίίχμιαηι ϊη

ίηιβ^ίηβ, ΐΓββ φχχά»ια 1) >'ρο&ΐαΐϊο3β ρι-ορηεΐ3ΐο8

<>5ΐβιΐϊ35 βηηΐ, 3ηίηΐ£ ηβπιρβ εοηάΊΐίο, (|υχ ίπ£εηίΐ3

οδΐ, νει·1)ί βιιίβηι ξβηει-3ΐϊο, εί δρίηΐυδ δίνε ιιιεηΐίδ

ρΓοοεΒβϊο. Εβο νεΓΟ «υάβείεΓ ρΓυΠίβοι· ει εοηίΜειι-

ΙβΓ βδδενεΓΟ 38 όΊεο, δεοιηιΐιιπι Ιΐϊΐιε Ϊηνϊδί1)ί1ειιι

ΐήηίΟΙίδ 3010139 οοιΐ8ΪάεΓ3ΐΊοηεπι άίχίδδε άΐνΐηυιη

άκαταλήπτως έκ Πατρίς πρδ των αιώνων. Και ήν

άγνωστος ώς Ιν τινι ψυχή πρδς τδν Πατέρα , Εως

ώσπερ έκ καρδίαί τίνος της άγιας Παρθένου άφθόρως

καί άσπόρως γεγέννηται κατά σάρκα, καί Ενεφανίσθη

τψ κόσμω, μή χωρισθείς της πατρικής κρύφιας ου

σίας τοΰ γεννήτορος θεοΰ. "Ωστε δέδεικται έν τφ

μοναδικψ της αθανάτου ήμών καί νοεράς ψυχικής

ουσίας εν είκόνι , τρεις τίνες ύποστατικαί ιδιότητες,

άγεννησία ψυχής, και γέννησις λόγου, καί έκπόρευ-

σις πνεύματος , ήγουν τοϋ νοός. Και καταθαρ(5ώ χα\

άποτολμώ, καί λέγω δτι κατά ταύτην τήν άόρατον

τριαδικήν τής ψυχής θεωρίαν, είπεν δ θείος Απόστο

λος τον άνθρωπον είναι κατ' εικόνα θεοΰ τοΰ άοράτου.

Εί δέ μή ταΰτα οϋτω, διά τί μή μάλλον διμερής ή

ΑμοδΙοΙυηι ηοπιίηοηι βά ίηνίδίυίΐίδ ϋεί ■ιηα^ίηβιη ει Β τετραμερής ύπδ Θεοΰ γέγονεν, αλλά τριμέρειάν

ϋΊιιιίϋΙικΙίηεπι εβδε. Ηχε ηί ίΐα δϊηΐ, ευτ, ηυχδο,

ηοη (ΙΊδρβΓίίΐα νβΐ ςυϊΐΙπρ.ΐΓΐίΐβ εοηάίο εβί α ϋβο,

δειΐ ϋηηιη Ιιβύεΐ Ιπυη ρ3Γ(ϊυιη εί ϊη<ϋνίδ3πι αίςυε

ίιιεοιιίιΐδ.ιιη εορυΙαιη ηηίπι» ηοδίΓβ αά ίιιι.ιρίιιειιι 83-

επ)$3ηεΙ%εΐ εοηδυΙ)$ΐ3ηΐΪ3ΐίδ 3ε νίνίΓιεχΤπηίΙβΙίδ,

ιΐα υι, Μ Ϊ13 Ιοςυί Γαδ 8ΪΙ, ίη Ιιοπαϊηβ, 3ε ρι-χδεηίιη

ιη ]ιΐδΐο, οιηηίδ ρΙεηίΐυοΌ οϋνίηίΐΒΐίδ ίηΐιαϋίΐεΐ ΐν-

ρίεβ, 31 ηοη ρΐιγδίεβ, α,υο<ΐ3ΐηηιθ(1ο οϋδευτε ιιϋυιη-

1ΐΓ3ηδ ϋευιη ϊη ΤπηίΙβΙε ? Ου3ΐιιο1)Γοπι ΐΓίρατίιΙαηι

ΐ'3ηΐ(1εηι ΓυΎΜΐδ 3ηίηιαιη ηοβίΓϊΐη βΐία ςιΐ3ι);ιπι τά-

ιίοηε εδδε ββρΊβηΐββ ρΐΌΪαηί βίβΐυεταηΐ, ειιιη ββιη

3$38ΓυεηιηΙ εοηευρϊδοεηιΐΐ Γαοιι1ΐαΐβ8, Γ3ΐίοοίη3η(1ί

;ι((|υβ ΪΓ38εεηα"ι ΙιβηεΓε, υΐ ρβΓ εηηϋυρΪ8εεη(1ί ςυΐ-

ιΐβιη ΓβΟϋΙΙβΙεπι οΙιαΓίΐαίε ευιη Οου οοιι,μιηββιιΐΓ ,

τινα

χα\ μόνην ίχει άσϋγχυτον ή ήμετέρα ψυχή, κατ' εικόνα

τής άγίας και όμοιουσίου [όμοουσίου | κα\ ζωοποιού

Τριάδος, ώστε, εί θέμις ειπείν δτι κα\ έντφ άνθρώπψ,

χαΐ μήλιστα τφ δικαίφ, κατοικεί πάν το πλήρωμα

τής θεότητος τυπικώς, άλλ' οΰ φυσικώς, σκιαγραφών

άμυδρώς πως τδν έν Τριάδι θεόν; "Οθεν κα>. τριμερή

πάλιν αύτήν τήν ήμετέραν ψυχήν καθ' έτερόν τινα

τρόπον οί Ιξω σοφο\ είναι ώρίσαντο, έπιθυμητικδν

αύτήν φάσκοντες έχειν και λογιστικδν κα\ θυμικον,

δπως διά μεν τοΰ έπιθυμητικοΰ πρδς τήν τοΰ θεοΰ

άγάπην συνάπτηται, διά δέ τοΰ λογιστικοΰ τήν παρ'

αύτοΰ γνώσιν και σοφίαν είσδέχηται, διά δε τοΰ

θυμοΰ πρδς τά πνεύματα τής πονηρίας άντιτάττηται ,

και έν τούτοις πάλιν αϋτοίς τοις τρισ\ τδ κατ' εικόνα

ρ«Γ Γ3ευΙΐ3ΐεηι 3υ1ειη Γαΐϊοοϊηαικίί βεΐεηΐίβιη α1> ίρβο £ θεοΰ βιαγράφουσα. Τρισί γάρ τρόποις δ έν ΤριόΛΐ

εχεϊρίβΐ εί δβρίεπίίβιη , ρεΓ νϊιη (Ιεηιυηι ΪΓαδεειιιΙί

ιιβςαϊΙίίΒ βρΪΓΪιίηυδ ροδδίΐ οοδίβίεΓβ, 3ΐ(|υε ίη Ιιίδ

ι ιί 1)ΐΐ5 εΐίίηι ϋΐυϋ αά ίιιΐ3^Ίηειη Ώβΐ βάυηιοΓεί ,βΐ εχ-

ρΓίηιβΙ. Τηουι εηίηι πιοϋίβ ϋβιΐδ ϊη Τπηϊΐβΐβ Ιτββ

μ;ΐΓΐεδ 3(1η)ίηίδΐΓ3( ει Γε^ίΐ, εί οοβ1εδΐΪ3 ηίπΜΓυηι, εί

ΐειτβδίΓία, 3ΐφιβ βυοΙβΓΓβηββ, νίι ΐυΐε φιαφανα Οοη·

ιΙϊΐΟΓίδ, 5ϋ3 ρΓονί(1εηΐϊ3, 3ε μκΐίείδ αυοίοι-ίΐαΐβ :

κίςυΐάεηι οηιηί3, ςικε ϋευβ εχδβςαίΐυτ, υηο εχ ηϊδ

ΐΓΐΙιυδ ηιοιίο ρεΓΓιοίΙ, 3ΐιΙ Ιαηηααπι ίοικΙίΙΟΓ, 3ΐιΙ υΐ

ρΓονϊάεηδ, 3υΐ υι 03δΐί£3η8. Ει νίηυΐίδ ήαΜειη εοη-

■ΙεηάΊ ςιιχ ίη ϋεο βδΐ, ίιηα^Ίηεηι εχρΓΪιιιίΙ ο,υ* ϊη

αηϊοιβ εδί εοιιευρίδεεηϋί ΓβουΙΐβδ; ουρίύίΐβδ εηίηι

3(1 3εΙίοηεπι ίηιρΐΐΐίΐ : τίηυΐϊβ βυΐεπι ρΓονίύεηάί

θεδς τρία μέρη διοικεί κα\ διέπει, και τά έπουράνια

λέγω, χα\ τά έπίγεια, καΐ τά καταχθόνια, τή δημιουρ

γική αϋτοϋ δυνάμει και τή προνοητική κΛ τ?, κρι

τική- χαΐ πάν γάρ δ θεδς διαπράττεται, καθ' Ινα τών

τριών τούτων τρόπων αύτδ κατεργάζεται, ^ δημιουρ

γών, ή προνοού μένος, ή παιδεύων. Κοί ΐοί*^Ιεν δη

μιουργικού τοΰ θεοΰ τδ κατ' εικόνα έστί τδ τής ψυχής

έπιθυμητικόν ■ ή γάρ επιθυμία εϊς πράξιν άγει- τοΰ

δέ προνοητικού αύτοΰ πάλιν σύμβολον τής ψυχής τδ

λογιστικόν τοΰ δέ παιδευτικού τδ θυμικδν καθέστηκβ

σύσσημον. Κα'ι ίσως Γδιον μέν τής ψυχής ή έπιθυμία.

Πρδ γάρ πάσης λαλιάς τά νήπια Ιμψυχα γενόμινι

ευθέως όρέγονται τοΰ μαζοΰ καΐ τοΰ Οπνου· τδ δέ

ί)'ΐηϋοΙυιη εβί ίη 3ηϊηΐ3 νϊδ Γ3ΐίοεϊιΐ3η<1ϊ; νίΠυιΐδ β λογιστικδν εύδηλον δτι τοΰ λογικού τυγχάνει Ιδιον- τδ

δέ θυμικδν περί τδν νοΰν συνίστασθαι πέφυκεν, δν

καί ταράττεται ό παρά φύσιν θυμούμενος. Εί τις τοι'-

νυν τδ πώς κατ' εικόνα καί όμοίωσιν θεοΰ ό άνθρωπος

βούλοιτο μαθείν, ταύτα ψηλαφάτω, έν τούτοις κα\ τοις

τοιούτοις άδύτοιςτών νοημάτων είσίτω, καί τήν έαυτοΰ

κατασκευήν τής φύσεως διασκοπείτω τήν τής νοεράς

ψυχής· άπανταλεπτώς τε κα\ ίσχνώς μανθανέτω τά ταύ

της μέρη, τά μέρη τών μίρών, τούς λόγους, τους τρό

πους κα'ι προόδους, τάς ένώσεις, τάς διακρίσεις, τδ ταύ

της μονοειδές, τδ τριμερές, τδ ένιαΐον, τδδυϊκδν, τδ

τριαδικδν, πώς καί μία έστ'ι, κα'ι έν τρισ\ θεωρείται,

κατ' εικόνα κα'ι όμοίωσιν θεοΰ μονάς έν τριάδι, κα\

τριάς έν μονάδι τυπικώςγνωριζομένη.Ότι γάρ χα\ μία

έστ>. τή ουσία, καί ού μία τή θεωρία τών έαυτής μέ ·

ιΐεηιυπι εβδίί^ηϋϊ Γαευΐΐβδ ΪΓ3δεεη(Ιϊ ίη(1ϊοίυηι εί

ηοΐ3 οοηδΐίΐυΐ3 εδί. Αε Γοτΐ3δδε ρΓορΓΪα ςυίιίεηι βδΐ

3ΐιϊηΐ8Β εοηειιρίδεεηΐίβ : ρΓίιΐδ εηίηι ςηβπι υΙΙο ιιιυιΐο

Γ»ΓΪ ροδδϊηΐ ίηΓαηΙεδ, υΐιϊ αιιίιηαΐϊ ΓιιεΓΪηΐ, υϋθΓ3 (μκιηι-

ρηπιιιπι βρρείιιηΐ, εί αά δοιηηυπι πιοΙμι.ίιιΙιιγ ; Γ»-

ι ιΐΐιβδ 3ΐι1ειΐ) Γ3ΐίοείη3ΐΐ(1ί, (Ιιιυίυπι ιιοη εδί, φΐΊη 3(1

Γ3ΐίοηΪ8 νϊιη ρΓορΓΪε ΓεΓοΓβΙυΓ. ΐΓββεεικϋιΙεηίςιιενίδ

ιιι Ίρδ3 ηιειιΐε οοηδϊβίεΓε η3ΐυΤ3ΐίΙεΓ δοΐεΐ, ςιιχ ίηεο

υΐίβω, (μΐί ρΓΧίεΓ ΙΙ31|ΙΓ3Π1 ΪΓ38θίΙυΓ, ρ8ΓΐΐΙΓΐ)3ΐυΓ.

ςιιίδ εΓ^ο (]υοηιοϋο 3ΐΙ ϊηιβ^ϊηεηιβοδίιιιίΐίΐυϋίιιεηι

Ι»οϊ Γβεΐιΐδ βίΐ Ιιοηιο, (ϋβεεΓε ειιρί3ΐ, Ιιαϊε ΐΓβεΙεΙ, ϊη

1ι;εο ει Ιιυ}υδηιο(1ί 3ϋχΐ3 εηηΐεηιρΐ3ΐίοηυιη ίηβΐ-ε-

(ΙίβΐϋΓ, εί «ιίηιχ δυίε ϊηΙεΙΙβεΙιι ρΓίΊϋΐ» εοιίδΐίΐιι-

Ιίυηειη ευιΐδίϋεΓεί, οηιιιο5 ε]ιΐδ ραποδ ιεευηΐε, βΊ-
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ρών, εοήλωσε σαφώς ό ειπών, ΨαΛώ τφ Λνεύματι, λ βϊΙΙίΙίΐιι ηιίηυΐεηυβ ρβΓδΟτυΙεΙΠΓ, 30 ρηΠββ ραΠίιιιη,

ψαΛώκάίτφ νοΐ· προσεύχομαι τφ πνεύματι,προσ

εύξομαι χαΐ τφ υοΧ. Μάλλον δε σαφέστερον ήμάς

διδάσχουσι ταύτην την έν ήμϊν χατ' είκόνα τυπιχήν

θεοϋ τριάδα τινές τών ανθρώπων, Ικ τίνος πολλάκις

αΙτίας ψυχήν μέν έσθ' οτε έχοντες, νοϋν δέ ή λδγον

μή έχοντες · Ετεροι δέ πάλιν ψυχής κα\ λόγου εύπο-

ροϋντες , νοϋ δέ καθ' όλου άποροϋντες · άλλοι πάλιν

νοϋν και ψυχήν έχοντες, τοϋ δέ λίγου έστερημένοι.

"Οθεν και ή τών νηπίων φύσις, ώς έχ σκότους εις

φώς τικτομένη καΐ προσερχομένη , ευθέως την μέν

ψυχήν φανεροί έχειν εις τύπον τοϋ θεοϋ και Πατρός,

δυνάμει μέν νοεράν οϋσαν, κα\ έν αύτη "χουσαν τον

λόγον, κα\ τον νοϋν κατά πρόδασιν δέ προκδπτοντος

κα\ αύξοντος τοϋ σώματος δεύτερον έμφανίζει τδν

ΓαΐίοιΜβ, ηιοιίοβ εί ρι·ο«Γβ95Π9, εοιι]υηοΐίθΓΐο$, οι

άϊ&ΐϊιιοΐίοηβδ, δίβίυηι «]υβ υηίΓοπηβιη, 30 ΙπρβΝί-

Ιβπι άίνίδίοηειη, βίη^υΙαΓβηι οοηάίΐίοηοιη, άηρίίοεηι,

ΙηρΙίοβιηψιε ; φίοπΗχΙο βΐ υηβ 911 εί ίη ΙπΙχιβ οει·-

ηβΐυι·, 3ΐ1 ίπΐ2£ίηεηι ει βϊιιιίΐϊΐυιΐίιιειιι Οβϊ υιιίΐ33 ίη

Ιπηίΐ3ΐοεΐ ΙπηίΟδ ίη ιιηίΐ3ΐβ, Ιαηηιιβηι Η^υι-β «Ιοβϊ-

811.1(3 ει 08ΐεη$3. Ιΐηίΐιι εηΐπι ϊ11»τη ι*«3«ϊ βεειιηάΊιηι

ε$$εηΙί3ΐη, βΐ ηοη υη3ΐη, $ί ρατίβδ ε]υ3 οοηδίιΙβΓεη-

Ιυτ, ηΐ3ηίΓε$Ιε ϋοοιιίΐ ςυί (ΙίχίΙ, ΡιαΙΙατη ιρϊΗΐη,

ριαίίαηι εί χηεηΐε ; οηώο ιρϊήΐιι, οταίο ει τηεηΐε **.

I πιο ειίβηι ηιυΐΐο πΐ3ΐιίΓβ5ΐίιιβ Ιοηο (ΓΪηίΐ3ΐ6ΐη 3(1

ίαιβςίηεηι Πει ίη ηοΙ>ίβ η^υταιηπι εχ εοΓροΓβίι ςιιί-

Βιι$(ΐ3ΐΐ) 0311818 βχρειιυιηείΌ ηο1)'ΐ8 Ιιοηιϊηοβ ςυίϋβιη

ι)εηιοη8(Γ3ηΐ, ς αϊ ηοηηιιηιμοηι 3ΐιίπΐ3ΐιι α,υίάβηι Ιΐ3-

λόγον, χαΊ τοΰτον ούκ άΟρόως οϋδέ έξαίφνης, άλλά Β Ι)βηΙ, ηιεηίειιι 3υ1επι νβΐ ίβΓηιοηοηι ηοιι ΙιηΙκιΧ ;

προψελλίζουσα, κα\ οίονε'ι σκιαγραφούσα κα\ προμη- 3ΐίϊ νοΓΟ ΓΐίΓδυδ βΐ 3ηίηΐ3 εί βοΓηιοηε ρι\τι1ίΙί, ηιειιΐΐί

νύουσα τήν τοϋ Αόγου διά σαρκδς γέννησιν κα\ τοϋ 3ΐι1βηι ρεηίΐυδ άΌδΙίΙυΙί ; βΐϋ ΓΐΐΓΒυδ πιεη(επ) βΐ 3ηί-

νοΰ δηλοΰται ή παρουσία, 5τε εις άνδρα τέλειον προ- Πΐ3ηι ΙιβΙιοιιΙ, «επηοηβ νεΓΟ ρηνβΐί βυηΐ. 15η(1ε ει

κόψη τδ νήπιον. · ίηΓ»ηΙιυη) η3ΐυΓ3, Ιαηηιιαιη ε ΐοηε1)Π8 ίη Ιιιοοπι ρατίιι

εϋίΐ3, ε νοδίί^ίο ψιίιΐβπι 3ηίηΐ3Π) δε ΙιαοοΓΟΟδΙεποΊΐ, ςιΐ3β ϊη ϋ^υτηιη Οεϊ· ει ΡβΙπβ ρο(ε$ΐ3ΐβ ψικίεηι ΐη-

ΙβΠοοΙιι ρΓ£(1ίΐ3 ε8ΐ, ε( ίιι 8βίρ53 βοπιιοηεη) Ιΐ3|>εΙ 30 πιοηίειη, ευηι ρΓθ£Γεδδΐι αυΐεηι 61 8εη$ίπ) εΓβ-

δοειιΐε 3ε ρι-ονεείο οοΓροτε δεπηοηεηι (Ιείηύ'ε π)3ηϊΓεδΐ3ΐ, ει Ιιυηο ηοη εοηΓοδΓιιη εί Γορβηΐβ Γυδίιπι ,

βεα" ρπιιβ Ι)3ΐΙ>υΐϊοιΐ(Ιο, ε! φΐβδί 3<Ιιι>ηΙ>Γ3ΐΐδ »ο ρποηιιιιΐίαιίδ βεηει·αιίοηεηι Υει·Ι>ί ρβΓ εβι-ηεπ) : ηιεηιϋ

νβιο ρπβδοηιία άεοΙβΓβΙΐΗ- οιιπι ίη νίπιηι ρεΓΓεείιιηι ίιιΓβηδ ενβκεηΐ.

'Αλλά τί, φησ\, ταύτα συντείνει είς τήν προκειμέ- δβά αΊοεΙ 3ΐί(]υΪ8 : ΟυίίΙ Ιΐ330 3(1 ίηδΙιΐιιΙαπΊ ΰο Ιιο-

νην τοΰάνΟρώπου ύπόθεσιν;Κα\ πάνυ μέν, ώάνθρωπε, ιηίηε (Ιϊ$ρυΐ3ΐίοηεπι 3ΐΐίηεηΙ? ΥηΚΙε νοί'Ο, Ιιοιικι,

διά τούτων μανΟάνομεν τδν τρόπον της τοϋ θεοϋ,

ώσπερ Εν τινι σώματι, έν τω κόσμω φανερώσεώς τε

κα\ άναδείςεως, και πώς κατά πρόβασιν ή ήμετέρα

φύσις τδ της Τριάδος έπέγνω μυστήριον. Συνελήφθη

γάρ ύπδ τοϋ σπόρου τοϋ πονηρού ώσπερ έν γαστρί

τινι της πλάνης ό άνθροιπος, έν σκοτεινοϊς χα\ έν

σκιά1 θανάτου καθήμενος · είτα είς φώς θεογνωσίας

ώσπερ νήπιος έν άρχή προερχόμενος, διά της τοϋ

νόμου χειραγωγίας έδείχθη έμψυχος, έπιγνοϋς τδν

Πατέρα κα\ θεδν έν έαυτψ μέν έχοντα, καθάπερ κα\

ή ψυχή, ένούσιον τδν Αόγον κα\ τδ Πνεύμα. Μή χω-

ροΰντα δέ τδν άνθρωπον διά πολλήν γνώμης άσθέ-

νειάν τε καΐ νηπιότητα τήν τοϋ λόγου κα\ τοϋ νοϋ

φανάρωσιν, Γνα μή είς πολυθεΐαν διά θεοσέβειας έξ-

ολισθήση, είτα τοϋ χρόνου προκόπτοντος έσοφίζετο

λοιπδν, ώσπερ νήπιον αύξανόμενον ή ήμετίρα τοϋ

κόσμου φύσις, καθάπερ άπδ ψυχής τίνος διδασχο-

εχ Ιιίδ ϊηίεΙΙίξϊηιυΒ, ςηο Ιιιηιίειη ρ30ΐο 8ε Οοιίδ, Ιβη-

ςιιβπι ίη εοΓρΟΓβ ςυοίίβηι, ίη ηιιιηϋο ηΐ3ηίΓε8(υηι

Γ8(1(Ιί(ΙεΓϋ 3ΐ(]ΐΐ8 ρΓ0<3ϊ<1βΓΪΙ, ςιοηιιβ τηΐίοηε ρείίε-

Ιεηΐϊπα ηβΙυΓβ ηο$ΐΓ3 ΓηγδΐΒΠϋηι ΤπηίΙβΙίβ β^ηο-

νεπί. ΕβΙ εηίηιοοηοβρίιΐδ νί δοπιϊηίδ ΐ'υ]ιΐ5ϋ.ιηι ηι»11

Ι3η(]ΐιαηι ίη υΐβτο ηυοάιιη ρΠΒνβηεαίίοηΙδ ηοπιο,

ϊη ΐεηεΙ}Γθδϊ$ ει ίη υιηϋΓβ ιηοηϊδ 8ϋ(Ιηη3 : αϊείικίϋ

εαηι ίη εο^ηίΐίοηίδ Οβί Ιυοβιη Ι3ηςπ3π) ίηΓιηβ *ϋ

ϊιιίΐΐο ρΓΟξΓεδβυδ 68881, ρεΓ Ιββίδ ύίΓβοΐίοηβηι «ηίιηα-

1«9 εΠβεΙϋδ βδΐ, εηπι ΡβίΓβιη ηο ΟευηΊ η^ποβεβΓίΗ,

ίη δε ηη'κίεηι 1>3ΐ>εηΙβηι, $ίευΐ εί 3πίηια, 8(ΐ!)9(3(ΐΐί3

εοη}υιιεΐυιη ΥβτΙ)υιη ει δρΪΓΪΙυιη. Ηοιηϊηοηι νβΓο,

ευηι ρΓορΙβΓ ηΐπιϊβηι ]υϋίοϋ ίηι1)εοϊ11ίΐηΐειιι ιιοη ο;ι-

ρβΓεί πιβηΊΓείΐΛΐίοηειη ν6ΐΊ>ί βΐ ηιεηΐϊδ, ηε βρβεϊι*

(Ιίνίηί εηΐΐϋδ ρΓθΐ3ΐ>βΓ6ΐιΐΓ ίη ιηυΙΙΟΓυπι (ΙεοΓυπιειιΙ-

Ιυηι, ΙεηιροΓβ ρΓΟΟβίΙβηΙο 8ηι<1ίβΙ)3ΐ Ι3η(]ΐΐ3ΐη ΐ π Γα ιι -

Ιιιίαιη ΟΓββοεηΙβηι 1ΐ3βο ηοδίΓβ ηιυη<]ί ηηΐιΐΓΒ, νοίιιί

μένη ύπδ θεοϋ και Πατρδς έπιγινώσχειν άμυδρώς, ρ »1> βηίηι» ςιιβιίβηι ε<1οεΐ3 3 ϋεοβΐ ΡβΙι-ε, υΐ οηδοητο

ώσπερ διά τίνων άσαφών ψελλισμάτων, τών προφη

τικών διδαγμάτων τήν πείραν, κα\ προφοράν, καΊ

έπιφάνειαν τοϋ ένουσίου κα\ άποκρύφου τοϋ Πατρδς

Αόγου. Μεθ' & ψελλίσματα, λέγω δή Μο>σαΐκά χαΐ

προφητικά τοϋ λόγου αινίγματα, προελθόντος τρα-

νώς καΐ ένάρθρως, ώσπερ έκ τίνων χειλέοιν τής

παρθενικής νηδύος τοϋ τελείου τοϋ θεοϋ Αόγου, γνω

ρίζει λοιπδν μετά τούτων καΐ διά τούτου τδ έντελές

πλήρωμα αύτής τδ τριαδικδν ή άνθρωπίνη τοϋ κό

σμου φύσις, ώσπερ νοϋν τινα δεξαμένη τδ Πνεύμα τδ

σγιον, ούκ έκ τών έκτδς μεταβατικώς έν αΰτή ένδη-

μήσαν, άλλ' έκ τών έντδς έαυτής, τουτέστι, τής ψυ-

εο^ηοδεοΓεΙ, ει νβΐηΐ βχ ςυίϋιΐδΐΙ.ιηι ιηίηιΐδ εΐ3Γίδ

Ι)3ΐ1)ϋΙίβηΙίδ 1ίη^ιΐ33 τοεϋ>υδ εχ ρΓορΙιείίείδ όοευηι«η-

Ιίδ εχίΐυηι ει ογΙιιπι αΐηυβ βρρβπιίοηοηι δυοδίηηΐί»-

Πδ εί οεευΐΐί Ρ»ΐΓίδ ΥογΙ)!. Ροδί (|ϋ38 1)»1Ι)ΐιΐίειιΐί$

τοοεδ, Μοδ3Ϊε3, ίηςιιαηι, ει ρΓορΙιεΙίε» νοιΊιί χιιί-

ξηΐ3ΐ3, ειιηι ρΓοιΙϋδδεί οΙβΓβ ιΗβηίπιΙιιΐε, Ιβη^Μη

εχ ΐ3ΐ)ϋδ (]υίΙ)υδΐΐ3ΐη οχ υΙΟΓΟ νίτςίηοο ρεΓΓεοΐιιιη

ΥεΓουιη Οι ι, Ιαιη ρεΓΓβεοιιι ΐΓΪρΙίοβιιι ρίοηίΐυιΐίηειιι

511.1111 ευηι ίβΐίδ, ει ρεΓ ίδίικί ηοΐ3ηι (ίείηεερδ οΛίοίΐ

ηυηΐ3η3 ηιηηϋί ιΐ3ΐυΓ3, ϋιιιιι Ι3ηαυ3ηι ηιεηίοηι ςιοηι-

< I ; < 1 1 1 δρίτΊΐιιηι δβηοΐιιηι εχοορίΐ, ηοη ηυβδί 3 ΓεΙ>ιΐ3

εχιοπιίδ ΐηηΐϊΐυ Γβοΐο ίη ε» (ΙϊνεΓίοηΙειη, βοιΐ οχ

»· 1 Οαι·. χιν, 15.
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ϊηΙεποΓίϋιΐδ βιιίδ μίΐΗίυιιδ, Ιιοο 681 »ιιίηι% βΐ νει-υί, Α χής κα*. τοΰ λίγου, ήγουν τοΰ Πατρός καν τοϋ Τίοΰ

αύτή φανερωΟέν, ού κτιστώς, οΰδ' έπεισάκτως, ούδ*βίνε ΡαΐΓΪδ ε( ΓίΙίί πΐ3ΐιϊΓβ8θΐυπ) ίρδί, ηοητεί οι·ε3ΐ3Β

ηιΟΓβ, ηοφιο 3ί1νειιΙίΙΪ0 πκηΙο, 3Κ]υβ υΐ γρμι ιΙϊμτμ

£βηβΠδ, 88ι1 εδδείΐΐίϋΐίΐιτ, βΧ Ϊ0Π313 ίρδίυδ βΐ 0011-

ηαΐυηϋ ΙινροδίϊΙίεβ εχδίδίεηΐία, οοη]υηεΐιιιη 8υϋ-

813Π1ΪΧ 811»; νειΊηιηι απίιηα ρΓούυεεηδ, εί δρίπΐυιιι

ρΓοΓιπιϋοιίϊ β]υ$ϋειη η3ΐυι*χ ουηι 8"3 ιηεηΐε [ηοη

(ΐιιοιΐ βιιίεηυβιη Ιι.έο βχδίδΐιιηΐ, ίη εοι·ροΓε νεΓβεΐιΐΓ,

8ϋ(1 ςυοίΐ εθ(Ιεπι ΙεπιροΓε ευηι ΊΙΙίδ εχδί8ΐ3ΐ, εΐ 8υ1>-

8ΐ»ιιΐΐ3} 8ΪΙ ειιιη ϊΐΐίβ εμίδα'επ)] ; 3ε νείιιΐί ςυθ(1(1;ιπι

εΟΓριΐδ 63, υ,ιυβ ίιιεοιροι°ε3 68(, ρατίεδ βιιαβ ίηεοΓ-

ροΓε3β ε( ίρ838 ε}υδ(1βυι δοευιτι πηΐυκε ηβηεηβ, 3

ςιιίυυδ Ιϊηηυαπι Γΐ£ΐιπ» ςιιί1)0δ(ΐ3ΐ]ΐ εχρπηιίΐυΓ εΐ

6ΐΤθΓΐΐ)3ΐιΐΓ 3ε εοηβΐίΙυίΙυΓ ϊ Πα, ςυχ οηιιιειη Γοπηπιιι

εΐ βρεείεπι εχεβαϊΐ, ςυ« Ιβηςυαιη Ιιβίίΐυιη ςυβπκΐβπι

άλλογενώς, άλλ' ούσιωδώς έχ της έμφυτου αύτής χαΐ

συμφυούς ύποστατιχής υπάρξεως ή ψυχή τον ένού-

σιον ούτής λόγον άποτίκτουσα, καν τδ δμοφυές αύτή

τοΰ νοΰ πνεΰμα προβάλλουσα , κοΛ ώσπερ τι σώμα ή

άσώματος τά συνασώματα αύτή μέλη συμφυή Εχουσα,

δ'.' ών ώσπερ τύπων χαρακτηρίζεται καν μορφοϋται

κα\ συνίσταται ή ϋπέρμορφήν καν σχήμα υπάρχουσα,

ώσπερ πνοήν σωματικήν τινα Εχουσα τδ πνεΰμα τοϋ

νοΰ, καν ώς ζωήν τδν σύζωον αύτή λόγον φέρουσα ■ ών

κατά στέρησιν ούτε είναι ούτε γνωρίζεσθαι ή κατ"

εικόνα καν όμοίωσιν θεοΰ ψυχή λογική κα\ νοερά δύ

ναται · δπως διά τούτων των έν αύτή μάθωμεν καΐ

παιδευθώμεν, ώςούτε Πατήρ, ουθ' Υϊδς προϋπήρχον

ΟΟΓρΟΓειιιιι 1ι»1>εΙ &ρϊ γϊΙιιιιι ιιιεηΐίδ, εΙΐ3η<ιυ3ηινίΐ3Π] Β τοΰ παναγίου Πνεύματος · άλλ' ώσπερ έπ\ της ψυχής

νβΓίιυιιι ουιη ϊρβ3 νίνεηδ, αιιίυυδ ρπν»ΐ3 ηεα,υε 6886,

ηεα,υε 3£ηοδθί αποβ 3(1 ίιιΐ3°ίηειιι ει δίιηίϋΐυιΐίιιεηι

ϋεί Γαεΐ3 εδί βιιίηιβ Γ3ΐίοιΐ3ΐίβ βίαυβ ίηΐεΐΐεείυ ρΓ%-

ύ\ΐΛ ροΐ68ΐ; ιι ι ηπιι'ιπιιη ρβΓ Ι)3βε, ςιιχ ίη ίρ&3 βυηΐ,

«Ιίβεβιιιυβ ει βΓϋϋίΒπιιΐΓ, ς ιιο ρβείο ηεα,υε Ρβίει· ηε-

αυβ Ρίΐΐυδ ηηΐε δαηείίίδίιηιιηι δρίηΐυιη βΧ8ΐίΐει-ίιιΐ ;

8β;1 ΐ]ΐιβιιΐ3(ΐ3(1ιηυ(1υιη ίη 3ηίηΐ3, δίπιυΙ 3ΐ(]υε »ηίηΐ3

ΓβΙίοηβΗδ, βίηιυΙ αυουυε ευηι ίρ$3, ψιχ ίη ϊρβα 6βΙ,

Γ3ΐίο βευ νοΓυιιηι, ει ρατίΐβΓ ευηι ίρδα νίνίΠευβ βρϊ-

ΓΪΙιμ, ςυίαυβ εοηδίίΐυεηό'ί βΐ εοπιρίεείβπϋ'ί νΐιη

ηβυεί : Ϊ13 βΐ δίιιιυΙ ηε Ρβίει·, δίηιυΙ εΐίαηι ϋευι

ΥβτΙίΐιηι ο ιι ιη ΡίίΓΟ , βίηιιιΐ α,υοηιιε δρίιίΐιΐδ ειιιιι

ΡίΙίο ει ΡηίΓε. 8ίη βυΐεπι (Ιίνίιΐίβ βΐ 8ερατ»8 Γ3ΐίο-

ηβιη 3ΐ> 3ηίιη3, ίΓΓ3ΐίοη3ΐί3 Ίείιιεερβ γομκιιιιΊ ηηίιιιβ

Ιιΐ3, υΐ βεΊΙίεεΙ βχ Ιιοο ο,ιιοιΐ 3(1 ίηιβςϊιιειη ϋεί ββΐ,

ίιιΐοΐΐί^ίβ Ιε, 8Ϊ ΰβαηΊ \εΓυυπι ηεςβΓίβ, (ϋχιτίδςυβ

ειιιη ϋεο βΐ ΡβίΓε ηοη εββε, ΓαΙίοηίδ εχρβπειη 3ε

ΙιεΙΙιιίηιιιη ρΓ*<ϋθ3ΐιΐΓϋΊΐι ϋειηη. 8Ί νεί'ο 8ρίΓίΐυιη 3

ά;^ ψυχή λογική, άμα σϋν αύτή 4 λίγος εν αυτή, καΐ

άμα, και συνάμα έν αύτή τδ πνεΰμα τδ ζωτικδν κα\

συστατικδν κα\ συμπληρωτικίν · ούτως άμα Πατήρ ,

άμα θεδς Λίγος σϋν ΠατρΊ, άμα ΥΊδς σϋν ΠατρΙ,

συνάμα τδ Πνεΰμα σϋν Πω κα\ Πατρί. Εί δέ χωρί

ζεις καΙ άποστερεϊς τδν λίγον έκ τής ψυχής, άλογός

σου λοιπδν ή ψυχή ■ ίνα διά τούτου τοΰ κατ' εικόνα

θεοΰ μάθης, ότι έάν άρνήση τδν θεδν Λόγον, λέγων

μή είναι σϋν τφ θεω καν ΠατρΙ, άλογον λοιπδν και

κτηνιόδη κηρύττεις τδν θεόν · καν έάν χωρίσης τδ

Πνεΰμα έκ τοΰ θεοΰ, νεκρδν λοιπόν τινα καν οΰ ζώντα

λέγεις θεόν · εί φιλοσοφείν περν τοΰ κατ' εικόνα καν

όμοίωσιν θεοΰ ρούλει, ούτω φιλοσόφησον, ούκ έκ τών

έκτδς, άλλ' έκ τών έντός σου τδν κρυπτδν θεδν γνώ-

ρι σον έκ τής έν σον τριάδος , τήν Τριάδα έπίγνωθι

δι" ένυποστάτων πραγμάτων ΰπέρ γάρ πάσαν αλλην

νομικήν καν γραφικήν μαρτυρίαν βεβαιότερα αύτη

καν πιστοτέρα.

ϋεο δ6]υηχ6Π8, Ιυηι Γιεη ιιΐ ηιοΓίιιυιη ηυειηιίαιιι, ιιοη νίνειιίεηι »δδ6Γ3δ Οεοιη; δί ρ1Γι1θ8ορη3ΓΪ (1ε εο, ηιιιχΐ

βδΐ 30* Ίιιΐ3§ίηεηι βΐ δίπιίΐίΐυϋίηειη Πει, τοίιιεηδ, Ϊ13 ρηίΙθ8ορΗ3Γε, ηοη βχ τεϋυ» 6χΐ6ΓΪ0Γί1>υ8, βεά εχ ϋ$

ςοοβ ΐηΐΓί Ιβ8ΐιη(, Πευηι βΐιιΐίΐυιη ιίυϊ εοςηίΐυιιι Γειίιΐε εχεβ ςυ* ίη Ιείρβο εδί ΐΓΐηίΙιιΙβ, ΤιίηίΐΛίβιη

3^πο8εε εχ Γουιΐδ ίη Ιβ εχδίδίεηΐίϋυδ : Ιιοο ηυίρρε <ιυονΐ8 αΐϊο εχ 1ε£;ε3υΙ 8εηρ1υΐ3 ρειίΐο ΓίΓΐηΊϋδ εβι &ε

ΓιΊε (Ιί^ηίιΐδ ΙεδΙίηιοηίιιηι. ,

Είειιίιιι ηαηο ιιη:ιιη ου εαιίδβηι Ιβΐβ αηίιηαΐ οοη-

(Ιίιΐίΐ ϋειίδ : (|υ3ΐιι1υ(|υίι1ειη ίη ηιυηάΌ ρΓχϋίεβιι-

(Ιιιηι εΓ3ΐ πΐ}'8ΐβΐ'ίυπι ΤιίιιίΐίΙίδ αάίο εχρΙίεαίυ ϋϋ*

(ΙείΙε, (|ΐιοιΙ(ΐιιε εοηιρΓεΙιεηιΙΊ ηοιι ροΐεδί , ιιΐ ίιι

ιείρβο 1ΐ3ΐ)βιΐ8, ηιιί αά ίηιη^ίηειιι 8Ϊηιί1ίΐυϋίηεηιςιιβ

Διά γάρ ταύτην χα\ μόνην τήν αίτίαν τοιούτον

ζώον ό θεδς κατεσχεύασεν, έπειδή έμελλεν έν κόσμω

κηρυχβήνσι τδ τής άγιας Τριάδος μυστήριον,ώς δυσ-

ερμήνευτόν τεκαν άκατάληπτον ?να έχηςένέαυτύ

ό κατ' είκόνα καν όμοίωσιν θεοΰ, τήν εικόνα καν

ϋβί ΟΤΜίαΐ εβ, ίηκι^ίιιεηι εί δίηιίΐίΐυϋίιιειη εί ΙΙ^ιι- Ο όμοίωσιν καν τοϋς τύπους καν τά παραδείγματα τής

Γ33 βΐ εχβιιιρία δΐιηι ΐχ Τΐ'ίηίΐ3ΐί8 : υΐ ευηι οευΐοδ

3ΐΙ 3ΐιίιηχ εοηϋίιίοηεπΊ εοηνεΓίετίδ, ίιοη ]βιη 3ηι-

ρΐίηδ ίη Ίι.Λ'δΙοπο Τιίιιίΐ31Ϊ8 3ΐιιΙιΊ|<3δ (Ιίδριιίεδνε ,

ιιεαυβ ιΙίι·3δ βπιρίίιΐδ, ει ευτίοδβ δεηιίεΓΪδ ίη Ιι.ιιε

*βΗηΐ δί Τγϊιιϊ(:ι8 εδί ϋευδ, (]ΐιοηιθ(1ι) εδί ιιιιίΐ3$?

δί νεΓΟ υηιΐδ εδί, ιιΐ (ΗείιιΐΓ, ηυοιηοιίοεδί Τηιιϊΐ3β?

ει 6Ϊ ΡίΙίιΐδ εδί ΥβΓυυπι, ςποπιοϋο Γκίί ρηΐκδΐ υΐ

ιιοη πιίηυδ ηυοιη ςεηίΐΟΓ ρηιίεδ ρΓίηείρίο ε3Γβ3ΐ?

βΐ βχ ΡβίΓβ εδί δρίι ίιυδ, ηυοηιοοΌ ηοη 6*1 ^εηίΐηδ,

δεά ρΓοεεϋρη8? 3υΙ ιιιηιιη ρΓίυδ ρΓοϋηχίι Ρ3ΐεΓ,

ΡίΙίυπι 3η δρίΓίΐυπι ? 8ί νεΓΟ υίπιηιςυε βίιηυΙ, 3ΐι

ΙΊ'3ΐεΓηΐΐ38 Πείΐ3ΐίδ εί ^οιΐιΐιιοι ιιιιι ρ»Πιι$ 681 ίη

Τι·ίηίΙοΙβ? ηιιο νεΓΟ ραείο ίη ίηεοΓροΓείδ, ει ίηιηιο-

1)Ί1ίΐ)υ$, ει ίιιιιιιυΙβΙιΊΙίϋιΐί ςεηεΓ3ΐίοηίί ει ρΓοεεδδίο-

άγίας Τριάδος ■ ίνα είς τήν είκόνα τής ψυχικής κατα

σκευής βλέπων μηχέτι διστάσης έν τφ τριαδιχψ μυ-

στηρίω· μηχέτι είπης καν περιεργάζη λέγων Εί

Τριάς έστιν ό θεδς, πώς έστι μονάς ; εί δέ εΤς έστιν,

ώς λέγεται, πώς Τριάς; καν εί Υιός έστιν ό Λόγος,

πώς γέννημα δυνατδν είναι συνάναρχον τώγεννήτορι ;

καν εί έκ Πατρός έστι τδ Πνεΰμα, πώς ούκ Ιστι γεν-

νητδν, άλλ' έκπορευτόν ; ή ποΤον προήγαγεν δ Πατήρ ■

πρότερον, τδν Υϊδν ή τδ Πνεΰμα ; Εί δέ τά άμφίιιρα

άμα, άρα άν άδελφοθεΐα καν διδυμοτοκία έστίν έν τή

Τριάδι ; πώς δέ καν διαγνωσόμεΟα έπν τών άσωμάτων

καν άκινήτων καν άμεταστάτων τδ διάφορον γεννή

σεως καν έκπορεύσεως ; πώς δέ καν δυνατδν όμόδοξον

είναι τδ γέννημα τω γεννήτορι ; Οέλων δέ ίρα τέτο-
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χ«ν4Πατήρ ή μή θίλων ; Τίς δέ 4 μάρτυς, ότι μι3ς Α ηίδ £ΐίνοΓδί(3ΐβηι ύίςηοδεεηπίδ ϊ ςυο ϊΐβσι ρηείο

ΠβΓΪ ροΐββΐ, υΙ εβάεπι <]Ϊ£ηί(»(β βε ρίοπα $Ίι ρΓο-

Ιββ π»3 8βηϊΙθΓ? 3ΐι νβΓο νοΙβηβ^εηιιίΐΡβίβΓ, :ιη ηο-

ούσίας 4 Πατήρ, κα\ 6 Υίδς, και τδ Πνεϋμα; χα\ εί

τελεία ύπόστασίς έστιν ό θεδς χαΧ Πατήρ, καΐ εί

τελεία ύπόστασις ό Λίγος τοϋ θεοϋ, καΐ ε! τελεία

πάλιν ύπόστασις τδ Πνεΰμα τοϋ θεοΰ, τίς μή λέγει

δτιχαϊόνοΰς τοϋ θεοϋ ούκ ϊστιν άλλη ύπόστασις θεία

θεοΰ, καΐ 4 βραχίωνάλλο; θεδς, καΐ ύπόστασις θεοΰ

έτερα 4 δάκτυλος ; 4μοίως καΐ ή δεξιά καΐ τά λοιπά

πάντα τά λεγόμενα μέλη θεοΰ έν τή θεία Γραφή ; "Ινα

μή τοίνυν ταΰτα λέγης χαΐ διαλογί^η, εις άπερ οί

α!ρετικο\ προσκόψαντες κα\ λογισάμενοι έπεσον,

έποίησέ σε 4 θεδς κατ' εικόνα χαΐ όμοίωσιν της έαυ-

τοϋ τριαδικής υπάρξεως, τριάδα τινά τυπικήν 4μοού-

σιον μονάδα γνωριζομένην, έν § καλώς άποβλέπων,

καλώς ώς έν έσόπτρψ τινί καΐ τύπω εύ ρήσεις πάντα

Ιρηδ ? 0ϋΪ9 ρΟΓΓΟ (68118 691 Ι1Ι1ΪΙ18 6886 81108(30(1%

ΡβίΓβπι ει Ρίΐϊυπι βΐ δρίΐΊΐιιη ββηοΐυιη ? βΐ »\ ρβτ-

Γβοί» β8ΐ διίοβίδίβηίίβ Οίοι βΐ Ρ»ΙβΓ, βΐ 8ϊ ρβιΐβεΐα

8υο$ί8ΐεη(Ϊ3 ββΐ ΥβιΊιιιηι ΠβΊ, εί δί ρει·(εεΐ3 ΓΐΐΓβιιβ

681 8(ΐ1>8Ϊ8ΙβηΐΪ8 δρΪΓΪΙυβ Οβϊ, ι)υΪ8 ηοη όϊχβΓΪΙ ηιεη-

(6ιώ ϋεϊ ηοη 6886 31Ϊ3Π1 δΐιΐΐδίβίεηΐίαπι ϋεί (ΙίνΊηαπι,

ει 0Γ3ΐ:ΙιΊυιιι 3Γι υη ϋευπι, ε( 8ΐιΙ)8Ϊ8ΐβηιί&πι ϋεϊ »Ι-

(εΓ3ηι (ΙΊ^ίΐυιη ? ρβι-'ι Γ3(ϊοηβ ψιοφιβ (ΙβχΙβΜπι, ει

ι^Ηφια οπ)ηϊ* ςρ» ϊη Ββεπβ Ιίΐίεπβ Οβί ηιοηι1)Γα

πιοηιοΓπηΙυΓ ? υΐ ΊξϊΙυτ ίδ(3 ηοη Ηΐεηβ 3ε δοπηοοί-

ηβπβ, ίη ςυ« ηχτεΐΐεί οΟεικΙεπίεβ ει Γαΐίοοϊηβηίοκ

Ιαρδί δυηΐ, 3(1 ίηΐ3£ίηεηι ει δίιηίΐίΐιιιϋηεπι ίπη# δυ;β

τά περ\ θεοΰ εύσεβώς κηρυττόμενα · λέγω δή τδ εχδίδίεηΐίχ 16 0Γ83νίί Οειίδ, 1ίςιΐΓ3ΐ3Πΐ φίαπιιίαιπ

τριαδικδν των υποστάσεων, τδ μοναδικδν της φύσεως,

τδ σύγχρονον, τδ άδιαίρετον, τδ άκατάληπτον, τδ

άσχημάτιστον, τδ άθεώρητον, τδ άγέννητον, τδ γεν-

νητδν, τδ έκπορευτδν,τδ δημιουργικδν, τδ προνοητι-

κδν, τδ κριτικδν, τδ άψηλάφητον, τδ άσώματον, τδ

άφθαρτον, τδ Ανώλεθρον, τδ άΟάνατον, τδ αίώνιον, τδ

άνερμήνευτον, τδ ώραιότατον, καΐ συντόμως είπεϊν,

πάντων των έν τη θεότητι λεγομένων εϋσεβώς, τους

τύπους καΐ τάς εικόνας, και τά άποσκιάσματα εύρή-

σεις έν τή ψυχή σου σκιαγραφούμενα. Κα\ διάτοΰτο

εΓρηται ύπδ τοΰ θεοΰ τδ , Ποιήσωμεν ΰνθρωηογ

χατ1 είκδνα ήμετέραν, χαΐ καθ* όμοίωσιτ.

Ιηηίΐ3ΐεηι εοη8υο8ΐ3ΐιΐί3ΐειιι υιιίιβιεπι ιτιαηΊΓβδίΒ-

(3ΐιι, ίη ηυ3ΐη ίηΐυοηδ, ΐηηψι.'ΐιη ίη βρεειιΐο »ε Γΐ£υι*3

ςιι;κ1:ιιιι ορίίηιε ςυχευηςιιε ϋβ ΰβο ρΓ%(1ίε3η(υΓ,

ΐηνεηίεδ, δΐιΐΐδίδίεηίίβπιιη ιιίηιίπιηι δίνε ρεΓβοη»-

πιηι (Γίηί(3(επι, ε( ηηίοίειιι πΒΛυηβ, ε( ςυο<1 οεςιιη-

1ε8 8ϊη( ΙβιηροΓβ, > 1 1 1 < >< 1 ίη νίδί1)ίΙβ5, ςυοϋ ΐηΓοηψΓβ-

ηειΐ8ίηίΐ68, ςυοιΐ είΓιη^ΐ ηοηρο88ίη(, ηεηιιεΒρβείβΓΪ,

ίίοπιηιιβ υ( 3ΙΪ3 ϊΒφβηίΐα βί(, αΐϊα μι'ΐιίΐη, 3ΐί3 ρΓο-

εειίεηβ, ίΐεηιςυβ νίηι εΓεαηιΙΊ ΙιαΙ>ε3ηΙ, ρΓον'κΙεηίϊη:

ινπιιιι εί ]ικϋί;ιπι1ί ΓβευΙΙαΙεηι, εοηίΓεεΙβΓΪ ηοη ρη8-

8ΪΙ11, εΟΓρΟΓβ- 63Γ63ΠΙ, εΟΓΓυρΙίοηίδ 6\ρι>Γΐ»·8 δίΐ.Ι

ε( ίηΙοΓίιιΐδ, ίιηηΐ0Γ(:ιΙυ$ εί χίεηιχ, ηεςιιβ εχρΙίε.ιι-Ί

ρο88ΐη(, ε( ρτ868ΐ3ηΐί88Ϊιηχ δίηΐ ριιίεΐιηΐυιΐίηε, ηκιιιε υ( ρβυείδ ευπψΙεεΟΓ, οηιηίυηι, ςυ33 ϊη Οϊνίηί-

Ιη(ε Γ68 ρίβ (ΙίειιηίυΓ, ϋ^υΐ'38 βϊ Ίηιβξίηεβ α1ΐ|υβ ηιΙυηιΙΐΓϋΙ;» Ιϊηεϊηιειιΐ» ϊη ηηϊιη» ίΐα ϋερϊεΐα εοιηρε-

πββ : 3(ςυε ίάείΓεο άίεΐαηι ε$1 3 Οεο : Ραάαιηιΐί Ιιοηιϊηβηι αά ίιηαφιηαη εί αά (χηίΐίΐυάίηΐηι ηοιίτατη.

Άλλά ταΰτα οί αιρετικοί κα\ ο'ι νΰν άπιστοι ούκ £

έγνωσαν, ούδέ διενοήθησαν. Εί γάρ καλώς τδ κατ' ει

κόνα καΐ δμοίωσιν άνθρωπου έσκόπησαν, ούκ αν περ\

τδ μυστήριον τδ τριαδικδν έδίστασαν, ούκ άν φυσι-

καΐς άποδείξεσι τδ ΰπέρ φύσιν ύπέβαλον. Οϋκ άν

έσκοτίσθησαν λέγοντες, άδύνατον εΐναι θεδν τρισ-

υπόστατον Τριάδα. Εί τδ κατ' εικόνα έαυτού ϊμαθεν

Άρειος, ούκ άν έτεροούσιον τοΰ Πατρδς τδν Αόγον

έδίδαξεν. Ε! τδ κατ* εικόνα εϋσεβώς έσκόπησε Μακε

δόνιος, ούκ άν κτίσμα τδ Πνεΰμα τδ άγιον έφασκεν *

άλλά τυφλωθέντες ταύτα πεπόνθασι τοις Ινδον έν τφ

κόλπω έαυτών τδν μαργαρίτην Ιχουσι, τούτον δε άγνο-

οΰσι, κα\ έν τή άβύσσψ αύτδν πλανώμενοι έπιζητοΰ-

σιν. "Οραγοϋν ίτι ού μόνον έν πράγμασι τυπικώς τδ

κατ' εικόνα θεοϋ ήμετέρα ψυχή κέκτηται, τυπικώί

λέγω, ούκ ίσοφυώς. Πώς δέ τοϋτο ; Εύθέως τδ λεγό- ϋ

μενον ποιήσω σαφές. Άπερίγραπτον είναι τδν θεδν

Πατέρα, όμοίως καΐ τδν Γίδν και τδ άγιον Πνεΰμα

Ίϊΐστεύομεν · διδ ώς άπέριόριστοι φεραλλήλους κα\

άλληλενδέτους και τάς οικείας προσηγορίας έχουσιν.

Έπάν γάρ όνομάση Πατέρα, πρόδηλον ότι Υίοΰ αύτοϋ

τίνος έμήνυσεν έμφασιν. Πώς γάρ άν χαΧ κληθήσεται

Πατήρ μή γνωριζομένου Υίοΰ ; Ωσαύτως χαΧ έπάν

βίπη Πνεΰμα, θεδν έδήλωσε · Πνεύμα γάρ ό θεός,

ώς φησιν ή Γραφή. Είτα έλθέ άπδ ταύτης της άγιας

Τριάδος έπ\ τήν εικόνα αύτής, τήν έν ήμΐν λέγω Ινδον

ύπά^χουσαν τριάδα, κα\ 6ψει κα\ τάς τρεις προσηγο-

ΥεΓαηι 1)»ε Ιΐ86Γ61ίεϊ 3ΐ(]ΐιβ Ιιιΐ]°ιΐ8 (ειηρθΓΪ8 ϊηΠ-

(ΙεΙεβ ηεδεΪ6ηιη( ηεΐ|ΐιε ίιιΙεΙΙεχεΓυη(. Νβιη βί ίΐΐυιΐ,

αά ίηΐ3^ίηεηι ε( «ϊηιίΐίΐιιαίηειη, πΐβ εοηβϊιΙεΓαδδεηΐ,

ϊη πΐ)'5(εΐ'ίο Τηηϊ(3(Ϊ3 ηοη Ιιχδίΐ3δδβη(, ηεηηβ ρΐιν-

δίείδ (Ιεηιοη8(ΐ'3(ίοηίΙιυδ Ίά ςιιοιΐ ιΐ3ΐυι-»ηι δΐιρεΓ»(

δυ1)]ΐεϊδ8εη( : ηοη οοΐι'.ιε1)Γ3(ί 85δεη( ϋϊεεηΐεδ, ΡίεΓΪ

ηοη ροΐβδί υΐ Οειίδ ίη Ιπΐιυδ ρεΓβοηΐδ 8ΪΙ Τπη'ιΐΛδ.

8ϊ ςιιοά ίη δε εΓ3ΐ 3(1 ίηιβ^ϊηβηι εο^ηονϊϊδεί ΑΓΪυβ,

άϊνεΓδίε 3 ΡβίΓβ 5υ1)8ΐ3ηιία2 ΥβΓΐ)υηι εβδε ηοη άο-

ειιΪ886(. 8ί ίΙΙυϋ, αά ϊηιβξίηεηι, ρίβ εοηβίϋβΓβδδεί

Μ3εε<Ιοηίιΐδ, ηυηηιιβιη δρίΓίΐυιη δβηείυπι εΓεβίιΐΓ.πηι

6686 οΊχίδβεΙ : ίβά βχεχεαίί ηοη ,ίΠιογ «ιιιιΐ βΟβεΐί,

αίςυβ ίΐϋ ηυί ίη δίηα ιιι:ΐΓ^3ΓίΙυιιι ΙιαυεηΙ, ίρβηηι

αιι(εηι ηοη ηονβΓυη( , ε( ίη ρΓοίηιΐιΙο πιβΓί ν3£3ηϋο

ρβΓςυίτυηΙ. ΑηίιηίιΙνοΓίβ ϊ^ϊΙιΐΓ, υ( ηοη ηιοάΌ ίιι

Γευιΐδ δεειιηιΐυηι Π^υΐ'αηι βηίηιβ ηθ8ΐΓ3 Οεί ίηια-

^ίηεηι ίη 66 εχρΓβ88»ιη Ιιαίιεβΐ, βεευηύιιηι Γι^ϋ-

Γ3ΐιι, ίηΐ]ΐ)3ΐιι, ηοη αά «φα\\(Λΐ6ία ηϊΐυιχ. Οβο

νβΓΟ ί(1 ρβείο ? ϋοιιΐίηυο Ία" , ο,υοιΐ (Ιίχί, ιΐεεί.ι-

Γ3ΐ)0. ΙιιείΓειιηίδει ίμΐιιιη εβ58 Οεαπι ΡαΐΓβοι , ρβ-

ΓΪΙεΓΟ,υβ Είΐίϋΐιι ε( 8ρίη(υηι 83ηε(ιιιη εΓεϋίηιυβ :

<]Η3ρΓθρΐεΓ υ( ίηΩηίιί τεΐ3(38 ϊηΐβΓ βε 30 ηιιι-

ΐιιο 116X33 ε( ρΓορη38 η3υβη( 3ρρε1<3ΐίοηβδ. 111)1

εηίπι ςυίδ Ραΐτβα) ηοιηίηίτβΓίί, οογΙοπι υΐιηηβ

881 ευηι ΡίΙίί 6υ]υ6ρίαηι 8Ϊ(;ηίΓιε3ΐίοηειτι ίηΐυΐίδδβ.

ΟυοηιοιΙο εηίηι ΡαΐβΓ αρρεΙΙαοίίυΓ ηίβί Ρΐΐϊιιβ υΐϊαιτι

ίηΐε11ί£3(ιΐΓ ? Ραη ΓαΙίοηβ υυί (ϋχεπ( δρίΓϊΐϋπι,
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ϋβυιιι ίηιΐίεβνίι : 5ρΙήΙα$ βηίηι εχΐ ϋειΐ! **, ιιΐ ίη-

α,ιιίΐ δοπρΙιΐΓ.Ί. ΡΓο^ΓβιΙβΓβιΙβίηάββΙ) !ΐ3€5:ιηοια Τπ-

ηϊιαΐ63(Ι ρ]υ3 ίιηβςίηεηι, ΐΓίηίΐαίβηι, ίηηυ»πι, ςυ* ίιι

ΙΙΟ&ίββδΙ ίηΙΜβ 0X818101)9, 3ΐ(|ΙΙ6 ίΐ3 ΐΓβδ Ο,ΠΟφΙβ ίρδίϋί

βρροΙΙαίϊοιιββ ϊηΐβΓ κ ΓβΙαιβββΙ υηΙΐββιΙβρΓβΙιβικΙββ.

ϋιιιη βηίηι αΊιβηβ βηίηιβιη ΓηΐίοηαΙοιτι βο γποπΙο

ρΓ3?ι!ίΐ3ΐη, νίίΐεΐϊοεί ει ΓβΙίοηεηι ει πιεηΐβπι βϊβηί-

Ποαβίί, ουιηςυβ Γβιίοηεηι ηοιηϊ πητΐβ, οπιηίηο βΐίηηι

ηηίΐΡίιπι Γ3ΐίοιΐ3ΐεπι, ηυ3? 1ιυ]ιιβ 681 £εηΐΐι·ίχ, ιικίϊ-

ε»$Γι ; ΒΪίηίΙίΐβΓ εΐ υΜ ηιεηΐεηι (Ιίχβηδ, ρΙ»ηβ εΐίβηι

ηιιίιι·3ΐη ει Γ3ΐίοηβιιι δίξηίΠεβδίϊ. ϋυ{ιΐ8 εηΐιτιβίίο-

ηιιίη επί ηιεηβ, ηίβί οηϊιη» εΐ Γ3ΐίοη'ΐ5 ? Λΐηυβ \Α·

•'.Ίγοο ίϊειιΐ ΓοΙαΙηηι εΐ ββε ηιηΐιιο ρεηϋβηΐεπι ΙιαΙιοηΙ

αρρβΠβΐίοπειη, ί(3 εοιιιπιυηειη ε( ίηθίνί(1η»ιη Ιιη-

ΙιοηΙ βίδβηΐίβίβηι είίίοαοίΐίΐεηι. Ιΐιια βηίηι ει βϊιιιϊΐϊβ

ΡβίΓΪβ εΐ Ρϋίί εΐ 8ρίπΙιΐ3 ββηειϊ εΙΓιο3είΐ3δ, υη»

νίτΐυβ. ιιπ3 ροΐβιιΐία, ιιηα νοΙιιη(38, υπ3 ββηΐεηΐ'ιβ.

Οιΐ3Χ·υηΐ](ΐβ δίηϋκίοιη Γοεβπΐ ΡαΙβι·, ίιιϋΊνυΙβυδ εο-

ορβΓβίοΓ 881 ει Ρϋϊϋδ ; εΐ π,υχευηιμιβ ρβιΐεεβηΐ

ΡϊΙΙιιβ αυΐ δρϊηΐιιβ βαηείυβ, οπιηίηο εοορβηίαΓ

ίηα'ϊνίδο ΡβΙβι· ; ηβ(|ΐιβ ειΓιηΊ Ρίΐίιΐδ βΐηβ ΡαίΓε »

8β ϊρδο ροι· 8β 8θΙιΐ5 ψΜ ΓβείΙ, ηεο,ιιβ ηΙΙο ηιοϋο

ΡβίβΓ 8Ϊηβ ΓΐΠο ει δρΪΓΪΐα 83ηειο, ιιεε πιγ*ιι3 5ρί-

πΐυβ βΐηβ Ρϋίο οι ΡϋΐΓβ η,ιικΙρίαηι ορβΓαίιΐΓ. Α§β

ηυηε ιΐείηεβρδ 3ΐ> βχβηιρΐ3ΓΪΙ)υ3 3ά εΙΙίξϊεπι, ςιι*

β&Ι 30* ίιηβ^ίηβηι 81 δίιηϋίΐυύίηεηι ϋβί ίη «ηίιικι

ιΐ03ΐΓ3, Ιβ εοηνοΓίε, Ιυπιςυβ ιιηβπι 3ε βϊπιϊίοιτι ίη

ηοΜδ ορβΓΒΐίοηβιη νϊιΐβοίδ. Νβηι ηβε ηιιϊιηα βϊηο

Γβΐΐοηε π,ιιΐ<1 ρηεδίηΐ, ηεπ,υβ βΐηβ 3ηίηΐ3 μΙιλ, ηεηπβ

3(Ιεο ηιεηβ ηίΓδίΐδ δίηβ 3ηίηΐ3 βΐ ΓβΓιοηβ βοΐβ ηυϊ<]

εχδβςυίΙιΐΓ : φιοιΙ ε]ιΐδ(1ειη ιιηΙιι γβο δίιιιιιίςυβ ηβίβιιι

3ο (1ενΊηεΐ3ηι Ιΐ3ΐ)83ηΙ ίηίοτ δε εοιηηιυηειη νίι-ΙυΙβηι

ει εΠΊεπείΙβΙβιη, ςιιχ β«1 3<1 ϊη>3§ίηειη βΐ ΜηιίΙιΙιι-

ιϋηεηι Οοϊ. Οικκΐ βί ηιίηί οί)}ίεί3δ, ηίΐιίΐ ρετ δβ βη'ι-

1113 II* .1 1)81 1 Μ 6 (ΌΙ'ροΐβ 0ρβΓ3ΓΪ, ]3ΠΙ ί<] Π03 ψ10(|ΙΙβ

βηΐε (Ιίχίηιυδ : ίη Ιιοο ηίιηίπιηι ίιΙ.ιιιι βΙΙβη Γλ-

α»η»ά ίπΐ3£ίηειη ει δίηιϋίΐυιΐίηβηι ρβΓ ΠΜίβηβιη

β·ιΙ)]βεΐ3ΐη οευΐίβ ΓαειιΙοΐεδ Μΐ33 ι1επιοη$ΐΓ>Γβ , ςυ*

8ΐι1> 3δρεε1ιιπι ηοη εηιΐιιηΐ ; Ι3ΐηβΐδί εαηι 3 εοτροΓε-

δ(*ρ3Γ3ΐ3 881 ηθΙυΓ3 δΙΙ3 ρΐΙΓ3 3ΠΪηΐα 81 3Ι|Ι)813Ι11Ϊ3 ,

Ιιπη ηιβχίπιβ 3<1 ρβτβρίοίβηύυιη ηΙοιιμ ει δίπιρίβχ

οι 38«1»13 ΙιιοκϋοΓφίο ίηνεηΐ* , νεπηβ αιΐ ϊιιιαςίηβιη

<Ί δίηαΠΊΐυιΙίηεηι Οοϊ ΓβεΚι 3ρρεΙΐ3ΓΪ ροΐβδί ει εδδβ.

Οχοά δί 83, ηυ» (Ιίεΐα βυηΐ, υΐ εοη]ίεεΓε Ιίεβΐ,

ΙΓΓΪίΙβίΙΙ 3(]ν8Γ33ΠΙΙ3 , (]ΙΙ0ΐ1 ΙΓ08 84ΐΙ)δίδΐ8ηΙΪ33 νβΙ

ριτδοηβδ ρΓορΗβ βΐΐδοΐυΐβδ βί ρβΗεείβδ ίη βηίηι»

8(1 ίρηυβίίίαιεηι δ»ιιε1ίδδίπΐ3> ΤΓΪηίΙβΙίδ ηοη άειηοη-

βίΓΑνεηιηιΐδ , άίδεαΐ δΐοΙί<1»3 ϋΐβ ηοδΐΓ3ΐη βηίηιβηη

3(1 ίιηβ^ϊηβηι ςαηηκίβηι Ι.νρίοηκι β&δβ Γβείβιη, ηοη

:ι<1 χΐ|υ3ΐίΐ3ΐειη δβηοΐχ ΤηηίΙβίίδ, ςιιίιι βΐϊαπι εΐ ίη

0ίνίηίΐ3ΐε , ηίβΐ ΓοΓίβ ηίηιίδ ίηδοίβηδ δίΐ (ΙίοβΓβ ,

(ΜιΙίΗΟΐίοηβαι ηιιβπκΐηηι ΙοεβΙβηΊ εΐ 3δ3Ϊ§η3ΐ3ηι Λ\·

Μ3ηΐ>3πι 3 8β ίηνίεεπι ΙιβΙιεΓε ΡαΐΓβηι 3 ΡίΙίο , εΐ

ί^ρίπίαιη 83ηεΐυιη εχ ίρβο : ηε ρΓ3>ΙβΓ83δ ηυε εΐίβπ»

μιΙ δϊιηίΙΊακΙΊηεηι Ιυβηι ουπι ϋεί ίηιπ^ίηε εχρίίεβη-

(Ιαηι, η 110*1 , ίικιυβιη,βγ ηαε εοι ρθΓ3ΐί υογΙ»ϊ εχ 1:ώπδ

μεηεΓ.ιΐιοηε τΪΓΐιιβ ει δβρίοηΐίΐ βί ρηηΐεηΐΐη , εΐ

ρίας αύτής φεραλλήλους χαΐ ήνωμένας ύπαρχσύασ.ς.

Έπάν γάρ εΓττης ψυχήν λογιχήν χαΐ νοερβν. ϊ&δτ,λον

δτι χα'ι λόγον χαΐ νοϋνέσήμιχνας · χο\ έπάν όνομό(Π}ς

λΐγον, πάντως δ-ι χα\ τήν λογιχήν ψυχήν τήν τούτου

γεννητικών έδήλωσας. Όυούτως χαΐ έπάν εΓπης νοΰν,

έκ παντ6ς τρόπου δτι καΛ τήν ψυχήν και τον λογον

έδήλακίαί. Τίνος γάρ κα\ Ιστοί νοΰς εί μή ψυχής κοΛ

λ<5γου ; Διά δή τοΰτο ωαπερ φεράλληλον χαΐ άλληλέν-

δετον Ιχουσιτήν προσηγορίαν, οδτω κοινήν χαΐ άδια(-

ρετον ϊχουσι κοΛ τήν ουσιώδη ένέργειαν. Μία γάρ

χα\ όμοια ή ένίργεια Πατρός, χα\ Τίοΰ, κα\ άγιου

Πνεύματος, μία ίσχϋς, κα\ μίαδύναμις, μία θέλησις,

μία γνώμη. "Οσα γάρ αν πράττοι ό Πατήρ, άχώρι-

στός έστι χαΐ συμπράκτωρ καΐ ό Υίδς · καΙ οβα άν

έπιτελή 4 Υίος, ή το τανάγιον Πνεϋμα, συνεργεί

πάντως άδιαιρετως 6 Πατήρ· ούδέ γάρ 6 Τίδς δίχα

Πατρός άφ' έαυτοΰ καθ' έαυτον ποιεί τι, ουδέ 6 Πα

τήρ πάντως χωρ;ς τοΰ Τίοΰ χα'ι τοΰ Πνεύματος,

οδτε πάλιν τδ Πνεύμα άνευ τοΰ Τίοΰ κα\ Πατρδς έρ-

γάζεταί τι. Δεΰρο λοιπδν πάλιν άπδ των πρ<ι»τοτΰπΐϋν

Ιπ\ τδν τύπον τδν κατ' είκόνα θεού κα\ χαΟ' δμοί(ο-

σιν τδν τής ήμετίρας ψυχής, και δψει μίαν χα\ δμοίαν

τήν ένέργειαν έν ήμϊν. Ούτε γάρ ή ψυχή δίχα λόγου

έπιτελεΐ τι, οδτε ό λόγος δίχα ψυχής, οδτε μήν ό νοΰς

πάλιν καθ' έαυτον χωρ\ς τής ψυχής κα\ τοΰ λόγου

κατεργάζεται τι, διά τήν όμοφυή κα\ συμφυή καΙ

άλληλένδετον αύτών κοινήν δύναμίν τε κα\ ένέργε.αν.

τήν κατ' είκόνα χα\ όμοίωσιν θεοΰ. Ε! δέ λέγεις μοι,

δτι ούδέν καθ' έαυτήν ένεργεϊ ή ψυχή χωρίς τοΰ σοι-

ματος, ήδη τοΰτο καΙ ήμεΐς προειρήκαμεν, δτι χα\

έν τούτω κατ' είκόνα καΙ καθ' όμοίωσιν ούσα διά τϊ;ς

ύλης όρωμένηςτάς άοράτους αύτής δείκνυσι δυνάμεις·

πλήν ίΐτ: κα\ χωριζομένη τοΰ σώματος ή κατά φΰσνν

καθαρά ψυχή κα\ ούσία, τότε μάλιστα διορατικωτέρα

και άπλή, και άπαρενόχλητος, κα\ φωτεινοτέρα ευρι

σκομένη, κατ' είκόνα χα\ καθ" όμοίωσιν θεοΰ άληθέ-

στερον δύναται προσαγορεύεσθαι καΙ είναι. ΕΙ δέ, ώς

εϊκδς, διαπαίζει τά είρημένα ό δι' έναντίας, ώς μή

δείξαντας ήμδς τρεις κυρίως άπηρτισμένας έπ\τής

ψυχής ύποστάσεις κατ' Ισότητα τής παναγίας Τριά

δος, μανθανέτωό άφρων, δτι κατ' είκόνα εστίν ή ψυχή

τυπικήντινα, καΐοΰκατ' ισότητα τής άγίας Τριάδος·

πλήν χαΐ έπ\ τής θεότητος, εΐ μή φοβερόν έστι τδ

ειπείν, τοπιχήν διαίρεσιν κα\ έπιγεγραμμένην διά-

στασιν ές αλλήλων έχειν τδν Πατέρα άπδ τοΰ Τίοΰ,

καΙ τδ άγιον Πνεύμα έξ αύτοΰ ■ μή παραδράμ^ς είς

τήν κατ' είκόνα σου πρδς θεδν όμοίωσιν μηδέ τοΰτο,

λέγω δή ότι διά τής τοΰ λόγου σωματικής έκ χειλέων

γεννήσεως ή άρετή κα\ ή σοφία, καΙ ή φρόνησις,

κα\ ή δύναμις, κα\ τδ βάθος, κα\ ή γνώσις τής ψυχής

σου, κα\ τοΰ νοδς τοις πάσι γνωρίζεται και Οημο-

σιεύεται ■ δηλοΰντός σοι κα\ τούτου τοΰ υποδείγματος Γ

κατ' είκόνα κα\ όμοίωσιν ύπάρχειν θεοΰ. Διά γάρ ιής

κατά σάρκα γεννήσεως τοΰ θεοΰ Λόγου έφανερώθη έν

κόσμω ή άρετή χα\ ή δυναμις, χαΐ ή γνώσις, κα\ ή

σοφία, και πάντα τά λοιπά άγαθά τοΰ Πατρδς χα'ι τοΰ

άγίου Πνεύματος.

" ί>311. ιν, »ι.
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ηΐΊο ει ρι-οΓιιηιΙίιη» ίΐηϊιιι.το ΙιΐίΒ 3ε ιηβηΐίδ οινιηίίκυ ϊιιηοΐοβοϊΐ :κ· ϋίνιιΙς.-ιΐιΐΓ. ο<ιη> Ιιοε ςιιοψιι:

Ιίίιί βΧβηίρΙο (Ιιτ1;πτΙιιγ <·;ιηΐ 3(1 ίιπ.ι- ίιιιΊΙ) 61 δίΐΐΐίΐίΐΐκΐίυοίυ Γμ ί εΓ6313ΙΙΙ υ55β . Εΐεηίηι ρει- Ι).·ι

ν·.·ι 1)ϊ κΐ!ΐΜ'Γ»ϋοιΐι>ιιι βοευηιίαιη εβπιβιη νίπυβ <>ι ροίβηΐίβ, βΐ βείβηΐη, «·ι κηρίβιαία, ο.υΐοι·:».|ΐι« οιιι·

Μ· Ραιηβ οι ΗρίΓίΐιι·, 83η<·ιί ύοηη ίιι ηιιιηύο ηΐίηίΓοδί:· δΐιηΐ Γβίΐϋίΐη.

"Ορα γάρ πόσα χαΙοΤα τοΰ λίγου, ε!; τύποντοΰθεοΰ Α νΐ<1β οηίιη φκιηΐ,ι ςιΐ3ΐΪ3ψιε βΊηΙ νεΓϋί , ίη Πςιι-

Λόγου,εν/όσμωτά κατορθώματα, χα'ι πώς διά λίγου τά γβιπ Οβί Υβι-οί , ίη ηιιιιι<)ο ρπι:εΐ2Γ3 Γμοπιογ:» , ςιιβ-

πάντα δημιουργούνται χαΐ συνίστανται · λόγω υπέστη- ςιιβ «Γιοηβ ροΓ νειΊ)ΐιπι οπιηί;» εοηύαηΙυΓ εΐ οοη-

σαν άγγελοι· λόγω τδν Δημιουργδνγεραίρουσι· λόγωτά

όρώμενα γεγόνασι · λόγω ή κτίσις φωτίζεται ■ λόγω τά

δντα έγνώσβησαν λόγω μόνω εξεφάνΟησαν λόγωέδεί-

χΟησαν τά πέρατα ■ λόγω τον Κτίστην γεραίρομεν ·

λόγω θεογνωσία χεχήρυχται · διά λόγου τδνθεδν έπ-

εγνώχαμεν · διά λόγου τά πάντα συνίστανται " χα'ι

ώσπερ τδ άλαλον νήπιον άνόητόν έστιν άνθρώποις

άχρι της διά χειλέων τοΰ λόγου γεννήσεως , οΰτω διά

της τοΰ θεοΰ Λόγου χατά σάρχα γεννήσεως πασα ή

άλογία παρήλθε τής ήμετέρας φύσεως, τοϋ θεοΰ Λό

γου δηλώσαντος τρανώς τη" χτίσει τον Πατέρα χα\

τδ αγιον Πνεϋμα. "Οθεν ώς θεότμητος ήμών ή ψυχή

$ΙίΙιΐ3ΐιΙιΐΓ : νειΊ)0 ρπκΐυτίί μι π ι 3ΐ)£<:1ί ; υογΙιο εοη-

εβίβυπιηΐ ΟοικΙίΐοΐΌΐιι ; νετυο (|ΐια> $υ1> <ΐ5ρεεΐυιιι

οηιίπηΐ 688Θ οοΒρβπιηΙ ; τβι·1>ο ίΙΙιιιηίηΐΙιΐΓ ει £ΛΐιΐΓ3 ;

ν«-ι 1χ> ςιιχευηηιιε δυηΐ ιηιιοΐιιοπιηΐ ; $οΙο νεΓΐ>ο ίιι

Ιιιεβηι εαΊιη μιιιι ; νεί'υο ρΐΌ(Ιυεΐ3 βυηΐ εΐβιηεηία ;

νβιΊ)θ Οβ.ιΐιίΓυιιι εοΐίαυιΐβιηιΐδ ; μ·ι Ιο εο£ηίΐίο

ρι-οηιυΙ|;3ΐ3 ΡδΙ ; ρει- νιτίιιιιιι Ββυηι 3£ΐιονίηιιΐ8 ;

ρει- νπ Ιιιιηι εοη$ΙϊΙιιΙϋ δυηΐ οηιηϊ3 ; πυβιιΐ3(1ιηο(1υηι

πιιιΐη* ίηΓ»ιΐ5 ϋπιΐιΐδ 651 3ε δίιιβ ιηειιΐε αρυϋ Ιιο-

ηιίηΐ'5 , ςιιουδφΐε νει·1)ΐιηι Ι3ΐ>π8 (ξειιαεπί , Ίο ρει·

Ι)ι·ί νει1)ί ςεηει-αΓιοηειη ϊη 03ΐ·ηε οηιιιίδ ΙιπιΐηΓιΐηβ

ινιΙακΒ ηο-ΐι.ι: ϋεΙοΐα βδΐ , ευιο ϋευδ Υει-οιιιη Ρ;ι-

ούδέ άποστέλλεται είς διαχονίαν μετά τήν άπαλλαγήν Β Ιιειιι βιιηπι (τοαΙιΐΓΚ! ρ;»1»ηι εΐ ϋρ'ιπίυηι δαιιείιιηι

τοΰ σώματος, χαθώς οί άγγελοι άποστέλλονται. Επειδή

έχεΐνα μέν είσι λειτουργικά πνεύματα ■ αϊ δέ των

άγιων μάλιστα ψυχα\ χατ' είχόνα θεοΰ δεσποτικά

πνεύματα. Ε! γάρ κα\ ήλάττωται ό άνθρωπος μετά

τήν παραχοήν βραχύ τι παρ' άγγέλους, διά γοΰν τής

θεοΰ Λόγου χαθ' ύπόστασιν ένώσεως έν αύτώ μεΐζόν

τι γεγένηται · 6 γάρ ποτε χατ' εικόνα θεοΰ νΰν γέ-

γονετδ άμα θεώ " χα'ι δ πρ\ν μεταληπτιχδς τής είκό-

νος θευΰ γέγονε μεταδοτικδς τής έαυτοΰ είχόνος 1

αύτώ ή δόξα είς τοϋς αιώνας τών αιώνων. "Αμήν.

ΓενεΙαβδβΐ. (ίυοοίΓεβ, ιιΐροίβεχ Οεο (ΙεεβΓρί.ι, ηοβίΓ*

Ηΐϊιηα ιιε ρο5ΐ βχεεδδΐιιη ςυίιίεαι 6 οοι·ροι·β ίη ■·■!—

ηίδίβπααι ηιίιΐίΐυι·, δίοιιΐ αη%ε\ι ίρβί ιηίΐΐυηΐηΓ " :

(]ΐιαιηΙο ςυίιίεηι βρΪΓΐΐυκ 3(1ηιϊηί$ΐΓ3ΐοηί $ηηΙ ίΙΙί ,

3ΐιίηια: νεΓο , βαιιείοηιυι ρΓχεϊριιε, 3(1 ϊπια^ίηϋΐιι

ϋεί (ΙοιηίηπΙοιϋ $υιιΙ δρΪΓΪΙυβ. Εΐ5ί εηίηι ηίηΐΐΐυβ

ειίαιη ΙυβΓΪΐ ηοηιο ροβΐ ρΓ33ν3Γίε3ΐίοηειη ραυΙο ιηί-

ηιΐ5 ηΙ) 3ΐΐ£ε1ί8, Ιαιηεη ρβΓ υηί^ειιίΐϊ ϋεί ΥεΓΐ)ί ββ·

ειιιηΐιιιη 1ι^ρθ8ΐ:ι&ίιη υηϊοηβηι ίιι Ίρεο ιιιιφι» (|ΐΓιρ-

ρί.ιιιι οβί Γϊε1υ8. ΙΙΙε β'κιυίιΐβιιι, ηιιί 3(1 ίηΐϋ)$ίιιειιι

ΐν*ϊ (|υοη«ΐ3ηι εΓ»ΐ Γβεΐυβ , ςιιίϋϋβιη ]3πι εοη]υηεΙιιιιι ευπι ϋεο Γβεΐιιβ βκΐ , «ι φΐί ρΓ'πΐ5 ΐηιβςίιιίκ

Ι)(>Ί ραιίίεβρβ ΓεάϋίΙιιβ Γυί( , ίπια^ΐηϊδ $υχ εοηιιιιυηΐεαιίοι- ε$1 ΓαεΙυ». Ιρβί £ΐοτΪ3 ίη βχεαία. Ληιβη.

Μ ΗβϋΡ. νπ, 14.

νΑΚΙΟΚϋΜ ΝΟΤνί:.

ΙΝ ίΙΒΚϋΜ ϋΕ Η0ΜΙΝΙ5 ΟΡΙΓΙΟΙΟ

ΜΑΝΝΕ5 ίΕΥνΈΝΚΙ.ΑΙΙ]8.

Ουηι βηΐ6 εεοε »ηηθδ (α) ρΓορβ βϊΐ οίε 6Γβ£οηϊ

εοιιιιιΐ6ΐΠ3ΓΪιΐ8 ϊη Ι-Λΐίηυηι υιτηιοιιβηι εοηνβΓβιιβ,

ΓοΓίαβϋβ ιιο ιι ηειιιο ε»ιΐ8:ΐ8 3νεΙ ίηδί'ιΐυΐχ ηον;ο εοιι-

νεΓβίοιΓίδ ίηΐεΙϋςβΓ6 ; Ι»εί1βς«β 1)38 » ηιβ ΓΡ<|υϊΓίΙ.

Ε^ο νείΌ ϋΓβνίΐβΓ ίΐ3 τεηι οιηηειη Ι'ιΐι'ι, ΙβεΙοι·, βρβ-

π»ιη, υΐ ηεηυβ ιιιβ 3(1ιΙυεΐυιη υΙΙο χαμοϊ ιιιογΙμ,

6ΐρΙθ8Ϊ$ 3ΐίοηιηι ΙηΙιογιΙηι», ηιεα νοίιιίδϊβ ΓβροηβΓβ,

618 εχί5ΐίιΐ)3ΐιιΐ'ΐΐ5 ; εΐ 1ΊΙ)ριι16Γ, ιιΐ'ι βρεΓΟ, ηοηηιιΐ-

Ιιιιη ιιιβ ρΓβΙίιιηι ορβΓϋ: ίβεί85β ήίε ίη εοηνβΓδίυηβ

Γ3&8υπΐ5. (Ζυ ιιι β85ειιι ιιυρι>Γ »ρυ(1 ^ο^ιιηβη1 4 ιγι>1>ιμιι

ΓιΓνη;ι;υιιΐ , ηυβηι Ιιοηοι ιβ ε»υ83 ηοιιιίηο, ΓοΓίβ ίη

0Γη»Ιί58ίιιΐ3 ίρδίιιβ 1)ί1)1ΊοΐΙιβε3 Ιϋ)πιιη Ιιιιηο (ίΓβ^οΓϋ

Γορβπ,ηηί Γιιί55βΐ3ΐί(|υαηϋη δίιιιοηίδ βτ^ιικί, ευ]ιΐ8

ιπίαιη ϊη βο βιμιιι (ΐυχϋαηι ηοΐαΐα εεηιεΙίλΐιΐιΐΓ.

Ιΐηφιε πιίοί επρί(1ο Ιιιιηι· ρβΓίεςβηΐί , πα^χίπιαιηςυβ

ν 1αρΐ:ι1ειη εχ ίρ3β ΙεεΙΊοιιβ ε.ιρίειιΐι, Γαβρίΐ αοοοΓ

βϋβϋ, ιιΐ ειιιη (Ιβ ββΓηιοηε Ογ»οο ίη ί,αΐίιιυηι εοη-

«6Γ16Γ6ΙΒ. Ραηιί ηοη ίην'ιΐβ, ρΓ^δβι Ιίιη ςυυ(1 αιΐη·

(α) Ιιηο ηιίΙΙβ Μ ρπιιΐο ρΙαΓβ*.

Γιεβ πιίΐιί ειιιη γοπιπι οχρίίεηΐίο ρηεοΙβπδδ'ιιηΛΓυΐΒ ,

Ιιιιη (1ίεβη(1ί οΙιλγ.ίοΙθγ βχίιηίιιβ ρΙαεβΓβηΙ ; π)θΙβ&-

Ιβιριβ »<1εο ΓβΓβύαιη, Ιίόπιηι ΐαΐεηι νυΙ^ι» ηοΐίοΓεηι

ηοη 658β, ηιιί βειηβΙ Ιβιιΐιιιη (Ιβ Λ1(Ιί «(Βείιιί βιιΐβ

3ηηπ5 (Γϊ^ίιιΐ3 ρΓοαΊίδδεί : ειιιη ηι.ιχίιιΐΗΐιι βχ βο

ει 8»εγ»πιιη ί.ί(1ιταπιπη, εΐ ατίίϋ ηιειίίείηίβ, 61 ρΐιϊ-

1θ5ορΙ)ί:ν (Ιβ ιΐ3(ιΐΓ3 ΓβΓΟίη δΐυιΐίοδί οβρβίβ αΐίΐίο-

Ιβιη ροδβίηΐ. ΝίΙιίΙ Ιιιιη ηοΐιίδ εοιΐ5ΐαΙ)»ΐ, βδββίοβ

6οηνει-5υ8 ίη Ε.ιΐίηυηι δεηηοηβηι , ηβεηβ ; (](ΐ"(Ι βί

ειίαιη νοπιιη ΓαΙεί'ί (ΙεΙιβο, ηβιηίηβιη 3(11ιυε ίη εη

ϊηΚ>ΐ'ρτβΐ»η(1ο Ι»οογ»886 οτβιΐβΐιβηΐϋί : ίίίςιιβ ρηι-

ρΙβΓβϋ, (]υοι1 ρυΐιίίεβ νίκ ηοΐιι» 6$κ«1, ηίδί ηιιβίβηιιβ

ίιιΐβΓ ορκι·» (ίΐ'β80Γ1' ΓβεεηΒεΐυΓ. νεΓυιιι βιιίηι νβΓο

ΒΐδίΙο'.ιιη ευηι Γβϋϋββεηι , ίιιΙβΙΙεχί (Ιβ 4ο:ιηιιε Ορο-

Γίιιο Ινρο^Γ.ιρΙιη, (Ιβ ΙίΐΐβΤ3Γία ΓβριιυΙί63 ρΓΧ'εΙ ιπ·

ηιυΐιίκ ]3ΐη 3ηηίβ ηΐΛΓβηΐί, 6886 ίη Κρίδεορίβηη οβϊ-

είηκ 0ι-6(50Γίί ηοκίΓ'ι οροΓ3 , ηιι»; ΐ|Ηί(1βηι εχ8ΐ»ιε

ροΐαΐ'ειιΐυΓ, εϋίια υιιίνεΐ'δΛ. ΙΙυπιιη ϋείιηΐϋ εαΐίΐο
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μϋΐη ουηι ίηδροχίδδβηι, Γορβπ Ιππιε οΐϊηιη εοπιηιεη-

Ι3πυηι , ππβπ) ιιι ί,αιίιιυιη βεπιιοηβηι Οίοηγδίιΐδ ςαϊ-

ιίαιιι (α) Ιι-3ΐΐδ(υ1ίδδε(. Εβ^ί ίηίβΓρΓβ(3(>οηεηι Ηυ]υ$

οιρϊ(1β, (ΐιιυι^:ιιιι ίΙβΟΓβνίδδβιη 1α1)0Γε ιιιεο βυρβΓββ-

06Γβ. δβά εηίιη Ι πιΐιπιι 3ΐ>ε$( , ΙεοΙοι·, ιιΐ 3ϋ ίηβΐί-

Ιυΐο ιηε Βίοηγβίιΐδ π-κχίιπι , πι ουιιι νεΙ ραιιΐυιιι

ΡΓΟΚΓ088Ι18 6886111 , :1ΙΠ!1Ι:ηΙ\γ11'Τ. .11 ηΐ3{;>δ 6(13111

ιιιίΐιί εΐ3ΐ)0Γ»η(1υιη , ιιβ Ιιηιιο ΙΙιβδαιίΓΟ ΙίΙιβτβΙα 83-

ρίεηίίίβ δίυαΊοδί (ΙίυΙίιιβ 03ΓβΓβηΐ. Ναιη ιιΐί ρηίΙο$ο-

ρΙΐ118 ίΙΙε ρΠΠΟβρβ 3Ϊε1)3ΐ, 6856 81138 8θΙΐθΙ:ΐδ 61

άκροάσεις, «μι.ο 3ρρεΙΐ3ΐ):ιΐ, ε(1ίΐ38, ει ηοη εϋίΐ38 :

βίο νίι!ε1)3ΐΏ (ίΓβ^οπ ιιιιι οοηνβΓδίιιιι ββδβοί ηοιι οοιι-

■νβΓβυπι, ϊηιο , δί νβρυηι (Ιίε^Γε νβΐίπ», ίηιϋ^ηε (αιύα

ροΐΐιιΐιπη Π3Γ03ιί3 ρΐϊηεηυε ρβΓνβΓβυη». ΛιΙιϋΙα βδί

Ιιιβιι. Οοιιοιιίδ βμ'ΐδ(οΐ3 , δΟΓίρΟ ηηιε 3ΐιηο8 ( ηίδί

Ι'ιιΙΙογ ) δοχ:ΐ{5Ϊιίΐ3, ι]"3 56 οοιινβΓβίοηβηι Ιιβηο ηοη-

ΙιίηίΙ ειηεικΐ3886 (| ιι ιυιΐίάα ιιι ίπ Ιοοίδ ρΓοΙίΙεΙιιι·, 1(1-

ποβ (Ιβ Γηχηβηΐο Οι·«:οο, 03ΐη $ί Ιο{!θδ, Ι'3οίΙβ ίιιίβΙ-

1ί£68. ιηε ίηίηιιυηι οεηδΟΓβιιι ΙιιΙιΟΓΪδ βΐίοηί ηοη 6886.

Λ ι < 1 1 1 < - υ( ςιΐδΐυιιι ςιιβιιιύ'3ηι ρβΓοίμεΓβ ιρηνΐ» ροδβίί

ηο3ΐ'ιδ η«ο 811 ίηΙβΓρΓβΙιιΙίο 1)ίοιιγδϋ , ΟΓβνίδδίιηβ

Ιοουηι υπιιι» ει βΐίβπιιη 3ΐίίη£3ηι : (1ε ςυο νβΐ ίηΓιβ

ιιιε(1ίοεΓίΐ3ΐ6ΐη (ιΓχείδ ΙίΐΙεΓίϊ (τυιΐί,ί δ13ΐυβΓ6 ροδ-

$ίη(, εο(]ΐΐ3Β Γιιειϊιίη ϋίοηνδίο Οι·;υο3Β Ιίημιι:ι· ρβηΐϊα.

Μαιη οΌεΐίοΓβδ δί ε]υ8 εοηνβΐ'δίοηεηι ίπυρΊοίαπί ,

η3ΐιι] όυηιε ρΐΌΐΗΐηΐίαίΜιιιΙ, ιιιια, ςιιοι] άίοίίυι- Ιίΐυΐ'3

Ιυΐΐί 6ΓΓ313 01111113 ρΟδδΟ. Νοίΐ 1θΙΙ^6 31)161(1, ίη ίρδΟ

ΙβιηηκιΙο ρπιηί 03ρί(Ί>( νβΓ03 δΐιηί Ογο^ογμ : Διήγη-

σις περί των προγεγονότων της τοϋ άνθρωπου γενέ

σεως. 1ϋ ΕβίΊιιβ, βίο ορίηοΓ ύϊχβτϊϋ : ΝατταΙίο άε

0» (/»(> Ηοτηϊχχι οτΐηηι ρτοεοεαετε. Οίοηνδίιΐδ Ιιχο :

Εχρούύο εοτιχηι (/ικκ ρπκί ίπ ΙιοηιΊηίι [οηηαΐΐοηε

ρεταεία χηοηαταη'.χχτ. Ιιι οαρίΐβ 15, Ονε^οι-ίυβ 3ΪΙ :

οία ην τά βασίλεια κατά τήν των Ιεροσολύμων πόλίν

(Ιαατη ρταοΐατα 1ετοι\οίΐ)ΐΜ$ εταηι ραΐαΐία .' 1):οιιν-

»ίυδ, ςυί ιιε86ΐΓε( (ΐιιίιΐ ίιΚεΓτά βασίλεια ε( τάς βα-

σιλείος ίη(εΓ6δδβ( , νβΓΙίΙ : βικι/ια τεηηα εταηΐ χη

ητΰε Λετυ&οΙιιηχα. Νβ ίαιηβιι φΐϊδ 6Χ:&Ιίιιΐ6ΐ Ιιοο Γογ-

Ι3δδίδ ίιιευΐΊ3 ιίΐιΐϋΐ ϊοπιιιι ίιτεμδίδδε, 1>ίδ είί3ΐιι

(Ιείηοερδ Γερεΐί(ϋΓ, ·ποϋ τοίνυν εκείνα τά βασίλεια ;

1)ίοιι^8ίυ8, Π'ί χρίητ χΊΙχιά τερηιαηΤ ε( ρΐΐιΐο ροδί,

τή τούτων καταστροφή συνερειπώΟη χα\ τά βασί

λεια , ψιυιΙ ίιίϋβπι ίίΐε βίο οοιινεΓ(ί( : Ει εχιτη ε'οηιηχ

αώνεΓ$χυηε τει/πηχη ηΗοηυβ ειί ά($Ινχιοΐαηι. ϋειιί-

«|υε ιιε Ιοιι^ιιιιι Γ*εϊ·ιιι, εοηδίαΌΓεί Ιοοκιγ ίιι(6ΓρΓβ-

(ιιΐίυηεηι εχίΓοιιιϊ ΙηαιιιιιΙίδ. Νβπη ουηι ε]ιΐ8 Ιι:ιί· βϊιιΙ

\·6γ1)3, θεωρία τΙς ίατριχωτέρα περ\ τής τοϋ σώματος

ήμών κατασκευής δι' ό/ίγων · 1)ίθΙΐγ8ίυ8 δίο 0χρΓ68-

δί I, υ( νεΙ όε Ιιοο υιιο ρεΓδρίεεΓβ (|ΐιίδ ροβϋίΐ, (|ιι.ιΙϊϊ

1ι3|)6Γ1 13|)0Γ ΐρδίυδ ΐ1(·|ΐ(·ί)1 6113111 ρθδ( ««ΙϋίϋΊΐΑίιι 3

(Ίοιιοιιο , νίΓΟ οχίεΓοςυί ϋοε(ο, ιιι 3ρρ3π·(, Ιίιηϊΐιι.

1)ΐ Ιχυιχα, ίηΐ|ΐιίΐ, οοτροΗί εοηιΐίίχιΐίοηε αχνέ Ιιαϋΐηάιιιε

εοηίβηιρίαΐίο ηιβάχάηαΐΐ!. 6τε(;οΐΊΐΐδ »υ(6ΐη εο Ιβυι-

1113(6 δί^ΙΐίΙίθ3ί, 86 ίη εχίΓοιιιο ΙιΙκΊΙο δυο 1)Γ0νΊ(6Γ

ρΓοροβίίυΐ'υιη ο,ιιβηιύαηι 3ΐ(ίυβ εχ ίρδ3 ιι γιΙμίιι;)

ΐ ('ρείί(3ΐη βΐηιεΙαΠΒ οοΓροΓΪδ Ιιυιηβηί οοιιίεηιρίιιιίο-

ιιειη. Ηχο ΊικΙίεβΓΟ Ιί1)υί(, ηοη (|ΐιο νΐ'ΙβΓβιη ϊιΚβΓ-

ριείεηι , ιιιογθ ηιιηο ηίιιιϊο 3ρικ1 ηιιοδίίαιιι ορβι-ε

ι·0(·ερ(ο, (ι·3(1ιιοεη·ιη ; δεϋ οβιιάιϋι: ευιιι ΙεοίΟΓίϋιΐδ

εοιηιηυηίθ3Γεηι , π,υίυυδ οβιΐδίδ 3(Ιο!υε(ιΐδ Γείεχβι ο

ιιοη ο'υΙιΊΟνϋΓίιη , <ρι>κ1 ίδ 3η(6 ηιηΐιιοι* $%ουΐ3 ,

(Ιειίδίδδίιηϊβ οηιηειιι οΌε(Γίη3ΐ ε1ε);:ιιιΐί3ηι Ιειιεύηδ

ού(ε£6ΐι(ί1>υ8 , ηιυΐίίυδ 68δε(. ΕηίιιινεΓΟ Γβιιι ιρ83ΐη

ΗβςΓεαΊβΓ ; Ιιοο εδί, (Ιο ςυί1)ΐΐ8(ΐ3ΐη Ιιοο ιιι ( οιη-

ιηειι(3ΓΪο 1οεί$ Ιοο(ογο$ 3(1ηιοηευο. ΡΓοαΜίιίυηι 6γ6-

£0γΠ αιΐ Ρβ(Γυιΐ) Γγ3(γ6ιιι , 1.3ΐίηε νϊ&Μΐπ Ιΐ30ΐεηυ$

ιιοη εδ(, ηηοα1 κ:ι:ιπι ; η3ΐη οοηνεΐ'δίοηεηι Ιιιι]υ8, ;ιι1-

]ιιηε(3ΐιι ίηί6ΓρΓβΐ3(ίοηϊ ϋίοη^8ί3ΐιχ βουίΰεηι ιιυΙ-

1:ιιΐ) νίίΐί. Ι)(· ερ'ι^Γ3ΐιιπΐ3(ί8 ςϋοο1 ϋίοιυ ϋϋιιϋ ηίΐιίΐ

68(, ηί8ί ηιβ ρΓΐοΓ3 ο'υο ϋε (ηυυδ, ο,υίε ΛΙιΙίιιυηι

«χι-ηιρΐ3Γ ΙκιΙκΊ, νοίυίδδε ΐαηΐυιιι οοιινεΐ'ίεΓε, ςυο-

Γυηι ρηιηιιηι Γα 1 1 1 1 1 1 1 β$( \0Γ8ίϋιΐδ 8θη3ΓΜ8 ί3Π)Ι)ίοί$

{υ(Ίυυΐαεηι βυείοΓ νοίυίδδβ νί<1ε(υΓ) ρβΓ ρΓοΓβοΐο

ιιιερίί» , Γ.ΐΐη Γ3ίίοηοι» ρβϋυιιι ίη είδ οϋδβΓνβΟιιι

ηιιΐΐαηι 6886 , ουΐνϊβ ρηΐβΐ εηιϋϊ(ο. Ρ3είί(3Γυη( 6]ο<4

ςβΙΙΟΓΪδ 03ΓΠΐίη3 ΟτΧΐΊ ρθδί6Π0Γ68 , Ιΐ31Ι(1 8010 31)

ηοη μιξο6άρ6αρα, ο,αΟΓυηι ηιιί οορίβιη νοίβΐ , ςιΐ3ί-

Γ3( βρικί Ζεζ3ΐιι ίη ϋβδδβηάτχ Ι^γεορΙίΓοηΐδ 6Π3ΓΓ3-

(ϊοηβ. Α1(βΓυιιι Νίοείχ 80ΐ°ίρ(υιη νβΓΗΪΙιιιβ βίβ^αηΐιιιβ.

ΟίβΙβΓυιη ςυοι! β^εοΐυηι 6Γ3( (1ϊδ(ίοηοη , οπιίβί

ΡΓ0Γ8Π8, υ,υβηι^υβιη 1)3 υι! άυΐικ βυοίΟΓ β]υ$ μ ρπε-

εΐηι αιη ίη ^οηεΓε ηονο οβΓηιίηίδ ίηνεηϊεηιίο ροδυϊδδβ

ρυΐανεήί, ςιιί (1β πιει ψιίάειη ]υάίε'ιί 8βιιΐεη(ία

ηιιιΊΐο ΓαοΙυΓυβ βτβί παβίϊυβ , δί ρπδίίηβδ ρβη-

§βηΰί εβηηίιιϊδ Ιβ^ββ βεεοιηιιιοιίϋΐυυι αΐίηυοϋ ερί-

^ΓΟίηηο οοη(1ί(1ί8δει. Ηοο νβτο οη]ο$ηιθ(1ί ε$( :

Ννσσαέωτ άγακ.1ειτο7ο τύδε αρήγμα,

'Άτρεχέως άγορενον τϊ\νμερόχωτ τετραχτντ.

ΥοΙιιίί δίςηίΓιεβΓε, εοηΓεοίιιιη ΓώΓυιη Ιιυηο βίδβ

3ϋ Ογο^οπο ίηΙβΓ Ν^δδβηοδ ίΙΙιΐδΙΓίδδίπιο, ςυί ρπε-

οΙβΓβ ςιΐ3(6Γηίοηεηι Ιιοιηιιιίδ εη3ΓΓ6(. ΥεΓδυδ ίρ808

3ρρε1Ι»νί( έλεγειοηρώους έχ τοΰ έναντίου. Ιΐαααβ δίο

εο$ Ιε^ί νοΙιιί(, ίηεηο3(08 3 νοοβ ρπ8(Γειιΐ3, ϋυϋΐιυδ

(3ΐηβη ρπιηίδ ίη οβίΐοοίΐίοηβ ρΓΧοβαΌηΐβ ϋίοίίοαϊ-

1)υδ (Γ3Ι18ρθδί(ίδ:

Ύετρακτνγ μερόιίων τήν άτρεκέως άγορενοτ,

Πρήγμα τέδε τόϊο Ννσσαίων άγακΛεϊ.

δεϋ άβ ΙΓι$ 8»ΐί8. Νβ (ιιπιβη ρΓΟ είδ β]εο(ί$ ηίΙιΊΙ

ΓοροηοΓε(υτ, ΤηεοϋοΓΪ ΡΓοάοηιί νεΓβϋδ $ιιΙ>$(ί(ΐιί,

(|ΐιίΙ)ϋδ, ηίδί ΙλΙΙογ, ββςυϊ 1βε(0Γ6δ ιΐι:ΐ£ί$ ΊεΙεο(3υυιι-

ΐϋΓ, ςυ&ηςυ3ΐη ε! ίμ&ί εο (βηιροΓβ Γβοιϊ δίιιΐ, ςιιο

]»ιη νβίαβ 6ΐ6£3ηίί3 ϋοοίπυχ ηι'ιηιιη ηιΐ3η(ιιπι ίη

Ογκοι» ϋ!β§βηεΓ3νεΓ3ΐ.

1)6 1)18 νβΓΟΙί 3ρρ3ΓβΙ 1ΐϋ]υ8 ΙΐΟΓΙ , 8011(11103 εΧ-

ΐΑΓΟςυί 8βΓΪβ 80ΓΪρ(ϊ, II) 03ρί(3 (1ίδΐ4Ι10(ίθΙΙβ8 (30(3$

ίΙΙβδ ςιπΛεπι εδδβ 31) 3ϋο(οΓβ; δβιΙ βυΙ>]εοΐα8 ργοοβ-

ηιίο, δίοηΐϊ ιιοδ είίβιιι Γεείηιυδ. Κ» ννΓοψκιδί Ιειιι-

Π1313 ΟΟΓίίδ (Ιβ'ΐηΐΙΟ ΙοΟίδ ίΠ8βΓ(3 ςΐΐί1)118(ϋΐ11 30 3ΐϋδ

6886, ιηιιΐΐ* ϊηοΊοϊο βυηΐ. Ναη ει Οπεοο ϊηβχβη-

ρΐ3ΓΪ 31Ί18Γ εο1Ιοε:ιιι(ιΐΓ 3(0, ιιε ίη Ι.αΙίηΛ ϋίοιΐ)5ϋ

6(ΙίΙί01Ι6, ηοί 56011(118 βδί (1ίΐίίΐΙ6(ίθ1Ι611) 1ί1)Γ0ΠΙΙ11 ,

ςυ'ώυδ ίρδβ υδυβ βδί, βΐ πιιιΐο ρεΐ'ρβΓ3ηι δΐιηΐ ρο$ί(3

ςυβε ΓβίβΓΓί 3(1 :ιϋα Ιοοβ ιΐεηευβιιι. 1η ΙεηιηιβΙε &3ρ.

24, (|ΐι;ΐ'(Ι;ιηι βηβΐιιΐί, η»ηι 3(1]β0(3 8Γ3η( Ιιχε νβΓΐ>3,

ώς άν τις κα\ των Ιξωθεν προσαχθείη πιστεΰσαι τϊ\

ΓραφτίπερΙ άναστάσεως διδασκούστ) · Ιιοε βδί, Ιΐα Μ

είχαηι αΐιηιιίι αΙ> ΕοεΙειχκ άοείτϊηα αΐίεηχα (ηαηι

1)0$ βχίβΓοβ 6Γ9οοί (ΙιεοΙοςί νοοβοβηΐ) αάάχιεαίιιι ,

"1 ΕιΊΐΐτχ» ιαεή» άε τε$ηηεεΐίοηε άοοεηΐϋχχί βάίηι

ΙιαΙιεαί. Υίϋβϋϋπι ιιίηίΐ ίη Ιιοο 03ρί:β οίε ρΓοροηί, 3ί-

(|ΐιβεΐί3πι η»ίο ΓβίβΓβηο'3 6850 3(1 εβρυιςυοιΐ ρΓΟΙ 11110

(:οη86(]υί((ΐΓ. Οίοηγβίυιη ϋείικίβ 3ΐιιιΐ)3ϋνβΓΐι Γεοίδδβ

ίιΐβιη ηυο(1 ε^ο 8(3ίυεΓ3ηι. Ιη Ιειηηιαίβ οβρίιϊβ 20,

α,ιιοο^ (ΙίοίίυΓ, μίαν χα\ τήν αύτήν ψυχή τε χαΐ σώ

ματι τήν αΐτίαν τής υπάρξεως είναι : ριιΟνί τβοίβ

οί ρβΓδρίοΐιβ νοοεπι, αίτίαν, ρβΓ εαπι ΓΟοΊΙί , ςυχ

Οτχείδ 881 άρχή, ποίιίδ ρπ'/ΐι;ίρί«πι, ιιαιιι ιίδυΓρίΐιΙϋΓ

1)3· ρΓοηιίδβυβ 3 ρπίίοδορηϊδ "ίη υΊ$ριιΐ3ΐίοηίου$

1ιιι]ϋδΐιιυ(1ί ; ιιυδίεΓ βίίϊΐη ϋΓβςοηυδ ίιιΓιβ ίη ίρ$»

ιΐίβμυΐίΐίοιιρ 3ίί, μίαν αϋτώ *α\ κοινήν της «τυστάσεως

τήν αρχήν ύποτίθεσθαι , δί ςυί$ ΙοΙ:ιηι Ιυοί δειιίβη-

ίίΐΐιι ΪΙίΙί^βηίεΓ οοη$ί(1βΓ3ύί(, Μειη ηιεεηηι δίβίυβΙ.

€οΙ. 159 Β. 5«( μ6ϊ ηοΙ>χ& Αηοηι. Ργο Αηοηιθ3ί$,

βρύο1 1)ίοην$ίυιη Ευιιοιηίβηί Ιε^υηίιιι-, ίοΙεπι υ(Γ3ςυο

ΙβοΙίοηβ δίςηίΐίεβηίε. Νβιη Ειιηοηιίβηΐ είίβιη Άνό^

μοιοι ο'ίεβΙΐ3ΐι(ιΐΓ, ςυοιΐ (Ιίδδίπιίΐβπ) Ρβ(Γί ΓϊΙίυιιιβδδβ

Οοοβ1>3ηΐ. ΤΓβοϋΐ Ιιοο βχίιηίιΐδ Ν:ιζί;ιιιζβηί Οτοροπί

ίΐΚβΓρΓβδ ΕΙί38, ΙΐΓβΙίβ Ι116ΐΐ'0ροΙίΐ3Ιΐυ8, ΪΠ 6η3ΓΓ3ίίθΙιβ

οιαίίοηίδ 3ο!νεΓ8ϋ9 Εηηοιιιίβηοδ , ςυβιη ϋιβ^οΓίιΐδ

προδιάλεξιν 3ρρβΙΐ3νί(. 0υί3 νβΓΟ ηεοιίυιη ρυοίίεβ

νίδυδβδί ίδ Γ.Ιίβί οοηιπιεηΐ3Γίυ$ (6), υΐίΐίδ ρΓΟίεοΐο οι

βίεςαηΐίδδίηιυδ , ηυο ηιίΓίϋοε Μ3ζί3ηζοιιί δυϋΐίηιίι

(3ΐη νβΐ'ϋίδ ο,οηηι 8βηίεη(ίί$ 0Γ3(ίυ ίΙΙιΐδίΓβΐιΐΓ ; ρΐα-

061 ιρβίοδ νεΓΐ>3 Ιιοο ίη Ιοοο ροηβΓβ, ςιΐίε Ιιιοειη,

(υΐ ορίηοΓ) αΐίςοβηι Ιβ^βηΙίηαβ Ιιχο 80βΓβη(. Προς

Εϋνομιανούς, ϊηςυίί, εχρίίοβηδ θΓ3(ίοηί8 3Γ^υιιιειι-

Ιυιιι, δ λόγος, τους της αίρέσεως ΕΟνομίου, τοϋ δια-

(α) Οοςηοιηοηίο Εχίφΐίΐιι. ν'ιύβ ΡαίΓοΙορΊαι Ι-αίΙκα (οιη. ΙΛνΐΙ.

(*) Εχδ(3ΐ ίη βιΙΊΐίοιιο ιιοδίια Μαζίαιιζβηι. ΥΊιΙβ Ιοηί. XXXVI Ι'αΐτ. ϋη·αι·.
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6-ξαμένου τήν α'ρεσιν Άετίου τοΰ Σύρου, χα\ προσ-

Οήκαις βλασφημίας ταΰτην αύξήσαντος , καΐ έν Κυ-

ζίκω έπισκοπήσαντος. Άρειανδς δέ δ Άέτιος · τού

τους δε ιούς Εύνομιανούς κα\ Ανόμοιους λέγουσι, και

Έξουκοντίους · διότι άνδμοιον τω Πατρ\ καΐ έξ ούκ

Εντων διαρρήδην έδογμάτιίον τδν Υίόν, 1)330 ΐΙΙβ. Οιιί-

1)ϋ8 δ'ΐ£ηιΙίθ3Γ6 νοίιιίΐ, Ογο^ογϊιμιι βοιίρβίβκβ ογ3-

Ιίοηεπι Ιιβιιο »ά Ευποιηίαηοβ, 86613(0Γ68 νϊιΐβΐίοεί

Ειιηοιτιϋ. Ευίδδβ αυΐεηι Ευηοηιίυηι ΑβΓΓι 8γπ βυο-

εεδδΟΓειη Ίη ρΓοριιςαΐίοηβ οΌοίΓίη»: ϊιηρίχ 61 »1>-

81ΙΓ(ΐ36 , (]))3ΙΤ) ΕΐίϋΙΙΙ εΧδ80Γ3ηάϊδ Ορΐΐ I ΪΟΠΪ Ι}11 3 3(1-

βιιχει-ίΐ, ευιηάειη (^'ζίεβηχ υτοίδ ιηΐϊβΐίΐβπ) Γιιίδδε ;

ΑβΙίυηι 3υ1β(π Αγϊϊ Γιιίδδβ άίδοίραΐυιη; βιηιιε ηοδ

Ειιηοιηίβ ηοδ βΐϊαητι αρρβΠαιοδ εβδβ Αποιτιοεοβ, ΰΐ Εχιι-

οοηιίοδ, ρΓορΐβι·β3 ουοο" ΡΗίαπι Ρ3ΐπ (Γιβδίπιϋβπ) 6886,

υεαυε ιιίΐιίΐο οι ίπηί, ηβηϊΓββίο ΐΓίΐηΥτβηΐ. Οαβ» οηιηίβ

νβΓ3 6886 ρ3ΐ6ΐ 0*6 ίρδίϋδ ΟΓβ^ΟΠί νεΓύίδ, 1)3111 ΕΐΙ-

ηοιηίηιιοδ ΓερΓβΙιεηίΐβιΐδ, ςοί οοιιίΓονεΓδίβδ άε άΌ-

οίπη* Εοοίβδί» γογλπι ϊιηρϋδ ίη ριϋκ'ίυηι «Ιβάαοβ-

ΓβηΙ, ίηςιιίΐ : Τίγέννησιν άκούει θεοϋ , κα\ κτίσιν,

καΐ θεδν έξ ούκ δντων, κα\ Ετερα ό πικρός των λε

γομένων ακροατής ; ΟιιβιιιουΓειιι, 3)1, νεί 8ε»βΓ3ΐϊο-

Ι16Π1 1>βί , νβΐ 611311) 6Γ63ΐϊθη6Π1 , νβΐ 0Π11Π1 ίρδίΐΐδ

0> Ι)ίΙΐίΙθ, 61 63216Γ3, 3ΙΙ(ΙίΙ 306Γΐ)ΙΙ8 1ιί$ ίρ5Ϊ8 ίη

Γ6ΐ>υ8 3Γυίΐ6Γ? ςιυΐηΐδ νΡΓοίβ δίςηίΐίοβΐ ΕιιηοιηίΒηοδ

Η808 Γιιίδδε, ηιιοΐίβδ (1ε ΡίΙίοΟεί (ΙίβδβΓβΓβιιΙ. Η31)β8

ϊςίΐιΐΓ Ιιΐ'ενίΐβΓ ΐηόί63ΐ3ηι 3 ηουίδ Γβΐίοηβιη, ΙβοΐοΓ,

ΐ|υ3ηιο1>Γβιη βι ίη (*Γ<«εί$ Ιί&πδ Αιιοηιαβί, ει ίη οοη-

νβΐ'δίοηβ Οίοηνβϋ, ΕιιηοηιίαιΓι τεειβ 1εβ3ΐυΓ. Ε1ί3ΐη

<|ΐιί(Ιειιι ϊρδυηι ουιιι Ογο^ογιο ηοδ, βί 'νϊΐβπι Γβευΐια-

ΐβ5(|(ΐβ ϋευβ Ορι. Μβχ. εοηεβδββηΐ, ρι-ορβιϋοηι εχ-

Ιιίϋίΐυπ βιιιηυδ, υίπιιηο,υο Εβίίιιβ ΙοαοβηΙβιη βΐυάϊο

61 ίΐ1ΐΙΐΙδΙΠ3 Π081Γ3 , Πϋίΐΐ 61 ΟΓβ^ΟΓίΐ (]11%ά3111

ΙιβεΙβηυβ ηυη \Ϊ83 , ίη Ιυεβιη οοηϊ ρυΐιΐίεί 63ΐι$3

ρΓοΓβΓβπιυβ.

ϋοΐ. 145 ϋ. ΌεΗηεηϊηι νετοΪΒ. Ργο νοε»οιιΙο ζωτι-

κήν, ςιιο νϊνεικΓι νίβ βίκηίΙΙΟΛίιΐΓ, 3ΐιίπΐ3άνβΓΐί ιιιβηα

6Χ;ΐΓ3(ίδ ίη Ιίυπδ ροβιΐυιη εδβε σωματικήν δύνα-

μιν. 1(1 ίηυΊεβηϋιιιιι βββε ριιίαυαιη , ηυβηαυαηι ίρ*β

ΙεοΙίοηεπι ρτίοΓειη ρΓουβΓειη. Ογο^ογι ιΐ3 π π ί^ΐβιη ί|ΐκο

ηοη πηιΐΐο ροδί νοοβΐ τελείαν έν σώματι ςωήν, ρ,υοϋ

Ιϊυπ δίτίρΐί ΙεεΙίοιιειΐ) ΓθΐιΙίΓΠ)3ΐ*β νίϋεΙιΐΓ.

ϋοΐ. 146 Α. Εχ ηηο ΊΙΙοβ κβτηρβΓ. Ριο εις προσθή-

κην τών τρεφομένων, ΠΙ)βγ ιη3ηιΐ86ΓίρΙιι$ Ι)3ΐιεΙ)3ΐ

τω τρεφομένφ, ιιοη ϊηοοιη ιιιοιίβ : ςιιβπιΐο ΓεΓβΓΓΪ Ιιοε

61 3<Ι τδ κατάλληλον, βΐ αά προσάγουοα ροΐεδί.

ΙΜά. $μ*ιμ Ιαιηβη. Ργο κα\ το κατ' αΓσθησιν ο!-

κ·νομήσαι. ΕΊοεΓ ίιΐβπι ιιιαιιιΐδίτίρΐιΐδ 1)3οε1)3ΐ οϊχο-

νομεϊσθαι.

ΙΜά. Ο. Ι.\αΐ Ικτΰ άε Αρο$ΐ. Οιιοά εχδίαρβ ο'ϊγϊι

Ιιχε ΡβϋΙϊ νεΐ'1):) ίιι ΕρίδΙοΐ3 :<(! Ερπββίοδ, δί ρΓοΓβ-

(:1υιιι 31) ϊρβο 681 &Τ60ΟΠΟ, μνημονικδν σφάλμα ριι-

13γι (ΙεοεΙ ; βϊη » ΙΙΙται ϋδ γραφικδν. Νβη ίβρβπυιι-

Ιιιγ |ίί»ε ίη ΕρίβιοΙβ :κ1 ΤΗβδδβίοηΙεεηδββ «Ηβη, 63-

ρίΐβ ςηίηίο. Οίοη^ίϋδ νβΓίίΐ: Ναη «I ΑροείοΙηη

ΙαΙΐ αϋηυίά οοφιυίάιηαι ϊηΐίιηαη κί>ί ρτο ΤΗΐααΙο-

ιιΐ€βη$ί1>ίΐ8 οταη» αϊΐ.

€οί. 150 (1. Ταηηπαη ρΐεατηηι. Αά νβΓϋβ πλήκτρου

δίκην, λά]βοΐ3 τρχ 6Γ31 ίη Ιί1)Γ0 ιηβηιΐδεΓ'ιρίο δργα-

νίΧΟϋ, Γ6616Ι16, 311 86603 ()ί9ρΊθί»1 (]υί ΥΟίβΙ ; 1)3111

ΠΟδ 110138 8θ1)1ΙΙΙΐηθ(1θ (|1138(ΐ3Π) 3(1}ί66Γ6 (ΙβΟΓβΤΙ-

ιηυβ, ηοη ίιιίε^τβδ οιηηίαιη βχρΙίεβίίοηβδ, ςιιβ οε-

ευΓπιηΐ.

ΙΙ)ίά. "Οσπερ έν συνωδία τινί. Ηϊεε νβΠ'ι , »ιιι<ί«ο

οοηαη$η : α'ίνεΐ'δβιη 31) ΑΙιΙίηη, ίρβαςυβ βΐίβηι Π)3ηυ

6Χ3ΐ'3(3 βιΐίΐίοηε βΰπρίυηηΊ ββουΐιιβ : Ι)«βο ειιίπι Ιια-

1)βΙ)3ΐ ώσπερ έν συνόδφ : ΑΜίιια νειΌ έν συνοδία, ρτο

(ριο συνωδία τεδίίΐυι, ςιοικίο βίε Ιε^ειηίαιη βδββ

νβΙ'1>3 ΟΓε^ΟΓίΊ 68Β16Γ3 (1β6ΐ3Ι'3ηΙ, 51 ςυΐ8 63 (1ίΙί{(6η-

Ιίΐΐδ 60ΙΙ8ί(1βΓ6ΐ.

Ιύίά.ϋ. ΊίΗεε ίίπιΗετη. Μεβίυιη Ιϊοϊββ εοηδίηιίίειη

(ϋχί, ςυί Οηβεϊβ β»ι αύλοειδής, ηαο<Ι νοεβΝΙαιη Ιιοο

Ιοεο Π'ροδυί, οιι ηι ίη βαΊΐίοηβ ΑΙάίηβ Ιο^ογθιιιγ τδν

αύλδν δή, ΙίΙιβΓβυΙβΓη Γη3ηυδθΓΪρΐυ$ ορίιιίοπειιι πιεβιιι

εοιιιρΓοΙ>3Γ6ΐ. νοοίΐϋυΐυη) ριοχίπιβ Ιιοο βηΐεεβϋεηδ

χυκλοτέρως τείίηιιί, εαπα ίη ιηβίιυδεπρίο Ιβ§6ΓβΐιΐΓ

κυχλοτερείς, δβηΐβιιΐίϊ ρΓΟΓδαδ οαιίοιιι.

ΟοΙ. 151 Α. (?μο<1 ίοίκηι νοεαηΐ. Ργο ήΟμόν, ςαοιΙ

εοΐκιηι νεΓίί, δοπρίιιηι 6Γ31 ίη ΙϊΙιγο ηΐ3ΐΐϋεχ3Γ3ΐο, τοϊς

περϊ τον ΕσΟμδν χόνδροις, Ιιοο εδί εβΓίίΙβίξίηίοϋβ ςυ*

κυηΐ 6ΪΓ63 ίδίΗηιυηι : βίο αιιίβηι 3ρρε1ΐ3η( ίηΐεηοΓβ

νβΓδΙΙδ ^ΙΙΙΙΙΙΓ 0ΓΪ8 1θ03 βΓίεοί, 8ϋΙΙφΐ3 νοεβ 1)38 3Ϊ)

ϋδ ΐεΓΓ3Γυηι Γε§ίοηί1)υ$, ςυιο αυ3$<ΐ3Π) αη^υδίϊβδ

1)α1)οηΐ , ρΓοιεηϋβηΐβ 8ε ϊηΙβΓ ηΐ3ΓΪ3 <1ηο φιοιίαιιι

ηυβδί ΙβΓΓίβ οο 11ο : δίευΐϊ βΐ ίη ίδΐΐιηιο ΟοΓΪηΐυίβηβΙ :

βΜςηβ 3(1εο ίιιΙεΓ άαο ηιβΓίβ ισθμός, ςυοΛ 18ΓΓ38

ίηιβΓ ΓΓβΙυπ), η| δίευΐιιιη, ιιΐ ΗεΙΙεδροηιίευηι, ηΐ

ΗθδρηοΓ»ηυηι, 6ΚΙ6Γ3. Ι3ΐπιιη νβΓΟ νοεβοαίιιηι Γβ-

εΐίιιβ Ιιοο Ιοεο ΓβΙίηββίΟΓ, άίβρίοίβηΐ, ηυί νοίεηΐ, βχ

3η3ΐοιηίοί$ : Γηϋιί $3ΐίδ εβί, ίηάίοβδδβ 80ΓΪρΐιΐΓ3ηι

νβίοΓρηι. (}υοά βυΐεπι εοαΌιη ηοε Ιοεο Ιε^ίΙηΓγεγω-

νοτέραν τ!]ν ήχήν απεργάζεται, ίιι εο ρΓΟ τήν ήχήν

ΐ6^β()3(υΓ ιη ιΐ)3ηιΐ86ΓίρΙο ΙίΙίΓΟ αύτήν, ςιιοιΐ ΓείεΓΠ

νϊιΐβΐυτ 3(1 φωνήν, ίΰειιι υΐΓ3ςυβ ΙεεΙίοηβ 6Ϊ£ΐιίΙϊ-

εηηΐβ.

ϋοΐ. 151 Β. 5ί φτάνε χηοίαίχιηιηχιε. Εε^βηαΙυΓ ίη

ΑΙιΙίηί βάίΐϊοηβ, Είςτδ βαρύ τε κα\ έπίπονον της κατά

τήν βρώσιν λατρείας τοις χείλεσι τήν χρείαν τοϋ σιό-

ματος έπορίζομεν, ο,ιι» ουιη 6886 εοΓΠίρΙ» νί(1ι·Γ6ΐη,

ρΓΟ εις 8ΐι1)8ΐί(ιιϊ ηοκΐΓ3 ίιι εαΊΐϊηηβ εί, 61 βηΐε τήν

χρείαν ιαΜκϋιηυβ τ.ρός · υΐ ]αηι ρΐαηα $ί( δβηΐβοϋ»,

(|υ8ηι ίιι εοηνβΓβίοηβ εχρΓεδδίιηυδ.

Ιοϊά. ϋ. Μεηΐίί βρρίάπΜ. Ουπ) ΙεββΓβΙιΐΓ ίη λ.-

ά\ηα εϋ'ίΐίοηε, κατά τήντοϋ νοϋ πόλιν, ρΓΟ κατά Γβ-

ροδίιί καί, ςυοα" 3ηίηΐ3<1νβΓΐ6Γ6ηι ηιεηάίδ ρΙιΐΓίιηίδ

βρυΟ1 Β6Γίρΐ0Γ6δ 0Γ360Ο8 00638101)6111 ρΓΧίΐυίδδβ (1)1-

εΐιΐδ 6ΐε§3ΐιΐε$ 1ίιΐεΓ3Γυπι, ηηϊϋιιβ ηοη τη*%ηο βρβ-

Ιίο Ιϊιΐει-3! ρΙιι$ου1ί£ ίηΙβΓϋαιιι εοπιρΓβΙιβηάιιηΙυΓ. 1)β

Ιιοε νΪΓ ηΐ3χίηΐ3 αΌεΙπηβ ει Ιιηιηβηίΐβίε βυίίΐεΐιιιυδ

ΟιηΙβΓυβ , ςιιβιη υΐ αηιίειιηι ρΓ<εείρυυ>η Ιιεηβνο-

Ιβιιΐίχ 63ϋ53 ηοιηίιιο, ηιυ1ΐ3 βχΐΓβηιο ίη ΑτηΜα

δΐιο ηοΐ3νίι.

ϋοΐ. 154 Β. Μεηύ ϊη&χηηαΐα. Ουιη ίη εχειπρίατί

ΑΙάίηο εδββΐ, Είσοικιζόμενον, ή γκϋσις, ή δσφρησις,

ή άκοή, πολλάκις δέ ή άφή,και ή δψις, ιιοη άυ1)ΐΐ3νί

Ιοοιιηι (ΙερΓανβΐυιη δίεβιιιεηάβΓε, υΐ Ιε^βΐ'ειη : ή γεύ-

σει. ή δσφρήσει, ή άκοη\ πολλάκις δέ και τή άφί^, κα\

τη δφει : ςυοο! ρΓθΙ)3ΐυΐΌ8 Ιιοηΐίηβδ ΡΓϋιΙίΐοδ οοιιϋϋο.

ΙΗά. 0. Ρετ ιβηϊϋΜ ά'ινεη. Ιιε^εΙίΛΐυτ »ηΐ6ΐΐ36,

οταν αίαΟητικαΐς δυνάμεσι , ρΓΟ <ιυο ΓΟϋΐίΙυί : δ έν

αίσΟητικαΐς δυνάμεσι. ΙΙοο εηι·η ίρδ3 νβΓΟΟΓϋΐιι δβη-
ΐβηΐί» ρο.<<ιυΐ3ΐ; οΐίαιη ϋίοη}τδίυ$ ίΐ3 Ι6§ίΐ.

ΟοΙ. 158 ^. όκβιη αο ϊιΐΗηιί. Ηηπο Ιοουη), αΊιείυι

ει οοιι]β6ΐυπ8 ει Γ3(ίοηίϋυδ, βίε Γββίίΐυϊ, ευηι >η·

183 1β{[6Γ6ΐιΐΓ, έπ\ τδν ήθμοειδή · ρΓΟ ςιιο, ίσΟμοειδή

Γβροβυί. Εδί 3ΐιΐ6ΐιι ρβυιο βΐίβηι αηΐε δί^ηίϋεβίυιη

ίη 3ΐιηθΐ3ΐίοηβ Οοΐ. 151 Α, ρτο ήΟμόν, δοΐ'ίρΐυηι ίη

Ιϊογο ιηαιιυ βχ>Γ3ΐο Γυίβδβ, Ισθμόν, 63ρ. 9. ΟυβρΓΟ-

ρΙβΓ ίάεΠΙ >Γθί(ΓΟΓ 30θί(1'ΐ580 ίιι Ιιοο Ιοεο. Εδί

εηίηι 63 νεΓΟοιυηι (ίΓββοΓίί βεηΐεηΐίβ, ςιιβίαίιιια

ΓιβΓΐ ρβΓ ηβΓνοΓυιη βαΓευΤοβ, ηυϊ 3 ιηεηίηκε ρΓοΓοοίί

ρεγ εει-νίείδ τβΓΐ60Γ3δ Ιβηϋειη »ά οι «ΐεΓει-βηΐιΐΓ.

Ναιτι ηηί ββΓΪ ροΐβδί, ιι! ίη ήθμώ δίνε εοΐο ΙίβΙ βΐι-

δίβΐιΐδ, ςυϊ 8υηΐ ιηυδουΐί 6ΪΓ03 εοΐυυι ? Ουο(Ι, ηίδί

τβηειηεηΐβΓ ΓβΙΙοΓ, \\η%\\α ^υδίβΐυβ ββΐ ΟΓ^βηυιη :

βυηΐ οιιιοηι Ιίη§;ιΐ33 Γϋϋϊεβδ ίη Ισβμψ, ηυβρΓορΙβτ

οιΊοβ α εβΓβΟΓΪ ιηβηιΙ)Γ3η3 βιιγοοΙο» ηβι-νβοδ ηιυβεϋ-

Ιίβ ίη ίσθμώ ίηββπ ρι:ΐ3ΐιαΊιηι 651 , ίΐβςιιβ ^Η$ΐ3ΐυηι

ΒβΓί. 3βα 11960 ιιιεάίείδ, ρΓ3?80Γΐίιτ)ςυ6 ρβΓίΙίβ άίδο'ι-

ρ1ίη33 ςιΐ3πι άνατομικήν νοεβιιΐ, ΓβΙίηηυο, 1υΓΓ3 αυ-

Ιειη Γβροδίιί , νοτερδν άτμδν, εχ 1ί1)π) ιιιβηϋβοπρίο,

υάυιη ηαΐίΐυιη, ρτο νοσερον, ηυοϋ εδί ίη εάίιίδ. Ει

ηοη ηιυΐΐο ροδί, ρΓΟ βάσιν , Ιε$6ΐ)3ΐυΓ μύσιν ; φΐοϋ

ιηυΐ3ΐια'υιη Ιαηιοη ηοη ρυΐβνί.

ΟοΙ. 166 0. ϋοηιηο ΙαχαΙαηι. Ργο λΰσιν έμποιεΐ

διά τοΰ ϋπνου, ΙίϋεΓ ηΐ3ηυδθΓίρΙιΐ8 ηβοβοηΐ, έπι-

«εΐ, ο,»* ΙεοΙίο ηιϊΐιϊ ςυίϋειη ηοη ϊηεοιυιηοιίβ νίδα

651, ΓΟΐίΐΙϋί 13ΙΙΙ6Ι) ΑΚ1ίη31ΙΙ.

16ίά. 6" η πι 50/ ταάϊοι. Ργο δταν έπιλάμψη, Ιιίββ-

1)3ΐυΓ ίη Ιϊογο ιυαηυδοπρίο έπιθάλψη, ηιίΐιί' ςυίϋειΐ)

τίϋβιυΓ ε0ίε3είΐ38, υι ίΐ3 άίχεηηι , ιο3]ογ ίιι Ιιοο

6886, ηιΐ3ΐη ίη έπιλάμψτ}· Ει Οι-εςοΓίιΐδ ιιοδΙεΓ ίη

εχίΓοιηο εβρίΐε, ηοη ρΓοουΙ 3 ρήιιοίρίο, νβι όο δια-

θάλπειν υδιίδ 681, ουιη 3ΪΙ, ΙΓ68 ίη ρηυιίι ημ ία
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ειιΐΐαΐεβ νϊΐ»! ηοδίπε ΙηηφΜηι κιΙιιιίιιίδΙΓβδ, φΐ3ΐ'ΐιιιι

μΓΐιι·3 ϋλΙοΓβ βιιο εαιιεία διαθάλπει. βίε.

Ιϋά. 0. ΡαηΙαΙνη εναρ. Ββΐίιιυί Ιεειίοηεηι Πΐιπ

Αΐιϋηί, έξατμιζομενοι διαφυροϋνται , ρΟΜΙΜ ιε ρατ-

ηιϊ$αηΙ; (|ΐι:>ιιφΐ3ηι κΐιιΐιιιτβη» , Γεοΐίιΐδ ίη ΓιΙ>γο

ηιαηυ βχ.ΐΓ»ιο Ιβ{[ΐ διαφοροϋνται , Ιιοε βδΐ ιραταηη-

Ιητ. ΡηυΙο ροδί Ιββ'ιΙΠΓ , μηχανικής μολύβδινης,

ρΓΟ ψιο βχ ΙιΙιγο ιιιαηιΐϋοπρίο ΓεδίίΙυι, μηχανή;

μολύβδινης.

Ιόϊά. 8εηιη ϊη εοτροτε. Ργο άτρεμούσης έν τώ

σώματι της αίσθήσεως, Ιί1)βΓ ιιιβιιιΐδεηρίιΐδ ήρεμού-

ση; ΙιϊΙμ>1>:ιΙ δβηβυ βοϊίβηι, ρ»υΙο ροδί συνδιεξιούσης,

ρπ> συνδιεξιοΰσαι * ςιιοιΐ &οοιΙιΐ8 δαπι.

ΟοΙ. 167 Α. ΙηηεΙιιηι βχΙεηάαΙΗΓ. ΡΓΟδι' ευθείας

άποτεΐναι,νεΐυβ ΠΙε, φίειιι ιΐϊχί, ΙϊϋβΓ Ιΐ3υεΙ>3ΐ άπο-

κριθήναι. Ει ρβυΐο ροδί, ριο άποληφθέντος, άπολει,-

φθέντος, αυοα ίικΙίεϊΓβ νοίυϊ, ψΐ3ΐΐ(ΐιΐ3ΐη ιιουίτιιιιι

ρΐΌΐ)3Γ8Ι11.

ΙΙιϊά. ί,κκΐ Ηοε ηυοηΐίε. Οιιιιι βηΐε» 1β§βΓβΙιιι·,

τεκμήριον δέ τδ, χαι έν τοποις τε κα\ άμηχάνοις πολ

λάκις δοκεϊν είναι, χα\ έτερα, Γεροδίιί Ιεριίοηειη £β-

Ηυίηαηι, τεκμήριον δέ τδ, χαΛ εν άτόποις. κα\ έν

άμηχάνοις πολλάκις, εΐε., 3ιΙ]υΙιΐ3 ί Π Ιιοε ιιιβηίΓεδίΛ

1ίΙ)Π νβΙβΠδ &ΟΓΪρΙΙΙΓ3 .

Ιοΐά. Ο. Ιΐαηπε βμΛϊ. ΑΜίηί Ιίοπ οιιπι Ι»1>6Γ6ηΙ,

<ρημ\ δέ της κατά τδν νοϋν κα\ τήν αίσθησιν ένερ-

γείας, βϋιηοηιιίΐ ηιε Ιϋ)βΓ ιηβηυδεπρίιΐδ 8888 Ιερειι-

(Ιυηι, ταϊς κατά τδν νοϋν και τήναίσθησιν ίνεργειαις,

♦Ιβ ςιιο ρΐ3Π3 βΐ ρβΓ8ρϊοΐ3 βεηίβηΐίβ εοΙΙί£ίΐιΐΓ, »ηί-

•ιιο δοιυιιάιιηι ΓβειιΙΙβίε» ρΓ·<οδΐ3ΐιΐίδδίη»3δ ςιιίβ-

8·Έΐ)ΐβ, ϊβευηάυηι ιιιεηΐίδ ιιίηιίπιιη είβεηδυιιπι 3εΐίο-

ηεβ, 8θΙ»ιη ρβηεπ) ίΙΙβιη, α,ιιχ ιιιιΐπβηα'ί νίηι ΗβΙκΊ,

ιιοϋϊβ «1υπηΊεπΐΊΙ)ΐΐ8 οΙΙίείυηι Γυοοτβ. (±\κ>ά ο,υίιίειιι

ϊι« ε88β. υΐί (χΓβ^ΟΓΪιιβ ΐΓ3(1ίι1ίΙ, ςυβηςιιαιη ρΓθ!)3ΓΪ

ιΐβ ρΙιϋοΒορΙιΟΓυιη Ιίηπδ βΐίαιη ροδδεί : Ιβπιεη

ΟΐΙΙΪδδίβ ΙΐΟΓΟΙΙΙ ΙβδΙ Π1Ι0ΠΪΪ5 β!ρ^31ΐΙΪ>55Ϊΐη03 ρθβ(8β νβ«

Ιεπβ ΡβίΓΟίιϋ Ατοκη νεΓβιΐδ ροιίοβ ι·βείΐ3ηύθ8 ριι-

ι.ινί, (|υί ηιιρβΓ 3ηΙί(|υ'ΐ5 ίη 8εηβ<1ί8 ϊηνβηΐ'ι, ει 3 Ο.

0-.1Η16Γ0 ρΓΟίΐΙί βαηΐ >

ϋοηιηία ηικε τηοηίβ! ΙχιάηηΙ νοίϊιαηΐίΐηιι ηηώτϊί,

Νοη άεΜτα άειιηι, ηεό αΰ πΐΗετε ηνηηηα ηίΙΙιιηΙ :

8βΛ 5ΐ'6ϊ ηνήηιιε (αάί : ηαη εαιη ρτοιιίταΐα $οροτε ί

Ι,αηριεηΐ ηιεηώτα, φΛα εΐ ήβη» ηη( ροηάετε ΙιιάιιηΙ.

(,Ιηίύηηίά Ιαεβ [ηίΐ, Ιβη&τη αφί : ορρίάα ΰεΙΙο

1}ηϊ ηηαίίι, ει βαηιιηη ηηεταηάαι ίανϊΐ ίη κι-6'8,

ΤεΙα νϊάει, τετζαιηηβ ααα, ει (ηηετα τε^ηπι,

Αίφιε (Γαιιάαηία ρεΓ[α$ο αιηφύηβ εαηφο$.

ϋιιί εαηιαε οταχε $οίεηΙ, Ιεφχηυε, [οταηκ/νε,

ί,'ί ρατϊάο εετηηηΐ ίηεΙίΗΐιιη εοτάε ίηύαηαΐ.

ΟοηιΙϊι άβατη* ορε$, άεΙ'οαηιηψιε ίηνειιΐι αητιΐΜ.

\;εηαΙοΓ $αΙίη$ εαηϋ)ΐι$ ηηαιίΐ, εήρ'ιΐ κηιΐη,

λαί ΒΓβηιίι ενεηατη ρετΗατη* ηαν'ιια ραρρίιη.

5ίη'ϊίί αηιαίοή ηιετείτϊχ : άαΐ αάιύίετα ηινηπι :

Κι εαηίι ϊη ίοηιηπ Ιεροτ'η νεόΐχφα Ιαΐταί.

ίη ηοαϊ$ »ρα1ϊο ηάατοτηιη νιιΐηεγα άαταηΐ.

ΙΓιβεε ίη νεΓβ'ιουβ, Ιβείοι·, ρΐηηε τηΐιιιιϋίβ γ( ρΓ<ε-

εΐ3Γ8 Γαειίβ, νϊάβϊ Μειη ϋίεί, ααοίΐ Οιτ^ογιιι» ιγβ-

ύ'ιάίΐ. Ναιιι ς ιιοιΐ Βο$ιβτ αίΐ, <|ΐιϊε8εεΓε ρΐ'£8ΐ3ΐιΐί$-

ι>ίηΐ38 3Ι1ΪΠ1Ϊ ρεΓ 8οηαηυηι ίβοιίιβίεδ, ηιιίϋιιβ δοϋβ

ρΓοΓεεΙχ 3 ρΐ'υιίεηΐί», ίηΙε^Γχςυβ ηιεηΐί$ βειίοηεβ

κίηΐ Ιι ίϋιιβηιΙίΒ, Ίά ΡείΓοηίυ! βίο εχΐυϋΐ, υΙ ϋίεβΐ

■Γ.εηΙειιι (|υίβΐειηΐ|υε ρεΓ 8οηιηυιη $ίηε ροηϋεΓβ

ΙιΐίΙίτβ. Ργο ρ<τΓυϊθ βυιειιι 83η§υίηε, ροιίυβ εβ$ε Ιβ-

μεικίυηι ριοϊυίο, ειί&Ι'ιιηο. Ει νετιυβ ρεηυΐΐίηιυβ,

εαη'α ίη ιοιηηϊ» Ιεροή» νεΗί^ία ίαίταΐ.

κειιίειιΐίηιη η:«1)θΙ ηοη ρΐ3οε ϋίνεΓ83Πΐ 3ΐ> ε3, (]ΐι%

ε8ΐ ίυ νβΓ8ϋ Τΐιεοεηιεο, ίιι Ιάι/Ιϋο αά Ι>ίορΙΐ3ηΙυηι:

χασα χύων αρζως ματτενεται.

οιηηεπ) εηηίεηίβηι ίη 8ηηιηϋ8 βίοι ςυβίϊ νηΐΊοίιιαηιΙο

ρηηεβ ροΙΙίεεπ. Οβ <|ηο ίρκο ρβίεΐ, εΙΒεϊ > ρϊΓΐβ ίη

ηιιΙ)ί8 Ι3ΐκ>ηί8 εχρεΓίε ίιιβΟΓηηί», εκίεΓοςιιί ιιοΙ)ί8

εοιη βηΊιηβιιΐίϋυβ Γβιίυηε ε3ΓβηΙίΙ)υ8 ευιηηιυηία

ικ>η ΓοΓεηΙ.

ΙΚά. Ρετ νϊιη αηχτηΐ. Οοτη βίδεί ίιι βθίΐίδ Γι1)π»,

απερ αύτή διλ τοΰ ανημυνευτιχοΰ της ψυχής είδους

ένετυπώθη, ϊβεκίιΐί .ΊυείοΓίΐ.-Μεηι Γιοπ νείεΓίβ ηι: -

βεπρίϊ, ρΓΟ αύτή Γεροδυί αϋτω · ^υοά ΓεΓεΓείιΐΙιιιιι

βδβε 3(1 τδ θρεπτικών, ίβεΊΙε ηυίνίδ ιηΙβΙΙί^Ίΐ.

Ιύίά. 8εά εοη(ιΐ!Ϊ$. ΑΙιΙίπίδ ίη 1ί1>Γί$ ευκι ΙββΡΓβ-

ΙιΐΓ, άλλά πεφορημέναις τισ\ κα\ άκολοϋθοις άπαταις

περιπλανώμενος, ί(1(|ΐιβ νίΐίο ηοη εϊΓΡΓβ ρβΓβρίεβ-

Γβπι : εοηδυΐΐο Ιί1)Γ0 ιιΐίΐιυδΟΓίρΙο, ίιινεηί Ιεςεηϋυηι

«888 πεφυρμέναις τισΐ καΐ άκολούθο'ις άπάταις, εΐε.

Εβί βυΐεηι ΓβείΙίβ ΙίιΙεΓ* υ ίη ο εοηιηιιιΐ3ΐί<> : δίουι

3ρρ3Γεΐ (1ε ίίβ εΐίβηι, αν» ΜΐρΓ3 βίμηίΐίοανί (1β ηοε

ίρ80 νβΓΐ)θ, ει ίη εαρ. 2, ηοη ρΓοευΙ 3 Γιηε, ύποκεϊ-

σθαι τήν δλην 1ΐ3θεΐ ΑΙάίη3 εύιΊίο , ευιο Ιεςεηϋαιιι

οηιηίηο δίΐ τήν ΰλην.

€οί. 470 0. 8ϊηιηΙ χηεηΐεη. ΚβΙίηυί ΙεεΙίοηεη ΑΙ-

ιΐΐηαιο , 18η»εΐ3Ϊ ρΓΟ ήρεμοΰντος συγκαταπαϋεσθαι,

Ιβ^ετεΜίΓ ίη νβΐ8Γ8 ΙίϋΓΟ ήρεμοΰντι συγκαταπαύε-

σθαι.

Ιύ'ιά. Νοη εΙε$αηΐετ. Κ\ά\\Λ\ ΙΊΙγϊ 1ιπΙ>ο ηΐ, ουκατ'

άριθμδν προάγει τδ μέλος· ρΓΟ ςυο Γεροβυί νοεειιι

ιιιυΐΐο πΐ3^ίδ Ιιυίε Ιοεο εοιινειιίεηίειιι, ςυ<ιηι ίιι

ΗΙ)γο ιηβηυδεΓίρίο Γβρβίί , ού κατά ρ'υθμδν προ

άγει, εΐε.

Ιϋά. Π. Υείαηιεηΐίί. Βειίηιιί Ιεειίοηεηι ΑΙ(1ίιΐ3ΐιι,

προκαλώμμασϊ τισιν άμφιβίλοις έπινυστάξουσα. 1·ί-

ΙιεΓ βυίειη νείυδ Ιΐ3ϋεΙ)3ΐ, προκαλϋμμαιί τισιν άναμ-

φιβόλοις επιδιστάζουια : ήυαιη Ιεειίοηεηι βηηο-

13Γ8 νοίυϊ, ηοη ίικ1ίο»Ια δοιιΐβιιΐί» ιηεη ; νβΓΐ)«ιηι ςυί-

ιΐκιιι διστάζειν Ηε8γεΙιίιΐ8 ίηιβΓρΓ813ΙυΓ, διχονοεϊν, και

άπορεϊν κα\ άμφιοάλλειν.

0οί. 171 0. ΟοηεεηΙαηεα. Καταλ).ήλω τω πάθει,

8ΓϊΙ ίη Ιϊ1)Γ0 νεΙεΓε δειίριυιη : (]υοι1 ιεΐίιιοί. Ειΐίιί

ΙΐΐΙιεηΙ, καταλήλλως.

ΟοΙ. 174 Α. Οιιοά ί^ίίι/Γ.Όπερ άμβλυνΟείσης ϋπ6

τής νόσου της νήψεως ή φύσις Ιπασχεν. 1η Ιιίβ νετ-

1)ί$ νήψεως νοίϋΐίυΐιιπι δίξηΐΓιεβίίοηειπ Ιι»1>εΙ συν

έσεως, νβΙ νουνεχείας, (Ιειίυείυηι 3 νεΓοο νήφειν.

Νϊηι δοοπί ηιαχίπιε δηρίηιιΐδ : οιιιη τδ νήφειν βίι

άρθρον φρενών, βεευηιΐιιηι ίΙΙιιϋ έπιχαρμεϊον, ΐ|ΐιθ(1

αά (Ιιιϊηΐιιτη Ρτ. Μ. ΟίεεΓΟ ΓεείΙβί. ΙΐΜςοε βίε ιΐβ

νει-υο 3(1 νεΓϋηιη Ιοοϋδ Ιιίε βοιΐ3ΐ : Ουοϋ ίρίΐυί

1ιε1)εΐ3ΐ3 ρβΐ' νίηι ηιοιϋί ίΏίεΙΙίυεηΐία ιοιογλϊ βοεί-

(ΙίΙ, ε(ε.

6'οί. 178 Α. Ρτορε α νϊΐα. Βειίηιιί ΙβεΙίοηεαι ρπ-

8ΐίη3ΐιι, ώς ού πό££ω τής φυσικής ταύτης, βίε.,

(\ηοά εοπιιιι ιι31υΐ'3 ρΓορε 3 νίΐ» ί1ί3 Γβπιιιι ιι31ιιγ3-

Ιίυιιι 3ί)δίΙ. ΙΙοε Ι3ΐιιειι ϊη*1ίο3Γβ νοίιιί, ιη« Ιιοε Ιοεο,

ει δΐιρΓ» ίη εβρ. 8 3ηίπΐ3(1νεΓΐί8δε, Οίηη)'δίιιιη

φυσικήν ζωήν, ο,ιικ, ηΐ ΟΓε^ΟΓίυβ 3ίΙ, περί τά αύτά

θεωρείται, ίηΙεΓρίεΙβΙϋΐη. 8888 βϋΓευΙϊΓειη, ςυβρΓΟ-

ρΐβΓ εο§ίΐ3ΓΒ εοερί , αηηβ ΙββεΓίΐ φυσικήν ζωήν, νί-

Ι3ΐΐ) ρΐ3ηΐίδ εοηνβιιίειιίεπι ? Τ3ΐιιεΐ8ί ηε ηοε ([υίιΐβιιι

ί^ηοι-εηι, ρ1ιϋθδορ1ιο8 εΐΐΐεΓοβ εΐίβηι ηβΙϋΓηΙειιι βηί-

ιηαιη α"ίε8Γ8, ηιιββ ίη ρίβηΐίδ εχδίδίβΐ.

Ιύίά. 0. Ειίαιη εχίεήιι». Οιιιη ίη Α1(1ίηί$ 1ί1)ΓΪ3

Ιε^βΓείυΓ, ού γάρ περιλαμβάνεται- τά άσώματα περι

λαμβάνει τι, ψΐ3ΐη ηιίηίηΐ3 Γβε13 ιιιυΐϋΐίοηε, ςυυ(1

βίε Ιε^ί (ΙεϋεΓε ηοη οΊιϋίΐ3Γεηι.

Ιϋά. Ο. Τούτων ονχ. 1η ΙεοιιηαΙβ, ργο τούτψ ούκ

δντων Γεροδηί, τούτων οϋκ ζντων ευιιι ηχε ηοη δίηΐ

ίη εχεηιρίο ρΓίηείρβ, νίάεΐίεβΐ ίη Οεο ; ροδΐυΐ3ΐ Ιιοε

νεΓίιΟΓυιη 8βιι1ειι1ί3.

ΟοΙ. 179 ϋ. Ιάάτεο ταηχα. Ργο ήτις άρα γένοιτο

χειραγωγία, δίειιΐ Ιΐ3ε1ειΐϋδ ΙβββϋβΙιΐΓ, Γεροδυί εϊ

τις άρα, βεηδίι ρίβηο, ει ευίνίδ ρεΓδρίευο.

Οοί. 182 Α. ΙηβίΛΪΛΜΜ. Ργο εύρίσκομεν, Γβδίίΐιιί

εΰρήσομεν. ίβνίυδειιΐυιη Ιιοε, 50(1 ίικίίεαικίιιιιι 13-

ηιεη ρυΐβνί : υΐ ηίΐιίί πιο ιειιιεί'ε Ιοεο νείιιΐί ηιονί^δβ

ΙεείοΓ ίηίεΙΙίββΓεΙ, α,ιιβηΐυηινίδ ηοη ιιιοιιιειιΐί

8888 νίϋεΓΟίΙΙΓ.

Οο/. 186 0. Ιάε'χηο ρετ Ηαηε. ΙΙΐ εββεΐ Ιεείοιί

ηΐΗξίδ 3ΐίυ>υ3ηΐο ρεΓδρίευβ οιαίίοηίδ δβηίβηΐίβ, Ιί&ε-

Ηιΐδ εοηνβΓίί Ιιυιιε Ιοευιη, ΙυευΙβηΐίιιβ, δ τις ειιίηι,

ηιιηιί οίδ ροδίΐυηι Ιιίε 3 Ογ8£ΟΠΟ εδί, ευηι δίΐ δε:-

χτιχόν, Ι3η1ιιιι>(1ειιι ν;ι1ι;1 3ΐ({υβ άτομόν τι, ςιιειηαϋ-

ιιιοϋυιη άί3ΐεεΙίεί ΙοςυυιιΐυΓ. Ν^ιη οιιπι ίη 3ΐΗ]ΐιειιι

ίηΐυεηδ, Ιιιιηε Ιιοιηίηειη (Ιίιο, ηοη δρεειειη ίιιΐβΐ-

Ιίβο, δοιΐ ίηίϋνίϋϋκιιι. δίε 8Γβθ ϋι·εκυπυ$ ηυ«ΐεΓ



νλκιοηυΜ νοτλ:.

α'ιΐ, νβΓΐ)» ί8ΐ1ι»ε ίηιβΠί^βηϋη, Γαπα»ιι<« ΑοίΗΐηβηι αά

νηα§ίηβη> ηο&ιταηι (Οεη. ι, 20) : ιιίιιιίηιιιι ιΐβ ΙοΙ:>

δρβείβ, ιιοιι ϋβ Α(]:ιηιο, ςιιί 681, δ τις άνθρωπο;, Ιιοο

681 ϊηαΐνίϋιιιιιη. Εεεί Ιιοε βο Ιυοοηΐίιΐδ, ηυοά τΜβ-

Γβηι Ιμμ: εοιιΓιΐδβ ει δίηβ Γ»Ιίοηε 3 Οίοηνβ'ιο ΓβαΝΙίΙ».

1\ηά. I). Νοη εηίηι ίιηαρο. Λίθίηα βϋίΐίο Ικι1>βΙ,Ε»

τινι των καθ' αυτήν θεωρουμένων , ρΓΟ ιμιο Ιε^βη-

«I ιι ιιι εεηδίιί των καθ ' αΰτόν, ηοη ιΐηί βΙίειιί εοη-

εεβΒΛ ρ*ι Ιιηηιίηί ρεειιΙίβι-ίΐεΓ. Ει ρ3ΐιΙο ρο&1, ηηΐβ

πάτίν ώιαύτως, εοΙΙθ€3νίΐ ρηπ'ιοιιίαιη δτι, ςιΐίε ϋεβί-

ι1βιη1ι;ιΙιΐΓ.

ΟοΙ. 187 Β. Εφιϊάεηι Ηατ. Ρι·οώστις ποτέ ών, Γβ-

ίΐίΐιιί όστις, (|ΐΐ3· νοχ 3(1 λόγος ΓβΓεΠυι·, βειίδυ ιηβηί-

Γεδ'ο.

Ο'ο/. ΙΠιι Π. Εαάεηχ ΐφίητ. Ιη ΑΙιΙϊη» βΰίΐίοηβ Ιβ-

ρ Ιιιι·, ούτος άν κα\ έπ'ι των βραχύ τι, ρΐε. Εβο νβΓΟ

ούτος εοπιιιιυΟνί ϊιιό αίιτδς, ΚΙ φιοτΙ γρΓριύϊ (Ιι;1)βΙ »ιΙ

πλεονασμού τρόπος, α,υΐΕ νβιΊ)3 ρΐΌίοβυΊιηΙ, βίο,οε ίΐ;ι

βιίκηι νβιΊί.

('.υί. 191 Α. Ιη ηηίΙιη$ άηρί. Α1ιΓιη3 οιΐϊΐϊο ΙιβυεΙ

διαγλΰφους μορφάς ρΓΟ διγλΰφους μορφάς· βίε ειιίιιι

ιΐρρρδ83ΐίο Ιε^βηιΙυιη βδΐ.

ΟοΙ. 194 Α. ΑΙ» Ιιαοαηηι. Ι)ίηΙιΐΓηαπ> ίτβιί αηϊιηϊ

8εειΊ)ϊΐ3ΐειιι οΜχί,ςιιο νοεβίιΐιΐιιιη μήνις ρχρπιιιρ-

γλμι. Ναηι Ιιοε Οπκείδ έπίμονον χόλον δί£ΐιίΗε3ΐ, υι

ΠίιΙνιιιιΐδ ΐΓ3(ϋ<Ιίΐ. Εΐ(βΐ3ΐΙ)ίυδ βΓιβιιι παρά τδ μένειν

νοεοιη ίρβ3ΐιι (ΙβαΊιείΙ. Ιιοε 681, η «1ιιγ;ιιι>Ιο. ΟίβΙίιι-

£ΐιίΙ ειιίιιι 1ι«ε ΙΠ3 , μήνιν, όργήν, εΐ θυμδν , μήνιν

;ιίι Ρ586 μόνιμον όργήν, παρά τό μένειν · ίΓ3ΐιι άυ-

ΓαΙ»Ι«ιη, «I ίΐβ ά'ιχβιίιιι, 61 ιμι;Β ιιοιι ίαείΐε οχδΐίη-

£1111(11°, οΊεΙβΟΙ 3 θΊΐΙ'31Ι(Ιθ, όργήν 6881! ΙΠΙΐΙίΙ δρεξ'.ν

άντιλυπήσεως , παρά το όρέγειν μονιμώτερόν τι δή-

λοΰσαν ή θυμός, Ηοε εβί, 6886 ΓιΙ)ίιϋιΐ6ΐι> ιιίείδεεηιΐί

868ε, νίείββίιιΐφΐβ ίιιΓβΓβικΙ.ε ίημιπίβ, ιΐίείβιιι ;ιϋ όρέ

γειν, φΐοϋ νηΙεί αρρείετε. 5Ί^ιιϊΙϊοαΓβ «οΐβιιι ρβι·-

ΙιίΓοαΓιοηβιη οΊίΓαΙιιΙίοπίη, φίαιη ςιιιβ ρεΓ νοεβιη

θυμός ίηΙεΙΙί^ΊΐιΐΓ. Νβπι θυμόν (Ιίεϊ παρά τό Οΰειν, δ

έστιν όρμάν, εοιηηιονεη βκυίΐο, υι 8ίΐ θυμός φΐηβί

0·^α·.μος,φΐθ5ί<;ηίΓιεβΙϋΐ·κίνητις καΐζέσις περικαρδίου

αίματος, Ιιοε 681, εοηιιηοΐίο ει ιμικίαπι νείυΐί ΓεΓνοι·

«ΗίιΚίιϊιιΐβ εοΓ(1ί νίείιιί. ΙιΙεπι ρβίβΐ ιΐβ ΙϊυεΙΙο ϋύβιιϊ-

Ιίυηηιη βΓβι;0Γϋ Ν3ζ'ΐ3ΐιζβηί, ({υειιι 1>361ειιιΐ8 ηιιιι νί-

(ιι ηι ραϋΙΪΓε, ι ιι Ιιιεειιι (ϋεο ]ιιν3ΐι1ε) ριοΓοΓεηιιΐί.

δίε ειιίιιι ίΙΙκ νβτκίΐιυί ίαιιιΐιίείβ, ηιιϋιυβ εο ίη Ιϊυβίΐο

118115 β8ΐ, θυμός ιΐεΐίηίίΐ, 61 όργήν.

θνμϊς μίν ϊστιν άθρόα ζεσις φρενός.

'Οργη όέ θυμός έμμίνωτ, ό 5' «ίς καχών

Μνήμην Λόγων τε, μνησικακία τυγχάνει.

ΕιΙ \ετνοτ αηίΐΗί ικΜ/μ ίταοιχηά'ια.

Χεά ϊτα άνταϋΐ'ιοτ Ιιαο : αιίάαε αιί

ϋϊ άαηιηα ει ϊηΜία$, ββΐ μνησικακία.

Οειιίΐ|ΐιβ Οι-β^ΟΓίυβ ιιοβίβΓ Ηοε εΐΪ3ΐιι βί^ηϊΓιεηνϊΐ,

οιιιιι Ουμόν ορρε1ΐ3ΐ ώκΰμορόν τι, ηιιί(Ι(1;ιιη ηίιιιίπιιη

ιηοιηεηΐ3ΐΐ6ΐιιιι. εΐ ειΐο εναιιββεεηβ ϊιΐ8(3Γ ουΙΙ%.

ΟοΙ. 19ο 0. ΜοηΗηΙαηεηιη. Οιιηι ίιι Ιί1)ΓΪ8 ΛΙ(ΙίιιΪ8

Ιε(5βΓ6ΐιΐΓ τήν παροδικήν κα\ άπόόίητον ταύτην τρο-

φήν, ηοη εοΙιχπΜ'β νειίι» 1ι%ε 3ηϊη)3(1ν6ΐ'ΐε1)3ηι :

ιΐ3ΐ|ΐιβ ρΓΟ άπό)δόητον Γβρθ8ΐιί άπόρόυτον, ιμιοϋ β*1

3 Πιιειιιΐο Γβεΐιιπι, βίευΐ ίηΓπι Οιν^οπιΐί ίιι βχΙΓειυο

εηρίΐβ ιΐ8ΐΐ8 εδ I ε]υ8θ'βιη οι·ί(?ί»ί8 νοεβουΙο έπίρ-

^υτος ύλη, βΐίιιικίε. αίΠιιεηδ ιηβίεπεβ.

€οΙ. 1% Β. Εχίιίηιη οκιιίίαιί. Εε^ε1)»ΙυΓ ίη ΑΙ-

(Ιίιια ειΐίΐίοηβ, έγκεκρυμμένην Ινοντα τήν διαφοράν,

ει 1)ίιιιιν5ίιΐ8 ειίαιιι βίε Ιβ{;βΓ3ΐ. ΛίεΠίΐ ειιίιιι ρβπιιί-

•ϊΐιιΐίΐ (Ιίΐ1βΓβηΙί3ΐιι. Ε£θ νβΐ'β ιιοιι (1((1>ίΐ3νί λ!) υίΓΟ-

«|υβ ιϋϊβεηΐΪΓβ , 3ε ρΓΟ διαφοράν ΓεβΙίΙιιεΓβ οια-

φΟοράν. Ν;ιιη ρβιιΐο »ιι1β (Ιΐχίΐ Οτε^ΟΓίΜΒ ΙΙ0616Γ, έν

τω ^ίιθει τί/ν Βλεθρον ο?όν τινα δόλον έγκεκρυμμένον

Εχουσα, Ιιι Γοιιϋυ ηιβΓι ρβΓηίείεβ 681 νείυΐί (]ιι;ε<1;ιιη

Γΐ'3(ΐ5 Ιλίβηβ. {}(ΐοά ί^ίΐυτ ιοί β»1 όλεθρος, ϊιΙ Ιιοε

Ιυεο (·8ΐ διαφθορά , 5ϋΐι1εη1ία ίρβα ρΐβιιιι βΐ ροΓβρί-

ίΒΗ. νίιΪ3, ίηηυίΐ, οιηηια ρι-ίηΐ3 νίεβ ν'κΙβιιΙιΐΓ βχ-

ρρΐεη>ΐ3 , ειιιιι βχίΐίυηι οεειιΐίβηΐ. Ει ηοη ιηυΐιο

|ιθ8ΐ, ίρβυιη Ιιοε διαφθοράς νοεαηιιΐυιτι ηΐΓβυβ υβαΓ-

ρβτίΐ, ου (ηίηιΪΓυιητοϋχακοϋ) τήν γνώσιν, θανάτου

και διαφθοράς άρχήν γίνεσθαι. ΜβΙί (ΙϊείΙ εορηίΐίο-

ΐιεπι, (]υχ Κβΐ ρβΓ «χρβΓίεηιίαηι, 03υ$ϋΐι ίιιιΐίιπη-

Ρατκοι,. Οη. Χίΐν.

(|11β Π10Γΐί8 61 ϊηΙΟΓΪΙΐΙΪ 6850. 8θ(1 βηΐΐΐΐ 831Ϊ8 Ιι06

Ϊ»·Π 31'ΟΪΙΓΟΓ 6886 οΌεΙ.ΊΓ.ΊΐΙΙΙΙΙ.

Ο//. 202 Π. Κοίηηάί ίοιροπ'ϊ. Ι,ΠιβΙ Ιιοε Ιογο

ϋίβεΐ'ίηιίηίΐ ιιιιιΙιγλπιιιι, φι;ΐ5 βρΙιηΐΓίε» βίνβ γοΙιιικΙ.ί

εοΓροΓα βΟίοίιιηΙ. οοιιΐίδ κιιηίίεεΓε, ηιιο νβΓΐ)3 Οε-

ροτϋ βίιιΐ ίίδ 3ϋ(|ΐΐ3ηοΌ είκΐ'ίοπι, ηιιί βχετείΐΑΐί ηιί-

ηιιβ ίιι ρΙιίΙοβορΙιί» 3ΐι ιιι. Απ I ( οι ριΐδ κρΙκΕΓ'κ ιιηι Ιυ-

< η ίιι εηιίΐίβηβ, ορροβίΐο εοι·ροΓ6 κρΙιιβΓίεο 8θΙί(1ο ιΊ

ιιοιι μεΐΐιιείιΐο, βίνβ 'ΐηοιΙ διαφανές ιιοιι 681, ηιίηυ»

βΜ ; ηιιί ρ»Γ, 3ΐιΙ ηΐ3)ΐΐ8. δί πιίηιιβ, υιηΙιΓβιη εΟϊείΐ

ρ'|ΐΐ84ηοιΙί, ο,ιΐίβ ρΓορίει* εοΓριι* βοΐίιΐυιη ηιίηοΓοηι

(1ί3ΐιΐΡΐΓοη ΙιηηευίΙ: ηιιοηιιβ ΓβεεϋβΙ 31) ίΙΙο Ιοη£Ϊιΐ8,

εο ΓιεΙ αηιρΙΊοΓ ειιηι οι-οίβ ιιηι1)Γ3 , Ιιιιιι ρ]ιΐ8(1εηι ηΊ-

ηιείίβηβ. δί χςυβΙία ευηΐ ιιΐι°3ηυβ εοι ροι-3, ιρςιΐίΐί'υ

βιίβηι ίρ8Ϊ8 εήΐ υιη1)Γ3. δί ο'εηίηυε ηι:ι]υ3 επί Ιιιεί-

οΊιηι εοΓριιβ, ιιιηηΓβ ιιιίηοΓ βιίαηι οραεο εοΓροΓβ,

άίαιιιείι-υιη ε]υ8 ςιιοο" αΐιίιιβΐ, ]:ιοίοΙιΐΓ. δει! οηίηι

&ηΐ6(|(ΐ3ΐη ΙιίΒε βίη^ιιΐβ ΠβϋΓΪδ ρΓοροβίΙίβ ίη ρΐβιιο

(ΙεϋΙΐΓειιι, ίυβί'ίΐ ορβΓ* ρΓεΙίυιιι, ΐήεοΓβιιι» ςαοϋ-

ο,3ΐη (Ιειηοη8ΐΓ3ηαΌ 3 ηο5ΐβ ςαββί εηιιβίΊΐιιί, α,ιιο

ρειεερίο βηιιιΐ ε«ΐθΓ3 ο'είιιεερβ Γ;ιείΙ1ίηΊ3. Εβί 3υ-

Ιε;η Ιιιι]ιΐ5ΐιιοιΙί : ϋηιηβ βρΙιΧΓίευιιι εοΓριιβ, 3 ψιο

ΙΐΙΧ δρΐΙΙ^ίΐΠΓ, ΪΙ||Ι81Γ31 ΟΓρίΙδ 111(1609 δρΙΐίΒΠΓΙΙΠ»,

86 ιιιίιιυδ ρΙυ8 (| ιΐ3 ιιι (ΙίιιιίιΙία ρ3ΐ ΐβ , εΐε. ΚΜι/ηβ

οηιϊαα ;«η1.

Ιιι «ο ψιίονιη, ηυοϋ 3(1 ΟΓβ^οΓίιΐδ χατά νώτου τδ

ικότος χωνοειδώς κατακλείεΐθαι, ΙβηβΐΗΆΐ 3 ΙβΓ§α

(·οιι ί ΪΙΙ813Γ είβυιΐί : δίε ΊηΙεΙΙίβΡδ κατά νώτου, 3ε δϊ

άίεεΓει, ε» βχ ρβΓίβ, ςιια ρητίβ ηοβ υιηΙ>Γ3 εοορβηί

εοηΐίιιεηιιιΐ'. Ν»ηι υι Ιιοιιιο ίιιΐυίΐιιι οδ αΙΊ<|ϋίιΙ, νεΓί'.ι

30* ίιΙ ρ.ΊΠκιιι εοΓροΓίβ αηΙβί'ίοΓβπι : βίε εχίδΐίιιΐϊΐο,

16ΓΓ16 ρ3Γΐβΐη , 0(113111 6θ1 Γβδρίρίΐ , 3 II ΙβΓΙΟ ΓβΙΙΙ {

3νοΓ53ΐιι νβΓΟ 3 βοΐβ, φΐ38ΐ ςαοοΊΙΐΐιι ε]ιΐ8 ΙεΓ§οηι

6856.

Οοί. 203 Α. ΙΙΐ ΓΚΓβκβ ίιι Ιηεε. Α1(1ίη3 β(Ιίΐίο εοΓ-

πιρίί Ιιοε Ιοεο 681, νβΓίιίδ ηεαυε εοΙΙβίίδ ΓβεΙβ, ηβ-

(]ΐιε ιΐίδΐίιιείίβ ; δίε εηίηι ΙιβϋίΊ : Πάλιν έν φωτΐ

β'.οτεόσομεν κατά τό άπειροπλάσιον, ώς πρδς τδ της

κακίας μέτρον, βίε. Ε$ο νβΓο δίο 63 εοΙΙοεβνί ει

(ΙίδΙίιιχί : Πάλιν έν φωτΐ βιοτεϋσομεν, ώς κατά τδ

άπειροπλάσιον πρδς τδ της κακίας μέτρον, ε'ε. Ιΐ3-

ηιιβ Ιοεηιιι Ιιυιιε εΐίαιιι βιιηι ίηιβΓρΓ6ΐ3Κΐδ. Πίοιινβίιιβ

ηυία'ειη ιιιοιΐδΐΓ3 νείΐιοηιιη ΙιβΙιβΐ, (|ο?β ηιβ ηοιι ίη-

Ιι:ΙΙί^βι°β ίιιΙοοΓ. δίο βηίιιι γροΊΗοΊΙ : ϋιΐΓ<κ« νεηε-

ηιητ χη Ιηιηίηε ρβτ &α·οηΙα ηη11ϊ$ εοηιρηίιβηια ΙεΓηιί-

ημ, νβΐηιϊ οιβίΜΚΓβηι «ηιΛγο; ύοηοτηιη βηρετεχαί-

Ιι ηίειη $ηΙ)&Ιαηΐία>η. δε([(ΐ6ΐιΙίδ ίη εβρίΐίβ ΙεηιηιαΙβ

ρΓΟ χρόνον τιαΐ περιόδοις, Γεροδίιί χρόνων - εβρίΐίβ

ΗΐιΙβιιι ίιιίΐίο, άλλά τδ της ακολουθίας, βίε. ρ3Γΐίευ·

ΙϋΙΙΙ τδ δυρ6Ι'ν3ε3ΙΙβ3Π1 δΙΙδΚΐΙί.

Ιΰίά. 0. Λοιιι Αάαηιιι$. Γήϊνον πλάσμα, Α«1αηι 3ΐι

Α(Ι;ιιη3ΐι, 16ΓΓ3, 63ΐιι βίε (1ίεΐ3ΐη νοίυιιΐ 3 ιυυβα'ίηε ;

ηιΙ)Γ3ΐη εηίηι ββββ ίη οπειιΐο. Ουίη εΐ βαιι^αίβ 68-

Ίειιι Ιίιΐ){(ΐ3 ιΐίεΐϋδ 3 εοΙοΓβ πιογο.

ϋυΐ. 207 I). ϋΰΐα ε$ εχετάι. Ό θεδς των δυνά

μεων, ΓβυΊΙίιΙί 1(1)6118, φ» ίΐεαε α εχετάιναιη. Νβι»

ίιι 1 1 ιιιςιι 3 ρΐ'ίηείρε, ύβ ΐ|Κ3 βοηι Ιιχε εοιινβΓδβ, νο-

ΐΜϋυΙυιιι 06ΐΐΓρ3ΐιιιη, ιιίδί ΓιιΙΙιιγ, βί^ιιί(ιε3ΐ εορίββ

61 εχβνείΐιΐδ, βίειιΐ βΐ Οι·»!ευιιι δυνάμεις βρερβ άντί

των στρατιών βιιηιίΙιΐΓ. ΑηιιοΙονϊΙ Ιιοε ΤΙιβοαοΓβΙιιβ

ιιοη |ΐιοι-<ιΙ 3ΐ> ίηίιίο ΓιΙιβΙΙί δυί, φΐβιιι βρρβΙΙηνϊί

θείων δογμάτων έπιτομήν, ιιυί ιΐβ Οεί ιιοιιιίηίΐιυδ

ΙΙεΙίΓβίείβ 3«ίΐ. Ειιιη ευιιι ιιοιιιιιιΙΙίβ «Ιϋδ ΤΙιβοοΌΓείί

βεΐ'ίρΐίδ ειιιιι βηηο βυρι.τίοΓϋ εοηνεΠίδβεηι, 3ΐιιίβί

ηεβείο (|ΐιο Γβίο, βυοΓβρίυιη ιιβίιιιΐοηίβ ο^ιικϋβι··

ΓιιΠο, ο,υί ίη εΙιβΠίβ (ΙΊΓι^ιιΙργ εοιιιρβεΐ'ιβ βΐίο,υιιΐ

6886 ηοιιιιηοΓυιη δΐιβρίεβίιιβ ργ.ιΙ. Α(Ιρι·31 Ιιιπί ηιίηί

ν'ΐΓ οΌεΐίβδίηιυδ ΤΙιεορΙιίΙυβ Ι'βίΓΪ Ε. ΟβδνροοΊυδ

ΑΓ^βυΐΐηβηδίδ, ιχ. ρπιΐνίβδ, ο,υί ββηβ ςββιιιιι ηυηε

ρβπιιοΐβδίβ ΓβΓβυηΐ. Ναιιι Γοηβ ηιβ Βββίίεβηι ίΐβΓ Γα-

είρηίβιιι οεηβνοίειιΐίχ εβιιββ άβοΊιεβϋβΙ, ειιιη όβ ΊΙ-

ΙΟΠΙΙΙΙ 1ίΙ)Γ0Γ11ΜΙ ΡίΙίΐίΟΙΙΟ εθ^(13Γ6Π1 : φ10β]3Ι1Ι βηίβι

ίΙΙιΐδίΓΪ ϋοιηίηο (ϊεοΓςίο ΕιραοΙιίί εοιιιίΐί ρΐΌΐηίββ-

Γ»ηι. δοά 1ΐ33€

Οειην.% ρτοίετν'ι» Ίη ηιατε Οτείϊαιηι

Ι'οηατε νβηίίί
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υ: 3ΪΙ βίβββηΐίδβΐηιυβ ροβιβ; ρηΐίιΐδο,ιιβ ίη ίιΐ ίη-

(;υιηΙι»ιιιυ5, υΐ 3ΐί» Μ^ιιίΓιεαίίοιιο δΙυοΊυηι ηοδίηιιη

βΓ^β εοηιίΐεπι δβρίεηΐίδδίπιιιηι, ει οι-άίηίδ δυί Γαείΐε

ρηηείρειη , βΓιβηι βπκΐίΐίοηβ αΌεΐι-ίηχ , άεεΙβΓβ-

ηιυδ, ίη αηο ΓοΓίαηβπ εοηηΐυηι αηϊπιί ηοδίπ 3 ϋεο

Ορίϊηιο Μαχίιηο ρείίιηιΐδ, ει ΓοιΙιιηαΙιπιι ίπ οοηΓι-

άΊΊιιυδ.

Μ. 210 Β. Ναηφιαηχ αρρατεηΐίόη$. Ι,ίοβι· ΑΙυΊηιΐδ

ΙιαυβΙ)3ΐ, είς το μή έχ φαινομένων τά βλεπόμενα γε-

γονέναι, ηϊπιϊπιιη εοΓΓυρίε. Ρ3<·ίΙίδ 3ηιοιη βιιιεηάβ-

Ιΐο εηη» εχ ββηβιι, Ιιιηι Αροκίοϋ νειΉίδ, ΙββεηαΊιπι

ειιίπι : Έχ των μή φαινομένων τα βλεπόμ.

γεγον., βίε.

ΟοΙ. 215 Α. Ει είεαπηίίαιη. Ργο εο ςυο<1 ε«ΐ ίη

εάΊΓιοπο Αΐιϋιια , τον έκφανισμον τοϋ κάλλους έκεί-

νου , ηιβίπί ΙβββΓβ , τον άφανισμόν : ειι]υδ νοοίβ νίπι

0γ3ϊ08 αΌειί ίηΐβΙΙί£πηΐ. Ειίαηι ηοη ηιυΐΐο ρο$ι,

ίιιίΐίο 88ΧΙΪ εΐ νίεεβίιηί οαρϊιϊβ, ίΙβΓυιη βυ Οι-β^οηο

ε$1 υκυτραΐα, οιιιη »ίΙ : Αρχαίων νεκρών τον άφανι-

σμδν. Ε1ε£3ΐ)δ 3ΐιΐειη ήίε Ιοευδ ββΐ, ϊη ςιιο Γεείβ

ΓείρυυΙίΐ"» ίυα'χοΓυιη βνβΓδίο, ςιι.·Β δυΐ) Υβδρβδίαηο

αεΤίΙοίηιρρ. βεείύίΐ, βιΐ ρΓοϋαηϋααι ΐ'εδυιτβεΐίοηεηι

εχ πιοΠιιίδ ΓοΓε , ρΐ'οόΊιείΐιΐΓ. Νβιιι 1)ϋηιίηυδ ίρδβ

Ηπιε 8ΐαΐϊτη 3ΐΐϋ]ίείΐ νβιίείηίυηι ενβΓδίοηίδ της καθ

όλου , επιπ α,ιη ]υάίϋίιιιη (1ε ^εηεΓβ Ηπιηβιιο εχ

ηιοΠβ Γε$ιι&εϊΐ3ΐο εοιι]αη£εΐιΐΓ. Οηοΰ1 βί ίΙΙίδ ενεη-

Ιιΐδ ΓβδροηοΊΐ (εΐ ΓβδροηιΙίι οιηηίηο, ο,υειιιβαΊηοιΙυιη

ΙιίδΙοπαπιιη ηιοηοηιεηΐβ ΙβδίϊηΙυΓ ) , ηίπιίι-υπι εΐ

ρΓοχίιηυηι νβΐίείηίυηι εχίΐιιβ εοηιρΓυΗβΗίΐ, βεα1 Ηοεο

εχΐΓβ, ςυοά αίιιηΐ, οΐβββ. ΥβΓυιι» ϋΐχΐιιχίι ηιβ Ιοη-

8ίιΐ8 εο£ίΐ»Γιο αβ τί νοείβ αφανισμού, ςιιχ βρίϊδδϊ-

πιε £βηΐϊδ Ηιι]υδ εχίΐίο (Ιεεΐ3Γ3Π<1ο εοηβΓπίΐ. δβιε.υ-

Ιίδ ειιίπι ΐοιίκ ]3ΐη ηυίιιάεείηι ηβ νβδίί^ίιιηι <|ΐιί(1ειη

ΐ'είρυυΓιοχ ίρδυηιιη αρρ»πιίΙ, 3(1βο 3Ηο1ίΐ3 δπηΐ

οιιιη'ΐ3 ίηιμιε ηίΐιίΐιιιη Γεϋβεΐη.

0οΙ. 222 Α. Ρτοάίρο. Ι,ίυπ ΑΙάΊηί ΗβΗεηΐ, δι1 έν-

ίργεστέρου θαύματος, εβεαείοΓε ηιχταειιΐο. Ε%ο δεπ-

ρβίδϊε (ιΓεβΟπιιηι ηοιι υηΗίιο, δι' εναργέστερου θαύ

ματος, ϊΙΙηϋτϊοη ηιίταειιΐο : ίΐαα,υβ Ιιαε ίη εάΊΐίοηβ

ίοοαηι ηιιιιε Ιβ^ί νοίυί. Οιιίη ει ϋίοιινδίυκ βοάβηι

ηιοιίο ΙοβίΙ", νβΓίίΙ ειιίιη. Μαηί(αΙο ηηταοπίο. δυηΐ

ε<«ί1βιη νοεοβ ειϊβπι ίιιίνα ίιιΐβΓ »ε ρεπιιυΐ3ΐ%, βΐοαίΐ

$υο Ιοοο ηοΐ3ΐ)ίιαΓ.

Ιϋά. ϋ. Οοηνηίί/ΓαηΙβι. Προς την ζωήν άναλϋον-

τας, εοηνεπί, πιπκι ιη νΐΐιιιη οοιηηήφταηίει. Αΐ(]ΐιβ

Ιιοε Ιοεο ΓβεεΓβ ηοη ρο$8ΐιιιι, α,υϊιι φ>χ ηιι]υι νει υί

τϊ» δϊι 08ΐεηιΐ3ΐιι ; 3Ι'6ϊ1γογ 3υΐεηι, (ίΓΧεχ Ιίη^υιε

8ΐυ(ϋοβΪ8 οροΓϋηι ηιειιηι ηοη ίη^Γ3ΐ»ηι Γηΐιιπιηι βββε.

ϋιιο $υηΐ αριιιΙ Ογ«οο8 νυοϋΐιυΐα, χαταλϋειν ει άνα-

λϋειν, ηιιοπιηι (ΙϊνεΓίβ εβί ΒΪκιιίβεηΙΪΟ. Νϊΐη χατα-

λύειν, εί£ηίϋθ3ΐίοηβιιι ϊηΐβΓ »1ία$ εΐε^ΐΐιιειη ηαύει,

αϋηηο άινετίεη. Ρ1ιιΐ3ΓεΙιυ$ ΡορΓιεοΐ3 , ηϊ$ί ΓβΙΙογ,

οπού χατέλυον οί πρέσβεις, ςυ3$ ϊη χάε& Ιε^βΙϊ αΊ-

νεηεΓβηΐ. ϋοιίεχ Ρ1αΐ3Γεηί3ΐιυ8 »ά πιβηυηι ηοη εΓαΐ,

ι^είεΓοςυί Ιοευηι ςυχ$ίνίβ$ειιι, εχίβΐίηιο (βηιεη ε$5β

ΐΗΕβ ίρβίυι ϊη ΡορΙίοοΙα νετυα, ςπο Ιοεο ϋβ Υίηάίείο

βεΓνο Π3ΓΓ31. Ηίηο εΐ χατάλυσις, νοεβυηίαηι ηιίΐί-

ΙίΓβ, άβ ηυο Ηε»νεΙιίιΐ3 ϊη νοεε σταθμοί, ει κατά

λυμα ρΓΟ καταγωγίω οΊνβΓΒΟΓίο ιιβηΓρίΐΙιΐΓ. Ηΐ8ΐθΓΪ3

830Γ3 ίη εοιηιηεηιοΓβΐίυηε άκ οΠυ βεευηΊιιηι ηυ-

ηΐίηίηι η3ΐυΓ3υι ϋΙΐΓίβΙί : Νοη εται Ιοεν» έν τφ

χαταλΰματι, ϊ» άΐνεηοήο ( ί,αε. II, 7 ). Άναλΰειν

οοηΐι-3 &ϊ]$ηιίΐ€3ΐ, ϋε Ιοεο ηπ^Γαιο, ίη (|υο ΓυεΓίβ :

βινε άναχάμπτειν, υΐ 3ίΙ ΕΙΙ38 ϋΓειχ 3ΐιΐΪ8ΐε*, ςυο-

0*3111 Ιοεο νεΓϋυιη ηοε βχρΙίεβηβ. δίο ϊηΐβΓρΓβίβΓΪ

νεΓοβ Ρβυΐίη* ΡΙΓιΙ. Μεΐ3ΐιοή(1ι. 8θΙεΙ>3ΐ, Ιπιθυμίαν

£χο3ν είς το άναλϋσαι χαΐ είναι συν Χριστώ * οιιιη

ιίη^ηίαή άείϊάεήο ιεηεατ ηιίςταηΑΊ , αϊ «Ίη πιιη

ΟΜ»ιο. ΕΙβ^ΒηΐεΓ ρι-οΓεειο : ηαιη βίε βΓχεί Ιοςυυη-

Ιιιγ. Ιηαϋεβυο Ιοευηι Ιαηΐηηι υηυιη, ηε 1οη^;ίυ8 Ιε-

είοιεηι ϋεΐίηε3ΐη. ΑΐΙιεηιεηε ϊιι ΙίοιΌ, 8ί ΓβεΙβ ηιε-

ιηϊηϊ, Αειπνοσοριστϋη· ιιι, ά'\χίΙ 1ι»ε βϊβηίίΐεαίϊοιιβ,

άναλΟειν έχ τού δείπνου, α\)'ηε άε εοην'ιήο. ΝοβίεΓ

υ,ιιίϋειη ΟΓβ^οηα· εοϋβηι ηιυιΐο νοεεηι Ιι»ηε εερίι,

ιιοιι ηοε ΙαηΙυηι Ιοεο, Ββϋ ειίαηι 3ΐϋ3. 1η ε»ρ. 14,
κιιΐ» Ιίηεηι : Είς φθοράν άναλΰσει τί)ν κίνησιν ■

ν«Γ£«< ιηοΐα$ ίριίκ» αά ΐηΐίπίκηι. Ουία βΙΪΛΐη ϊ(1

ηιιοίΐ Ιιοε ΙοεοιΙίχϊΙ, τ.ρ>>ς τήν ^ωήν άναλύειν, ραιιΐο

ροβΐ (|υ38Ϊ εχρίίε»! ν«ι·1κ> έπανελθεϊν, ςυοο! τβίεΐ

ΓβίΙΪΓβ, έξ αύτών των έπ\ ζωήν έξ αναστάσεως έπαν-

ελθόντων. Οίιΐίείιιιυβ Ηοε εΐίιιπι 30 ϋ», ίηηυίΙ, ςυϊ

ρεΓ Γε$ιΐΓΓεεΐίοηειη ίη νίΐηηι ΓβάΊεπιηΙ. Ει ϊη εβ-

ρίΐβ βεηυβηΐί, ευιη άίχίϋβεΐ, τήν γήν προς τήν γην

άνχλϋεσθαι , Ιεττατη αά («ΓΓαιη τεάνά : 5υΙ)]βοίΐ,

άλλά κα\ τδν άέρα προσχωρεϊν τω δμοφϋλω ■ ηά βί

αετεη» αά τει $ίβί ΰυρηαΐα* *« εοη{εττε, ςιιίηυβ ίη

νεΓϋίϊ νϊίΐβδ το άναλΰεσθαι .βχρίίεαη ρεΓ προσχωρείν.

Εαιίεηι βίςηίΐίεηΐίοηε Οτε^ΟΓίαβ εΐ έπαναλύειν (ΐβυτ-

ρβνίΐ ίη εβρ. 27. Ει ηοηιεη ογΙιιπι 3 νεΓ»ο άνάλυσις,

ρΓΟ Γεάίΐη βί νβ άναχάμψει, υΐ Εΐί»5 ίηΐεΓρΓεΙβίυτ,

βαΓυπκΙεπι γργοπι λΑ 8ΐ3(ηιη ρΓίβΐίηιιηι, ίη εβρ.

ρΓοχ. βεηυεηιε, ίιειιιηιιε 27. νεπιηι πιο(Ιυ$ έν ταΐς

σχολ'.χαΐς παρασημειώσεσι ταϋταις βΐίηυίβ εβίο.

6Ό/. 223 Α. ΧαΙετε ;ηι«*. ΙΙίπιιιιςικ; ορίηοΓ τεοΐβ

Ιε^ίΙτ» ει έρ(1ώσθαι φράσαντες, ει Ε,4|5ωσθε · «ίοηΐί

Ιι3ΐίιΐ3 εΐίβιη ίη Ιίηςηβ, Υ3ΐεΓ8 ]υ1>βι·8. εΐ νβΙβιΙίοβΓβ.

ϋοΐ. 226 ϋ. Οιιϊί οοίε€το. νβΓηίβ Ηίδοε, τις πίνος

τί) θεία δυνάμει κωλΰσαι των οικείων τήν συνδρο-

μήν ; Ιιοε β&Ι, (}Ηί$ ΙαΙ>οτ άηίηα; ροΐεααΐϊ (ιιετϊι εο·

αηαΐοηιηι εοιιεατίατη ίιηρεάίτβ ? ΗΊ$ εΐ'^ονεΓΟίβ πιεη-

(Ιιιηι βιιϋεβδβ ορίηοΓ. Οίοηνϊίηβ εεηβ ηβςβηίβηι

ρβπίευΐβπι ίηδβιυίΐ, άϊνϊηα ροΐαΐαίε ηοη ρτοηϊ-

Ιιεηΐε. Ουαηςυιιιη ίρβίυκ βιίαιη εοηνεΓβίο βίε ββΐ

οοη ίυ 50 Ηοε Ιοεο, ιιι εοΙΙί^ί <Ιε 83 ββηβυβ ηυΙΙυβ

αυείΐΐ, ςυο(1 ηίδί νίιΓιβϋειιι βριιιΐ ίρβιιιη νβΓΗαιη ρΓΟ-

ΗίυεΓβ, 8ΐι$ρίθ3Γί ηιιίδ ροίηίδκεΐ, ρΓΟ χωλϋσαι, 1β-

ρεηαΊιηι άνΰσαι δειιβυ ηοη ίηεοηιηιοιίο. δί βηίιηυβ

ίρ58 ςηοο" δί1>ί εηρηαΐυηι 681 εβΙΙί|;ίΙ, ςυοηιο ιηη^ίδ

Οβυβ βΒίοειβ ροίεβΐ, ιιι ίη ΓββυτΓθεΐϊοηβ ςηοά βυυηι

ε8ΐ ο,ιιίδφΐβ ΓβειιρεΓεΐ? δβϋ ειιίπι εοηδίιΙεΓϊηιΙβ Η%ε

βΐίίδ ΓεΙίηο,υο.

Οιιιη 3ίι, )3«ϊ άε ρηηείρϋι ιετΐριεηιηί , ϊηΐβΙΙίςϊΐ

Οπβεηβηι Εεοηίάχ Ε. (]ηεηι ρΙεΓίηιιβ θΓ*εί, ΐηςυβ

Ηιβ ΝίεερΙιοΓυβ, ΓβΓε κακόφρονα νοεβηΐ : εΓβοΌ

ρΓ0ρΐ0Γ83, (|110<1 ρΓ3ν»ΓΠΙΙ1 (|(|:1Π1Π1(|3Ι1) 3ΐ)δυΓ(1.Ί-

Γυηιιιυβ ορίηίοηυιη βυείοι* βχβΐϊίβηΐ. δεπρδίΐ Ογϊ-

(ξειιεδ Ιίυηιιη Περί άρχώτ, 1)ε 0ΗΓίδΙΪ3η% ΓεΙί^ΊοιΓιε

ρτίηάρϋι, ιιι ε^οςπίϋειιι ιίΐυΐυηι Ηυηε ίηιεΙΙίςο; ηηιιι

ΙίΗΓΟδ ΐιοη Ιββ'ι, ()ΐΐ3η()ϋκιΐ) βχβιβηΐ εΐίβιηηιιηι. ΙηΐεΓ

εχίεΓΟδ εηΌΐεδ Ηιι]υδ Γιιίΐ εΐ ίδ ηυεηι ΟΓΡ^οιίιΐδ

ηοδΙεΓ Ηίε ρι°%εΐ3Γε ΐ'εΓυΙβνίΙ, περ\ προϋποστάσεως

των ψυχών, ΟΓΐηβ εχ δεΗοΙίδ 81 ϋίδριιΐΗΐιοηίυυδ ΙΊβ-

ιοηίείδ. δίε εηίιιι δεηρβίΐ ΕΙίβί ΟηΊβηδίδ 3ηΐίδΐεδ,

>αίί:\ηζρηί ίηΐβι-ρΓΟδ, ευ]υδ βΐίβπι νεΓίι» ΓιυβΙ Ηίε

ροηβΓβ. (Λτος, ίιιςιιίι ο"β ΡΙαΙοηε, καλ τ6 περ\ προ-

ϋτάρξεω; ψυχών δδγμαπροπεφλυαρημένον εκράτυνε,

μεταβαίνειν άπο τούδε σώματος ληρων είς εκείνο, καΐ

αύθις είς Ετερον, και περιόδους τοιαύτας τελεϊν κατά

άναλογίαν τών ιδίων άμαρτημάτων. Ιάεηι ΙΊαΙο άο-

εΐήηαιη αοαιτάαηι, ηα/ν α»ί»ιο< αΗΐε εοτροτα Ιταάίί

εχίίιίετε, αεαρίαηι αί> αΙη$ εοηιρτοοαΐίΐ. Αηϊηιοί

ιιίηήηιτη άε α.ΊΊι εοτροτ\θΗ$ ϊη αίια ηάατατε, αα ρτο

άείχαοτιιηι ιιιοτνιιι ϊί/ιοηΐΗκ/ιΐί ταιίυηε ατεηίΐιι»

Ιιη}ν>η\οάϊ άΐίΗΐ ιατάϊιιανβ αΰίοΐνετε. ΗβεΙεηιΐδ Εΐίβδ :

ψιί ςυοο,3Η3ΐϋ8(1οεΙι,ίη3Πΐ1ΐ3ΐ·ε3εεερί8$6 ΡΙβίοιιεηι

3ίΙ, ίηίεΙΙίςοηάΊιηι 881 άβ ΡνίΙκιςοΓβ, βί ίΙΙίιΐδ βε-

ε13ΐθΓίΙ>ιΐδ, <|υθδ υΐ ίυιΐίιβΐ Ρΐ3ΐο, ίη Ιΐ3ΐί3ΐιι ηηνί-

βαδβε οΊείΙυτ. Ηχο ρυίβΗβηι ίάείΓεο οϋιίεηϋβ, ςιιοιΐ

ϋίοηνδίυηι ηοη ίηΙεΙΙβχίδδε Ιοειιπι Ιιιιηε νίο'εΗβιιι,

ίιιιο ηβ ίο! β,ιιίύβιιι ^υοά ϋίεβΓεΙ. δίε εηίιιι Γεο'ϋίυ'ίι :

Οηί,βηΐε ηοι άε ριίηείραΜηί άχιριιίαηΐε*, νείιιΐί

φιαιηάαιη ρε&ΙιΊεηιίαηι ρτοΐνάετηηΐ, α,ιιοά ίη εοηνετ-

ιαΐίοηε ρτορήα αηίηια; εχιίιίαηΐ.

ΟοΙ. 254 Β. Εοτχιηι νβτο αιιί. Ε«§8Ι)31ιιγ Ηοε Ιοεο

ίη ΙίΙιήδ βϋίΐίδ »Η ΑΜο, τών δέ γεννεωτέραν τοϋ

σώματος τήν ψυχήν είναι λεγόντων, ςυβ; νεΓΗί εαιιι

8888 εοιτιιρΐ3 νίϋεΓεηι, δίε 83 ΓβδΙίΚιί. Τών δΐ

γενεωτέραν (<]ΐΐ3ΐΐ(]υ3[ΐι ηιηΐίιιι δϊηιρΓιείΙεΓ εχΐΓΪΙβ γε

ρ:ΐΓΐιευί3, τών δέ νεωτέραν) τοϋ σώματος τήν ψυ

χήν, εΐε., ςιιίΗυβ );ιπι ιιι νεΓΗίδ «ρβιία ε»1, ρΐ3ΐΐ3(|υβ

ββΙΐΙβΙΙΙΪ*, ϋΓβΚΟΓίί 8113111 ΪΙΙδίίΐυΙΟ 00Ι15ιΐΙΐΐ3η83 ,

ιΐ3ΐιι βχρίοδίδ Ρΐ3ΐοηίείδ ει θΓί|;βηίείδ ίιιεριίίδ, ςυί

αηίιιιυιη εοΓροΓβ ρποΓβιη βδδβ ΐΓ3*(1εΗ3ηΐ, 3ίΐ δβ ιιΐ-

ΐεΓίιι» βΐΐ3ηι ραηίδ εοηΐιιίαιίοηεοι ωβηιβ ρΓΐεεερίαυι



ΎΑΠΙΟΚυΜ ΝΟΤΛΪ

Ιιαοετβ, ηίπιΊπιηι ϊΠοπιπι ςυί ογΙιι ροδίοποΓβιη αιιί-

ιηιιπι εοι-ροι-β βΐ3ΐιιβΙ)3ΐιΙ.

€οΙ. 235 Β. Ρι ϊκί τείρ$α. ΒβΓιιπιΐ ΙβεΙίοηβπι ΑΙ-

όΊηί βχειηρίβι-ίδ. προϋπάρχειν ή προγίνεσθαι · ςιιαη-

ςιιβηι νβίβι-ββ βΓιΙβι- Ιββίβββ 3ηίιιΐ3(1νβΓΐβΓίηι, ηίιηί-

ΠΙΠΙ προϋπάρχειν ή έπιγίνεσθαι. 1]{ βϊΐ δβηΐβιιΐίβ

ηιι]αδηιοαΊ : οιιιιι ηιΙιΊΙ ΗοΓυιη βΐΐβι-ο νβΐ Ίη η3ΐυτ3

ρτίιΐδ βχκϊ$1»ι, νβΐ ροδίβηιιβ ΟΓίαΐυτ, αίςιιβ ηίε ββη-

$υ$ πιίΐιί (|υί(ΐ6Π) ηηη (3 ϊβρίϊοβί. Αηίπΐ3ά'νβΠί ρπ·

ππιπι Ιιοε, ευιιι Οίοηνβίί οοηνβΓδίοηβπι ίηερβχίβ-

ββηι. δυηΐ βιιίιτι ίΙΙίυβ νβΐ'1>3 : ΝϊηΐΙ αηΐε ίΐώύ&ίετε

ϊη ηαίητβ ταΐίοηε, νεί ροιΐ αοάάετε άίε'νηνα.

€οΙ. 235 0. Α ηαιιιτα ϊηήΐα. ΐΑ\>τΐ βάΊΐί ηβυβηΐ, τίς

έγχειμένης φυσικώς πρδςτήν ένέργειαν, ταύτης μεθ-

ισταμένης. Ηίο ρππιιιιη αίδΓιηειίοηίδ ιιυΐ3ΐιι ροδί

ένέργειαν βιιβίιιΐί, <1βίηι1ο ταύτης αιυΐ3νί ϊη αυτής-

ϊΐαςαβ ββηβιιβ ηίο θίΓιοίΙιΐΓ : Νοη βχίβηια (3ευΙΐ38

ίη^Γβ(1ίΙιΐΓ, 88(1 Γ3ειιΙΐ3$ ίιιβίο εοΓροΓΪ 3 ηαΐυι-3, 3(1

βεΐίοηεβ 803$ αεεβϋίΐ.

ΙΗέ. ϋ. 8εά αί> αηνηαΐο. Κάίΐίο ΑΙ(1ίη3 βίε Ιΐ3ΐ)βΐ :

άλλ' έξ έμψυχου κα\ ζώντος, καΐ δια τοΰτό φαμεν ευ-

λ^γον είναι καΐ μή νεχρον χα\ άψυχον, εΐε. ΟιιαΙβΓ

νίαβ» εοιψιηείίοηεπ) χαΐ ηοιι η)3£ηο ϊηΙβΓναΙΙο Γβ-

ρείϊ, 1>ίι ι-βεΐβ, 1>ιβ ρηνβ, Γβΐίοηβφΐβ ρ1»ηβ βίίβηβ

»Ι> Οτβ(ΐθΓϋ ηοβίΓΪ 6ΐβ£3ΐιΐΪ3. (}ιΐ3πιο1)ΐ·6ω βίε Γιιίβ$β

η1> ίρβο Ιιχο δοπρίΛ ηοη (1υΙ)Ίΐο, άλλ' έξ εμψύχου χα\
ζώντος ■ διά τοΰτό φαμεν ευλογον είναι, μή νεκρδν

χα\ άψυχον οίεσθαι, εΐε. Αεευι°3ΐβ βίη£υΐ3 βί α,ιιίβ

εοηδίοβΓβνβπΐ, ευπι ηυχ 3ηΐβεβ(Ιυη(, Ιυπα ψιιχ εοη-

δβηυυπίιΐΓ, ί(1ειη ιαβευπι 8ΐ3ΐυε(.

ϋοΐ. 238 Ό. ΟταΐΊοηε ϊΙΙηβΙ. Ουιη βάΊΐί ΑΙοΊηίβ Ινρί$

ΓήΊι-ί ηβϋββηΐ, λόγου παντός ένεργέστερον, β%ο ΙβββΓβ

ιηβΙο έναργέστερον διηγείται , εχρίιεαΐ ενίάεηΐίη»

ίρΙεηάϊάϊηιηαε ει ίΙΙυ$Ιτίιΐ3 εύαηι Ιι'6ί ηαιηνα ε(/Ί!€-

Ιϊοηαιη αηϊηύ ίη εοτροτε νατϊεΐαΐεηι, ηηαηι ηΙΙα ρο$-

•ΪΙ οταϋο. ΐΜΐυϊϋβοι ηοη ηβ£θ, ρο$8β Ιοεαπι βΐίβιιι

Ιιίο εβββ νοεί ένεργέιττερον. δβ(Ι ηεβείο αιιϊ

«Ι ρο(ίυ$ ηΚεΓυιη ϋΐιΐιΐ υβυΓρβΙυηι αϊ) Ογο^ογιο

8ΐ3ΐιΐ3ηι. Τι-3(1ιιηΙ ΟΓ310Γ68 , ϊηςυβ Ηϊδ ΗβΓπιο-

ρβηββ, οΐ'ηαηιειιΐιιηι ίιι οΓ3ΐϊοηβ ρΓίεεΐ3ΐ'ίυ8 ηυΙΙυηι

«$8β, (]ϋ3ηι 8ί (|υ«(ΐ3πι ίη 63 $ί( ένάργεια. ΝυΙΙβιη

»βΓ0 ηο$ΐ6Γ 3ΪΙ 0Γ68θΓΐϋ8 οΓβΙίοιιβιη Ι3ΐη εναργή

Γιιιςί ρο88β, ςυηπι ιιοη εχβυρεΓεΙ ηηΙϋΓα ίη βΟ'βε-

ιϊοηαπι βηίιηί ν3ΓΪβΐ3ΐβ άβηιοη8(Γ3η(ΐ3. Ηαύβδ βεη-

Ιβιιΐίϋΐιι ιηεβηι , ΙεειοΓ : Ια ιΐϋϊ (]υ(χ1 3ΓΓΪ86Γϋ

(ΙβΗβίΐο, ηυβηϋο 8υ3 ευίηυβ βροηδβ, υΐ 681 ϊη ρΓΟ-

νβΓΐ)ΪΟ.

ϋυΐ. 239 Ό. Νε ηΙΙα ίη η. Κεείβ, ιιΐβί ρίβηβ Γαΐ-

Ιογ, ηυηε Ιοευηι Γεβίίΐυί. Νιοι ευω ίη ΑΜίηϊϊ 1ί5ι ί8

ΙεκβΓεΙιΐΓ, ώς είς μηδέν της εςωΟεν φωνής έπιδύ-

σεσθαι, ούτος γαρ τών πνευματικών προβάτων δ

νόμος καθώς φηοιν δ Κύριος το, «(ε., βίε «3 ιιιυΐβνί,

ώς είς μηδέν τής ϊξωθεν φωνής έπιδείσθα» (ούτος γάρ

τών πνευμ. βίε., 3ίΙθΓ3 παρενθέσεως ηοΐα ροβΐ νο-

εκιη φωνής, ςιΐΒί 8>'()υίΐιΐΓ, εοΙ1οε3ΐ3. Ναιιι έπι-

δύεαθαι ρΓοί'βυβ Ιιοε Ιοεο ιιοιι εοηνβιιίεΐ»!, ευί »ό-

ιαοϋυιιι «$1 ΙίΙΙειίβ βίιηίΐίδ νοχ έπιδεΐσθαι, 3ΐι]υβ

•Ίίβιη βίηιίΙίοΓ έπιδεύεσθαι, ςυχ ϊϋειιι βί^ηίΐίεϊΐ.

δεηιεηιία ηυίάεηι αρβΓίβ 68(, ςιιιιη ίη εοηνβΓβίοιιβ

βχρΓΟίίιηαι, οιηίββιιη 3ΐ> ίηΐβΓρτβΐβ νβίεη. Οαοϋ

λΐιΐβη) »ίΙ, ίίΙείΓεο ιιοη (Ιευιτβ ηοβ ηοηιίιιιιηι, ςιιί

νβΓΟ ίη ιβΓΓ'υ ΟβΊ εα:ΐα οοηιρΓοΙιοιίδϊ ηυιι Γιιεηιιιΐ,

ηιοηυιιιεηία ϋεβίο'εΓβΓε, ο,ηί3 βεΐ'ίρΐυη) δίΐ. Ονε»

ηιειν νοοειη ηιεαιη αιιάίαηΐ (Ιοαη. χ, 27) : ροίεβΐ ίϋ

ςυίιίεηι (ΙεΓεηα'ί, ββιΙ ηαυίΐο ρΓχεΙβΓίυβ α ηιιθ(1*ηι

βχ'ιβίίιηο άίεΐιιιιι β&ββ βεΓ'ιρίοΓβ βεοίεβίίδΐίεο, τδ κα

λόν όπου 5ν ποθ' εύρεθείη, τής άληΟείας ίδιον είναι '

(}ιιοά ίοηηηι ίϊΐ, ηΗαιηηίΐβ Ιαιιάεηι τερεήαΐατ, άεΰετε

νεήιαίά ρτορήηιη εοι&ετί. 0:ι1ειιυ$ εβΓίβ ρΓχείιίΓε

(1β 1Γΐ8 εοηιηιβιιίαΐυβ β»I, ευ]υι ίΙΙα νοχ ε^Γβ^ί»,

Ιινιιιηιιηι 86 ϋεο ηαΐατχ ηυείυή 1ΐ3ε ίρβ3 ίη εοιιι-

ιιιβηίαΐίοηβ ρ3ΐΐ{|6Γ6. ΙηίεΙΙί^ίΐ 3ΐιΐειιι Οιιίβηυηι Οιβ-

Κοι ίυδ, ευπι αί(, ςυοβο'βιη, ηυβιη »ά ιιβμηι εοΓροΓίβ

■ιιβιηΙ)Γ3 ΓβεΙβ βϊηΐ, ίικίίΐβΐββε 01 6χρΙίε38$β. Ναιιι

:ιηΐ60688ίΙ ίΙΙβ 6ι-6£θπυιι> ηοη ιηηίΐιβ βιιιιϊβς νίιίΐ

«ηΊιη Οϊΐοηυδ, Η. Αιιΐοηΐηο Αυ^. ΐηιρεΓαηιε, ίίίο ηί-

ηιίηιηι κχγιιΙο, ηιιοιΐ 61 ρΓΐηοιρβη) Ιίΐΐ6Γ«1υιη, 61

ιιΐ3χίιιΐ3ηι βπκΐίιηπιιη ίη οιιιηί (ΙίβείρΙίηβΓυηι £εηβΓ6

εορίαιη ηβηυίΐ. Μεηιίηίι βαΙβηί Νβζίαηζβηυδ ίηοΓ3-

Ιίοιιβ άβ 0x8» γιο Γγ31γ6 ΓυηβΟΓΪ ; 30 ΤΙιευϋοΓβΐιιβ

βΐίβηι, Οτβ^οΓϋ ηοβίΓί ίβΓβ χο,ιιβίίβ.

€οΙ. 243 Α. ΙηίΙατ ηιαήηοτ. Ουί δίηΐ θαλάσσιοι

πνεύμονες, ηοη ίηιβίΐίξο, ηίβί ςυοο" ρίβοίβ κοηυδ

6886 δΐΐδρίεοΓ.

Ιϋά. 0. 0*α μμι ηνία. Κβΐϊηυί Ιεειίοηβηι, ςυηηι

ίη ΙίΙΐΓί» ΑΙϋίηίδ ΓβρβΓΪ, άμα νεύματι γινομένη, ο,ιιχ

■ΟΗίτι ηυΐυ (ίι. Οίοιιν$ίυδ αιιίβηι δίε νβηίι, υΐ βρρβ-

Γ63Ι, βιιηι 1)311 ϋ άιιηίβ Ιββίδββ, άμα νοήματι : βχρΓβδ-

8ΪΙ βηίιη,Οιιπι ίηΐβΙΙβεΐη ρΓονβιιίβηβ. Κβεΐίυβ 1ι3ΐίηβ

(Ιίχβΐ'ίδ, άμα νοήματι γινομένη, Ουχ Ιίιευπι εθ(;ιιί-

ιίοηε, ςιιοιΐ βίε ίηίεΙΓιςο, Ι3ηΐ3ΐη βδββ ίη ραΙρ6ΐ)Γ3-

πιηι ηΐοΐυ 0βΐ6Γίΐ3ΐβη), ηυαηΐβ η>βηιί$ δίΐ ίη εοβί-

ΐ3ΐΐ(1ο. Αΐηυβ ηοο νβΓυηι 6886, ρβίβΐ βΐίβηι άα νβΓίιίΐ

Νβζίβηζεηϊ, ςηχ ίηοΓ3ΐίοηβ περί θεολογίας, ρΓοϋχ.ι

ίΙΙβ βΐ 3(1ηιίΓ3ΐ)ίΙί, βχδΐίηΐ. Μόνω τψ βουλεβθαι δμοϋ

κινείται ή Βψις, χαΐ ταυτδν τών πάσχει.

ΟοΙ. 246 0. Ε νϊοϊηο ρηΐηι. Έκ τοΰ παρακειμί-

νου πνεύμο'Λς. 5ίο βηίηι Ιε^δΓβ ιιιαίαϊ, ςαϊΐη έκ τοΰ

παρακειμένου πνεύματος,

νοί. 247 Β. Ρταάρννηι. (^ιιοά ίβΐίηο ά\χ\ ρΓχεί-

ίιηηηι, ΟΓχεβ 681 κυριώτατον. δίε εηίιη 1ε{[6Γβ ηιβ-

ιιί, βεηΐεηΐία Ιοεί Ι^ιιΐυιη ηοη Ιιοε ηΐ3ηίΓβ8ΐο ι-εςιιί-

ΓβηΙυ. ΑΙάίηα νβΓΟ εαΊιίο καιριώτατον Ιιαυβί : ({ΐιοιΙ

ρΐαηβ Ιιυο ηοη ηιι»(ΐΓ3ΐ. ΚβΙ βιιίιιι χαίριον, ηηοα' ηοβ

ΙβΙβΙβ (Ιίείηιυ$, υΐ καίριος πληγή, νυΐηυβ ΙείβΙβ, βίε.

€οί. 247 ϋ. Οηαηίο ειιϊηι. ΟυαηΙο ηΐ3}ζίδ ίκηββείΐ,

(ΪΓχεβ (Ιί(·ίΐ«Γ : δσφ έμπυρον διά τής γείτ. γίν.

θερ. βίε. δειιίβηΐίβ, ΙεεΙΟΓ, 3ρεΓΐ3 ββΐ εΐ ρβΓ8ρίευ:ι,

νοεβ Ιμπυρον, ηυιδί ΓϋΓβυβ ίηΐίςυίΐη ίη ροδββδβίο-

ηειη 1111883, υηο'β νί 3ΐ(βηιιβ βΓ»ί «]Μΐ·. ΝίΜ ίη

βϋίΐίοηε ΑΙίϋηη ΙββίΐυΓ άπειρον, ρΓΟ έμπυρον. ΕβΙ

61 ιιοη ϊηΓΓεςυεηβ βριιά Οπεοοδ τοΰ άπολύτου, άντ'ι

τοΰ συγκριτικού θέσις· Ιιοε 681, ροβίΐίνοβ βταιίυδ

ρΓΟ 00ΙΙΐρ3Γ3ΐίνίβ, Ιΐΐί Ιθ(]ΙΙΙΐηΙΐΙΓ £Γ3Ι1ΙΠ13ΐίεί, Ι18ϋΓ-

ρηπ ; δίευΐ Ιιίε ίμπυρον ά\οί νίάβδ, ρΓΟ δσω έμπυ-

ρώτερον γίνεται.

ΟοΙ. 250 Β. Ρτϊηαρϊαηι ει ταύίχ. Αρχήν τινα και

(Λζα,Ί, βίε ειιϊηι Ιβ^ο, ηοη άρχικήν τινα, ιιυβιιιηάηιο-

ιΐυηι ε$ι ίη ϋβ 1ί5η$ ςηί βιιηι εχρΓεββί Ινρίδ. ΡβοΙϋ-

ηηΐ ηοε ΤβΛβ δίβΐίηι 8ΐιη]βοΙ·, περί τήν έτέραν

άρχήν. Νοη εοηνβηίεΙ)»ΐ Ιιοε ρηηείρίυιη 3ΐΐεη νίΐΗ·

ρηηείρίη 3Γ0ΙΪΟΓ6 ρβΓ νίείηίΐΛίβηι Ιοεο εοι^ηη^ί.

Ιύϊά. I). Ώε Ιεηεα ϋαΐνα. ΤβΓΓβΐΐιι 8ΐ3ΐιΐ3ηι, τον

γήϊνον ήμών Ανδριάντα. Ι,ίϋΗ ΑΙάίιιί νίΐίυιη ιιιαηί-

Γεβίιιηι Ιιαοβηΐ, τών γηΐνων ήμών.

ϋ'ο/. 251 Α. ΜηεειιΙοηιηι. όυοϋ ίη βάϊΐίοηβ Α1(1ίη3

681 μυών άρχαϊς, νιηίοηίοτηηι ρήηοϊρϋί, ΓβΙίηιιί.

Οίοηνδίυδ 3η(6ΐη νβηίι, ΜεάιιΙΙατηηχ ρηηαρϋι. |13-

((116 Ιεβίβδε ίρδυηι ρΓΟ μυών, ςιιοο" εβί ηοδίΓίδ ίιι

Ιίϋηβ, μυελών, ηβε68*6 ββΐ. (}υο(1 3η Γβοΐΐιιβ ηυίΰ

Ιοεο εοηνεηίβΐ, ϋίβρίείβΐ ςυί νοίεΐ. ΜίΙιί $αΙ ε$ΐ Ιιοε

Ιεείοη ουίΙβΓ ίηα'ίε3$8β.

ΟοΙ. 251 0. Ιη }ιιηεο οάοτ. Έν σχοίνω, $ίε βηίηι

1β);βηαΊιιιι εβη^εο, ηοιι έν αχίνω, ςυειιι.ίΐΐηιοιίυπι εβί

ίη ΙίΙΐΓίβ εο'ϊιίδ. Ναιιι ευτ Ιειιΐίβειιιιι (ϊΓε^οηυβ ευπι

Ιϋΐιι-ο εοη]υη£6ΓβΙ, αε ίηΙβΓ ευπνοα ιιιιιιΐ6Γ3ΓβΙ, ηοιι

νίιΐβο. Σχοΐνος βιιίειη ^υηευ8 ββΐ Οίίοιβίιιβ : Λβ ςιιο,

δί νοίβδ, ΟίοβεοΓΪϋειη εοηβΐίΐβ , ρηιιιί ίη Ιίυη οη-

ρίΐβ 18. ΡβυΙο ροδί οιιιιι βεηρίυυι εβββΐ, χα\ δ τοΰ

μύλου χυλός, Γβροβυί, τοΰ μήλου, ιιαιιι (1β εηαΐϊ 8ΐκ-

εο 0Γ0({0Γίυ8 Ιοο,ιιϊΙιιγ.

ΙΜά. Ρίίτρατεηη. Τδ πο^φυραϊον τής υακίνθου βα

φής, δίε βιιίιιι Ιββο, νβΐ της υακινθίνης βαφής. ΑΙ-

(ίίιι,ι βάίΐίο Ιΐ3υβΙ ύακίνθης βαφής, μίβνβ.

€οΙ. 255 0. (ΙααΗ ρετίεαα. ΑΙάίηίβ ίη Ιίΐιιίδ Ιβ-

ςβ03ΐιΐΓ, δτι μή τελεία έν τούτοις, βίε., ςυχ ευιιι

6836 νίυ'βΐ'βιιι ΐΓαηβροδίΐβ, πιι!1*υΙ εοΙΙοεβίίοηβηι ίι>,

ίιι Ιεςαΐυτ : μή ότι τελεία έν τούτ·, ηοιι (]υοϋ ροΓ-

ίβεΐ3 δίΐ 111 β]ΐΙ8Π10(1ί ΓβίΜΙδ 3ΠίΐΙΙ3, βίε.

Ιίχε Ιΐϊϋυί. ΙβείΟΓ, ο,υχ Ιβυυηι ηοε ΙβηιρΟΓβ εοηι·

ηιυηίε3Γβιιι. Τιιιιιη βι-ίΐ, ηριίηιαηι ϊηρ3Γ(ειιιςυ3ΐεηι-

(]υ3ΐβιιι βηίιηί ιιΐβί εοηβΐιιηι 3ε δΐιιϋιυιιι ίιιΐβΓμΓβ·

13Π ; ςιιοιΐ υΐ Γ3εΪ3$ορΙο, ΓαείυΓυιη^ιιβ εουΐκίο.
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ΙΝ ΕϋΜϋΕΜ ΙΛΒΚϋΜ ϋΕ ΟΡΙΪΉΙΟ ΗΟΜΙΝΙ8

εκοντο ουο^υδ 8. ι. τάκοι.

Εηιιο'ιιηα'η 83ηβ βδΐ ορβΓβ, ψιβιη ίη Ιιοο Νγδδεηί

ΙϋίΓΟ ηονη ίηΙβΓρΓβΙιιΐ'ιοηο ΠΙοδΙιαιιϋΌ ροδϋίΐ ηυρβ-

ΤΊΙ5 ίΐΐίΡΙ'ρΓεδ, &βά ηΐΛ]θΓ«ΠΪ 3 ΙεΟίΟΠίΐϋδ βΜΐίΐΙΠΙ

ίιιίίδδβΐ, δί φπΐιυδ ίη ΙοοΪ5 3υΙ όβ πιεηιΐο δΐιβρεείιΐδ,

λιιΙ ιηιιιίΐιΐδ ΟΓίκουδ Ιεχίυδ νία'βοβιιιι·, 30, ίΐιΐία,υίο-

ΓΡΠΙ ΪΙΙΙβΓρΓΟίβΙΤΙ ΓβΟΙΙΓΓβΓβ £Γ3ν3ΐυδ ΠΟΙΙ 08861, Π6-

ηιιρ Ιηιιι 8ίιΓΐ8ΐΓ3πι ϋβ ίΙΙο εοηοίρβΓβ ορίηίοηβιη νο-

ΙιιίίδεΙ. Νοη εηίιη ηηΐβ βηηοβ ΙαηΙιιιιι α,ιΐ3ΐΙπιΐ8«η-

ΐηδ, υΐ ρβΓρβταιη δειίρδίΐ, βιιοίοπβ ΓιΙηίιπι ίη Ιι*-

ιίηιιιη ββπιιοιιβηι οοηνεηίι ϋίοηγδίυδ ΙΙοιηβηιΐδ,

εηςηοηιειιΐο Εχ'ΐ£υιΐδ. δοα" βιιΐβ ηιίΙΙβ 30 ραιιΐο ρΐυ-

Γ68, Ιιοο εδί ιιΙΙείΌ 3 ηιοΓίβ (Ιπ^οπι δχευΙο, οιιηι,

ιι 1 ΐοδΐ3ΐιιι° Ιίοϋ» ΙΗ>γ. ύε ιεχ αΊαΙίοιι» ηιηηάί, ΙΆ-

δθΙ).Ίΐεδ ΟΪΠΊΐΙΟδ δΟΠρδΟΙΊΐ 3Ι1Π0 ΟοΐΙΐίη'ΐΟΧ ίΐΚ'8Π13-

ιίοηίδ οχχχιι, 3 ςιιο ει ίΙΙοβ ίιιοίκυνίι. 1$ Γιιίι βηπιΐδ

ΠίοοΙείίαιιί (Χΐινιιι, ροδί εοιίδυΊβΐιιηι ΕβηιραάΤι ει

Οι-Οδίίδ, ςυο εΐίβιιι εοϋεχ .Ιπϋΐίπ'κιιιι οιΊιί ρΓοηιιιΙ-

ββΐιιβ 631 : ηεςιιε 1»ιη ΰεηδίδ χνί δΐιί ΙβιιβϊίΓΪδ οϋ-

δεδδβηι ΙιηΙιιιίι ΗίβηΙβΗΐ, υΐ ηοη 3ΐίςιΐ3ηϋο ΓεΙίοίυδ,

ηυηιιι ιιονί ίβΐϊιιβ Ενηιίβεΐίί ρΐ'ΐεοοιιεβ 3ΐιΙ ηινδίαί

ρηιιείοπιηι ΡϊΙπιηι δβιίδυιη ρβΓδρεοΐιιπ) ηβοιιβηΐ.

Ροΐιιίι ίβίΐυι· Ι3ΐη νείιΐδ ίηΙει·ρΓεδειιιεη(]3ΐίοι·ο Ογκοο

ΓιΙιγο υΓι, ειφίδ Ιεείϊοηειη βχ νεδίφίδ ίηΙει·ρΐ'εΐ3-

Ιίοηίδ Ι.;ιΐϊιι;ΐ' ρβΓνββίίκηικΙβιη ιιιει ίκ» 3(1ιιιοηεΐ νΪΓ

εΙ»Γί88ίηιιΐ8 ΙβοοΙηΐδ ΒίΙΙίυδ ΙΊΙ>. ΟΗβτναΐίοηΗτη ι,

εηρ 37, οιιιηυ,ιιβ, δεύτερον πλουν ιιοΐιίδ ε«βε όεϋεΓβ,

ιιΐ 3ηΙίηυΊθΓ68 β,μίδηιοιΓι ίιιΙεΓρπΊεδ νειΊιιιιιι νειίιο

δΙιιαΊοδε ΐ'εϋάειιίεδ οοηδίιίαιηιΐδ. φιιβηιοΙίΓεηι ιιε Ιιοο

ςυο(|ΐιε ά»ιιιηί Γ3εει°εΐ ΙεείΟΓ, εΐ ίη ςιιίΐιυβ Ιοοίδ

εΐ3υ>Ιίε388β ηονβ Ιιβεο ΐηΐβΓρΓβΐηΐίο ν'κΙβΓοΙιΐΓ, β» νε-

ΐεΓΪ8 δΐιρρίεηιειιΐο ΓυΙοίΓεΙϋΓ, Γαοίοικίυηι ηοίίδ οοη-

βαίιιιιΐδ, ιιΐ ϋβ ϋβ Ιεείοΐ'ειιι .κΙιηοηοΓΟίιιιΐδ, ϋβα,ιιβ

ίΙΙίδ δοπρίυι·* 8<ΊΐΐεηΙη8, (|υ3Γυιη 3(1 Γοηΐεηι ϋίβί-

Ιυηι ίΙΙε ηοη ίηΐεηιΐίβδβΐ : ευ]υ8ΐηο(1ί ε8ΐ ί!ΐ3 ίη εχοι·-

ιΐίο ΙίΙιιί ρ;ΐβ. 41, Μικρός όλος άν ό κόσμος χρημά

των έφάνη, ϋοδυιιιρία εχ εαρ. χνιι Ρι-ονεΐ'υιοιιιιιι

διΙοΜίοιιϊβ, ευ]υ8 νει·δΐιί 40 βιιΙιί'ιείυηΙιΐΓ ίεΐι ίη

«'οηιρίιιίβηβϊ ει Ρΐ3ΐι1ίιιί3ΐΐ3 εοΊΐίοιιίϋ., τοϋ πιστοϋ

δλος ό κόσμος των χρημάτων, τοϋ δε άΐίίστου οϋδέ

όδολό;. ΕϊάεΙίί ΐυΐιια οηιαίιΐ! ρΐον,ηίαηιηι, αϊ ϊηβάε-

Ιϊ$ ηαμιο οΜιη. Αρΐϊυ$ ε (ϋτχεο εχρτβδδίΙ ΙΙϊβΓο»ν-

Π1118 ίη 03ρ χι,ν Εζβεΐιίεΐίδ, Ε)ΐι$ φιϊ /ιιΙιΊίζ (ίι,

ΙοΙίΐ$ ιηηηάαι άϊυίιΊατηηι : ΐΙΙΐνί αηίβηι, ι/ηι' ί)ΐ(ίιΙεΙΐ»

«<(, ηβφαοΐοΐ**, βΐ Αιιι1>Γ08Ϊυβ ΙίΙι. \ ϋ( ^ αού ι:ά\\. 8,

ΡίάβΙί ΙοΙη$ τηιιηάαι άίνίιίαηιηι, εΐ ίη ρίαΐ. χι ν 1 1 1 ,

Λ'οιι ΙιαύεηΙ άίνίιϊα$ ίηβιΐί, ηοη ρο$ιει»ίοηαη. ίΊάεΙϊ

ΐΊΐιιιι ΐυίιΐί ηιιιηάιι» ρυαεαίο αι.

^ο/. 123 ^. Ερίίίορί Νι/αεηΐ. Ράτοα ρκΐίΐίο Γ,ηΐϊ-

ηχ ίηΐει ρΓεΐ3ΐίοηί8 Οίοιι^δίί, ηιΐί£ ρκκίίίι 3η. 1537,

('Οίοιιίίε εχ οΠίείιΐ3 ΜβΙεη'ιοτίβ Νυνβίβιιί, οαηε ΐί-

Ιιιΐυιη ρπΒίβΓθίΜΐ : Οηροπΐ ερηεορϊ Νι/$ιεηΊ άε ετεα-

ιίοηε Ιιοηιίηίε Ηΰετ. Α( ίη ηιιίυυδά^ηι εοιίίείΐιιΐδ

π)3ΐιυ8ϋΐίρΙΪ8 ειιιη Ρ3ΓΪ8ίβη8ί1>υ8, ιηιιι ΛιιμιΐΝίαιιίί

βΐίοηιηι οριτιπη (^μμΙοιι αιιείοηδ ιίΐιιΐο ικΙιΙίΐ'.ΐΓάοχ:-

επισκ07του. ίβυνβηεΐ3ίιΐ8 βΐίβιη ίη βρίΙΟΒΟβ νϊΐβΒ^ιιβ,

ΐ|ΐΐ3ηι Ιιυίε υρεή ριχίίχίΐ, Ν)'856ΐιο ηυίιίεηι αριι<1

ΟβΒΓεβιη ρΓίιιείρειιι 03ρραιίοεί;ε υιΐιειιι, Ο6£οπο

νει ο εο^ιιοιιιεηΐοΤΙιβηΙο|;ο ^ιι1>εΓη3ΐη1ίε πρυϋ ηυνηιη

Κοπκιηι Εοείεκίχ ειΐΓ3ΐιι ιιΐηηιιβ ευιη ΙίΐιιΙο ρ3ΐΓΐ3Γ-

«Ιι;« ι!εεΐ'εΐ3ΐιι Γιιίδδε 3 εοηαΙίο ΟοιίδίηηΐίιιοροΙίΐαηο

αβενιηβηΐεο ιι ΙγλιΙΊιΙΊι (α) : ΐ)ηειιι βΠΌίειιι ίυεηίδΙαΓβ

νοίυίι 1$, ϋαβιυοοηυβ , ει εχίΓΛοπϋηβπο ιηείΓορο-

Ιευ8 Ιιυηοιε ϋεεθΓ3ΐαηι Γυίβδε Ννδδ3ΐιι υτυοιη ΠηχίΙ

ιΐιιυπι Ιοοοηιιη ρϋίΓοείηίο ηιχυδ. Ριίογ εδί ίη Ερϊ-

«ίο/ο αά Κ/ανίαηΗ»ι, υυί δΐιϋ Ιίιιεηι ϊΐα ΙοιμιίΙυΓ: Εί

κατά την [ερωσύνην τ6 αξίωμα κρίνοιτο, Γση παρά

τήί 5υν^ου κϊ^ Ι^·3 Τ-Τ^νεν αμφοτέρων ή προνομία,

μαλ/.ον δε ή φροντ\ς τής των κοινών διορθώσεως, έν

,τφ τδ Γσον ίχειν. βυυά ιϊ εχ ζαεεταΌιϊο άιιβύία& <υ/ί-

χηαηάα νεηϊι, ρατ εί ϊάεη α ίΐ/ηυάο εοηεε%»ηη ηίτΐ-

ηηε ρτΐνίίερϊαηι ε>1, νεί ροΙία$ ειιτα εηιεηάαΐϊοηη ρη-

οΐΐεαι, ίάηιιε ίη εο φιοά ραη εαε ;'<ιη «μ πι μ».

Αι ηχε ϋβ δγηοιίο ρΓονίηείβΠ ροδδΐιηΐ ίηίεΙΙΪΕί, ίη

ςυβ ιιΙβΓηιιβ ΓιιεΉΐ ερίδεορυδ οηΙίηβΙιΐδ, ηοη 5β δβ-

ειιιΐ(Ι:ι 03ευηιεηίε3, ηΐΜΒ ρΓοΓβοΙο, δί ςιιοϋ ρΓίνΊΙρ^ϊιιιιι

είνίΐαΐί ΝνβδίΒ Ιι-ίύυίδδβΙ. 1ΐ30 ηίιηίιυπι »11ιι6ίΐ9

ειιυΐίοηβ ίΐΐυιΐ ΐβηιρεΓβδδβΙ , ηιιαηι εί ρππια $γηο-

(Ιυδ ΝΙεχηβ εχρΓβδβίΙ εηη. 7, ου πι ^εΓ08οIγηι^ι^η3Π>

δΡιΙεπι νοίυίι τιμάσθαι σωζομένου τ?ί μητροπόλει τοϋ

άξιώματος. 8αίνα Ιαηχεη ηχείτοροΗ ιηα άίι/ηίΐαίε, ψ\χ

ριοίεείο ββίνο ιιοη ΓιιίδδεΙ, δί ρατί ]ιΐΓβ δβή'εδ υΐΓ3-

ςιιε εβδβ Ννδδ* εί 0»83Γβ!ε ΐιΐδδα εδδεί. Α116Γ Ιοοηβ

ίφυα* 8οεΓ3ΐεηι εβί ΙίΙ). ν, εβρ. 8, ιι5ί ο"β ερίδεορϊδ,

ΐ|υί ΟοιίδΙιηΙίηοροΙί εοηνβηβΓαηΐ, α^ϊι, χαΐ πατριάρ-

χας κατέστησαν διανειμάμενοι τάς επαρχίας, ώστε

τους ύπέρ διοίκησιν επισκόπους ταϊς ύπερορίοις έκ-

κλησίαις μή ύπερδαίνειν. ϋϊερεηίιϊ& ρτοηηαη ραΐή-

ατεΙια$ εοη$ιϊΐΗΐιηΙ, άεεϊάηηΐφιε ηι ηηΙΙα» ερηεορη»

τείϊεΐα $ιιη άχνεεεύ αά εχιετηαι, ΕεεΙαϊα* ύεηχϊ^τατεί;

I ιι μι ηυΊΙίΙ ΤΙιταεϊα: ραΐήατεΐιαίιιηι οουεηίαε Νεείατϊυ,

Ροηΐκα; νετο ίίίοΕΓίίίί ραίήατεΗαΙηηι ΗείΙαάϊο 0<κ-

$ατεα €αρραάοε\α; ρο$1 Βαίΐίίαηι ερκεορο, Οτεςοήο

ίταιή Βα&ίΙϋ Νι/5&<ν εί Οίτείο ΜεΙΗϊηα:, εοηΐίρϊαε.

Νοηιΐυπι νίάεϋεβΐ ίη εεεΙβδίαδΙίοο ρυΙνεΓβ 3θ'βο δβ-

δβ εχβΐ'ειιβΓ3ΐ ('.3δ3υϋυιιιΐδ, ηΐ αα ΙεεΓιοηβιιι (ο-

ηιί IV (6) ιΐοειίΐδ. εί ίΐΐαδίτίδβ. εβηΐίηαΐίδ Β,ίΓοηίί

ρβΓνβηίδδεί, εχ ςυο οΊδεεΓβ ροΐιιίδδβΐ ΙιβΙΙυοϊιιαίυιιι

εβδε 8οοΐ'3ΐειη 30 ρεΓρβΓβιιι ίηΐβΙΙεοΐβ δβηοΐίοιιβ

ίιιιρεΓ3ΐυΓίδ ΤΙιεοιΙοδϋ, ηιιαιη εχηίϋεΐ Ιίΐιιΐιΐδ εοοίί-

είβ ΤηεοϋοδΪΗΐιί 1, Οί βάε εαΐΐιοΐκα I. ιιι, Ιιχε (1β

ίηδίίιυΐίδ ρ3{π3ΐ-εΙΐ3ΐίΙιιΐδ ρΓΟίυΙίδδβ : δοζοιιιεηυιιι

\'ργο ΓεΙίοίυδ εχ ε]ιΐ8θ'επι εϋίοΐί δεηιεηΐίβ ηοη μΙ

ιΐίδΐίη^υεικίβδ ρΓονίηοίαδ, δβ(Ι »ά (Ιί^ηοδοεηάοδ τεΓβ

εαίΙιοΙίοοδ νοίιιίδδβ \Λ 3ΐι ίηιρβΓ3ΐ0Γβ εδδε δαιιοίίαιη,

νόμον έβετο παραδοθήναι τάς πανταχοϋ Εκκλησίας τοις

έν ύποστάσεσι τριών προσώπων ισοτίμων κα\ την αυ

τήν δμολονοϋσ'. βεότητα, τούτοις δέ είναι τοΰς κοινω-

νοϋντας τώ Νεκταρίω έν Κωνσταντινουπόλει, Ιερειη

εάίάϊι, κι ΕεεΙεβϊα; ηόηϊί ^εηίίαηι εοΐΐεείαι ϊ11ι$ εοηι-

ηιίΐίετίηΐητ αιιί ίη ΐΗΰιΙαηΐϋ» Ιπκιη ρεποηατηιη εα-

(Ιεηι ώρηίΐαίε ρταάϊιατηηι ηηαηι εί εαηιάειη εοηβίε-

τεηΐιιτ άϊνϊηϊΐαΐεηι ; Λοί ροττο εαε φιί\ εοηφτηετεηΐ

νι βάε εηηι Νεείατϊο ϋοηιίαηιϊηοροΐίΐαηο, ϊη^Ερι/ρίο

εηιη ΎνηοΙΙιεο ΑΙεχαηάήηο, ίη ΟήεηΙαΙϊοιχ» Ειχίβ-

μ'μ ίΐιιη Οιοάο™ Ταπαΐίί *1 ειιτη ΡεΙαςχο Εαοάί-

«ηίί, ίη είΰϊΙαίίΙ>η$ νετο ΡοηΙϊ εηιη ΗείΙαάϊο £κια-

τ'χεηύ , αιη (Ιτεαοήο Νι/αα , ει Οίηϊο ΜεΙϊΐιηεε

ερίίοορο. Αϊ βδΐ ίηιυο'ίίαπι ίιι υηΐ βαϋβιιΐ()ΐιβ άίοεβδί

ρΙιίΓΟδ Γιιίδδε ρ3ΐΓί3Γοη3δ ; ςιιί ροΐυίΐ ί^ίΐιΐΓ ιιηίιΐδ

(I ίοοοοδοοδ Οΐ'ίεηΐίδ οΊιοΙιΐδ ερίδεορϊδ ΤβΓδβηδί «ι

Εαθ(ΙΊοβηο, ρΓχίει ίΐο ΑιιΙίοοηεηο, Ροηΐίοχ ίΐοηι (Ιίοο-

οεδίδ ραΐΓίατοΙιαΙιΐδ Ιήυιΐδ ερίδεορϊδ Ο.ιρρηιΙοοί,

Γ.χδ3Γίειΐδί, Ν}δδεηο, εί ΜεΓιΐίηειίδί ουνεηίΓο Τ ΰεΠβ

ίη ΝυΙίΐΪ3 (| ιι ;ι ιιι ΕευνβηεΙ»ίιΐδ ίρδβ ευηι ΐυΓβϋηίοο·

Βοιιιιηο νυΙ(3νϊ(, βχ ϋίδροδίΐίοηβ Εεοηίδ ίηιρβτηι.

εο^ηοιηεηΐο ΡηίΙοδορΙΓι, ρ;ι^. 90, δίο εββιΊιΐΓ τάξις

προκαθεδρίας τών ύπδ τον άποστολικδν θρόνον Κων

σταντινουπόλεως τελούντων μητροπολιτών, κα\ τών

ύπ' αυτούς έπισκόπων α. τω Καππαδοκίας, α'. 6 Νύσ-

σης, β'. ό Καμουλιανών, γ'. ό τών Βασιλικών θερμών,

δ*, ό Ηισαοΰ, ε'. ό'Εαΐσσων. ς'. ό Σοριάδος, ζ*. ό'Αρα-

Οίας, η'. ό τών Αίπολίων. Οτάο ριααίάεηίία! ιηείτο-

ροΙΗαηοτατη φιϊ ιιιοαιηΐ αροίΐοίίεο Ιΐιτοηο ϋοηΚαη-

ΙϊηοροΙίί, εί 8ΐιο)εεΙοτηηι «ιι ερύεοροηιιη : 1. Ν\)$-

ιεηαι ; 2. 6'ατηυ/ίαηοηοη ; 3. ΙΙίαίαηιηι ΤΗετηχατηηι ;

4. 6"ί«ίί; 5. Εναίαοτ«ηι; 6. 8εηαάϊ»; 7. ΑταιΗϊα·;

8. ΑροΙΊοτιιηι. Ιη νοίοτί οοιίϊοβ ρηινίηείαΐί, ςυειιι

ηιιροΓ ειΐίάίΐ νίτ εΓυϋίΙίδδίιηιΐδ ΑιιΙιεΓίυδ Μίι-.οιΐ8,

«η I) δοιίο ΑιιΐίοοΙιειΐ3 ιηείΓΟροΙοδ ρΐιιτοδ εηυιιι«ι-ΐη-

(ο) Ιη ηοίίδ 3ΐ1 ρρίδΐ. Νν55. αά ΕίΐιίαΐΜαιη.
(ί) Ρ. 58, αυω. 77.
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ιιιγ . ςυ.ιπιπι ρπιηη βδίΤνπΐδ, δεειιηαΆ ΤαΓδηδ ;

ΓαΙβυηι ϊβϊΐιΐΓ ββΐ 3(1 ϊΠα ιιβςιιο ΐεηιροι-3 (|υϋ>υδ Ιιχ

ΝοιΊιίίΡ. 8ΐιηΐ β(ϋΐ« νβΐ Ννδδβιη ηιείΓοροΙεοδ, νβΐ ΜβΙί-

Γιη.ιηι, νεί Τλγβιιπι ρ3ΐι-ί3ΐ-εη3ΐιΐδ ΙιοηοΓβ Γιιίδδε αεεο-

ν»\Λ», οιιηι ηβε εχ ΝοΙίιίβ Ιιβοηΐδ ΡΙιίΙοδορηί, ηεα,υε

βχ β3 ςιιβπι Γβ^πβιιΐβ Αηάΐοηίεο ΡαΙχοΙο^ο εάΊίβηι

ρΓοΓβΓΐ ΤΙιβοιΙοπ Βΐΐςαπιοηίδ Νοηχοεαηοη, ίι! εοη-

»ιεΐ, ηεε ϊηΐ8Γ ί|ΐ33 Γερεηαΐυτ Ννβδβ, ηυίβ ηονο 3ε

ροδίβποπδ χ\Ί ρι·ορπο πιΟΓε τής άρχιεπισκοπής 3Γ-

εΐιίβρίδεορβίυδ ιίΐυΐο βΐΐδηιιε ιιΙΙβ ίη ερίίοοροβ ,ι'υπδ-

ύίεΐίοηε 8ΐιηΐθΓη3ΐχ, ηυβδουβ ί(1βπι]ιΐ8 Ογ8ει:ο-Κο-

ιιΐ3ΐιυιη εχΐιίρεί.

ΟοΙ. 160 ϋ. ϋαΐίάίοτε» »ραταίι. ϋίοηγδίιΐδ ηϋίβι·,

ίηίια,α νηΰηΙ>ιι$ιΙεπα αιηι ταάίί» »οΙί» (οία (υ,ετίΐ;

ΙερίΙ ηϊιηΪΓυιη , υΐ δοπρίιιηι εχηίΐιεί βΐίιΐδ εοάεΧ

οηΐβπιο εχβΓ,Ήηδ, ςιιοά Ιεδΐ3ΐιΐΓ Ι,ειινβηεΙ. διαθάλψη,

!ΐοη έπιλάμψη. υΐίΐιιΐ" εοιίεπι νβΓίιο 3ΐί1>ί ρα%. 128,

ών ή μέν διαθάλπει τδ πάν τή Οερμότητι. (^καπιιιι

ηιΐ(Β ρτίηια «<(, εαίοτε $ηο αιτία α (ονεί.

ΟοΙ. 101 Α. Μεηίοηηε ηυαίαηι. Γαργαρεώνας νει--

ΙϊΙ (αηεει ϋίοηνδ'ιιΐδ, Ιιυιιε Ιοευιιι βίε εΩεΓβηδ : η«η-

Ικη ααίάεηι άβοηαηι αά (αιιεε» ηααάαηι εοηεαναίίοηε

ρετίταηίΐ. Ρι-ορήβ Οηιεη γοργορεών Ι,βΙίηίδ °;ιιΐ'-

{ξΐιϋο βδΐ, δίνε 03γο Γιιηςθ83 οΙ)1οη£3, 3 ρ3ΐ»ΐο]ιιχ(3

ιι;ιπιιιιι ιιιβαΐιΐ8 ίη οβ ρΓορεηάειίδ, δΐιρβϊίοπ ρβΓίε

ΙαΐϊοΓ, ίηΓβήοη νεΓΟ ίη ιιιοάυιη ρ)ταηιίιΙίδ βειιΐί,

(|ΐι;ι; 3(1 νοείδ ιιιοϋΊιΙίΐίοηεπι ΓβείΙ, ιιικΙε εΐ πλή-

κτρον, ρίβείταη (1ί(;ίΙιΐΓ. Εβιη Ρΐίηίυδ Ιίΐ). ιι, ε3ρ.37,

ιινηιιι αρριΊΙιιΙ. (}Ηοά ίηίεν εα$ ιινιε ηοηιίηε νΐίίιηο

άερεηάει ραίαιο, Ιιυηιίηί ιαηίητη ειί. Ιη ηιιειη Ιοευηι

«ιιιιοΐαΐ Ι)3ΐβ03ΐιιρίιΐ8, Εαηι ραηειη αατααΐϊοηειη ρο-

ιίαι αρρεΙΙαη : ηναηι αηίεηι ηιοτΰί ηοτηεη εαε. Ιυύαβ

ΡιιΙΙηχ- ΙίΙ). ιι, ηιιηι. 22 : Γαργαρεών εί νοαήσας

φλεγμαίνοι κα\ εις ωχρότητα μετατραπϊ) , σταφυλή

καλείται. ΟηταηΙίο »ί εεαχοίη» ίηίαηχε»εαΙ εί ίη ραΐ-

Ιοτεηι εοηνετίαίιιτ, ιιυα νοεαίιιτ. Α«*ΐίυ9 Ιβηιοη Αιιιί-

ιΐεηυδ, πΐέ(1ίειΐ8 εί ίρβε εε1εΙ)Π8, ΙίΙ). ν 1 1 1 , ε«ρ. 40,

ιΐοεεί ^ιΐΓβΐιϋοηεηι ει εοΐυιηείΐβιη νοο3ΓΪ, εί πναιιι,

ηιιο ηοηιίηε 3εεϊρίεηο,3 881 ςιι%(ΐ3ηι ίη εο 3(Γεεΐίο,

ευιιι δείϋεεί ιι ν:ρ βεΐηο δίηιίΐε δΐιιηιιιυηι βΐπ^ιιϋο-

ηίδ 3ρρ3ΓεΙ. ίίεεί ί^ίΐιΐΓ ορικΙ ηιΐΗΐΐεοδ ιινβ 8θΐ3ΐη

βϋεείιοηεηι 3ΐι( ιηοΓίιιιηι βχ ίιιΠβιιιιηαΐϊοηβ ριιτ-

χυϋοηίδ η;ιΙιιηι δί^ηίΟιεΙ, βρυϋ 3ϋοδ Ιβηιεη βιιείΟΓεβ

Ιιβηε οηιικίβιη ραηειη εοΓροπδ δυευιιϋιιηι ιιηΐιι Γαιιι

κι: ΙκιοεηΙεηι Γβ ιιΐ ίοηβιιι , οοΙιιιικΊΙαιιι, ιιναιιι, βΐ

ιινιιίχη εοηδΐ3ΐ ορροΠητί, α,ιιειιιηϋιιιοιίιιιιι ει βρικί

Λτίδίοΐβίοπι Ιίυ. ι Οε Ιιηίοήα αηίηχαΐίχιηι, εβρ. II,

Ιομίιηυβ βαιικίειιι εοΙυηιε!ΐ3ΐη, δί ίιιΐιιηιε803ΐ κΐ ίη-

Π:πηιηβΙιΐΓ, σταφυλήν, ιινβιη τοεαπ, ΓιεεΙ ίιιΐβτ ιιιειίί-

εηβ ί(1 30 ΑΓεΙιί^ειιβ ιΐίεΐιιιιι Γβρι-ΒΐιοικΙαΙ ίίαΐΐ'ΐιπδ

ΙίΙ). νι Ώε ιηοτύϊ: κατά τόπους, ιμιοι! ηοιι ηααιηνίδ

ϊιιΠ3ΐιΐιιΐ3ΐΊοηειη νεί αίΤβοΐϊοιιεη), »βιΙ βαιιι ΐ|ΐΐ3 Ιαχϊοτ

εχ ίηΙΙυχίοιιε τβάά\1\ΐΛ ίίΐ ίηΓεπιβ ρ3ΐ'ΐ6εΓ388ί(>Γ &\\τ-

(ζΐιΐίΐ), 3 ιιιειίκίδ υνβηι 3ρρεΙΙίΐιιιΐ3ΐιι 0886 υοηιεηϋαΐ.

ΟοΙ. 191 Α. ΡβιΙαααιη ηιοτε. Νοιι Ιιοε ριηριίεδο-

ιι:ιηΙ βΓΧΐ:3, 86(1 νυχ (Ιοιόδης ίϋ δίςιιίϋχβΐ, ηιιοι]

ιιΐίΐιί ιηεΙΊυδ εχρΓεββϊΙ ΐιιΙεΓριβδ ϊιιΓνβ, σ-ήναι τήν

(ίοώδη τοΰ χρόνου κίνησιν. ^'ίιιxΗί ίΙΙε ΙεηιροΓί» ηιοίη

<ΐηίεκετεί : ίΐ» ηυοηιιε Πιιχαιυ ει 03ΐ1υυ3ΐη Ικιιιε

εδδε £εηεΓ»ΐιυιιειιι Ιιιε ίιιιιυίΐ. ϋίοιινδίυδ δεπρδίΐ

Ιιοε Ιοεο : \ετε ηαιηηιιε ;Ίιπΐίπ(ο «ίηιί/ϊι [αοΐνι «/,

ί/αι' /ιαιίΐ αηιηιαίεηι (ιεηεταΐϊοηειιι ίη $ιια ηαίιχτα ιια-

ι«ρίί. Ηηο Ιίΐηιεη 3ΐίΙ)ί (ΙίχίΙ ΡΙΪ3Π1 Ν)88εηιΐ8 εο!.

205 Β, ιιοί ιηειιιίιιίΐ τοΰ της γεννήσεως είδους, δ'.'

ου γεννάται τα άλογα, ζωοδεστέρας γενέσεως.

ΟοΙ. 194 0. Ιάείτεο %χρ&. Μαίε ίηΐκΓριιιιεία κυηΐ

ίβΐ3 ; εο11οε3ΐια,3 βηίιη 681 άίδΐίηείίο ροβΐ νοεεηι,

ρταχίαηΐία. ϋίοιινδίιιβ νβΠίΙ, Ιάοπεο ρίετυηηαε ΰυιι-

ΙίιιαϊΙ ιι( ιηηηετα άίνίηα ίαηοιεί ηοατα ηιηετία, ριιΐ-

εΙιεττϊηκΒ ίιηαρίηί [οεάϊ»$ίιηαηι [αείετη ρααϊοηίδ υΰ-

άιιεεηι : ηβηι ρ<:Γΐιιι ΊιαΙίοηΐ'δ 3ΐιίιηΊ β'ινε ρ:ΐ88ίοηεδ,

(|ΐΐ3ΐ εχ εοηΐυοεΓηίο εΟΓροηβ οήιιηΙυΓ, τά -άΟη

σαρκός 3ρρβ1ΐ3ΐ.

ΐαά. ζ>ηοά ιι φιεηι. 'ΛπιστεϊσΟα'. «ιιεΐ τδν άν-

Ορωχον. (}ιιοά »ΐ ηιιίί αηϊιιιϊ ηιοτ&ίί οΰηοχϊα& εαιηί-

ηηε άεάίΐη» ε(βείι, ιιΐ Ηοηιίηίτη άίνίηα ριιίεΐιτίινάίηβ

εχοηιαίηηι ηκ ηυα αεάαι ; ϋίοιινδίιΐδ ιιιειιίειιι »υ-

οίΟΓίδ ηιεϋιΐδ (|Η3ηι Ι,ευνεηεΙβίηδ εχρΓβδ«6Γ3ΐ. Ναηι χΐ

νίιίοίΐα ψιίιψιβ νεί εατηί άεάίία» ηοη ιίηίΐ άε Ιιοηιίηε

ετβάί,ηηοά <ί( άίνίηα ρνΙειΊτίΙυά'ιηε'άεεοταΐΗΐ, ιεά ίΙΙε.

ΟοΙ. 195 ^. Υειείιηίηί. ί.οειΐδ οδΐ ΡτονεΓοΊοΓ. νι,

5 : Φάγετε τδν έμδν άρτον, και πίετε ο'νον, 8ν έκέ-

ρασα ύμϊν. ^οηιεά^Iε ραηειη ηΐίηιηι, ει ύ\Ι>ίΐε νίηκηι,

ηηοά ηχϊίΰΐη νοΝι. Κραά Ιδβίιπι αυΐεηι Ιιοε ΙβηΙυιη

Ιβ^ο, άντλήσατε ύδωρ μετ' ευφροσύνης· Ηαατίΐβ

ααααηι εηηχ ααηάίο, εβρ. χιι, 5. Αι Ιχίιΐίβιη ηίοβΓβ

>ΙίΙ)ί άίχίΐ, εβρ. χχν, 6: έπ\ τδ δρος τούτο πΐονται

εύφροσϋνην, «ιιρ«Γ ηιοηΐεηι ί$1ηηι 1>ίΙ>εηΙ ΙαιΙίϋαιη. Ηίε

6ΐί3ΐη ρΓο μεγαλοφωνίας, βρίίιΐδ ίοι ίηδίβ ΙβμβΓβΙιΐΓ

μεγαλοφυίας, ΗοΠαΙητ εο», ηιιί ίνοΐίηιίΐαΐεηι νοεί»

ε]αι εχαηάίτε ρο$ιειιΙ. δοΐεηΐ βηίηι Ρ31Γ68 Ιιιιηο ρΓΟ-

ρΙιε(3ΐιι μεγαλόφωνον βρρεΙΙβΓε: ΟΓβ^ΟΓίυβ Νηζίηηζ.

ΟΓ31. ιιι, ρ. 50 : Καιρός γάρ μοι τά αύτά τφ μεγα-

λοφωνοτάτψ των προφητών "Ησαΐα συμψθίγξασθαι,

Τβτηρη* βίί ηΐ ίίαάβηι νετοίχ ηΐατ, φιίΙ>η$ 1$αία$ νοεί»

3Η^>Ιί>ηίΐαΐερτορΙιεΙα» οιηηεχ αηΐεεείΐεη». Ιο.ιη. ΟΙιτν-

8θ8ΐοιιιιΐ8 ΙιοηιίΙ. ίη Ιοευηι Αεί. ιχ : 8αιιΙη» αάηυε

ίρίταηι , ό γάρ μεγαλοφωνότατος Ησαΐας , δ των

παραδόξων δψεων θεωρός. Ναηι Ι»αία$, φιί »ΗθΙίηχί-

ΙαΙε νοεί» εαίετί» αηΐεεείΐίΐ, ηιιί ηιίταοίίίηηι ίΙΙαηιηι

ζρεείαίοτ η'ίίοηιιιη [ηίί.

ΟοΙ. 198 Β. Ναηι ηίετηηε άεΐίεία». Ργο τρυφής

Ιε^ίδδε νίάεΐυτ ΟίοηΥδΊυ1! τροφής,' ο!αηι νεπίΐ, ί/'/π-

αηε εηίηι Η%ΐ)α» είοί ιιηαηι (μαιίαηι ρτο(ε»»ί αηηΐ.

0ΪΧ6Γ31 εηίηι 3η1ε3, την παροδικήν ταύτην τροφήν.

δϊο 6Γ@ο 68861 ίηΙεΓρΓβΙίΐιοΊιιη : Ναηι νίετηχιε ειόί

εοηεβίύ ηηιιιη οεηεβείιιηι ατί)ίΐ'ταΙητ νετνηχ ίΙΙηά 6ο-

ηιιηι, ρβιιΐο ροβΐ, Οηχ νίιω. 0γ«06 εδί, ό άρχηγδς

της ζωής, ςικιο1 ειΐίΐίοηίδ νιι1§3ΐ3>. νβιΊιίδ Ι^ιΐίιιε α

Οιοιινδίο οοηνβΓίίΐιΐΓ, αηείοτ νΐια, ΑεΙυΓ. πι, 15 : τδν
δέ άρχηγδν της ζωής άπεκτείνατε ■ Ααείοτεηι νετο

νίίη· ίηΐεΓ(εεί»ίί».

(.Ό/. 207 I). 0«<β ηινίιί» είίαηι. Νοη Ιιοε νιιΐΐ ΰτε-

χοΓίιΐδ ηιυΐΐίδ ηοδ δχευίίβ ρΓχεεδδίδδβ ρ»ΐΓΪ3Γ<Ίΐ33,

86(1 υΐίΐΙΙΓ νβΐΊΐίδ ΑρΟδΙΟΐί Λά 1Ιβ1)Γ350δ XI, 13, 3

νιιΐ£3ΐ36 βιιεΙΟΓβ δίε εχρΓεβδίδ, »εά α Ιοηαε εα» αά-

»ρίείεηίε», εί *αίηΐαηΐε»,εΙ εοηβίεηΐε», ανία ρετεαήηί.

ϋοΐ. 210 Α. βιιαίί αηΙε εαρενε. Οίοηνδίιιβ νβηίΐ,

άεΰεηιη» εοηιετναίίοηί» ορίίηιιν »ΐηάη» ίηΐιεει-εηίε», (ιι-

ίητω ^ταΐίεε αηίίφύΐαΐεηι ίρ»αηι νεηεταύίίειη α·αηαηί-

ηιϊΐκτ ορριτίπ. δειΐ ηε Ιιίε ςίΜ^ειΐ! ειρπ'δβίΐ νίιη νετοί,

προεμπορεύεσθαι, ηυοϋ 3(1 ιικτίΐ» ορεηιιη ιιοβΙγο·

πι ιιι Ιιιοικία νβίκΐ ρΙυΓΪηιυιιι, <|υ% βοΐεΐ δοΓίρΐιιι-ι

οιίπι ηε([ηΐί3ΐηηιιη ει ΐΓ3ρβζίΙ:ιηιηι 3Πκ εοιιιρ:ΐΓ3Γε,

ηιιί Ιιιεπιιη βΐίηιιοιΐ 3ε<|ΐιίπιηΙ. δίε ΙοεηΙυδ εδίβτε-

ςοΓίιΐδ Νβζίηηζ., ογβΙ.20, Οε ΒαιίΙίο, ρ3£. 520 : 15α-

σιλείαν εϋρατο μείζον τοΰ 5ργου τδ πάρεργον έμπο-

ρευσάμενος * Πεαηηηι ίηνεηίΐ, ρίναμε ίη εα τε ί/κοηι

οΰίΐετ ααεοαί, αηαηχ ίη εα, φικ ρτα'είριια! ίρ»ί ειιται

εναί, Ιιιεή (εάΐ. ΙΙ-οργ^ο 8ί<· ϊιιΙεΓρΓείηΓΪ ροιεκ,ΓΜία

νίνεηάί ταίίοηε (αίαταηι ίΙΙαηι αΐ'αΐίαηι ηιηΐίο αηΙε

»ί6ί αεαηίχετε.

€οΙ. 2110. Ρεήηάε αΊετηιηη. Νοη ΛίχίΙ άΐδιον,

δβιΙ άγέννητον, ο,υοϋ ί(1ειιι Ιιοε Ιοεο νιιίεΐ ιριοιΙ άγέ-

νητον, ίηετεαίηηι . ηοη εοηάίιηηχ. ΠίοιινκΊιιβ βεπ-

ρ«6Γ3ΐ : ΰηί ηιαίεήαίειη εαη»αηι ριχία ίηαεηίιί ταίίο-

ηειη, δίι· εηίηι οοΓΓί^εικΙυιιι, όοηα; ηαίιιτα: εοατηηαιε

εοηίεηύίι. ΙΙοε εδί, βεςηβ ϊηετείΐαηι νυΐι 6886 ΗΙικΙ

ιη3ΐ6ΓΪ3ΐβ ρΓίηείρίαιιι, ηΐηιιβ ίρδβ ογολΙογ 681 ίη-

εΓοηΙιιβ. Πίε Ιοευβ εοιηρ3Γ»ΐιΐδ ειιηι :ιΙΐοΐ'οροπιΐ3ΐιο

δΐιο ίη (Ιίδριιίαΐίοηε άε αηίηια ευιιι δΟΓΟΓε ΜαοΓίηη

ηοη ιιιβϋίοεΓίΙβΓ ίΙΙαδίΓβοίΐϋΓ, αε νίείδδίιη ]ιιν3ϋίΙ,

δι ίΙΙίε ςιιυ(|ΐιε ΙεββΙιιτ, δΐιΙΓΓΠβηηΐβ ριοβδΟΓίίιιι εοιΙίεε

ιιΐ8. ίΙΙυδίΓίδδ. εβτο'ΊηβΙίδ Βοηζίί, ριΐϊ. 671: "Ητις

Ολική φύσις Εξω τής θείας ουσίας άντεξαχθήσεται τω

θεώ κατά τδ άγέννητον τή άΐδιίτητι τοΰ δντος παρ-

ισουμένη. Αιιί αΐίφια ηαίιιτα ηιαίετίαΐί» εχίχα άί»(·

ηαηι ε$»εηΐίαηι ίηΙτοάηεείηΓ, εί εηηι Οεο εοηιραταοί·

Ιατ, »ίε ηί εηηι »εηιρίΐετηίΙηΙε ε]η» ηιιί ειΐ, ταίίοηε

ρτορηείαΐί» ίηαεηΗί αάιναηϋητ. Ιϋειιι εΙΪ3ΐιι αε Μ3-

ιιίιΊιχίδ βίί εβόειιι πιβηΐε Οι-ε^οΓίιΐδ Νβζίαηζ., ΟΓ3Ι.

ι. ϋε Ρίίίο. ρ3^. 569 : Ούκ άν μεν συγχωρήσαιεν

είναι μόνου θεοϋ τδ άγέννητον οϊ και τήν ΰλην καΙ τήν

ιδίαν συνεισάγοντες ώς άγέννη,τα. Λΐηαί &οΙϊ«ι 1>εί
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χηαεηχίχιηχ «««« ηιχηχηχε εοηεεηετχηΐ, αυχ χναίετχαηχ

ηχοφκ. ιΊ [υηηαιη χιι χηαεηϊΐαι χηάχιχετχηΐ. ΡαιιΙο βηιε

ί ιι εαάειη οπιΐίοηβ, ίάβπι Νβζίβηζειιιΐδ, τδάγέννητον,

τδ άναρχον καΐ μή έκτισμένον , \ηΐ]ίηηηιη , ακοα1

ρπ'ιιπρίο <:ηΓ('ί, α ίχκτεαίχιηχ ειΐ, ει ϋιΐδΐίηυδ ϊη

{,οηοτιαίχοηε αά &τ«*0! , ρ3({. 1(5, τοϋς γεννητοϋς

ή δημιουργητοϋς γινομένους, £εηί(08 δίνε εοιιάι-

Ιοβ ιιβδεειιίεβ. ΑιΐβΐΐδΙίηυδ II· Ιχα;τε$χΙ>χΐί αά Οχιοά-

νιιΐΐάεχιχη , χιΐε άιιο ρτχικχρχα, χηΐετ κ άίνβτια αίηχιε

αάνεπα, εαάεηχαχιε ιείετηα βί εοεείετηα, ηοε ε»1 $εηχρετ

(χιίΐΜ εοηχροίχιχί, εΐ Γοΐιιΐηι Ιιιιηκ ΗχΓββίπι, ΙΊΙ». ι, ε. 3.

€οηΙπι.ΙηΙι<ΐ}ΐιι>η ΙΌΙαφαη. εΐ Ερίρη.Ίηίιιβ Ιι;ι:ινδ. 66.

ΟοΙ. 218 ϋ. Ρμ6»«ο ίη μτκχΙχο. 3/ογμ ν, 22 : Ει

νεηϊΐ ηηιάαηι άε ατεηχίΐ/ηααοϋίΐ. ΜβΙ'ίΙΟ β3ηε Γερί'β-

Ιιεηάά 8β1>. ΟβδίεΙΙίοηεηι Βεκι ϊη ιν ΜαΐΐΗ. ο,ιιοά

συναγωγήν εοΙΙεαχηχη νεΠ3ΐ, εαπι .Ίΐιμιΐδΐίοπ* βίι

8ί£ΐιίΙίε;ιΙίοιιί8, εΐ ηυΐα ΓίίεΙυηι ει·3ΐ ρεευϋβΓε ηοε

ηοιηεη ΕεεΙβδϋδ >ιιά·Εθηιιη. Ηίειη εΐίβηι χη χνι

ΜαίΐΗ. δεηυειίδ, έχχλησίαν »ίΐ ηιείίιΐδ 1ι»1ϊηβ τεάάί

*ιείε$χαηχ, <μιοά εοιηηιιιιιίδ Ιοηυεηάί εοηδυβίυάο ίε-

€βτίΐ, υΐ ρι-η εοεία οοπιιη αοαραιυρ, ςιιϊ ΟΙιτΊδΐυπι

ρι·ηΙίΐοιιΐιπ- ; ει ίη Γεβροιίδίοηβ αά επηιάπη ϋβδίεΐ-

Ιίοηειιι 34-ξΐιίΐ ίΙ1»ιη ςιιοϋ ρ3£3ηοΐΊΐηι νοείΐιυβ Μ-

ετ»! Ι,ίιΐιιπίδ ρΓοΓβηβιεΙ, ηειιιίηεπια,ιιε }»χη μιάίπί

ηοιηίηειη 3ίι ικιπ εοηοη-υίδδε ευιη 1>β31υδ ϊ 11ο»

αη^είοδ βιιάίτεί ϊη £εηίθδ. εβϊε ΐΓβηδΓοπηΐίοδ. ΑΙ

•μη ε«ΐεπδ Ιιχε νίΐίο νβιΐίι, μιο 88 εβίευΐο <1»ιιιη.α,

«ίιιιι ηοη ιηοιίο ΥαΙςαΐκ Εαιίηχ βιιείΟΓειη 83ίρο

•ιιμβίΙΙεί ΐαιιψιηιη πιίηυ» 1.;ιΙίιιίΐ3ΐΊ8 δΐυάίοβιιιιι ,

βεά 31) ΕεεΙεδίχ δύυίηάβ δΐιικΙΟΓϋΐηα,ιιβ Ρ;ιΙπιιιι

ΙοεηΐίοηίΙηι», εΐ α,<ιοά εβρϋαίε ηιημίδ ε8ΐ, αΐι εοΓυηι

μΙηπιίδ Μ(· άυ£ΐη&ΐί1)ΐι» ηιιαιιι Ιυημίδδίηιβ άίδεεά:)1.

/Εςιιε ουςειιπιηι βί ίηερίιιηι ε&ΐ ίΙΜ εοΙ. 221 Β,

Έν φο^νϊ) άρχαγγέλου. Ρετ νοοειη (ϋαιποπιπι χιχιηίχο-

τχιιη ρήιχαρίι, ν. εοΙ. 221 ϋ, πρ>>ς πίστιν της άνα-

στίζεως, αά ρεηχια&χοηεηχ άε τειχιττεείιοχχε, < ι ίιι(Γ3

ίχχλησίαν, ΰεχ εωΐχχη , ευιιι υ$ϊΐ3ΐΊβ &ρυ(1 ('.ΙΐΓΐϊίία-

ιΐ08 \υ(ίΙ)ΐΐ8, ατοηαχχφεΐχ, (χάε'χ ει ΕοεΙειχα, Γιιϊ88εΐ

υΐεηϋυιη, ηιΐ3Η(1οςιιίϊΐεηι ηρικί ρ*$»ηο% εΐίβιη ίιι 83-

«Γί8 ηεΓ38 Γαίΐ * ιεεε^ΙΊβ Γοπιιαίϊδ εοηεερΓίδςυε

83εεΓ(1οΙιιπι νεΓϋίβ ΓβεοΙεΓε.

ϋοΐ. 230 Β. ϋε ρηηεχρχχι »ετχρ$βηιηΐ. ('.ητρίι ει

ϊΐι^ίΙΙαΐ Ιιοο Ιοεο 1)ίοη}'8Ίιιπη ίειινβηεΙ. ιμιοιΐ Ηχε

Ϊ13 8ίΙ ίηΐεΓρΓείαίιιβ, ιιΐ ηοη ϊηίεΙΙεχίββε νϊιΙθβΙιΐΓ,

«Ι ιιοιΙ (ϋι ι·ι ιΊ ; 8εά ϊηοιοιΙββιιιΐΒ ε;«8 «(ηϊΐίο ρΓομι-κκ

ίηβείΐϊχ ΓερΓβ8βΪ88εΙ, 8ί νιΊ ίρβοβ 0ΓΪ(;εηί8 Ιίί)Γ08

ίιιΐίηε εοιινεΓβοβ 3 Ιίιηίηβ 8α1ιιΐ3Γβ νοΙιΓιββεΐ. .Νϊιηι

«ι ίη ίρ83 ρπκίαιίοιιε βίε 3ΪΙ : Ιιΐο* εχχ^Ίι, χι ι χηίετ-

ρτείετ, χά μι, ·χερ\ άρχων, ί/ιιο<< υεί άε ρηηείρΐχι νεί

άε ροΐεαίαίχόχι» άίε'χ ρυίείΐ, ηυο ηι'ιηιι» ύεΐιυίΐ ιιιίΓ3Γί

ηονιΐϋ ίιιΐβΓρη>8 ίΐ3 δεηρίυιιι Γιιίββε » νείεΐ'Ί, άε ρηη-

ίχραΐϋχιι άιιρχιίαχχίει ; ιηιηείςί, ευηΐ(1ϊε3ΐ ΡαηιρΙιίΙυβ

ιικιπνί' ϊη ΑροΙοαεί'χεο ϊη ί11ί8 Η1)ΓΪ8 οβΙεηΟΊ (μιχ

8ίηΐ ιΐΐα ςυ% ηοΐιίΓί-βίε εεεΙβ8Ϊ38(ΐε3 ρΓβεάίεαΓιοηε

ΐΓ3(1ίΐ3 βϊηΐ, ει ηυ% βίηΐ (|υχ ηοη βρεηβ ϋβΟηίυιι·

ΙυΓ, άε ρηιιείρϋβ ροιίιιβ ΟΐΓίδΓιαϋίΐ: ΙίάβΊ ΊΙΙΊε ιι^ί

ρΐ'οΙ)3ΐ)ί1ιιΐ8 εβί. Ριό δημον ηιιίειη Ιε|;ίΐ 01οη)°8Ϊιΐ8,

λοιμό·/, νίΐίθΒϋΐη εοιΙίεειιι ηαείυβ, ςηαιη ου" εαυ-

831(1 νεηίΐ, ρε»ΐίΙεχχΐίαιη , 8εά η»ε νοεε ιηη^ηα

<μι»:ά3<η ίηΙεΙΙϊ^ίΐιΐΓ ηιηΙΙίΐυάο (|ΐ>3Π) ίη άίβρυΐα-

ιίοηβ άβ ΓεβιίΓΓεείίοηε ειιηι Μαεήηα νοε3ΐ έθνη

Τινά των ψυχών, ηαιίοηίί αχιαίάαηχ αηχηιατχιιη. Ει

ί1Ιιΐ8ΐΓ3ΓΪ βάιιιοίΐιιιιι ροιεβΐ εχ ίβίο Ιοευβ ίΙΙβ, ριχ-

«ίριιβ 8ί ΐεπίιιιιι ηυειιιάαιη ίηΐεΓρΓεΐ3ηΐεηι 3ά!ιϋιε3-

Ηΐυβίη εοηβϋϊιιηι, (μιϋιιβίίηίβηϊ ίηιρεΓ3ΐθΓΪ8 Ιίυπιπι

»ίνε ΐΓ3εΐ3)ιιηι τβΓϋΙ,βάίΐυηι ίηΐεΓ ερί^ίοΙββ ροηΐί-

ιί'Ίΐιιι, <|π;ε (μιίηΐ3ΐιι βνηοάιιιη ^εηεΓ3ΐειη ρι^Βεεάιιηΐ,

Η υΐΓ.κμιε Ικι^ηβ εχίιίύεΐιΐΓ Ιοηι. Μ εάίι. Κοηκ·ιια>,

μιμ- 635. Ιη εο ^ηίρρβ πκι^ι>:ι ρβΓ8 εαρϋίδ Ιιη]η8 ηΊιγι

Ν\'88εηί3ΐιί είΐ.ιΐιιΐ', εΐ 3ά Γβνίηεβηάοβ Οπμ<.·ηι* ειτο-

ιί:8, ΐΊΐιη ηιυ)Γΐ8 ηίϋί ρΓοίειΙϋΓ. Αε ρτίηιιιιιι ίΙΙικΙ εν

ίδιαζούίΐη πολιτείΐ 4υ8ΐίηί»ηί Ιίοεί' ;ιΙιι«γ εχίαϋΙ,

ίί,μον εν ί&αζούσ'η πίλει , ίηΙεΓρΓεκ άίχίΐ, ΐ'ί/κΐί

πιΐΐηιάαιη ραριιίχιχη χη ρτορτχα χιτύε αηΐε »χιΙ>!ΐϊΐχίίε,

ΜΜίνεικ Ι3ίιΐ8, (/ ιιιΐ »ι ίίίΐκι ιιαίχοιιειιι ιεοηηχη φιαάαηι

ίιι τερχιΗχεα *χ$ΧΜτ«. Ιιι ά'ΐ8ριιΐ3ΐίοηε νοιο ειιιη Μα-

«νί"Λ, £1νη τινά των ψυχών έν ΊδίΛζ'ιύιιχ χνΑ γλ'μ-

τεία βιοτεΰοντα, δίΓαηιΐδ νβΓίϊΙ, ηαίχοηεί αχιαιάατη

αηχνιατχιχη είχε ροηαηΐ χιι ρεεχιίχαη αχιαάατη εχνϊΐαΐ»

χ>χνεηΜι. Κεεΐίιΐ8 13ηιεη, ορίηοΓ, Βίοη;8Ϊιι$ ηοε Ιοεο

άίχίΐ , αιχοά χη εοηνεηαίχοηε ρτορτχα αηχχηεε εχ-

ιϊιιαπΙ , Ιιοε ε$ΐ βερϊηΐχ 3 εοΓροπυιΐδ άε^ιηΙ,

αϊ ρηιιΐο ροίΐ άίχίΐ, εοΐ. 229 Ο, έν ιδία τινί χατα-

στάσει προβιοτεύειν, ρτορτχο ηχιοάαχη χη $1α1ιι νχνετε,

εί εοΙ. 252 Β,άι»σπα3θεΙια της ϋψη/οτέρας πολιτείας

ί ΨυΧή·« βιιίιιιβ» άε εοηάχίχοηε αε $ίαίη εχεεΗχοτεάε-

ίεειχι», βιεοΙ. 233 Β, έφ' έαυτών βιοτευ'ειν, ηιιοά ρβΓ-

ρεΓ3ΐη ΕβιινεηεΙ. ϊηΐετ ιε άει/ενε, ΒΊοχχγαχχκ Γβειε,

αριιά ιε, 1\αΙ\η\Λη\ ίηΙεΓρτβί ορίίηιβ, αχιχ' ν'ηετε αηχ-

ηια$ ιεραναΐαί αηΐε εοτροτεαηι νχίαχη ααενεταΐ. ΙΙίε-

Γοιινηιιιβ Ιιίδ ίυίΐΓ.ι^ηΐυΓ, ει^υβ ίΐίεε τβΓΐ)3 βηη!

βρϊδί. 61, χη Ιοαηηετη ^ε^Οίοίι^^η., άυπι ΟΓί^εηί»

6ΓΓ0Γ68 εηοηιβΓβΙ : Οιιοά χη Ηοε εοτροτε φιαύ χη εατ-

εετε «ιιιιί αηϊηχεε τείίααΐίε, ει αηΐεαηαηχ Ιιοηο (χετεΙ

χηΐετ ταΙχοηαύχΊε» ετεαίιιταί χη ειτΙε$ΐϋχι$ εοηχηιοταίχ;

εΐ ΠΙΓ81Ι8 ροδί 3ΐί(|ΐιοΙ ρα^ίηίϊ, βκΦπΊηκί χιίτχιχη

αηχηχεε, αηΐεηκαηχ ρία$ηιατεΐχιτ Λάαηχ άε Ιεττα, ρτο-

ρήχιιη ίΐαίχιηχ Ηαί/ιιετχηΐ, νχχετχηΐ, ηιοτίχκε ιχηΐ αΐαχχ€

ιχιοκίχίεήηΐ.

ΟΕεΙβΓϋΐιι ςηοά 3ά Ιιβηε τιροΟπαρξιν 3ηϊηΐ3ηιηι

αΐΐΐηει, ίη 1ίθΓί$, ςυϊ ηυηε Εβίίηε ιβηΐυιη βάίΐί,

ηοε Ι3η1ιιιη Ιε^ίηιυβ Ιίυ. ι εΐ νιι, αηχηχα ηοη εχιχη

εοτροήοη! (αεία, ιεά εχίήηιεεχι» ρτούαίχιτ χη$εηα,

ί|ΐΝ3 ηίηιϊηιπ), υΐ 3ίΐ ΗίεΓοηγιη. ερίβΐ. 54, πιιιΐια

Γυεηιηΐ 3 ΒυΙίηο ίηΙεΓρΓείε 8ΐιυΐΓ3εΐ3, α,υχ βρεΓίβιιι

β]υ8 ίιημίεΐηίειη ιιιοηβΐΓ3Γβ ροΐαίβϋβηΐ. Αι ίη ίΗο

εοάβηι ϋιΐϊΐίιιίβηί ΐΓ»εΐ3ΐυ ρΓοΓεΓυηΐυΓ Οηκεε, ρ3^.

655, περ'ι της προϋπάρξεως ψυχών , Ώε αη'χηιατχιηχ

ρταιεχϋχιίεηίχα , έξ ιδίας αιτίας τών μή ποοβεχον€ων

έαυτ^ϊς άγρΰπνως, γίνονται τάχιον ή βράδιον μ-τα-

πτώσεις. Εχ ρτορτχα εχιίρα ηχχηχχηε »χοχ νχαχίαιιίετ

αΙΙεηάεηίίηιη βχχηί είΐχχιι αχιΐ ίετχπι άείαρ$χοηε$.

ϋοΐ. 231 0. Ναχη χι Ιαηάεχη. ΑρΙίιΐδ Ι)ίοιιν5ίιΐ3,

Μαϋ ιιαηχηχιε ιΐαίχο νχτίχιΐίι ε&ι χηχίχιιηι, Ιυβίιηίαη.

ίιιΐιτρ. : ύοχεηχηι χηαϋίχα χχΊΐχΊχιτ, ιχιεεεάίι χηχρείχα

αά νχτίηΐβχη : αΐηχιί ν'ιτίχα χιι χτταίχοπαΐίοχα ηχιΙΙα ««ι,

νεί 8ί ιη»Ι1β ίΐ», ΜαΙί εηίηι εεααύο, εοηνετ&χοηχι αά

νχτίχϋεηχ ϊηχίχνηχ ε»ι. δίηυίάεηι , υΐ 3ίΐ 1ΙθΓ3ΐίιΐ8 Γιϋ.

ι, ερ. 1, νεΓβ. 41, 42 :

νχτΐ«$ ειΐ νχίχχιηχ (χ*ζ*τε, ει χαρχεηίχα ρηχηα

ΞίχιΙιίίχα εαηχχιαε.

Πβοοιιΐί 3ρορΙιΐηβξηΐ3 εβί , άρετής έυτιν οικείο»

χαχίαν μιυεϊν.

6Ό/. 232 Α. Περϊ τΐ\ς μετετσωματώσεως. Ιη Ιγβ-

εΐαΐυ ^υ8ι^η^^η^ Ιο^ίιηιΐδ ίη Ιβχΐυ μετεμψυχώσεως, ίη

ηΐ3Γξ'ιηε μετενσωματώσεως. ΙιιΙβΓρΓεβ νείιιβ, φκε άΐ

αηχχηοηιχη εχ αΐϋ* χη ο/ία εοτροτα χηχαταΐ'χοιιε ρτο-

άχία $χιηΐ. ΙΙ8Η8 εβί ρΓίοπ νοεε ΡαιηρΙιϊΐΗϋ ίη Αρυ-

Ιοαία ρτο Οτχαεηε 8ειίυεη8 ηυηαιη εηηιίηαιίοηειιι

ΙηΙεΓ ββ φΐβ ίΙΙι ίπιρίηϋβΙιιιιιΐιΐΓ Ιιβηε β88β, ει υΐιί·

ΙΙ13ΙΠ ςιι« ευιη οηιιιί ίιιΓβιικιΓιοηε άίδρεΓ^ίΐατ, μετ-

ενσωματώσεως, ίά εβί, ςιιοά Ιιυηΐ3ΐΐ38 αιιίιηαβ ίη

ιιιυΐΐ 3ηίηΐ3ΐί3, νεί βΟΓρεηιεβ, νεί ρεειιάεβ 3886ΓΛΙ

ΐΓ3η8ΐηιιΐ3ΓΪ ρεΓ ηιοΓίβιιι. ΡοϋΐεΓΪοΓειη ιίδυηιαι ΙΙίε-

■Όΐινιηυδ ερίβΐ. 39, αά ΑχΑιχιχη, ηυί βΐΐβΐίί ΟΓΪ^εηίβ

νει-1)ί8 8ΐιΙ)άίΙ : ΙΙαιε άχεεχχ» ρετφεχιε μετεμψύχ»-

οιν Ρχ/ΐΗαςοτα; ΡίαΙοηχαμιε άε\'εηάχ1. Εαιηάβιη »ηί-

ιηβηηιι Ιι-3Η8ηΉ£ΐ-3ΐίοηειη αρμεΙΙβΙ εΐίβιιι Πυθαγορ·.-

κοϋς μύθους, Ι'νΐΗΒβΟΓίεββ Ι»1)ΐιΐ38. Αιΐ8ΐ01βΙ·ϊ8 Ιίΐ». ι

ϋε αηχηχα, ε»ρ. 4. Ιυίά. ρΓΟ θάμνος Εφυ, Ιε(ρΙυΓ »ρυά

4ιΐ8ΐϊηϊ»η. και θάμνοις έφοίτα , ίηΙβΓρΓ. βί (χιι&ίβ

ατοχιβεηίαηχ. 0«1βπιιη :ιριιά Ιιΐδΐίηίίηυηι ριηβιιιίΛη-

άυηι εδί εχ Ιιοο Ιοεο, παρά τον άΐδιον κα\ άοώμα-

τον, ρΓΟ άΐδίων κα\ άσωμάτων.

€οΙ. 258 ϋ. Αά ιε ίραιιη τε»ρ. Οϊοη]Γ8Ϊιι$ Γιάβ4ίυ$

εχρΓβδδίι νβΓΐ)» 8θΓίρΐιΐΓ?β. Αΐίειιάε ΐεηιειχρ$ηχη, »χεηΙ

αχί Μοιει, ει αχιαιτ χη Ιχοτο ιχε Ιιήίοτχαηχ οψεταίχοιιχ»

αηίιηιν ρεΗερε$. ΟειιίεΓοηοηιϋ ιν, 25, »ίΙ Μηνδεβ,

πρόσεχε σεαυτψ. χα>. φϋλαξον τήν ψυχήν σου σφόδρα,

μή έπιλάθη πάντας τοϋς λόγους. Αΐΐεηάε Ιχοχχρίχ, 41

ειΐίΐοάχ αηιηιαιη Ιιιαηι νιι Ιαε : ηει;ναηάο οοΙχν'χι*ατχ*

οχηηϊχΜΗ χιετοοτχιηι. ΗιιυυίΙ ει ΙιοιιιίΙίαηι άβ Ιιίδ νεΓϋίδ

Μονδίδ ΒαδίΙίυδ Μα^ηηδ, ίη αυ3 βίε οΐί.ιηι εη εχ-

ροιϊίΐ , ιιΐ ΙγλΙογ ίρδίυδ Ιιίε ηοδΙΟΓ βιιϊΙογ , πρόσεχβ



ΥΑΒίοηυΜ νοτλ:.

σεαυτώ, τουτέστι πανταχόθεν σεαυτον περισκόπει ·

άκοίμητον ίχε πρδς τί]ν σεαυτοϋ φυλακήν το τής ψυ

χή; όμμα. Αιίεηάε ιϋη ίριί, Ηοε ε>1 Ιείριαηι οηιηϊ εχ

ραΗε εοΙΙαιΙτα, εΐ εϊτεηηηρϊεε, αηιηιαΐ υαιίηιη αε

ίυίιΊΊβηι Ιιιϊ ίρίΙΜί ααίυάιαιη Ιιαοείο ρεηιϊαϊΐεηι εί

ίη$οηχηεη\. Ει ροβΐ ρ3ΐιε3, πρόσεχε σεαυτώ, τουτέστι

τή ψυχή σου, ταύτην κατακόσμει. Έςέτασον σαυτον

τις ιΐ. Γνώθι σαυτοϋ τήν φύσιν, ότι θνητον μέν σου

τδ σώμα, αθάνατοι; δέ ή ψυχή.

€οΙ. 245 Α. Ματϊηοηιη. (ΐιιί βίιιΐ Ιιί ιικιπιπ ραΙ-

πιοιιι-5 βείΓβ μ! ιιε|3ΐ I -ι μ 1 1 1 1 1 . : (ΙίδεεΓε ροΐυίΐ εχ

ΑήβίοίεΙε Ιεδίαεεβ ^βηβήβ ε»86 βηίιιΐίΐί» ; 8Ϊο εηίηι

Ιι1>. ν, εβρ. 15, ΰε ΜίΙοτϊα αηϊηιβίίαηι, χοΐ οί καλού

μενοι πνεύμονες αυτόματοι, βιπ ρχιΐηιοηε» αρρεΙΙαη-

Ιιιτ $ροηΙε ρτονεηϊηηΐ. Ρΐϊηϊυβ Ιιί). ιχ,Ο. 40, Οεβοπο

ϋυΙΓι α^ΐΐυΓ άε ϋίιΐβιιι 3£εη8 : ιβ8(Ϊ8 βιιΐιη ηίΐ, ςυίυυ.8-

<Ι»ιη βϊΐϊοβϊβ ιιιιΙΙιιηι εββο δεηβιιιη, ιηηΐΐίδ εαηκίειη

<ι:ιΙιιηιιη (|υχ Γηιοείδ, ιιί μυΐΓηοιιϊ6υβ εΐ 5ΐ<·ΙΙι>, εΐ

Ιιί). χνιιι, ε. 35, ΡνιΙιηοηιχ ηιαήηίίη ρεΙαρορίιιτϊιηΗηι

άίαηηι ΙιΊεηιβιιι ρυιίεηάηηΐ. ΡυϋίΓοηιο ΒιοδοοπΟεϊ

ΙίΙ). ιι, ο. 56, Πνεϋμων πρόσφατος λεανθεϊ ποδαγριών-

τας καΐ χυμεθλιώντας ώίελεϊ καταπλασσόμενος. Ρο-

άηαι ίϊ ρεηηοηϋηιηηε αΐίΐίΐετ ιΙΙϊηίΐιιτ εοηείια* τε-

εεηι ηιαήηα» ρηΐιηο; ϊη (]ΐιβηι Ιοουιη 3ηιιοΐ3ΐ Μ:ιγ-

οεΙΙυδ ΥεΓ^ίΙίυ» ίηΙ<;ι·ρι·βδ εοβ Γηιΐιειιιη ιτια^ίϋ

1ι.ι1)ει·ε ιια ιιί ταπί φΐβιη ρίδϋίυηι, εΐ ίιι βοπιιη εβιιβιι

ιιίςυε οηΐίηβ ροΐίιιβ ηκοεικίοδ ηιιχ α νείβπΐιιΐδ Ογχ-

είδ ζωόφυτα 3 ιηεοΊο ίιιΙβΓ ρΐ3ηΐ38 61 βιιϊπιαίϊα

Ιΐ.ΐΙιίΙΙΙ (ΙίΟΙβ 8111)1.

0οί. 251 Α. 7ν )ϋΜο. ΝίΙΓιΙ ηεεβ836 Γυίΐ, ορϊηοΓ,

Γεεερΐ3ΐη ΙεεΙίουεηι ίιηηιυίΛΓβ, έν δάφνϊ| κα\ έν

σχοίνω, ε( ϊη ΙεηΙίβεο : ροΐιιίι ειιίηι Οι-ε^οικι» ίηΐεΓ

εΰπνοα δένδρα , ΙεηΙίδειιιη ηιιιιιεΓβΓβ , εαπι ίΙΙε ίρδε

ΟίοβεοΓΪάεβ, υ,υειιι |>π> ] ιηιοο οιΙοΓβίο Ι,ειιηεΙ. είΐαΐ,

Ιιί). ι, ε. 77, ΙεηΙίβειιηι Ιγ»<1»1 , στόματος εύωδίαν

ποι:ϊν διαμασσωμένην, εοηιηιαηάιιεαίαηι ιιιανΊΐαίειη

ονη εοηχπκηάατε, ει εχ ειιιίειιι 3γΙ)οι·8 ιιββεί Γβδίηαιιι

<|ΐι;ι· ίιιιΐε Ιειι1ϊ&είιΐ3 ει ιιιβδίίεΐιε (ΙίείΜΐΓ, φΐχδίΐκσ.Ί

εύθρυβή; και ευώδης, εΐ ΓΓί3ΐ)ί1ί6 εΐ «άθΐ'313. Υίι|«

εΐίαιιι Ρΐίιιίαιιι ΠΙ», χιιι, ε»ρ. 20.

1Ν χ,ΙΒΚϋΜ ΌΕ νίΤΑ ΜΟδΙδ

Οηλ ΗίΙΐ^εηΓίί , ςιΐ3 Γι ϋβ (ϊεοΓβίιΐί ΤΓ3ρεζιιη(ίυ$,

νίΓ ίΓιοηπί ϋοειίδδίιιιιΐδ ει ηβΐϊοηε (ίπβοιιβ, Ιη μιι-

είοπιπι Ροίηιιιι ίηΐεΓρΓοίαΐίυηε \ογ581ιι5 Γιιεηΐ, ευηι

ιηη'ΙΐΜ ί»ρβιι«ΗηβΓ0 ρΛΓΐοι1ο8 ϊη ιιηΐιιβ ηιεηιΙ)ΐ-ί

<οηιροιΐ(ϋιιιιι ΓειΙΐ^εΓεΙ, α 1 ϊ η δ οιηΊΐιοΓβι,ηιιΙ βυίίαά-

■ΙίίαιηβηΓιβ ΐηΐβφοΙαΓβΙ , ηίβϊ εχ (ϋ&εΓίίββίιηϊ ΙζαΛΛ

ΙΙίΙΙϋ ίη Ι)ϋΐι.ΐ50«η(ΐιιι, Ικ. ΟΓνηχί ϊη ΕϋδβΙιΊυπι,

( ι αΐϊοηιη) ίη ΟνΓίΙΙυπι ε«ΐεΓ08ΐ|«ε άυείΟΓβι οΙ)5»τ-

ναΐϊοηϋιυι ιΐκϋείβββ ΙεείοΓβηι 3γΙ>ϊΙγ>Γ6Γ, ι»ηι ιηιιΙ-

ΙΪ8 ίιι Ιηεϊβ Ι3ειιη38 3 ηοΙ)ΐ8 ϊπι1ίε3ΓΊ εχρΙβηι)»8, 3111

ΙιτΙοι ίδ 01ΙΓ51ΙΠ) Ϊιι1ει*ρε1ΐ3π Ιοί ηκΐίβ ηβ ΙηβοΙβηβ

νϊΗοΓβΐιΐΓ ει ίηιροΓίυηιιιιι, ΓβΓοπτιίιΐΒΓοη). ΜοΙυίιηυβ

Ι3ΐηειι οριιι ι π πι εχίιιιίυηι ρηεεΙβΗι ΒβηΙβιιιϋβ ιιιιι-

ιϋιιΐιιηι ].>οβΓβ, 86(1 ραΓίίιη εχ ειΐίΐΐοηε 1ιυ§(1υηβη8ΐ

πριιϋ Β3ΐ:ινο9, ρβηίιη βχ εοάίεε ηιβ. Υ. ε. ^ο»η.

ΥιιΙεηυϋ ΒεΙΙορΓβΙβηβΊβ »!>1>*Γΐ8, φαί ιηα]οη8 ιηο-

ιηεηΐϊ εβ8β νίαεΙ)3ηΐιΐΓ, ςιιβ οοΓΓβχϊηααβ, ηα» Οηβ·

εΐ8 νοοίϋυβ 3(1]ϋπειί8 ΊΙΙυ8ΐΓ3ϊίιηυ8 ιηΐβ ιηηοι «ίβ-

ηειη, ειιιη ήυ]ιΐ8 ,βιιεΙΟΓΪβ εϋίιίο Ι.»ιίη3 ΙιΐιΙβΙίχ Ίιι

ΙυεβΜ ρΓ0(1ίΓβΐ , ει ηιιηε &<Ι]ιιιιβ;βη(ΐ3( Οπβοο-Ι·»·

Ιίηχ Νοΐ38 18138 Γβεθ(5ηθ8«:εΓ8 εοη3ΐί βυηιυβ, Γιεεί

ΐ II ί ρηεβ55« ρβΓ οΓιιιιη ιιοιι ΙϊοβΓβΙ, ει βίηιιΙ βυβεερίο

<>ΙΐΓν8θ8ΐοηιϊ3ηχ ίηΐΒΓρΓεΙβΙίοηϊβρβηβυπι >Ι>9θΙνβΓβ,

Ιοιι^ιιιιι βαηρ ΓιΓΐ88εΙ ει ευρεΓΠυί 1λ\κ»γϊ3 οπιηί» Ιοεβ

ίιιϋίε3Γε, ςιΐιβ βιΐ βτχεί εοϋίιίβ Γιάβπ» εηιεη(ΐ3ΐ3 ει

ίιιΐρβπι πιΙβΓρΓΓίίΐίοηβ 8ΐιηΐ εχρΓεβ83 , ()ΐιχ Ιι»ηε

ΐΜΐίιίοηεηι ειιιιι αηΐί(|υίθΓίΙ)ΐΐ8 εοηιραηηΐϊ Γβείΐε οε-

ευιτβηΐ, 86(1 ιιοϊ νεΙ οϊΐαΐ» δεΓΪρΐυΓ»; νβιΊ» πιϊιιυ»

ευπι δί'ρΐυοβίιιια νεΓβίοηβ 0Γ«ε» εοητεηίυηΐ, νεΙ

8ΪηιίΙίΙιιΐ8 βΓιοΓυιη ΡηίΓυιη 8εηΙβηΐϋδ ίΙΙιιβίΓαικΙ,ι

νίβ» 8ϋηΐ, Ιιίβ εηιη ίη Γβιη ΟΓβνίΙηιβ «οΐιοΐϋί Ιεείο-

Γϋΐιι 8ΐιΐ(1ϊο εεη8ΐιίπιιΐ8 οϋδε^υεηάΗηι.

€οΙ. 299 Β.ϋΐ ηιούαΐω. ΙηΙβΓρΓβ»ε(1ί(1βπιΙ,·« Α«ί

«ι'πβοίΐίβ ηιοάΐΐΐία: Ικαι ηαηάαία αΐΐάρίαΐ , ϊηα)οτα

ο&εάίιηΐ'ια νι ιβ ρΓο[βαο νιτΐ» ΙιαΜϊΐ, τιοη <είαι

Ιιχα ηοιίτο αεηιρίο ηιαιβ» τοίιοταΐα [ηβηΐ. νίιίεΐυι·

Ιε(ϊ88β ειιιη Ιιΐιςϋυηειιδί ε<1ίΙ.: ΠαιβοτριβηΟείσης σοι

τής νεότ. ιιοιι υΐ ΙιαϋιιίΙ πΐ8. Υυΐεού. οιπίίκο σο\

παιδοτριβηθείσης τής νεότητος. Ιΐαςυβ Ιιίε δεπϋεη-

ϋαηι, ]νΜηΐη$ ίηα \ηαήι βταάίία.

ΙΗά, Ε. ΡΙαηηνΛ %ά ιΐα (αάαιη. 5υ1)]ΊεϊεΙ)3ηΙυΓ

ΙΓΐ8 ςυχιΐβπι α\> ϊιιΐβΓρΓείε , ηυοηιιη βειιίεηΐίβηι ιιε-

ΐ|υβ Ιϊ1)βΓ εχειικ8ΐΐ8, ηουυβ ιιιβ. ΥοΙ^· β^ιιοβεϊΐ, \ά-

ι ι ιχο Ί1Ι3 κιιβίιιΐίιηυβ. Οιιιη ρ«τ[ιοΙνηι άίΰαΐητ, φιοά

Ληβικ ί*νη> βίηπΐ ίβτηιίηαηι ΐΐα «ΟΜβαιΙκιη ΜΙ, ηΐ

*;'η7 »ιΗ άαίι, ηίΜ άϋβάαΐ. 8ϋ4 ίη Μι φιΜαη ηνα

χεη$ιι ρετάρ'χιιηίατ , ίβΓίίί ηηϋ>ιι»άαηι Ιβηηϊηΐί οοηΐϊ-

ηβηίατ οηιηΐα, ηΐ νβτΐιϊ οαικα ίη ηιιαηιο Ιαιη οοηΐϊ·

ηαο ψιαιη άχκηΐο ρτορτϊη ηηίΐιη&άαηι Ιετηύηί» οηιηϊ*

ηιεη$ητα εοηοίηάϊίχιτ.

€οΙ. 503 Α. 8Η/ράεί «ι ιι'Ι. ΑυοΓΓ.ινίΐ 3 Γβείο Ίιϊ-

ηβΓβ ϊηΐεΓρΓεβ, (]ΐιί» Γβεειη ηοη νίϋίΐ, τήν τοϋ πυρ

σού ψυχήν πληρώσαι. Νοφιε ειιίιη Ϊ813 νεΠΐΙ, ηικε

νίίΙιΊιιΐ' |ρβΪ8*ε, ηΐηιιβ ΊιιιίΙαιιιΙο εχρΓε$8Ϊ88ε Μϊε1ΐ3ΐ<1

ΡββΙΙυβ ΙΊΙμό 0» ορει αίίοηβ άινηιοηΗηι,ρ;\'>. 92 : Μή

σΰ μοι τής αληθούς εξηγήσω τρίβου, χαθάπερ πυρσός

έπ\ θαλαττίας σχοτομήνης αναφανείς. 8ίε βηίιη

βπΜηϋαιιθιιιη εηιη Ιοειιιη εβηββο. Λίί*· <» ηκ νεταιη

ίη η'βηι τεάηχίνια , ίαηηααιη (αχ ίη ρηατο αά άΜ»-

ύεηάηηι νιατίι ίίΐηηί ηοαε εαΙίαίΛΐπχ αβΉΙαΐη»,

ΙΗά. Β. Νβηιιε 8ίοη ιιί. ΤΓβρβζυηΙϊυβ εοαίη ιιιεη-

Ιειη 3υεΙοπ8, Νεε 8ίοη ίΙΙα, ϋε'ι άοηκΗΪΗΜ άείετ-

πάηαία* ηηϊάειη Ιοεα» «ί, κ! Ιίϊίετα ιοηατβ χήάεΐατ.

Αδ&βΗΐ ηιηιϊηιιη «ΙοηιϊείΙίιιιη ββββ . Ββϊ δίοη , ςικχΐ

ηοβ»1 ΟτεαοΓίοβ, (]ΐιεηΐ3θΊιιο<Ιιιιιι ει ηε^ηνίι ιιοΐυο)

Οϋββ ίη βοΓϊ Ιηάχ* ϋευιη ϋβνϊΛ ρηΐ. ιχχν,2: Γνω

στός έν τή Ιουδαία ό θεός. ΝοΙυδ ίη 1\ιάχ& ϋβιι»,

ει ρ8»Ι. εχχχι, 15 : 'Ι^ρετίσατο αύτήν χατοιχϊαν έαυ-

τώ. ΕΙεψΙ εαηι ίη ΙιαίιϊΙαΙίοηειη $ίΗ.

€αΙ. 504 V. Μπιηηήίίαηι α/ίβηία. ΙιιιηιυΙϊνίιιιιι>,

ηιιοιΙ βεηρβιταΐ ΤΓαρεζιιηΙίιι$, ίηαιηιηίΙΙαηι οηιιιϊιν»

ία$1ϊάίβη$, εΐ εοΓΓΪ^εικΙυιη ηιοηιιίιηυδ θηλήν. δεπ-

ΟίΙ οιι ί ιιί ΙοββρΙιυβ ΓιΙ). ιι , ε:ιρ. 5, ιιοιι ψιιιιιινίβ

ιιΐ3ιιιιιιΊΙΐ3ΐιι , Β<·Λ ;Έ{;γρΓΐ3Πΐιιι Ιβιιΐυιιι ιιυΐι-ίειιιιι

3νεΓ33ΐυπι εββε Μονβυιι ίπΓβιιίειη, ίύβοςαε Μΐτίβαι

βΟΓοΓειη ε]ιΐ8 νε^ίβ ΙϊΙίαιη ιηοηυίδβε, υΐ Ι1ε1)ΐ'£αιιι

3ΐί·]ΐι:ιπι βεεεηβΓβΙ,Ιυπιςυβ ιιιιΐΓβη β}ιι* ηοΊΙυϋΐαηι:

Μή προσιεμένου οε αύτού τήν θηλήν. άλλ' άποστρα-

φέντος, και τοϋτ' έπ^ πολλών ποιήσαντος, είπε- Μάτην,

ώ βασίλισσα, ταύτας έπ\ τροφή τοΰ παιδδς μεταχαλί)

τάς γυνναΐκας, αϊ μηδέν προς αϋτον συγγενές έχου—

σιν. Ιίιιο ηοη αάηιίίΐεηΐε ηιαηιηιαιη , ιεά ανεηαηίε,

ϊάφιε εηιη αίχα ρηεί αίϊαηι αάάαεετεΙντ, Λ'ί/ιί/ ααα,

τε§ίηα, ϊηανϊί, άιιηι ηηιήεεα ϊη[αηΐϊ αάΐιίΰεί αΐίεηί

ςεηετ'ια τηηΐΐενε».

€οΙ. 307 Β. 8εά [αΙΙαείαηι. Ηχε ίη εοιηρεηϋίιιηι

Γε(Ιε§εηιΐ ίιιίεΓρΓεδ, ηοη βίιιε όί8ρβη(1ίο 8ειΐ8ΐΐ8 3ΐι-

εΐοπ8. 8εά φα εχ ΜΓ^α Λοι^ίί νετε αηϊιιιαίια εταΐ.

ηααοηιηι νϊτααι,τε Ιϊαηα, νίίΐι» άεεερίιοηβ άταεοηεβ

[αείΐε άβνοτανίι. Τηηε εοηιεηΐϊεηΐε». δει! ρΐίεδίί^ίβκ

ει δρεείειη οειιΐίδ ΗρρβΓειιΙειιι ίηΐεΓριείιιΐίύ ηο$ΐτ»

εΐ^ηα* εχρηιηίΐ, οαί 5υΟΊ .ι«ϋΐυι ει ΤβΜιιΙΙίαηιι^ ί>«
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αχιχηια ο:ιρ. 57. 8οΙεηΙ άα:ιηοηε& ρΐιαιιΐιι&ηιαία ρτκ-

ιΐατε, εί εοτροτη βήξετε, ηιιϋ>η$ εχίετχατεί οεχιΙο$

«ΓΓΜίΗϋίηιαΗ/. ίίοιροιο βηίηι νίάεΐιαιιΐχΐ)· ΡΙιαταοιιι εί

/Ερίφια» ηιααϊεαηχηι νχΓαατιιηι άταεοηεί, α'ά $Ιοΐ)$ί$

νεήιαι ηχεηάαείιιηι εοταιη άενοτανχΐ, εί ημιιϋ ϋ ■ ■ :>!. ϊ —

ηυιιι ίΐ«*8ΐ. 3ιΙ ΟγΙΙ·ο(Ιοχ. 26 : Τών δαιμόνων φαν-

τασάντων τάς δψεις των όρώντων τδν μή δφιν όράν

ώς δφιν. ίΐιηηυιιηιη ορεταίχοηε ίρεείαηΐηιηι οεηΙβ$

ρηνίϊχφχι άεεχρ'κηΐϊαχη, χιΐ , ίετρεηι ηιιί ηοη εαεί,

Ιαηφιαιη αειρεηΐεηχ εενηετεηΐ.

ϋοΐ. 510 Λ. ΙΙΐ βρε<·ϊ<?. ΟιηϊϋβΓαΙ Ιιίε ηιπίΐ.ι ϊιιΙεγ-

ρι···δ, (|ΐι;κ ιαηιεη »ϋ]«·)85β ορθΓ3Β ρηΊίυιιι ΙυίΙ,

ιιΐ ουιΐδίΗΓβΙ εχίδΐίιιΐ38δβ Οπ>$;οποηι α Μι>)'$ϋ αιΐιικι-

ηίιοβ Γιιίβυί-' .Ιιΐιΐϋίοβ, ιι ι ηΙ> ^Εβγρίϋβ βρεείε εοιηιηιι-

ιΐαΐίοηίδ 3ιοορ:α \·383 δροιιιιι ιιυΓεπ'ειιι : α,ιιοιΐ »«1

ββιη ςιιχδΐίοιιειιι ρι-ιΐίιιεί, ψιαιη ΐΓβεΐϊΙ δ. Αιι§ιΐδΐ.

Ιίΐι. χχιι. ο. 72, εοηΐτα Ρανείηιη, ηυιιι ϋοιιβ ]ιΐί>-

ββΓίι ΗβΙιγ«ϊ8 , υΐ βυ &%γι>ι\\& εοιηιηούαίο «μ*

ρβΙβΓβηΙ. £( (οίίε ίεαιηάαιη ικαι νοίαηίαίε», ϊηαυίΐ,

χηααχ& ρετιηχαϊ ίχιηΐ [αεετε χ$1α, ψιαιη ]ιιαχ : ιεά ία

ί)ειΐί ρηηιΪΜΪοηειη εκαιη ρετ (αιηχιΐιιηχ »χιχιιιι Μοχ)ίεη

ϊχχχχοΐεαετε νοίχιίΐ, ηιιαηάο ηχαηάανχΐ χιΐ άίεετεί, χιΐ

■λ /ΕαρρΙιία »ιί>ί εοηιηιοάαηάα ρείετεχχΐ, ηιιιε αχι[ετ-

κηΐ. Εχροηίι οιιμιιι ει κηιιϊίαιβιη ρι·;ει·εριί ΡιΐίΙο

ΐιι<1%ιΐδ ΙίΙ). Οβ πια Μοι/ιχί, Πρώτον μεν ων -αρά

«άντα τον χρδνον υπηρέτησαν άναγκαΐον μισθδν κο-

μιζδμενοι, είτα ύπερ υιν κατεδουλώθησαν έν έλάττοσι

χαίούχίτοίς ίσοις άντιλυποΰντες. Ι'ήη'.χιηι χιΐ άίχι-

Ιχιτηχ ϊαοοη$ χιεεεηαήαιη εοιηρειααΐίοηεηι τεε'χρε-

ταχΐ, άεχιιάε χιί ρτο αεεεριχ* Ιεηιροχ-ε ι/χιο ιεηίεταιιΐ,

Μΐ/ιιπ'/ί 51 ηοη ργο πΐίπ'ΐο, αΙίαχιχά Ιαηιειι άαχηηχ τε-

ψεηάετεηΐ. Ει Νίεείϊβ ίη δοΙιοΓιίβ βιΐ οι-αΐ. 42, Να-

ζίβιιζειιί θβ Ρα»εΙχαΙε , Ουκ V δε αδίκου κρίσεως

δύδέ κατά τήν ίστορίαν κελεύσαι τους πλείστα μο-

χθήσαντας σκυλεύσαι τοϋς Αιγυπτίους , άλλά και

σφόδρα αδέκαστου κριτοϋ άξιον είναι της τροφής άπο-

λαύειν τον έρ-,'άτην Οεσπίζοντος. Νεηιιε νετο νιίψά

ριάίάϊ εταί, ηε αιιίάεηι ιεηιηάιιιη ΙιΐίΙοτίαιη ίηιρεταΓε

Ο* φκϊ άίιιίτηη'ΐ! ΙαΙιοήίν» ββκΐϊ \ηεταηΙ , ιι( &9!)-

ρίϊο! αροϋατεηί, $αΙ αίΐιηοάιιιη είίαηι ϊηιε(/η αϊ-

φΜ ίηοοτηιρίι ρ'-άίεΐ! (νηιιιιιη ειιί ρτοηαηϋαηΐη, Μ

νρετατίΜΐ αϋ ιιεηΐυ (ηιαίητ.

ΟοΙ. 511 Β. ΑΜαΙα αηιατχίχιάϊηε. ΤΓηρρζιιηΐΐιιβ

ρύί(ΙηΓαΐ, αΗηΙα ρνίτεάίηε. Κρκ ιοιτλΙπγ κχιμΙϊ χν,

25, δδωρ έκ Μεάόϊς πικρόν, α /ιιαιη άε ΜετνΙια αιηα-

Γοηι. Τ<-ιΙιιΙΙί3ΐιιΐ5 αάνεηηι 3αάικο», 15, ί,>ί)ηη}ΐι,

ιιαο Μοί]!ε$ αηηαηι αηιαταηι νιάιιΐοαηιΐ. Υοοβιιι Ηβ-

Ι·Γ3Ϊ03ΐη Με^άίΧΧ ίιιΐϋΐ-ρΓοίαΐϊ ΒυιιΐΝυηιει-. χχχιιι.

8, πικρίαι.

€οί. 512 ϋ. '"0 άγροικικώς. ηοη αρηοϊοίΐ

ίηΐβι ρί'οΐαΐϊο Τπιρί'ζιιηι. ε' νιιΙβιιιιΐΓ οΙβΓβ (ξΐοββο-

ιιι», ιιβο $110 Ιοοο ροβίΐβ : (ίηυίϋβηι εοηι;ίιιηιιΐ8 ββ-

«βι. κατά τ6 σχήμα τοΰ χορίου σπέρματος, δ άγρο:-

χικώς λέγεται χολίανδ. 8βϋ ιιΐ ;ιρυι1 ΑιΙιιίιγειιιιι

ΙίΙ). ιι &08ρί('3ΐιΙηΐ' ηαίιίοιιι Κ-^εικΙιιιιι κισσύβιον λέ

γεται έπ\ συνόδου άγροικικής, ϋί«8ΐ/ί(ϊΐίΗΐ άίοχιητ χη

ιοιχνεχχΐχι τχαΜΟτηχχι, ι\\\οΛ κί ηιι.ιιΐιεί Γι^ιιβυιιι ρυ-

« υΙΐΙ II) ; Ϊ13 ρβΟΐΙί»ΓΪΙβΙ' ΙΙΙΙβΓ ΠΙ8ΐί(.Ό8 ΙΙ8(ΙΓρ3ΐηιΙΙ

ββίβ νοεβιιι τοΰ κολ'.άνδρου, ϊηιΐίειιΐι'ιΐ 1> ϊο Ι<ΚΊ)8,

<|ΐιοιιΐ3ΐΙιιιο(Ιιιιιι εί ΑΓίβΐυρΙιβηίβ ΚφΐΊίπιιι βεΐιοΐία-

8ΐβ8 βιτίΐιίΐ 8ΐιο ΙβιιιμοΓΟ (1ίιΙιι:ιι Γιιΐ!-5ΐ: κολίανδρον,

ςιιοιΐ 31) ϊ 1 Ιο ρυεί» (Ιίείιυτ κορίαννον. ΟιιΙϋΐιιΐδ ίΐιΊΐι

3ΐι νβΙυδΙίυΓε» (ιΐ-χεοβ ηοιιιίιι»88β κορίαννον, ΐ)αοι!

Γβεβηΐ'ιυΓεβ οηιιιοδ κδριον ηρρεΙΙαιιΐ. δί<· >ρηϋ Ηίρ-

ρηοΓ3ΐ(·ιη 1ες'ιιιιιΐ8 ΙίΙ). ιι 1)ε ΐχοΐνι ταίχοηε, χορίανον

Οερμδν και στατιχόν, ΰϋΓίηιιι/πιι/ι εαί'ιΛχνη ει $χιΐειχ-

<1ϊ νχηι Ιιαΰβια. Υίϋεηιιιβ Ιαιηβιι βρηι) ΙιΧΧ Μΐίι »ιι-

ΐιηυοϋ βιιείοΐ'εβ Εχοϋί \νι, 11, νοεβιιι κόριον ιιιαί'-

Ρ^γι, λεπτδν ώσε\ κίριον λευκόν, ααΰΐχίε «( ευτίαιχ-

ιΐτιιηχ αΐϋχιηι, ίίειηςιιβ Εχοϋ. χμ, 52, εί ΝυηιβΓ.

ιι, 7, ώσεί σπέρμα κοριού εστί, ηχια»ί ηχχχεη ειΐ εο-

τίαχχύτί. Οίοβεοηάββ ΙίΙ». ιιι, ε· 6-1, 3 Οηυει» κόριον,

νοΙ χορίανον νοε3ΓΪ ΐΓβϋίΐ, »1) /Ε^νρΐϋβ δχιον. βύ

ΑίΓίβ γοίδ, ςιιο»1 βιιΠΊ-αςαΐυΓ ει Γ3ν'εΐ ϋ8 αιιί 1ί»-

«υϊΐιι Ραιιϊεβιιι οΓίυηϋΐΐιι νοίυηΐ £886 αϊ) Ι1εΙ)Γ3?3,

·1ϋ« 03 εοΓΪ3Π(ΐΓυηι ηρρεϋβΐ.

€υΐ. 511 Α. Ειΐ χχχ Ηαο ΙιΊίΐοήα, Ιι0£ε1)3(ιιτ Μ

Ιβη, ίΓαη$(οηηαΙ>αΙ)ΐΓ, ρτπΊεταχιαηχ άχε ι>αί>Ι>αΙχ. Ναηχ

εχιηχ Ηα·ε άχε». Ειιιοιιιίαικίιιιιι ίιι Οηνεο εχ νατϊα Ιβ·

εΐ'ιοηβ ιπΛ^ίηί». τη περ'ι της τροφής ταύτης, ειΐ χη

ΜιΙθΗβ άε «'οο ίιΙο αχχχάάαηχ αίχιιΑ χηχτσϋΐε : ρβηΐο

ροβΐ 8υΙιΙ»ΐο ρΓοΓαιιο α"ίε'ι ΥβιιεΓίβ ηοιιιίηβ τδ Ρ.ι-

Γ38εενβ8 ΒΐιΙ)8ΐίΐυϊηιη8, ηυοο" ει αριχά (Ιγεβοοβ εί ίιι

Ι,ηΙίη.ι νιιΙ@3ΐ3 ΓείϊηεΙιΐΓ. ΚίΐΙεββΓβΐ Ιιίε ιηυΙΙβ ίιι

εοιιιρεη(Ιϊϋπι ίιιίει-ρι-εβ, ηοη 8°ιιιο ββηβυβ αυείοη»

άΊερεικΙίο.

Ιύίά. II. ^Μ^η οκ'βηι εοάεχη. Πϊε ηποηιιε ηιυΐΐί

Γιιεί'βηΐ οηιίί,83, υΐ ίΠυά α"β ρβηε οοεϋιιιβ ηιίϊβο, ο"β

ιιιίηίδΙοΓ'ιο ιιιιΙ>Ϊ8 ϊηΐβΓίΙϊυ ιιοείιιςυβ εχΙιϊϋίΐο, ει

ά\\» ςιπίιυβ ββΓίτίΒηη 8ΐιιιΙ ϊ I Ια βρικΙ βΓε^ΟΓίιιιη

ΤΗβοΙο^ιιηι βα» ϊ I ϊ ■ Μ3^ιιί εοηΙυΙ)βιη:ιΙβιη, ηιιϊ Νν$-

8βηο £6ηη3ηιΐ5 ΓιιίΙ, 0Γ81. 5, αάυεηχι» ΙχιΙχαιχχιηχ,

Στύλος νεφέλης έπισχιάζων ή μέρας, στύλος πυρδς

ψωτ££ων νυχτδς, χαΐ όδηγοϋντες άμφδτεροι · άρτος

ύόμενος έν έρήμω, δψον έξ ουρανού πεμπδμενον. 4

μ^ν τϊ^ χρεία σύμμετρος, τδ δέ χα\ ύπέρ τήν χρείαν

ΰοωρ έκ πέτρας τδ μέν έκδιδόμενον, τδ δέ γλυχαινό-

μενον. Ννϋ* εοίιιηιηα χηίενάχα ούηηύταηι, χαχχή γο-

ϊχιτητχα ηοείχχ »ρΙεηάοτεηχ α/^ετεπι, αΐηχχε ηηιί>ιν χΐετ

ρΓα!ηιοη$Ιταη1ε& : ραιιχί χη άε&ετίο ρΙηνί<Β χη&Ιατ (η-

$ηι, οριοχχχχιιη ε εωίο ικιμημ. χΙΙε χχεεεαχίαΐί ευττε-

$ροηάοχ$, Ιιοε είχαχη αηρΓα ΐιεεεηχίπίεηχ χχηρετιϊιχίχχι :

αηχια ε ρείτα ρατίχιη ηχαηαη$, ραΠχιη εάηίοαία.

ΟοΙ. 515 Β. Γ.χιηι εαείχίαι. Αιιί αΙίΙβΓ Ιε^εηιΙ, *αΙ

η.τε ιηβΙε ίηΙεΙΙεχβΓβΙ ϊιιΙβΓρΓββ ιΐιιιιι βϋβΓβΙ, επηι

ιοχχιΊιχ$ άεζηρετ νείχιΐχ ύχιεεΐηαχ άητηιηρετε ίχιύμεια

Ιοεοτχιιη ίραύα νχάετείχιτ, ηεε αριβ ιΙίείΐυΓ 3Πϊεϋΐ3-

Ιιΐ8 8οηίΐυ8, βεά τοχ.

Ιϋά. ϋ. Λαι» άχνίηα·. Η*ο ϊη ειΙΊΐίοηβ Οπεγλ

ΒβρΙιεΙεηξϋ ^ιιαιίταίο ίιιε1υ$3 ϊηβειευαηΙυΓ Ιεχίιιϊ

βχ εοάίεβ Β. ίιι ι]υϊου8 ειιιεικίίηιΐϋΐιι εχ ηΐ8. V.,

πρδς γάρ τδ δδυτον, ει παρεισδύς : ηιΙ]ι·οΙϊ κιιηΐ

ειϊβιη Ι,βΓιηβ εοηνεΓ83 ίηΐεΓρΓεΙϊΐϊοιή ΟβΟΓ^ϊί Τ«-

ρεζιιηΐ.

ϋοΐ. 519 Α. ίερει αεεχριΊ. ΤΓβρβζ. Ιερέ» ροζχιχΊ,

ηιΐ38Ϊ Ιβ^ίββεΙ, νομοθετεί, εί ρ»ιιΙο ρη$ι νειίϊΐ, <μ-

ρβτΐιχιηιεταίχα νατχχι οοΙοήΗιι», ηΜχα ΙεηΙοτ'χχιηι οτηα -

οαίητ,αε χη»χιρετ αχιηιιίχιΐϊηχχΐ. Αΐηυί ιιοητήνσκηνήν,

νεΙ τδ έπίσπαστρον, ίίΐιίοπ'ιι/ιι, βοϋ τδ καταπέτασμϊ

νείπιχι, Γ.υιιι 8ΐιρβΓΠΐιηιεΓ3Γι, ιΐε ηιιο Εχοϋί χχνιιι, 8,

Κα\ τδ ύφασμα των έπωμίδων Ισται έκ χρυσίου κα

θαρού καΐ υακίνθου και κόκκινου διανενησμένου καΐ

βύσσου κεκλωσμένης, Εί εοηίετίχι* ίχιρετΙιιιηιεταΊχχιχιι

εήΐ ει αχιτο, εί Ιιχ/ααηΙΙχο, ει ριιτρητιχ, ει εοεεχηυ τε-

Ιοτίο, ει 6;;»5ο ηβίΑ, β'ιειιΐ ει υβ νείο ΕχοοΊ χχνι, 51.

Ει Γ.-ιείεδ νείιιιιι ιΐβ ΙινβεϊιιΐΙιο, εΐι·.

ΙΜά. I). ϋηεχιχοι ρχιυφιε. Οπι<36Γ3ΐ ϊπΙεΓρΓεί,

ηχιχΰιιι ίχχρετΗχιχηεταΙϊα εοηηεείπχχίχιτ , πόρπας εηίιιι

Γβ(Ίβ οοιι]οείΙ ΙοββηιΙιιηι ηοη πόρτας ΜαΓβυιιίιΐϊ

ερίδεοριΐ8 Ομεοιικ : βϊε βηίιη ;<ρρι·11.ιΙ Ιιίε κυείοΓ,

φιιΐδ άσπιδίσκας <1ϊοίΙ 8εΓΪρΙιΐΓ3 ΕχοιΙ. χχνιιι, 15, €1

ασπίδας , κα\ ποιήσεις άσπιδίσκας έκ χρυσίου κα

θαρού, δ. ΑιΐξΐΐδΙ. βιιΐΊ/. «η Εχοά. 115, α$ρίάχίεηι,

αΐχχ ηηεχηο! νεΓίιιηΙ, νιιΙ«:ιΙ;ι βύιιίαχ, I Μ;ιεΙι;ιΙ). χ,

89, Άπέστειλεν αϋτφ πόρπην χρυσήν, ΑΙί$χι εχ βύχχ -

Ιαχη αχιτεαχη. Ρβ^ηίηυβ ραΐϊί , 86(1 εί ΠΙιιιΙ.ΐί ιιυδ

ροΒββ ϊιΗ6ΓρΓΡΐ3Γί Γ»ΐβ1ιιι·. ΥΊιΙβ ίηΓπ εοΙ. 500 0.

ΛιΙιΙίιΙίι Ιιίε ιηΙβΓρΓβδ, ει ε<ιΐεη·αία$ νηατα^Λο», ςυειιι-

.ΐ:ΙιιιοιΙιιιη «Ι ίη Ιοεο ΕχιηΙι δθι|ΐιίΐυΓ, κα\ ποιήσεις

δύο κροσσωτά έχ χρυσίου, ει [αεχε$ Λχιαι εαΐεηιιία»

εχ αχιτο : δειΙ Ιη Ιεχία ϋιεςυιίί ιιυΙΙα νοχ ε»1 ςιιχ

03ΐεηυΐ3δ δί^ηίΐίεεί.

11>χά. Β. Ρχχηύήατηηι. Η:ρε ηιΐιΐίΐβ «ιιηΐ β Ογ.τοο :

εκιβΓυηι ΗίεΓοηνηιυδ ερίδΙ. 128, ϋποδύτην νι.τιίι

ΒΐώιιεχιΙαηι, ει ϊΐα Ιυιιίοοιιι Ιιναι ίιιΙΙιίηιιη βρρεΙΙϋΙ :

κοαύμβων ΙϊΙ ιηεηΐϊο ΕχοιΙΊ χχνιιι, 50, χα'ι κόσυμ6οι

χιτώνων έκ βύσσου, ει ιχοάϊ Ιχιηχεατχιχη εχ *!/550, νεί ιιΐ

ιιΐϋ νεΓίυηΙ, εί /χχηΙ>ή(ν, ςιιί ει κοσυμβωτούς έσθήταί,

νεδΐεδΓιη)1)Γί3ΐ3δίιιΐεΙΙί^υηΐ. δ. Λιιςιΐδΐ. Οχιεαί. 114,

Ιεδΐ3ΐυΓ ςιιοδϋηπι Εβιϊιιβ ΓβίΙίΙ'κΙίδδο ΙΪ.\οά\ χνιιι, 4,

χοσυμβωτόν, Ιιιηχεα ειιιη εοτηίΰχΐί, ηιιυά ΙιοηειΙχχιχ

ρχιίαηιηΐ, ιιχιαιη αχάίεετεηΐ εχιηι εχτΗι, ηχιχ ύειιε άίι-

ροίίΐχ οπιαηιεη'ο ει$ε νε&ίίύηΐ) αοίειχί. Ταιιιβιι »ι1

Δυιϋτίιβ Ιιι εϊιτ) ροδϊεηΐ Γείεπ ί, ΐ|ΐιι1ιυδ 0Γ3 νεϋΐίυιη
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οπι.ιΙυΓ ; ηβιτι ΡΙ Ηβδγεηΐιιβ κοσυμβωτόν βχροηίΐ

χροσσωτίν ηΊιιοηβΙαιη, βΐ ΡοΙΙιιχ κόαυμο'ον , ρΓΟ

ηοϋυ ΟΓΪιιίυτη αροίρ'ιΐ, φΐοβ π: Γι; πιη I ΙίιηΙιΓίχ. ΥίιΙβ

ϊπΓγ» οοΙ. 390 Ο. Ρογγο (|ιιο<1 δβφΐίΐιΐΓ ϋβ εβρίιίβ

νϊΙΐΛ, δίο βχρΓΐ:856Γ31 ΤΓβρεζιιηΙ., //ι Μί εταΐ Ιαηιϊηα

ΐΐ εαριιΐχχιηι Ροηίχβεϊ», υΐαί φΐίιΐ ορυΐϋ ηοιιιίηε *ϋ)ί

νβϋΐ, ηοη νϊϋβο. ΟΓββοπυδ δοηρδίΐ τ6 μετωπίδιον

πέταλβν. Ιβηιίηηιη ΓγοπΙι ίηιροδίΐιιπι , (Ιβ <ιυ» Ιιιεο

ρηεοίρίιιηΙιΐΓ Εχοιίί χχνιιι, 36, ΚαΙ ποιήσεις πέτα-

λον χρυσοΰν καθαρδν, καΐ ϊσται ίτΛ τοϋ μετώπου

Ααρών, Ει (αείεα ίαηιίηαηι αντεατη ριιταχη, εί ετίΐ

ιηρετ [τοηΐε Αατοη. ΙΙίεΓοηγηιυβ φΐηΐβιη βρίβΐ. 128,

εαρίΐϊυηι βρρεΙΙαΐ ρατίεηι νεδΓιβ βίνβ Ιυηϊοίβ φΐ3

οοΙΙο ϊηϋυίΐυΓ αρεη»; ββϋ ηοο ϊΙΙιιιΙ εβί, (|υοι1 Ι,ΧΧ

νοοηηΐ περιστδμιον Εχοϋϊ χχ ν 1 1 1 , 32. δ. Αιΐ£ΐΐδΙ.

Οιιααΐ. 118 ίη Εχοά. ροΓΪδίοηιϊυηι νοοβνϊΐ, ίϋ βδΐ

ι/χια εαρνί εμείαίιιτ. Αΐίιιϋ δοιοί οϋρίΐϊιιηι »ρυ(1 Υ»γ-

Γοηβιη, ηϊιηίπιιη ηιιι1ίεΙ)Γ6 (6£ΐιη)6ΐιΐ(ΐπι, β'ινβ ςιιο

ρορίιΐδ νϊηεϊεΙοΙυΓ. ΒυΓδίΐδ οηήδβΓηΐ Ιιίο ϊιιΐβπρΓββ

63 νβΓΐ)3 ςιΐίε ρΓΒΗ'βϋρηβηΐ ]βηι ηοίηία, ηβιιιρρ,ήτε

ούτής κεφαλής ταινία ΰακινθίνη π3σα, Γιμμ εαρίΐχ»

ν'ηία, αχιχ (οία (ιιχΐ Ιηιαείηύύηα : (1ε φΐίΐ ιιϊιιιϊγιιμ

πςίΙιΐΓ ΕχοιΙϊ χχνιιι, 37, βρυϋ Ι,ΧΧ, Και έπιθήσεις

αΟτδ 1«\ υακίνθου κεκλωσμένης. Ει χηιροηε» εαιη

ΐΐιρβτ ήυαείηΐΐιηιη Ιοτίιιηχ. ΥυΙ§3ΐ3 ίΐΐίιΐΐ εΐ ΙϋβΓΟ-

ιινιιιιιβ ερϊβΐ. εϊΐ3ΐ» νΐΙΙαπι 1ιγαοίη11ιΐιΐ3ΐι· αρρβΙΙαιιΐ,

ιιϊ Ιιίε Οι-ε§οΓίυ$ ταινίαν, βεί 63 νοεβ Ιοίβηι ϊρδαιιι

Ικιγηπι νίϋεΐιΐΓ ϊηϋίοαΓβ.

Ιϋίά. ϋ, Νεε Ηχιηιαηο. Ιη ΟίΠιϊοηε ΚαρΙιοΙ. ΙεεΙίο

Γιιϊΐ ε ιΐ)3Γ£Ϊηε ΓεΐΓ3ΐιβικΐ3, Ουδεμιάς ανθρωπινής

συνεργεία; εις το μέν. Ναιη 1)860 οιη»Ϊ3 ΓυβΓΗΐιΙ 3ΐ>

ϊηΙβφΓβΙΚ ΟΠ)ϊδδ3.

ϋοΐ. 322 Α. (Ιιιχηηχιε $ηα ϊταε. Βαχ ηυοςιιβ $υρ-

ρτβδΜ ΓιιεΓηηΙ, φίοπιιη δοιιίβηίΐα εχμΓΪιηίΐιΐΓ ΕχοΊί

χχχιι, 14, Κα\ όργισθε\ς θυμψ Μωϋσής έτριψε τάς

δύο πλάκας. Ει χταΐχι& πα Κιιι/ίβ» ρτθ]εε'ιΙ αχια$ Ια-

1>η1αζ. Ιιά ΡΙιίηβββ ΝιιιηβΓ. χχν, 11, <|υί3 ζβΐυ εοιη-

■1101(18 681 3(1ν6Γ8(Ι8 ΓθΓΠΪ03ΐΟΓ6Ι11, ΪΙ'3ΙΚ ϋεϊ (ΙίοίΐΐΙΓ

3 Αΐϋβ ΙϊΓ»ε1 «νβτΙίΜβ. Ρβοΐ. εν, 30, 8ΐειίι ΡΙιΐιιεει,

ει ρΐαεαν'ιΐ.

ΟοΙ. 323 Α. 8ϊενί Μοιρει. Ρβυΐο άυΓΪυβ ΓυίΙ, ςιιθ(Ι

ρΓΟ Ιιίβ 8υ1>]θεεΓ3ΐ ίηΙβΓρΓββ, ίηιη Μοι/εει ψιοηιιε

νί$ηι ε$1 ρτορίετ ρετβάίαηι άηϋΐααε : λ\\\χΑ βηίηι 681

ρβΓβϋυιη, 3ΐίιΐ(1 ίηει\Ηΐα1αιη 6886, ΝυιηβΓΟΤ. χχ, 12:

1}ΗΪα ηοη εηάχάϊιΐΗ ηιίΐή, Μ ιαηειϊβεατεΐίι ηιε εο-

ταιη βΙη$ ΙιταεΙ. Όηάα Ηίβτοη. ίη Ζ»ε1ΐ3ΓΪ8ε 03ρ. ιι :

ΡτορΙεΐ αφιαηι εοηΙταάϊεύοηΗ Μοΐ)&ε& εί Αατοη

εοηάεηιηαιί $αηΙ, ηε Ιετταηι νερτοηιίαΐυηίι ίηίτατεηΐ,

εί δ. Αυ£ΐΐ8ΐ. ϊη ΡεαΙ. ον : Οηοίΐαηίετ εηϊηι ρείταηι

ρετεηκίΐ. ΙΙΐηε ο//βιΐί/<ί, Ιιίηε αηάηε ηιενιιίί, ιιϊ υιο-

τβΓίίΜΓ, ηε ϊηΐτατεί ίιι Ιβπαηι ρΐ'οιηϊαϊοηίι. Ι'εΠητ-

οαΐηι εηϊηι ιηνηηηη ροραΐϊ ίηβίΐείί» ηοη Ιεηηη βάη-

εϊαηι, φιαίεη ύεΰηϊι.

6'οί. 326 Α. Εοτητη ηαϊ αηΐε. Η;εο οηιΪ883 α Τι«-

ρβζαηΐ. Γβ8ΐΊΐ(ΐϊιηιΐ8 : 31 ίιι Ογοβοο Ιο^εΙιιιΐ V. προ-

ελακίτων, ηοη προλωλεκίτων.

ΙοΊά. V. ΙΙΐ ε ευηΐτα. ϋϋκΙοΓΒΐ ΤΓβρεζιιηΙ., ΙΙΐ

αρετία: εαεηΐ άίνϊιιαίίοηε» : 31 Οτρ^οΓΐαβ ρΓορΙι. ηρ-

ρβΙΙβΙ, ιι I Γοη νηι ίβ ΙβΡίίο ΠΊ3Γ{Ίιιί8 6(1ίι. ΚαμηεΙβιικ »

ώς προφητείας άντικρυς είναι. ΑιΙιΙίι1ίιιιυ8 6Χ 0<>(1,

V. ρυκί ενεργείας Ιι;ι·ε νβΓϋβ έκ θείας έπιπνοίας. Ιΐη

8. Αιΐ(;η8ΐ. ()νααΐ. 48, ίιι ΝυηιβΓ. ιΐβ Ιιοο ϊρβο Βη-

Ιϋαηι : ϋενιιΐε χχε ρετηιΗαιι εχΐ ά'ιεετε. ηι ;'αηι ρετ

ϊρ$αιη ρτορηεύα είαήαίηια ρΓο/ίΐτβ/κΓ. Λ'βηι οηιηίηο

ρετιηϊαίΐι» ηοη ε»1 άίεετε φιοά νοίεοαΐ, >εά φιοά νϊτ-

Ιηΐε 8ρϊηΙ«ί εοαεοαίιιτ, εί ΤβΓίιιΙΙίβηυβ ιν ίη Ματ-

ε'ιοηεηι 28, ΒαΙααηι ργορίιεία ιίικκΙ βρϊήιν ϊηψίεΰα-

Ιατ ηηη ηά ηηαηι νεηεταΐ ηιαίεάίειίοιιειη , $εά ηιιαηι

ίίΐι ίρχα Ιιοτα ϋρίι ϊίιΐί &η$ηετεοαΙ, Ι)εηεάίεΙ\οηεηι ρτο-

ηηηΐίαΰαΐ.

€οί. 329 Α. Βιάίηται. 1η ριΐίΐ. (ίΓκεβ ΒαρΙιοΙβη^,

βιι1)]ίείο1)3ΐ(ΐΐ' ββίβηβειιβ Ιβεαιιαιη Ιιιο 6886 ΊηοΊοαηϋ,

ηυϊΐη 3(Ιι1ί(ίβ οχ οο(1. Υ., ήΪ8 νβΓϋϊβ βχρίβτίιηιιχ, Κι-

βωτω πρδς τ6 μή γενέσθαι βύθιον τον τω ^είθρω δο

θέντα κατασφαλίζονται. Αϋ(ϋ(Ιίπ)Π8 οΐϊαιιι ίηίει ριβ-

ΙΐΙίοηί ί:ι(ίιι;ι\ δί αηαηάο νίΐα; ηεεαιίιαίε ΰοηα ρϊ-

φιοτα ενα,αηΐιιτ /ίβί/ίίΉί νχίαι Ιιυ]η! εχροηετε, κιβω-

τόν νβΓΟ 3ΓευΙ»π) νοΠΡΓΟ ηιηΐυϊιηηβ, ο;ιΐ3ΐιι Π8οβΙΙ»ιη,

()ϋθ(1 ηοιι εχ νίι*£υΝ!>, 86(1 έκ σανίδων, βχ 3886ΓίΙ>ιΐ9

ΐ 1 Ια ίιι εοπιρϊη^ηΐ, υΙ ΕχοόΊ χχν, 10, και ποιήσεις χι-,

βωτδν μαρτυρίου, ίιιΙετρΓΟΙβηΙυΓ, βΐ Γ»οίβ8 3Γ03ΐιι

ΙοβΙϊιιιοιιϋ. Ρογγο Ι.ΧΧ Εχοϋϊ ιι, 3, Οήκην ηρρεΙ-

Ι3ΐιΐ \\\ηά νακεοΐιιιη, ίη ηιιο ροβϊΐιιβ ΓυίΙ Μ.ο^868.

Ιιοο 681 ιΐιεεβπι δίνβ 3Γουΐ3ΐιι, ιιϊ ίιι ΟοΊίρΙιιΙβηκί εί

ΡΙβηΙίηίβηη βιΐιΐ. Ιρ^ίΙυΓ : 31 ίη Υ3ΐίε3η3 θίβιν, 3ρη(1

ϋνΓίΙΙυιιι θήβην. ΙηΐοτρΓ68 Οπςεηίδ βεηυβ Ιε^πιίηίβ

6886 ΟΌΟΟΙ 6Χ νίΐ^ίβ, 3111 6Χ ρ3ρ)'ΓΟ ΟΟΠΙΡΧίϋΠΙ, νβΙ

ΡΙΊαΒ) εχ :ιι1)οπιιη εοιΊίρβ ίοΓΐιΐ3ΐυιη. 8οΙ)οΙί38ΐχ

Οτίκοο ίη Νοιίβ Κΐβΐίΐίηϋ ΝουίΙϋ 681 3Γ03 εχ ρβρνι-ο.

Υοχ ΙΙε1)Γ3?ο ΓΠΠ ίη Ιιοο βοΐο Εχοϋϊ Ιοοο νβηίΐΜΓ

θΓ2κε6θί6η,ϊηιιιυΙΙΪ5 3ΐϋδΓι6ηβ8θ()δκι6ωτδς,ϊηφΐί1)ΐΐ8

ϋο 3ΓΡ3 Νοβ»(;ΊΐιΐΓ,(|υ32ΡΧ 3886Γί1)ΐΐ86ΐίρ83 οοηΓοοίβ.

ΟοΙ. 330 Α. ί,αετυηιϊι ρατεαί. Ου?β δεηυιπιΙιΐΓ,

(ΐ8(ΐυβ 3ϋ! Πηοιη ρβΓίούί »ίΐ}εοϊηιιΐ8 ο Ογββοο οχο«ΐ8θ

βχρΐ'6883, 61 ρβιιΐο ροδί ιιοπιίιιβ (ΙοοΙιίηβϊ βχΐβποπ*

ϊιιΐβΐΐϊββ την Εξωθεν φιλοσοφίανρηιΐοβορίιίαιη ρκ^^ηο-

ηιιη. ϋχίβηιιη ρηι, ϊη βΐϊιιηι αάυρίανεήΐ, Ιιίο ηΐϋΐίιιβ

Λ6Γ168 ϊΐΐηιΐ ύποβαλλομένη τδν υίδν, βΙΪΗτη ιίοί $ηρ-

ροειιεήΐ, Ηοο ββΐ 1»ιΐφΐ3ΐη ύ-ο6ολιμαΐον, βΐ βιιρρο-

8Ϊιϊΐϊιιηι ραιίιιιιι βϊϋί ΙγΊοιιϊ νοίυειίΐ. Ν»ιι> ςυί ρβ*

αυΌρΐίοιιειιι νβΙ ρεΓ 3(ΐΓθ£3ΐϊοιιειη 380Ϊ80ϊΙ>ιγ (ΙΙίιιβ,

βίαϋυιιι ΙϊϋβΓΟΓυηι οΐιΐίιικί ουηι 3 ρϊΓβιιΙε ίη οιφιβ

6Γ31 ρθΐ6δ1316, ΪΠ ](ΙΓ6 ΟβίΙΪΙϋΓ, 3υΙ 61101 81] ϊ ]ιιΓΪ8

8ί(, ίη 3ΐίεη3ΐη 8β ροΐβ8ΐ»ΐεηι ΙΓβϋίΙ αο αΐίο κειιίΐιι»,

31 8Ιΐρρ08Ϊ1ϊ1ΪΙ(5 81\'β 81ΐ1>|601119 ΠΙί(18 111 1θ(]ΙΐίΙ(ΙΙ

ΛυιίδοοιίδϋΙΙιικ I. ιι Ι)ε Οατοοη. εάίοιο 1:ιηΐ|«3ΐη λιι

ϊρδΟ ρ3ΐ1-6 ςβΙΙ6Γ3ΐΐΙ$, 3111 3 ΙΙΙ31Γ6 ρβΐΙΙΙ 6(1ΪΙυ* δϋρ·

ροηϊΐιΐΓ, υιιάβ οΓίπιεη δορροδϊιί ρβηιιβ 1. χ, εοά. ι«1

Ιε^βιη ϋοΓηεΙίβηι ΰε (αίαΐε; ΕιΐδεΙιϊιιβ ΙϊΙ». ιχ Λ«

ρπιραταΐ. ευαηα. εαρ. 3. Εϊ Αη:ιρ:ιιιο νεΙεΓΪ ΙιίδΙο-

ΓΪοο ΐΓβϋίΐ ΜβΠ'ίιι ΡίΙηΐϊηοΐΙι* τε§. ΗΙΪβηι, Στεϊραν

ύπάρχουσαν ΟποβαλίσΟαι τίνος τών Ιουδαίων παι

διών τοϋτο δε Μώϋσονώνομάσαι, (ΐιιθ(1 Τΐ'βμβζ. νβτΐίΙ,

Ραετητη, ηχιοιιίαηι ίρχα ηοη ρατετει, ίχίααηηχ αάο-

ρΐααε, ηιιεηι Ιχιάχχ Μοχμΐη αρρεΙΙαηί. ΑΙ βιηβιιϋβηϊ

ιχΙΟΓρΓβιβίϊοηβηι 0τ^η»;ιΐ8 βίο β(1ϊ(1ίΐ : Ηαηε αυΐεηι

ίίειίϊεηι εχίίείεηίειη, »*ί>)εεΐ$κ φιειηάαηι 4ιιάα·ονηηι

ίη\αηιεηχ, εχχιιιηιιε Μοιμεη αρρεΙΙααε. Ρΐιϊΐο ί((-

(Ιίβϋδ 0« ι ϊ/α Λο«ι'·, ΥΙδν ποιείται, τά περ'ι τον

Βγκον της γαστρος τεχνάσασα πρότερον, ίνα γνήσιος,

άλλά μή υποβολιμαίος νομ'.σΟϊ}, ΡαεχΙ βΐχηη* αχρρο$χ-

ίχΐχχιχη, φκκ)αχη αηιε πιχιίχεοτχ ατίε βηχεταΐ $ε αταυί-

άαηι, ιιϊ ηαΐίιχι» ραίατεΐητ, ηοη α$είΐίΙχχχι. 8ίε ϊρϊΙιΐΓ

ϊιιίεΙΙΊ^βηα'αιη ββΐ ίΙΙαϋ Ιυβίίηι ίη ΕχΙιοτίαΐ. αά 11τα<-

εοι ρ. 8 : Δια το ύπδ Θυγατρ6ς βασιλέως εις παιδος

οίκειώσθαι χώραν, φίοιΐ 3 ΓΡ^Ίδ ΠΙΪ3 ίιι ίίΐίϊ Ιοριιιιι

ΙΊΐρπΙ »(1ορΐ3ΐυδ, Τβΐ ροΐϊυδ, ίιι ίίΐϋ Ιοοιιιη αδοίΐιΐδ,

ει ((I 3ΪΙ Εζεοηίεΐιιβ ροβίιι 3ρυϋ Οίειιιεηΐβιη ΑΙεχ.

Βίτοχη. 1, εϋυεηΐιΐδ, ώ; άπο σπλάγχνων έών, ρεήηάε

ηχιαί,ί εχ νχίεετχόχα ϊρ&χιΐί βάχίνι [ηχαεί. Ηίηο Ιοεειιι

Μοοβρϊί ειίοηι βΐίει· Ννδδειιί Ιοοιίδ εοΙ. 503 Α, ευθύς

οίκειώσασθαι είς υίοϋ τάξιν άναληφθήναι.

Ιοίά. Ά. Αίηχιε χιιχιΐίίχα. ίιΐδει-υϊηιυδ Ιιιιίο

ρρχίοιίο,φιη ίη υοηιρ6ΐΐ(1ίιιη)Γ6<ΐ6(;ί(ϊηΐ6ΓρΓ68 63,(]ΐΐ33

ΐΓϋ,ιΐδ ι·χμιβδδ6Γ3ΐ Ογο8<ιγΊιι8, οίι βα φι;»; ββςιιιιυ-

Ιιιγ ίη 0ι·320. οο!. 529 0, Καϊ ατελεσφόρητοι πρ\ν είς

τδ φως έλΟεΐν της θεογνωσίας άμΚλίσκονται. δίο ιΙ«

ρΙΓιϊοδορΙιίβ δβιιιίΐ Οειιιειίδ ΑΙβχβηϋ. 8 Βίτοηι. : 01

φιλίσοφοι τών Ελλήνων Θεδν ένομάζοντες, ού γινώ-

σκουσι. μή σέβουσι, κατά Θεδν τδνθεον.

^ο^. 550 0. Οκα; ίηάαπα. ΒεδΙίΙιιΙ;» δίπιΐ Η3·ε 31)

ϊηΐ6ΓρΓ61β δϋϋίΓΜΟΐί» (Ι8>|116 30) ΪΙΙβ ν0Γ03, α/(/Μ« Μοί)-

ιεη χηιίΐαίχιτ. Εοδ ιιίιιιίπιιιι ΡΑδΙϊκηΙ, ί/Μο.\, ιιϊ ίΐιΐ

Ηϊ(>Γυιΐ}°ηιιΐ8 βρϊϊΐ. 84, Τοίυ» ροαχάεΐ Τ«//ί««, ηηί

ΡΙαηΐηιη $χιηιηηι χη ηχαηχα. Ει ιχ φιαηάο ΡτορΙιείαχ

ΙίπβΓε εα·ρεήηΐ, *ετηχο ΙιοτχεΙ χηεχύΐχχί, ιΖχεεχοηιαηχ

άειιίηηε ροΐ'ιχι» ηιιαηι ΟιτΊιίχαηχ νοεαηάχ «ιι«ί.

ϋοί. 351 0. ΰεηι αυίειιι εεΐ. βυ» δβςιιυηΐιιτ ιΐδ(|ΐΐ(>

3(1 ίΙΙ;ι, ιιε β δίβΙΙίδ ϋεΠιιχπ, ϊηΙβΓρΓΟίί» νβΓϋϊί ζΑ·

}60ΐ3 8ΙΙΙΙΙ, III (ρΐίΙ)ΙΙδ ϋΙΙΐΙίΙίΐΙΙΓ 3(1 ΪΙΙΐΙ 1θ('3 ^0'(||.

χιν, 6 : Εαο»ηη\ νια, νειϊΐαχ ε! νχια .^0311. νιιι, 12: Εαο

ηιηι Ιιιχ ηιυηάχ. ΤΙιβοϋοπΊιΐδ ρΐ'ιβιη φίοΜίίοηβ β ί»

ΕχοΛηηχ νϊδίοηβπι ίϋηιιι δίςηίΐίκαδδο νιιΐΐ ιιπί(ΐ6Ρΐ-

1(111) ΙΚ·ί Ρίϋυηα ΙιυηιαιιίΙαίοιη ηοδίι αιιι αυδυπιοη'.ειΐ).
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βι νίΓ^ΊηαΙβτη ιιΐβπιιη ϊηΐιηΐιϊιοηΐβιη, ϊπιπ)30ΐιΐ3ΐ3Π)

ΒΡΓτβΐυηιηι ηιηΐπ* νίφηίΐαΐβιη ; ί(Ιβηι ΒεΐΌβηΙαβ

δβρτη. Οε βιαία Υχταχηε.

0οΙ. 555 Β. Τδάναυξές. Ιη βιΐίΐ. 0Γ3303 ΚορΙιβΙβη^.

1ρ{!θ63ΐυι· ρ. 75 , τδ άναμερές, ι-εροδίιίιηιΐδ, ψιοά

Υια\>\\\1 εοΗεχ V., βΐ οοη)εοϊΙ ΊηΙβΓρί'βίβηι 1βμΪ55β νΪΓ

ιΐοοίιΐδ, τδ.άναυξές, τδ άμείωτον. ΙιΙεοσ,υε ϊυςίίηηβ

0*811. 1 13 αά ΟτΐΗοά. ΓβεΙβ οΊείΙ, Τέλειον δέ άκρως

τδ χαθ' ότ'.οϋν προσθήχην ή αΟξησιν μή δεχόμενον,

Ρετ(εε)Ηΐη αχιιεχη ιιιηιηιε ε»ΐ, ηιιοά τ« ηιιΙΙα ρτοηιΐ8

αεεεί%ίοη<ηι νεί ϊηετεηιεηΐιιηι τεεερίΐ.

6'οί. 534 Α. ΡεΙΙίνχη αιηιείη». (}υϊ βΐίϋί δίβρε πιιιΐΐα

ίΐιΐιίπιχ'ιΐ, Ιιϊο άβ 8οο η,ιιίάυβιη »Γΐϋϊ<]6Γ3ΐ Τι-βρβζυιι-

ΙΪΙΙ8, αηιχεΙιι$ ρείίχεεηι, αε Ιεττε&Ιή» εί ίοτά'ιάη» ρααίο-

ιιπτη ααίη* ; ροβίοηΙ Ιππιοη ηοη ίηοοηιηιοάβ ρβΠ,οΓΟβ-

ιίηηβδ Ιιοο αιηϊεΐυ ρεΙΠεεο (Ιεδϊβΐιβπ. δίε ΑιιιΙ)Γ08ίιΐ3

ί)ε ]»ααε ει αηίτηα : Ίαϋι Μουεεί εχιί άΐείΐητ, 8οίνε

εαΐεεαιηεηίιιηι ρεάιιηι ιηοτχιηι,ιιί νοεαίιιηΐίρορηίιιηιαά

1)εί τεαηιιιη ρτϊη» οίΓηί* ίχηνϊαι άεροηετεί, εί ηιιάο

$ρίτχΙν νειιίαίοηνβ ηιεηΐί» ίηεεάετβΐ, 61 ΠΙ). Οε \ηαα

ανειιίχ εβρ. 5, 8οΙνε νχηειιία ικειιΐί, τείϊικμε εαϊεεα-

ιηοιΙηπι, ηιιοά Ιεττεκατη ειΐ.

€οΙ. 535 ϋ. Ηοε ε&ΐ νετύιιηι. Ιηΐει·ρι·8δ Μηά Γογ-

Ι3$δβ 1β£Ϊΐ, ευιιι δεηρδϊΐ, Ιη ηιαηη τείίηεηι, βάεχ

νίάείχεεί εηεεηι, ηιιο $ετρ. Ηχε νίοεηΐυτ 8(1 ίΙΙιιιτι

ΑροείοΙί Ιοειιιη ΓεΓει·«ιΐ(ΐ3 Βοιηαη. χ, 8, Τοΰτ' Ιστι

τδ £ήμα της πίστεως, 3 χηρϋσσομεν, //οί β*ί νετοιιηι

βάεί, ηχιοάρταάίεαιηια, ει I. »«1 ΤίιιιοΙΙι. ιν, 6, Έν-

τρεφ<5μενος τοις λόγοις της πίστεως, ΕηηΙτίίχι» νετ-

οϊ» βάεϊ. Ραιιΐο ρο8ΐ βυΊιχδίι ηιειιαΊιιιι βχ αιβ. «χ ψιο

βιΐίΐϊο Κβρηείβηβϋ βχρι·βδδ3, χα\ άπόδυσον, οοιτϊ-

£8)ΐϋιιη) εχ V., άχρΛβυστον.

€οΙ. 358 Κ. 8εά ει ιηαιεήαΐεηχ. Αυει*3ηΙ βΐ) ίηΐβΓ-

ρΓείαΐίοηε ιδία, απχ Ιαιηβιι 3 Γβϊ νεηΐ3ΐε ηιϊιιϊιηβ

βιιηΐ 3ΐίεηη. δίαυίίΐβιιι εχ αηΐίςιιίδ ρΐιίίοδορίιίδ ιηιιΐΐί

Πειιη) β88β οοΓροΓβυιιι ΐΓ;»«Ιίϋοπιηΐ , υΐ (Ιοεεί

ΑπδίοΙ. 4, ΡΙιυ$ίε. Ιεχ. 52. ει ΕιΐδβΙιίυδ Οί ρταιρατ.

βΐ'αηα. Ιίϋ. ιν, ε. 6, ιιΐ ΤΙιβΙεβ, ςυί ιηυικίυηι β88β

Οευιη, δίοϊεϊ «πΊβεΐοβυη) ίςιιειη, Αηβχϊιηεηεβ ββ-

Γϊϋΐ», ΧεηοοΓβίε» Γοείθβΐϊ εοΓροΓε, Ερίευπιβ Ιιιι-

ιηαηο «ΊιηΊΙϊ ρΓχαΊΐιιη) 3$8βΓε1)3η(, ϋε ςιιίηυβ Οί-

εεΐ"ο ι ΰε ηαίητα άεοτνηι.

11>:ά. Β. ΙΗροίε Ιιοταιη. Ουϊ(1 ΙεςεηΙ ΤΓβρεζυη-

ιίιΐδ ιιοη νίϋεο, δε<1 Ιοη^ε 3ϋϋι ίΐ) βυείοηβ ηιβηΐβ,

ευ]ιΐδ Ιικε \·ογ1);> βυοΙ Ι»η) ίη εχεπβο <]υιη) ίη εϊ-

Ιαιιιο εχ.ΊΓ3ΐο ΗΙ)Γ0 , φαί βχρηϋδϊηιαι Ιοεο εοπιιη

<|ΐι% β(Ιί(1εΓ3ΐ ίΙΙε, Ιιοηιιη άοοηχαΟΜ ρατίη ίαηηιιαηι

ηοη άινίηο , ει αΐι Ε€εΙεύα Οιτηύαηα αίίεηο εχβιιΐ-

Ιαη«.

ϋυΐ. 359 Α. Ηοτηηι ααΐεηι. Ηίε ςαοςυβ ηηιΐΐη

ΓαβηηΙ ;ιΙ) ϊηΐβΓρΓβΚ οιηίδδβ , <\αχ Γεδίίΐαίηιυδ β\

ΙιΙιγο βχοοβο 3 ΒβροεΙεη^. ίη ςηο Ι3ηιβιι εοΓΓεχίυιυ*

ίΙΙυ(1 αισθήσεις των αύτοεχτέρων ει δυυδίϊΐυίηιυδ ίη

^^υβ Ιοευη) αίσθ. άνεχτοτίρων.

ϋοΐ. 542 Α. Ρταιτε» εηϊιι. Ργϊογ Ιηευδ εβί

ΡρονεΛ. χνιι, 17, φιί (1ε υοηϊδ ΓηΐΓϋηιβ ΐηΐβΙ-

Ιίςεη(Ιιΐδ, έπΐ των χρηστοτέρων· ροβΙεποΓ όη ηια-

Ιίδ,έπΐτών εναντίων, άβ εοη(Γ3Γϊϊδ ίβτοΐΜΧ ιχ,

4 , Οιη/ιίβ \ταΐετ ιαρρίαηίαΐϊοηε ζημρίαηίαΰίι , υΐ ε

Γ·Γ»:εο νειΊϊΐ ΗίεΓοιινηιυδ : βίαυε ίΐ3 ηιείϊυβ εχ-

ρΓΐιηίΐιΐΓ ΗεΙ)Γ3ί$ηιυδ , εχ ηυο Υυ1^3ΐ3 $νρρΙαη-

ίαη! ίΐιρρίαηίαύίΐ ; η3Π) ει 3ρυ<] δυϊϋβπι , πτέρνη

«δΐ , ό δίλος χα\ ή επιβουλή. Υοχ εΐϊβπ) Ι1εϋΐ 3>»

2ρν φ'3 11808 εβί ίβΓβιιιίΒί ηοιι ηιοιίο ητέρνη

αιίεαηεηηι, »αά εΐ πτερνισμός · νβΠίΙΟΓ ρβ3ΐ. χι, 10,

ιιιρρίαηίαιίο , οι IV Κε£. χ, 19 , Ίηοϋ έποίησεν έν

πτερνισμω , ίεη (εαΐ ίη αιρρίαηίαΐίοηε, φιοά ταΙΛ'Λ

ΙιαΙίηβ νιιΐκηία. Ιεην, \αάε\>αΐ Ιιοε ΪΜΪάϊοκ.

ΙΜ.\Ζ. Ταηφιαιη αάε, ϊηΙβΓρΓβδ, Ιαηαιιαηχ αιιηιηι

ϊβη«, ύε άοΐοήύιιι εοηιρτοΐιαύ. Αίςοϊ ιιοη 30 ΙϋΓΟ,

κβϋ 3 ΙβΓΓυ δίιιιίΐίίικίίηβιη 3ιιοΙογ νεί ιηβΐηρίιοιαηι

Βΐιιηϊΐ, ιΐιιιη υ«γ1κ> υΐίΐιΐΓ, στομοΰσθαι· ιι*ηι στομώσαι

σίδηρον εδί 03»(1εηδ ΓεΓΓυιη ίιι βςυαιη Γπβίϋίΐιιι ίι»-

)ιι6γ^ογο ει γοΙ)0)·3γο ; στόμωμα, Γειτυηι, ου]ϋδ βοίεβ

<;Ιΐ3ΐγΙ)ε ΓοηοΓβΐη εβί: <\\\α νοεε ιιΙηιιγ δοιίρΐιΐΓβ

Κεεΐ8δί3δΙϊ(·ί χχχι, 31, Κάμινος δοκιμάζει στίμωμα

»ν 8αφί) · ΐοτηαχ ριοίαί ααειη (ειη ίη Ιίηοίαια,

νιιΐ£3ΐ3, ((Γτυηι άητηιη. Γ,οιηρ.ΐΓβΐίοηειτι εχ Ηβεπιβ-

(3ρήοΓ3 Ιεχίι ΟΓββοΗυβ Ναζΐιη. ογ»ι., 2, ϊηΙοΙίιη.,

χαΧ τω διωγμφ ρ"ώσαντες τάς ψυχάς είς εύσέβειαν,

χαΐ ώσπερ σίδηρον θερμδν ΰδατι τοις κινδύνοις στο-

μώσαντες · ΡεηεεΗΐίοηίΙ>η$ αηΐτηαι αά ρϊεΐαΐεη το-

ίιοτηηΐε», αο ρετκηίΐι, ΚΙ αηηα εαΐεη* (εττνιη οΜκ-

ταηίει.

ΟοΙ. 343 Β. ΙΙιϊΙντ ϊηιϊάϋχ. Νοη υ( 3ηΐε3 εχ

ΤΓβρεζιιηΐίο , αίίΐΜΤ νϋι , ςυβδί εββεΐ δδοϊς. δϊε ο!

Αιΐ(;ιΐδΐίηυδ Ιίΐ). χχιι, ε. 18, ϋε :ΜΙ. ϋεϊ, εχρΓεδδίΙ

ΝΙιηΙ ΕρΙιεδ. ιν, 14, πρδς τήν μεθοδχίαν τής πλά

νης, αά ηιαεΗίηαΐίοηεηχ εττοτίί ; \Ίι1§3ΐ3 , αά εϊι-

εηηχγεηΐ'ιοηεηχ εττοτίί. ΑΙΙεΓΟΠ) Ιοευη) Ιιίε είιαίυιη

■13 ςυοηυβ νεηϊΐ ΤβΓίιιΙ. ν, ϊη Ματάοηεχη, 18: Ιη

αηα αεηιη» αά ηαεΗϊηαΙίοηε* άίαοοίϊ , εχ ΑροβΙ.

ΕρΙιεδ. νι, 1, στήναι πρ5ς τάς μεθοδείας τοΰ διάβο

λου , «ί«Γβ αάνεηη» ϊηςίάίαι άϊαίυΐϊ.

ΐίϊά. 0. Οβοέ 5ΐ (αΐιυηι. Τοΐ8 Ιικο ρβΗοϋαβ *ά-

ά\ΐα 881 )ηΐ«ΓρΓβΐ3ΐίοηϊ , ευ]ιιβ δεηΐεηΐίβ εοηδοηβΐ

ϋδ οιιχ ρβιιΐο 3ΐ)1β (Ιίχίι, άείηάε (αάΐε %%ης*1α ιρβ-

αιΙαύίηΐΗΤ , ι\ηοά βδΐ ΟτΗίεε δυνατόν τοις χαθ' Ιχα-

στον έφαρμόσαι τδ νόημα. ΡοΙειΙ ιϊηαηΐί! ίίπ»κ»

αεεοηχτηοάατ'ι, ηυί ηΐπ)ϊπιιΐ) ^βιιΟΓβΐίΐϊ» βδΐ εχροδίΐιΐδ.

ϋοΐ. 547 Α. Οιιοά αιιίεηι ϊίΐα. ΤΓ3ρεζυηΐϊυδ εϋίάε-

Γ3(, Οιιοά νετο νιάηταίιιιη αάεο ίφτακηχαη [κίιιε άί-

ιίί*τ, ηοη Ιε ρετίντοεί, ηβψκ ΐάατεο ηεηιιίιϊα; ι««

ρχηαι «μμϊιμ ϊριιιτη ρηίει , αηοηίαηχ ρυΐεηίϊα φκβιί

εοααΐηι ρεεεατεί : ίίηήίε ηαηαηε. Αϊ ϊπ(εΓ8Γ3ΐ

ΙεείΟΓυπ) δείτε , ςιΐ3 ΓβΙίοηε ρΓοΙιβΓβΙ βιιείΟΓ ΡΙια-

ΓΗοηβπι εχ ηεεβδδίοΐβ ιιοη ρεοοβδδβ. δϊιηίΐβιη ρτο-

ΓβΓΐ ΗίβΓοη. ερ. 150, ςυχδΐ. 10, 5» Αο^ ϊ(σ ειΐ . «ι

ρτο νοίηηίαίε $ηα πιήετεΐιιτ ΙαταεΙί, ει ϊηάηταΐ ΡΗα-

ταοηεηι : εταο (τηίίτα αηετχίιιτ αίαηε εαιααΐΐίτ ηοι

νεί ΰοηα ιιοη [εεχ*$ε , νεί (εεϊαε ηχαΐα ; οχιπι ϊη ρο-

ΙειΙαΙε ϊρ$ίη$ «κ ει νοίηηίαίε αΐχηηε ίιΰηχί εί πιαΙχ$

ορεήΰιιι νεί είίαετε αΐϊφιεηχ νεί αΙ>]χεετε. Οειιιβιιβ

ϊιεπ) ΑΙεχβηιΙ. ι 8ιτοιη. ΟΟΘ' αϊ τιμα\, οΟΘ' α'ι κολά

σεις δίχαιαι, μή τήςψυχής έχοΰσης τήν έξουσίαντής

όρμής καΙ αφορμής, άλλ' ακουσίου τής χαχίας οΟσης.

ί\εο ήοηοτε$ ηεο (χιρρίίεϊα ραΐα χχιηΐ , »ϊ αηχηια ηοη

ΗαίιεαΙ Ιχοεταιη ροίειίαίεηχ (ί αίι$1χηειιάχ , $εά *χΙ π-

ίίϋπι ϊηνοίηηίατχιιηχ. Ρογγο ΊπϊΙίο βεςυεηΓιβ ρβ^ϊιιχ

8ΐιρρΓβδ8εΓ3ΐ βχροβΊΐίοηβπ) Ιοεί ΑροδίοΓι ϊηΐεΓρΓΟδ,

ηιιι εδί Ηο ηι. ι, 16, Τταά'ιά'χΙ εοι ϋεχι$ ϊη ρααϊοηα

ίαηοηιίηίω ; ιΐ3Π) εί βΐίυϊ 8θΙεΙ Ιιχο ΐΐ'δΓιπιοιιίβ δοΓΪ-

ρΙυΓΧ εοριιΐ3Γε, υΐ Ηοχη. 1 1 ίη Ε<χΙ. ρ. 388, υϋί ιΐβ

1)30 Ϊρδ3 ΙίΙΐεΓ(3ΐ8 3Γΐ))ΐΓΪΪ 3^Ϊ111Γ.

€ο1. 550 Β. Οιιοά ·( ροιίηχιαχη. Ηογοπ) Ιοεο αΐίι

80Γίρ5βΓ3ΐ ϊηΐβΓρρββ. βκοβ 51 ροιίφίΛΐΗ ιήάαα

Μαχ/ρΐ» Ιβηεΰη$ ΙαοατατχιηΙ , αάαρετύ» ρετ ραιηίίοι·

ίίαηι βεαίίί ίΙΙχεο νχάετχιηί , ηοη ΐη/υπ'α , ρτκ&επίιη

ειιπι ραΙραΗΙει ί//β Ιβηεοται ίαηι νετοο, ηχιαχη ι«»«κ

ρκεαίί αε χαηοταηΐίαι Ιεχιεοή» εοηνεηϊαηΐ. Ηαηε α

ρεεεαίο Ιϋεηαΐεηχ ηοιίταηχ α ϋηιάβχο [αεΐα>η Μη*·

οτα&αηε ίαηοταηΐΊα} ηιοτίε αε τεινττεείχοηε ίριίιιι τε-

ριιΐία» αί> Ιύίΐοήα ιίηηίβεαία ετεάχάεήηι ηχαχχτηε

ειιιη ι'6ί Μοχ/ιεί-ρτο &α\)ρΙϋ& φιί $εη$ίίίοχΐί Ιεηεοτη

ΙαΙτοταΙιαηΙ, εί Ιιίε ΟχτηΙηε ρτο ρεεεαίοτίΐιιιχ ηηχ άε·

ΙχεΙοηιηχ ιεηεοτίί οΰ(Η»εαιιΙητ ηιαιιια εχιεηάετίΐ. ΑΙ-

ηιιί ηοιι Λβνριίοπιιιι οευΙοδ ρει* ρυΒίιίΐεηιίβϋΐ :ιρβΓ-

108 ίυίββε , αΊείΙ Ογο^ογΙοι , ββά ϋ^υι-βιη εο» Γυϊη$

ϋΙΟΓοηι , ςυ! ρεΓ ροβιιίιεηΐϊβηι-νϊβαιη πιεηΐϊδ τεεί-

ρίιιηΐ ρβΓ λ^ηίΐϊοηεπ) ϋοΓΪβΙϊ ηά νϊηυίειη λ νίιϊο

ιιαιίιιοιί. ΒεΙϊςυβ <1β ΟηΓΪΜί εοηιρ»Γ3(ίοηε ειιιη

Ηονββ, ςυυα1 ιιίετςίιε αιαηυβ βχιβηίίερίΐ , >ο Ιαΐβτ-

ρρβίβ ρ»Γ»ρϋΓ3δΐχ ροΐίυβ ιηυιιυβ οϋευηΐε ςιιαιη

ΙΐΚβί ρΓβΙϊδ , δΙΙΙΙΙ 3(1)8013. 0ΐΙ3ΙΙΙθΙ)Γ8ΙΙ> 1)311(1 III ΙΟ

83ΐΊδ 8]ϋ8 ϋ(1β ηίχοβ (]ΐιίδρί3ΐιι ίΙΙιη! τουτέστι καθώς

πολλάκις εΓπαμεν των κακώς ζώντων κα\ τήν ϊχτα-

σιν των χειρών τοΰ Χρίστου μή προσχυνοϋντων,

Π)3Γ(;ίηϊ ειΐίΐίοοϊβ ίο^αυηο Ββίβνχ αι^βοίι. οιιϋε

ροδίεβ ίη ΙεχΙυιη ίπορϋίΐ , Ιίοεί 3 ιΐ)3ΐιυδθπρΐϊ5

3088881, 81 νίίΙβΓΟΙΙΙΓ ||00 ρθΐίϋ8 »1) ίΐΐΙΟΙ'ρΓΟίβ ΙΙΙ1Π0

ιιιιιΐίίβηιε ηαηε ιΙίΐ3ΐ3ηΐε 8('ηΐειιΐί»δ βιιοΐΟΓίδ :ΐδδΐι-

Ιυ ιιι. Ηίο Ι3ΐηεη 3ϋ(Ιοιι(1υιιι ροδί ίΙΙ;» νϋΓΐ>3, ρϋΐρβ-

1)ίΙ('δ ΠΙ* ΙβηβΟΓΧ . ()ΙΙϋ(1 3|) 80 ριχΙεΓίιιίδδιιιιι

ίίπιί ηαηαΐ Ιιηίοτία, χαθώς φησιν ιστορία.
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ϋοί. 351 λ. Ατιε ίρ$ο$ εχίταείο». ΤιορεζιιηΙ. Αηε

ι'ρίβί ι» εχιίεηχ χιΐ αρρατεαηΐ Ιταχετϊι. Νοη ηιιϊπιίϋνβΐ"-

Ιίΐ βοϋΙΟδ νβΙβΓβδ ηιοοΊοοδ ρει· φι;β<1;ιηι εμετικά φάρ-

μαχα, οιιβ νοτηίΐνηι ρτουοεατβηΐ, δΐηηκιοήιιηι Χξτο-

Γΐιιη ρπινϊι β^εδίίδ ηιιπιοΓίΙιιΐδ οηβηιΐιιιη ΙβτβΓβ.ΡΙί-

ηίϋδ 1ίΙ>. χχνι, ο»ρ. 3, ΩαηιηανχίΑιεΙερχαάα νοιηχίχοηε*

Ιχιηε ιηρτα χηοάχιηχ (τεαχιεηίε», εΐοηρ. 8 Ωε ΤχίπυηχαΙϊ

«πόθο :«(56η5 : οχοχιηΐ «κιη χιΐ ρηταεηΐ νοηχχίχοηε , ει

αίνο ιοίχιία , αίχαι ίΐοηχαοηο χηιιιχίεηχ. 1]ηϋβ βρυά

ΟϊοβΓοηβιιι ΙίΙ>. χιιι, ορ. 50 αά Αιίχεχιηχ, χιηείχι» ε»ΐ,

αεεχιοχιίΐ , έμετικήν ααεοαί. Ει δοΙι'ΙΐίΐιΗ δίη£ΐι1ϊ$

ΙΙΙβΠ5ΪΙ>υ$ ΗίρρθΟΓ3(Ϊ5 ΙβΠίρΟΓβ Ιμετίκήν Ϊ^ΟΓβ, ΤΟ-

ιιιίΐιιψιε δίοιιιαοΐιυπι ΙβνβΓβ , ςυιϋυδ ναΐεΐιιιΐο ου™

θγϊΙ ; π I 63113 ίη(1ίθ3ΐ ΙϊΙιβΓ Ωε »αΙχιΜ ά'χχία.

Ιοίά.Ι). Ωεχίετχ νεΙ. δεπρββταΙ Τι-βρεζ. ηαάηηΐ

αά άεχΐταχη αηΐ (ίηηΐταηι άεΗχηατε: ρυίβηβ ΓοΓίαδββ

»ΙΙυιΙϊ αά ίΙΙιιύ ΟβηΙείΌ». ιι, 27 : Νοη άεείχηαοχηχηι

ηεηιιε αά άεχίεταηχ ηεονε αά ιχηχιιταηχ , οιιιη ιιβογ-

ροηΐιΐΓ ροΐίιΐ3 νβΓΐ)3 ϊοηχ ρΓορΙι. ιιι, 2, Οϊτινες

ούκ ϊγνωσαν δεξιάν αυτών , ουδέ άριστεράν , ςιιοιί

\ ιιΙ^.ιΐ3 (Ιίχίΐ, 0«« ηβη «ίίΐίπί ακϊα *«' άεχ-

Ιεταηχ εΐ ί'χηηΐταηχ.

(Το/. 355 ϋ. 8εά χαηχ υΐ εοηίχαχί. Εΐίί ρΓοροτίοαΙ

ιιιΙβι-ρι·θδ ςιιοςιιε, ηοη ϋβουίΐ ΐαηιεη 6» μπβΙβΠΓβ,

ςιιαί (1β 088ΐυιΐ5 ηοη οοηιιηίηυεηϋίδ , ϋεςιιε ΟβΙβΓΪ-

Ι»ΐβ ϊόΊιίυοιιϋα ΓυβΓβιιΙ 3 Ογο^ογιο βχρΓεβ53 , ϋε

ψιίϋιΐδ 3^ίΐυτ , εΐ οβρ. χιι, 46, Εχοάί. ΡβυΙο ροβΐ

οΐ'ιβπι ϊη Ιοοιιηι οογοιώ ο,α* άα ρεΓε^ΓΪιιί αυΐ ν'οΐο-

Γΐ5 Ιοοϊΐυ δβηυυηΙιΐΓ χοχά. ϋ. 8υ1>δΙίιυεΓ3ΐ ςυχϋ3ηι

(1ε ηοιιιΐηε Ρίο&β νεί ΐΓβηβίΐιιβ 3 8βη&υ βιιείοι-ϊδ

3ΐίβιΐ3. Οαατε ραίεί είχαηι α ηοχηχηε (Ιταη&χΙχιηι εη'ιηι

εοηχεΜοηειη χΙΙαιη αρρείίανχΐ ) ηηχά χΙΙχι τετχιχη ίκ·

νοίηα'η νοίχιετχΐ ιχαχιχβεατε.

€οΙ. 358 Ο. Ηοε ε»ΐ οαα υετοχ. 8ίο εηϊιη επιεη-

(ΙηικΙιιιη , ιιι οΙ ϊ ιιι ηαΊηοηυίπιυδ , οιιιη ρηιηιιπι 1)38

Νοΐ»8 βιΐίιΐίιηιΐδ : 31 Τταρβζ. 80Γίρ80Γ3ΐ : ΑΙίχοτα ίε

ηοη ηιχιεταχ, ίά ειί, ηοΙΊ οαα €Ητχ»ΐϊ εοηίετετε; ηοη

«πίηι εςε» $εϊεηΐϊα ΐρ&οτιιιη. ]|3 ςυίϋεηι ΥυΙ^Ηΐ3

Ιι»ΐ. ΕοοΙεβΊ. ιιι, 22, ΑΙύοταίε ηε ηηπ&ίεή», ει (οτ-

Ιίοτα ιεηε ιεηιίαίιΐ! [ιιεχ'η ; εοΊΐίο \~3ΐίθ3θ3 , Χαλί·

ιτώτερά σου μή ζήτει, καΐ ίϊχυρότερά ίου μή έξ-

έταζε * ΟίβαΙίοΓα ίε ηβ αιχααίεήι , εΐ [οτιΐοτα ίε ηε

«εΓΜ/«ί[<ί Ιιιετϊι. Αρηά ΤΐιεοάοΓείυιτι ΙϊΙ). ι, εβρ. 4,

Ηϊίίοήω οίΐ3ΐ ΑΙβχβικΙβΓ ερί80. ίπ ερ. ιιι·, Καί

υψηλότερα σου μή εξέταζε" £( ιαοϋιηϊοτα Ιε ηε Ι£Γ8-

ίί'τίι. Λριιά ΟνρΐΊϊΐιοιιι ιιι , Τείύτη. 55: ΑΙύοτα ιε

ηε ηχια.'ΐ\εήί, ει (οτίίοτα ίε ηε $ΓτηΙαΙχιι (ιιεήί. ΙΙΙιιιΙ

ροΓΓο (|υο<1 κβςυίΙυΓ, ηοη εηχτη ε$ι ιίοϊ οριΐί οεεηΐΐο,

651 εχ οοιίειπ ο»ρ. νεΓβ. 23. δε>1 ΥπΙ^πΐ* Ι,βιϊιιχ

νβΓϋίβ ιιΐί ηεοίδδΡ ηοη ΓυίΙ, ουιιι ε Ογοιοο Ν)'88βιιί

Ιιϊβο νοΓίεΓεΙ ΤηιρρζυιιΙ.

ϋοί. 359 λ. φιιοά ρτχοερίο Μοι/ιχ*. Ηίβε ηυοηιιε

ηιιιΙΙίβ ε^Γ0|;π8 δοηΐεηΐπβ ιηυΐϊΐβνίΐ ίηΐβΓρΓβδ, (|υ»5

ε Ογ*οο Γββιίΐυίιηηβ , ει ηοηηυΙΙββ οοηΐΓβΓΪί ρίαιιε

βοηβυβ ϊη Ιοοιιιη ββΓυηι 5υυϊΙ'ιΙιιβΓ3ΐ , Νοη ηηχα

ρτείχα ταααηα Ιοηαηαχιε ιετνχίχιΐϊχ εχϊαεηάα ρηίατεί ;

ιιοη εηχιη ΐη ηιεηάαοχο εχχαεηάα εταηΐ. Ιπιο δοκιϊν

τισιν ε&λογον είναι τΊ ίργον, 3ΪΙ, τά μισθώματα παρά

τών Αίγυητίων είσπράττεσΟαι. ΤιιΙε ςαίιΐ ΤεΠυΙ-

Ιιαηηβ ιι , ι'ί Μητάοη., 20. ΚεροιεαηΙ ΛΖαι/ρίχχ ύε

ΙΙεΙιταΉ ναεα αχινεα εί αταίηΐεα: εοηΐτα Ηεοταίΐ χηη-

1ιια$ ρβΐίιίοηει ίηίΙίΐΗΐιηί αΙΙαααηΙει ατββηΐεα ; εοχιίτα

Ηεοηνχ ιηηίχιαί ρείχί'χοηε» νηΐχίχιηηΐ αΙΙεααηίε* >ίΰχ

ηιιοηυε «»οι°»η: ηοτηχχιε χηετεεάει τε»ΓχΙηχ οροΓίείε

ϊΗίχιι ορετατίιε ίεηίΜϊι ρτο Ιαΐ€ΤΧηχ* ιΙεαΉαί$ , ρτο

εχυχίαίχοχίί εί νχΙΙίί αάίβοαία. ΑιιςυδΙ. ϊιΐβιιι εοηΐτα

Γαααίχιηχ ΙίϋΓ. χχιι, οβρ. 7 : Οιιίά α(ι:κι^ιιηι ειί κι

.■Εφυριϊι α\> Ηεοτκϊ», Ιιοηιχηε» νιίιμιβ άοηιίηαηίει αί)

ΙιοΜχηίοχι» Ιχοετχ» , ηηοτιιιη είχαηι χηει·εεάχ»ρτο εοηιιη

Ιηιη ι/ιιπ'ί εί χη)χαιχι Ιαΰυήόχΐί [ηειαηΐ άεοχίοτεχ,

τεοιιι Ιΐττεηχ$ ρήναη ηιεηιεηιηΐ ? Ιϋειη ρΐιιι ίόιΐδ

εοιιΗηηιιΙ ϋΐυιΐ ϋε |;πι1ί1ίυιη ιΙοοΙΓίηβ ('.ΙΐΓίδΙΪΒΐιίβ

3ΐιιρ!βοΐεηιΐ3 Ιίϋ. ιι , Ωε άοίΐτ. 07ιη«<. , ο. 140, εί

8οογηΙ. Ιίΐ). ιιι, ο» ρ. 14.

1Ι)ί(Ι. 0. Τ™ηι(εη·β )Ηθίηχητ. ΗίΟ ηΊ6η(ο ϊηοΙ.ι-

ιολγο νίΓ^ίΙίβιιυιιι ίΙΙϋϋ ροΐιιίιιιαι : ΡταΙτιιη ηε άε-

ΐΛτε, [ταίετ. Νιιιυ ευιη η ί>οζοιιιεηυ Ιίϋ. ν, Ιιίίΐ. οαρ.

17, ΝίοερΙιοΓο Ιϊο. χ, εαρ. 25, ε( αΐϋβ Ιαηςυαιιι

εχΊηιίιιιπ (|ΐιοϋ(1.ιιη εχεπιρΙβΓ ίιιΙεΓ βοδ , ςοί ςβπΐϊ—

Ιίυιτι οΊδοίρΙίιιϊδ «πιιΐίιί »Λ Εοείεβίβηι ίΙΙοδίΓβηιΙβπι

8ε οοηΐιιίεηιηΐ, εε1ε()Γε1υΓ ΒβδΊΙίυβ, ηεΓβδ (τ.α οιιιη

3 6τε%. £επη3ηο ρΓΧΙεπηϊιιί. Αο δοζοιηεηυί ςυί-

<1εηι »ίΙ : "Οτι Βασίλεκίς τε χα\ Γρηγόριος οΐ Καπ-
παδοκαι παρευδοκιμουντεί τους τοτε ρ'ήτορας ■ Βα-

μΊχημ εί ϋΓεαοήχιηχ ϋαρραάοεε» οχηηίοη» ίΙΙίιιζ αιία-

Ιΐ* τΐιείοτχίχιί Ιαηάεηχ ρτωήρχεηίει , ίιιΐίιιηί ίπιροπι-

10ΓΪ8 βηίηιυηι οίΤοηιΙϊδδε, νεΙ ροιίυβ, υΐ ηιεΙίυδ νβΓ-

ΓιΙ ίηΚτρΓΡδ ΝίοερΗοΓΪ, ε]ΐι» Ιεηχροτχ* οταίοτει Ιοηαε

ιιιρεταηιε» , ηε ϋδ Ι3ΐιΐυιιι ςιιί ϊη 8εηοϋδ οΌοοΙ)3ηΐ

ρΓα'ΓεΓΓΪ νίοΌβηΙυΓ. Αιι^. νεΓΟ Ιϊ5. ιι Ωε άοείήηα

ϋητχίίχαηα , οβρ. 40, οηιη /Ε«νρΐΊοηιιιι ορίηιΐδ οοη-

ΓεΓειίδ (1ί5θίρ1ίη38 ^εηΐίΐίιιιιι νίιΙείιΐΓ Ιΐ3?ε ηιΐίκ »1>

ίηΐεΓρΓεΙε ΓυβΓβηΐ 8ΐιρρι°εδ83 Ιε^ίδβε : Νοηηε α$ρϊ-

εϊιην$ αχιαηίο αχιτο ει αταεηΐο ει νειίε ίχι/ϊατεχηαΐηί

εχχετχΐ άε &αχ)ρΐο Οηρτχαχινι άοαοτ ιχιανχαχχηχι», εί

τηατΙχ)τ οεαίίίΐχηιχιι , αηαηΐο 1>αεΙαηΙΐΗ$ , αναηΐο

νίείοτχηχΐί , Ορίηΐη», ΗχΙατχιι»?

ϋοί. 3ϋ2 ί,αρί» ειί Ιιαχιά. Ηίε Ιαρϊβ εχοΐο'εΓ3ΐ

εχ Γιιικία ίηΐεΓρΓείί» , νοΙ ειιηι εοπδυίΐο ρΓχίεΐ'ηιί·

80Γ31 : βίο εηίιιι 80ΓΪρ5εΓ»ΐ : ΛΓοηηβ ςχιαιχ ηαιία Ιτε-

ηχεηι ίτω χηιρείχκ ειι? Νοηηε ηιιαιχ εβΉηαΐϊ εηχιχ!

Αι Ογχο3 δίηε ϊηιεΓΓθ(;3ΐϊοηί8 ηοΐ» εχηϊυοι εΐίαιη

π)3ηυ80ΓΪρΐη8 , εχ ςυο Γεδίϊΐιιίηιιΐδ νοοειη , θυμώ-

δης, ηιιχ 306Γ31 αϊ) ε«ΓιΙίοηε ΗορΙκΊπι^. Αηηο13νίΙ

Ιιοο Ιοοο ί>Λ\Ίά ΗοβδεΙιεΙίυδ, σφενδονήτην ρΐ σφεν-

δονίτην Ιε^ϊ βρύο* 1.υοί3ηυιη, ίΙΙιιιΙ εΐίβιη 3ριΐ(] Ι)ϊο-

< I ο γ 1 1 1 ιι 8ίευΙυπι, ΧίρΙιίΙϊη. εί ΤΙιεηιεβΙϊυπι , 3ρυ(1

ϋι·;ιιι. Οιι>'80δΐ. εΐΪ3ΐη ϊη ΙίΙι. Ωε ιαίετάοιχο σφεν·

δονιστήν. ΤήδΙβΙβΓυιη ιηοηΐίο ΓιΙ Εχοθ!ϊ χιν, 7 :

Κα\ ίλα6εν έξαχόσια δρματα εκλεκτά καΐ τριστάτας

έ-'·. πάντων - Ει αεεεριΐ »εχεεηΐο» εηττια εΐεείο» εί

άιιεει ιχιρετ οηχηε* ; Υιιΐ£3ΐ3 ίηΐ. Κι άηεει ΐο(ί«*

εχεταίια , εί IV Β.8$$· , νιι , 2 , κα\ άπεχρϊθη ό τρι-

στάτης , \'υΙ^:ιΐ3 , τειροηάειι» ΜΝΙΜ άε άηοχοχιι : ιιοο

3ΐίιη1 80Π31 νοχ Ηε1)Γ8Β3,1ΙίεΓ0ΐιγιηυδ ιιι χχιιι Εζε-

οΙιίοΓίδ. Ωχιεε* ει χηααχίΐταίχι* , $χι·ε Ιτϊίΐαΐαι , ηηο*

ηοκ ρήηεχρε* ρτχηαρηηι χηίετρτεΐαΐχ ιυηιι». Ωε αχιχ-

ίη» εί χη Εχοάο ίεαχιηχιι, είεείοί αιεεηεοΓει ΙτχίΙαΙαι.

Εχοάϊ χν. 4. ΡοοηΤϊαΓεπι Ι30ΐεπ Οτχαχ νοε'ιβ ηοΐίο-

ηεπι εχρΙϊο.ιΙ 5ο1ιοΙΪ3δΙε$ ϋπεουδ οχ Οπββηο εί

Ρίνδδεηο , ίη Οβίεηβ ϊη εβιιΐίειιιη Μονδί ιΐοοεηι,

οοη(Γ3 Ιιοδίοδ Ι)3θυί88ε αηΐίηιιοδ ηο^ιιοβ ουΓΓυβ,
:«Ι«ο υΐ ΙΓ88 Ιιοηιίηεβ ηρβΓβηΐ, τΩν ό μέν ήνιόχει,

ό οέ ύπερήσπιζεν, δ δέ έμάχετο· Οηοηιιη χιχχχΐί βκ-

Ηηχ οβειο (χιηαεοαίχιτ , αΐιετ ρτοΐεαείιαΐ , ΙετΙίχΐί

ριιαηαΰαΐ , νεΙ ηηια οχιχάεηχ αχιτχαα εταΐ , αΐχχ νετο

εετίαοαχιι. ΙηΙΟΓρΓεδ ΟΓί^οηίδ ΙιοηιιΙ. 6 ϊη Εχοάχιηι

νει-Ιβυδ, εΐεοΐοδ 38οειΐ8θΓ88 , νϊιίεΐυτ Ιε^ίβδε άναδά-

τα; , ιιΐιί εί τριστάτας , ιεΓηοβ δΙηίΟΓεδ ΓεϋόΊΐ

Εχοϋϊ χν, 5, υΐιί οιιιη οιιπ'ϋιιΐδ |ιιη{ΐιηΙιΐΓ , ει ρΓο-

Ι)αΙ)ίΙίυ& εδί εοβ »5θοη8θΓε8 ευΓΓοαηι ροΐίυδ ((οαιη

βίηϋΐιΙβΓίυιιι εςιιοηιηι Γυίδδε.

ΟοΙ. 56ϋ Α. Αο /ιι· //'(. ΰοπ*ϊ(;εηαΊιιη, αο Ηχ» βεη

νχάεηιηι : βίο οηίιη βοΗϋΐ ]υ886Γ3ΐηυ8 , εχριιιιοί»

ϊηΐ6ΓρΓθΐ3ΐίοιιε ΤΓ3ρβζιιηΙίϊ ; ΐ]ΐηο πιειηοπιηι ίδΐιιιΐ

3 ρΓίκοειΙεηΐε ρεΓίοιΙο (ϋνιιΙ&ΟΓίΙ Ιιοο ηιοοΌ :Οοΐεηι·

ρεται είχαχη Μοχβχ άχνχιια: χηα)ειΐαΐχ$ εχιΐΐοτ , σιιοιί

ηαηε ηιιοηχιε. Εηιίεηι νει Ι)3 ΙοκιιιιΙιΐΓ ΕνοιΙί χιν, 51 :

Έκίστευσαν τώ θεώ καΐ ΜωΟβ|) τώ Οεράιτοντι αΰ- .

τοϋ * Ει ετεάίάετιιηΐ Ωεο ει Μοι/ιχ ιετνο ε)η*. 0ίΐ3ΐιΐΓ

ϊη εβηιϋεηι δεηίειιΐίβιιι Ιιίο Ιοοηδβΐ) ΑΐΙ)3ΐι·ΐ8Ϊο ΑΙεχ.

ϊη ΙίύΓΟ δειβρίοηειη, Ωε 8ρίηΐιι ιαηαο, ρ. 355;

Έάν δέ άκοϋσωσιν της Γραφές λεγοόσης έν τή Έξ-

δδω, Και εττίστευσαν τώ Ηεω καΐ Μωϋσί^ τώ θερά-

ιιοντι αϋτοϋ, άρα συναοιΟμήσουσι τώ θεψ τδν Μωϋ-

σήν, και μετά τίιν θείν οϋ νοήσουιι τδν Υίδν , αλλά

μόνον τόν Μωϋσήν ; βκοίΐ αχ αχιάχαηΐ ΒετϊρΙχίΓαηχ 'χχι

Εχοάο άίοεηΐεηι : Ει ετεάχάεηιηί Ωεο, «1 Μοχ)(χ ε]χιι,

ηιιιιι τεεεηεεύιιηΐ εχιηι Ωεο Μο»ειιι , εί ρο$1 Ωεχιχη

ηοη χηΐείίχαεηΐ ΕχΙχαιη, $εά Μοιειιι ίοίχιιιι ? \Ιλ 8υ|>-

ρΙεη(ΐ3ΐιι Ιιϊιιο νοοειιι ιιΐί(|ΐιε οεηβεο. ΑιΙιΙοιιϋυιιι

ρ. ι ιι Ιο ρ08ΐ ϊηΙΟΓρΓΟίίδ νεί'υίδ , ίΗΟίΤίίοΙιίΐΜ.ί αιί»

]ΗΧΐα ά'χείχΐ'.η ΑροίΙοΙχ οοεάίχιηΐ ει ίχιο)ηεεηΙ. ΙΙοϋΐ'.

χιιι, '7 : ΟΙκάχιε ρταφοιχίχ» ΜΐΙηι ει $ιιΰ]ααΐε ειί.
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Οο(. 367 Α. ίΌηΐίοικ Αροχί. ΑάΊΓιιΙίιιιυδ , αε ϊμο

ιιηώτα ραίιηατηηι τεαιιϊονϊΐ , η ]αιη αά »νιεϊρίβηάιιχη

Ι)εηη βί χάοιχενι. ί,αρϊ» εηϊηι. (}ιΐί6 βχρΓβββίΐ β

Ογ*60 ΙεχΙυ ΒβρΙι. ηριώ ςιιβπι ιηοιιϋοδβ αιιΐβϊ άνα-

παυσόμενος ΙβξβϋαίιΐΓ, ηοη ιιΐ ίη ΥιιΙ. άναπαυσάμε-

νος. ΜβπιίηίΙ βηΐβ» 8ερΐιΐ3<;ίηΐ3 ρβΐηιβπιιη , ςυχ

ϊιινεηΐχ «υηΐ ϊη ΕΓιπι Εχοϋί χν, 27.

ΙΜ. Ο. Νονίΐ εηϊηι. Τιτβρεζιιηΐίυδ Ιβ^'ΐδίβ ν'κΐβ-

ΙηΓ, άλλά χα\ λυμαίνεσθαι, νβΙ αιιίι] (ηΐβ, (Ιιιηι νβΓ-

ΙίΙ : Ναηι αιηι ίϊΐ ραηϊ$ , χαηοταΐ Ιαδεβεή , ύε ίη

εατηειη νετίί : νβΙ εειίβ βιιϊρδίΙ , ηοη χαηοταΐ ίαε

βετχ, ιιΐιιΐ δίΐ, ηΙΙιιϋΗ Οτοβ. 3(1 ίΐίικί ΑροςίοΙί Ηβ&ι·.

ν. 12 : Γαείϊ ««ίίι ()><>0(ΐ« ίαείβ ορίίβ *ίί , ηοη «ο/ίαΌ

είοο ; βί Κοιτι. χιν, 2, βκί ακίβηι ίηβτιηηι ε»1, οίιιι

ιιιαηάηεαί. ΕπιβηιΙ»ηι1ιιιιι ίη Οτεβοίδ »ρυά Οΐ"β(|[. βχ

νβδίί^ίΪΒ ϊηΙβΓρΓ<Ί;>ΓιοηΪ8 τω προσφερομένω.

ίο/. 369 Γό £χ τοϋ έτανΓ. ΟεΓιιίβδβ ίη

βχο;ΐδθ ηικνιΐηιιι οΐίιη ηιοηπβΓβιη ίη ΝοΙίδ , Η» Γβ-

βΐίΐιιβηιΐβ βχ 00(1. V. : Τδ δέ έχ τοΰ εναντίου νοού-

μενον παρασκευή ούτε έστιν, ούτε λέγεται· τήν γάρ των

αγαθών στέρησιν οΰκ άν τις είκότως παρασκευήν, άλλ'

ϊχπτωσιν όνομάσειε. ΡβιιΙο ροδί βόάϊϊΐϊπιυβ Ιιχο &\>

ίηΐβΓρΓβΙβ οιηίβϋα, ΡαταΙχίί εκτείΐιιι ύιιχ, αε άείηάε

οεΙΙχ άαΐ Ιεκεταηι. δίε βη'ιιη ΙοψππιΙιιι- βί ΕΧΧ ϊ·-

(Ιίοιιηι χιι , 6, Είπατε δή σύνθημα, άίεχίε ιεαεταιη,

61 II Μ3εΙΐ3υ. νιιι, 25, Κα\ δοΰς σύνθημα θεοΰ

βοήθεια; * Ει άαίο είι/ηο αά'μιΐοήί ΰεί. II ΜβοΙιβΙ).

χιιι, 15: Δοϋς δέ τοις περ\ αΰτδν σύνθεμα θεοΰ

νίκης - Ει άαίο ίίαιιο $ηιι ϋεί νίείοήα:. δί£ΐιυιιι

ϊιιΐο11ί£β Ιβ886ΐ'απι , ηίΐιιι ιιΐ 3ρυι1 ροϋίαιιι, £η. νιι,

νει·8. 037 :

Ιΐ ΜΙο Ιβ$ιετα ιίαηχιιη.

ΟοΙ. 371 0. ν«πΐΜ «ϊΐίιη. ΤιηρβζυιιΙίιΐδ φι'ιά Ιβ-

ββι-ΐι, εοη]ίεβ «χ Ιιίδ ο,ιι* δΐΐδΐιιιίιηιΐδ : Υΐταιη εηϊηι

$αεετάοΐίιιηι εοικεαοε ιίΰϊ αταίικ αχιχϋϊο νΙεη$, »βη-

«ηνι Ιεαίί , βίο. Ρογγο νϊϋβΐυΓ αρίεβιιι ραυίο ροβΐ

ηρρβΙΙ>Γβ ΐΓΐηβνβτβαπι Γιηβϊΐη ΙϊιΐβΓΪ$ βρρίείοιιι βΐ-

ιιιΊΙβιη ΪΪ5 ()υ3$ ΙϊΙΙβΓαΓυιη ΙϊΐυΙηβ ιΐϊοϊ ηι υ» , <| ιιοπιοϋο

ρΐίίΐιι Οί(1νιηυ$ βηΐεαπιηι κεραίαν νοο:ιπ ιΐοοβΐ , βί

ΡΙιιΐ3Γεηυ$ ίη Νϋΐηβ , κεραίας γραμμής, αρίεε» Ιί-

ηε<Β, φιοά ςυί(Ι(|υίι1 εηιίηεΐ ιι( εοπια ίη βηίηίΑ-

Ιίϋυβ κεραία ϋίεαιυΓ. Αρϊβεβ ΙιΙΙβΜΓυπι αρηϋ 0β|-

ϋυιιι (1ίι:ί ριιίβηΐ ςηίιΐιαι αεεεηΐϋΐιηι ηοΐα$ ΠΙ), χιιι,

εαρ. 29, $ε<1 ΓϊΙΙυηΐυΓ : αϊ Ιίεβ* ΐΙΙκ *ρηά ΗβϋηΒο·

ηοη βϊββιιΐβΐϊΐβ ΟιγΙηϊ, υΐ ιιεςιιε ριπιοί» νοεϊΗυπι,

Οπκεϊ 13Ι110Π ΡβίΓββ αρίευπι ηοιηίιιε ιηηβνβΓβαβ

<|υ;ΐϊ(1αηι ιιοΙ»3 ΙίΙΙβΓηηιπι ΊιιΐβΙΙεχεπιηι, υηιΙεΤήεο-

ρην(3(Ίυ9 ίη ν ΜηΙΙΙιχϊ, 18 : ΑΙϋαηίεηι ιοία ει αρχ-

εεχτχ άεεεηι Ιεο'α ρνκεερία άίειχηΐ, αΐχχ αχιίειη ετιιεεηχ,

ηαηι ετχιεχ» χοΐα ε&ΐ τεείχιιη Ιίαιιιιιη . βί αρεχ ιταηε-

νεηχιιη.

ϋοΐ. 575 Α. 8ί ηιχ'ϊ» νετο Μοχ/ιε». ΪΓβρεζ. εοηι-

ρβικΙίθ5ΐΐί> , 8» φχϊ* νετο Λίοι/*ίΐ ειΐ, ροΐεήι εΐιαηι

ηΙιϊη» α»εεηάίίε , &οηχΙιι$αιιε ιχιϋαηιιη ιηαρί$ α&εεη-

ύεηΛο ηια)οτει &ειιΐχτε. Ιη ι»8. V. 1β§βί)3ΐιιι· , γένοιτο

άν και έπιπολή της ανόδου. 1]1)ί ΓοΐΊ38$6 εοΓΓί^ειι-

Ηυπι έπιπολύ, ιιΐ »ριΐ(1 ΗβΓ0(Ιί3ΐιιιιιι ΙίΙ). νιι : 'Κπι-

πολυ της πόλεως διώκοντες οί στρατιώται προδβη-

σαν. Ρεηεηιιειιΐε$ ηιχίχία Ιοηρε ϊηΐτα χιτΙ>εηχ ιιιηι

ρι-θ(ΐτε$χί.

(ϊοΐ. 376 Κατασαλεύονται. ΕιηοικΙηικΙιιηι ββΐ

εχ πι». V. καταλεύσονται Ι»ρί(ΐ3ΐ)υηΙιΐΓ. Εχο(1ί «ιιίιπ

χιχ, 15 Ιθ},Μΐιιυ<> : Έν γάρ λίθοις λιθοδολιθήσεται ·

Οιηηϊί ηιιχ ιείίαεήΐ ηιοηΐεηι ΙαρίΜη» ΙαρίάαΙιχίχιτ .

ΡβαΙο ροϋΐ, ρΐ'ο βγγίνηται ι»8. V. ΙκιΙιιιιΙ έγγίνεται

εΐ ευιΐδΙβιιΙβΓ οιιιιι εχευβο γνώσι; της εύσεβείας,

ιιοιι της άληθείας, ιιΐ ρΐ'χ &ε ΓειεΙίΒΙ ίηΙεΓρΓϋΐ3ΐίο

Τυ1κ3ΐ3.

βοΐ. 578 Β. 0«ηιη ηιιϊ 'χηΐτανϊΐ. 1Ι;εε νβΓίι» (ΙεΙβπ

)ΐΐ58εΓ3ΐη , ςιι;β 8ΐιρβΓ8ΐιιιΙ εχ Ιιηε ίιιΐεΓρινΐ»ιίοιιε

Τιηρβζ,ιιικί'ι ηι;ιη(·3 ει οΙ)$ειΐΓ3, φιαηι ηιιί ϊηΐτανίι,

η»χ ρ«Γ εαϋίβηεηι άχάχεχι, ηί βαΐ βτιηχοτ Ιιιεε $εη-

ιεηιχα. Εχ». χχ , 21 , βεΗρΙιιιη βδΐ, ήλθεν είς τδν

γνδφον, νεηϊΐ αά εαϋφηειη, εΐ ο.ιρ. 19, 9: έν στύλω

νεφέλης, ϊιι εοΐιιηηια ηηοϊι, ιιΐιί ΥαΙββΙ:» ΕβΙ. ϊη εαΐί-

αίηε ηνίίί». ϋίεΐίο ΙΚΙιι-^α , ιι«ια υΐίΐιιι· Ιιοε Ιοεο,

νβΓίίΐιΐΓ ΙΓιε 3 ΕΧΧ, νεφέλη, ει Εχοάι χιν, 2Τ) ,

γνόφος. Ει ΝίΓκυβ 4»0(1 β«ι εβρ. χχιν, 16: Έχ

μέσου νεφέλης, νυΙ^3ΐ3 Γ6(1(1ΊΙ, .άε τηεάχο εαΙϊαχηχ$.

0οί. 579 Α. Ώεα» ίιιοα. δοΓίρδβΓβΙ ΤεηρβζιιπΙ.

ϋΰεΐιιηι ΙχιΙια ύεζιιρετ : ιιβο 3ΐίΙβΓ 105. V. έσάλπισεν

ό ούρανδς άνωθεν, 31 ίιι 6X61180 ΙίΙΐΓ. ρ. 40, $ίε 6Γ3(,

14, έσάλπισεν όθεδς άνωθεν ςυχ ρΓορίυβ 3ί·Γβι1υηΙ

3ΐΙ ΖβεΙιαπ» νβΓίια ε. ιχ, Η, ΚαΙ Κύριος 6 θεδς έν

σάλπιγγι σαλπιεϊ, εί Οοηιίηηί 1)ειι% ίη 1ηί>α

εαηεί. (Λ. β(Ϊ3Πι ρββίιιιί χνιι, Μ, νβΙ ΕεεΙεδϊββιϊεϊ

Χίνι, 21 , Έ6ρ6ντησεν έξ ούρανοϋ ό Κύριος. ΙηΙοηχίΛΐ

άε εοείο Ι)οιηιηιιι.

Ιόϊά. Β. ΟυΙιιηιηα; αιιτεα;. Ιη ηΐ8. V. βίε ίηΙβΓρυη-

^ε!)3ηΙυΓ 1813, στύλοι χρύσεοι ^άσεσιν άργυραϊς έρη-

ρισμένοι , χαί χεφαλαϊς ωσαύτως άργυραΐς έπιπρέ-

ποντες πάλιν έτεροι , ϋοίυιηηα· αιιτεα (ιααίϋιιι ατρεη-

Ιεϊί ϊηΐιαζτεηΐεζ, αχιοε εαρίΐα ρατίΐετ ατί/εηΐεα εοηάεεο-

ταηΐ, Υβΐ ηιια; εαρίΐίουι ρατίΐετ αταεηιεϊι ιχιηΐ ϊηιϊ-

αηε$ : αΐϊα; τιιτιιΐί εοΐιιιηηα'. ΤβιηβΙδί, υΐ νβπιηι Γα(«3Γ,

ηοικΙυιηηοΙιίβοεειίΓΓίΙίη ΙιαεϋβδεΓΪριίοηβΙβοβΓηβευΙϊ

εθ1ΐΙΙΙΙΙ13 3ΙΙΓ63 011111 Οβρίΐβ 30 Ι)3δί 3ΓΚβΙ1(βίδ, 301 3Γ-

Κβηΐ63 οιιπι εαρίΐβ 3ε οαβί ΧΓβίδ. Ηβοββ ιιυίιίεπι

Εχοάι χχνι, 21, βάσεις αύτών άργυράς, Η3868 63πιηι

3Γ£6πΐ63δ, (|ΐΐ38 βηίπι (30υΙ»$ ΥιιΙ{{3ΐ3 1>3ΐί. στύλους,

οοΙιιηιιΐ38 νοεβηΐ δ^ρΐιια^ϊηία, εί πΐΓβιΐδ Εχο. χχνι,

32, ίη νυΙ^3ΐ3 Ιοςίηιιΐδ : (^ηαίιιοτ οοΐατηηκ άεαιιταΐα

εαρϊία ΙιαΟίοαηι αιιτεα, ει οα$έ$ ατφεηιεαε. Ιίοιιι Αρυιΐ

ΕΧΧ : Έπι τεσσάρων στύλων άσήπτων κεχρυσωμέ-

νων^ρυσίψ, κα\ αϊ κεφαλίδες αυτών χρυσαϊ κα\ βάσεις

αύτων άργυραϊ. 5ιιρ«ι· ψιαίνοτ ευίχιηιηαι χηιρηίή-

ΰί!ε$ ύεαιιταΐαζ αητο , ει εαρίΐηία εοτιιηι αιιτεα , ει

ίιαϊβί εατνιη ατςεηΐεαι. Αίςυε Ιι% δΐιηΐ Γογ1388Ϊ8 εο-

Ιηιηηχ ςυ»8 ηοη κεχρυσωμένους στύλους (Ι63ΙΙΓ3138,

8βο" χρυσούς, 3υτΒ»δ 3ρρε1ΐ3ΐ. διιιιΐ ρΓα·ΙβΓ63 Εχοιίί

χχνι, 27, 3ΐίχ οοΐυιηιι»! ςιιχ 1)3808 *Γ638 1ΐ3υεηΙ,

86(1 03ρίΐ3 3ΙΙΓ63, ΠΟΠ 36Γ68, ΟΙΟ. XXVII, 17, ΟθΙΐΙΙΙ)η3ΐ

3ΐΓίί 03$ίΙ)ϋ8 «Γιβίβ βυηΙ ίηιροδίιχ, βεϋ ο:ιρίιί1)υ$

3Γ(;βηΐεί8, ηοη 3?ΓβΪ5 ϋοοοι-31»;.

0οί. 579 ϋ. Ρτίυτί ρατί. ΙιιΙοτρΓΡδ β(1ϊ<ΙβΓ3ΐ, Ρτχυη

ραχιΐ ιαηείαεταηΐ ; οεειιΐΐαι νετο ρατί'ι αία,ηε τεεοηά'ιίαι

8αηεία *αηεΙοτχιηι. Ρπογ ρ3Γ$ Ι3υοηΐ3θυ1ί (ϋείιιιι* 3

δορΙιι:ι§ϊηΐ3 τδ άγιον, ββηείιιιη 3 Υϋ1§3ΐ3 ΙλΊ. ιαη-

εΐηαήηηι, ΕχοιΙι χχνι , 55, ροδίβποι· νβΓο τδ "Αγιον

των άγιων, δ3ηοΙυηι δ3ΐιο(οηιιη , βί ίΐ3 \Όι·3ΐυΓ ίη

ΡβηΙ^ίβυεΙιο : 31 ΙίΙ). III. Βε^ηιη νιιι, 6:Είσφέρουσιν

ο! ιερείς τήν κιδωτον εις τδν τδποναϋτης εις τά "Αγι*

των άγίων · ΙιφτιιηΙ %α%ετάο(ε% ατίαηι χη Ιοεηηι

αιιηηχ, χη ϋαηεία ιαηείοτχιιη. υίπιίικμιβ νοχ ΙΙβΙιι-χα

ϋοάεεη χ\υ» ββηοΐυπι, νβΙ δαηοΓιΐΒίοηι 8ίςιιίΙίε;ιΐ

νεΓίίΙιΐΓ τδ άγιον, νοί τά "Αγια, ίΐβπιφιβ Π. ΡβγβΙϊ-

ροιη. ιν, 22, ει ίη ΕρίδΙ. 3(1 ΗεϋΓηΐΟδ ίϋοίιοο Ιε^ί-

ηιυβ, ο. ιχ. 3, Ή λεγομένη "Αγια τών άγίων, ηκυά

άχεϊίχιτ 8αηεΙα ιαηείοτιιιη. ΥιιΙϋ»ΐ3 κ.ιηοΙιιαΓίιιιιι ϋΐι-

(|ΐΐ3ηοΌ ΛϊχίΙ, ει Ρββίιϊηιιβ εχ 1ΙβΙ)Γα:ο, δβικίυοι οι

δαιιειυηι $3ΐιεΐοηιηι ; 31 0<1υ3 ϊιιΙβΓρτββ υΐΓβιιιςιιε

αρρβΙΙβίϊοηβη, δί ροδβίΐ, ηοη (ΙοΙιοΙ εοηΓιιη·1οΓ6, νεί

υιυιη ρτο ;ιΙΙοι·:ι βυϋδΙίΐυεΓβ, νϊιΐβ ϊιιΓγ3 εοΙ. 587.

€οί. 582 0. ΡτορΙετεαηνοά.Ηχο Λΐιβταηΐ »Ι> ιιιΙογ-

ρΓ6ΐ3ΐίθΠ6, 0113! βΟΠϋβΙΐΙίΐΐηΙ 011111 ϋ8<)1132 (1θ06ΐ Αρο-

δίοΐιιβ 3(1 Ηβί)Γ;εοδ χ, 20 : Διά τοΰ παραπετάσματος,
τοϋτ' έστι της σαρχδ; αύτοϋ ■ Ρετ νείαπιεη , ϊά ε$ι,

αιτηεηι ιιιαηι. Ιΐ3(|ΐιβ ιιιβτιΐο 3(ΙιιιοιιεηΙ φΐκίαιιι ι|ϋ»-

(ΙηιρΙίϋειιι ίΠίΐη ηΐ3ΐ6ΓΪ3ΐη, βχ ηιιί νοίυιιι Ιβιιιρίί

εοηΐβχΊυιη επιΐ, ηιιαΙιιοΓ εΙβηιεη(3 (Ιθδίςιΐ3886. ΙΙι<·-

ΐ'οιινιηιΐδ ερίδΐ. 128 : Οιιαίιιοτ εοίοτει αά αιιαίιιοτ

εΐεηιεηια τεΙ'ετιιηιΐιτ, εχ ί/'"*"* «ηίΐ'βΓίβ ίηο$ϊ»ιχιιιΐ :

^{/ΜΙΜ Ιεττικ άεριιίαίιιτ, φιία εχ Ιεττα ιβαιύΐιιτ ; ριΐΓ-

ριιτα ιηατχ, ηιιία εχ ε)ιι$ ευείιίεοΐίι Ιχιιαχιιιτ; Ηι/αΓχη-

Ιΐηια αετί ρτορίετ ευΙοτί$ ϋίιηΊΙίίχιύχηεηι ; εοεειίί ϊι/ηϊ

εί ιεΐΐιετχ. Υιάβ ΟΓΪςβηειη ΙιοχηΊί. 15 »» Εχοάπηι.

ϋοΐ. 581 0. ί,ιιΙ^τ εταΐ. ΤηρβζιιηΙ. ΤαΙϊ$ «πια

εται ίοαηηεα, Ιαναιη Ίη Ιοτάαηε αά ραΊΐϊΐεηΐίαιη Ιιο-

ηιΐιιει. Ι53ρ1ίβηιυδ Ιοαιιιιϊβ ιϋοϊΐιπ· 1>3ρΐίδιιιυ8 ροκηί-

ΙβηΙϊχ, (Η (ϋβΙίη^υηΙϋΓ 3 Ιιηριίβιηο ΟΙΐΓΪδΙί, ηιιί (ίί-

ΟΙΙΙΙί ΙίβρΙίδΙΙΙΜδ 3<ΙθρΙίθ1ΐίδ. Ι!38ΪΙίΐΙ8 ΐ 11 0\ΙΐΟΓ[3|ίθΙ\β

3ΐ| 1)3ρ1ίδΐιιιιηι : Ιωάννης έκήρυισε βάπτισμα μετα

νοίας, χα\ έξεπορεύετο πρδς αύτδν πάσα ή Ιουδαία.
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Κύριος κηρύσσει βάπτισμα υίοΟειίας, καΐ τίς των

είς αύτδν ήλπικδτωνούχ ΰπακούσεται ; Εκείνο είσαγω-

γικδν τδ βάπτισμα, τούτο τελειιοτικόν Ιοαηη. οαρίΐ-

«ιηυηι ριαηίΐεηΐίιν ρταάκαΰαΐ, ει αάεηιη Ιιιάκα οχηηί»

αεεεάεοαί. Ι)οτηϊηη$ οορίίαηιιτη αάορίίοηίι βΐίοτιιηι

ρταάίεαΐ; ηιιίι ΐαίιιιτ εοτιιιη ηιιί $ρεταιιΙ ίη βνηι, ηοη

ούεάίειΐ ΙηϊΙίαΙοτϊαηι εται ίΙΙιιά όαριπηια, ηοε νετο

ρετ\εαοτ\ιιχη. ίοαη. ΟίΓροδΙοιιιυδ Λοιη. 1. ϊιι ΜαίΐΙι.

Διίξας, δτι τδ έαυτοϋ οϋοέν πλέον έχει τοϋ πρδς μετά-
νοιαν αύτοϋς άγαγεϊν ■ οϋ γάρ εΐπεν ϋδατι άφέσεως,

άλλά μετανοίας τίθησι, και τδ αύτοϋ, τι) της άφατου δω

ρεάς γέμον - ΙΙΙιί «κιιιη ηίηΐΐ αιηρίίια ί/ϋίαι/ιιακι ηαοετε

ηιοιίί/Γαΐ'ίΙ , φκαιη «Ι «ο» άχιεετεί αά ριεηίΐεηΐίαιιι ;

νοπ βηι'ιη ιίίχϊί ι'η «(/«α γ«»ιϊ**ιοβ/ι, έεά ρα-ηίΐεηΐία; ;

Ιιιιη άειηαηι ροηίΐ ειίαηχ Οιτίειί οαρίίίηια ίηεβΌΰίίίιιιη

άοηοτνιη ΙώεταίίΙαΙε ειιηιηίαΐηηι.

Ιύιά. ΑιιΙκα νετο αηχ. 1·ε£Ϊ8δε νΜβΙυτ Τι·3ρβζιιη-

Ιίυβ, τάς δέ αύλάς, ιΐϋΐη νβιΐίΐ, Αιτία νετο ηηιε ίη-

ίετ »ε εοτηρίϊεαία, δίε Εχοάι χχνιι,9:ΚαΙ ποιήσεις

αύλήν τή σκηνή ; Εί (αάει αίτίηηι ΙαοετηαεχιΙο ; βειΐ

ϊιι εχευδο εί ιιΐδ. V. βΓ3ΐ, τάς δέ αύλαίας, αϊ διά τής

μετ' άλλήλων συμβολής την σκηνήν. ΑΙΙυϋίΙ 3(1 ίΙΙυιϊ

Εχοάϊ χχνι, 3 : ΚαΙ πέντε αύλαΐαι έσονται έξ άλλή

λων συνεχόμενοι, ή έτέρα έξ έτέρας* Ει ααΐηηνε αν

ίατα ετιιηΐ ηιιιίαο εοη)ΐιηεΐα, αΐιεταηι εχ αΐιβτο , 61 ν,

5, κατά συμβολήν της δευτέρας , )*χ(α εοριιίαΐίοηειη

ιιεαιηάβ. Αη1%3 εαηι Λιιςιΐδΐίιιο ΰιΐινεΐ. ι'η Εχοάιιιη

ηοΐυίιιιιΐδ ϋίεεΓβ, ηιιβιιι εοιΊίηβδ , ηΐ Ιιβϋβΐ ειΐίιίο

Αη1υβΓρίαη3 εχ ΥυΙ^ΐβ 1.31. <|υο<1 βριιά ϋβίοηβηι βΐ

ΡΙίη'ιαιη , εί δίηιίΐεδ βυεΙΟΓβδ ί.3ΐΐηοδ εοιίϊηκ ρι·ο-

ρΠβ ν383 ρίυΐη1)«3 ρΟΐϊυδ δΟΙίεΐΐΙ, νβΙ 33Γ83, νεί

εΐίβπι Ιπροα»» ςιιβιη νβΐβ 3υΙ Ι3ρεΐ38. ΙηνβΙυβΓβΙ

Ιαηιβη Ιιίε υ$ιΐ8 νοείδ]3ΐυ ϊικίβ 3 ΙειιψΟΓε Αιΐ£υ&ΐίηί,

ευ]αδ Ιιαβο νειΊ)3 βυηΐ, η,υθβδί. 174 ι'η Εχοάιιιη : Αυ

λαίας ηαα$ Οηκει αρρείίαηί , ί,αΐίηί αχιίαία ρετίιϊοεηΐ,

ααα} εοτίίηα» νηίαο νοεαηΐ. Νοη ετρο άεοειη αΐηα /ϊ«η'

;ιΐί«ίί, (.ίεκΐ αιιίάαηχ ηεαϋαεηίει ίιπετρτεΐαΐί ίιιηι : ηοη

εηίιη ακ'αι, ιεά ηηΙα·α$ άίχίΐ. ΥβΓυιη Ιιχο ροκίΓειιια

Οιτβεβ ροΐίιιβ δΟΓίϋοικΙα βυηΐ : ηοη εηίαι αύλάς, ϊβϋ

αύλαίας. ΙιιΙβΓριββ Οΐ'Ϊ£ειιί$ ήοηιϊΐ. 9 ίη Εχοάιιιη ϊη

ηοε ευιη ΤΓβρί'ζυιιΐίο Ι»ρ$υ8 εβί.

€οΙ. 387 Α. ϋηχ εατηειη. Ηβ?ε οπιί&βΓίΙ ίπΙεΓρίΌδ,

ηυί(ιιΐ9 κοηιηι ('οιιΙίπηαΙυΓ κηίβηΐϊ· ηυί Ιοουυι ϋ-

Ιιιηι Αροκίοϋ 1 Οογ. ιχ, 27, ηοη βϋιεΓ εχροηίΐιιΐ εί

Ιΐ3ηε ίρ$3ΐη εοΓροιΊβ ηιβεεΓαιίοηειιι ίΐΐϊβ 8υ3(ΙεΓβ

εοηΐεηιΐιιηΐ. Ναιιι ίη ηυίΙ)υ$ϋ3ΐιι εχειιιρίβπϋυβ νβ-

Ιϋβΐίβ Ιε^ίΐιΐΓ, ύποπιέζω μου τδ σώμα, (ΙεΓβίΊιιιη ορ-

ρηιιιο εοΓρυδ ιιιβυιη, ίη βΐίίβ ύποπιάζω, Ιίνίιΐυιη

ιβιΐιΐο. ίίειί εί βρικί Οεηιειιίεηι 3 ϋΐτοηχαΐηηι, 61

βρυιΐ (ΪΓε^οΓ. Ναικιιιζ. οταΐ. εοηίτα Εαιιοηιΐαηοι, 61

ίοάΐι. Οιΐ)'80$ι. ηυδίηιιη ΙιοηιίΙ. 6 αά ΑηιϊοεΙιεηυ*

Ιε^ίΐιιΐ', ϋποπιέζω, ρ». 96 εϋίΐ. ΙΙοτεΙΙ. Τους ίδρωτας

της άρετής υπομένοντες, κατά τδν Παύλου λόγον, ύπο-

πιέζο>/τες τδ σώμα κα\ δουλαγωγοϋντες· 8ηάο>εί »ι>-

Ι«(ι'ι ίη»1ίηειι1ΰ$ &εο\ιηάιιιη Ι'αηϊηηι εοτριι» εα&Ιίί/αη-

Ιε$, ει ϊιι ΚΓνίΐιιΙειη τΰάίααιιε». ΟιΊ^βηβδ άβ Ιιϊβ ίρβίβ

εβρταΓυιη ρίΐίβ ει ύν^κο. λοιη. 13 ίη Εχοά. : Μαοετο

εοιριΐί ηιεαηι , ει ίη ίΐ'τνίΐνίειη &υί>ίίάυ. 8ίε εταο «8<

οβει τε ει ΰι/απηι τείοτίαβι, εατηεηι αύιιϊηεηιία, υίαίΐίί»

ει ηιεάίιαίίοιιαιιι Ιαοοτε εοηβεετβ : οβετνηΐυΐ εί ρίίί

εαρι ατν,ιη. Ρίίια νετο ιρεοίε» ε»1 εηιοτίηα εχ$αηαιιί$

ει εχαηίηιίί. ΙΙαηε ηηΐ ο/Γετί ο$Ιεηάίί ίη ίε $ειΐ6ΐιιη

ρεεεαίϊ )αιη πιντιηηιη.

Ιοίά. Β. 8ιιΙ>ηεηΙα. ΤΓ3ρεζαηΙ. ει1ϊϋεΓ3ΐ, ϊιι α«ο

««ι Ιιιηίεα εί ρεείοταΐε. λίοχ ύποδύτης, ΓερεΓίΐυΓ

Κχοιίί χχνιιι, 51 : Και ποιήσεις ύποδύτην ποδήρη

δλον ύακίνθινον Ει (ααα Ιαηϊοαυι Ιαΐατειη Ιοίαηι

Ιιυαείηΐηίηαιη, ςιιηιιι ει ποδήρη βοΐυιη βρρεΙΙβνίι ευ-

ϋ«ιιι ΐ'ίίριΐε ν. 4. 0ιΐ3ΐη 3υΐειιι Ιιίε Οιν^υΓίιιβ νοεβΐ

ϊπενδύτην ίη Εχοϋο ρυΐο ϋεΐ έπωμίδα 3ΐΙεΓ3ΐιι

νεβίειη ροιιΐίΓιείβ, $Ίνε ερίιοιί. Ναηι 11ίβΓοιι>ηιυδ

ΙβδΙαΙιΐΓ Αΐ|υίΙ;ιιιι ει ΤΐιεοοΌΐίοηεηι βρρεΙΙββδε έπέν-

δυμα, <]υυι1 1.ΧΧ (ΙίχεηιιιΙ έπωμίδα, ανρετίινιηεταίε,

»Λΐ1 εοΓΓίυεικΙιιβ 681 Ιοοιι» εχ εοϋ'ΐϋίυιιβ ιηαηυδπ ί-

ρΐίδ, ιριοδ νί(1ίιηυδ, ει οίΐανίιιιιΐδ ίη Νοιίβ αά Κρί-

Μοίίδ Ιΐίεΐ'υιινιιιί βρίβΐ. 128 : 8ερΐηβαχηΙα έπωμίδα,

ίά εβί, ίηρετίιαηιεταιε αρρείίαηί, ΑανίΙα έπένδυμα. ιά

β«ί βιιρετυείΐνηεηίαιη, ηοι ερίιόά $νο ροηίιηη» ηοηιίηβ.

ΤΙιεοΐΐοΓείυδ ((υοο,υε ίη I. Ραι-βΙίροιηειι. ει βΐίηί

ηιοιιεί Α(|ΐιίΐ3ΐιι νεηίβδε, τδ έφούδ έπένδυμα. ΕβιΙειη

νοχ ΓερβπΙιιτ οι βριιΟ ευηιϋειιι ΗίβΓοηνιιιυηι ερίδΐ.

30, υ 1)ϊ ρβΓμβΓηιη Ιιιηίο;« ιηΓβποπ 3β 13Ι.1ΓΙ ΐΓίΙιυί-

ΙϋΓ, (]ΐιχ ροΐίυδ ένδυμα δίηιρίίείΐεΐ' εβι (ΙίίοηϋΗ,

ςυίηιούΓβηι βχ ίίδάειιι εοϋίείϋυδ ίια ΓεδΙίΐυειιαΊι»

εδί Ιοεοβ ϊ I Ιο, ηηοά χείΐίεεί ένδυμα, ει ηηοά ΙΙεύταο

$ετηιοιιε νοεαιητ ΜαΗ ίΐιΰίετίυτειη Ιηηίεαιη, έπένδυμα

νετο, ίά ε$ι, έπωμίς, ηηοά ΙΙεόταίεε άίείιατ ερίιοά ,

«κρβπΊΐί ραΙΙίηιη $ίαηί/ίεεΙ. Οβηιεηδ άειηιιιη ΛΙ<>χαιι·

ο"Γίη. 5 8ιτοηηΐ. ρ. 255 ειΐίΐ. ΠοΓβίΚ. : ΦασΙ δ£ χΑ

τδ ένδυμα τδν ττοδήρη τήν κατά σάρκα προφητεύειν

οϊκονομίαν ΑίαηΙ αιιίετη ίιιάιιιιιβηΐιιιη,νειίετη,ίηηααιιι,

ΙαΙατεηι, ρτα'άϊεετε εατηίι νηεερίω άηρνηιαίίοηεηι.

ΗίβΓΟίινιιιιΐδ ίϋίιίειιι ύποδύτην νεπίΐ, ειιοηαιίαηι ,

ερίβΐ. 81-ίΙίεεΐ 128, ςυεηι Ιιίε δεευΐί δΐιηιηβ , ροιεδί

ει Ιυηίε3 βυυΐεΓίοΓ, δίνε ί ιι Γβιίοτ βρρεΙΙϋπ.

Ιοίά. Ει νίΙΙα. ΙηΙειρΓΡδ, ει Ιίατα εαηι Ιαηιίηα ια-

ρετ εαιη. Αΐιριι (ΙίδΙίιι^ιιβπιΙα 681 νϊΐΐ3 Ιινηείηΐηίιι»

ι ΙΪ3Π, βία,υίϋει» Ιΐ'κίιιιιΐδ Εχοιίΐ χχνιιι. 37, ριχείρί

άα Ι3ΐηίιΐ3 3ϋΓε3 : ίίααΰί(αηε εαηι νίιία ΗυαείηΐΙιϊηα,

ει ετίΐ $αρετ Ιίατατη. 113 ηυίϋοιιι ΥαΙ^Ι;» ΕβΙ. , 3(

1.ΧΧ : Και έπιθήσεις τδ πέταλον έπ*. υακίνθου κε-
κλωσμένης, καΐ έσται 'επί της μίτρας ■ Εί ίηιμυηεί

Ιαιηίηαιη ιαρετ ΙιυααηΐΙιηιη Ιοτίαηι, είετίΐ ινρετ ηιϊ-

Ιταιη. Ιΐχηυβ ηιιιυιη 83ηβ νίιίεΐ'ί ροΐβδί (|110(1 εδί

&ρ\\Α ΤΙιεο(ΙθΓεΙυιη ηηοαί. 60 ίη Εχοάιιιη οηρϊΐί ίηι-

ρυδίΐ.ιιη Γιιίδδβ κίδαριν, ίϋ εβί ίηΐιιίαιιι, ςικβ ϋΦΐυιιι

Γβρι«8βηΐ3ΐ)αΐ , ει ίιοηίειιι ΐβχίβΜ ταινίαν, ηυ*ηι

δ[-ρΙυ3ςίηΐ3 ηιίΐΓβηι βρρβΙΙβνεηιηΙ : δί<ριί(1ειιι Ηε-

1)Γ»33 ϋίε)ίο>ρΧ3 5ερΙυ;ΐ(;ίιιΐ3 ίη ΕχοιΙο ηυηο κίδαρις

ηυηε μίτρα νειΊίιυΓ, ηυδίριηιιι ταινία νίιία , αϊ Γ.ί-

όβΐ'ίδ ηοη εδί νια», 8ε·1 Γενίηείιΐδ Ιΰειιίβ νίΐϋιτβ γο-

Ιιιηϋϋδ ρίίεοΐυδ, Ηίβιοηνηιιΐδ ερίδΐ. 28 : ΟιιαιΊιιιιι

αβηιι» ειΐ-νεχίίηιεηιί τοίηιιάιιιη ρίΐεοΐαηχ αααιί »ρηα·τα

ηιεάία ΜΙ άπίια, εί ραη ιιηα ροηαίιιτ ίη εαρίΐε : ηυο

Οταιεί ει ηο»Ιτί τιάραν, ηοηηιιΐίί ααίετηιη νοεαηί.

Ρογγο ίιίειιι Ηίεΐ'οηνιηυδ ίυίο'βιη ϋοεεί ίη ίρδο Ρ»»

Ιίοηαΐί Γιιίδδε δήλωσιν, \Α βδΐ ιιΐ3ΐιίΓεδΐ3ΐϊοιιειιι, ηιΐ3·α

ΓυΓίβδδε Τι·;ιρβΛΐιιΠίαί ίηάίείιιηι^τΙΛ,ηοη μάίείαιη,

βεά ΟτερυΓίαβ ηυδίεΓ ταινίαν, νίΐΐ3ΐιι, Ιιίε αρμβΙΙαΙ

ιοίυιιι ίρβυιη Κ3ΐει°υηι δίνε είιΙβΓίιη υι αηίβα, ευΙ.

319 Ο.

ΟΌ/. 394 Α. Αΐηιιε εχ οτε. Εχρυηχίηηι$, ηυχ 3^ε-

εβΓ3ΐ ίηΙκΓρΓεδ, οιι ιιι ϊιι Οΐϋεεο κειίδυδ εοπιιη ιιοιι

ίιινειιΪΓεΙυΓ, Οηιηι'« εηϊιη ε'ιτεα ίίηιαίαοτα εττοτ β

ΐ'ίια Ιιοιιιίηιιιη αοΙαΙη$ είί , ηεε αιηρίίη» ηοιίτοτηηι

ρτίηείρνηι ρίεΐαΐβ α ρίο ετεάεηΐΐαηι οτε άεύίΐιΐ! , φιχ

ΟιτίιΙίαηα \τεΐί ΙαηάαΙίαίιηα ρτο(εεαίοηε ίηιρϊεΐαΐί

ίετνίβηΐία ΐάοΙοταιη ΙεηιρΙα άείενεηιιιΐ. Μνδίίεβ εχρο-

ηίι Ιιοε Ιοεο Οιε^οι ίαδ ίΐίικί Εχοιίί χχχιι, 20 : νί-

ΙχιΙιιτη εοηιτίνίΐ Η&ηιιβ αά ριιΐνετειη, αηεηχ ιραηίΐ ι'η

αοηα<η ει άεάχι εχ εο ροίαιιι βίϋί ΙαταεΙ.

Ιΰίά. Ο. 8ϊ ααίι ε$ι. Ιια ςυίιίεπι Υυΐ£3ΐ3 Ε»1· βε<1

&ά νεΓΟϋιιι β Ογχοο, ε&βεΐ, 5ϊ αιιί$ αά ϋοηιίηηιη ,

τεηίαΐ αά τηε. Ιη ΟοηιρΙυίβηβϊ ει ΡΙβηΐίηίβηβ εύί-

Ιίοιιε,εΓτις πρδς Κυρίου. ^>ί αιιίί α ϋυηήηο; 31 ϊιι

Υ3ΐίε3ΐΐ3 εί ΒΐδίΙίεηβί, ιιΐ ΙιιιίιβΙ ΟΓεςοι-ίιΐδ οιυίδββ

εοη]υηεΙίοηε, τίς πρδς Κύριον; ηεεβΙίΐεΓ Αυ^ιΐδΐί-

ηιΐδ ίη ΙίϋΓΟ Εοειιΐίοη. άε Εχοάο : βκίϊ αά ϋοηιί-

ηκτη.'

ΟοΙ. 595 0. ΙηιρΙεΐίίΐί!. δΐε ηα* νειΊηιηι Πι3ΐυίηιιΐ8,

(|ϋ3ΐη ευιιι ΤΓβρεζιιηΐίο, εοηίείταιϊι» ηιαην» νε$1τα&,

υι 113061 είοιη νυΙ^3ΐ3, Εχο<Ιί χχχιι, 29 εχ Ηεϋΐ'χο :

ηεε αϋιιϋ δηιιβΐ νεΓίιυιη Ι1εΙ)Γ3ίευηι, ο,ηοά ιιοηηυη-

ςιιαηι 3 ΕΧΧ νβΓίίΐΗΐ- πληρούν, ιιΐ II Ρ»Γ»Ιίροιιι.

χχιχ, 51, υΐιί εΐίβπι Υυ1@3ΐ:ι, ΙηφΙβ$ιί$ Μαιιικ ν<χΙτιι&,

ηοιιηυιια,ιιοπι τελειοϋν, ιιΐ Εχοιίί χχιχ, 10 : Τελειώσεις

τάς χείρας Ααρών €οιιιεεταϋ& ηιαηιι» Αατοιιίί, V ι· I—

^313, ΙηίιίαΙ>ί$. δεό ΙΙεΙ>Γ3ίδπιιΐδ ε Ογ*οο ίιιίεΐ'ρΐ'ε·

Ι3ΐιΐί εοηδθΓν3ΐΐ(1υδ Γυίι, (ΐαο«1 ει Γεείι ΗίβΓθηγιιιιΐ8

(Ιιιηι δεηρΙιΐΓ3πι δεειιικίιιιιι ΙιΧΧ είΐβΐ ΕρίβΙ. αά

Οεταηΐίί ρΙίαΛ : 1ιιιρΙε&ιί& Ιιοάίε ιιιαηΗΐ νε$ΐτα& Οο-

ηιίηο.

6ΌΙ. 597 Α. Ναιη «ί τετιιηι. ΙΙϊτο βάΊΙίπηίϊ ΐηΙβΓ-

ρΓεΐ3ΐίοηί , (ΐιιίΙ)ΐΐ3 αΙΙυιΙίι Η(Ι ίΐΐυιη Ρβυΐί Ιοευιυ
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II ΟοηηΙη. ιιι , 3, 8εά ίη ΙαοιιΙίι εοτάίί εατηαΐίοια,

«ι I Οοπηίη. ιι, 10, 8ρίπΊ»5 οηιηία ζετηίαΐητ, ειίαηι

ρτοξιιηάα ΰεί. ΡοβΙ ρβιιεβ βυρρίβνίπΐϋβ ςυοιΐ άεετΜ

ϊη εχειιβο ρ:ΐβ. 125 εϋίΐ Β3ρ1ιεΙεη£. έπεί δε προσέ

θεσε της άμαρτίας ό ήχος , βΐ ρΓΟ έξ οίνου αρχόντων

«ηιεηϋβνίιιιιΐδ, ές οίνου άδόντωνεχ εοά. ηΐ8. Υ. ςαο-

ιηοϋο εΐίβιη Ιε£ίδδε νίάεΐηι· ίηΐεΓρκδ. Ροΐυϊΐ Ιβιβεη

βΙΙβΓ» ΙεοΙίο ΓβΙίηβΓΪ, (ίΐηςυ»ιιι εχ ίρβο Ιεχία Ειοά'ι

χχχιι, 17 :Φωνήν έξαρχόντων οίνου εγώ άκούω* ¥ο-

αιη ρηεείηειιΐίηιη νίηπηι εαο αχιάχο. ΕδΙ βηϊιιι νβΓ-
1>ιιηι ηιιΐδίεοΓυπι. έςάρχειν, υΐ 1 Κββ. χχιχ, 5 : Τφ

έξήρχον εν χοροί» ■ ϋαί εχοτάίεοαηΐιιτ νβΐ ρτχείηε-

4>αηΙ ίη εΗοήι, ίΐ3 υΐ Οη%οτ\ο δίΐ, έξ οίνου άρχειν

ϊιίεηι <}ϋθ(1 έξάρχειν οίνου, ΥυΙβιιια άίχίΐ, Υυοβιη

ίαηίαηΐίηιη εαο αιιάίο.

£οΙ. 402 Α. Αά ηια]οτα εοηζητααί. ΙΗ 3ρρ.ΐΓβαΙ,

ςιιο βίηΐ ϊδία ΓβΓβΐ'βηϋα , ηοη βδΐ αυδίίηεηύυιη ϋύ

ίρβίδ ΑροδΙοΓι νβΓίιϊδ, άειίάετίο ίπχριιΗα α&β αά εα

ηη<Β ρήοτα ιιιηΐ, εχίεηάαι, ηΐ αίΐ Αρο»ΙοΙ*ι, ει ίβιη-

ρετ αά αΐΐίοτα ρετνοΐεΐ. ΡΙιίΙίρρεηδ. ιιι, 14, τοις δέ

Εμπροσθεν επεκτεινόμενος, αά εα νετο αηκ $ιιηι

ρήοτα εχΙεηάεη$ ηιείρζαιη.

0οί. 405 Ο. 8εά βιιείααη». ίοειίδ εδί Ερίιεβ. ιν,

14 , κλυόωνιζόμενοι και περιφερόμενοι παντί άνέμω

της διδασκαλίας , (Ιαείιιβηιεβ, 61 είΓεϋηιίεπιηυι-

οιιιηί νβηΐο οΌεΙπη». Τι-ϋρβζυηΐ. δοπρββιαΐ : $εά

ιηοοίίίι αίφιε βαείααηζ ευαίΐαΙίοηίΙ>ιι$ νατϋ* ορρτεζ-

$«ί εί οοηηααιιαίιΐί ί$ ηαηαυαχη, εΐε.

ϋοΐ. 407 Ο. Ηοε «»1 ρο«( ϋοτηίηηηι. Ηίδ Ιπιηοαια

βτ*1 Ιιχε ρετίοάιΐδ, ιιι ςιι» βΐ Ιοευηι ίΙΙιιιιι ίιι Οπεεο

βιιιοηϋ:ινίιιιυ8 βχ ιηί. V., Ισόν έστι τω κατόπιν αύτδν

τοϋ θίοϋ είναι. 1·6£Ϊ8 ρι-χεβρίιιιη ίϊδίϊβιη νεΓΟίδ ευιι-

οϊρϊΙιΐΓ αριιιΐ ί.ΧΧ. Οριιίετοη. χιυ, 4 . Όπίσω Κυρίου

τοϋ θεοϋ ΰμών πορεύισθε - ΡοβΙ ΰυηιίηαηι Οεηηι

νεαίΓΗΜ ιηηϋηίαίε, ςηοϋ νιιΐξβΐϋ 1,31. ϋυηιίηιιηι Ι)εαηι

νειίτηιη ζεηηίηιίηί. Ρογγο Ιιίηο βΐίαιιι νίάβτϊ ροΐεδί

δΐιαιη ίΙΙυϋ 1ι»ιΐδΪ55β ρΐ'χεερίυιη ρΐιίίοδορίιιΐδ , <1β

ΐ{ΐιο ΟΙβηιβηβ ΑΙβχαηϋ. 2 &γομ. ρ. 168 : 'Ο Αβραάμ

έπορεύθη καθάπερ έλάλησεν αύτω 4 Κύριος. Έντεύ-

βεν άρυσάμενόςτις τώνπαρ' "Ελλησι σοφών, τδ, "Επου

θεώ, άπεφθέγζατο* ΑΰταΙίιΐιη αιηοιιίανίΐ $ίαιΙ ίοοηίηί

€!ί εί ϋοιηίιΐΗ». 6'ιιηι Ιιίηΰ Ιιαηιϊιιεί ηηϊάαιη εχ Οην-

εοηιηι κφίεηΐίΰχιι , ϊΙΙιιά άϊεΐαηι ρτοιιιΐίΐ , ϋεαηι $ε-

ααετε. ΟϊιαίαΓ ίιι βασιιΐβιιι ββαΐΐΐιϋ&ιιι Ιικ Ιοαι*

ΠβυΐβΓοηοιιιϋ 4 8ιγοπ«. ρ. 253, ββιΐ αΙ> ίιιΐοΓρΓβΐβ

δοΓίρΙυΐ'Χ οαριιΐ ιιυΐαίιιιη ηοιι ββΐ : Ακόλουθοι δ'

οΐμαι και θεραπευτα'ι Θεού πάντες οΐ ένάρετοι * 8ηηί

ΒΗίειη , Μ ορχηοτ, 0« »εααΐοτε» εί οαΐίοτεί οηιηει ,

ααί νίηιιΐε ««ιιΐ ρτωύϊιϊ.

ΟοΙ. 410 ϋ. 1'ηί/ιΐΓβί. Ι,βζβυοίυτ 3η1β» : ΜίΙνοί

εαάανεήύιιι ρα*η, εΐρτεΐίο$Ί$ ιιηαιιεηΐίι ετηοή αίαηί.

Μίΐνιΐϋ ριυριίβ ΐκτϊνος 681 ϋτχείκ, γϋψ νυΐΐυτ :

:)1(|ΐιί Ηοο άβ νυΙΙυΓϋιυβ βΐϊαιυ π;ιγγ»1| ΟβιηβΠδ

ΑΊβχβικ]. II Ραάαα. εαρ. 8, βο» υη^υβηΐβ ιχΐίβδβ :

Μη λάθωμεν, ώσπερ οι γϋπες τά μΰρα βδελυττόμε-

νοι, ή οί κάνθαροι. Τούτους γάρ όοδίνω χρισθέντας

μύροι τελευτΐν λέγουσι * Νε [οτΐε ιίεκΙ ναΐΐατε* οί»

νιΐίΐαεηΙί$ αΰΐιοτνεαηιιιι, αηΐ «ιεκί ίεαναύεί : Ηοι εηίηι

Γοχαηιιη ηηααεηιο άεΐίΰιιΐοί ιηοτϊ χηφιίχιηΐ. Οιιί Ιοουβ

•όγιιιιι βεηΐβιιΐίκ $ιιΟΊ'3^3ΐυΐ', ςυί ηριιι) Ρΐίηίυιιι

ΙίΙ>. χι ΙΙηίοήκ εβρ. 53, βίε Ιβ^ιιηΐ, ναΐΐατει, ηιιϊ

αΐίο» οάοτεε αρρείαιιΐ, ιιπ^ιιεηΐο αηίάεη ηεεαηίατ,

καταΜ τυια. ΙιΙβιΐ) Αι·ί8ΐοιβΙβ8 ίη ιηηαΰϊΐϊο. αιααιί-

κα. ; ΤΙιβ(ψΙΐΓ38ΐυ3 Οε οάοήΙ)α$ ; ΡϋΙΙαιΙίυδ ίη ΥίΙα

ΟΙιτυιοίΐ. βΐ Ρ1ιιΐ3ΓεΙιιι$ ιιι Ιίϋ. εοηΐτα Ερίαιηιηι,

Μΰρα και θυμιάματα δυσχεραίνειν ώς κάνθαροι καϊ

γϋπες, κηανεηία εί ιν/βία» εαηΐΐιατοτνηι ει ναΐΐα-

>»ηι ηιοτε ανεηατί, ει ιιι ΟοηιρειιιΙίο ιΐβ 3ΐ>$υΓ(Ιί8

Βίοίεοπιιη 8ε3Γ3ΐ)εο8 αίΐ τδ μϋρον άπολιπεΐν, τά δ*

δυσώδη διώκειν : ηηααεηίί» ο»ιϊι$ϊ$ , ηΐ'ΐΐε οίεηΐϊα

ίίίίβΠ'.

€υΙ. 411 0. 8ρεάηιεη ακίεηχ. Α(Γ|6εΊιπυ5 Ϊ5ΐ3 νβΓϋϊδ

ίιιΐ£ΓρΓεΙί$, ςιιί βΐ πίε νκΠβΓΜΐ, «/««ημι ΐ'ίΓΟ αηάίεη$

ταιειηαηι εχ Ιίρηο ρεηάεηίεηι, ψι»&\ ηοε <1ε ϋοιιιίηο

ιιο8ΐΐΌ ^β<ιυ (:Ιιγϊ$ιο , :ιε ηοη ροιίυβ (Ιβ Ιββυ Μιινβ Ρ.

κίνε ^08ιι6 8ίι ίιιίεΙΙί^εηϋιιιιι. ΙΙίδΙυπϊ βχρΙΟΓβίοπιη)

Ιο«ίΐυΓ ΝαιηεΓΟΓ. νιιι, 24, ϋε βαη^ιιίιιε υνχ ο,υοιΐ

β8ΐ Ίη ΥηΙ^αΐΛ 1.31. ΟβιιΙιτοη. XXXII, 14. ;ιριι«Ι

ΚαΙ αΤμα σταφυλής ίπινον οίνον - ΙΙΐ »αηαιιϊηε>η πια:

ΙιϊοετεηΙ νϊηκηι.

ΟοΙ. 414 Α. Λαηι αιιϊ ροίίαηαηχ. Ηίΰ ηιιιΐία ετηηΐ

άνακόλουθα ϊη ϊηΐβΓρΓ6ΐ3ΐίοη6 ΤΓβρβζυηΙίϊ , ςα»

Γε$ΐίΐηίηιυ8 : 860* υβυβ Ι3ΐηβη Γυί( ειιιβηύβιίΟΓε α>-

ϋίεε βΓχεο ευηι ΒϋΓίρβϊΙ Ιαριϊ, ύοηοηιιη ρήναιίοηε

αε άυΐοή» ρετρε»$ϊοηε ίη άειεπο εοιιάεηιηεηΐητ, ψιι\>,\

68861, τώλιμώκα\ τώ χωρισμψ της τών αγαθών μΛ-

ουσίας, ηοιι ιιΐ Ιι.ιϋοΐ ειΐιΐίο Β:ιρΙιεΙ. ρ. 138, βΐ ιιι·.

V., τώ λιμώκα\ τών λογισμών της τών αγαθών. 113-

ςυβ 3ΐΐβΓ3 ΊεεΙίο ϊη 3ΐΐεΓ3 εο'ϊΐίοηβ ΟΓχεα επί >ιη-

ρΐεείβηιΐβ.

ΙΙιίά. Ναηι Ηϊε ακ'ιάεηχ. ΤΓ3ρβ7.υηιϋ ίΐιΙβΓρΓβΐ3(ίο-

ηβιιι ίΐ3 ϋοΓοπηαπιΐ Ινρομι αρΙιοι υ πι ίηευΓΪ3, υίβρυύ

βιιιη Ιε^εΓβΙυΓ : Εΐεηίηι ιιι ααετχί ηϊζίοήα, ιετρεηίί-

ύιι» ίριΐι (ιίΓρί* Μα εηρίάϊιαι ίηιηιίηϊΐιαΐ ; ιετρεηίει

αιιχρρε νειιειιοιο ηιοηχι Ιιοηιίηε» ίηναάεΐιαηΐ. δίηιίΐβιη

8ειιΐ6ΐιΙΪ3ΐη 1ΐ3ϋβ8 8ΐι1> Γιηβηι ρ3^ίηχ: Ή τών άτοπων

επιθυμία τοϋς θανατηφόρους δφεις εκ της γης επισπά-

ται ■ ΙΙΙιάίαηιηι τετιιηι ειιρΊάχια» εχ Ιεττα ηιοηίξετο*

ιετρεηίει ίιηιηίΙΙϊΐ.

€οΙ. 415. ϋοοεί ϊφίητ. ΑΙ) ίηΙεΓρΓείβ ηοε ιαηΐηια

εχρΓε88υιη 681 : ϋοοεί ίιμιηι- ηιεο ]ιιάΐεϊο πίι ηϊιιο-

ήα, βηεηι »ηρετάί'ύ, αίφιε ιιιρετοϊίε άεβιύιίοηεηι

>Ι« εάϊεετε. ΙιιϊεΙΙί^'ιΐ Ν)'88εηυ8, ϊηηιιίΐυ,ιιβ δΐιρρίί-

είυιη Οβίηβη, βοΓε ει Αοίι-οη, ςηοεί ικιπαΐυι ΛΉ-

Μβτοτ, χνι, 51, ϋϊτιιρία εκ ίεττα <υ6 ρεάϋα» εοτηηι.

€οΙ. 418. ΤαύετηαειιΙο αρρο». Προτίθησι τώ θυ-

σιαστηρίω. 8ίε 6Γ31 ίιι βχειιβο βΐ ιηδ. V. αηίε αΐίατε

ρο»ηίΐ, νεί $Ί ηιβΓιβ, προστίθησι , αρρο<υί( αΐΐατϊ.

ί.ε^ίιιιυ8 (3ΐιΐ6η Νυιιιειυιυιιι χ ν 1 1 , 4, νΪΓ£38 ηοη ίιι

βΐΐαη, 86(1 ίη Ι»οεπΐ3ευ1ο ρθ8ίΐ38 Γυϊδβε: Κα\ θήσεις

αύτάς -τ( οκηνή· Ει ροηει εαι ίη ΐαοετηαηιΐο. Αιιι-

1>Γ08. ίη Αροειιίαρ»., ε. 2 : Ιρια εΐίαιη νίταα ίη ΐα-

ύεηιαεηΐο βοτηίι, ηιιεενιιιε ρτοάκχίΐ : ηηία ίη ΐαοετ-

ηαεηΐο Εεάεύαι ραΐεα ΥεΙια ΤαΙαιηεηιιιηι βοτε%

ιρΊτίίαΙίηη ιεη$ηιιηι ρτοίηΐΐΐ. ΕβΙ εΓ^ο Ν>'88εηϊ μνη-

μονικδν άμάρτημα.

€οί. 419. (.'ίίΊιίι'Γίπ/ηιιι. ΤΓΛροζηηΙ., 1/ιι;«* εοη-

ιείεηΐία ειΐ ίιήιιχία. ΜβΙαίπιυδ ΥιιΙ^3ΐ3ΐ Ι,βΐίηχ νεΓυ»

ιΐ8υι-ρ3Γε, υ,υο ιίΐίιυ 3ηϊιη3ϋν6Γΐ6ΓεΙ ΙβεΙΟΓ βΙΙικΙεπ:

Οΐ'εκυί'ίιιιιι 3(1 Ιοειιιη ΑροδΙοΓι I Τίιη. ιν, 2 : Τευ-

δολόγων κεκαυτηριασμένων τήν συνείδησιν, ςιΐ3ί \6Γ-

Ιίΐ ΝοτιΙϊλΐιιιβ αιιΐίηυυβ «αείοΓ ηρυο* ΤεηιιΙΙίαηιιηι

ΙίΙι. Οβ Τήηίί., ε. 29 : Μεηάαεία Ιοηιιεηΐίιιιη, εαχι-

ΙετίαΙαηι Ιιαϋεηίίιιηι εοηίείεηΐίαηχ ιιιαηι. ΗίεΓοηνηι.

ίη ε. χιιι ΖαεΙιανία;, (αΐιίΐοηποηιηι, εαιιίετίηίαηι Ηα-

ϋειιΐίιιηι οοηίοίεηΐίαηι $ιιαιη. ΑιιιΟΓΟβίιιβ ϊιι ΕρίζΙ. 1 αά

ΤίιηυίΙι. ; (Ιιιυηιιη εαηίετίαΐαηι άίείΐ ευη$ηεηίίαιη

Ιιοε ειί νηιιιίαιίοηε εοττηρίαηι ; ηιιία, »ίε«1 εαχιίε-

Γίιι« ευτίιιηι εοττιιηιρίΐ ει ηοίαηι ίηβίαίΐ, ίΐα εί (αΐ-

Ιαεία ευηιείεηιϊαηι, ηιιιε άοΐο ηιαίενοίεηιία αΐϊικί

[αεΐΐ ει αίίιιά ρτοβίεΐιιτ, άεηοΙαί αά ρετάίιίοηεη. Νοη

ΙβββΓβΐ ηο3 ηυείοΓεβ ίιηρεηΐιΐδ Βει», ευιιι ναΙ^ι^ηι

ει Επίδπιιιιη ΓερΓεηβηϋεΓεί, ηιβΙΙειςυβ νεηί Ι(κ:ιιηι

ΑροίΙοΙί, φιυπιιη εοηζείεηιία εαηΐεήο τε$εεια ειί,

(|ΐιοϋ ηίιηιηιπι καυτηριάζειν «,ίΐ ρ3ΐ1εηι 3ΐί(|υηιιι

ριιίΓεηι ηυΙεΗο 3ηιρυΐ3Γε, βεϋ 3ΐ)8υη1ιιιη νίϋε.ιΐιιι-

Ηΐίςυεηι ϋίεί εβυΐεηο ιιοιαίαηι ΙιβηεΓβ εοηβείειι-

Ιϊοηι, ηεε ιηίηυβ ςιοιιι 8ί (|ΐιί$ ιΐίοβΐ ειιηι ε;ιριιΐ

ΙιβυβΓε, ειιί εβρυι εηβε 8ΪΙ ;ιηιριιΐ3ΐιιιιι. Αι βηίηι

ευηι εχ ΙίΙΐΓίδ ιηε(Ιίεοηιηι εοηδίεΐ ηοιι «(1 π*?*»·μΙ«

ϊοΙιιμι αιβιηϋη, $εύ οΐίηιη 3(1 ϊιιΙβΓοϊρίϋΐιιΙαδ (ΐοχΐοηβ»,

3ϋ 8ΐ81ειιο'υιιι δ»η£ΐΓιηί$ ρΓοίΙιινίυηι ει ιιι·ΙΪ£ΐι* ιιΙ('ει :ι

ο:ιυΙβΓΪιιιη πιΙΙιίυεΓΪ, ηίΐιίΐ βΐίιιά εβ'ιΐ Ιιαε ΓεριεΙιοη-

8ϊοιιε 8113 0;ιΙνίηίαηιΐ8 Η'κ: εεηβοΓ, ςυβιιι υΐ ίιΐϋεί-

Ιί.ιιη 8ΐκιιιι ρΓοιΙεΓεΙ, ουί νεί εχ ίρίιο Νοηίο Μ.ιγ-

εεΙΙο ιΙίχΝΜΐ' ροΐυίΐ &ι'ι^πιαΐίαδ όίείοβ :ι νείεπηυβ

86Γν08 Γ3ΙΙ10808 38 ΙΙΟεΒΙΙΙβί, ηυ'ΐΐ>118 11013 3ΐί(|ΙΙ3

ΪΙΙΙΙ813 6Γ;ιΙ, ιι Γ 86ΐιιρεΓ 3ρρ3Γ8Γ6ΐ : »ιη(1ε βραά δειιε-

εβιιι Ιϊη. ιιι ΰε οκηεβε., ε. 57. ΡΙιίΙίρρϋί τεχ ιιιίΐίιϊ

ϊιι^ΐ'310 ]\ι\)εΐ 81({ηΐ3ΐ3 ίιιβοηΐΜ ίη^ι.ιΐιιιιι ηοδρίιειιι

ΐεδίηιιιίϋ : |ι« Τΐιΐ'ορΙινΐ30ΐΐϋ Ιηιιιε Ιοεαιιι εχροιιίι

ΡϊυΙί : (}Ηία νετο εοηίΰίί (ίίιί «ιιη( ιηαίια· ίηψιιιίια-

Ιή, ρτυρίετεα εοηζείεηιία εοηιιη ίηάεΙεΜΙεζ Αο6β<

ίηνϋιΐί ηοΐαι ζοτά'κίαι πι<τ.



ΥΑίιιοκυΜ νοτλ:. 1381

Ιϋά. 8Ϊ νϊΤΜΪ. 8θΓΪρΒΪδ5β ρΐΙΙΟ ΪΙΐΙΡΓρΓΟίβΠ), «ΪΓ-

ίχιΓχ Ιτίίαηι αϋαηιηχιε : ιιεε αΥιαά ρηεΓεΓε1)3ΐ ηΐδ. V.

«|ϋ3ηι ςιιοά1 εάΊΐίο ίυ^αΊιηβηδίδ, ίη ευ]υδ π)3Γ£Ϊηβ

Ιβ^ίσιυί βίνβ εχ εοη]βεΐυΓ3, δίνε εχ >Ιϊο εηάίεβ λεαι-

νομένην , ΐΓΪίαπι ει εοιιιρίαηαοπι. ^ιιθ(Ι βιιίειη ϊά-

}βοίπιυβ ρηυΙο ροβΐ νβΓΟίδ ϊηΐβΓρΓβΙϊβ, ηιβΓεειΙε εοη-

4ιιεΙιΐ8, καΐ μισθωθέντα παρά τοΰ κρατούντος, 3ά

ίΐΐιιιΐ εβρ. χχιι, ν. 7. Νηηχετοτηχη ΓβΓοΓβηιΙυιη εβί :

Ρεττεχετχιηΐ εεηχοτε» Μοαύ ηαοεηΐε$ άίνχηαίχοηχ$

ρηίϊαιη χη ηιαηχί>Η$ $ηίί. Αϊ Ννδδεηιΐδ Ιιβε νοεε

μαντείων ηοη 13πι ρΓβΙίιιηι ςιιβηι οΓίεη» νεΙ ίηβίπι-

ηιβιιία (ΙίνίηαΙίοηίδ νίάεΙιΐΓ $Ϊ£ηίΓιε3π νεΙΙε, ευηι

:ιί( υΐ ΒηΙίΐ.ιηι : Τά μαντεία διά χειρδς ίχειν αύτον

κα\ παρά των οιωνών συμ6ουλεύεσθαι : α,υεηι Ιοειιηι

ΪΙ3 «1ε ίηΐεετο νεΓίϊ ροβδβ ηιοιιυεηιη χΜά. Ο, άε-

(εηιΙχιηΙιΐΓ. Ροττο αηριηαηάί ατίεηι ρτυ[ε$ααηι εαε

ηιεηχοταίχιηι Βαίααηι ΐε&Ιαίητ ΙιίκΙοτχα, εαηι ά'χχήηα-

Ιχοηε$ χίίηηι Ιιαύυίαε άχείΐ ίη ηχαηχύχιι, ει αο ανϋαι

εοηιίΐχηηχ ρείχχαε, αίφη αάεο ρτκ οινίετίι εχ τυάχιη

α*χηοε ηοηηηηηααηι ϊα,ηοια άίά'ιοχαε : ε*)*ι νο-

εεηι, εΐε. ί,ββίιηιΐδ ςιΓκΙβπι ΝχιηιετοΓ. χχιι, 7, βριιιΐ

ΙΛΧ : Κα\ επορεύθη ή γερουσία Μωάβ, κα\ τά μαν

τεία έν ταϊς χερσ\ν αύτών. Ει αΐιηΐ ιεηαΐηι Μοαΰ, εΐ

άίτίηαίχοηε» χη ιηαηϋηί εοτηπι, κβυ, υΐ 3ΐϋ ηιαίιιιιΐ,

άχνίηαεηία : δει] η;εε ηοη ϊρ&ιιπι ΒαΙαβϋΓΠ ϊη ηιοηί1)ΐΐ8

8ΐιί8 Ιιηϋυίδδε ϋϊ νϊιιαίϊοηββ ΙεδΟηΐυτ, νεπιπι Ιε^ΐοδ

ιε^ίδ ΒαΙααε. Οϊΐβΐυτ Οιηεη ηίο Ιοευβ ίη εβιικίεηι

δβηΐεηΐίαιη 3 Ιί.ι &ϋ ίο ηυ]υδ ΙϊβίΓε ερχιΐ. 80 αά Ειι-

χίαΐΐιίηιη : Κα\ Βαλάμ οίωνιστής τις χα\ μάντις, κα\

δ'.ά χειρός τά μαντεία φέρων, καθώς φησιν ή Γραφή.

βκιΉ ει χρίε ΒαΙααχη αχιαιιτ εχιηι ε$ιεΙ ει άχνχηα-

ϊον ρετηηε ηιαηηηι ναΐχεχηχα (ειτεί, ιι< ΒεηρΙιιτα τε-

{εη. Οπ^εηίδ ηα.·ε κυηι ΗοχηϊΙ. 13 ίη Νχιχηβτο* : 1η

ιίίί$ άίνχηαΐίοηί$ αΠίύια , αηα» αιτίοήΐα» Ιιηιηαηα

ροιιιίΐ, ΐϋΗΐ ηηαζάαιη φκε ϋεηρίχιτα ηηχάεηι άϊυίηα-

ϊηία ηυηύηανίι, ρεηΐΐΐίί αιιίβηι εοη»ιιεΙχιάο νεΙ Ιτϊ-

ροάαε νεΙ εοηίηα$, νεΙ αΙ»$ ε]ααηοάχ νοεαΙ>\ιΙί& αρ-

ρείίαί, ηιι<ε ηιιαίϊ αά Ηοε ϊρ$αιη εοηιεεταΐα ηονετϊ

αΙ> εί$ ει εοηιτεείαή »οΙεηΐ. Ιϋεηι εΐϊβπ) Αυ^υδίίηιιβ

ηιιαίίΐ. 74 ίη Ναιτιετ. : Νιιηηιιίάηαιη ϊμϋ' άίνίιιαίιαιιΐ,

αη αΐϊαηα (ετεΐιαηΐ, χιηάε [αεετεί Βαίααηι, αχιο ροαϊΐ

ίΐϊνϊηατε, Ιαηηαατη αίίηιια, ήπιε ϊη ζαετ'φοιη ϊηεεη-

άετεηΐιιτ, αηΐ ηαοηιοάο ίηιρεηιίετεηΐητ, εΐ ίάεο άχείαι

$ηηΙ άχνχηαΐϊοηεα, ηχιχα ρετ Ιιαο χΙΙε ροίεταΐ άχνχηατε ?

ν*1*1>Ιιιι ϋεπιυηι νοεεω Ηε1)Γ%3ηι εοηεεάίΐ τβΐ

ρΓβΐία (Ιΐνϊηβΐϊοηυηι, νεΙ κειι«Γ> (ϋνίηϋΐίοηηπι δο-

Π3Γ8, νεί ε3 ςυίΐαβ ορυβ Ιΐ3ΐ)βΙ)3ΐ 3(1 «Ιΐνϊηαηάυιη.

8β(1 βΐιεπιηι ϋΐυά άβ εοηβυΐεηϋίβ 3νίΙ>ιΐ8 ηοη νίϋβο,

«)ΐιο βρεείεΐ, ηϊβί ΓοΓίε 3(1 ίΗυο1 ΛίκηιβΓ. χχιν, 1 :

Ούκ έπορεϋθη κατά τδ είωθδς είς συνάντησιν τοϊς

βίων/ς. Νοη αΐιϋΐ ίεοχιχιάχιηι εοη$χιεΐχιάχηεηι χη οε-

αιηατη ανϋχιι.

€οί. Α21 Β. Διεξελθοΰσα. ίε^ε1>3ΐυΓ ϊη εάίΐϊοηβ

1^ιΐ([ιΙυηειΐδί διεξελθ.... της θείας δίκης, 81 3(1π)οηυί(

νίΓ (Ιοείυβ ίη ιηβι-βίηβ Ιβ^βικίυιη νίαβΓΪ ευιη ιηΙβΓ-

ρΓ8ΐε, διεξελθουια κατεπράδνε της θείας : 31 ίη ηΐδ.

βεηρίυηι οββηαΊπιυβ, διεξελθεΐν κα\ Ιαττρε, ιιηϋβ

Ιβ(βη«Ιυηι εοη]ίεϊηιυ8 διεξήλθε κα\ έστησε, (Ιϊνϊηιη

ϊΐ"3ηι $6(1»ηιιιΙ, ΛκηιβΓ. χχν, 11 : Και έπαύσατο ή

πληγή άπδ τών υιών Ισραήλ. Ει εεαανίΐ ρΐαηα α

βΗη ΙίταεΙ. Ρββί. ον, 30 : ΚαΙ έκόπασεν ή θραυσις,

ει εεαανχΐ φια&ιαϊιο. Ρβιιΐο ρο$ΐ 3(1άίάίηιυ3 ϊιϋβΓ-

ρΓεΙαΙίοηί, εΐ ταίχοηχ ηηκ ροα χρ$ο$ οεε. (οτηιΐάαΙ).

(χιετχιχιΐ. Ρίίςιι'κΐβιη ιηβηΐίο Αιηβίβεΐι, ρυ^ηβηΐΐβειιη

βΐϋβ ΙβγμΙ ΕχιμΚ χνιι, 8, βε άειηεερ$ ΟΐΗη3ΐι»ί

Κί'^ϊδ Αταά Νυηι. χχι, 1, βΐ 8εοη Βε^ίβ ΑηιοΓ-

Γίιχοπιιη Νυηι. χχνιι, 21, 88(1 ίΙΙυϋ άο ροριιΐο ΙεΓ-

γϊΙο 31) ΐ8Γ3εΓι1ϊ3 ρ«οιι1ϊ»ΐΓΪ ΙΟΓ ΙιαύεΐιΐΓ ύβ ΜοαΙιίΐί»

ΝυσιβΓ. χχιι, 3. Και έφοβήθη Μωάβτδν λαδν σφό

δρα. Ει ΙχΊηιιχΐ Μυαί ροριιΐυ,ηι ναΐάε.

ϋοΙ.423. βιιαίί >ιι ροίειίαΐε. Ηκε 3(1 Ιϊηεπι ηβηιιβ

ρβΓίοιΙί δΐιηΐ :ιό]υηεΐ3 νβΓΐ)ϊδ ίιιίεΓρΓεΙϊβ, ηιιΐ ει 1ο-

ειιιη δΒίοιιιοηίδ Ϊ13 νβΠβΓβΙ, Νε εαΐεεε ατάεηίέι ηχιάο

ρεύε εατίιοηε*, ηεε χρηεηι ίη ιίηη άεροηαε, 61 αόο"ί-

ϋίΐ α,υίκρίηπι ίη ιηβΓκίηε ΡΓον. νιιι, 8βά είΙαίΒΓ εαρ.

νι, ν. 27. Κατά τήν διάνοιαν, ού χατά τδ (ίητδν. 8ίε

εΐιίιτι Π3ΐ)εΙ, άποδήσει τιςπϋρ ένχόλπω, τάδε ιμάτια

ού κατακαύσει, ή περιπατήσει τις έπ' άνθράκων πυ-

^δς, τους δέ πίδας ού κατακαύσει; ΑΙΙχραΙιχΙ ηιιί*

ί$ηεηι χη αχηχι, αε ναιχηιεηία ηοη εοηχίητεί ? αχιΐ αιη-

1>χιία1>χΐ αΙιψιί$ ιχιρετ εατΙ>οηε$, ρεάει νετο ηοη εοηι-

*ΜΓίί ?

ϋο\. 420 0. Υί(Ε άηεεηχ. ΟιηΐδεΓ3ΐ Ιι*ε ίηίει-ρι-εδ,

ει <]υ8ΒΗ6ηιιυηΙιΐΓ βίε ίη εοηιρεηιΐίυηι Γε<1ε{;βΓ3ΐ, αι

χΙΙαχηχηαΐΗί, ηιειηαιη εχ άχνχηχ$ άεΐίεϋι ηϋ ρτκρατα-

νίι, δίεηιιβ νίο'βιυΓ τρυφής 16^1886, ηοη τροφής. ΡίυΙο

ροδί ΐ|ΐιοι1 ο*ε ΡΙιίηβεβ ρηβοΙ'ίΓΟ Γ»είηοΓ6 αΊ(1ίΐυΓ,

,ιΐ) εοιίειιι δυρρΓϋδδυηι ΓερΓΧδβηΐανίιηυ8.

ϋοΙ. 427 €. Ταηηχιαιη ατεαχ. ϋΙομΗηΙβιη Ιιβηε

εοΙΙηΐίοηεηι Οίτο«ί ροεηίί βρβίυιιεβ ροΐίυβ Οηΐνρδυκ

οεευΙΐ3νεΓ3ΐ ΤΓβρεζυηΐίυδ, »ε δίΐεηΐίο ίηνοΐνεπιΐ,

ομϊ δίηιίΐίδ ίΙΙα ΟίεβΓοηίδ Αείϊοηβ ίη ΥεΓΓεηι : 5ϊί

τερεηΐε ε νε&Ιχιμυ εχ ηοιηχηε Ιαχχαηαηχ αίχαχιο ϋηανο

ροεχιΐο ίαείη» ειΐ \'εττε$, τεάχι αά ιε αίσκβ αά ηχοτε»

ίνα. ΝοΙ» ε·1 Γ:ιΙ)υΐ3 εχ Οάΐ)ΐ$. 20.

ΟοΙ. 430 Λ. Λ'αηι οητη αά χηιαρ. ΒεδΙίΙηίιηυδ Ιιίε

φιοςυβ 8αρρΓβ883 ηυβιηρίυήπιβ, ε( ϊηΐβΓ εχΐβΓβ

ιιυηκ-Μ ε]υβ αά ο,υειη ΙίΐΐβΓ 3ΐ> βυείοΓβ ηιίδβιΐδ εβί,

ςιιί βίνβ ΟχδβΓίυδ ΓυεηΙ ίΙΙβ 0γ6$ογΊϊ Νβζίαιιζεηί

Γγ316γ, δίνε (]υϊδ βΐίιιβ, ί£ηοΐιΐδ βδβε Ιεειοη ηοη Λα-

Ιιιιίΐ, ευιη οι ίη ηΐδ. ηοηιεη ε]ιΐδ βχίΐβτβΐ.

Ιύχά. Ο. Οναίί ηιετοαίοτει. Α(ΙηιοιιυεΓ3ΐη ίη Ιιίβ

Νοιίβ Ιιίε 3ά^ϊείεηα,3 ηοιιηυΙΙα, ηυχ 3(1]βεΐ3 δυηΐ,

ει Ι3ΐαβη ηββείο αυο εββυ είβυβαιβ 1ίΙ»'ί εβί οηιίβδα,

ςυαπι 3ΐ1 εχρίεηιίαηι βα'ίΐίοηίδΐ.ιι^α'αηεηδϊδ Ιιιευηβιιι

ε εοο"ίοε νυΐεοοίηηο βΧδεΓΪρδβΓβηι, της διανοίας

εύρεθη\ Πολλά δ', ευ οΐδα,εύρεθήσεταϊ, κοινδν πάντως

ϊσται τδ κέρδος. Οχιχάηηχά αηΐεηι α Ιε χνόΐαΐα αά ««-

ΜίιηχοτεΒ άηχηχοτε^ιιε χεε ηιεηιιιηα [χιετίι χηνεηΐηηι:

ηχχιΐια ηαηιηιιε, $αι »εχο, χηνεηίεηίχιτ : οοηχηιχιηε ρτο-

εηί άχώίο Ιηεννηι βτίΙ χη Οιτιϋο 1α\ι ϋοιηίηο ηο&Ιτυ,

αιί αίοήα ει ίηιρεήχιηι ίη $(εοηΙα. Αιηεη.

ΙΝ ΕΧΡΟδΙΤΙΟΝΕΜ Ε(ΧΙ,Ε5ΙΑ5ΤΛΕ

1ΒΕΜ γκοντο ϋυο^Ευδ.

εοη(ιι1ίη)Η8 Ι,αΐϊηαηι ηαιιε ίηΐ€ΓρΓ6ΐ»ΐίοηεπ) ευπι

εοιίίεε Οηκο ιηβιιυβεΓίρίο αΌεΐίδδίηιί νίπ ΡβάβΓίεΊ

Μοί'εΙΙϊ Γε^ϋ ρΓοίεβδΟΓίβ, ςιιί ειηεικΙβιίοΓ υ,ιιίυυςιίαηι

Ιη Ιιιείδ εο ϊυίδβε νϊιΙείυΓ, ηυο ρί« ηιεπιοηχ Οβη-

ΐίβηυί ΙΙεΓνεΐυ» εαιιοιιίευδ Βΐιειηεηδίδ ιΐ3υ& ββΐ,

γιι]ιι8 ϋίΐίββηΐί* 3036(1υΙίΐ3ΐί ιηυΙιοΓυιη Εεείεβίχ Ι)ο-

εΐοηιιη 3ε Ρηίπιιη ορεΓα 1.3ΐίηίΐ3ΐε (Ιοη3ΐ3 (Ιεοβ-

ιηα» : ηιοχ εΐϊαιη λΙιεγο εχ ιν^Ία 1>ί1)1ΐοΐ1ιεθ3 ίιηρε-

ΐΓ3ΐο εοϋίεε πΐ8. ρποπδ ναηββ ΙεεΙίοηβδ ΙβΓιιιβ δΐιΓ-

Γΐ'β^ίο εοιιΙίΓυιανίιηιιβ. 1»ια υθγο (Ιυη Ιι·β Νοίββ ηο-

8ΐΓ»δίιι ββεαη<1α εαϋιίοιιε τεεεηδευιυδ, υ ροιίδδίιηυιη

ο1)δεΓν»ηιυδ, 3ΐι βχ εβηιιιι ρηεδεΓίρίο νεί ειηεηυν

ιίοηυιη Ογ«οο Ιεχίυί νεί ίαιίιιο ίηΐεΓρΓεΙϊΙίοη'ϋ

ΟϋεΙίοΓΪδ 8ΐι1)δίάί3 βίηι αΐΐυΐ», (|α* δυ^ιιηείίδ δίιηί-

1ίΙ)ΐι$ δεημίυΓΧ ΡαίΓυιηνε Ιοεί» ιηοχ εΐίαιιι επιηΐ

Γυΐείβικία νεί ΐΙΙϋδΙΓαηιΙ». Αίςαε ίη ριίηιίδ ίΐΐιΐιΐ
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■ ιτιιηυΐηνΐπιιιβ, εοΐ. 620 Β, ώς τά των ενψάμμω παι-

ίίων, <\ηοά νβΠβΓίΐΙ ίΐΐΙβΓρΓΑϋ, III (|Ι13ί III €3Ι1ΐρθ

ΛΓΟΠΟΚΟ 511111 3Β(Η(1εί3, <1ΙΙΟ(Ι Ιΐ'^ίδδΙΗ ΓθΓΐ38Κβ ~.ι:-

δίων τά έν πεδίω ψάμμου. Γ.οιιιρί'ΐιΐι.ιΐ Ιΐίΐι··· < ιι<Ι;ι ·

Ιϊοηεηι ηηίε ρεηιΐ3ΐΐ3 ββιιίβηΐί» εοΙ. 625 0, πασα

γάρ κα\ άνθρώπων σπουδή νηπίων άντικρύς έστι τά

έπ'ι ψάμμου άθύρματα, ΟίΓνδΟδΙοιιι. ίη Ρβ»1. 0ΧΙ.Ι1,

ρ. 575, Τά παιδία τα μικρά αστραγάλους κάι τάς

σφαίρας κα\ τά τοιαύτα μεγάλα τίθενται ■ Ραηχ ριιβτί

ΙαΙο$, ρϊΐη* <Ί Αμ;'κ<»ιο<// Ιχιάϊπα χηαφηΊ (αάηηΐ.

€οΙ. 023 Β. /·..!· ηιαηχι'ιίχιά'ιηε. Ν0Ι313Ι ίη πιιΐΓβίηβ

ηιιί«ρίηιη Ι'.οιη. ι, ηιιββί αΙΙιιιΙηΐΌΐ ηυοίΟΓ ;"Ι ιΙΙικΙ

Αροδίοΐι, Ηοιιι. ι, 20, ΙηνϊίϋχΊχα χρήιι* ρει· εα ψικ

(αεία χηηΐ, βίε. 5κι1 ιΐδΐιι-ρ»! νει·υα 5;ψί<·ιιΐί;6 $3ΐο-

ιηοιιίδ ε.ιρ. χιιι, 5, Έκ μεγέθους καλλονής χτισμά

των αναλόγως, υΐιί ηοιβηοΊιπι εοηνεηΪΓβ Ιοευιιι

Ιιιιηε Οι·ε$οπί βιιιη Υ.Ίΐίοϊΐια εαΊΐίοηε, ηοη ειιιιι

ΡΙιιηΙίιιίηιιη νβ! ϋοιηρίιιίεηδί, υΐιί Ιεβίιυΐ". Έχ μεγέ

θους κα\ καλλονής κα\ κτισμάτων, εΐ άναλόγως ΓβιΙ-

(ΙϊΙιιγ ρετ αη<ιΙο()ίπηι, ηυοιΐ ΥίΚίεαιι» ιμιαιπ ΜεΐΙΙΪ

8ΐιΐ]ΐ ιι 5, ρετ \>τοροΐΐ\οηε\η, βρίίυδ οηιηίηο ςιιαηι (|υο<1

Ιιίε ίηίοΐ'ριβϋ οοηνεηϊεηΐετ, α τι I <|υοϋ ίηΙβΓρΐ'68 Οιγυ-

ΒΟβίοιηίποηιΜ. 4, ·>ι ϋβηβ$»η, άεεεηιεΓ, <ϊι·6(50ΐϊυδ Μ;ι-

{ηιιΐδ, χχνι, Λ/οναίϊιιιιι οαρ. 6, ίηίεΙΙϊφ'ώ'ύϊΙεΓ, ιιΐ ΥυΙ-

μ;ιΐ;ι 1.31. εοα,ηοζάοχίίΐετ, ΥίίαΙιΙιΐδ ίηίεΙΙίξίΐ εοβηοδεί

Κειιηι εοιηρ3Γ3ΐιιιιι ρτορΟΓίϊοιιβ ψΐ3ΐΐ3ηι ειιιη < Γ6Λ-

ΙΐΙΙ'ίδ, 111 ΟΧ ΙΚΗ' ριΐΙι-ΙΐΓίΐΙΙιΙίΐΜ' εΓ83ΐΙΙΓ3|-ΙΙΙΙΙ (|ΙΙΧ 5110

βειίδΐιιη οβοΊι, αΐίβιιι (ΤβΒίοιίδ ιηεηβ ηοδΐΓ3 ιιιυΐΐο

ρΓΦβΙληΙίΟΓβιη ίηΐε1Γΐ£3ΐ.

Ιο'χά. <;. Ει ηιιοά νιάεΐ. 8επρ50ΐ·3ΐ ΙΙβΓνβΙιιβ : Ει

ηιιοά νίάεΐ αεαί. Ηιψι&ΐηνιι ρτοετεαίήχ ε$1 εοηιιί-

Ιχο, ([11351 86 (('^ίίδβ 3Γΐ)ίΐΓ3ΓβΙιΐΓ, έκτισε, ηοη έκτή-

σατο, εΐ αναλόγως κτίσις, ηοη κτήσις. Ρογτο εΐ-

δησις ροιίιί;ιιιι ει ΐΜίςιιίΙίοιιεηι Μΐιαΐ; »<·ιΙ δί νίβίοικιη

Ιιίε ηΐϊΚβ, υίπιηιο,ιιε ύβδίιςηηΐ «3 νοχ, (|ιιμ ιιβϊ

βηιηιιβ. Ιίαιιο ιιοδίπιιη οοιτεειίοηβιη Βου. ιιΐ8. οοιι-

Ιίπηιινίι.

€οΙ. 625Α.Διά τής προσθήκης. 5Ίε εηιρηιΐβνίπιυ.δ,

πιηι ϊιι ιιΐ5. Μ. ΙεβεΓβΙυΓ, άναυξής διά τδ προβεϊναι

εϊσαε\ διαμένουσα. ΙηΙεΓρπ'5 βιΙιυβίΜΐ, ΜκίρΐΙ ιηατε

ρετ ρτίοτεηχ ηυΙ(«Μ ιιιιηιιαηι αεάρίεη$ αηρηιεηίαηι,

ΓοΓΐη88(! ΙερεΓβΙ, διάτοϋ προβεϊναι. 8ίε ΊιΙιίιι Οι·ε^ι>-

ΓΪ08 ΐιιίη ιΙ- βοιίεηι ιιοτί Ιοηιιεηβ, α>1. 028 Ι'». Άλλ'

έν τι7> Γ?ω διαμένει πληρώματι, καθάπερ ουδεμίας

α)τή έξ υδάτων γινομένης προσθήκης, ϊιι ηΐ8. Κ.

βεΓίρΙυιιι ρο8ΐε3 εοιιιρ«ιί, διάτής προσθήκης.

€υΙ. 020 Λίαιιι εαιη ραι&α. ΙηΙβΓρΓ68, Ναιη εαηι

νϊΐα ηοίΐΐα ΐηραια /ι<«ηΊ, βΐ εΐίαηι Ιιιχ φιοηηε ηο-

«(»■« ίβπίΐια. 0ιΐ35ΐ 655βΙ γηΐνόλι, ηοη ύπόγειον, ρΙ

5ιρ ΙοιριίΐυΓ ρ»ιι Ιο ροβΐ, ευΐ. 025 ϋ. Υπόγειος δε

κατά τ6 άντικείμενον τδ βόρειον ύπέρχεται μέρος.

Οηαηάο αιιίεηι εαΐ $ιώ Ιεττα ύοτεαίειιι »ιιΙ>ΐΐ ρατίεια.

ι·οΙ. 027 Λ Γβιπρκκ εεϊίαιηίηίί. ΙΙει νεΙιΐ8, Ιίϋχ ανίεηι

$ειΐίΐιε ε$ι ίειηριιι ΐχϊςααιη. δεπρίιπιι ίοηβ ΓβρεπΙ,

αίσθήσεως. ηοιι άθλίσεως, υΐ ΙκιΙιιιιΐ ιι». Μ. νβΙ ιιΐ

ΓεεΙίυβ ιιΐ5. Κ. αθλήσεως, ηυειιι 86(]ϋίηΐϋΓ. Αυ ηκίπβ

681 ιηειιΐε ίΙΙικ) (.ΙΐΓν8θ81οηιί Ραηε$ψ'ιεο ϊη 8. ^ιι-

Ηαηιιιη, ρ. 006, ε(ΙίΙ. Ι'βπβ., Διά τούτο τοϋς μεν πό

νους σ.νεκλήρωσε τω βραχεί κα\ προσκαίρω αίώνι,

τοϋςδέ στεφάνους έταμιεύσατοτωάγήρωκα'ιάόανάτω·

ΡτορΙετεα ΙαΙ>οΐε« ηηίάβηι οιιιη ίηη αο ιβηιρυτατιο αν-

αιΐο εοραίανίΐ: ϊογονπ! ηνίεηι αιίεηιο αίι/αε ίιηηιυηαΐί

η*ΐΎν·η·ϊι. ΚχίςιΓίΝ ιπιιιίπιι» ΓιηιίιΊουβ είΓειιπιβεηρίβ

ε5ΐ νίΐ3 ΙΙ051Γ3, ιΐ6(]υβ ουηηΊξΐΐ33 5ΐιο( ρ388ίοηε8 Ιιιι-

ίιΐί :ιιΙ ίυ1υΐ'3ΐιι μίοι κιιη. (Λοι/ι. νιιι, 18.)

Ιδίά. ^. Ηε$ ίηαΐίΐί». Ιηερίβ ΙεεΙίο «·κΐ, φκπιι ε(

1118. Μ. ΓΙ (]ΙΙΟ ΙΙ8ΙΙ8 881 ίηΐ6ΓρΓ68, Ρ\!ΐΐ!κ'Πΐ, ιιιηΐε

ϊΙΙε νειΐ6Γ3ΐ, νεί νετϋιιηι ιΐηΐιηηι, νεί τει ίίιιΐΐα ναιιϊ-

(αΐϊι, εχ εο ρηΐεΐινε Ιίΰναηι. ΑΙ ηο$ βεηϋειιϋιιιη ηιο-

ηϋ6Γ3ΐιιιΐ8, άνό-ητον πράγμα, 8Ο0ΓΜ·ηΙβ εοη]οε1ιιι·33

ει ίηΐειρΓεΐ3ΐίοιιί ιιο51γ% Γε^ίοεοοΊεβ. 8ίεεηίιη ειιηι

«ΙοΓιηίΓει ν3ηίΐ3ΐειιι, ει (;ειΐ6Γ3 ε]«8 εχρΙϊεβΓεί (Ιίχίι

»ηΙε, εοΙ. 621 Α, ΕΤτά τίνος εναντίου γεγεννημένου εις

άνόητονπεριέλθηό πόνοί.Γ.ΙΐΓ}'8θ5ΐοιιιυ8ίηεο5(]ΐιι ιιο-

νίΐιηιίβ οΙ)36ΐ·γ3ΐιΙ ρ. 296, Κα\ ποτε μεν ώς άνόνητα

ϊΐονών, ποτέ δέ ώς περιττά έν άργία κα\ πονηρία βιο>-

οεται · Ιηιετάκηι ηηαιί χηαηχΙΐΓ, ϊηΐΐτΛηηι ηνα>\ ειι-

ρετναοαηεε Ιαύοταπι ίη οΐϊο ιΐ ηεηηίιϊα ιϊ/αιιι άεςεΐ.

ΑγΙ)ιΙΓ31ιι5 βιιηι 3ΐίςιΐ3Π(Ιο Ιι'^ριΐιΙιιιιι Ιιοο Ιοεο ή τ?

άνόνητον όήμα, νεί νετΰαηι νιιιΐϊΐε, 88(1 ειιπι 3η1βί

ιΙιμίίΙ εοΙ. 1>Ι0 ΰ, 'ίόφον άργδν χωρίς σημασίας έν

σχήματι λέξεως, οιιΌ«ιι»ι ίοιηιιη $ΐηε ηΙΙα ήςηιβαι·

Ι'ιοηε νηιΐΗΐιι εαε, ΐΐ ίΐ). ά. Ματαιότης έστ\ν ή ^ήμα

άδιανόητον ή πράγμα άνόνητον, νηηίΐαΐεηι βαε νεί

μγ^νμ ηηοά ίΐιί) νιίεΐΐίρεηϊιαηι ηοη εαά'ιΐ, νεί τεη\

νιιιιίΐηη, ριπ) ιιίΐιίΐ ιιιιιΙ»ιΐ(1ιιηι εεηβεο, ει Ιιίε νεΓ

ΙεικΙιιηι ψιοηιιε, νειίιηηι ηιιοά ηϊΐιϊί εϊφηϊβεαΐ, νεί

$ϊρηϊβ£ηΙϊοιι* εατεΐ.

ΟυΙ. 650 Α. ΓΙαεΐιΊιιι$ (/«ι ιιοί. ΙηΙεΓρΓεβ /ΙιιεΙίΰια,

ηυΐ ηο$ εχργ'ιηιηηΐ. Ιη ΜΜ. ςιιηηιιε Ιε^ίιιιυβ, έχτυ-

ποΰντων ήμάς, πυοιΙ εχί8ΐίπΐ3νϊΙ (ΙειΙικ-ΐιιιιι 3 ΥεΓίκ)

έκτυποϋν ίίει νοΐιΐί, ςικχΙ (.-ιρΓΪιιιεΓβ βοιιβΐ, νείεΐϊίιι-

8ει·ε; δβιΐ 3ΐΤει ΐιΐΓ ίη νιιΙ{8ΐίβ 1εχίο'ΐ8 έκτυτ.έομαι,

εχροιιίΐιιπρκ', ιωιαϊε,εΐεριιτε, 8Ϊ ηιειιοΌ (3ΓΡΙ, ςιΐ38Ϊ

εοιηροβϊΐιιιη 8ΪΙ βχ τυπέω βί^ηΊΟειιιιΐε ίιΐοηι ηιι»«1

ψοφέω. 113 Γοιΐ38δβ ΙΓιε ίιίειιι ναΙβΓεΙ ηιιοίΐ περικτυ-

πεϊν ίίταίηΜΟΗατβ, ηιιειηηϋιηοίΐυιιι εΐ περιβομβεϊν

ατενιηατερειε, είΙιιΙιΐΓ ε1ί3ΐη εχ Νβζϊαηζ. περ-.βομ-

βεΐσθαι τήν άγοράν, (οηιηι ρίτιοηαη. Β35ίΙίυ8 ΕρϊιΙ.

7!) ΕηίίαίΙιίο, Έπιστολαϊς αΤς συνέγραψαν καθ" ήμών

πάσαν περικτυπήσαντες τήν άκοήν, (αηιοίίφιι ίρί-

αίοΐϊα €οηίηι ηο& $0ΓίρΙί$ οηιηίιιηι νύϊηιιε αηήύαί ϊιι-

ΙύίιΙ. ϋ. 5ί(ί αάΐιιιε νϊτ; ΐιιΙεΓρΓεδ, (εά ί$1 αιΙΙΐΗΰ

Ιιοηιο. Υίπίριη ιεΐ3ΐειη 3ίΐ εχεε8δΐ85ε ηοη νϊιΐβτϊ,

η3ηι, ηι 3ΪΙ δαρίβηί, €αη\ $ιιηΐ $εηιη* Αοιηίηίι. (δα·

ρίεηΐ. ιν, 9.)

0οί 035 Α. Βοηοτηηι >ιο6ί». ΥίΙίοδβ Γογ[358ο Ιβεΐϊο

ΓρΓϊΙΙϊι ίιιΐ6Γρΐ'εΐ«ιιι, ου)ΐιβ Ιιχε υιί Ικι εηιιιΐ, εοη-

νετ&α «I ηαίιιτα, ίη ηιαίοτηιη νεπαηιητ οΜίνίοηβ ;

μίΙ εΐ ίη (ίπει-ο Ιιίε ειιιειΐ(ΐ3ηοΊιιη ε$1 έν λτ,Οτ; τών

άγαΟών έγενόμεθα.

Ιο'ιά. Α. Νοη <·»(»)<·»! «π». Ν:<:ε ηυβΐπιυΓιΐ3ΐ3 (τ;\ηΐ

ει ΐΓηηε3ΐ3, ΓβΐΐίΙυίΠΜΐβ ε 6πβοο ΐεχίιι εοιίίείβ ιιΙγϊ-

υ^α,υο II. ει Μ. ιμιί ΓεΙίο,οα νειϋβ '8θΓΪρΐιΐΓΧ 8ΐιΐ^ι-

<·ίβΙΐ3ΐιΙ εχ οαρ. ι, 2 ΚεεΙε. ίο αϊ ςιιιιι ΥιιΙίεβιιϊβ

ΒίΙιΙϋβ εοηνειιίιεηΐ ιιϊϋϊ ιμιοι! μετά τών γενομένων

ΙκιΙιιμί ιιιιΐ ρΓΟ μετά τών γενησομένων. ΕΙ ίιιΙεΝΊ-

μ'(Ί1(Ι(Ι8 8886 1)011111168 ίΐΙΙΙΙΙΌ5, 11011 63 ηΐΙΧ Ιαΐ ΐΛ

8ΐιιιΙ. εοιΐ5ΐ3ΐ εχ νυΐρία Ι.ιιΐιιια, ταοιάαιϊο α,ηά

(οί ηηι /κίίίπ «ιινΙ ϊιι ΐίοιί*ίίΐΜϋ. Ει εχ ί>)Ίΐιιη3θΙιο

παρά τοις έσομένοι; μετά ταϋτα, αραά εο» ηηϊ[Ηΐιιτϊ

ίΐιηΐ ίη ροίΐεηκη, ιιιιιίο ίμίΐιιι- ΗβΓνεΐυβ, πιι» ίί* ί/ιια:

ρυιίΓειηο (αεία »αηΙ. ΙΙιίά. €. Νοι ίί/ίίιο-. II. ιι: 3ΐ> ι ιι—

ΐεΐ'ρΓείε Γυεΐ'3ΐιΐ οιιιίββα : ΐ|ΐιο(1 υογο 8θ|ΐιίΐιΐΓ άα

εοΓΥρΙιιεο εηοπ νΉΙεΧίΐΓ ί«ΊΐβΙ«ΐ8 δ. ^03η. ΟΙίΓΥβο-

5ΐοηιυ5 ίη εχοιιΐίο 5εΐ'ΐηοηί8, ((ΐιειιι ΚβΙεηαϋδ Ιΐ3ΐιυίι

ϊη ιΐίεΐυιη Αροβίοΐί, Οηιηϊα ίη η,Ιοτίαηι ΰεϊ, Καθά

περ χορδς τδν κορυφαϊον επιζητεί υλ\ ναυτών πλή

ρωμα τδν κυ6ερνήτην, ούτω και τών Ιερέων σύλλο

γος τδν άρχιερέα κα\ κοινδν πατέρα τήμερον. ίΐιιοιι-

αάιηοάιιηι εΙιοηι$ ρταχηίίοτειη, ει ηαηίαπΜΗ ηιηιιίικάο

ραίιεηιαίοτειη ιηηηίηΐ : »£ <ί ιαοετιΐοΐιιηι ΰίεΐηι Ι'οη-

ιίβεειη Ιιοάίε ιηαιη ει εοιηηιηηειιι ραΐτεηκ ΙΊαιιαηι.ιη

άεχιάεταΐ.

Ιοϊά. 1). Αη ηοη οχηη'ιηο. ΜοηιιεΓβηι δεποεηαΊιηί,

φιαηάο εοη&ΙίΐιιΐΗ* [ηί τεχ αο ίρ$ο ιυρετ ηιοηιεηι

χπηείιιιη ε)ιι&, ρτα'άχειιη» ρτκτερίηιη ΰοηιΊηϊ, ιιοη ιι(

ι·Γ3ΐ 3ΐιΐ83 ρπί,Υίρίιιηι β/κ«, ΙίεεΙ Ιι«;ο Ιεειίο 38ΐι ιΐ3-

Ιογ αΐι ΗϊΙιιγΊο :ι«ιιι·Ι ((υειιι ΙερίΙιιΐ', α(<ηιιιιΙιαηί ρτα'-

αρίΜΜ ε)ιι*. ει :φιι<1 υνρΓΪαιιαηι ιι ίε»ΐηηοη. αάηηη-

ιία>ι$ ΐιηρεήαιη φΛ, αμιιϋ Λιΐ£ϋδΐίιιυιιι, ρταάίεαιιι

ρΐίΐ'εερίαιη ε/νι : αϊ ίΝν886ΐιί ΙεχΙιιβ ειιηι Οιχευ

ΕΧΧ νυΐ^πίο εοιιδεηΐίΐ, ρ83ΐ. ιι, 6.

ΟοΙ. 658 Α. Νεφιε εο ηνί ιιιεά. δεΓΪρ86Γ3ΐ ίηιει-μ.

Νεφιε ηηί ηκάετεΐιιτ εϊ, ηηοά ιηοτοο ΙαΰοταοαΙ, ι ΐ

ρ3ΐιΙο ρο«1. ρτυρίετεα εχ οοτ,χιΐ ηχιατεηι βΐ εοχχίκίε-

γλμΙ Λε οιιιηϋα». Βΐ'8ΐίΐυιηιυ8, υΐ βτχειίδ Ιεχίϋϋ

εχί^ε1)3ΐ.

έοΐ. 642 I). VI ρτορίετεα. 1η Οι·*εο ηιβ. ΑΙ. Γυϊΐ τδ

άξιόπιστον έχειν. ΙιιιιιιυΙβνίηιιιβ ςικχΐ 8Γ31 βρικί πι-

ΐ«ι·μΓ8ΐβηι, ιιΐ ρτορίεη'α ήΐ [ιάε άίφιχα, ει εοιτϊ^εη-

ϋιιιιι :ι(1ιιιοιιυίιιιιΐ8 τδ άςιόπιστον ούκ έχειν. Ηχο εηίτΗ

ρ/«ιι« ρΓοβίεΐχχτ ί« (χρειίιιχη «5ί, π/ιιριίι:! α
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ΐταάνλι. Ηβηε ε·η}βεΐιΐΓ3Γη ηοδίηπ) ρο&ίβα ιηβηυ-

δίτίρΐυβ Γβ^ίυβ εοηιρΓθ1)3νίΐ, ϊη υ,ηο δεπρίυπ) οίΤοι-

{1ίιηιΐ8 τδ άναξιόπιστον Ιχειν.

ΟοΙ. 643 Π. Αά χηετεηιεηίχιχη. 1(3 ηιβίϋΐηιυδ, ηιιηιη

ιιΐ 3ΐιΐΡ3, αά ρτοροιίΐαηι εχοί εοαηίιίοηεηχ ; ικιηι ίΐα

ρβιιΐο ροδί ΙοειιΙιΐ8 εδί, τδν της δυναστείας δγκον

ηυξησε τϊ| της δυναστείας προσθήκη. Εχ ςυο ιιΐΐεπιηι

ΜηιίΙειιι "μΓΪΟΓβιιι ειηβειιΐβνίηιιΐδ, ίη ςυο 1β{$εΙ)3ΐιΐΓ

οίκον της βασιλ.

ϋοΐ. 646 ^. 8εά ειιχη ίη ίΙΙίι. ΟοΓπιρβΓ.ιηΐ νβΗιβ

ίηΐ6ΓρΓβΐϊ$ ρποΓεβ εο"ϊΐίοηεδ, 3ΐιΐ 3ρη£Γ3μΙιο Ιεχίιιβ

(ίΓχεί εοΓΓυρίο ηβιιβ Γυβι°3ΐ, δίε βηΐπι επα, »εά εχιιιχ

ίη ίΙΙϊι [ιιίαεί εχετοίΐαΐχι$, ρετ »ε ηιοτίοια ρτχχι»

τεείε ρτααΐίΐίεεεί. εΐ α τηη αίχεηιιχη ατανεηιηαε ει

εοηείαηίοη, ρετ ηχια α είχιάίοιίε, εΐε. δβιΐ ίη Οηεεο

επιβιια'βηα'υιη βδΐ άνένδοτον.

Ιοίά. Ο. VI ηχιχ ιροηΐε. ΙηΙβΓρ. «ί ηηΐ νεί χηνίίιιι

χηάεεοτε : ςυιιδί βδββΐ, ακουσίως, ηοη ιιΐ ίη Μ. έκου-

σίως άσχημονών. 113 ΟητνδΟδΙ. 8επΐ). Ώε τηαηαχιείη-

άχηε ΪΓ301 νοεβΐ έκούσιον δαίμονα, νοίιιηίατίηιη άα-

ηχοηετη.

ΟοΙ. 647 Λ. νίπιιηι Ιταηετεΐ. Ιη ιτιβ. Μ. έλκύσει

ΙοβεϋΛΐιΐΓ, ηοη ιιΐ ίη ΒίϋΙίίβ Οβπηβιιίείδ ει 3ΐϋ8 ςιιί-

1>ιΐ8(1αιιι Π1ιπ> εκλύσει άίαοίυεί ; 8ε(1 βΐΐίταιη Ιβειίο-

ηειη ναιίεαηβ εϋιΐίυ, <ι 3ΐιΐίηη3 νυ!§3ΐ3 1ι3ΐίιΐ3

Ιυεηΐυτ, εχ αυβ ΙΙίεΓΟίινιιιυδ, ηΐ ΙταΙχετειη ίη ννιο

εατιχεηι ιηεαηι.

ΙΟΜ. 0. VI άοιιιίηαίχιηχ. Ηοε ΙβιιΙυπι $οπρδθΓαΙ

ΙΙει°νεΙυ8, άεάιιχίΐ ιηε ίη ιαρίεηιία, ρετ ηχιαηι άοηιχ-

ηαίχιχη οοΐ'ιηχιί ίη ΙωΙχΙχαηι. Οι·χεε βδΐ έπΐ ευφρο

σύνη, ιιΐ ίη νυΐ^αΐίδ ΒίοΙίίβ ΟΓΧοίβ; 3( ίη Υαίιοαιια

Γΐ'^ί "(18 τοϋ κρατήσαι επ' εύφροσύνην. VI οιιΐίηετειη

Ιααίιίαη. 1)οιιΙίπι>3ΐ Ι)3ηε ίεείίηηβηι ρατβρΙΐΓβδίδ

Οι·(·8<)ΐ'ϋ ΤΐιβιιπκιΙ. Εγκράτεια δέ δουλοϋται έπιθυ-

μίαν. €οηΙϊηεηΐία αχιίεηχ ιη ιετνίΐηίεχη τεάίαίι ειιρί-

άίΐαΐεηι. ΙΙίβΓΟίινηιιΐδ Ιβπιεη ίη Ιεχίιι ίαιίηο β (ϊΓχεο

ειψΓβδδο 8ίε ίδΐΐιχε εάίάίΐ, ιιΐ οΐιΐχηετετη είχιΐιίιίαχη,

υΐ νίιΙ.-αΐυΓ Ιε^ίϊίβ τ+)ν άφροσύνην, εΐ ίη νιιΙ»ηΐα εχ

Ηευκεο, ιιι αηίιιιαηι ηιειιιη Ιταηφττεηι αά εαρχεη-

Ιίαηχ, άενίιατεηιηιιε ιίχιΐιχίχαηχ.

ΟοΙ. 650 Α. {)ιΐιΐ·. αιιιι αΐίφια. ΙηΙεΓρ. ηποε πι»;

αΐίηαα οίτεαιη*ΐαηΐία αεεϊάχιηΐ, περίστασις ηοη οιγ-

ευιιΐ8ΐ3ΐιΐί3 «οΐυιη, 8βϋ ει εβίβηιίιβίειη εΐ ΓοΓίυηχ

ε.^υιη 801131, υΐ νίϋίΐ 3ΐίοί ΗεΓνεΐιιβ αρυά ϋβηιεη-

Ιβηι ι 5(γοι». ρ38· 148, περιστασει κίχρηται τοιαύτη,

ια/ί [οΓΐιιηω οαια η$η$ ειΐ, εΐ ι ν 8ιγοπι. ραξ. 216:

Τοις περιστατικοϊς περιπίπτειν ήμάς τον Κύριον

βουληθήναι * Χ'οίηίιιε 1>υιηιηιπη ηΐ ίη εα$ηι ϊηάάε-

τεπιαι, ροΐυίββεΐ βιΙϋοΓε αάνεηο$. λ;ιιιι ρΓχεεββε-
ταΐ, διώκεσθε κα\ φονεύεσθε ■ ΡαΙΙηΗηί ρετιεαιίίοηεηι,

ει ηιοτιε αβείιιιίηί. 11υΓ8ΐιβ Ιιοε Ιοεο ίΙΙυϋ, κατά γε

τον έμονλέγον, νεΠεΓ3ΐ, Ηοε εϋ,ιιί τηεί αηείοη» ε$ί

ιεηΐεηΐία, ιηίιιυβ 3ρ(β ευπι ηοη Εεε1ε8Ϊ38ΐ!6, 8εά

8υοιη 8βηΐεη1ί3ΐη ίηοϋεβΐ Νγ88βιιυ$, υΐ ρο$ΐε3 ά'κνΐ,

εοΐ. 724 Α. Αύλα\ δ' άν είεν τοϋ Κυρίου κατά γε τδν

ίμδν λόγον αί άρεταί. Αίτια αηίαη ύοηιίηί ιαηΐ ηχεο

ηιιίάεηι )ιιάίείο νηΐαΐε$.

€οί. 654 Α. 1}ιιϊ ριιτρητα». Ιη(βΓρΓ6Β «ΙίΑβΓλΙ, εχ

ίί* φά ηιατβ ίΐιϋεαηΐ ιιτίηαίοτίοια ; 31 ηοε Ιοεο ηοη

ϋβ (|ΐιι1)ΐΐ8νί5 υηιΐ3ΐθΓίου8 ο^'αιι γ, 5ε<1 άβ ίΪ8 Ιβηΐυπι,

ςυί ρυΓριΐΓ»Γΐιιιι εοηεη^Ιίβ ρίδεβηΙοΓ, εΐ αρικΙ ΡοΙ-

Ιιιεειη πορφυρευταΐ ει σπογγοθήραι νοεβηΙιΐΓ. Οβ-

ιηεηβ Α1εχ3ηϊΐ. Ιίυ. ιι Ραάααορ. εαρ. 10, Ανάγονται

δέ οί πορφυρευτα\ κα\ αύτά τά κογχύλια · αν,ίη εΐίαηχ

βαηιηι ιίηεΐοτε$ ει ριίΓρκΓΦ ίη[εεΐοτεί, ει ΐρ$α εοη-

εΙιι/Ιία ίη ιηααηο Ιιαοεηίητ ρτειίο : ιηβΐίεπι, ιίηείοτει

ει ριαριιι αηιυι ρίκαίοτε», ει ίρια εοηεΙιι/Ιία αάνεηιιη-

Ιια\ Πορφυρευτάς ηοηιιυΙΙί ρυΓρυΓ3Γίο$ βρρείίβηΐ

εΐ ρΐΙΓρυΓ3ΐΟΓε8 . 30ΐ 8ρ0Ι1£ίηΐ0Γε8 , ίΐΙΓ(ΪΟ)Ι151ΐ1ΐί

πκΐΓίΙε^υΙοβ Ιίο. χι, Οοά. 7, ΰβ ηικτίΐεαιιΐη α >ηο-

ηείατιίί.

ΙΙιίά. Ρτορίετεα αηοά ε\. 1>εςβΙ>3ΐυΓ ίηίβα, Ρτο-

ρίετεα ηιιοά ε]ν& $νηιηια ιίΐ ροίειίαι ; αά χά εηίπχ,

ι/ιιοά νείαίχχτ. 8ιμΙ 3ρ1ίυβ βοΊιαε ί!3 ίηΐεΓρΓείπηετε,

Ρτορίετεα ηιιοά εχ ρτοροηχίχιτ χά ηιιοά άειίάεταί, ηΐ

εο ρι υ ΙίΙιίίο χιίαίιιτ. 8ιε 3ρυά Ζοβίηιυιη 1ί1>. ιι : Αλλά

ίνεδίδου τφ κατ' έξουσίαν άπαντα πράττειν ■ 8εά ίη-

Φλτκοι. ^κ. ΧΙ-ΐν.

ιΐιιίρεη» αηχχη'ι Ιχΰϊάχηχ οηιηϊα ρτο ίηιρετχο ααε&αί.

ΙΙοε ηΪΓΠΪΓΐιιιι βδΐ ςυοά αίΐ ϋΐβ ίηΙβΓ ροεΐ3$ νβηϊ

Ι31Ϊ8 ιικίβϊ&ΙϋΓ ΙίΙ). ιιι, ΜαταιοτεχνΙας. ΝΊίχηιιιτ ϊη

νείίίχιηι ιεηχρετ εχιρίχηιι&ηχιε ηεααΐα. ΙΙιίά. Ό. ΝίΙίαεα.

ΗβιιάοΜ βεπρίιιηι ίηΙβι*ρΓββ Ιε^βΓβΙ Ιιυηε Ιοεηιη,

»βήβΓ3ΐςιιβ, ΝχΙί ει Νχιχηεηχα; τηείαΙΙα. Ιη ηιβ. Μ. ρ ι-

ΓΪΙεΓ εοΓΓυρίε, κα\ τά της Νουμηνείας άναζητείται-

31 ίη Γεβίο εοοΊεβ ΜβαΊεχο Νουμηδείας ρΓΟ Νουμη-

δίας- ειι]α8 Γεκίοηίβ Γοόίηχ βε Ιβρίείο'ίηχ πιαπηοΓη

ρΓβΓιοβα ηιίΚβυοηΐ Κοηιηηι εΐ ίη Οπεηΐεηι. ΡΙίη.

ιν, εηρ. 3 : Τχι&εα βχινίχιί Νχιηιχάχχ βηχ$ ; ηεε

ρταΐετ ηαηκοη* Νηιηίάίεί (εταηιηιηηε ρτονεηίχιιη

αίίχιά ϊη$χηιιε, ί1εηιΐ|υβ Ιίο. χχχνι, εβρ. 6 : Νερό*

(ετίχιτ ΗαοιιΗιε εοίηιηηα» ιοίίάαί ε χηαηηοτε ΟοΓί/ϊίίο

ακί Ιιΐιηεηίί. Μ. ί,ερ'χάχΐί ρτίχηχι» Ιχηχχηα εχ Νιιηιί-

ά'ιεο ηιατηιοτε ροιιιχί. ΑϋΜίπΜπιυ$ εΐ νεΓ03 Ι,βΙΊιι,β

0γ6£. ϊιιΐβΓρΓβίαΙϊοηί, ςαίΐ). ΡΗιγκϋ ΙίρΊΰ'ί* ηιειηί-

ηϋ, αυβηΐ3ο:ιιιο4υιιι ει ϊπΓγ» εοΐ. 658 Β, ει (1εεο(1ειιι

Ρΐίηίυβ ςιιοήυε βεηΐιίΐ Ιίο. χχχνι, εβρ. 17.

€οί. 655 Β. (}Ηοά εΐανχι. ΗεΓνεΐυβ, ηιιοά εΐανίι

είχάίΐΗΤ, ηΐδ. Μ. ηιεηοΌδβ ή τδν διά τών ήλων έχκρο-

τούμενον ίργυρον. υηι1εδϋβρίε3οββΐϋΓεπιεηο'3η(Ιυιη

έγκροτούμενον, αχιί ηιιοά εΧανχ» ΐηιρίηαϊίχιτ, νβΙ αβϊ-

αίίχιτ, αταεηίχιηι, υΐ (ΙΊχίΙ Οειηειίδ ΑΙεχ. ΙίΙ)Γ. ιι

Ρχάαα. εβρ 11 : καΐ τους ήλους τοις καττύμασιν

εγκατακρούειν άξιοϋσιν, εϊανοι ίοΐείζ ΐηβαετε αηιιυιιι

εεηεεηΐ. διίδρίείοπεηι ηοδίΓβπι ροδίεα ηι$. Κ. εοη-

βηηανίΐ. Ραυίο ροδί βχ εοη]εεΐυΓ3 ρΓΟ, ειιρχάχια»

ρετ εοί ηιιϊ $ιιηΐ αηιεηΐεε ρταεεάεηχ, δυΐΐδΐίΐυίιηυδ,

ρετ εα ηααι ιιιιχΐ ϊηιιίίίϊα, ςυοά εηιεηα^ηοΊιηι βίΐ άνο-

νήτων ρΓΟ άνοήτων. ΙΙιίά. Νοη πρδς κδμπον Ιε^ίδδβ

νίϋεΙυΓ ΗεΓν., κεϋ πρδς σκοπδν ρχιίαηΐ αά ιεορηηι

ροτία», βεά ρίιηε νίΐίοβε. Κίηιίΐε ϊΙΙιιά Ηοχηίί. 4,

ίη ΕεεΙε. τδ γάρ τοσούτον ε!ς τύφον ; (Ιιιίά εηίηι Ιαη-

ΐιιηι (αεϊί αά [α$ΐχιιη ? ΟοΙ. 658 Α. ΕΙοηιιχα ίαηβ. Ιη

ΙεΓρ. εΐοηχιία εαηάεηίχα, πεπυρωμένα ίαηε ρχιτααΐα

αΊευηΐυΓ, υΐ Ρβ»1 χι, 7 : ΕΙοηχιία Ωοηιϊηί ατηεηιηηι

ίαηε εχαηιίηαίχιηι, εΐ Ρβ»1. εχνιιι,40 : Ιρ,ηχιχιιη (ίο-

ηχιίχιηχ ΐιιχιιη νείιεηιεηΐετ, Ιιοε εδί, πεπυρωμένον ί^ιιε

ρυΓ(53ΐιιηι. ί)υί ΗίεΓθηγπι. εχ ΗεΙίΓχο, Ρτοοαίη»

$ετηιο ίαχι$, ηοη ηυοά εβηο'εηδ δίΐ δίειιΐ ιςηίδ αυΐ

ΓυΙ^ίοΌδ, 5βο" ςοοϋ ρυΓϋδ δίΐ, εΐ βίηε βεοΓϋδ υΐ »γ-

κεηΐυιη εχεοείιιηι ει ί^ηε ριΐΓ^αΙνιηι. ΟοΙ. ^658 0.

8ιιηιη εχοτηαΐ. Έξαστικών εις κάλλος ηΐδ. Μ.' βιηειι-

άβΐϊυδ Κ. έξασκών, υηύε εχρΓβδδίΙ ΗεΓν. ιιιηηι εχετ-

εεΐ α ά'χβο'ιχιτη, ίίςυε έξασκεΐν ηοη βχεΓεεΓβ δοΐυιιι,

δεο1 εΐ εοπιεΓβ δοηβΐ ει εχοτηβΓβ. Α^εείηιυδ ρβυΙο

ροδί βχ ηΐδ. €οί. 659 Β άίαοίχιίχοηεηι ατίίεηίοτχιηι.

ΟοΙ. 663 Α. VI ει ηαΐαίια. Ργο νίξις 1ει;ϊδ86 νίΊεΐιΐΓ

ίηΙβΓρΓββ νεανίαις, )χιυεηίοια, δβά βχ ηΐδ.Ββ^ίο εοΓ-

Γί^εηα'υπι νήξις, ιιι ει ιιαΐαΐη$ νοίιιρίαΐεηι αβεταΐ ίι»,

ηιιϊ εοτροτα εχρατααηΐ, νεί αΗχιηηΐ. \ά βιιίιιι Ιιίε βί-

βπίΩεβΙ φαιδρΰνεσθαι, ςυοά ίη ϋΐο νεΓδϋ ΙΙβδίοοΙί

βρυά ΟΙεπι. ΙίΙ>. ιιι Ραά. εβρ. 5 : μηδέ γυναικείο)

λουτρφ χρόα φαιδρΰνεσθαι * (^οτρυα [εηιϊηεο ηοη εχ-

ριιταατε Ιαναετο, ιιυη εχΐήίατατε, αϊ δεπρβ. ΗεΓν.

ϊϋίιΐ. ει ηοε Ιοεο, νβΓδ. εδί αραά Ηβδίοα1. 3ο5 0η.

Ορβπιιη. ΟοΙ. 670 Β. (}ιιοά εοΜΪΐίχιτη. Ηχε Ληο

ηιεηιυΓ3 ηηηε αεεεϋυηΐ ίηιβΓρΓβίο,ιίοαί υΐ ρηυΐο

ροδί, ρΓΟ πόρται εοΓΓβχίηιηδ πδρπαι,ιιΐίη δίηιίϋ

Ιοεο 3η1β3 ίη 1ίΙ>. Όε ν'χί. Μοιχ», ρ. 83, βϋίΐ. 1·ιι%-

Λ\ιη. βίεαιεηδ εΐίβηι Ιίο. ιι, εβρ. 12, Ροιάαα.,αχχιτηβ-

Γ3ΐ ϊηΐβΓ βίιηίΐεδ ουϋβΟΓίβ ηιιιηάί ςιιίδί]ϋίΙί3β πε-

ρδνας, άμφιλέας, όρμους. ΡιΜαι, αηιρίιίίεαί, ηιοηί-

Ιϊα, βΐ Ββηίβΐ., εβρ. ν, νβΓδ. 28 : τδν μανιάκην τδν

χρυσδν περιέθηκαν περί τον τράχηλον αύτοΰ, Ιοτ-

ηιιετη αιιτεχιχη είτεχιτηροιιιετιιηΐ είτεα εοίΐιιτη *)*% :

ςυϊ Ιοευδ βΟΓαπι Γβνεΐ βεηιβηιίχ, ηιιϊ Ιιβε νοεβ α'β-

δί^ιιβΓί εβηδεηΐ δρβείβηι τών περιτραχηλϊων χα\ πε

ριδεραίων ϊηΙεΓ 0ΓΠ3ηιβηΐ3 εοΙΙβηβ, ςιιοιηοάο βΐ

ΡοΙνϋίαβ μανιάκας ποΓπίιι&Ι 62ΐΙθΓυπ> εοΐΐβπϊ ογβ»-

ιηβηΐβ, ψίλλιον δ φοροϋσι περ\ τδν τράχηλον.

€οΙ. 675 0. Νοη'υΐ ΗεΓνειυβ νοίεϋαΐ, ίη αηίηιαΐά

ηιιοά ε$ΐ εετρεηΐίιιηι νοίχιρίαΐίι. Νβιη ςιιχ ϋίοδεοιί-

αββ Ιίο. ι, εβρ. 4ο, εΐ βΙΙΙ)! έρπητας βΐ έρπηδδνας

νοεβΐ, β3 Ρΐίηίιΐδ ει ίβΐίηί ηΐεετβ ιιοηβηΐίβ, εΐ υίεβι·»

βειρβηΐί» νοοαηΐ νεί ρυΐΐ'βδεεηΐίβ. ΡβυΙυδ ΛΙζΙηοίΛ
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ΗβτρεΙχ» ηοηιβη υβιίΓρβΙ : βηίΒηο'αγ'ιηιιΐδ Ιιίε τω κακώ

οι ιιι ηΐ8. δεπρίιιιιι ηβοβΓβΙ τω καινω.

'.'(>/. 678 Α. 8εά ρατ$ ρο$ιε$$ίοηί$. ΙπίβΓρ. ιεά ρατι

ίη αΐιιπι· εαεί, βΐ ροδί ρζιιο;ι, ιιι φιία αΐίφια εχ ίίί

ηαχ οτία ιιιηΐ (τεαίιιτα Ια-ιίιίαηι εοΙΙίι/ετειη. Ιιι πιΐ.

Μ. Ιθ),Ί·Ι)3ΐϋΓ εΐϊαπι μερίδα κτίσεως, 86(1 βηιοη<Ιαη-

■Ιιιιη κτήσεως εοιΐ813ΐ εχ ιΐυυΐιιΐδ ςιιί 8β(]υυιιΙΙ1Γ Ιο-

€Ϊ8, οίον άπό τίνος κτήματος, βΐ μερίδα την κτήσιν

λέγιο. Οοιινεηίΐ ίηίει· οιηηββ ίϊεΓίρΐιιι·* ίιιιεΓμΓβίεδ

μερίδα, ραηειη νβΙ ροιΊϊοηεηι.αϋεί βοΠειη νβ! ρο$-

8683ΪοηβΠ), ΙιΧΓειΙίίαιβηι, ρι-χηιίιιηι, νεί ςιπιΐιμιίιΐ

ηΐιηιί ίεΐ'εηιΐιιιη νβΐ ρπ$8ίιΙεη(1υηι οΙιΐιη»Κ, ρΐιι-βδί

ΙΙβυταίεβ, υΙ ΡδβΙ. χν, 5, Κύριος μερ'ις της κληρονομιάς

μου· ϋοηιίηχι$ρατ$Ιια'τεάίΙαιί8ηιε(Β;6ΐΝ\ιηι. Χ VI II, 20:

Οτι εγώ μερίς σου κληρονομιά σου- Εαο ρατί Ινα βΙ

ηατεϋΐαι ιηα; φιο<Ι<|ΐι« άίιεπιηΐ ΙΛ\ : Ιδού δέδωκα

παν έπιδέκατον έν Ισραήλ έν κλήρω· Εεεε άειίί οηι-

ηετη άκείηιαηι ίη ΙεταεΙ ιη ήατεάίΐαίε νβΙ ιοτίε. Ηίβ-

ΐ'οιινιη. νβΓίϊΙ, οηιηεε άεείιηα» Ι&ταεΙη Ίη ροαεαίο-

ηετη. Ηαηε ψιοιμιε εοιτεείίοιιειιι Κε§ϊιΐδ ιιΐ8. ιοηι-

ρηιΐκίΜΐ. Ροιτο δΐιΙ) Βιΐβιη ρ3£ίιιχ δεηυεηιΐιιηι, ρετ

οηχηεηι &εη&χιτη άίείΐ, νεί εχοο^ίοιίδ, ηιιίΐηΐδ δβρο-

ΙίΙιιιη ββδβ οηιηίυϋδ βεηδίΐ). (ΙίοίΙ, διά πάσης αίσθή-

σεοις. ϋοΐ. 679 ϋ. ϋηί* ε$1 Ιιοιηο σία. ΙΙχε νειΊια

διτίρΐιΐΓ,ε εβρ. 2, 12, δίε εχρΐ'«δδβι°3ΐ Ηει·νεΐ. : (}ιιί

ε$1 Ιιοηιο ηχιχ νεηίεί, ρο»1 εοηίίΐινη, ηιηκΜ .ηιιε χρίΐιιη

Ι'εεχΐ? 1η ειΙίΐΊοιιο Κοιιιαιίίΐ, ραυΙο βϋΐβΓ Οητοιίί Ιβχ-

ΙΠ8, "Ος έλεύσεται όπίσω της βουλής τά δσα έποίη-

σεν αυτήν, ηχιχ [εεετιιηΐ ίριαηι. Ιιι αΐιίβ 1ίΙ)ΐ ϊ$ βίε ε$ΐ :
Πάντα δσα έποίησεν έν αύτη ■ Οιηηϊα ηηα·οηηηηε (εοχΐ

ίη εο, ηιιίυιΐδ Ιι >·<-' Νγ588ΐιι Ιεειίο δυΐ1ΐ'3£3ΐιιΐ' ; νιιΐΐ

εη'ιιιι Οβαιιι οηιη'ΐ3 ιιι δβρίειιΐί» Γεείδδε, Ρδ:ιΙ. επι,

24, βΐ βαρίεηΐίαυι ίδίβιη οοπβϊΐίιιιιι βρρεΙΙίΐΐ. Ο,ιιίβ

βΓβΟ 3δδβο;ιιβΐιιΐΌηιηί» ςυιε δ3ρίεηΐία Ι)ει ίεείΐ? ιμιυιΐ

(Ιίχίΐ ΙΙίβι·οιιγπ>ιΐ5 εχ ΗεΙίΓχο, η( &εηη\ ρο&ύι τεαεηι

(αείοτεηι «ιιαιιι ? ΟοΙ. 687 Α. Ει εΐεοιίο. Λοη υΐ εχ

γύναια Ι,ιιίπη δεπρδβι·3ΐ ΗβννεΙιΐδ, ει αήΐίεΐίο ιρϊ-

η'Ιΐίΐ : 31 1.ΧΧ Ογβϊοβ ειΐϊϋεΐ'υιιΐ και προαίρεσι;, (|υοι1

ίη ν'3ΐίθ3Π3 νεηίΐιΐΓ, ει ρτ&ιαηιριίο ίρϊηίαα, 3ϋί8

εΐεοιίο $ρι>ί(υ$. ΗίεΓυηγιιιυβ εχ 3ΐιΐίΐ|υα βι-χεί

Ιεχίυδ ίιιΐ8ΓρΓεΐ3ΐίοηε , Ουι»ιϊ« ναηϊΐη! εΐ ρα&ιίο

ββηΐί. 113 ρΙιΐΓΐΙιιιβ αΐίίδ ιιι Ιοεί8 εΐεειίοηίκ νοεεηι

5ΐι1)»ΐίΙυίηιιΐ8, ηυαηι ει ίιιίεΓριεβ υ8υιρ3ΐιιΐ3ΐη $ίοί

εβηβηϊΐ ϊηί. €οΙ. 69δ Β. έν τη -ροαιρέσει καρδίας αύ-

τοϋ, ίη ΐιίηΊΊΐ εΐεεϋοηε εοτάί$ ιηί.

ίο/. 0ί)0 1$. Λ'υιι ίηΐΗεή. ΑϋΐεΓ ίηΐεΓρΓ88 εχ Ιγβ-

^εεΐιυιιε ρ3ΐ°(ίευ1:6 ηε^ιιΐίνχ, η! ρεπηαάεαΐ χηΐίΐΐή

«α ι\\μκ ηοη αρρατεηΐ; 31 Ιιυίε 86ηΙβηΙίΧ ΐαεΙΟΓΪβ

(]Π3ΐη ΓββίίΙυίιηιιβ, βίπιίΐίβ ε8ΐ ει §«ΐΓΐιιαιι» ϋαβϋϋ

§επιΐ3ΐιί εϊιΐ8 ί 11α, ςη3 βυαιίεΐ ίη ηοιιιίΐίβ (]υ3(1:ιιιι μή

προσηλοϋσΟα·. τοις βιωτικοϊς, ηΐ ηοη αάΐιΐΐτεαιηΗί

ι<;ί>ιΐ5 ίαταίι Ιιη]α$, εΐ ΓυΓ8υ$, ποιείται ο άντιλέγων

τήν μαχην, εχ η» ηιια; νίάεηΐητ ρηρηαιη εχείΙαί. ΙΜ.

^. ί,ηΜ «ίιι/ΐο ααιειη. Ογ. έναπεσβέσθη. ΗεΓνεΐυ»,

ιΙ*Ιιο αιιίεηι εχΒΐίηρ,ηϊιατ, ειίαηι τηοηίιηεηΐιιηι, ββϋ

εοΐ'Π^ειιιΙϋΐη εδί εχ Κ. συναπεσδέσθη, εηιη «ΐηΙΙο

εχ&ύηφνίΊΐατ, ει 3ϋ]εείηιιΐ8 ρ» ςιιχ 8ΐιοίη(1ίε3ηΐ Ιο-

οιι ιιι ϋανίϋίβ Ρβ»Ι. IX, 7. Άπώλετο τό μνημόσυνον

αϋτών μετ' ήχου 1 ΡβιϊίΙ ηιβιιιοπα εοτηηι εηιη ίοιιίΐα.

Ναηι εΐ ιι» εχρίϊεβι Ιιιι]υ8 βιΙιΙΊοιιιειιΐί 8βη8ΐιιη Οηιγ-

δυ8ΐ. ϊη ΟοαιηιεηΙ., ΚαΙ τοϋτο δή της τοΰ θεοϋ κηδε

μονίας τδ μή λανθανόντως ταϋτα ποιεϊν. Τδ περιφα

νές οΰν δηί.οϊ της απώλειας ·ΙΌττο Ιιοε ειΐ ειίαηι 1)εχ

ριοίίάεηΐκε ηηοά ηοη [αειΐ Ιιοε ΙαΙεηΙετ : 8ί^ιιίΙίΐ3ΐ

βΓ(50 ((υ;ιιιι ιιιαιιίΓεδίυιιι εχρίίεβΐ 1ιυ]ιΐ8 3ϋάίΐ3ηιειιΐί

8ΰΐΐ8ΐιιιι 0ΙΐΓ)·308ΐ. ϊα ΟοιιιιιιειιΙ., καΐ τοϋτο δή τοις

τού θεοϋ κηδεμονίας τδ δίΐ βΧΐΙΪΙΙΟΙ, βΐ ΤηεοιΙοΐ'εΙ.

Ί'δ δέ μετ' ήχου τδ έκδηλον της άπωλείας σημαίνει

άπδ των σεισμώ πιπτουσών οίκιών ■ Ναηι εηιη ίοιιίΐιι

Ιιοε ίίαηί/ίεαΐ εχ ιηείαρίιοτα άοηιοτιιηι, ηαα; αίίφιο

ΐεγτα ηιοΐπ εοιιειιαιν ίοηείάιιηι. ϋοΐ. 691 ΰ. Ει ριιΐ-

ι7»Γίΐ5 ροΠ. Ιιιΐβτρ. βΙίΐβΓ, £( (ιιπ·«« βΐ ριιίεΐιετήηια,

φχ(Β εχείΐαηΐηι- νρετα, ι^υβδί ββϊεΐ κα\ τά κάλλιστα

αναστήματα · εΐ ρ;ιιιΙ<> ροίΐ, ΙηεετΙιιηι ε*1 αηίαη, αη

ηοη ΓΪιιί ηαίετίαηχ εβείαηΐ ορει, βίςυί ηοη ίά νηϊΐ

(ίιεβΟΓ., δεά ίιιεβΓίυηι εβδε, ηυιη ΙιΧΓεβ βιΐ εχρίεη-

ιΐ.ΐδ Ιϋι'ιϋΙηββ 5113$ ιεΐίεΐίβ ορίου» βίΐ 3ϋυ$υηΐδ : Αί>-

ιηηιεί ίιατε* ϋαεηοα άίΐ}ηίοτ, 8εηαΙα εεηΐιιιη εΐα-

νίΙ> , ει ηιετο ΙϊηςεΙ ρανίηιεηΐιιηι αιρετίιο. ΗογβΙ. I. ιι,

Οιΐε 14, ψιοιΐ ίρδίιιη ίιιηυηιιΐ ίΙΙβ νειίκι δίΐοηι. Εε-

εΐβ. ιι, 19. Ε! έξουσιάσεται έν πα'Μ μ<5χβψ μου,

ςιιοιΐ νεπίΐ ΊηΙβΓρΓΟδ Ιιίε ραυΙο ροδί, ει αη ροίειία-

ΙΐϊΛ εχετεεοίί ίη οηχηί Ιαοοτε ηεο. Ιη «Κι. ΡΙβηΙίη.,

ει «ί ΙίεεηΐίοίΗ» ετίΐ ίη ίαίιοτε ηιεο, ςιιβηι ΐηΙεΓρΓοί.

εοηΠπιΐϊΐ ΊΙΙικΙ I Νεηεηιί* ν, 15, Οί έκτετιναγμένοι
αϋτών έξουσιάσονται έπΐ τδν λαδν ■ Εχεααί εοτηηι

ροΐείΐαΐεηι εχετεεονηΐ αάνεπιι* ρορηίιιηι : (\αοά νηΙ-

%άΙά ί.3ΐίιΐ3 $ίεεχ1ιι1ί(, ει ηιίηίιίτί εοτηηι άερταιεηιηΐ

ρορηίηιη,ειΐ ΜΒεΗβο. χ, 70, Διάτί έξουσιάζη έφ'

ήμας τοις δρεσι · Οιιατε ροΐείΐαΐεηι εχετεε» αάνεπιΐΛ

ηο$ ίη ηχοηΐίοη!. ΟοιινεηίΙ (Ιειηυιιι εαηι ίδΐίδ α,ιιοιΐ

εχ ΡοΙνΙιίο ίΐΠ'οπιηΙ, Έξουσιαστικώτερον τοΰ καθή

κοντος ■ Μα]οτε εηηι Ιίεεηιία αηαηι άεεεοαί. ΙΙίεΓΟ·

ιι νιιι . Ιιοε δβίοιιιοιιΐ βεείο'ίδϋβ βιΐηιοηεΐ; ηοη ειιίηι

βίιιιίίβηι 8ΐιι ΙίΙίιιιιι ΚοΙιοβιιι Ικιουίΐ.

6'οί. 694 Β. ϋηαηοκϊΐ. Αιΐ νιτ1)ΐιπι 88881, φιοηίαηι

εοαηοχείι. ϋχίεηΐιιι ίη οιιιηίΐηΐδ ΥοΙβπδ ΤβδΙ:ιιηβηΙί

6Χ8ΐηρΐ3ΐ ίο. βΙίΐεΓ βχΙιίϋεΙιΐΓ Ιιϊε Ιοευδ βχ εβρ. 2,

ν. 22 ; ίη ΡΙαηΙίιι. βάϊΐ. γίνεται τω άνθρωπο;, ιιι

ν3ΐίε;ιη3, "Οτι γίνεται έν τώ άνθρώπω έν παντ\ μόχθ<;>

αύτοϋ · ι^ηοηίαηι βι ίη ηοιηίηε χη οτηηί Ιαοοτε »χιο.

ΗίβΓοηνη). βχ Ι.ΧΧ. Οιπά" ειιίηι Β( ηοηιίιιί ιιι οααιιί

Ιβΐιοι-ε 5ΐιο ? 8γιιιηι»εΙιιι$, δτιγάρ περιγέγονεν; Ουίιΐ

ειιίιη 3π:ρΙίυ8 Ι'ιιίΙ? οιιιιιίυιη εΙ;ιη$$ίιιΐ6 νιιΙ^;ιΐ3 ί,λΐ.

Οηίά εηίιη ρτοάετίι Ιιοηιχηχ άε οηιηχ Ιαοοτε ιηο ΐ 31

Νγδδβιιϋ8 ρΓΟ γίνεται Ιε^ί' ίη βϋςυο ΙίϋΓΟ γινώ-

σκει, ρβιιΐο ροδί εοΐ. 693 ϋ ρΓΟ πάρεξ αύτοϋ δίιιβ

ίμδο δεί'Ίριυιη ΓοΠ358β οβίεηϋβη! ίιιίκτρΓβδ παρ'

έαυτοΰ νειίεηδ, α ιείριο. ΗίβΓοη)·ιη. φιίι εοτηεάχι,

ει ρατείΐ $χηε χΙΙο ? Ιοίά. 8εά )χι*ΐχ1ία. Ιιι (μιϊιίεηι ιιι δ.

Μ , δβο! αριιά Αροδίοΐυηι αΐϊο ηιοάυ ΙεβίΐυΓ άΑ Βοηι.

χιν, 17, Δικαιοσύνη κα\ ειρήνη κα\ χαρά έν πνεύματι

άγίω · 8ΐά )η$ΐίΐίαεΐραχεΐ ααχια'χχιτη ίη $ρίτίΐιι $αηι·Ιο.

ΡοδίΓβιιιο 8εΓΪρ36ΐ31 ίηΙβΓρΓβ» : Ρεεεαιοή άεά'ιΐ α[-

βχείίοηειη, χιΐ αάάαΐ, ει εοηατεαεί εχ, ηχιχ ί*ί οοηιιι ιιι

εοηιρεείιι ϋεχ:»Χ περισπασμδς ηοιι βηΊίειίοιιειιι, υΐ

1ΐ3θεΐ ίαΐίηα νυΙ^βΐβ, κ<1 οεευραΐίοηεηα $οιΐ3ΐ. υι

ε. 1, 13, περισπασμδν πονηρδν έδωκεν δ θεδς: ΥυΙ-

Κ3(3, ίΐαηε οεεηραιίοηεηι ρειίίηχατη άεάίΐ ϋεη». 8γιι -

ιηβεΐιιΐδε^ίβιιι Ιιίε ειΐίϋίΐ άσχολίαν.

ϋοί. 698 Β. Οιιοά ηίηιίΗτη. Ιιι ηΐδ. Μ. βίε βΓ»1 ό 61

τοϋ λαλεϊν, εΐ μοίει βΐ νίιΙβΓΪ ρι·32εερ1αιιι ίηηιιί Ρν-

11ΐ3^ηιίεϋΐη δΐΐβιιΐίί, οίικι νετο Ιοηχιί ρτοΐιιοιιίΐ, 86>Ι

ηΐ3ηίΓβ8ΐυιη ηιβηο'υηι βαβίυΐίΐ εοΙΙβίίο ευιη Γβ§ί·ι

εοάίεβ τδ λίαν ; βεηιιίΐιΐΓ εηίαι ουού 3 ΤΚαΙβίβ ρηϊ

Ιοδορίιο ρΓοηυηΐίβΙυιη είΐ μηδέν άγαν. Νε αχιχά >ιζ~

τηί$, νεί υΐ ιιιοΙογ βδΐ Βιο^ι-ιη'8 ί,αΐΜ ΐ. 3 ΡγιΙι;ι§0Γ;: ,

νβΐ αϊ ΑνίδΙοΙεΙββ ιιι ΙΙΙιειοιίεί$, ά ΒιαιιΙο.

0οί. 699 I). (ϊηοά αηΐεηι ηοηάχιηι. Μβΐβ 3π(83,

φιοά αιιίειη είΐ ευη&ΐαηΐίιαααΐίχ, 3ΐΙοΙβδεειιΐί3Πΐ ειιίιιι

ιηάίεβΐ, ηυχ ηοικίυηι αά νίιίΐΐδ ΧΙ>ΙΪ3 Γοΐιυτ Γιπιιί-

Ιβίειιι^ιιβ ρβΓνεηίΐ.

€οΙ. 702 ϋ. Οαηι φιίιρϊαηι. ίοευδ βδΐ ΙδβϊίΕ χχνι,

16, Διά τδν φόβον σου έν γαστρ\ έλάβομεν, χαΐ ωδινή-

σαμεν, και έτέκομεν π'^εϋμα σοιτηρίας σου · Ρτορίετ

Ιίηιοτειιι (ηκμ πι χιίετο αεεερίηιιι», εΐ ρατίιιτίυίηιιιε,

ει ρερετίηιιΐί 8χ»ηΐηηχ ιαίιιΐίί Ιχια. Οίΐ3ΐιΐΓ ιΛβω 1ο-

ευβ ίηΓ. ΙϊΙιγ. Οβ \Ίταίηίι. ε. 19, ρ. 598, ριιιΐο ροβΙ

ιηΐ6ΓρΓ88 βεΓΪρδ8Γ31 ιεηφιΐί βίχοτπηχ αά νχίατη, χ\»»β\

ΙεςίδδβΙ, καιρδς τέκνων εις ζωήν ιιοιι τίκτων, υατϊεη»,

νεί αίαηεη*.

Οοί. 705 0. 0«ί ιετηρετ. ΙΙεΓνεΐ., ηχιχ οτηηίηοετχιε'ι-

βαί, ηεηυβ είΐηιΗυΓ, 3υΐ υδΐίΓραηΐυτ νβΓΟ» ΡββΙι

3ΐί Οογ. 80(1 Λ(1 6α!3ΐ38 ιι, 20, Χριστώ συνεσταΰρω-

μαι. Οΐίτη Οχτύΐο ετχιείβχχι* $χιηχ, υΙ νεΠίΐ ΗίβΓΟ-

ηγιη. ίη ε. χίΐ Ιββίχ.

ΟοΙ. 7θβ Α. ϋεά εμι» ηηχ ιχιρεηετηίηαΐ. δεΓίρδίπιιιβ

βχ ηΐδ. Μ. άλλά τοϋ παρασπείραντος, ςυοιΐ ΗεΓνβ-

Ιιΐδ οιηϊδεΓΒΙ. 1]1 βηίηι παραπρεσβεύειν βδΐ ρβΓρβ-

Γ3ΐη Ιε^πΙίοηβ ίιιη^ί, βίε παρασπείρειν ίηΙεΙΙί^υ ϊιίεηι

νβΙβΓβ, (| 110(1 ρεΓρβΓηιη δεηιίηβΓβ, ςϋ3δί «ΙΙυϋβΙ 3(1

ρ3Γ;ι1)ΰΐ3ΐιι, (1β ςιιβ Ι,ιιοχ νιιι, 12 : βυί αιιίεηι ιεεχα

νίαηι, Ηί ιχιηΐ ηχιχ αηάχιιηΐ; άείηάε νεηίΐ άίαοοίιι» ει

Ιοίΐίί νετοιιηι, νεί ροΐϊϋδ 3(1 αΐίειαια ΜαΙΙίι. χιιι, Ϊ5,
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Υ'αιίί ίηίηϊ«Η εί εχιρατεεηινιανϋ ζΐζαηϊα. ΙΙιεο 5θ ϊ-

ρ5βΓ»ιη 3ηΐ£(|ΐι»πι ίη ηοαηυβ ηοβίΓββ νεηίτεί κβίαβ

οοϋεχ ίη»., ίη φιο επιβηιΐβιίοιτ ει αιημΠοι· βπιΐ Ιιβεο

8ειι1ε»1ί3, άλλά τοΰ παρασπείροντος τά ζιζάνια., η τοϋ

παραφυτεώοντοί τφ δεσποτικφ άμπελώνι τήν Σοδο-

μικήν κληματίδα, α,ιι« οηιιιίβ α1)0ΐαιιΐ3 Ιίΐ). χ ιιιΙβΓ-

ρτβΐίδ.

€οί. 718 ^. 8ίοη εηΐιη. Α(1ηιοηυεΓ.ιπι Οίοοβ 80-

η3Γ8, 8ϊοη εηϊιη ηχοηε ε$ι, ηιιϊ εαρετ ατοεηι ΙΙϊετοεο-

Ιί/ηιοηιιη ειηίηεΐ, νεί αρρατκΐ, ηοη ευηι ΗβΓνβίοίδι'οη

εηϊηιεεί, αηο ΗίετοεοΙ^ηχοτιιιη [αείΐβϊηηι ειιμετεηιί-

ηεί. Ηίε ειιίηι άκραν υΐ ηρυιΐ ΡΙυΐ3ΐτΙιυηι ίη Οοπο-

Ιηηο ί(1επι νβΙβΓε οεπΒεηιΙιιηι β8ΐ, αιιοιΙ ώστε εις

αύτήν φθάσαι τήν άκρίπολιν, ιιί ρετνβηϊαε αά ιρεαηι

ατεεηι νπΐιιίαηι ; ΡδϋΙ. ιι, 6, εηρετ 8ίοη ηιυηίεηχ

εηηείιιηι.

ϋοΐ. 723 0. Νοη άεε. Ηαο βΚίρι· οίΙβιιΙϋΓ 3 Ννβ-

εοηο ϋΐα,ιιε Ίη νυΐζϋΐίδ ΒίΜϋβ, ΡβαΙ. οχχ, 5, μήόφης,

εΐ ού νυστάξει, ηυο ρβοΐο ε1ί»ιη δοηρίυηι βδΐ αρυιΐ

ΟίΓγδΟδίοιηυηι ει ΤΙιεοιΙοιβίυιη. Αηιιίΐα ίΐβιη νβΓ-

Ιίΐ, ΕΙς σφαλμδν πόδας σου. Λ'β <<ίί ίη ρτοίαριϊοηειη

ρεάεε ίι/08 ; δγηιηΐ3οηιΐ8, μή δφης περιτραπήναι :

Λ'β ίίίί ίΐιϊ>νεηϊ. Αι ίη ΡΙαηΙίηίίΐηα βαΊΐίοηβ, μή

δώη 81 μηδε νυστάξτ, 1ε£ΪΙιΐΓ ηοη άεί, ει, ηβφΐιβ &οτ-

τηϊΐεί, ςυ;ε οιιηι ΗιβΓοηγιιιί βχ Ηε1)Γ3βο ίηΐέτρΓβΙβ-

Ιίοηε ιηιι^ίκ εοηνβηίιιιιΐ. ΙΙβΓνοΙαβ βιΓκΙίΓίΙ, εί ηοη

άοτηιϊΐεί : ΥιιΙ$>αΙ»ηι Ι,ΐΐίηβιιι ροιίυδ ιριβηι βΐίςαειη

Οΐ'*ειιηι εοιΙίεειιι δβοιιΐυδ.

€οΙ. 737 Β. Εχ οτε νεείτο. δίο ιηαίιιίηιιΐδ ευηι

6ηβεο ΐβχΐυ οοιίδβηΐίιο, <\ν&ιη εάίΐηηι &1> ίηΙετρΓβίβ

ΙεοΙίοηβιιι ΓβΐίηβΓβ εχοτβ ίηο. Νηιη ίη ηιβ. Μ. ήμών,

ίη Γβ^ϊο ιι ι βΐ 3ρυϋ ΛροδίοΙιπη, ύμών δοπρίυιη 681,

Οιηηίε εετηιο ηιαίιιε εχ οτε υβειτο ηοη ρτυεεάαί. δίο

εηίιυ νβιΐβπιηΐ εμίΐΐιείυιη σαπρός (Ινρηαηιιβ βρίβΐ.

42, εί ΗΊβΓΟίι γιηιΐδ ίη ΟοιηηιεηΐΐΓίο , <|υο$ βε^υί

(1εΙ>ιιίΐ ΤΙιι·ο(1. Βεζ» ροΐίυβ ({υΐηι )υ<1ίείυιι> βυυηι :

ηυοά 8Ϊ βοΐ3 βιιΐίΐΐιεβί ηίΐαΐυρ, νεπεηάιιηι ίΙΙί ΓυίΙ,

οηΐίΐι'ί ιει-ηιο ταίηοεηι, ηοη υΐ εϋίιΐίΐ &ετηιο ραΐήί,

η·ιη ίη ϊηΐίΐηεβί 01 %(1ίΙίε3ΐίοηί& ιοβηΙΙο, ηοη Γγο-

εΐυ*. Ροιτο ΙΓιγ ηοι»η(1ϋΐη ΙεειοΓί Οαΐΐιοΐϊοο $υ0τ3^ίο

Ιβχΐιιβ Ν)'556ΐιί ΓΟΐιϋπιιαΓί Ι,λΐίιιχ Υυ1^3ΐ% Ιεειίοηεω

ίΙΙαηι, αά &άί(ϊεαΐϊοηε>η βάεί, πρό{ οίκοδομήν, ςυο-

ιιιοίΐο εΐΐ3ΐη Ιομίΐιιι· ίη εοαίοβ, ηηειη 0ΐ3Γ0ηιοηΙ&ηυηι

Ββζα «οοΐ, β( βρυά ϋγρπβηυυι ερίβίοΐβ ϋϊΐαΐα εί

III ΤεείϊηιοηίοΓ. 13, ΗίβΓΟίιγπι. νειίίΐ αά ωάϊβεαίϊο-

ηεηι ορροΗηηίΐαΐΪΒ, ςυοί! «Ιίαιη Ικχΐυδ Οΐ'3τοιΐ3 Αρο-

δίοϋ ηααε βχΐιίυεί, »βϋ ηιυΙ:ιΐύιη Γιιίδδβ βυβρίοαΙυΓ

3ϋ ίηΐβΓριιΊβ Ι/ίΓιηο ρΓορίεΓ ευρηοηίαπι, ίιηοςυυ-

Γΐιπκίβηι ευ(1ίειιηι βιιείοΓίιαίε ηίχιιιη ίΐΙυπι Γυίβββ

εοιΐ8ΐ3( εχ ε]υδΐιιοι1ί Ιοεί8 , ςιιί ΙβεΙίοηβηι ίΐΐβιη

33ΐηπιηΙ.

€οΐ. 731 0. Νοηάατη εηϊηχ. ΡεΓρεΓβηι βιιίεβ νετ-

δΐιπ) ΓυεΓαΐ, Νοηάηιη ΜΪριαιη, κ! ηο»ΐτϊ Ιϊοη (εΗ

εεηΐεηΐϊα, ηονχΐ οτεαίυ,τα. 5β(Ι ρειιύεΐ βεηΐεηΐίβ υβ·

α,υε 3(1 ίΙΙβ εχίΓΟηιβ νεΓΐ)3 ρεποΛ, ίη ςυίΐιιΐδ επιη

&Ο0Γ316 νίΛεΙυτ Ιοςυί, Οαα; εηρτα ηο$, ηϊΗχί αά ηοα ;

βριιϋ ΐ,3εΐ3ηΐίυηι 1ϋ). ιιι , ε. 20 , άίνίη3Γ. ίηβιίΐυΐ.

Α(1(1ί(1ίιιιιΐ5 ίηΙβΓρΓ6ΐ3ΐίοηϊ, αηοηιοάο 'χάαηοά ηοη «Ι,

ίίώιίαηΐίαηι αεάρϊαΐ, πώς τ6 μή δν ούσιοΰ-αι, ςηοά

νβΓίϊ εΐίβιη ροίεβΐ, ηιιοά ηοη ε$ι, ρτοετεείντ; ηβηι

Ϊ13 ούσίωσιν, ρτοετεαίχοηεηι βρηιΐ ΐΓεηκαπι ίϊΐίηβ

Γβ«Μί ηιοηεΐ (Ιοοιίδδίιηιΐδ Βίΐΐίιΐδ ΙίΙ». ι, ε. 33, Οο&ετ-

ναΐίοηητη, εί Βικίχυδ, τ6ν Αόγον ούσιωθήναι έξ ήμών

ίιιΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐιΐΓ ν«)·ί>ΜΓη ΰβ« βι ιιοί>ί« ίΐί65ίαηίίαιη 5«ιβ·

ριίΜβ. δίο 3ρυ<1 ΙιιβΙίηιιπι ίη Εχροιϊιϊοηε βάεί, ρ.

303, Ιεςίιηυδ, Τήν σάρκα ε!ς Λίγον ούσιωθήνα·.. €ατ-

ηειη ίη ν«ι·ίκ« $*1>»ΐαηΐΐα Ιταη»η»$ε, νβί ιη νετοϊ

Βΐιοείαηΐϊαηι Ιταηιϋαε, εί Αά Οταχο» αάηοτίαί., ρ. 6,

χλ\ καθ' έαυτο οΰσιώσθαι, εί ρετ ίεϊρεαηι εοηείϊ-

ιί»»ε, νεί, α εε ίρεα εηύεΐαηΐϊαηι αεεερϊεεε, δίνε, ρτο-

ετεαίαηι εεεβ.

€οΙ. 747 0. 8Ίε ϊαϊΐητ άίάϊεϊιηηε. ΗεΓνεΙυδ 3(1-

(1ε1)3ΐ, ρυςηαηι εϊε ψιοφιβ εαρεεεΐΐε, ηυαβϊ βεπρίυιιι

οΟεηόίδδβι άντιλαμβάνεσθβ : 3( ηΐδ. Μ. ίυβρβοβα δβη-

Ιεηΐία υδςιιβ 30* Ιίηειη 3ΐιεΓίυβ ρεΓίοιΙί άντιλαμβάνε-

σθαι μαθεΐν προσήκει και τδ ϊτερον μέρος, ευί 8ϋί-

ίΓ3^3ΐιΐΓ εί Ιί1ιει° Β. Ρβϋΐο ροδί ίη Ιοοο Αροδίοΐί 3)1

Βοιη. ν, ι, ιερθ8υίηιυ$, ραεεηχ ΗαΙιεηιηε ο,υο ρηι:Ιο

6ΐΪ3ΐη Ιε^ίΙυΓ ίη ηοηηυΐΐίδ ΥυΙ^3ΐ3β ί;Πίη« εχεπι-

ρΙαΓίΙιυδ εί βρυύ Οη^εηεηι ίη Ιεχίυ, Ιίοεί ίιι Οοηι-

ιηειιΐ3Γίο βίΐ, ραεεηι ηαοεηχη», ςυοϋ ρΙεΓίηυε νυΙ§3ΐί

1ί1)ΓΙ ρΓ* 88 ΓβΓϋΠΐ.

£οΙ. 751 Β. ϋοΰΐιίεατϊ αηίετη. Ογ8608 τϊ| δε περόνη,

ςυχ νοχ ηοη εοοΙιΙββΓ ρΓορπβ, δεά Πϋαίβηι δοη3ΐ,

υΐ ^ο5 χι,, 20, δνπιηΐ3εηιΐ8 νβηίΐ, έν περό'Λ) τρυ-

πηθήσεται τήν ^ϊνα, ίη βίιιιία ρετξοταοϊΐιιτ ηαεηηι,

ο,υοιΐ Ι,ΧΧ δξεις δε δράκοντα έν άγκίστρω, Οιιεβί αη

ίετη. άταοοηεηχ ίη Ηατηο. Η ίο 8.11160) ίηαίθ3Γί νκΙβίυΓ

ςεηυβ 3ΐίο,υυ(1 ίηδίηιπιβηΐί ΓβΓΓεί, ςυο 3(1 πιεηββηι

νείεΓβδ υΐεΓεηΐϋΓ, ςυ3ΐβδ ϊΐΐχ βυηΐ Γυι-είουΙ», ςυί-

Ιιιΐδ ίη Ι13Ι13 ροδδίιη , βί ίη ηοηηαΐΐί ο!5οί

ΐΓϊοίηηΐ.

ββΗβΓαηα ίη ϋβ ς υ 3ε δβηυυηΙιΐΓ ηιεηοΌίΐιβ ΙιΙιογ

Πτχευδ νίΐίοδαηι ρβρβτϊΐ ίηΐεΓρΓεϋΙίοηειη , αηοά

αρραταία οοηνίναΐοή» ίρεε φάάεηχ τεαε εεΐ αενε,

ειιιη ίρεε ηηί αρρατανεταΐ εαιιεατη εοηιηι φικ εταηί

ενεηίητα : εεά <ηαίη$ νενε, εΐε. Αι η08 ηιοηυεΓ3ηιιΐδ

επιειΐ(ΐ3ηαΊιηι νίιΙβΓΪ, εις κακδν άπεχρήσατο αύτοϋ

τοϋ παρασκεΰασ. τήν αίτίαν των έκδησομ. ού προ-

ετοιμάσαντος. Ηοε βιιίπι ΊπϋίοαΙ ΓιϋιιΙίπι νβί Γιιπ:ί-

εαΐ3ηι ίΙΐ3πι 3ΐ1 είύοδ οηρίβηάοδ ιϊοη 3ά οεαίυηι εχ-

ρυηςεηοΊιήι ρ3Γ3ΐ3ΐη Γιιίδδβ. ΡοδίΓβιηο δϋδΐυΐίιηυβ

νοεειιι ύοηοηιιιι, βχ Ιιβε ίηιβΓρΓβΐίδ δβηΐβηιί3 ϊιίΓγ»

οοΐ. 754 Α. δι αχιίεηι οοηηε εεΐ, ααί εεΐ αιιείοτ εί εαχιεα

ΰοηοηιηι, \>οηα οτηηϊηο εηηί, ευηι Οηκβ Ιβηιιιηι

δίΐ, εί δέ άγαθδς δ των πάντων αίτιος. Νβιη υΐ βίΐ

ΤβΓίυΙΙίβηιΐδ ι, ίιι Ματάοηεηι, 13, ΝϊΜΙ ϊηάίαηιιιη εε

Οεηε \εε\ί ; εταο ηεο ιηηηάηε ϋεο ϊηάϊαηαε.

ΙΝ ΗΟΜΙΙ^ΙΑδ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟϋΜ ΟΑΝΤΙΟΟΚυΜ

γκοντο ου^υδ.

ΟοίρβΓϋΙ μ™ βχευήί ϋτκοα» ηαπιηι ηοπιίΐίβηιιη

ΙβχΙηβ, ]αηΐ(]Μ0 αά βηβπα ββουηο*» ρΓΟ^Γεβββ βΓίΙ

β(1ίΐίο βΓυΐ3 εχ βρο^ΓορΙιο, ου]ιΐδ οορία Οβυ^ίο Μο-

Γβΐΐο είνί Ραηβϊεηβϊ 30 ινρο^πιρηο ά)> βηιίεο Γλοι»

βΓβΙ, ευηι αά ηιαηιΐδ ηοβΐΓ38 «Ιΐβπιιη εχεηιρΐ3Γ ηο-

ΙιίΙίδδίηιί νίπΓι·3ηο'ΐ5θί Οΐίνβπί ρβΓνεηίΙ ιηιιΐΐο εηιεη-

ά3ΐίιιβ βΐ^αεβο'βο ΙοουρΙβίίυδ βο, ςυβηι ΜοΓβΙΙίβηϋπι

3ρρε1Ι.ιϋίηηΐδ , Η30 ηοΐβ (ΙβδΊςηβΐιιπι Μ. υΐ βΙΙβΓυηι

ίκία 01. δίυ,ιιί'Ιβηι ίη ίΙΙο ρποΓΪ υηο'εοίπι Ιαηΐιιπι Γβ-

ροιΊ»; βιιηΐ ρποΓββ ΗοηιιΓιχ , ίη ροδίοΓίοτί οιηηεδ

αιΓιιιάβείαι, βί οιηηεβ ΓβΓβ Ι3ειιη% 30 ηιειιΛ;β (ριίοιίδ

αορΓβνβΐυηι Γιιίδδε εοΙΙίβίιηυ.8 οο(1ίοεπι, ς,ιιο Η«,ι·νβ-

(118 ίηΙεΓρΓβδ 851 ϋδυβ, ίΙΙαιη (1εΓηΓη)3Γ3ηΙ ; ροδίβΓίοι

3ΐιΐειη βίηιΙΙίοΓ Γυίι εί ςυεπι ηβεΐυηι ίυίδδβ εοη$13(

.Ιο.ιηη. ίβιιηοΐϊνίυιη,ουηι ίηΙβΓρΓβΐ3(ίοηβπι δΐι.ιηι Ββ-

δίΙεΛ1· εάίΐ3ηι βηηο Οιηβίί 1570 ^ιΙοπιλιοΙ , ςυβπι

3ΐ)8θΙυΐ3 (Ιβαιυιη Ϊ813 βυηιιιβ βάβρίί, άαηι ηβδ ηοΐββ

&ά {|βηυϊη2πα Ιβοιίοηβηι 3 άβρΓ3ν3ΐίοηβ οοιίίοιιηι, ει

ίηΙεΓρί'ειυηι ηιίηιΐδ 3βθϋΓ3ΐ3 νβΐ'δίοηε 3βδβΓ8η(ΐ3ηι

3ΐιβχβΓεηιιΐδ. Οα'ϊα Ιαιιιβη βά^ιιηείχ ιηίΓ^ίηί ΓυβΓβηΙ

3ρο^Γ3ρηί νβΓίηηίβ» Ιβειίοηββ εχ Μοι-εΙΙίαηο εχ-

οβΓρίίε, 833ρβ οοηΓι^ϊΙ ηί ορβΓίβ Ινρο^Γ»ρΙιίοί, ηοη

ΟΙϊνβτϋ , ββ(1 ΜοιοΙΙί εχβηιρΙβΓ δεοιιΐί 8ίη(, ηει|ΐιβ

άείεοΐυιη εβπιηι Γηβπί 3ΐΐδυδ εοΓΓβοΐοΓ ίβοειβ 3γΙ)ϊ



13!>1 ΥΑΚΙΟΠΙΙΜ ΝΟΤΛ.

(γϊϊ $ιιΐ : ςυβιη οΐ) ε3ΐΐ83πι ΐ(1 ηο&ϊβ ΓβείεηάΊιπι βπΐ,

ιιΐ ηιι* ροΐϊδβϊηι ιιπι Ιεειίο βίΐ βηιρίβείεηάβ ιτιοηβα-

ηιυβ. Ρππιιιιη ί^ΊΐυΓ ηοΐ3ηάυη> εδί ίη ΟΙίνβπί οο<ΙΊ-

εβ ΙίΙυΙυηι Ιιιιίο ορβπ άατΊ ,ε]ιΐδηιοάί Όλυμπιάδι

Γρηγδριος πρόλογος της έρμηνείας τοΰ άσματος των

άσμάτων. Οιι/ηιρχαάχ ύτεαοηχι$. ΡτοΙοαχη εχρούίχο-

ηχ» ϋαηίχεχ εαηιίεοηιηχ. Ιη εαΊιίοηε νβΓοΙιβιιηεΙανίί

ΒβδίΙίεηδί , 6Γ6^οΐ'ίυ$ ερίδε. ΝνδδίΒ ρικϋοάϋΐιηαιιι

Οίνηιρίβάειη ϊη Ιίοπιίηο ββΙνβΓε ]υΙ)6( : ϊη ΜοιεΙΙί

εοϊΐιεβ έξήγησις άκριβής εις τά "Ασματα τών άσμά-

των. Εηατταίχο αεεχιταΐα χη ϋαηίχεα εαηίχεοτηηχ ; δβά

Ιιϊ ΐίΐιιΐί ρι-ο 3ΓοίΐΓΪο αηιίςυοι-υηι ναΐ'ϋ βτιιιΐ ρι-κ-

βχί.

ΟοΙ. 7Γ56 Β. ΠαρΙσζασθαι. ΑπιρΙβχιΐδ βδΐ νβΓίβηι

ΙεεΙίοηειη οοίΙίείδ 01. ΙνροβηρΙιιΐδ, ει Ι3ηιβη τβτοαηι

Ιέναι Γβΐίηιιίι εχ Η. βίε βυΐεηι δοτίΐιβικίυιιι, παρίστα-

σβαι τη" λέξει τών άγ. γρ. δοκεΐ, ίη βΙιργο εΓαι παρ

ίσταται ει διά πάντων ίέναι δοκεΐν. ίευηεΙ. εχίαχ-

χηαηΐ (αετατηηχ ΙχΙΙετατχιηχ άχείχοηχ ε$$ε χηηκτεηάιιηι,

οηιίδίΐ, δ;ά πάντων νεί διά παντός, ρετρείχιο νεί «η

οτηηίόα$.

ϋοΐ. 758 ϋ. ΕχΙχοι ρτοετεεί. ΙηΐεΓρι-βδ Ρο'ίό'εΜί.

ΡτορΙιεία ιχΐ ρτοετεαίχα, 3ΐΐ|ΐιί παιδοποιεϊσθαι ιηειίϋ

νεΓϋϊ ηοιίηηβ ηεείρϊι εΐίβηι Ι,βυηεΙ. εχ ιεοτίο :ο6ο-

Ιετη ρτοετεαί, εΐ είβηιηι 881 ρΓχεερίυιη Οβεε ι, 2,

Ει (αε /χίχο* (οτηχεαίχοηαηχ , ηεα,ιιβ βδδεηΐίεηάυιη

εοηιεηιΐίΐ Ννδδβηυβ ίΙΙίβ, ςυί, ιιϊ βϊΐΟγΓΪΗυβ ΑΙεχ»ηιΙ.

Άναπείθουσι παραιτεϊσθαι τδ γράμμα κα\ της ιστο

ρίας τδ είχαϊον χαταψηφίζεσθαι, ΡεπιιαάεηΙ ΙίΙΙεταχη

τερχιάχατε. ει ΗηΙοήαηχ ναηίίαιίε εοηάεηιηατε, ηεςιιε,

ιιϊ ηίι ΤΙιβοόΌΓείυδ, ϋβ ββδβηΐίεηαΊιπι εβί, ςιιί ηοη

νεΓβηΐϋΓ (ΙίεεΓβ νει·Ι)3 Ι)3εε ι·εΙ)ΐΐ8 8888 (ΙβδΙ'Μυΐβ, βΐ

φιοϋ Πβυβ α,ϋίοΌηι 83 ]ιΐδ88Πΐ, ηοη Ι3ηιεη ρι-ορηείβ

ΓιιεπΙ 3δ8βεα1υδ ; ηεε ίδΐ3ΐη νίδίοηειη Γιιίδδβ ϊπιβ^ί-

ηβπαηι α,υβδί ηίηϋ ΓιιβπΙ μιχίί ΙίΙΙβΓαηι ρβΓρείΓβΐυηι,

ιιϊ $εΓΪΙ)Ίΐ ΗίεΓοηγιηυβ, 8ει1 ρΓχίεΓ βειίδίηη Ιιίδίοπ-

ευιη πηιΐΐίδ ίη δει-ίριοπΕ Ιοεί* 3ΐΙε£θηεαΐϋ ηινδίί-

ευιηηιιε δεηδυηι ββδβ ςϋ*Γ8η(1υηι.

6Ό/. 762 Β. Οηο ραείο άχεΐί. Νοη ιιϊ βηΐε.ι βΓβΙ,

αχιεηχαάιηοάιιχη ά'χεϊι 'ΓΙιεοΙοαιιι, εχ νίιϊοβα Ιεείίοπβ

Μ. Πώς φησιν δ θεολόγος, ροδί ϋΐ3 Τ8γΙ>3, χη ηιεάίο

αιιίειη ε$ί?, ρβηε ίιιΐε£Γ3ΐη ρεΓίοϋιιιη αιΐιΐίιΐίιιιυδ, εχ

ΟΙ., <|ΐΐ3ΐη ε( Ι.ειιηεΐ3ίυδ νεΓ3ηι η^ηοδείΐ. δίευΐ βογϊ-

ρΐυηι εβί βεηεβ. ι, 31, ΥίάίΙηιιε Ωειίί οαηεία ηιΐίΒ

(εεεται, ει εταηΐ ναΐάβ όοηα.

0οί. 771 Α. ϋε φτανχ εατηε. Ροβιίπιτι Ηοε Ιοεο

ιηβηιΐυηι Μ. ει ίίϋιΐδ εηΐβιηο βχβηιΐί ΙΊΙιη,ςιιο ίηΐβΓ-

ΡΓ88 ιιΙ>·Ιι:ιΙιιγ, ίηερ(3πι ρερεΓίΐ νβΓδίοηειη , άντ\

σαρχδς Μαρίας γενόμενον ρΓΟ βαρείας, ρΓο εατηε

Ματχω \αεΐχιι ρντα χηΐίΙΙχα,εηιχα. ΙιβιιηεΙαίυβ ηιίιιίπιε

νίΐίοδίιιη ηαείυβ ΙίοΓυηι, ψτο οαχηε ρτανχ ρχιτα τηεη»

χεάάαίιχτ.

ΟοΙ. 779 Α. %2χιχα ετρο. 0οη(Γαπ3πι εεηΐεηΐίβπι

εχρΓε$38Γ3( ίηΐεΓρΓεβ, οροηεΐ οτχ αάάβτε ροΐνηι, ηχιχ

αΐιταίχχίχιχ εχ[οηΙε.&κ ο)υοςυε νίιίο$ε Μ.προΟεΙναι τω

στδματι τδν εχ τί)ς πηγής. ΑΙ ίπΙθ|}πυβ εΐ ειιιεικία-

[ίιΐ8 3ΐΙβΓ : (}ιιοηίαηι χφχΐιιτ ί«, ^υι ε (οηΐε ροίχιηχ αί-

ΙταΙιετε νχιίι ηεεβ$κε ειΐ 01 αά αηηαιη αρροηαΐ. I ία

1υςυεΙ>3ΐϋΓ ει νίΓ£ΪΙί3ηιι$ ϋίε ρβ&ΙΟΓ Εείο, πι.

ϋεεάαηχ Η1χ$ Ιαΰτα αάιιιοχη , ιεά εοηάχία $ετνο.

Ρ·υΙο ροδί εΐεαβηίβηι ΙοευΓιοηβιη οηιίδ83ΐιι Γε-

βιίΐιιίιηιΐδ λέπρας έπιπροσθοϋσης. 1.βυηεΙ. ηχχΙΙαεατ-

ηαΐχ Ιερτα εαίχφϊηειη οβχιηάεηΐε.

Ιίιΐά. *Ζ. ϋεηιχιχη. ίοουΐιΐδ εδί ΡΓΟνεΓίιίοΓ. ιι, 5,

ΙίεεΙ 3ίί(ΐυ3ΐι1υ1υπι ίιιιιηιι131υ$, τότε συνήσεις φόβον

Κυρίου, χα\ έπίγνωσιν θεοΰ εϋρήσεις. Τχιηζ χηΙεΙΙχ-

9« ιχηιοτεχη ϋοηιχηΐ, ει ιάειιΐίαηι ϋεϊ χηνεηίει. Ρβ-

ιίοιίο (]υ« ρΓΟχίπιβηι δεηυίΙυΓ, «ίπιιηι βηιηι ει Ιαο,

ευιιηι βεη$υηι ΓεδΙίΙϋίπιαδ, ηυβιη ίΐα Ηβι νεΙιΐδ ειίί-

«1εΓ3(, ι^χιοά εηχηχ ρχΐίΐιΐ! ε»ί Ιαε είνχιιχιηχ; ιχ χΙΙα

ιχηί ε]«ιηχοάχ, χιΐ οαάαηί «ίί> χηΐεΐίχρεηίχαιη, ψιχ εα

οηχηχηο, εΐε.

€οΙ. 783 Α. VI χη ναιχι. 0ερΓ3ν3ΐ3 δοτϊρΙιίΓη δηη-

νίβ Ιιΐΐυβ εοιηρ3Γ3ΐίοηί8 οιΙοΓβηι εοΓΓυρ8Γ3ΐ; Ιε^β-

1)3ΐϋΓ ειιίπι ΐη Μ. ώς έπ\ τών άγίων ρΓΟ άγγείων,

ΟίικΙε ίηΐ8ΓρΓε«, νΐ χιχ ιαιιαίι ηχιοηιηχ ε/[χΐίχι>η (χιεήΐ

ιΐ'ψιεηιηηχ, (I άποληφβείσης έχ τών άγίων, εχ ναρο-

π6η« ιαηϋΐοηιτη εχοερία φιαϋίαΐε. Αε ΓευηεΙ. Ρϊγ-

χηάε αε ρ~εή εοηβιιενχΙ χη γο»μ, ει ιχ οίκητα ηχιαάαηχ

άε ηχάοΗΙιχι» χη να»ε τείχεία φιαίίίαΐε. Εχ ηϊδ ροΐεπί

ΙεείοΓ ΊηΙεΙΙί^εΓβ, ςιιίιΐ Ηκε εϋίΐϊο εβΗεπδ ρΓίβδίβΐ.

Ν;»ηι ίη υίΓοςυε ίηΐεΓρΓβίε ηιιιΐιοβ άβΓβεΐϋβ «υρ-

ρίειιιυδ.

€οΙ. 787 Β. ΑχιΙα-α. Προπύλαια μέν γάρ έχ χλει-

των ύφασμάτων, Ιΐ3?ε νίίΐεΐυτ Ιεειΐο Γυίβδβ εοΓ-

ηιρί,ι εοϋίεϊδ, ςυο ιΐδΐΐδ β^ι ίιιίεΓρΓββ, νείίχΜα αιιχ-

άεηχ εταηΐ εχ χηίϊηηίοιιχ ΙεχΙχχτ». Νεε ηιιιΐΐο 83ηϊθΓ

83, <]ΐιαπι ρΓ3? δβ ΓβΓΐ ηϊδ Μ.;βΐ εηηι πΐΒ. 01. εοηδεη-

ΙίΙ Ι,ευηεΙ. αύλεΐαι μέν γάρ έχ λινών. Νιχιη εχίετηχιι

ΙαύεηιαεχιΙχ Ηη]χα οτηαΐηι εχ αχιΐω'η ηηαι νχίΐαατη ει-

ιεηί ΙεΙχ, νείύφιε άε εαρταηιηι ρι/ί», ηίδί ΓοΓίβ έχ

λιτών ρΓο έχ λινών, Γερεπι; δεηρίυηι βδΐ βυΐεηι

Εχοάιΐδ χχνι, 1 : Κα\ τί) ιχηνϊ) ποιήσεις δέκα αυ

λαίας έχ βύσιου χεχλωσμένης , χα'ι ύαχίνΟου χα'ι

πορφύρας : Ει [αεϊει ΙαΙιετηαεχιΙο άεοεηι εοτίχηα* άε

Ι>χ)ίίθ τείυτία ει ΙιναεχηΐΙιο εΐ ρχχτρχιτα. 8. Αιιετιιβι.

ίχΐ(Ε»1. χιΐΐ. χη Εχοα. αυλαίας, ηιια$ (ΐτοεη αρρεΙΙαηι.

,αύηχ αχιίχα ρετΙΜεηΐ, ηηα$ εοΠϊηα> χ·χι!αο νοεαηί.

ΡοΙΙυεί Υώ. νιι, ε. 7, Βΰσσος λίνου τι είδος παρ' Ίν-

δοΐς· Βι/απί ι$1 Ιχηχ ηικΒύαηχ »ρεεχε$, αρχιά Ιηάοι,

εΐ ΪΜίη. Ιίί). χιχ, ε. ι. Αώεϋχηο Ιχηο ρτχηεχραίιιιη χη

ΙοΙο ατ\>ε άατ'χ, δεί'ίοίΐ, ρΓοα:ι>πιι>ίΐ ΰχ/αίηο. ίίηιιηι

ηυο<|ΐιβ ηηηιβΓ3ΐ ίηΐβΓ 83 ιιιηΐεηχ §βηεΓ3 εχ ςυί-

1ηι8 ΙίΙιβΓηαειιΙί οι-ηηιηεηία εοηΓεείϊ, 1ϊΙ>- Οε νχία

Μοΐ)(χι, εοΐ. 32 Α, έτέροις δέ λίνον, χα\ άλλοις τρίχες

πρδς τάς ύφασμάτων χρεία;.

ϋοΐ. 790 Ο. Ιχεεί ιιιβο. Βη-νίο-Γβ Γιιεπιηΐ ηκε βΐ

πιιιΐίΐΑ ΆρχχΑ ΗεΓνεΐΗΠΐ, Νχιηε ηχχΐιχ χη(οττηαΙα (χιϊΐ

ρηΐεηήίχιάο, ρτορίβτεα φιοά : 31 ίειιηεΙ. Ίαη\εΙ»χ

εηχηχ ηχιηε χη ηχε ρηΙεΗΗίχιάο Ιηεεί, οηοε χηχΐιχ ρτορίετεα

ε*ΐ χχηρτε$$α, ηχιοά τεείχΐιιάο ηιβ άχΊεχετχΊ.

ΟοΙ. 791 0. Ει νίταο υιετεΐνχχ. Ηοε 3άΜί(1ίιηυδ

ϊηΙβΓρΓβΐ βΐίοιιϊ , ηιιθ(1 308Γ31 εΐίϊηι λ ηϊδ. Μ., ηοη

ίΐεηι 3 Εειιηεΐ3νϊί ΙεχΙιι, εΐ ηχετείτχχ (χΙ νχτο,ο, ει

ΛζιΙιιορεΒ ίΐίίκ/ί. 8εηρ$8Γ3ΐ ΗβΓνεΙυβ, ει ιρίεηάχάϊ

ΑΖιΜσρει, ηευΐβΓ ΐδδεευΐιΐδ εδί ρεηιιίηβηι νοείβ λαμ

προί δίκηίΙίεβΙίοηειη, ςυβιιι νεί ρικτϊ δείαηι εβηάο-

Γβιη δοηβΓβ δίνβ 3ΐΙ>·'(Ιίη6ΐιι εαηι δρΙεηιΙοΓβ εοη^ιιη-

εΐβπι : ίΟηιιε Γεείε Ύυΐ^ιχ βυείοΓ, φΐυό εδί ^^εου^

■ ι, 2, έν έσθήτι λαμττρα, ίπ νείΐβ εαηάϊάα, νβτΐίΐ, ιιοη

ιιίΤΙιεοάοΓ. ΒβΖ3, νειϊε $ρΙεηάχάα, βΐ ΙΙιιεχ χχιιι, 11,

ηοί (ΙίείιυΓ Οιΐ'ϊδίυδ 31) ΙΙβΓοιΙβ 3ΐηίε(υδ έσθήτα λαμ-

πράν νειϊε αΐύα, δεηϋ'ιΐ ίΐΐε, νε»ιβ $ρΙεηάίάα, εΐ ιηιηειι

εοπίεπ^ίΐ ίηβριυδ ΠΙβ νείεπιηι εεηβοΓ ΙΙειοάβιιι Κο-

ηιβηί ηιοι-ίδ ιιοιι ίρηβΓυηι νοίυίδδβ ίΙΙυιιι ηοΙβΓβ ςυ3»ί

εβικίίϋαίιιιη ίιιιρβΓϋ : 3ΐ<]αί ηοη 8ρΙβη<1ί(1α, δβο1 εβιι-

ϋί(ΐ3 νβδίίδ (1ίεε1)31«Γ 83 (]ΐΐ3 ίιΐ(1ιιβϋ3ηΙιΐΓ. ο,υί «ηβ^ί-

8ΐΓ3ΐυιιι 3ηι1>ίε1)3ηΙ. ΡοΙνοίυβ εβΓίβ λαμπράν (ΙίεεΓε

ηιβίυίι ίάείτεο ρβΐίίοπιηι ΐο^3πι ςαβηι λευχήν. ΡΙα-

ΐ3Γεπιιδ ίη ρτκεερίίΒ εοη)ιιααίχΙ>. ρ. 144, 01 πρασιόν-

τες έλέφασιν έσθήτα λαμπράν ού λαμδάνουσιν, ούδβ

φοινιχίδας οϊ ταύροις. {}ιιχ αά είερηιιηίοχ αεειάχιηΐ,

εαηάίάο, ηιιχ αά ίαητοί ρηηχεεο νεαίιχι ηοη χχΙχυχίΜΓ.

Μ«Ιβ \νΐ3ΐιάεΓ &ρΙεηάίάο; ιιοη εηίιη ιιϊ εοΙοΓεηι 8ί{-

ηίΓκ'31,* 88ά ΓυΙ^οΓβιιι, ει 3ΐΐΓ3(3 νβδίίδ δρίβηύίϋη

ροιεδί οΐίεί. ςυχ 3ΙΙ>3 Ιιηιειι ιιοη εβί.

€ι;1. 799 Α. Οικε άαιηηαια ε»ΐ. ΗεΠ'βΐυδ εοΓΓυρΙβηι

ηαείυβ Ιεείίοηεηι 308ΓΓ3νίι, ειεχ νίείιιίβ ιίΓυίυηι ίη

νΐ3ΐιι Γβάυείιΐδ ηοη β$1, Μ. ηιβ. συγχαταδιχασθεΐσα

τοις δύμοις, ΟυηχοττΙια, αχια; χη άοηχίοχίί ρο$χιχ> εοη-

άβιηηαίχοηει ; αϊ Ι,ευηείηίιΐδ, Οονηοττηα υιια αιηι 5ο-

άοιχχχι εοηάεηχηαια, ΟευΐεΓοη. χχχιι, 33, /"'εί άταεο-

ιιηηι νίηηιη εοτχιηχ, εΐ νεηεηηηι αιρχάχιιη χηιαηαίιχίε

Οι-χεε, θυμδς δρακόντων, ΪΓ3 ιΐΓβεοηιιπι, ιηαίε ηίε

Ι.ευηεΐ3νίυ8, άταεοηχχηχ χχχζαηαΜχ* αηχηχχιι χη ρταιίι

$οάοηχα;οηιχη ΐοτεχιίατχύχι* εύχιΙΙΗι. ΙΙιίιιΐΓ βηίπι Ιοειι-

ιίοηβ δηιηρία εχ ί<χ·\β ιι, 24, Κα\ ύπερχυθήσονται

αί ληνο\ οΓνου * Ει τεάχιηάαοχιηΐ ΙοτεχιΙατχα νχηο ; τντ-

δη» ε. ιιι, 13, Πλήρης ή ληνδς ύπερχεΐται τά ύπο-

λήϊα * ΡΙεηχιιη ειί Ιοτεχίΐατ, τεάχιηάαηΐ ΙοτεχιΙατχα.

8ίε εηξο ηίε ϊηΐβρΓβΙ:ΐΓΪ ροΐεδ, Ιτα άταεοχιχιηχ ·ιι*α-

ηα6ίίί ρτανα 8οάοηχοτχιηχ ΙοτεχιΙατχα τεάχιηάατχιηΐ,

ϋχά. Β. Ο αχχιιηΐο». Η%ε ρεηοθυδ 3 ιη$. Μ. 81 αϊ)

ίιιΐει°ρΓεΐ3ΐίοηβ ΙΙίτνεΐί εχ$ιιΐ3ΐ>3ΐ, δεο" αϊδεπ» ρκι ι* ι
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ΚιΙυεΙβ «β 01. Η Ι,ευιιείβνίυδ 63πι 63 εχρΓθδδίι :

ραιιΐο ροδί βίίαιιι ϊηΐει*ρι*65 ιιΐβΓςιιβ· 1ε§'ΐ88β νϊϋΥίιιι·,

ωραίος βότρυς δ ήλιάζων τω εΓδει, ΗεΓνείυδ. Βοιτχιε,

ηχιχ ρτα εε [ετί (οτιηαηι εοίίε. Ι.ειιηε1. ηιιί ερβαε

χχια ΞοΙεηι ηίετι. Αι ήλιάζειν Ι,βχίοα νυΐβΐιΐη εχρο-

ηιιηι, ίη Ηβίίχο 5ΐιΙ>ιίι;ιΙί εοηβεβδα Αΐΐΐιτιίβηβίιιιη

]ιιάίε3ΐ·ε, νβΙ 3ϋ βοΐβπι ι-χρβηιΙβΓβ, ήλιάζβαθαι αρτ'χ-

εατ'χ, ήλιαν βιιίεπι. εοΐεχη τε[εττε, εοίχε χηείατ εαχιάχ-

εατε, ήλιοϋσθαι εοΐχ εχροεχίχιχχι ΐ$$ε, ϊΐ3<|υβ ήλιωμένος

Ρ0ΙΪΗ8 ΟΙΟ, ΓΠΟβΠΐυδ 3 8θΙβ 1151115 (ΙίΟβΙκΙϋδ 65661,

νβΐ ήλιων, εοίχε χχχείατ εαηάχεαηε ; αί πίδ. 01. ιδιάζων,

ιιΐηιιη 3ρΓΐϋ8 βϊί, ΙβείοΓ ]υ«1ΐοβΙ.

€οΙ. 803 Β. £χιχη βτηο εα. Μ. ηΐ8. έπε\ ουν εν μό

νον Εχει ή νοητή κα\ &ϋλος φύσις, ωσαύτως ή δέ.

ΙΙβΓνβΐιΐδ δίιιιίΐβιη δβευΐυβ ΙίϋΓυιτι : Οαηι εταο χιηα

εοΐα εα, ηχιω ϊηίεΐίχαεηίχα ρετεχρχίχιτ, ει β$1 χηαίετίκ

βχρετε ηαίητα ηαύει, χά ηχιοά εεηχρετ εχτηχΐϊΐετ εΐ ευ-

άετη τηοάο εε ΙιαΙιεί, ιταηείΐ αχιίειη. Νβε πιυΐΐο ιπείίιυ

ίβιιηεΙ., Οχιαηάο χα,χιχιτ χιιια Ιαηίχιηι τεε ευάεηι ηιοάυ

εε εεηχρετ Ηαοεαΐ ; 31 Εμμονον ιιΐ Γβΐίηβαιηυϊ ςιιοιΐ

βιΐ£{ΤβπΙ 01. 5ΐι»06( ηυοϋ δβιιυίΐυΓ τοϋ έστώτος σχι-

ζόμενος, βΐ τδ έστδς καταλιπων.

ΟοΙ. 810 0. Εηχιχίαίχιχ. Τϊ) Ζππω μου. ΗβΓνβίιΐδ,

Εηχιχε ηιείε, Ικ}υηε1. εηχιω ηχειβ. Νεε 3ϋΐ6Γ ΑΐΐΐϋΓΟ-

βίαδ ΗΙ). ι, ϋε ίεααε, ει ϊη Ρ$αΙιη. εχνιιι. δβπη. 8,

υοί Ιαιιιβη ίηηυίΐ ηοη υιιαηι εηυβαι άίνίιίδ Γεβίδ 30-

οίρϊεικίαιη, 56(1 βοβοΐυΐε ρΓΟ εηιιίΐβΐυ, εΐ ϊη ΙιοηιίΙί.

Οι ί^βιΓίδ 681, εηχιχίαίχιχ τηεο, ηυού αηι!)ίβυί1.ΐ5 Ογ;εο*

νοεϊδ ΓβείΙβ ραιϊΐιΐΓ, υΐ οΙΐδεΓνβί ΡΙαηιίηίυδ ΝοοίΙίιΐϋ,

βί εοηΓΐΓΠ)3ΐιΐΓ Ιιαε Ιοεο 3 Νγββεηο, ηιιί 3£ηο$εϊί,

ίππικήν δΟναμιν, εορίαε ειιιιεείτεε, εΐ 3ϋ ίιιίβΓρΓβΙβ

Ιίοπ I ΜβεηβϋχοΓαιη ιν, 1. Και παρενέβαλε χιλίαν

ίππον έκλεκτήν. Ει αεεχιηιρεχΐ ηχχΙΙβ εηχιϊΐεε είεοίοι.

€οΙ. 819 Β. 8ΐταΐοτεε. ΑιΙιΙκΙπιιιΐδ νοεβιιι Ιι:ιηο

α!> ϊπίεΓρΓείε οιηίδδοηι, εχ υίΓοηυβ ιιΐΒΐιυδεπρίο,

.μια πι 3§ηοδεϊί βίίαιιι Ι,ευιιεΙ. ηχιχ τεαϊ εηιιχιχη

ίηείηιηηΐ, ρετ οτηαΐα» αιιίετϊοτε/.. ΥεΙυί 0ιιοιιΐ38ΐί

(-00 Οΐ'βΒοο - ί.» I ϊ η ιι ι ιι ιΐταΐοτ, &ναβολεΰς. 8ρ3Γΐί3ΐιιΐδ

Ιιι Αηίοιιίηο 03Γ3631. Οαι^/μ* εαηι ίίΐηιη \η εηνιιιιι

αΐταΐοτ ε]η> Ιενατεί , ρηαϊοηε Ιαίνε ε]η$ εοη(οάίι.

ίίι·Ι βςαυιη ϋοπιίιη ερπίρρίο «ΐεπιίΐ, ίρδυιιιηιιε ία

Ι'(]ΙΙΙΙΠ1 δΙΙδΙΟΠίΙ, 8ΐΓ3ΐΟΓ \003ΐυΓ. ΙΐΙ ϋ1θδδ3ΓΙΟ, έ'ΟΙ-

μαιτής νοπίΙιΐΓ ΜεΙαιοΓ, ψ» δείϋεεί (Ιοπιυιιι ρΓ36-

μ»Γ31 3υΙ (Ιβδί^η;ιΙ ΙΊΙ). χ 1 1 , Οο<1. ίιΐίΐίη. 681 ΙίΐιιΙυδ

'2\, Πε (Ηαίοιίϋαε, ει εοοδίίικίίο ναΐβπΐϊηί^ιιϊ ει

ΥβΙβηΐίδ ίιηρ.

ΠοΙ. 823 0. Ρετ οάοταηάι. Η ιι] υ 5 ηυοΐ|υβ πιεπι-

ΙιγΊ αεεεδδίο ηϊΙίΐυΓ 3υεΙοηΐ3ΐβ ιιΐιΊιΐδ(|ΐιε ιιΐδ. Μ. ει

01. ει Ιιβυιιείανίαηί εοάίείδ, εχ (]ΐιο ίΙΙε , οάοταΐυ.

ηιιααίιαιιι αΙΙΐηαίί, ηιιαή εοτροτη εν)ΐιεάατη ρτορτίε-

ίαΐεηι οί[αάεηάϊ η ρετοχρϊεηε; υΐ ΗεΓνβΙϋ» χρώματος

νίιΐβΐυτ Ιε^ίδδβ, ηοη χρϋ>τός, ηίδϊ ΓοΠβ ρΓΟ εοΙοΓε

ίρ5»πι νοεειη χρωτός βεείρίεηιΐβιη ρυΐανίι, ιιι 3ριιι1

ΛΓίδίοιεΙεηι ει ΧεηορΙιοηΙεπι βεεϊρϊ, Βιια'χιΐδ ει ;ιΓιί

»ιιιιοΐ3πιιιΙ ηοη δοΐαηι ρΓΟ εοΓροΓβ : (3ΐιιειι Ιιιε

αρίϊϋδ ί,βυηιίανίϋδ εοτριΐδ ΐηΐβΐΐεχΐΐ, βχ ηιιο ηιι-

ιΐ3ΐ ούοΓ ρΓορΗυπι οΙΓβεΐιιβ οΙ>}εεΐυιη. Ηίε εΐ'^ο

5θΊΙ)β , νείαίί αιριζίίαηι εοτροτϊι ρτορήεΐαίε αϊ) οάο

ταηάι (αοχιΐΐαίε ρεηερία.

ΟοΙ. 823 Α. ίΐηαΐεεηηηαε. Μϋΐε ϊη ηιβ. Μ. 8τε

ποτέ. υ ικΐβ ίηΙβτρΓϋδ β(1ίιΙεΓ»ι, αηοά Ηίκη ηιιίάειη

ιμιαηάο ε$1 ϊη εεεεηιία, ηαοά εοταηι, βίε., ηοδ ΒΐιΙΓη-

(ξίηΐο βϋηιη βΚειο ϊηΐβΓρΓείε νβΓαηι δοιιίβηΐίαιη

Γββίίΐυίιηυβ.

ϋοΐ. 829 Α. Αίά τοϋ άνθους. 113 άϊχβΓβΙ βηΐεα

εοΙ. 828 ε. Κυπρίζοντος, οπερέστιν άνβοϋντος. Αρυά

8αΐ(1·ιη β(ί3ηι Ιε^'ιηιυβ χηπριάζουσαι άνβοϋσαι, ρΓΟ

ΐ|υιι βρυϋ ΗβΒ^εΜυοι εβί χυκρίζουβαι Γβειίυβ. 8ίε

ΗίΓιηι Ιβ^ιΐιιΐ" Οαηΐϊε. ιι, 15. Αί άμπελοι ήμών χυπρί-

ζουσαι · \ϊΐε» ηοείτα; βοτεηίε» ΒιΙιΙί» 0βηιΐ3ΐιίε» χυ-

πρίζουσι νχηεοε ηοείτα αειηιϊηαηΐ,βΐ Ηε1»'3ίε3ΐιι νοεβηι

ΊΤΟϋ βεΓηιίηβΓβ εχροηϊΐ αιιεΙΟΓ Ιηάκι» Οταιεΐ. ¥&-

^υιιιυβ ςηοςυβ ρίβη^υβ νει-Ιια ΗβΟΓβίεβ Πογογο δίιιιυΐ

ει ςεΓηιίηβΓε , ογιγϊ ε( ρυΙΙυΙβΓβ ι1θ(:οΙ Ν^ηίβεβΓβ.

ναΙ^:ιΐ3 1,3ΐίιΐ3 εχ ΠεΙίΓχο ί1)'ιϋβπι νβηίΐ εΙΐ3ΐη, μ·

ηεα ηοείτα βοτηίΐ. Αί 1·ευιιεΐ3νϊυιη ηιίΓΟΓ Ιιίε

^.ιίρδίδδε, ΙΙαεεηιιιε ηιεηε βυτβ εαο ηιαίητεεεεηι,

5ίπιρ1ΐΓίιΐ5 Γυ'ΐ85ε(, βοτε εχιο ραΙΙηΙαη» εϊνε αετηιϊ-

ηαηε. δεα,ιιεηβΐιιι- βρικΙ ΗεΓνείιιηι, ηιιί εεϊρεαηι εν-

ρετ Ιίαηα (ετεοαΐ , οείεηάεηε , ηιβηΊοδβ ηηΐρρβ 1ε-

>ίεΓ31, ιι( ηβΐιεί ηΐ8. Μ. έπΐ ξύλων άναφέρων, 3(

ΝυηιεΓ. ιιι, 24, βηιίρΐιιηι εβί, Κα\ ηραν αιηδν έπ'

Αναφορεΰσι* Ει Ιηίετηηΐ βιιηι ϊη νε'αϊοηε, ίευπεί.

αηί ΙΊφιεί» ϊη [ηίετϊε οείεηάϊΐ εεεε

ϋοΐ. 834 Β. 8>νε εηϊηι. (Ηπιΐ Ιο^ογϊι ϊηΙετρΓεδ ηοη

ίβείΐβ 8(ΐ8ρίε3Γί ροΐεΓΪδ, εϊνε εηϊηι αά αιιτί ερεάεηι

εοίοταΐητ, ειιιηάεηι εΐϊαιη χηαίετχοι ερίεηάοτεηι χη Μ.

6Γ3( εΓτε γαρ πρδς χρυσού είδος χραίνεται κατα τάς,

Ι,ειιηεΙβνίυδ Ηηίειιι , Ναηι εχνε ερεεηίχιηι αχιτχιηι

νετειιε τεερχείαΐ, αχιτηχη αρρατεί. Αί ρ»υ1ο ροδί ριο

τήν χοινωνΕαν τοϋ κάλλους, νίύεΙιΐΓ Ιε^Ίδδβ ΙΙβΓν.

υί Ιι,ιυεί ϊάειη ηΐδ. Μ. τήν ο!<<ονομίαν τοϋ κάλλους,

αΐΐτηίχεχιε άχερεηεαίϊοηεηι ρχιίείχτχιχιάχηχε , ίβυιιεί.

ρχιίεΐιτχίχιάχηίε εοηιηχχιηχοηεηι αΐΐταχηίχ.

ϋυΐ. 839 €. Ναΐα βηϊχη εχιχη. Γθ3θΊΐδ 8γγογ ϊιι

Ιιυηε Ιοευπι ΪΓΓερδεΓ3ί. εί ριΐΓίδδίπιυπι ΙίΙίηπιιιι

εβιιϋοΓεηι ίιιίεεεΓ»ί, βεπρίυιιιηυβ Γιιογ31 : Ναεεχίχιτ

εηχχη Ι'χΙχχιχη εχ εοηυαΙΙχοιιε. ΟικκΙ βιιίεηι ΙίΓιυηι εί

εοΙοΓε εί οιίοι-ε ΓεΓιηυίδ (1οΓίΙιιΐ8 3ηΙεεε1ΐ3ί, ϊΰεο

κρίνον βασιλιχδν 3 ΟΓΰεεϊδ όίείίιΐΓ Γβ{;Ίιΐδ Ποδ αριιιΐ

ΠιοΜ'οπιΙπη ΙϊΙ*. ιιι, ε. 107; Ρΐίιιίυδ ΙίΙ). χχι, ε. 5,

ί,χΐ'χχιηχ τοεα ηοοχίχίαίε ρτοχχηχχιηι εεΙ, ηεο χιΙΙί βο-

τχιηι εχεείε'χίαε χη<ι}οτ ; εαηάοτ ε]χιε εχίηχχχιε.

€οΙ. 843 Α. Λί.Ί» ίΗχηηχ. ΜιιΐϊΙιΐδ εΓ3ί ϊη Μ. Ιιϊο.

Ιοειιβ, νι Ι ίη εο (μιη ιΐδΐΐδ εδί ΗεΓνείιΐδ, Α ερίηίε

χιεηχιε αάεο, χιΐ εχιηχ (οηηα ΙιαύεαΙ είχαηι 1>οηχ οάοτίε

άείεοΐαίχοχιειχχ άκάνΟας τδ κρίνον μέχρι. Ιαίιικ-Ι. :

Εΐεηχχη ΙϊΙχχιιη εαΙίεηι χρεοχεχ (ταςταχιίχαηχιε ταίχοηε

άείεείαίχοηεηι αχιαιηάαιχι Ηαοεί. Αι ιιεεεεδβ ηοη Γυίι

ΊΙΙιιοΙ εαίιεχη 3(1]ίεί ; δΐιρβταΐ εηϊηι δνίνβιιι ΓεΙϊ(]ΐΐ3ΐιι

ΙίΙίιιηι ; 31 δυρεΓ3ΐυτ 3 ροιηο. Ιιι δεςυειιίί ρβ^ίιι»

Ιοίαω Ιοευπι ΗΙιιιη ίΐάΜίιϋπιιΐδ , ϊη ηιιο νεί'ύβ ϋ.ι-

νίιΐίδ εχ ρββίιη. εχνιιι, είΙβηίυΓ.

ϋοΐ. 847 Β. ΡχίΙεΊτ'χ ηηίρρε. Ηοε πιεηιυΓίιπι εχ

υίΓοςιιβ εοιϋεβ Οπ·οο 3αΊΙί(1ϊηιυδ, (|υαιιι 3εεε85Ϊο-

ηειη εΐίβιιιηιιιιι εοιιΐίιηιιιι ίειιηεΙ., ςυειιιααιιιυϋυηι

εί 3ΐΐβΓ3ηι 5ΐι1ι Γιιιεπι εοΙ. ϊδίΐυ$ 1), χιΐ άοηιχιε ιε·

εΐηιη ; δεά ρ3υ1ο ρηδί ΐΙΙυα' τδ συνεχές ίφ' ύπτιου

τινός ευιη ίηΐεΓριείβΐιΐΓ, αίιοηχιε χη Ιοεο εοη(ετΐίχη

ροεχίχιε, νατχείαίειχι ηχιαηχάαηι αερεείχιϊ εχΐιϋεί, ΪΙΙ-

0"ίε3ί 56 Ιβ^ίδββ ΓοΓίίϊδβ έφ' ύψηλοΰ τίνος, εί κατ'

6ψιν, ευιιι 01. ηοιι κατά τήν πέψιν ειιπι Μ., εχ (|ΐιο

ΗεΓνεΐιΐδ, ί» αΐχηχιο Ιοεο εχιρχηο ει (ΒαχιαϋΙί εϊόί

χιηχίχιε ρετ εοείχοηεηι υατχαίχιτ.

ϋοί. 855 Α. Βε)χεχί ΕεεΙεε. ΙπκτρΓεδ ειΐίϋοπιΐ,

εχίεΐχχηαΐΐοηεηι άεεετ'χύ'ιΐ. ί.ι·μίΙ ιιίπππιιιι ιιι ρΓχΓετί

Μ. καταγράφεται : Γεείϊιΐδ 01. παραγράφεται ειιηι

ηιιο Ι.ιίιικΊ. εοιίδεηίίΐ : ορίηχοηειη χιοείταηι αχιο-

άαχη αχιαεχ εχεερίχοηε εχιΐιιηιονει.

ΟοΙ. 862 Β. Ε)χιε ηχιχ οιηηϊα. Μ. τούτου πδν έπι-

βλέψειε- ειιΐ δίιιιίΙΊδ Ιεείίυ πιβηηδεΓΪρΙϊ εχ ηιιο

Η<?Γνεΐιΐ3, Ηοε ηχιίίχοεί ν'ιάετχΐ. Αι ευιιι βΙίεΓΟ πιβ.

01. ίευηοΐ. Οαρτεα νχεχιε αεχιιχιεη χη εο , ηχιχ μμι'-

ΐΊΤί κιιι Ιιοε χηίχιείχιτ, χχοΐαΐ. ΑΙΙικΙίί ΓοΠ3δδβ 3(1 ίΙΙυιιι

ΐεε1εδί.ΐδΐίεί Ιοευπι χι,ιι, 16. "Ηλιος φωτίζων χατά

παν επέβλεψε ■ Ει εοί ΐΙΙηηχχηαη» ρετ οηιηχιι τε-

ερεχχΐ. Πεο ΐΓ'ιΙιυειίδ, ηυοά 83Ι0111011 8ο1ΐ, νεΙ εεΠε

ίίΐιυδ ^ιΐιι (Ιϊεΐί δβηδυυι βχρΓΪηιβιΐδ, (Ιβ Βεο Ιοηιιειι-

(18 ε. χχνιιι, 24. Αϋτδς γάρ τήν ύπ' οΰρανδν κϊββν

έφορα. Ιρεε εηχηι οηιηεηι υτϋειη Ιεττατχιιχι ρετερίοχι ,

νυίμιιί,ι, εί οχιιηχα ηχιχ εχιΰ εοείο ειιηί τεερχεχί. Οοιι-

Γιγιιιπι είγπιοΙο^Ϊ3ΐη της όορκάδος Ρΐίιιΐυδ ΜΙ), χχνιιι,

ε. II, ηυϊ εβριεβδ εί ιΙυΓεΒΟ'εδ ΙίρρΪΓε ηε^3ΐ, ηυθ(1

ηβΓύβδ ηυ35(1αιιι βϋαηΐ. Εΐνηιο1ο§υ8, δορκάς παρά

τδ δέρκω τδ βλέπω, δξυδερχές γάρ και ζώον εϋδμ-

ματον.

ϋοί. 863 Α. ΡΙαηίαχη. Μ. έπιβάλλει τδν χριστόν.

ΗεΓνεΙυδ χηυε ιιιειιάοδο υβυδ ιϊΙιγο. εχ αηιιο Οιτϊ-

είχιε ίηχχηχΐΐχΐ, 31 ίχνος Ιε^ίΙ ηΐΐιτ ΊιιΙεΓρΓεδ, / ■ εταο

ρατχίετ οηχηχα νεείχαν.ε εχιχε εχι\ΐ]ΊοχΙ. 8ε(1 Γχνος, υί

3ρυ(1 ρΓοΓβιιοδ 3υεΙθΓεδ, ηοη δοΐυιιι ίΙΙικΙ δί^ιιυιιι

5οη»(, ηυοα1 ρεδ ίηεεάεπΓΐδ δοΐο ίπιρππιίΐ, ϊρ&πιιι

βΙί3ΐιι ρευ'ίδ ίπΐ3πι ρβι-Ιειιι, ίΐ3 ϊιι ^επρίυτα ρΓΟ

ρΐ3ηΐ3 ρεϋίβ νβΐ 1ρ5ο ρεύε ΒυιοΙΙιΐΓ, εβιίειιιηιιε νοχ
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Ιΐε&πνι; ΐρν εβίεαηειιβ εΐ ρίβηία πτέρνα βΐ Γχνος

Υϋδΐί^ιυιη νβΓίϊΐϋΓ. 1]η<]β ϋεαίΡΓΟη. χι, 21. Τόπον
ϊν άν πατήση τί> Γχνος τοϋ ποδός σου ■ Ι,οεηηι φιειη

εαΐεανετίΐ νε$ιίβίιιιη ρεάία νβίίπ. ΥυΙςαΙα, φκτη εαΐ-

εανετίί ρε» υειίετ. ΕζεεΙιίεΙ, χχχπ. 15. Κα\ Γχνος

κτήνους μή καταπατήστ; αύτό. £ί «««Ιϊ^ίκικ _/«■

ιιιβιιΐϊ ηοη εαΐεηϋΐ εαηι.

Ιο. ά. ϋ. 8εά $ΐαί ρετ. Βοε ιπριιιΙιπιπί α<Ι]«ο'ι-

πι ιι 5 εχ ΟΙ. βΐ ΕειιηεΙ. ηιιί Ιαιυειι Ιιίε ιΙοΓπιϊΐανίΐ,

ηβςιιβ ροΐαίΐ πιαηιΐϊΟΓίρι'ι ιιιεηιΚ δεοριιΐιπη εν'ιίαιε

ςιιειη Ηεινεΐυδ ΐΓαηβίΙίιΙ. ΙιΡ§ε1)3ΐιΐΓ εηίιη ίη Μ.

υπογράφει τήν τοϋ αέρος χάριν ύ πλάστης του

αέρος, ηιιοά ϊρκβ νβΠ'ιΙ, άερίιιαίί αετί» αταΐίαηχ

ϊρ»ε αηείοτ αετί», βΐηοί Ιοειίδ Οανίόίβ, ηιιί δβςυίΐιιι·,

3ΐ1ιηοηβ)>3ΐ εοΓΓΪβεικΙιιιιι τοϋ ίαρος.

(Ιοί. 867 Ο. 5ίί α»ρ«εί»ί. όψις ρΐ 3<>ρεοΐυιη ει Γα-

εϊεηι βοη3ΐ : 88(1 Ιιί<; αρίίηβ 8εηΙ)εδ ειιιη ΕειιηεΙ.

()ηο εηίηι ραείο βετί ροίειΐ ηί ίη ιρεειιΐο νεηηεία

ϊαε'ιε» εοη»ρίοίαΙητ. ΡαυΙο ροδί Ιλιιιικιιιι βχρίενίιιιιιβ

ΙίΙιιί Μ. ει ίηΙβΓρΓοιαίίοηίδ Ηει-νεΐί ηϋιΐίιίβ ίΙΓΐ3

έ— είδη ανέστη κα\ τ6 άγαβδν έδειξεν, ιιΐιί Ιβιιιεη

εοπίβρηοΊιπι, ν.αΐ τφ άγαθφ, ιιΐ ίΐιΐε» αΊχβηΐ, κα\

πλησίον γίνεται, ει ρ»ιι!ο ροδί τω φωτ\ προσεγ-

γίσασα Ερυιιοΐ., ΐΐ ναίΐιιιη ινατη οονετίίΐ οοηο ,

νίιίί» α Ιοτρο εοΐίοεαίί». Βίο Ιπευΐυ» εβί ΟΛειιιεηδ

ΑΙεχΐηϋ. VII. 8ιτοηι. ρη{ί. 507. "Ινα οί αντιπρό

σωπο·, τών άγαλμάτων ιστάμενοι πρδς> άνατολήν τρέ-

πεσθαι διδάσκωνται, (// ηαί ααοαηΐ νιιΐιιι εοιινεπο

αά ύηχηίαετα αά Οτίειιίειη νετίί άοεετεηΐιιτ.

ϋοΙ. 886 Α. 8ϊ€»1 ίταιιεα». Εα β»1 ΙβοΙϊο νυΐββίο-

Γϋίτι Β'ιυΙίοι'υηι, εχ ηιιίηιΐδ ΐεχίηβ ϋ3ηΐίι·ί ιΐρδεπρίιΐδ

εβί,ηυία Ιίιίεηδ Γιΐ£ίριιΙί1)ΐΐ8 ρίειυιιιςυβ ίη ΙΐΙ>ι·ο, εβ-

131110 6Χ3Γ310 01. ΡΧρΓΡδδΙΙδ ΡΓ31, III βΐίίδ Ρ<Ιίΐίθηί-

ϋιΐδ, υΐ ία ΥαΙίεαιια , ώς στελέχη καπνοϋ τεθυμια-

μένη σμύρναν κα\ λίβανον, ίΐίκι Ιγηιιπ' /'μηιϊ, ίηεεηια

ηιψτΐια ει Ιΐιητε ; δειΐ νοΓ3 Ιεειίο Νγδ»βΐΜ ρο*ΐεα

εχΙιίΙιείιΐΓ ϊη ΓΓβ^ηιεηΙο αϊ) ίιιΐιτρί'είε οιιιίδβο, ει

α ηοΐιίδ αιΐίϋΐο οοϊ. 895 Β. Τεθυμιαμένη σμύρνα γ.αΧ

λίδανος· Ιηεεηαα ηιψτΐια ει Ιΐιηι. ΙΙβΓνοΙιΐδ 80ΐ·ί-

ρδ6Γ3ΐ Ιππο, ιίί«Ι ν'ηςα'ίιΐϊη [ηιηί εχ ακβιίΐιιΐ} «ιφτ-

τΐιυε ει (/ιηπ'ι ει ηηϊνεηϊ ρνΙνεή$ ατοιΗΛίατη; ρβιιβ

3(1 νβΓΐ>ιιιιι Ι,ηΐϊηαπι νιιίςαΐΐΐιι βεοιίιΐδ ; »1 Ι,ε-

ιιιιεΐ3νίυ$ ιιΐΓθΙ)Ί(|ΐιβ : Ιηααι- $ιίρίΐιιιη [ιιηύ ατο-

ηιαίϋη* ιηβία ΙατΛ ηι\)ττΗα ηηαιη ίΗητε αάεοφιε

ρηΙιεήΙ>α$ ατοτηοΐατη? ΤΙιεοιΙοινίιΐδ Γβίεΐυτ οΐιβου-

ΓίΠ) £836 εοηιροδίιίοηοπ) ηρικΙ ίΧ\, ςιιοιΐ ηιίηιΐδ

ΗβΒΓΧΟΓυιη Ιίη^υχ (ΙεβεΓνιβΓίηΐ : ίΐχςυβ Αςυίίαιιι

ΤΑΠίβ&β ειιπι δνηιπιαείιο, »ίε%1 ιίιηίΐίΐηάο (νηιϊ εχ

ινβΊηιεηίο. 1ιπΊΙ;ιΙιιγ 3ΐιΐειη ει νίΓ^υΙβιη δχρε 8»ί-

βηιβηΐο ίαπιαβ ίη αβη: τβΐυΐί εχρΓβββιιβ. Αΐίί βχ

8>ιιιπΐ3θ1ιο ρτοΓεΓυηΙ ώς άναθυμίασις, $ίεαΐ νιεεηιί

εναροταΐΐυ.

0οΙ. 887 Π. Αά ΙεεΙιιιη νϊΐα. ΗεΓνβΙιΐδ ε(1ί(1εΓ3ΐ,

ν'Ποε ηιαΙε>ΊαΙ\$ Ηντηαηο εοτροτε οΰηιηϋταίιΐί ; »ι

Εευηείανίιιηι ροδίβ» εοπιρεΓίιηυβ νβΠϊβΑβ εχ 1ί-

Ιιγο Ιε\1υ({υβ (ΪΓΧεο ηοβίΐ'ο δίιιηΐί, α ηιηαίιιτ ηιιο

ραείο Ιεείϋί ηηχΰτα άεκεηάετΊι αά ϊη\ετ<Β Ιιιΐ)υα νιΐω

ϊν6ι7«, λιιιηαηϊ εοτροτί» ηαίητα εχ ηιαίετίε ετααα

εοη(Ιαηίε ιαηηκαηι «τηίΓβ αηαάαιη ο6νεΙαΐηι> , ριο

εΟσκιος Μ. σϋσχιος, ΓειΙϊυβ.

Οοϊ. 890 0>. 8ιώ Ιεαιηιηε. &ίε ηιηΐυίηιιΐδ. ςιιηηι

ειιιη ίηΙεΓρΓβίε, κηρτα ρείταιη, Ι,εηηυΐ. «ηΙ> ιεείυ

ρείτοε αηιεήοτϊ πιιιγο νίάηαι : ηβυΐβτ ο1)βεΓν3νίΐ

ιΐδΐιι ρ3Γί νεΓΐ)3 δοΓίρΙυΓΧ βχ 03ρ. ιι, ν. 14. Οαηΐϊοί,

\Ίϋβ ι·οΙ. 858 0.

Ιϋά. ϋίαηαηι εεηαί. ΙηΙβτρΓεδ Ιιοε Ιαηΐυηι 3(1-

(Ιβΐιαΐ, εο αηί ΙοααίίΗτ. Ακπιμ «ί ,* λΐ ΐΛΐιηεΙϊ-

νίιΐδ β^ηοδοίΐ εαηκίβιη δεηΐεηΐίβηι 8 ηοΐιίδ δΐιΐφιη-

εΐΒΐη ηίβ νβΓηίβ, ϊρητη Ιοαηεηίίί νηΐΐνη εΐανε ίη-

ΐχιεη ειιρΗ, ε]αίηνε ιεΓηιοηοη α6 \ρ$ο εχεϊρετε ηοη

αιηρίίιΐ! ρετ αί\ο& ΙοηηεηΙε, 3ρ1ίιΐ8 Ι3ΐιιεη ίΐίιιϋ άξιοι

νβΓίββ ροδΙηΙ^Ι, ςιιαιη βιιΙ ευρίΐ, 3ΐιΐ (Ιίμηαιιι οοιινγΙ.

Η;εε εοηνοιιϊυιιΐ ειιιη νεΓίιίδ ΑροδίοΙί 3(1 Ηεΐιηεοβ ι,

1. ΜηΙη(ατίαηι ηιηΐίπααε ηιοάίί, εΐε.

Οοϊ. 891 Β. I» αιιί ιαΰΐίιιήα. ΙιιιπιπΙβνΊηιυδ ΗβΓ-

νείί ν<τ1)3 ρτοτηονεαίίΐΓ αά αίιοι πιοηΐίί, κη ίία 8β

ζεηι( ιϊι αηί ιηρεπιε ΙιαΰεΙ ηιεηΐεηι, νί(1εΙυΓ Ιϋ£ί3$ε

τά ύψηλά δρη, ηοη όρεγόμενον. Μ. ΙιαοαίΙ των ύψτ-

λών ορέων. Ει ίη(Ϊ3 ίι' άκριδείας. ΑΙ ηοδίΐ'α; Ιβ-

εΐίοηί βιιΠΓ3"3ΐιΐΓ Εεηηεί., ηνϊ εχρείϊΐ ΗΙα ίκΛ/ΐ-

ηιία, αηο ηιίηαι ηΐΐίτηι» ρτοατεάϊαΐατ ; ββιΐ ρεπ')-

(I η ιη Ιιίε ρεΓρβΓβηι (ίιιίι, εΐ βΐΐίπιιη ίηβηοαΐ ρχ δβ-

((ΐιοηίΠιιΐδ, ειιιη βάηιιε βεηίβηΓιβ ρι-ικίεβι. Ραιιΐο

ρ«8ΐ ίηβεπιίιηιΐδ νείδΐιηι Οβνϊάίί εχ ρδαΐηιο χνιι, 12.

31) ίηΐΡΓρΓβίε ρΓ56ΐ('πΐιϊδ8ΐιπι , ιιυϊ οΙΐδβΓνηη»1ιιιη ίη

ηΐϋδ ΙιΙιι ίδ ίΐΐιιιΐ κύκλοι αύτοϋ , ]ιιηβϊ ευηι »11εΓ»

ρ3Γΐε νρΓβιΐδ κύκλω αυτού ή σκηνή αύτοϋ, Ιη <ι>-

εηίίη β/ικ ΐαοετηαεΉΐιιιη β/«· , ηιιοιιΐϋΐΐιιιοιίυιιι βΙ ίη

νΐΐΙ?Πΐ3 1,31.

Οοϊ. 894 Β. 11 1 εο εηΐιιτη. Ητε 3 ηο!)Ϊ8 3<1]εοΙ;«

ευιιΐ, υδο,υε 3α1 ίΙΚι νιτίκι , εη]η$ οήιηβ ιχαηηηι.

εβηιιβ ηεεΡ883ΓΪ3 ΓιιίδδΡ, ηεςιιε 8ΐιρροδί(ίΙία ίιιι1κ3ΐ

3|Ιργ ίηΙΡΓρίρδ, (Ιιιιιι 0ι·33ε3 δίο εχρπιηίΐ, Ταηιεη

ααηοιείΐ ίά φιοά φια-τετεί, Ιιοε ίρεηιη β««β. ί/κοβ"

εχι>ί$1ετε άερτεΐιεηάαίιιτ εχ εο εοΐο, φιοά αηϊά $ϊι ρετ-

αρί ηεψιεαι. Ιη Μ. ργβΙ τφ έν μόνω τό, ι-οπ ί^κ το έν

μόνο) τω. )13 Οιΐ)·8υδΐοΊικΐδ 0Γ31. ι. ϋε Ίηεοηιρτε-

ηβηι'ώϋχ /)«/ ηαι. ρ3^. 552. "Οτι άναρχό; έστι και ά-

γέννητο; και άΐοιο; ο'δα, το δε πώ;, ουκ ο!οα. Οϋ γάρ

δέχεται λογισμός πώ; οΐόν τε ούσίαν είναι μήτε παρ'

έαυτής μήτε παρ' έτερου τι) είναι ϊχουσαν. Ωεηιη

ηοηίιιεοεριηιη, ηοη αεη'ιΐηηι, $ειηρίίεηιη>η εαε ϋεηηι

ηοη ϊαηονο, $εά φιο ραείη ίία ίί!, ϊηΐεΐΐϊαετΐ ηεφιε<ι.

Ει ΟΓ31. 5, ρ. 587. Τοσούτον άπαιτούμεΟα μόνον

είοέναι, οτι έστ\ Θε6ς, ούχ\ πίριεργάζεσΟαι αύτοϋ

τήν ούσίαν ΗεηιιίτίίυΓ α «οί>/ί, ιιί ΰειιιιι εαε $εία-

ηΐΗί, ηοη «/ ι;ιι»<ί ΰειιι ηί ϊηάααεηχηι, ει 3ορΙογ

ιιοδίεΓ ήοιιιίΙ. 7. Ιη ΕεεΙε$ία$ι. εοΙ. 752 Α. άγα-

πώσα τοσοϋ-.ον μόνον γνώναι περ'ι τοϋ υπερκειμένου,

δσον πεισΟήναι, οτι άλλο τι παρα τήν των γινωσκο-

μένων φύσιν εστί. \'ίϋε εΐίαηι οι αί. ι, ίιι ίΙΙα νειίιβ,

Ραεϊαηηη Ιιοηιϊηειη.

€οΙ. 895 Λ. 5ιί ρΓίΤΓεάαηιιΐί. Βίο ηιιοο,ιιε ΐΓΪιιηι

ηιΐ3ΐυθΓνρ ρβΓ'ιοιΙοηιιη ιιονη Γ.ιρΙ3 οδΐ ίοεβίδίο, ηυ;ε

ίη ίπΙβΓρΐ·ιΊ3ΐίΐ>ΙΙ« ΗΗΓΥΡίί (1Ρδίΐ1«Γ3ΐ)3ΙΐΙΙΙ|·, βΐ ίη

ηΐδ. Μ. ίιι Β38ϋίεηδί ιΐείικίε ηοη οηιΪ8838 ε»8 Γιιϊδδβ

εοιηρεΓΪιηιΐδ ρη^. 509. Ιιαψιε αά ρΓοχϊιηε ίεηνεηιία

ηοίΐτα ρνοητειϋαΐΗτ ογαύο, ύ ηιια [οτΙβ ταύοηε;

Ρ3(1ειιΐ(|ΐιβ εοιιΓιηιιηΐ εηιεηιΐβΐίοηρηι ηοκίΓΒΐη , ηιια

ίπιϋειινίιηιΐδ Ι^@ϋΠ(1(ΐιιι Ιιίε Ρδδο άπο δόξης είς δίξαν

εχ ΑροδίοΙο II *Ζοτ. πι , 18, μεταμορ^ούμεΟα ά~6

δόξης είς δόξαν, χαθάπερ άπ6 Κυρίου πνεύματος,

Ι.ριιηεΐ3νίιΐ3 δΟΓίρδίΐ, φα άε αίοήα Ίη υίοτίαηι ρετ

ιιιύΐνηίοτηη εηρίάίΐαίειη Ιταη$\οτηιαηΐητ. ΡοιιΙο ρ"δΙ

ρΓΟ έρ'ρΧοϋται. Μ. ένριζοϋνται , ειιιεηο'αιιϋιιιιι , έν-

ρ;ζοϋται.

ϋοΐ. 898 Ό. (?Μβηι ηηϊ αεεϊρίΐ. ^ιι.^^ βεηιιυηΙιΐΓ

ίηΐΡΓρΓεδ δίε εοΊιΙΊι, «ίη»»/ ενιιι εο εοηνετκιίιιτ ρΐε-

ηι/5 (ιιιηο άινΐχι «ρίπ'ί«5, αύτω αμα ει μεμυρισμένου

ΙρςβηΙ, ρΓΟ έν τψ άσΟματι εΐ μεμυρισμένου, ίιι

Μ. ηΐ8. πιεηιίοδβ Ββιη έν τω άσματι ύπνου συγγίνεται

τοϋ μεμερισμένου. Αι ΙιβυιιεΙ. φιεηι ίί ηηχ» ρετ

τε»ρίταΐίυηειη αΙΙταΙήΙ , (τααΓαηΐίηιη ηηαιηάαιη αάι-

ρίίείΐιιτ, $ρϊη(α ΗΙο αύιιηάαηΐε οιηηϊ οάοι ε «κανί ι ε-

ρΐεΐη».

ϋοΐ. 902 (1 8εά νηα οηιηιΊ>Ηζ. Η:νρ ηΙιρΓαηΐ 30

ίηΙΟΓρΓρίβ ιΐδηυβ αιΙ ρατε& ηνιηετο, ε! α ιιιδ. ηκιι

ίΐκηι 3 ΕευιιεΙ. Εχ ίιι οιηηιΙ>η$ νηη [αεία €41

εχϊηιία , ηηιν 5θ/η χηΐετ ηρίιτα« ^πιιϊιιαί'ίΐ. Ι1ιιτ.·>ιηη

Ιβαιίί ιΙΙε Λ'αναε βΙΪΗΐ 1αρϊάΐ4 Ιοί ε Ιοτ-'αηε ίχιηιίι :

ηίδΙΟΓία ΓοΓοιίυΓ ΝυιιιυΓ. χνιι, 5, ει ^οδϋ^ ιν, I, εΐ

ΗρΙιγ. ιχ. 4.
0οί. 906 Β. ΛΤο;ι εηίηι. Αιΐιΐϊΐιιηι εδί Ιιοε ηιριη-

1)πιιη ίηΙθΓρΓΟίΗΐίοηί. (|ΐιοι1 αιΐιιιίιίειε νίιίΡΐιΐΓ ίβ-

υιιείανίυβ : Νεο εηίηι ίΙΙαηι ίη αΊαΐεηι εα εαάετε

ρυΜίιηΙ, ίη ιηδ. Μ. Ιιιννίιΐδ ίιίιίειη ίηίΐ, ού γάρ

χωρεί τδ πάθος ή νηπιότης-Λίοη ίηι'ιιι ζαραχ ·.!! μ£Γ~

ΐιηϊ'ιΐΐίυηΐχ ίηξαηΐία.

€οΙ. 907 Α. βία» εηίηι. ΙιιΙεΓρΓΟδ, 0,ηί& ε$11ιίε

ραειΙίειΐ5? ίί φιί ίηίετειηίί, ηιιαδί Ιες<8δεΙ τ'» ·>*-.',;

ό ειρηνικός . ;ιΙ ροιίδοηΐίΐ ειιιη 01. εοι!ρχ Μ Ι.ρ

ηικ.Ι. Λ'αι» αιιί! Ιαιη ραείβειι$ ιιί ίΐίε ηηί Ιιοαίΐί:α-

ίειη οηιηεηι εοη(οάίΙ? Ερ!ιι;δίθΓ. ιι. 10, ίαίετ/ίεΐβια

ίηίιηίείίίαη ίη $εηιειίρίο. ΡαυΙο ροδί 3(Ι(1ίιΙίιιιιΐδ εχ

ι



Ι3!Π 13?5τ.λκιοκυΜ νότα:.

ιιιβ. ΟΙ. ακ. ρετ ιβ αε ίροηΐε νοίνχιηΐητ, ηιυ-

Ιυαίιιβ 681 ρχ Ρι·ορΙιεΐ3 ΖηοΙιβπβ ιχ, 16 : Διότι λίθοι

Ιδγιοι κυλίονται έπ\ γής αύτοϋ· Λαιη Ιαρχάει καηείχ

'νοΐνηηίατ χη Ιετταχη ε}χιι. ΑΙΙβΓ ίηΐεφΓβδ άίχίΐ, ιαχα

'ιιίοα, ηααιηηβ ιμοηΐβ :ηα, ηιιειηαάηιοάηηχ αχί ναΐει

ηηίύαηι, αά τηητοτχιτη Ιιαηηοηίαιη ρτονοΐνχιηίχιτ. 1η

ιιιβ. Μ. ειιιβηυΉΐίιΐδ |Ρ{ξπ1)3ΐυΤ κυλιόμενους.

Ιϋά. 0. Ι&ταεΙ ·ΐ( ϋοηιίηνί. 1 1 ■ ηι$. Μ. ρΓ0Γ$υ$ ίΐη

1β?βΙ)3ΐ«Γ III III ΡΟ ΟΟθΊθΡ (|ΚΟ 118118 β!>1 ίΐΐΙΡΓρΓΡδ, Κύ-

ριον καν παρά τη; βασιλείας αϋτοϋ, δτι αυτός έστιν

ό βασιλεύς. Ιιταεί ηΐ ΟοχηϊηΜί α τεφηο αηοα,ηε ί}η$,

ηηοηχαηι χρ$ε ε$ι Πεχ. ίϋάχοτν,ηι αεεχρχχηη» ιαιΊχηο-

ηχηηχ ; $ε<1 ςυχ ίηΐΡΓδΡΠιίιηιΐδ εχ ιιιβ. ΟΙ. ρΙ«ιΐ6 υΐ

§6ΐιιιϊιΐ3 Ι,ευιιοΙ. β^ηο&είΐ : (}νοά ανίεηι Οοιηϊηηι

$χΐ Κεχ ΙίΓΟΐΙκ*», είϊαηι ΑοιΙμ χρ$χη$ ΐειίαΐχ $ηηΐ,

αιιχ αά οτηεειη ιχχο&ετχραχτχιηΐ εοχβαϊοηειη ιηαηι,

αχια τεφχηηχ εχ ιτχΐιχιιιηΐ.

€οΙ. 911 ί,ίαηβα νετο. ΑΓιΙβΓ δοπρδοπιΐ Ηιτνβ-

Ιιΐδ, ςιιοιΐ πιαηιΐδΐ ι ίρΐηιιι ΓοιΊαδδε Ιαοιη* ει νίιίοβ»

ϊηιβΓρυηεΓιοηβ εοΓπιρίιιιη η&εΐυβ βδδβΐ, ο,ιιιε 61 ίιι

ΜοινΙΙίϋιιο 3ρρ3Γ(1ι:ιιι(, (οτία$ιε ρετ ηα·ο ηο$ ει&ε

μη Ιίςηεα ει βεΐχίχα, εΐ ηηο$ τερτοοοι {εε'χΐ ι'η χη-

ούεάχεηΐ'χα, εΐ βαχίχιι ρετ Ιίαηνηι (εείΐ ρεεοαίΗτη, ηο»

ίεεΐί ναια Ιίαηεη βαΐΐΙϊΟΗί. Ρτο άίαιιίΐαίε αηιεηι.

.6$;ίΙ βΓ);ο άπεδοκίμασε ρπ) άπεγαίωσε, νρπιηι ίιι 15»-

5ίΙίριΐδί εϋιΐίοιιβ βίο ίηΐίηι· γοιΙιΙβΙι.ίιιΙιιι' Ογ:«γ» ςιΐίΒ

«αΊϋίιιηΐδ : 0«(ΐάαιη νετο Ιχαηεα εΐ ίεζίααα, Ι'οτΙααε

ηο* ρετ Ηία άεηοΐαη». φιοί χηυοεάχειιΐία φιααχ αχ/ρ&α-

νχΐ, ει ίε$Ιααο8 τεάά'χά'χι, ιίεκί ει εοηιιηχαηηχ ίη

Ιίι/ηο ρεεεαίιιηχ ηοι εχ αητείε υη$α ΙΊαηεα εβεάΐ. ν'β-

πιιιι άπογαιοϋν, ηοη ((νρββΓβ, βειΐ ίιι Ιβιτβηι νβΓίβΓβ,

νβΙ Ιβιτεηηιη ιειΙϋεΓε βοηίΐ ρΐίβιιι αρυιΐ ΑιΙβιηίιΙο-

ηιιη ηΐ ηοΐ.Η Βυ<Ι:(Μΐδ, ει Ζοδίιιιυδ Ιϋι. ιν ΙΙχείοτ.

βίε (ΙίχίΙ Κιμμέριον Βόσπορον άπογαιωθέντα, ΐ|ΐιοι1

Ηΐβιη 1«υηε1ίΐνϊυ8 νβηίι, απιηεήηιη ΒυιρΗοτηηχ αά

\ζηα (οτηιαιη ηάαοΐαηι.

Ιο'ιά. ϋ. βιιϊ είαιη [ονεΐ. Μ. ηιβ. ό ύποττρέφο)ν

ιών τοιούτων κέδρων τήν ϋλην βΐ βχ δίιπίΐί Ογη·€ο

ΙβχΙη ΗβΓνβΐιιβ, ί,ίοαηη! εοηνεηεηι ε}ιΐ!ΐηοάϊ αάτο-

Γ«η» ηιαίετίαιη, αά ηίΗΗηιη τεάίι/βΐητ, βει) 3 ηοΐιίβ

8131 ί,ϋυηοΙαν. 61 ύποτρέφων Ιε^ίΙ βΐ δένδρων. ΙΛ-

>α»Η«, φιΐ ιηαΐεήεί Ιαίϊαηι ατοοτινη αΐϊιηεηία ιαρ-

ρεάίΐαί.

ϋοΐ. 922 0. Νεα,ηε η ρετ αΐίηηατη. Ηοε ηικιηΙ>ηπη

8θΙ|Ι8 Π18. 01. 811^^65511 ; 113111 3|> 3|16Γ0 ϊηΙβΓρΓβΙβ

ηοη 3£ηο$είΐιΐΓ : ηεηηε «ί άεηταΐητ, αηϊάψιαηι εοτηηχ,

ακα; μηηί, ιβηΐίί. Ιιύ. Ροΐΐυχ Ιίΐ). νπ, ε. 34, κομμω

τικής κομμοΰν κα\ πέκειν ; αηί$ &ιτηρΙοτ\αι ε&χε ^α-

ρίΙΙο! εοηιετε ει ρεείετε, ιιιιιΐβ ει Οβιιιβιυ Ιίΐ). ιιι,

ε. 2 Ρα-άααοαί, και τήν ήμέραν κομμωτική προστε-

τήκασι Οαλαμευόμεναι, οτηαηάϊ ατιίβείο Ιοίο ά'\ε ιμπΙ

α/βχα, ίηοίχι&χ οοηείανί. Ρογγο εβρίΐίοβ ββυβιι εβΓβΓβ

ΓΙΙΓ8Ι18 3ίΙ ΗΟΙΙΙΪΙ. 15.

ϋοί. 926 ϋ. ΕεεΙεύα ορη$. Ι,εεΙίπηβιιι πι$. 01.

ςιΐΒΒ αιηρΙίοΓ νϊιΐβϋηΐυτ, Γερι-ίββριιΐηνίιηυδ; Ίιι βΙΙκγο

ιιιβ. 5Ϊ0 βΐ'3ΐ, κατενοήίαμεν εις όδίντων χρείαν τη

έκκλησία πληρουντες έν τω διαλεπτϋνειν. ^3Π1 εχ

υΙι-ίιΐ8ΐ|υ6 οοιιιρ3Γ3ΐΊοιΐ6 ροΐεΓίΐ νει ίοΓ ΙεεΙίο <:ο3ΐε-

80βΓ6,8ί 113 βεΐΊΐ)3ΐυΓ, ώς όδίντων χρίίαν τη Εκκλη

σία πληροϋντος έν τφ δι«λέτ:τ. αηχιηαΛνετίίηιηί, «Ι

ροίε ηηί ΕΰεΙε$ϊα; άεηΐίιιιη Ιοεο ειχεί, άηηχ εοιηηιί-

ηαεηάο εοηεχϋατεί άοηηιαίίύια εΐατϊΐαΐεηι. Υίύβ ϊπΓγ»

άα ϋειιΐίΐιιιβ Ηοηι. 15.

ϋσΐ. 950 Β. βκί </εηα$. ηιβ. 01. παρειαϊς έπιπρέ-

ποντος ; βειΐ βρρίείβιιι ηιηικίηί νιΐΓϊηηιβηι ΙβεΙίοιιβιπ

61 η». Μ. αηίριιίι Ινρο^ι :ιρ1πι«, ηυβιη ει ΗβΓνβΐυβ

6χρΓ688βΓ3ΐ, ρετ τηοοτειιι ηιιϊ αρίε (ετνβΐ ϊη αεηϊ»,

31 ίβυηοΐαν. ηηηε ρετ τηόοτεηι ϊη αεηχ» ίηήαηεηι

ρχιάχεΗίαηχ φετεοιηηιοάε ΙαηάαΙ.

ϋοΐ. 954 I). Εαηχ ίηττχηχ. ΜαΙβ(3 ϊηΙβΓρυιιεΙίο

βειίίΐιιη ιι ι ιι Ιη ι : 8Ϊ βΓ^ο'αΐ ίη ιιιβ- Μ. νίτςυΐα ροβΙ

νοεβηι περιεστοιχυμένην εοΐΐοεείυτ, ίΙΙβ ςυειιι εχ-

ρΐϋϊδίηιυδ δβηβυβ βηιβΓΚ«ϊΙ : 8ίη ρ«)8ΐ νοοεπι Γ.ύρ-

γονροηβΙυΓ, υΐ ίη ηιβ. 01., Γβοιίαβ ίΐ3 ευιιι ί,βοηοΙ»-

νίο ίηΐ6Γρ»βΐ;ιΙ)εΓε. Ει ατοχίτοτ εηη'χάεηχ $ϊαη>βεατχ

ηοοπ ρετ Ιχαηε είχ/ρεοτηηι χηηΐΐίΐηάχηειη αηαείοτιχχχι

ααΐοάχαιη φαν Ιχχττίιη (]%χ»τηοάχ ηηάχφχΐ οχηααΐ. 11οι -

νβΐηβ περίϊστοιχισμένον ρβΓρ6Γ3ηι Ιε^ίδδβ νϊΗρΙιΐΓ.

ΕχχιΙχηχο αηΐεχη εαηχ Ιχιττ'χηχ είχιροοτηηχ χηχιΐΐχΐηάχηεχη

οτΰετη εηεηηχάαΐαηχ ιχρηχβεατε αηαείχεχιηχ ρταιχά'χχχχ*.

ΟοΙ. 935 Α. ΜχίΙχα αίχχηά. Ιη ιιίτοηιιβ ιιιβ. εύ-

θηνοϋντων Ιο^ϊΙιι γ, 31 1η νυ1^»1ί8 ΒίύΙΠβ εύθυμοΰν-

των, ΙαΊαηΐχχιηχ, ΙΙίειηηνηιιΐδ εχ Ι1βΙ>Γ%ο αίιιιηιίαη-

(ίαηι : εχ βΙίοΓυιη δρηίβηΐϊ» ρΓορΓίβ νοχ Ηε1)Γ%3

εχί^βΓεΙ επιθυμούντων, εοηεχιρχιεεηΐχηηι. Η«ε νβΓΪα

Ιοι Ίίο ρ83ΐιηί ίχνη, 18, ςιιβπι ρΓοίετΙ ρ(ϊ3πι βχ. ψχχ·

1)ΐΐ5ΐ]3ΐη ΙϊΙιγΪ8 βιιοΙογ ΙιιίΐίοΊδ 0Γ3Ρ0Ι ΥβΙβίίδ 1β8(3-

ηιεηΐί, β ΡΙβηιίηίο ΝοϋίΙίο ηοη «ι βηηοΐαΐ*. ΑΙΙβΓ

1).ινίϋίδ Ιοευδ εβί ρββΙ. εχνιπ, 72, ςυεηι ϊηΙβΓρΓββ

οηιίδβΓηΐ. ίειιηείανίιΐδ δοπρίυηι ΓοΠο ΓβρβΓΪΙ εΰθυ·

μουντών, Ι^ιτΙαηύηηχ εΐιίΐϊαάει.

Ιίιίά. Β. αχχχΰηχ εοΙΙηιη. Μβηιΐοββ ίη ιηβ. Μ. οΰς

έπιπέφυκε τας πρακτικός, ςιι* νίΐίοβ» Ιεοΐίυ 61 ίη-

ΙβΓριιιιπίο ίη ΡΓΐΌΓβηι ίηοΊιχίΙ Ι,βυηείΐνίυιιι, εηπι

\βΠίΙ, Ηχχιηετο! χηιεΙΙχαχηιιιι, ηιιχοχα ε/βεαεχιετ ααειχάχ

ιΐνάία χηειχηχΰυπί, ει αηίοηί οι αεΙιχα ιχοιίταιη ΒαΙηΙειη

ορΰταιχίχχτ. Αρίίυδ ΗβΓνεΙυβ (Ιίεΐίοιιεηι εοΐΐιιιη Γβρβ«

ΙϋΙ, ηυοϋ βϋη.ιΐυηι βί8β Ιιυιηβπδ 311 ΟΓβ^οήιιβ υΙ

ΒϊδίΙίυβ β]ιιβ (Γ3Ι6Γ Ηοηχίί. Ο ίη Πεχαεηι. υΓδβϊ ρβΓ-

ΟΓενε ε»8β 1ιιιηιρι·0(|ΐιε ίιι^ρδίυιη εοΙΙπηι. Βραχϋς,

κα1. τοις ώμοι; ένδιδυκώς ό τραχή κεφαλή οι' ολίγων

οφονδϋλων προς τήν (5αχιν συνάπτεται. ΟαρχιΙ ρετ

εοΙΙχ ραηοα$ αάηχοάηιη νετίεοτα» (ρχηο: άοτ$χ ημΙηιιι

εαε. ΟΓί^βηβδ φίοςιιβ ΗοηχχΙ. 4 χη Νηιηετοε άοεβΐ

608 δΐιεεηΐηΐεδ (|ΐιί 83Γείη»8 ορβτίνι βΐ νβίβΐβ» Ιιυ-

ΗΙβΓΙδ ρΟΙ'ΙΐηΙ, βϊ^ηίΙίεβΓβ 830Γ3 ΙΤ15Τ816Π3 36ΐΐΙ 0ρ6-

Γϋ ιιι ροιίιΐδ (| παπί κείβπΐίχ ΓβτβΙ&ΙιΟΗβ 6886 εο§ηο-

δοεηιΐί, ίίηςιιε ριτ ΙιιιιιιεΓΟβ οροΐ'α ίηιΙίΟΓΪ. Ροιτο

ίη ΐΓΪύιΐδ ηιιχ 8βι|υυιιΐιΐΓ ρεποιίίβ, νβπιπι βυείοι ίβ

86Π8ΐιιη Γβ8ΐίΐιιίπιιΐ8 3υ ίιιίει ρΓβΐβ ί^ιιθΓ3ΐυπι, ευ]ιΐ8

νεΓϋη εοπδΐιΐΐο ηί<: ριχίρπιιίιΐίιιιυβ.

Ιοχά. Ο. 1χ( ηχιι' ««ίιιηΐ. νίιίοδβ ΙεεΙίο νβΓδϊοηβπι

«Ιίρηίδδ'ιιιιηιιι ρρρβπτ;ιΙ. ϋβ^ΐΐ ΗβΓνβΙιιβ, III 6βΙ ίη

!ΐΐ8. Μ, τοις Ιπανισταμένοις 6 Θε6ς 5ρχεται κα\ ποΰ

υπάγει. ΑβετΙ 0* ηχιχ ίητο,ηηΐ ΰεηι νεηχΐ, ει ηχχο

τεεεάχι : αι ίη ηΐδ. 01. τοις έπισταμένοις, όθεν έρ

χεται, βΐ ίΐ3 εοΓΓί^βηιΙιιβ «81 Ιιίπ Ιοειίδ ^οβη. ιΐι, 8,

βεΓίρΙυιη βδΐ, άλλ' οΰκ οίδας πίθεν έρχεται κα\ ποΰ

υπάγει. 8εά ηεκχι χιηάε νεηχαί, ει ηχιο ναάαΐ. Αρ-

ρΐίεβΐ 8ρΐΓίΐυί δβιιι ΐο Ννδδοιιυδ, ηυχ ίη Εναιι^εΐίυ

8 ιι ιι ι (ΙΊει.ι (1β νεηίο.

€υί. 938 ϋ. Ύε&ΐχβεαηι ε]χιιχηοάΙ. Αηι1)ί^υίΐ38 νο-

είδ μέλει, ίη 631183 ΓϋίΙ, υΐ 3ΐ)ΚΓΓ3ΓβΙ 3 ΙΙΙβΙΐΙβ 3ϋ-

εΙΟΓίδ ϊιιίοι-ρπ'δ 8εΓί1)6ΐΐ3, Ιβ$1χβεαηι αχιοά εχ ΟίΤΛ

ίχΐ ρταύαϊχβ εεείε&ία:. Αι τοιούτον μέλος ίηΙβΙΙί^ίΙ Ι»1β

ηιεηιΙΐΓΐιιιι εοΓροΓίδ, ειιί εοιηραικίητ (ΙοείΟΓ βεείβ-

$Ϊ38ΐίευ8 ηειιιρε π)3ΐιιί11αηι. ΜβιιΙϊο Πι ροιιΐο ροβΙ των

μελών τής 'Κκκλησίας, ιηειιι1)Γ0Γυιιι Εεείρδί», ροπο

εχ ιιΐ8. Μ βπιβικίϊηϋυπι 681, ύποτρέφουσα, ηχιοά ρετ

«β αΐίί χιΰετα? ει ίη εοϋειη ΙορΊκιΐιιΐ' οτι το καθαρον

εΰοδοϋ-α·. προς τήν τών, εΐ ίοιΊ3856_το δοκίμιον εοηι-

ιιιοιίίιΐδ 8<:Γί1)βΓβΙυΐ' Ιιοε Ηβιΐϊϋ, χ'ηειηοτο ΕεεΙε%χα>

χηεια ρετχίχαχη εχρίοταηάχ, αχιοά ρητχίαΐεχη ρτοιρετο

ιχιεααχί τειχηεαΐ , άηχη χηΐετ ρητά Ιχίχα ραιεχίντ,

αεχιΐε εετηεη$ : νεί οβιΊΡ. τδ δόκιμον ΐϋβιη νβίβΐιίΐ

(]'ΐοϋ δοκιμασία, ςιιη νοεβ ιιΐίΐυτ ίη Κρίίΐ. αά 1&·

ΙοΧΗχη 63ΐι. 4 "Οπως άντη έαυτοϋ δοκιμασία έκκρίνη

τήν τοϋ θεραπευομένου κατάστασιν, ί/1 ικα ντοοα·

Ιίοηε άε ε)α$, εχι'χ τηεάεΐα βάηχόεΐητ, $χΜ* }χιάχοεΙ.

ΟυΙ. 942 Β. Τη απίεχη. Η ίο (1υ;ιπιιιι ρβΓΪούοΐ'υπι

ί.1Γ(3 681 36065810, Ι|ΙΙ3ΙΙ1 βΐ 3ρρΓθΙ)31 βϋΐΙΪΟ Βίβί-

Ιίεηδίδ, βΐ ςυοιΐ δβΐ|ΐιιΙιΐΓ, κΐν διαπαντδς δ καθαρός

τη καρδία ιο*1β 6χρΓ68διτ:ιΙ ΗεΓν. είχαηχ αχ ίχΐ

η'χχιηάο εοτάε, ηαχ ροίειΐ αερχοετε. Τιη{ΐΙ (Ιιιο Ιοο3

8(.ΓίρΐϋΓ3ΐ 1 Οογ. ιι, 9; βΐΜβαίι. ν, 8.

€υί. 946 Α. Εχηχ$$βΙ. Αάάαχχάαιη, ΊηίΐΛΤ ηί-

Ιογιβ Γ»Ιίοιιί8 εχρεΓίίδ ο1)!)ΓοΙιιίΙ, ιηαΐίδ βΐυϋίίδ. Ιά

εηίιη εχίςυιιΐ Οχε3 νβΓύβ ΟΓε^οΓίί, ηιιειιιβοΊιιο-

ϋυαι, βΐ (ριχ 3ΐΙ]εείιηιΐ8 εοΙ. 946 Α, ί|υο(1 3 1ιεΙΙιΐ3

Π811ΙΓ3 δυρειείιιΐ', <|υοιΙ ιιίΓυιιιςιικ Η(1(1ίΐ3ηιβιι1ιιιιι

ΙιευιιοΙβνίυβ 3ρρΐ'οο»ι, Ιαπιοΐδ ί ιηϊηιιβ βρίβ ίΐιβηιιη

βχρί'ίηιίΐ, ρυίΐιμιαιιι ηαίκτα οεΙΙηχ Ιιχι')χα τετχιχη ρο-

ΙχίααΙ. Νοη βηίιη οΊχίΙ κατακρατησάσης τής φύ>-

σεως, βοιΐ κατακρατήσαντο; τοϋ θηρίου.
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Οοί. 947 Α. ϋοτ χηάΐάϊ$ιϊ. Υβι-ιεηΐ ηίο βΐ »1ί5ϊ ίη-

Κι-ρι*ε3 οοπ1ίΠθ3δΐί ηοδ, ευ]ιΐ8 ίηυβίΐβΐί νειΊ)ϊ Ιοοο

«Ιίχίδδβ νϊάβΐυΓ 5. ΑηιΙίΓΟδίυδ χη ρ$αΙ. εχνιιι,

ββπη. 1, ϋοτάε ηοι εερχίίχ α6 αηο οεχιίοτηηχ Ιηοτηηι,

<Ί ίη $6Γηι. 16, Οοτ χηεχιηχ εερίιΐχ: 31 ϊη 6βΓΠΐί*ηϊεΪ5

ΒίΙιΙίίβ ηοη έκαρδίωσας δοπρίιιπι ββΐ, 5βά έχκαρ-

δίωσας. δΐυρείεο'ΐδΐί ηοβ, οαπι (βιιιεη εχίββΓεηΙ

ΐ;Γ3ΐηηΐ3ΐίθ3Β Γββπΐ» έξεχαρδίωσας, δ> έκκαρδιοΰν

»ίΙ δΙυρβΓβοβΓβ. Ιη ΥβΙίεβηβ β( Ρΐ3ΐιΐίηί3ΐΐ3 ΒίύΙίο-

ΐ'ΐιοι βαίιίοιιε ιιΐ Ιιϊο βρυιΐ Οβ$οπιιπι ΙβςϊΙπΓ έχαρ-

δίωσας, ςυοά Ι,,οιιιιείβνϊυδ τεείβ,εοΓ ίηόΊϋίδΙί, ηυειιι-

αϋηιοοΊιηι βΐ έψϋχωσας β8ΐ, 3ηίηΐ33ΐί, ηοη, 3ΐιΊπΐ3ΐη

βήδΐιιΐίβΐί. βίο ιιβφΐβ έκαρδίωσας, οογ βΐΐδΐιιΐίδΐί.

ναΙ§α(3 ΐΒίτιβη βχ ΗεΙ)Γ3ίο, ν*1ηεταιΐϊ εοτ ηιειιηχ.

V. ΕαΊΐίο έΟάρσυνας, ΙΜείβ ΓβοίδΙί; δνπιηιβοΐιιΐδ

»ηαά Τΐιβθ(1θΓβιυηι, βχείΐββίί βΐ βχροηίΐ ίάβπι, έκαρ-

δίωβας, εοτ ηιενηι $ΐηροτε α^εεχιΐχ, 81 3ΐϋ ΐΓβδ Ρβ-

ΙΓ68, ί» 1«ί (Ιείχάεήυηι ίιιβαηιηιαιίχ.

ϋοΐ. 9*9 0. Άργεϊ δε πάντως. ΙηΙβΓρτββ ϊη ηΐδ.

Ιβ^ίΙ υΐ 681 ίη Μ. άρχει δέ, αίΐετ ανίεηχ εχ χηιρεταΐ.

δεο" 01. ιΐ)8 Αργεί, υυί 8ΐι1Γρα§ηΐιΐΓ Ι,ειιηείβν. αΐίετο

ρίαηε ηηχεβεεηιε. διίϋ Γιηβηι ΙιοΓαϊΙϊββ οοΐ. 952 Ο,

νβπιηι ίιβιη βεηβυιη ΓβδΙίΙυϊηιαβ ϊ 1 1ΐ Ιοοο, χαΐ ή

Οέσις τοϋ τραχήλου ο,υειιι ΗβΓνοΐυβ 8Ϊ0 βοΊάεΓβΙ. Εί

Ιοταχιε» εοΙΙχ Ιιιχ άίυϊπατη ΙιαίεηΙ )ηαιιηχ. εχιηι ίχιιεερε-

γμ ίη Ιε ρετ\εεΐχοηΐηχ. ΑΙ Ι,ευηεί&ν. Ει εοΙΙχ ι αχ

εοηάχιχο ρετ[εεΐχοηετη εοηίεαιία ε»1, επηχ ]ΐιαιχηι άχ-

νίιιιιηχ ίη »ε τεεερετχΐ.

ϋοΐ. 955 Α. ινίίί χρ»α ρτχηιιιηχ. ΙηΙίΓρ. ηί$ί χρζα

ρηηχχιηχ ε$ιεΐ ιοτοτ Οοηιχηχ, 3ΐηυί αΊχίΙ έαυτήν

έποίησε, ςιιοά Ι,ειιηεΙβνίιΐδ, ηιβ) ρπ'κί εε»ε ϋοηχχηχ

$οτοτεχη ε/[ε^χ$ιεΐ ρετ Ι>οηα ορετα : ςυοά ίη ύίδριιία-

ιίοηε (1ε ιιιοηιίδ ορεπιηι ηοη ηβαΙοβΓίΙβί' ροΐεδί

ηίβη.

ϋοί. 958 Α. ΟαΙιιιι εχΚοεοαίχιτ. Αιηρίοχιΐδ 681

Ιι οΙίοηβιη ηΐδ. Μ. ινρο£Γ3ρ1ιιΐδ, ηααηι εΐΐΐπι ϊη βαο

Γί-ροΓβΓίΙ ίηΐ6ΓρΓ88, οπχηχα αχχοε ειιηχ χ§ηε ήαοχιετηηΐ

αβχηίιαίεηχ. ΑΙ ηΐ3. 01. ηοη άγχιστείαν Ιε^ίΐ, 88(1

άγιστίαν 61 Ι^ευιιεΙβν. αίίαηχιε οηιηία ααωεχιιιηιιε ρετ

ί</η«ιη οβετεοαηίατ. Εβι εηίηι άγιοστεία οιΐΐυβ άβο-

γιιιιι δυίάχ, 3ρυ<1 ηυβη άγιαστία, μπΜΙογ, 61 ·ρυ(1

6ΐχιιιοΙυ§;υιιι άγιατία, βϊευΐ βΐ ηϊο ζρ\\ά ΟΓβ^ΟΓίυηι.

Ηίά. Π. (Ιηκ εχ αεεεάχι. Ηοο ηικιηοΓυπι Ιοοο

πιονιηιιΐ3, ηο άΑ Ιαχιάεηχ ροβββΐ ΓβΓβΓΓΪ, ηοη Λά 00-

ρίΐρ.ι αΌηοΓυπα, υ( 0γ3?03 βοηβηΐ. ϋβ νβΓύο προσ-

φίρεσθαι νίύβ ηιιβΒ ϊπΓγβ βηηοΐϋυϊιηιιβ ίη οοΙ. 1083

Ι>, 860" 61 ίηιιηυΐηνίιηυβ ςυοο" οίε 8επρ86Γ3ΐ ίηΙετρΓβδ,

ϊηίεΙΙχ^χ» εχ ΛχιήρΙχηύ, ηαωηαηι $ίί αοείτχηα : ςιιίρρβ

Ιβεΐϊοηβηι εχρΓίηιβηβ Μ ιηβ. νοεί; δέ πάντως έχ των

μαθημάτων τήν διδασχαλίαν ήτις έστί. Αι Ϊ*ευηεΐ3-

νϊιιβ Ιε^ίΙ μαθημάτων, εί διδάσχαλον, ει Ιιαηά άαΰίε

αηχηιαάυεηχ» εχ ίρια άοείτχηα, ηχιαηαηι ιί( χίΐα ηια-

φιίτα. Ρβυΐο ρο$1 έφιπτάμενον εχΐιίϋεΐ ηιβ. 01.

ρετνοΐαηΐεηχ ρταίχιηχ, εί ί,κυηοΐβν. ίη ρταίχιηχ ηιιχ$

ϊηχηία*»: ηοη οι ηιβ. Μ. έφιστάμενον ει ΗβΓνεΐυβ,

ιεά ίΐαηΐεηχ ίη ρταίο χηιρχταΐοηιιη α ΰεο.

€οΙ. 966 €. Ρήηχχιιη οΜο. 8ΐε ηΐ3ΐυίηιιΐ8 ςυαιη

ειι ιη ΗεΓνείο, της προχείρου λέξεως, ηηα ηκηε Λα-

Ι)ι·ηχιΐ5 ίιι ηιαηί6Μ$:ηαηι πρ<5χειρον, ίηνεηΐυ ΓβεϊΙεηι,

ριοιιιρίιιιη εί οιηηΐ))(ΐ8 οηνίαιη βεηβυηι 3ρρεΙΐ3ηΙ

&Γ3»:ί ΡβίΓεβ, ςυβηι 3ΐϋ ΙίΐιβΓ3ΐοηι νεΙ ηίβίοηειιηι

ί|ϋΐ ηίηιϊηιηι βχ ίρ83 ρΓίηιβ νοευηι ιιαιίνα βίςηίΠεα·

ΐιοηε ρεηιΐβί. Ι^ευηείβν. 5ί ^ιιίι ίαΐίεηχ ίρια ηχιάα

νετύα, εί οηνιχοιι» οονία χηίχιεαίχιτ.

€οΙ. 970 Β. Ει ηιιίτχαΐ. Τποτρέφουαα, ιιοη ύπο·

«τρέφουσα, αϊ ρηε 8β ΓεΓε1>3ΐ ίηΙβΓρι ββ, εοηΐχηεαΐ εί

ανεηαΐ, υΐβτουβ Ιβιιιβη ηοβίβτ ηι·. ρηοΓβηι (υε(υτ

Ιβεΐίοηεηι βΐ ίειιηεί. αηιατο ακι(α(« εοηιχηεαΐ ει α/αΙ,

8α6 Ηιιεηι ηυ]ϋ8 ρ3^ίηχ ρι-ο, ίη ρι ίηιίι ει ^Ιαηάχοχα

ίιτίρβίιιιυί, αιιοά ρτχχιιχ» ϋαχηαιεειιί» αηΐ αίαηάίοηι,

ίικυηείλτ. ·ί(α χη ρετεερίχοηε οταοχ/Ιυτηχη , υεΐ ηκ-

ειιηχ, νεί «ίηιίίίκηι (ηιείαχιηχ, 8βϋ τά βράβυλα δυίάχ

«ιιηΐ τά καλούμενα Δαμααχηνά. ΟεβΓεηυβ αραά

ΛΐΙιεηχυιη 1. ιι (Ιϊεΐι "Ροδίους χα\ Σικελιώτας βρά

βυλα χαλείν τά χοχχύμηλα, Ηηοάϊυιεί ϋχεχιΐοί ρτχιηα

υοεαη ύταοχ/Ια, δεο" ΓιυεΙυηι 6856 ρΓϋΐιο ναΙ^ΒΓΐ

βυιΐιίια ιιιίιιυιεηι.

ΟοΙ. 971 Ο. ϋκπΐ ί«·'»ι «ηιιιη. ΙηΐεΓρΓβ8, *χτ£

ηΐτηηχηηε, είτε ρετ\~εεΙοε νχτίχχΐχ» »·>« </ι>ίηίία/ί« αεφιι-

»Μοηε»\. δεά ηίβε ιηυΐίΐβ εΓβηΐ εί οΙΐδΟΐΐΓβ. Ρβυΐο

ροδί ρΓΟ ΡχιΙχιΙα, 5<·πρ$ίπιιΐ5, εαΐαηχχι», ει εϊχιηαηιο-

ηιιιηι. Ι,ϊεεί εηϊι» χάλαμος, βηιηο'ίηεηι εΓιηπι δί^ηϊ-

ΓιεεΙ εχ ηιΐ3 Οδΐιιΐβ Ιιι ρ3δΐοΓ3ΐίδ, <|ΐΐ3ί ει ε»ιιηβ <1Ί-

οϊΙϋΓ, πηοο" εχ 03111)3 εοπΠείβΐιΐΓ : Ιβιΐιειι 3 ίβιίιιί*

3ΐκΐοη1)ΐΐδ (ΙϊεΊΐϋΓ ηοη ΟδΙιιΙβ. βεο" εβίαιιιιιβ οιΙογβ-

Ιυϊ, υΐ 3 ΡΓιιιίο ΠΙ), χι ι , ε. 22, βΐϊηυβι» ϋίοδοιπα'εβ

)ίθ ι, ο. 1 7, χάλαμον άρωματιχόν,ϊΐϋ χάλαμον εΟο-

δμον 3ρρεΙΐ3ΐη, νεί εΐίβπι ]ηηεαηχ οάοταΐηηχ.

Ιϋά. Ο. αηηαιηοιιιχοη. ΜεικΙοβε ηΐδ. Μ. ϊπαγάλ-

λεσθαι ρτο έπαγΥέλλεσθαι. ψιοΛ ϋΐεηιΐιιιη 3ΐΙΙ)33δβΓ3ΐ

61)3111 ΙίΙ)Γ0 ίηΙιτρΓεΙίδ, πηηαηιοηιί αηκηχ ναηαηι ει

χηχιίιχρίχεεηχ ορεταιίοηεηχ εχηΐΐαΐε. Ι^βνηεΙ. βδΐίριιΐβ-

Ιογ βΙΙβΓΪ ιιΐ3. 01. ηιαίιίρίχεεηχ ει νατχαηχ ε(βεαίχΐαΐεχη

ροίίχεετχ. Ρογγο υ( Γεοίε βϋιποηεΐ ϋείΓΪιΐδ ιιβδίεΓ,

χ\ολ ΙιοοΊε οιηείί άίεΚυτ τβΓη»εοΙ* Ιϊη^υι, ροΐ'ιαβ

881 633)3 τβιβΓυιιι, εΐ3ΐ ιιοπιιοΐϋ 1ι»ο οΌο οοηίυη-

ΑζνΛ.

€οΙ. 974 ϋ. Οε ΑχηαΙιΙιεα. Υΐΐϊοδβ ΒΟΓΪρΐΊο π3γγ3-

Ιίοιιεηι ίβοιιΙοΒβπ) ι»3((ί8 α'εΓοΓπιανίΙ ; ιιαιη ρΓΟ χρη-

τ6: Ίη ηΐδ. Μ. βΐ3ΐ χριτοΰ, αϊ ίη Ηοίο Β>5. ΗιτνρΙο

ΓοΓίε Γαϊΐ χριοΰ : ςιΐ3ΐη οΙ) εαυδβιη νβΓίβτβΙ, ηχιοά άε

ΑιηαΙίΗεα [αΜο$ε Οτχεαχη εοιχβχίΐ ηαηαιίοιιειιι,

ηηαηι (αΜαηΙχιτ (χιχ$$ε ηχιιτχεεηχ ίΙΙϊχιι ατχείί». Οβι·-

(.ιιιιι εβί 1·πιβιι ίονβιη ΟΓείεηςβιιι άβδί^ηβΓί, ιιϊ εχ

1)1)γο Ι.ευιιείίΐνϋ εοιιβίβΐ, ηηαηι Οτείετηίι χΐίΐχα ηα-

Ιτίεεηχ (ιιχιιε (αοαίαηΐιη, εί ί,36ΐ»ηΙίο Ιί1>. ι, ε. 21,

ΙριΧΜί ϋτείχεχ ίονη ιαετα εαρεΙΙα ειΐ ΑηιαΗηαίιΐ;

Λ'ι/»ιρΛα', ακα χιοετΟιια ειιϊε αΐνιΐ χη(αηΙεηχ, άε ααα

Οετηχαηχηα Οα;»ατ ίη Αταιαο εοτηχχχΐΒ :

5ί \>ετε ί ιιρίΐετ ϊη(αηι :

ΙΙοετα €τε1ινκ ηιχιΙ»\1 βάίιήιηα εαρτιΒ,

Βιάετε ηιιαι εΐατο αΐαΐαηχ ΙειΙαΙχιτ αΐιιηιηχχηχ.

Ιάΐΐα ΐΓϊϋίΐ βχ Μηββε» Ηνςίηυβ 1)1). ιι, ε. Οε Ηε-

ιχϊοεήο, 8βά βχ ΡβΓηιεηίδοο ηοη Ν_νιιιρΙ)3ΐη, 8>'(Ι 63-

8Γ3ΐΐ) ί(1 ηοηιίηΪ3 1)300)8δβ άοεεί, ευιιι βϋϋϊι 3(1

Ιεΐίδ^ειβ 0Γεΐ3ϊ τε^ίδ ΟΙΙαβ ίονεηι β>8β άεΙβίαιη,

αοίΒ ςυοά Ι*ε ηοη ΙιβΙιενεηΙ, εί βΊηιίδίδδβ ε»ρΓ3ΐιι

Αηΐ3ΐιηχ3ΐη ηοιηίηβ. ΒίοιΙοηΐδ δίειιΐυδ δεΓίοίΐ Ιιϊ). ν

Νγηιρη33^)νβ(>ΐ3ίοίεοιηπιειιο'3ΐιιι>> πιεΙ1εείΙΐ3δδβ,χαΙ

ΐής αίγ6ςτής όνομαζομένης Άμαλθαίας τδν μαστον

είς διατροφήν παρείχοντο. Ει εαρτα; ΑηιαΙίηαω χιΐ

νοεαίχιτ χχοετα αά ρΐεηχοτεηχ ηχιίτχεαίχοηεηχ εχ ροτ-

τεχετκηΐ. δϊιιιϋβ ροδίββ ιιιβικΙυπι ίη&βι1<·Γ.ι ι ίΐΐί Ιοοο 'ί

ουν έπίστευσε , ςυοί'υπι Ιοοο ίη ιιΐδ. Μ 6Γ31 &

οΰν Ιπίατασαι τοις περ\ της, εί ΙΙβΓνεΐηδ ςιιβκί

68861 εφ£<τταται. 8εηε εταο κ*ΐΗ ιαηεία 8ετχρΐχχτα ίιι

<7!1<Ε ηΟΓΓΛΙΙίΚΡ .'

€οΙ. 978 I). ϋχεχιΐ (οη*. Αιιΐε» νίιίοβε, νεχιΐ ιΐϊε'.ι

ΑροιίοΙιιι, Εχ ΰεο εχΗ ει νεηΐο, ηιιο νϊιϊο Ιαίιοηιΐ

61 ηΐδ. Μ. χαθώς φησιν ό Απόστολος. ΟβΠιιιιι ε*1

Ι3ΐηεη Ιιχε βίββ Οοιηίηί τβΓΐ» Ιο»η. νιιι, 42, Εχ

ϋεο ρτοεε&ύ εί ββηί, εηί βίηιίΐίδ Λΐιαδ 4οαιι. χνι, 27,

Α Οεο εχϊνχ, υίΓοϋίιριε εβί έξήλθον.

ΟυΙ. 983 Α. Ιη Ρτοιιετοίο. Ηοε 831 ίη ΙΊΙιγο Ρι ο-

τβΓϋίοΓυιη,ηυειίι Ιοευηι ιιοιιεοηβυΐυίΐ ί,βιιηεΙ:ιτϊιι&,

ειιιιι νεπίΐ, ηοιιιχηε Ιεηνι $εαιηάιΐ5, αρρεΙΙαίχιτ, ενηι

ηεηιχηχ ιεεχιηάχι$ αε ρτοιρετ »»7, ΡΓΟνβΓϋ. χχνιι, 16.

113 8εΓ>ριιιιιι εβί : Βορέας ιχληρος άνεμος, ονόματι

δέ έπιδεξιος καλείται. Βοτεα* αιρετ νεηΐια, ηοιηίηβ

αιιίεηι άεχίετ νοεαίχιτ. Ιΐαςυβ Ιιίε ίιιίεΐ'ρυηειίο εοτπ-

ςεικία 681. ΡααΙο ροδί ρΓΟ ίΙΙίδ νβτόίδ, χιΐ αάνεπχιι

αηχηιχ ρετΙηιΟαίίοηει εί νχίχα οοίχηεαΐ άοηιϊηαΐνηχ,

βυϋδΐίΐυίιηιΐδ, εα φιαε αά. α. ρ. ει ν. οόΐίηεόχΐ άοηιχ-

ηαΐΗΐχχ. Α(1]εείιιιυδ Οπεοο Ιβχιυί νοεεπι κράτος εχ

Μ. 0,1132 ϋεει·3ΐ Ίη 01., δεϋ ίιι υίΓοηυε ιηεηϋοδε δίτί-

ρΐιιιη 6Γ31 άναδύϊασθαι ρΓΟ άναδήσαιθαι. δίιιιίΐίδ

ΙονυΙϊο ΟΓβ^ΟΓίί Νβζίίΐηζειιί 0Γ31. 20 ΕΊς ΒασίΛειο*·

ρ»%. 519, όε Μ3ΧΙΠ10 β^βηΐϊβ, θράαει τε πολίψ

(5έων καΐ βιλονειχών το της άσεβείας χράτος άναδη-

σααθαι. ίηαεηΐχ αχιάαεχα (χχτεηί , αΐηαε χχηρχείβΐ'χι

ρτχΊχεχραΙχχηι εοη»εηχιχ ίπιηιηο ιΐηάχο εοχιίεηάεηι.

1.ειιιιοΙ. Ιιίε ίηΙβΓρΓείαΙιΐΓ, φικ ιι'6ί αάΐεηχιι αηϊηιχ

ιϋίιι ίηιρο'ίυιιιΐΜΗΓρηι.
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Ο,Ό/. 987 λ. VI εχιηχ αι$ιηνϊ. Ηοε ηιβππίιππη ηΙ>

ΙηΙβΓρΓβΙβ οιηί?ί>ιιιι ;ιρηοίπΐ υΐ τβπιπι Ι,ριηκΊβ-

νϊιι», αϊ αι$εαχιί εχιηχ ίηβτίοτε$ ροαχηΐ : 31 ιιοη αη'ι-

ιηαιίνεηίΐ , ρβιιΐο ρηβΐ ί 11» νΐτΙ>;ι τί, έτοιμασία της

καρδίας πιιιΐιιιιΐιιηιβδδβ Οβκοηιιιη 3 1)»νί(1β Ρδΐ'ιΙ. IX,

41, Ρταρατιιΐίοηεηχ εοτάί» εοτχιιη αχιΊίνίΐ αητίι Ιχια;

νβπίΐ βηίιη , ρτοηχρίοαιιε εοτάε ίΐίχ αταίχβεαίχχτ . ϋβ-

ηίηιιβ ΙΙβι-νεΐιιβ , (|ΐιΐ κΗΜί, ρτοιηρίοηηε ει ραταίο

εοτάε β. ηιι ρτ&νεηίΐ. Αίφιί 1κ«κ ρΓ;ερ;ιΐ'3ΐίο εοΓάίδ

«■81 ιροιίΜ, ΐ|·.;ι· ρπνι·ιιίΙυι·, η ο τ ι εηπίίδ δροιΐδί.

Ι:ιι«1β ΊΊιεικΙοπΊιΐδ ϊη ΡίαΙ. ιχ, τήν δέ έτοιμασίαν

τί^ν πρόθεσιν ί Σύμμαχος εΓρηκεν. Οίδας, φησ\ν, άκΡ'-

6ως, τίνα; έπιθυμοΰσιν οί πένητες, καϊ ποίαν πρόθε

σιν ϊχ^υσιν. Ρτα·ριιταΐίοηε\η Χιμηιηαι-Ιιηζ άίχίΐ ρτο-

ροίίΐηιη. Λίοί/ι', χηηχιχΐ , άιΐίαειχίετ , ίΐι;"ι<5 Γβϊ πφϊάϊ

«ίιιί ρανρβτα, ει ηιιυά ΙιαοεαηΙ ρτοροάίχιηχ.

€οΙ. 987 I). /ιι ρΓ«'»«ηΐ». Ιη ι.ιβ. Μ. ηιεηάΊιηι Ιΐ3>

κίι, ειιί δίηιίΐε ΗβΓτβΙΙ Γιυηιιιι ίιιΓβι-εΐ"3ΐ, τδ παρόν

έστι κρηπ\ς , αλλά τον έαυτοΰ το μέλι. /η «ο εηϊιη

ηιιοά αάε»ι, ειΐ (ιιηάαηχεηΐηιη, ιεά εχ $είριο ηχεί ε[-

βείί , ιμιαηάο ίη $χιο (ανο (τηεΐη$. ίβιιικ1;ινίυί

ιιοηηίηιΙ :ιΙ> βυειοι-ίδ ιιιβιιΐβ (ΙίδεβιΙίΙ , Ιίοεί Ιβ«·ΐΐο-

ιιβιη ΜΟίιιΐ ιιοβίι-* £βΓηι3ΐΐ3ΐη, ή πικρ'ις, άλλ' δψον

έαυτω , ηίιιιίτκιη ΙαεΙχχειν ΙταηιίΙυτίχ$ αάΐιϋεηίχιτ , ιεά

ηχιειη αά ραηεηχ οΙ>$οηϊχ Ιοεο ηχεί αάηχοεαιητ, ροιίεα-

ηηαηχ «ιιο Ιεηιρ^ε , ρ.ΐε. , 3ΐ(|ΐιΊ ρβηειιι Ιδίιιιη νιιΐι

αιιοΙοι- ίη οΙ>*οηίιιιιι δίϋϊ ιη«Ι βΠ'ιΐ'ί , νβΐ βιιιη δίΐιί

ιηβΐ οΐΐδοηίιιηι βΟίεεΓβ , νβΐ 3(11ιί1>βΓβ ιηεΙ οΐΐδο,ηίί

Ιηεο : ΐ|υβιιΐ3ι1ιηο(1ιιιιι ροδΙβ3 Ιίοι ί δίΐίβηΐί ΟΓβΙβί'επι.

Οιιίηίιιιο ι- ί< ιι ι ιι ιοί) ί ιι β ΓοΠ3$5β 3(1 ρπυεβά'ειιίειη ρε-

ποάΊιηι Ϊ13 ΓεΓβΓΓβηΐυΓ ίδΐβ, υΐ υργΙηιιιι γίνεται ειιπι

νοεβ τα φυτά ]υιΐ£βΓεΙυΓ, ηοε ?εηδϋ , ρΙιιηΐ;β ηίπΓι-

ιίιπι ήοι Ιοιιιιιι ίβίοπιηι ΓπιεΙυδ ρπχΐηειιιιΐ, 61 ρίοηΐιε

ΓιιιηΙ ηινιτίι», ΗιιιιΙ ρ3ΐιΪ3, ίϊυηΐ 0Γ3ΐεΓ : ηυ3ΐι<|υ3ΐη

Ικιεϋε ΓΓυείί&υβ ρΐ3ηΐ3Γαιιι αρΓιυβ ίη(β1ΙΊ{;ίΐυΓ. ΗΙικΙ

ν«Γ0 πρ6ς τδ παρόν ίίΐεηίΐ δοη»1 ηιιοιΐ εχ ρτααεηύ

τετητη ίΐαΐπ , ηοε ββΐ ιΐιιηι ίη Ικκ· νίΐ3 νβΓ83ηιυΓ,

««ι-ι-Ηΐε» Γιιιηι 1:«ΐοε:ι: : 8υο$ βηίηι ναΊΐ Ουηιΐηυ$

ίη Ιιοε βχειιΐο Ιβιιίαπ ει ηΙ11ί<·ί.

(,Ό/. 990 1). ΟταΙϊοηϊ. Ιηΐ6ΓρΓ63 βά'κΙβΓβΙ, οταΐ'ιο-

μη/ιι ιηε^αί>Η<χιηι 1>εηεάϊ$ρεηία» νιίετρτεΐαΐϊοηεχη. ΈΧ

»:ιιιΙο ροδί 8ειίρ$κΓ3ΐ, ί/κιΐ' άίεείιαί Αφτίρρα, ηοβ

Κι'νιΊ ηοπιεη Π'ριιβυίηιιιβ ; ηβε αΙϊιβΓ Ιε^ίϋβε ίη 8ΐιο

ΙιΙιγο ΙιβυηεΙβνίιιιιι εοη$ΐ3ΐ εχ ΊηΐεΓρΓείβΐίοηε. 8ΐο

ί μ 1 1 ιι γ, Λ 1 1 1 > ι ιι ιιι χχνι, 2ο, $εηρ1υηι 8β. Νοη ίιασηίο,

ορί'ιηχε Ρειίε , *εά νεήΐαΐΐ» ει ιούηείαΐί* νετΙ>α Ιβ-

φιοτ ■· 8εά »(1βΓ3ΐ ιαπιβη ει 3αϋίι·Ι)3ΐ ί*ΐ» Γβχ Α§Ηρρ·

οιιπι Γεβιο.

€υί. 994 0. Ρτορίετεα φιοά. Ηοε ηιειηΐιπιιη 31)

ιιΐΐ'ηηιιβ ιηβηυΒεΓίρΙο 8υρρ«(1ίΐ3ΐυιη ηιΪΓβΐί βαπιυΐ

&1) ΗεΓνβίο ρΓ»3ΐεπιιί88υηι, ηοη 3 ίειιηείβνίο , ςιιί

ιιΙ>βπιΐ8 ιΐίχίΐ. 8οΙει βηίιη ίΙΙί ηαοά ρτακίαηίία» αε

ηιβίίιι» ειί, ηηαιί εαΐί^ο ηικνάαηι οβ'ηιιιΐι αΙ> εο, ηιιυά

αϊ ρε}χι*. Ουί βειιίειιΐίχ ^εηιίηβ β3( 1 1 Ια ΡΙΓιΙοηίϋ ίη

ΙίΙΐΓυ, ηυβι» <1β Ιιοε 3Γ^υιηεηΙο εοη^εΓίρβίι, περ\ τοϋ

τδ χείρον τφ κρείττονι φιλεΐν έπιτίθεΐθαι, άε εο, ηιιοά

ύειετίαι ροιίοτΊ ζυΐεαΐ ίηαίάίατί.

ϋοΐ. 1002 Α. Ι'Ήίι αϋιμιαηάο. Ιηίετρ Νεηιρε ηαοά

ιροη»α ηαίάεηι εαεί ηίητα, εΐ βεηιιεηΐίβ ρεΓίοοΊ ίηί-

1 1 ιι ιιι ραι-ϊιβΓ ΐ'εβίίΐιιΐυιη ε&1, ςυκιη ίΐ3 ρει°νεπεΓ3ΐ.

Οεϊηάε εαηι εαεηί ιηρεταΐί ηαί ίη ίρ<α ρΗρηανεηιηΙ.

Α(ΐ|υί 8βίρ83ηι (Ιίείΐ Γυί386 ηί^Γαιη , 8β νίηεαιη ηοη

ΐΊΐϋΐο<1ϋϋ8β, »ε ρη>ϊιι<1β Γυίβ^ε κιιρ-ταΐ3ΐιι . ηοη νί-

είδββ, ιιι 3ΐιΐβα Ιυευΐιι$ 681 εοΙ. 797 13, ήττηθεϊαα ύπδ

των πολεμίων τδν άμπελώνα οΰκ έφϋλαξα. Ιΐ3 ει Ι«ε-

ιιιιιΊ.ιν.,ι/ιιο Ιεηιροτε ιώ ίί* νίεία, ηιιί ίη ίρχα άερηψ·

ηιιΐ'υηί, νίηεαιη »ααιη ηοη ειΐίΐοάίίΐ. διιΐ) Ιίιιειιι ρα-

(ζίιιχ ηΐ§ηη ίρ,ηοΓαηΙία: βεπρδίιιιιιβ, άγνοιας, ιιοη

ειιιη ΙΙεΓνείο, αιηεηιίχ, ςυββί Ιε^ίβδεί άνοιας, ιριο

ραείο ηιβιηίοδείη ηιβ. Μ. βεηρίιιιη ΓιιίΙ : μίΙ Ι,ιίιιι-

εΐανϋ ΙίΙ>ιτ «ΙΙοιί πιβ. 01. 5ΐιΙ1Ί';ι^:ιΙυι·, ίφιοηιΐίοιίΗΐη

ηϊα,τεάίηε ρετ αηιιαηι <ιί>/α<α<[ΐΐ(Ηΐΐ}ΐιε ];ιηι ρΐ'ί«εε8ϋ6Γίΐ,

ότι έαυτήν άγνοήιοηα.

€ο/. 1005 0. Εχηαεψιίΐα. ΗετνβΙιΐδ , ίραιηχ βη-

νίηηι , φιί ρετ Ιιαηε φιΐΐαηι εβίαΐατ. Νοη εοη]υιιχίΙ

νικ-68 Ϊ1Ι38 5ιά τή; ψεκάδος ειιιιι νβι·1>οΛ[ναλογίσατθαι,

*«ι1 1)0381 68861 τδν διά της ψεκάδος γεννηθέντα, 31

Ιιβιιηείβν. Οιιίά εχίιΐίιηαηάαηι ιίί ίριιιηι Πεί (Ιιιηιεη

ροαε, 'εοΐίίαί ταιίοείηαηάο άε Ηάε ιρ»α ηηΐΐα ροΐεχΐ,

Οοϊ. 1006 Π. Νεΰ [αε'ιΐε ροαί(. ΑιΙιΜιΓιηιιΐί Ιιί6

πιιιΐΐίΐ ρΓ,ΐΐεΓΪΐ» ;ι!ι ίηΐβΓρΓβΐβ εχ Ενβη^βΓιο εί(3ΐ3.

Μ:ιΐΙΙι. ιχ, 16, ει ΜϊΓεΊ ιι, 21, 3(1 Γμμίιι ιΐ8(]υβ ρβ-

Γίοϋί ίδΐϊυδ Ιηεο βεΓίρβεται Ιιοε ΙαηΙιιηι ίηΙβΓρΓββ ,

βί »εί$ιητα άείεήοτ, αάεο ιιι εχ εο αρεηα ιϊΙ άε(οττηί-

Ια». Ρτορίετεα άίείι. Ι.βιιιιεΐ3νίιΐ8 3ΐιΐεηι βηύεηι

3(Ι|ίεί( , εΐ ΪΙ3 νεπίΐ Ιοευπι ΜηΓεί, ιιιρρίεηιεηΐιιηι

ίρακηι ΐοΙΙΗ ηονιιηι α νειετί , ει ρε}οτ »εί$ιιιτα βί.

Βεό1 ίΙΙιιιΙ ΐοΙΙίι 3ηιΙ)ί(;ιιυηι ε$1 : ρο(68ΐ βηίιη εοη-

]ιιιΐ£Ϊ οπή νοεβ πλήρωμα ςιΐ3Γ(ο εββυ, ηυ38Ϊ Ιιοπιο

ίρδβ 3υΓβΓ3ΐ βυρρΙειιιεηΙΙυηΊ νββίίβ , νεΙ υΐ τδ πλή

ρωμα βίΐ ίη Γβείο , (|υ38Ϊ δηρρίβηιβηΐιιηι νβ! ρΐβ-

ηίΐιηΐο ΙηΙΙβΐ , βίνβ «ΙείΓίΙκιΐ 3ΐί(|υί(1 (1β νββίβ Ιγι13 ,

<|ΐι..' 3(1 β3ηι ίπιρίΐ'ΐκΐηιη β( 83Γείειΐ(ΐ3ηι 6Γ31 3(1(1ίΐ3.

ΙηβεηυβηΙί ρει-ίικίο εϊΐηΐιιιΊηειιβεχ ΡΓονεΓΐ)ΊΪ8 χχιιι,

21, Πάς γάρ μέθυσος καΐ πορνοκόπος πτωχεύσει,

κα\ ένδΰσεται διε^ηγμένα και (5ακώδη πάς ύπνώ-

δης. Οηιηί» εηί<η εοτίΗΒ ει ιεοτίαΐοτ ηιεηάίεαοίΐ, εΙ

ίηάηείιιτ άίτηριί» ει Ιαεετί» οη\ηί$ $οηιηηΙεηΙη$. Ιιι

0επιι;ιιιίεί8 ΒίΟΙίίδ πορνοκόπος νβΓίίΐιΐΓ Ιεηο , 8βιΙ

βριιιΐ ΙΙεβνεΗίιιιη ηοη δοΐιιηι ββΐ 4 έταιροτρίφος ,

δίνε πορνοβοσκός , δβιΐ βΐίβηι 6 πόρνος. η;ιΐ3Β νοχ ίη

Νονο Τ68ΐ3πιεηΐο ρ3δδίιη δεοπαίοτειπ βι ΓοΓηίεαΙο-

Γβηι δοιΐ3ΐ, ηοη κβηβοηεπι, υΐ Ιιοε ίρβο ίη Ιοεο νβΓ-

Γιι ίευιιείβνίιΐδ.δίε ΕεεΙεδίβδίίεί χχιιι, 22. Άνθβώπψ

πόρνω πάς άρτος ήδϋς. ΥυΙ^3ΐ3 ΙλΙ. Ηοηιίηί (οτηί-

εατίο οιη»χ» ραηίι άυΐείι.

ίο/. 1007 ϋ. ί,ιιίΗτη ΗΙηά. Νοη χιτώνα άποβλ*-

θέντα άίχίΐ, υΐ νίϋεηΐιΐΓ Ιβςίδδβ ΙΙβΓνεΐυβ βι 1>βυη-

εΙ»νίυδ τε»Ητηρΐιιταηχ $ε ΐιιηκαη ΗΙαχη τε]εεΐαη\, »(·<Ι

πηλδν άποβληθέντα, ιίί 3ΐι1β3, πηλοΰ ιλύος, 61 πηλοϋ

της ήδονής ιιιειιΐίοιιεηι ΓεεβΓβΙ.

^οι. 1010 0. ϋιιοά ιίι ίηιεΙΙίφΙητ. Εχριιηχίηιυδ

ϊηερΐ3ΐη ΙβεΓιοιιειιι, ηυ» «Ιιι:»- ίδΐ« ρεήοϋί εοριιΐβΐχ

ίη ιι ιι ;ι ιιι ΓυβΓβηΐ , ηιιί ίηΐεΗ'ιφίιιτ ρετ ορετα αιιοά

[οτΐε $ίι ίη (ηιιιτο ικειιΐο : ςιΐ3δί ιιοη Ίη Ιιοε ςυοηιιβ

£3?ειιΙο Οευδ ε^δβ ίιιίεΙΓι^ηιυΓ εχ ορεΓΪύιΐδ : δει! ει

ίη (](ΐ»1)υδ δε(|ΐΐ6ΐιιϊϋιΐδ ρεΓίοιΙίδ δβηδίιηι ίιιιηιιιΐιιΐυηι

'ΓβδΙίΐιιίηιυδ , ηιιβιιι εχΐιίοεί ηιιοςηβ ί.βυηεΐ3νίυδ ,

Ικκ' 8θΐ3 άίπίοηβ τροπικώς οιηίαα.

6Ό/. 1011 Ο. (}Ηίά »ίι Ηοχηο. 113 (]<ιΐ(1ειτι Ιοκϊιϊγγ

ίη Μ., δειΐ νεΓίοΓ ΙεεΙίοΟΙ. τ£ κατ' οΰσίαν ό ούρανίς

έστιν εχ ιμκι Ι.ειιηεΙαν., ανίά εοείηη ηαίητα «κα

εχύζίαΐ, νεΙ ιοί, νεΙ αιιίά αιίνά εχ τετατη ηιπαΰίΐίηιιι

ηηηιετο. Ναια νίιΙβίυΓ ναΓίεΐ38 εχ δίιηίΐίιυιΐίιιβ εοιη-

ρειιιΓίϊΓίίβ δεηρίίοηίδ ό ούνδς, 61 δ άνος, βρικΙ βηΐϊ-

ηυ3Γίθδ; εΐ ίη δεηιιβηΐΐ ρβΓΪοϋο, ηιι;ι· ρει·ρ<·ΐ3ΐη »1>

Ιιβε ΓυβΓϊΙ 3νιιΙδ3 Ιε^ίΐ ΙΙεΓνβιυδ ιιοη θροεΐται , 8βΗ

θεωρείται. Κα άε εαιι&α εοτ άχνχηαηχ α$ρ'ιεχΐ ορετα-

Ιχοηεηχ , αιρίείι, χηαιχαηχ : ηβηιιε ιιΓιιιιΐδ νιΐϊοκο

δπ-ίρίππι ΓϋίΙ ιιι Μ. προνοείται πρδς την θείαν, βειΐ

3δΙίραΐ3ΐυΓ 01. εοιΙίεΊ ίβιιηείαν. ΜετχΙοεοταά α[]Ί·-

είχοηντη άίΐχιχαηιχη εοηύάεταΐίοηεηχ εοηιίετηαίχιτ ,

8βι1 :·1) β)ΐΐ3 ίηΐβΓρΓ6ΐ»Ιίοηβ (ΙίδεεδδΊηιυδ ριιυΙο ροΜ,

υύί νβΠβΓϊΙ , Τδ καθαρδν κα\ άϋλον τοϋ νυμφίου.

κάλλος. Ρκπ!αΐ4ΐη ει ρχιίεητχίχιάίηεηχ ιροιίίϊ εχρετίειη

τεταιη ετααατιιιη : ιιβιιι εβί νβΓίιο θροεϊσθαι Οοιιιΐηιιβ

Η*11η. χχιν, 6, Όράτε μή θροεϊσθε. ΜάεΙε, ιιε.

Ιητύειηίηχ, βί ΑροδΙοΙιΐδ II. Τΐι«88»1. II. Μήτε θροεΐ-

σθε διά πνεύματος. Νεαηε Ιεττεαιηχχχχ ρετ ερ'χτίΐιιηχ.

ΟοΙ. 1016 Β. Πρδς τδν πλοϋτον. ΙηΙβΓμΓβδ \ϊ«1(Ίιιγ

Ιβ^ίδδβ πρδς τδν πλοϋν, αά ειιατταίίοηί$ ηανίααΐίο-

ηεηχ χηιεηία ε$ΐ. Ει Ιιχε ΓθΓΐ333β ηριίυΓ βδδεί Ιεεί'ιο.

Μίιιιιιι 13Κ16ΙΙ βδΐ , οιιπι κυβερνήτης λόγος αΊε3ΐυΐ',

ευτ ϊηΙεΓρΓββ £ΐιΙ)βΓΐ)3ΐοη8 ιιι Ιοειιιιι ρΓ0Γβΐ»η> δΐιΐι-

δΐίΐιιεΓίΐ, (]ΐιί ργογχ, ηοιι ριιρρί, (|(ΐχ εΐανυηι εηηΐί-

ιΐ(·1, ρΓ<6εί>ΐ. ΑιΙΰΊϋίηιιΐδ Μί>η οιιιί853ΐιι βΙ> εοϋειιι

ΙιιΙκτμΓβΙΜίοΟΜη ίΙΙοΓυιη νβΓίιοΓίιιιι κα\ πλήση τδ

Ιστίον.
ΟΌ/. 1015 ϋ. Ε$α τερ\εΐο». Ιΐ3 ηιβίυίηιυδ, ηιιβιιι

πι ιιι ίειιιιείανίο, άχαχίο» ιηεο» ίηιεατο» ιιοη ηί&ί

ηχχ/ττηαηχ ε»»ε : πβπι πλήρωμα των δακτύλων, βδΐ,

ίιΙ ςυοϋ ιΐί^ιΐί ευηΐίηβιιΐ, (|υοά ίΐΐοδ εοιιιρίβΐ , ·■(

πλήρωμα γίνεται τής πόλεως ηρυιΐ Αι-ίδΙοΙεΙοιι

Ροϊχΐκ, ιτ, (ΐυκείνΗαΐεοιεοιιιρΙειιΙ. [13 ρβαίιη. χχιιι,
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1, Τοΰ Κυρίου ή γη, χα\ τδ πλήρωμα αύτής. Οοηιίιιί

εχί ιετταεί ρΐεηχίχιάο ε]ηι , ιι1)ί [)ΐ(1νπιυ.·> ϊη ϋαΐεηι

ίιι.εΙΙί£ίΙ πάντα τά πληροΰντα ταύτην Σθνη, ύβαΐίΐ

οιηηε$ , ηηα? Ιετταηχ^εοιιιρΙεηΙ ; «ιιιΐβ 61 Ιιίε ιΙιεϊΙιιΓ

ρϊΐιΐο ροδί πεπληρώσθαι τοΰ» δαχτύλους τοΰ άρώ-

ματος τούτου.

(,'οί. 1019 Β. Μχ/ττΙια,' ρίβηχ. Εηιοηάίΐιιΐυπι β«ί, ί/ι'-

(ρ'/ί »ι?ί χηψτΐιαηχ ηΰετειη, βΐ ίη Ογλόο σμύρναν

πλήρη. Εδί μιιοί βπΌΓ αηΐϊηυ&ΓΪϊ , δίνε ίΙΜιΐδ ηαϊ

αρο^πιρίιυιιι ΙπκΙειιαΊιηι οροι-ϊδ Ινρο§ι-:ιρΙιϊεϊδ εχ-

βεπρδίΐ, οΙ οΐιδπιποπίιιΐδ Ιίιίει-ηπιιιι αΊιιΐίουδ εβί

άεοερίιΐδ. Ιιι Ιιυιιε ΐαιηβπ δεηδίιιιι ι-εείιΠί Ηβυπρπβ

(6X11)3, β* <|ΐιο νυ1{!3ΐ36 αυενοΓ, ει άίαχίί ηιεί ηιφττίια

ρτοΐιαίίπίηια. Ν;ιιη βαύειη νοχ Ηβ1>ι :ιΊο.ι συντίμησις

νβΠϊΙιΐΓ IV Ρ.6{$. ιιι, 4, άργύριον συντιμήσεως, ατ-

αεηίχιχη ααίχηχαιίοηχι, 61ΧΧ1ΙΙ, 16. άργύριον δόχιμον,

αΐαεηίχιηχ ρτοοαίηχη.

ϋοί. 1022 Β. Ετχιείχιι. ΙπιππιΙανίΙ ΡαιιΙϊ νβι·1)3 ,

ηοη δειίδΐιπι 3ιΙ Π.ο.ιΐ3ηοδ νι, 23. Τά γάρ όψώνια της

άμαρτίας ό θάνατος · 8ιϊρεηάία εηχηχ ρεεεαίχ τηοτ$.

όψώνια βιιίπι εχρηηιΐ. ϋι-εςοπιΐδ Ναζίβηζεη. οται.

9, αά ίχιΐ'χαηιιηχ ρ. 153, Τδ βασιλιχδν σιτηρέσιον χαΐ

τά; ύπαρχούσας έκ νόμων τοις άςιώμασι δωρεάς.

Λεαίαχη αηηοχιαηι, ει εα ηιηηετα ηχια· ίιι αηχ άχαηχίαίει

οοιίηεηΐ, Ιεαε εοιίϊΐχΐιιία ιιιιιΐ. Ει ρΐ'χεεδδεπιΐ 3ρυι1

Ρ»ιιΙυιη Πι'ιαΥιιι , έχετε τον κααπδν ύμών ώς άγια-

ομίν, Ιιαοειχι (ηιείηηι νειίτχιιη ίιι ίαηείχ/χεαίχοιιειη.

Ιοίά. I). Ιηιετ άιιαι. 1,ε(πδ8ε νίιΐβίατ ίπίβιρνεδ

τών δύο ζών, ρι·ο των δύο ζ<·ιών, (Ιυιιι 113 νειίίΐ, ηηί

χηΐετ άιιαι νίνετε εοαηοιεχίχιΐ : χιΐ ρετεηιρία ρτχοτε

Ιαίίι εχρεη'χ νίείοτίαιιι Ιηΰπαι. Νοη νίιΐίΐ δ< ίϋεεί

αΙΙικΙί »ά Ιυοιιιη ΜΙιιιη ρι-ορηείχ Ηαυαειιε πι, 2, Έν

μέσω δύο ζωών γνωσθήση. Ιη ηιεάχυ άχιατχιιη νχίατηχη

εοαηοιεεήι; «ΐφΐε ίΐα ϊε£6ηοΊιιη οΊ>εβιι( ΕυββϋΪΗβ

ΙίΙ). νι. ΕναηαεΙ. άεηιοηιίταΐ. εηρ. 15. Μιας γάρ ού

σης της κατά θεδν ζωής, κα\ θατίρας τής κατά 4ν-

θρωπον, καΐ τής μεν θνητής, τής δέάϊδίου, άμφοτέρων

είκότω; 4 Κύριος διά πείρας έλθών έν μέσω δύο ζωών

γνωσθήναι λέγεται κατά τήν τών Ο' έρμηνείαν. £χιχη

εηχιη χιηα ιεεχιηάχιιη ΰεχιιη ιιι νχία ει αίιετα ιεεχιχχάηιη

Ιιοηιχηειη, εί ίΗα αχιχάετη χιιοηαΙχ$ , Ααχ νετο ιειιιρχ-

ίετηα, ηχετχίο εχιηχ χιίταηιαχιε εχρεηχΐί ειιεί Οοηχχηη»,

αίαχιε βο χηοάο νετχχαεί, ίιι ηχεάχοάχιατχχηι ΐϊΐατηιη ε$$β

εοφηχίχιιάχζχίχιτ, (χχηίετρτεΐαίχοηε,ηααηχ 8ερΐιιααίηΐα

εάχάετηηΐ. Ει Τΐιουιίοτοΐιΐδ ίη Αοααιιιι ιιι. Έμοΐ

δέ δοκεϊ μή ζώα, άλλά ζωάς είρηκέναι τδν Προ^ήτην

τήν τε παρούιαν και χήν μέλλουσαν ων μέσος ό δί

καιος κριτής άναφαίνεται , ΜχΙχχ νετο νχϋεΐχΐΓ ηοη

αηχιιχαίχα, $εά νχΊα$ ρτορίχεία άίχι»$ε ρηνιεηΐεχη εί

Ι'χιΐΗΓαηχ, ηηαταχη χηεά'χχιι )χιάεχ )χΐίΙχα εχ$ι$ύί.

€οΙ. 1025 Λ. ΙιιΙβΓρΓββ »άάβϊ>&1, αά ιειηρετ ρτο-

βείειχάο ινρετχοτα χηατεάχαίιιτ, εί εχίτα ρετοερία ρτο-

οεάαί. 1ΐ;ΐφΐβ Ιεβ'ιβΜ νϊϋβΙυΓ άλλά πάντοτε διά προ

κοπής. ΕΓι^.ιΐ ΙεοΙΟΓ υίπιιιι ιη»ΙίΙ : ΓοΠαβϋβ υ!Γθΐ|υβ

:ΐ(>Ιϊυ5 βΓίΙ : πάντως οχηηχηο. ΡαυΙο ροβΐ καταπο-

νούντος ιιιαίαίιιιυβ νβΓίϊ αβίίπεηΐε, ήΐιβιιι ίχιρεταιχίε ;

βίο οηίιιι κηρΙαίΏ βδΐ Εχοϋ. ιι, II. Κατανόησα; δε

τδν πίνον αύτών όρά άνθρωπον Αίγύπτιον τύπτοντά

τινα 'Εβραΐον. ϋοχαϊάεταχιι αχιιειη αβίίαϊοηειη χΙΙο-

τχιιη νχάεί ΑΖαφρίχιιηι Ιχοηιχηεηχ ρετεχιίχεηΐε»» 11ε-

ύτα'χιηι. \\ι\ρ\ι.\ 'χίνχη εχ ΗβυΓΧΟ (ΙϊχϊΙ ρβιειιΐιβιι/ίΐιι.

(Ιοί, 1028 Ο. "Οσον έκείνόιστι. ΕιιιοικΙ.ίικΙιιιιι οχ

ιηαιιιιβεπριο 01. ίκεϊνός έστι. ΕειιιιυΙ. ίιι ΒηβιΙκΊΐϋί

εϋίΐίυιιβ νβι ΐβπιΐ, Ι'νορΙετεα Ιιχε είχαηι αηϊηια νοεαί

ΒβτηχοηεχΛ φιαηΐχχχη ροΐεχΐ, ηκε ραεπ ακαηίκηι νιιΐι ;

οηίρρε αχίίΐ ρίχη νείχί αχιαηι ροαίι , χιιιο ηε Ιαηίχιχη

φιχάεηι ν/ΙΙεροΙε&Ι, ηχιαηίχιηχ υβίΐε νχιίΐ : χάεοηχιε Ιαη-

Ίχιηι Βκ/ί, αχιαηΐχίχη ίοίο αηχιν.χ ιΐαάχο νεΙΙε ροίειΙ.ΐοτ-

1.13Β6 $εηρ$εΓ»ι , αηαηίχνη χΙΙβ νχιΐι, ηιιαβί Ιβ^ίϋββΙ,

ίσον έχείνο; βούλεταΐ' ιιίιηίΐ'Μηι λόγος δεηιιο, αυϊ

νβΓ6αιη. Νου ηΐϊυαβεηρίί Ιβχΐυβ &ειΐ8ΐιιη βχρΓβΒϊί-

111118.

ΟοΙ. 1031 ϋ. Μαηαχη ιχιαχ». Νυιι ηηίιηηιΐ νβτΐϊΐ

ίηΐεΓρΓββ Ιοευιιι οββι; ρδΐιΐιηί ειι, 7, Κύριος φυλάξει

σε. Κύριος σ<έπη σοι, έιή χείρα δεξιάν αο·>. ΰο··>χ·

λίϊ εηιΐοάχεί Ιε : Ώυιαχιιχι» ρτοΐεελχο Ινα ίχιρετ ιιια-

χναα άεχίεταιη (χιαχη. 0ΙΐΓ}-8υ8ΐοηια$ εχροηίΐ , άπο

μεταφοράς δέ τών έν παρατάξει έστώτων παρά τήν

χεϊρά σου στήσεται τήν δεξιάν. Α ηχείαρΗοτα αηιβη*

ευι ιιιη αχιί ίΐαηί χη αεχε, ιίαοχί αά χηαηχιιη ΐχιαηι άεχ

ίεταιη. ΤΙιεο(1θΓεΐιι<> ]υη^ί( Ιιιιηε ειιπι 3ΐΐεπι ρςβίηιϊ

χν, 8, Ιοεο : Ρτοτχάεο»ηι Οοηιχηαηχ χη εοηιρεαχχ ηιβο

ιεηιρετ , ηχιοηχαηι αάεχίτχι β»ί ηιίΑί ιΐί ευηχηιοχιεαΓ.

Ει Λοί χη Ιοεο χαίιητ, ίικμιίΐ, ειιχη ρτορε χηαηχιιη Ιυαιη

άεχίεταηχ εχύιίεηΙβνΛ ιε ρτοΐεείητχιηι , ει εχιιΐοάχΐη-

τχιιη, εί οιηχιχ αηχίΐίο άχαηαΙχιτχιχη.Νυη ει*£θ βιιβηι ,

86(1 ροριιϋ 8ΐιί (ΙίχΙεΓΛίτι Ιθ^ίΙ 1>ειΐ8 : (]ΐΐ3πιο1)Γεπι

Ιιίε βο ίΐιεικίυιιι : ηηί Λχιτη εχιαοάχί , τηαηηηι άεχίε-

ταηχ ρτοΐεαχί.

ΟοΙ. 1034 0. ηοίαιη» νετοετο. ΑΜ)ΐη ηοη (ΙίχίΙ μα-

στιγίας, φχχ νοχ νβΓϋεΓοηεηι εί ιϋ^ηυιη νβΓοεΓίΙιιιβ

Ιιοιιιίιιεηι $οηιΙ, ββ<1 στιγματίας , χ,ίχαηιαίίαι, ηυοϋ

8ΐί^ιιι»ΐε ηοίηΐίΐιη ει εοιηρυιιείυηι 8βΓ\υιη »ίνε ]ατβ,

Βίνε ίη}υΐ'ί:ι.

€οΙ. 1033 Β. βχιεχη α$$εψιϊ. φωνεΐ τδν .άνέφιχτον.

ΙιβιιιιείΒνίυΒ , νεαΐ ενηι ηηχ νοεαή ηοη ροίειί. Αίςυϊ

ΙοειιΙίοηειη ε»ιιιι1ειιι ιιιεϋυβ βηΐε εχριε88εΓ3ΐ οοΐ.

1029 Α. Έπε\ ούν άνέφικτός έστιν τή τοΰ καλούν

τος όρμή. Ιιαηχιε εχιχη ί« , ηηχ υοεαΐ, ααε^ηχ ίίιιάχο

ιχιη νοεαίχιχη ηοη ροαεί.

ΟοΙ. 1057 0. "Αλλου. Επιρικίβικίυιιι νίιΙβΙιΐΓ τοΰ

άγαθοϋ, ηιιυ ρηείο Ιι-^ίϊβε ίιιΙβΓρΓΡίεπι νεΓίδίηιίΙε εβί,

ίιειιι φκκ|ΐιε 8ΐιΙ) Ιίηειίι ΙιοινιϊΙιβρ έν τώ χαιρίω ταξάαν

[8ΐε| ΊηΙεΓρί'εΙβΙιαΙυΐ', )αεχιΙαΐχοχιε άχίεειχυχιχ» η'εααα-

ιμχαηι [ηιαταχιεα, ριο ίεΐΐιπίχ ρΐααα ρετεχιχια.

ΟοΙ. 1(ι59 Α. Εχιεεταίιάα ρετ]χιτία. ΛΙιεΓΓηνϊΐ 31)

αυείοΐ'ίβ ιηειιΐε ΕευιιοΚινίυβ , <]ΐιοϋ Β^ΓίρΐιΐΓΧ 1ο-

ευιιι ιιοη 3ΐιίιιΐ3(1νεΓΐίΙ »1>εο εχροηί. δίο βιιϊιη δίτί-

ρΐαηι 681 Ζηοη;ιπ*. ν, 5. Αΰτη ή άρά χα\ είσελεύ-

σεται είς τδν οίκον τού κλέπτου, και εί; τδν οίκον

τοΰ όμνύοντος τψ όνόματί μου έπ\ ψεύδει. Ηαχ

£<( ΐχ»εοτα1χο , εί ίχχαχεά'ιείχιτ χη άοηχηηχ (χιτχ$, εί

ίη άοηιχιχη )χιταηΙχί. χη χιοηιχηε τηεο ηιεηάαεχίετ.

Α ί I Γΐΐεειιι νοίιπιιειιι ε$8β εχ8ειΤ3ΐίο"ιιεηι ν«Ι πΐϊΐε-

αΊεΐΊοιιειιι ςυ» υΙοίκϋυΓ ρεφιπα. 13 πιΐβ ΟνιίΙΙιΐδ

ίιι ΟοιηιηεπΙαΓίο , 'Αρά γάρ θεία τοϋς ψευδορκεϊν

είωθίτας κα\ μονονουχί δρεπάνω τους ϋέριστάς άπο-

χείρουσα χόρτον άποφανεϊ δωμάτων, και πυρ\ δωβει

τροφήν και είς οίκον άνδρδς εϊσελθοϋσα τοιούτου 5υν-

τελέσει τε πάλιν αύτδν και καταδονήσει γεννικώς.

ΜαΙίάχείχο εηχηι άχνχηα ρείετατε χλοϊχΙο» ρίαχχε οεεχι-

ραίχΐ, ει ρτορεηχοάηχη [αΐεε ρτοιετνο$ άειηείεηι (β-

χχχιηχ Ιεείοηιχη τεάάεΐ, ει ίρχχί αΐχηχεχιΐηιη άαο'χί, ει ϊη

άοηιχιχη ΙαΙχι νχτχ' χηατεαα χριχιχη εοχχ(χεχει, εί ααχίαϊχ!

ίΐχ-εηηε. ΤηβοάοΓεΙυί οοιίβιη ηιοιίο ίηίεΙΙί^ίΙ : 'Αράν

τήν τιμωρίαν έκάλεσε τήν κατά πάσαν χωρούσαν τήν

οίκουμένην κα\ τούς τήν άδικίαν έργασαμένους έπα-

γομένην. ΜαΙεάΛεΙχοιχεχη ρχιηχιχοηεηι αρρειΊανχΙ ίη

οηχχχεηι ουοϊχχι ίεττατπηι ρεχΊ·αιΙεηΐεηι , φια· ο»ηιχοχι&

ίηχοηχίαΐεχη ίη ιε αάηΛίιεηίχοχιι ίιι(εηχιτ. δκ' ίμιΐιιτ

ηίε ίιιΐ0ΓρΓ6ΐ3Γ6, ε]ίεχί ενίΐα χηαΐεάχαχοηειη, ηηα; ίη-

[ετίχιτ οο ρβΓ/'υπα, άχιχη ρετ )ηταιπεηΐχ ρτοΐιχοχιχυηεηι

οΐ'ιο (αΐεεηι αιίτίηαίΐ.

Ιο'ιά. Ο. ϋε ίειιίεηιχα ΜχεΙχααΈ. Μεηιοπ* Ιηρβης

«81 ; ηοιι εηίιιι »ριΐ(1 Ηίε1ιχ»ιιι, κειΐ :ιμιιϋ Ζ»οΙι;ιιί:ιιιι

ΓύρεήυηΙιΐΓ ί8ΐ» ε. ιχ : "Οτι εί τι άγαθδν αύτοΰ, και

εί τι χαλδν παρ' αύτού. ϋηχα ιχηχιχά ίοηχιχη ε)χιι. εί «ϊ

βιιχά ρχιίεΐηνχη αο χριο. 1ΐ3 Ιε/ίΙυτ ίιι ΟοπιιαιιίοΊ»

ΒίΙιΙϋδ ~αρ' αύτού, ςυαιιι Ιεειίοιιεηι ()Γε£οπιΐ3 ιοιι-

ΓιπηιιΙ, Ίη αΓιίβ Ιηηΐιιιη β8ΐ, χαλδν αύτού. Ου38ΐ ιιί-

ηιϊηιηι ίϋίρδυιη νείίΐ, (]υοϋ αροΜοΙιιβ ίηευΐιιΐδ ι, 17 :

Οηιηε άαιυ,ιη ορίίηιηχη εί οηιηε άοηχιηχ ρετ\εεΙχιχη άε-

ΐΗπιιιη ειιε άειεεηάεηι α Ραΐτε Ινηιχχιηιη. 0γπΙΙιΐ8 ίιι

Οοηιηιοηίαπο ηοη 3ΐίΐεΓ ίιιίεΓριιιι^ίΐ, βο 8οιΐδΐΐ3

ΟιρβοτΪχ ΓεςοίΓίΙ : "Οτι εϊ τι άγαθδν, αύτού, και εί τι

χαλδν, παρ' αύτοΰ δήλον, και ότι τοΰ πάντα ήμΐν τά

πρδς εύσέοειαν διανέμοντας Βεού. (}ιια&ί ιχ ηχιχά νιηιχιχη,

είχιι ειι, ει ιχ αιιχά ΙιοηεζΙχιιη, αο χριο ε&Ι, χιειιιρε α

ύεο οηχχχχα ηοοχι αά ρϊείαιεηι ΙαταχεηΙε. ΤΐιοοιΙοΓεΙϋδ

ρ;ΐΓί(6Γ ϊιι ΙεχΙιι Ιο^ειίδ πιρ' αύίού. βίο εχρίίειιΐ :

Αύτδς, φησ\, κα\ οΐνον χα\ σϊτον χορηγεί· ό μέν ούν

άληθής Θε6ς τοιαύτα κα\ έργάζεται χαι χαρίζεται.

Ιριε, ίηοιιχΐ, ηιιιιιη βΐ ΙχΊΐιηεηΙιιιη άοηαΐ. ϋεαι ψιι-

άβχη να ιι> ΐαίχα ει εοηβείι ει Ιατα'χιχιτ. Οεηίφΐε αριιά
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ΗϊβΓοηγηιυπι ίη Ιεχίη βχ 1/ΧΧ : Ει *χ ηηίά οοιιηιη,

ο6 εο, ξτηηιεηίχιχη ]χινεηχΙ>χιι.

ϋοΐ. ί 042 Ο. ΑΗωη εοηνετιχοηεηχ. ΑΙίβτη νβιΊ>ο-

πιιιι ίίΐηπιηι νεΓδίοιιΐ'ΐιι βχ βίΐίΐϊοηβ ςιιίηΐ3 ΗεχαρΙχ

Οΐ'ίςειιίδ Ρ888 (Ιΐ'ριΌηιριηιιι βηηοίπνίΐ Ιιοε Ιοεο ίιιΐιτ-

ριτδ : ηιιοϋ ΙηΙβΓ ιεϋςιιβ Γΐ3{;ιιιειιΐ3 νεΙεπιηι ίηίβι·-

ρινίπηι Ογλοοπιπι η βε εοΙΙβει» Ρίαιηίηίιιβ ΝοΙιίΙίυδ

ηοη ΓβΙυΙίΙ. Ρ;ιυΙο ροδί πιεηυΊιηι » ηοΜδ βιιυΐαίιιιη

θδΙ, ιιΐιί ίη ιηδ. τά τω θεώ δοκοϋντα Ιε£εΙ>αΙηΓ μΓΟ

θεώ οίκειοϋντα. Β,ιιιδίΐδ διιρΓβ 10-11 άναλωτικήν

-.ων θηρίων νεπεηΐ ίηΐιτριεδ αΙ>$ηιηβίΐάί ψιαίάαχη

Ι>€$Ιϊαι : ψι»Β\ ειιηι ΙβΙιτιΊ αΊειίοιιειιι θηριον βμιιιΐ

ιηειίίεοδ εί ϋΐίοδ 3ΐιι·ΐθΓεδ ρβοαΙϊβτϊΙβΓ ιΐε ΙιοδΙϋδ

νεπειίίΐΐίκ ΐιιΙεΙΙί^ί, 1 1 1135 ΙοΙυ οιΟΓβανβ ΓεΙίιΐ(|ΐιιιιιΙ

νειιειιυιη, ιιικΙε α,υιχΐ ϋιοδεοπιίεδ ΙιΙ). ι, ο. 120, (1β

νίΐίεε ιΐίχίΐ : ΚαΙ τά φύλλα ϋποθυμιώμενα χα\ ϋπο-

στρωννύμενα θηρία διώκει. ΚαΙ καταπλασσόμενα

έπΐ των θηριοδήκτων βοηθεϊ. ΡΙίηίυδ, ΙίΙ). χχιν, ε.

9, ίηΙμι ριοΐΛΐυδ εβί : Εί ι//ίηιιηΙι«Γ αίναφιβ (οίία αά-

νετ&ιΐί ανηηεαηηη τηοτιιχι», νεί ρεηιηείϊι ΐαηΐιιχη !ΐι(-

Ιιΐχι αιιί $ιιϋ$1ηιίιιηι [χια,αηί νεηειιαία. Ιάειιι εΐίβηι άβ

(ΌΓνίδ Ιιοε ίρδίιιιι ΐΓ3ΐΙΊι ψιοιΐ Ιιίε ίΐτε^οΐΜηδ, ΙίΙ). ιιι,

ε. 52 : Ε$ί ίίΠ'ϊί ειιιη ίετρεηΐε ράφια; νε&ΐϊααχιί εα-

νετηαι, ηαιχαηχηχιε ιρίτίιν εχίταίιηιιΐ τεη'ιίεηίει. Ιάεο

ίχηαχιίατε αΰίαειιάίί $ειρειιΐώιι$ οάοτ ηάιιβίο εετνίηο

ευτιια. Ιΐίηε ίίίικί αρικί ΤειΊυΙΙίβιιυηι Οε ραίΐίο, ορ.

3 : Ταεεο εετνυιη, ηιιοά φ$ι α'ίαιίί ικβ ατοίίετ »ετ-

ρε)ιΙε ραίΙΗί νεπεηο ΙαιιαηειεΊ \η ]ιιι·εηΐχιίειη. ΟΓίξβ-

ιιβί ΙΙοιηιΊ. 3 ίη Οαηίχεηχη: Πε εετνχι άχχχιηη» ηιιοά

ιαηειί φιίφιε αεε'ιρχιιιιΐητ, ηιιχ οό Ιιοε χη ηιηηάχιηχ

νεχιβηιηί, κι «ειρεηΐκ νεηεηα ρετχιηειειιΐ. Ιΐβο,ιιε ίιιιΐε

'ηοιιιεη 3εεερ;ΐ, «ιιείοι· 1Ίιιΐ3π:1ι. ΙίΙι. Ι)ε αοΙετίχα

αηίηιαίίιιιη : Έλάφω κα\ τοΰνομα πεποίηται παρ-

ώνυμον ού της έλαφρότητος, άλλα της έλξεως τοϋ

δφεως. €ετνο ηοη α αιηη$, ιε<1 ίει·ρεηίε$ αίΐταίιεηάί

(ααΊίΙαΙε είαρίιί ηοηιεη αριιά Οπνεοί βίί. Μείτεο γβ-

εΐβ Ιιίι: ρεπρΒΠΐιιΐδ, αΙ>ιυ.\ηεηά'ι 1>ε»Ιϊα$ νιηεηαΐαί : εΐ

ΗοηχϊΙ. ο ϊη (Ιαηίχεηηχ βιιρι», εοΙ. 861, ε. Ά άναλωτι-

χδν θηρίων νεΓίεπϋυιιι β»1, «ί ει οε$ίία» νεηειιαία»

αο»ηηαηΙ. Ρογγο «ιιιοιΐ ΙιΧΧ (ΙίχβπιηΙ, έν δυνάμειι,

ίη ΒΐπκιϋΐΜ α ιι I ροΐαΐαΐιΰν$. (^ιιίιιία βιΐίΐίο ειΐίϋίΐ,

κατά τών δορκάδοιν, (|ΐιίϊ »αν ι»αΙ>χ εαρΓεβιη δοηίΐ,

«Ι ϋαηίχε. ιι, 9, όμοιος τη" δορκάδι, δίιιιιΐίδ (;;ιρΓ656,

Κ Κ;ΐ Ιι,αία βύναμιν νίΠυΙεπι ει εχεΓείΙυιιι, υΐ

ύειιε». χχι, 27, 6 Αρχιστράτηγος της δυνάμεως, 881

(Ιιιχ εχει-είΐιιβ, δίνε ιικι^ίδίεΓ ιιιίΐιΐία:.

€οΙ. 1051 0. Ιΐηο χηοάο. ΙιιίεΓρι-οδ δεπρίιιιπ οΓ-

Γείιϋΐίίβ νί(ΙεΙιΐΓ έν τροτ:^, ιιοη ένΐ τρόπω, άιιιιι \εΓ-

ΙΊΙ, ϋηϊα νετο χη ηιηίαίχοηε εοηκϋϊΐ φια ίίοεί εατο,

ββ<1 1)110(1 ηιΚΙίι, ίη ιιιυΐ:ιΐίοηβ ευηδίδίεΓε εοΓρυβ ηα-

ηιβιιυιη ηοη ίικΙΊεαΙ.

€οί. 10ο4. ^. Οαχιάε , φταΐία. Ι,ευηείηνίυδ ηίο

ηιιιΐΗΐίοηΐδ ιινίϋυί, ηιοιε ΡΐΌΐεδίαηΐίιιιη, ι\ ί Γευιΐδ

ιιυνίδ δΐηιίειιΐ, ιιοΐιιίι ιιβυΓρΐΐ'ε νοι υίΐ νιιΐ^ΐΐχ ειΐί-

Ιίοιιίβ Ιηΐΐίηχ, Ανε, ιμαύα ρΐεηα, »εϋ δίτίρδίΐ, Οαχι-

(Ιβ, ρετ ρταίιαιη άίΐαεία, υΐ Ετίΐδηιιΐδ, ί)ταΙ,ο*α, εΐ

Βί'ΖΜ, αιαίΗ άιίβιΊη, ϋαδίεΐΐιο, αεεερία. 8εϋ ειιηι

ϊϋιιιιΙΐΗΐ Ηοζιι ρϊΓΐΐείρίιΙιη ρΒδδίνιιιιι κ:/αριτωμένη

ίί('(ίυι:1ιιιιι β \εη.ο χαριτδω, ςυο ιιΙϊιιιγ Ι'αιιΙυβ ΕρΙιε&.

ι, ϋ, ηβ£3Γε ιιοη ροΐεδί υΐ ιΙΙίε έ/αρίτιυΐεν ίηιΐίε»!

ηοη Οευιιι ηο8 βΓϊΙιβ (ΙΊΙβχίβββ, νει υιιι αιΐίΐΐιίΐεδ ει

άίΐεεϋοιιε ιϋ^ηυδ Γειίϋίϋΐδδε, ιι» α,υοςιιε 83ηεΐϊ8<ϊ-

ιηβιη νίΓ,ίηειιι, ϋιιιιι κεχαριτωμΐνη ϋίείΙιΐΓ , ποιι

<Ιεδϊ(5ΐιαιί ^ιαίιβ 3 ϋεο ύιίεείκιιι βοΐυιιι, αιιί ϋβί

Γ3νοι·ε ρΓχνειιΐ3ΐιι, βι'ϋ υιιίεβ εΙιαΓίΐιι ϋεο Γιιίδδε

ο-ϊΐβικίί, ει βΓ3ΐί3 3(1 ΙιαΙήΐιιιη ίιιΐΐίεΐ'ειιΐε ΓερΙεΐ»ιιι,

βίςυε ϊιιΓυβί» νίηιιιϊοιιβ 3ε ιΐοηίβ, (ρι;ε ίη ]ιΐδΙιΙί' 3ΐιοηε
ϋοικίΓΪ δυΐειιΐ. Κ:ι Ιοευιιι εχροηίΐ ΑροδΙοΙ ι ίυαιι. 0 1 1 1 ■ >' -

8θϋΙοιιηΐ3 ΗοηιχΙ, ι ί» αιρ. ι αά ΕρΙιει. : υύκ εΐ-εν ής

έχαρίσατο, άλλ' έχαρίτωιεν ήμίς, τοϋτ' εστίν ού μό

νον αμαρτημάτων άπήλλαξεν, αλλά χα\ έπεράστους

έποίησε. Λυκ άϊχίΐ, ηΐίαιη αταΐχ» άοηανχΐ, ίεά ί/τα ο$

/««ί, Ιιού ε&ι, ηοη $υΙηιη ΙίοετηνΗ α ρεεεαίχι, ιεά

ίήαχη Ι'εεχι αχηαοχίει ; ει βιΐϋίΐ εχβιιιρίιιιη, ιιι δι ηυίϊ

Ιιηιιιίιιειιι ηιοΐ'Ι)ο εοιιΓειΙιιηι εΐ διΊΐίο, δΐΐΐίηι Γηπηο-

δΐιιιι ΓεεεπΙ {ιινβιιβιη ; εΐ ΤΙιεοιΙοΓείυβ : ΰίαηοβ αηχ

αηιαιΐΐηχίχ· νοι (^αΐ ιηοη ϋοιηίηχ ; ρετ ΜΙαηχ ειιχηχ

ρεεταίοταιη άερο$χίϊ$ ηχααιίχι άίνίηα; χιηαφηϊί εΙιατα-

εΐβτειη τεεερχηχχιι. ϋεηίαυβ ΕεεΙείχαιίχεχ ιτιιι, 17,

Κα\ άμφότερα παρά άνδρΐ κεχαριτωμένω. ΥιιΙξ3ΐ3

νεηϊΐ, $εά ηΐταφιε αιιη ήοτηίηε ίχιΜιήοαίο, 3ΐϋ 3(1

νΡΓϋιιιη, ειιιη Ιιοηιχηε αταΙχο»ο, (μιοηίΗΐη )ζΓ3ΐΪ3 ρΓ3-

Ιιιιιι ΓηοίριΐΒ ει ]ιΐδΙίΙΐι·;ιΙίο δβ ηιιιΐιιο δεηιιυιιΙιΐΓ.

€οΙ. 1055 0. Οηίΐχχ ηψιω. "Υδατος Ιομίΐυι· ίη ηΐ8.

Ο, ηοη νυκτός, ηοειντηϊι, υΐ ΓερειίΙ δΟΓΪρΙιιιιι ίιιΐβΓ-

ρΓεδ, 3ΐιι ίρδε δροηΐε εοηίςειι>ΐιιιη εεηδίιίι, Ι'οιίβδδβ

0,11(3 δΐιρΐ'3 ίη ίρβο Ιεχίιι ρΐ'ΚίΟδβίΙ εοΙ 999 ^. Τεκά-

δων νυκτός, αη11ί$ ηοιΊχ». 113 ρηιιΐο ροδί οιιιίδβΓΟί

ϊιίεηι ΐηΙεΓρΓΗδ, ΰπδ τοϋ θεοΰ Λόγου, α \'ετύο (Μ

ίνιο, νεΙ α Ι)εο ΥετΙιο ίχαιάβεατι εχχ$ιϊχηο. Ρ»ιιΙο μηβΐ

ρι*Γνεηεΐ'3ΐ οπίίηβηι ίειιοεΙ. δεήυειίδ, ρχιίΐίεαηχα

ΪΙΙε, ει ιάΐετ ρτ&άο εί ρετ&εεχιίοτ.

ϋοΐ. 1058 Ο. ΑΙΊιχι νχάεη». Νοίβνϊηιιΐδ Ιοειιηι ρχ

ΚΙ). / ιΗεηιιηχ, ρ. χι, 11, ηυί ρΓορΙιεΐ3 α'ίοϊΙυΓ οΐίιη

εκδε ο"ίεΙιΐ8 νχάεη*. Τάδε Ελεγον Ικαστος εν τώ πο-

ρεϋεσΟαι έπερωταν τδν θείν Δεϋρο, καΐ πορευθώμεν

πρδς τον βλέ-οντα· Ηωε ΙοαχιεύηηΙιιτ χιηχι$ηχιχ$φιε,

ειιιη χτεί αά χηΙεττοααηΛχιηι υεχιιη : Υειιί, εί «ομιμ

αά νϊάεηίειη. 8γηιιη:ι <:Ηυδ ηυίοιιι εο Ιοεο 6ΐ'33εο νβΓ-

ΙίΙ : Τον γάρ Ποοφήτην τότε έχάλουν , κατά τδ άρ-

χαϊον Όρώντα'Ναηι ρτυρίιείαηχ Ιιιηχ Ιεηιροιχ» αηΐ'χηηο

χηοτενοεαύοηΐ νχάεηίειη. Κΐ£θ Μρηΐ νειΊιιιηι ΙΙεΙιι-βί-

ευηι ει βλέπων εί όρων Οηεεβ Γ«(1(ΙίιΙιΙ, μό" εί 31)

ίρδίδ Ι^ΧΧ εβϋειη ηοιίοηε υδΐιτρηίοι· / ΡαηιΙίροηι.

ιχ, 23 : Τούτους ήρίθμησε, κα\ έστησε Δα6\δ κα\

Σαμουήλ ό όρων Ιιοι ηχιηιετανχΊ, εί εοηιιϊίχιχι Οανχά

ει 8αηχχιεΙ νχάειι». υίΓΟοϊηιιβ ββΐ ΠΚΊ ςυοι! βΐίληι

Οεη. χιι, 33. σκέπτομαι νεηίΐυΓ.

€οΙ. 1083 Α. ύοηιχηαίΐ χηετβάηΐο». Ι,ευηεί.,

εοηΐίηαϊΐ ϊηετεάχιίοι, ςυβδί δεΓΪρΐυηι βββεΐ, τών άπ

ιστων ρι·ο τών άσπίδων ; ηεε ίΙΙί νεηίΐ ίη ηιεηίειη

υΐ 3(1 I δ;ιΐ86 Ιεχίιιηι Ιιχε ΓεΓβΓΓεΙ, ςυεηι Ιιίε αιΐηοΐί-

Γ31 εχροηί. 8ίε οηίηι εβί εβρ. χ, 8 : Κα\ παιδίον

μικρδν έπΐ κοίτην έκγόνοιν άσπίδων τήν χείρα έπι-
6αλεΙ, χα\ ού μή κακοποιήσουσι ■ Ει ρχιετ ραηιιΐχΐί

χη (οΓαηιχηίϋη$, εί ϊη ειιοχίε {είχιχιιη αερχάχιτη ηιαηχιηχ

χτηηιχίΐεΐ, εί ηοη Μεηί. ΡιυΙο ροβΐ ϊάβτη ίηΙβΓρΓβδ

ειΐιϋβταΐ : Αιαχιε εΐίηηχ χιηα ειιηι Ιιοε ρτχηε'ιρε ηιαίο-

τηχη χηχίχο $χώΙχιηχίαΐε» : Λίφχ'ι ηοη ειιηι ρΓΪηείρε

ίηίΐίο 8ΐιο1ϊηιίΐ3ΐ88 ηίι (οιτιιΟΓβ, δειΙ ειιιη Ι,ίϋβηο

εοηείϋβΐ'ε, Ιιοε ββΐ 8υΙ>Ιίηιίΐ3ΐεδ 3(1νεΓ5ΐΐ5 νβΓίοΐεηι

«Γκεΐ38. Ηχε εηίιη ρειίίηειιΐ 3(1 Ιϊηειιι εβρϊιίδ ιΐβ-

είιηί ]$α. ν, 34, Ό δέ Λίβανος σϋν τοις ύψηλοΐς πε-

σεϊταΐ'^1( Ιίίιαηηί εχιηι εχεεΙίΧί εαάεί. Αι δΐιόϊίηιί-

131(111) ςηχ δε εΓΪ^ιιηΙ ηιειιιίηίΐ ΑροδίοΙηδ II Οοτ.,

χ, 5 : Κα\ π3ν ύψωμα έπαιρόμενον κατά της γνώ

σεως θεού ' Εί οιιιηεηι αΐίχίχιάχιιεηχ εχΙοΙΙεηίβηχ ίί

αάνεηιΐί »εχεηίχαχη ϋεχ. Οειιίηυε ΕεεΙειίιίΑί.χ, 14,

άίείΐυτ, Άρχή ύπερηφανία άμαρτίας· Ιηϊίχνχη ρεε-

εαίχ ίΐιρετΰία.

Ιΰιά. 0. 8αΙχιϋτχΊετ χιΐηηΐιιτ. ΚεεΙβ Ιιιιηε δϊΐοηιο-

ηίδ νβΐ'βίειιΐυηι ίηΐβΓρΓβίβΐυβ εδί, ιιϋιίΙ ΓοΠ;ΐδδβ η"ε

Ί1Ι3 Ρι·«νει·1)ίοηιιη δβηΐειιΐί3 εο^ίΐΐηδ, ε3ρ. νι, ν. 6,

ευ]ιΐδ (ΪΓε;ίθΐ·ίιΐδ νοεεδ ιΐ8ΐΐΓρ3ΐ : Πορεύθητι πρδ;·

τήν μέλισσαν, και μάθε ώ; έργάτις εστίν, ής τους

πόνους βασιλείς τε και ίδιώται πρδς ύγίειαν προσ

φέρονται· \'εΙ ρτοβιχ&εετε αά αρεηι, εί άηεε αηυά

ορεταΐτιχ εαί, εα]ηί Ιαοονε* εί τεαεχ εί ρτίναΐχ αά

ίαηχίαΐεηχ α([ετχιιιΙ. δίε ειιίιη 1.3ΐίηε εοιινεΐ'ΙυηΙ Ββ-

δίΐιειιδεβ νειεΓίβ Τεδΐ3ΐηειιΐί βϋίΐίοηβδ, ηοη α η ϊ ιιι -

3(1νβΐ δο 080 νει°υ'ι προσφέρεσθαι ςυοά ίϋειιι ηηηιιυη-

ηυαπι νβΙεί, ο;υοά είΐιοιιι δυιιιβΓβ, υΙ βρύα" ΡΙιιΙϊγ-

εΐιυηι ΑΙρχβπιΙγο, ΐχθύας προσφέρεσθαι δοηβΐ, νε»εχ

ρϊίάοιι», ίΐ3 (|οιμ|ιιο πόνους προσφέρεσθαι Ιβύοΐ'ίύυβ

βρίδ νεβεί, τεί εοδ ίη ηυιιιη βδδυιιιβΓβ βί£[ηί1ίε3ΐ, ει

3ριιιΙ ΐν'νδδεηιιηι μέλι, δ βασιλείς προσφέρονται, ηιεί,

ηιιοά τεαει χιι είόιιιη ααιιηιιιηι. ϋίικί εοϋο» χχχοάο

Ιοειιηι ίδΐιιιη δ. ΑιιιΙιΐΌδίιΐδ Ιίΐ). ν Ιη ίί,Ίΐιειηετοη,

ε. 21 : ΟρεταιΊοηειη ηιιοηιιε ηχιαιη νειιεταύίίειη ορετα-

Ιητ, εχιιχι» Ιηοοτεζ τεαε» ει χιιεάΐυεη·» αά εαίχιίειη

ιχΐιηχιηί ; εί ρ.κιΐο ροδί : Κεοίΰια ρατιίετ αε χηεά'ιο-

ειώιι$ αηιιαίί αιιανχίαίε άνΙεεαεχΊ. Τι.ιεΐ3Ι εβηιϋεηι

δειιίεηΐίβιιι ιιοίΐβτ βικ Ιογ ιιι δεπιιοηβ Ιίε άείίαίε

ΕίΙίχ ει 8ρ'ιηΊαι, ζ'.; ύγίειαν επιτήδειος, <]υ« Ιίεβΐ
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«ηδίι βΙ) ΗβοΐΊβο, ϋηβη * Ογβροϊ^ ΡηΐΓΪΙιιι» Ιϊβςυβη-

ΙβΓ Μ5ΠΓρ»111Γ.

€οί. 1086 II. ΟΜηι εχΐ]Η»1'χοεΐ . ΚβϊΐίΙυϊ, ηί ΓβΙ-

Ιογ, ηηηε Ιοευη) νίΐϊββι ίιιΐει·ριιιιεΐ.ίοηβ αΐηυβ ίηίει·-

ηΓβίΛΐίοη»· ηηπ πιβάίοεπίει· ίηηΙ)8ειΐΓ3ΐιιηι ; βίο βηίηι

ί,βιιηοΐ. : ΙΙΙχ νίάεΐίεεί, (ΐη'ι χιηχνεηατη ηοηιχηχιηχ »«-

Ιητατη ρβτ ρτχιηίΙία$ ηιααω ακε «ι'6ί εΐϊεχιπιάεάίΐ,

</««■ ειι}η$ΙίΙ>εΙ ηαίχοη'ιι ρατ» αίχι/ιχα εοηΐίηεσαίχιτ.

Αίφΐί 1113383111 0ΓΡ>ζυΓΗ1δ ΠιΙΠ «Ιίοίΐ Γϋίβδβ ΟΐΠδΙί,

86(1 1Ι31Ι1Γί6 ΙΐΙΙΠΙβΠίβ, 6Χ ςΐ13 811311) 0ΛΠΙ6ΙΙΙ (1βΙί1)3-

νίΐ ; ηεπυβ ΓβΙαΙίνυιη έν ί|, ίυίΐ 3(1 φύσιν άνθρω-ί-

νην, δβά 3(1 άπαρχήν ΓβίβΓβηάιιηι : βίΐ|υϊιΙβιιι Ικιιικιιια

)Ι31(ΙΓ3 ιιοη 3ΐί<|υ3Πΐ ρ.ιΠοηι ^ιάβκ'Ώ νεί Γιπβι-ίβ

ιιηΐίοηίδ, κεά 1υΐ»ηα η;ιΐίοιιβιιι ^(άίΐίειιιη, «ι οιηιΐί-δ

3ΙΪ38 εοιιΐϊηεηαΐ : ρηιιιϊιϊκδ ί^ΊΐΗΓ κϊνβ ε3Γηεηι

Οιπδΐί άίείΐ βΐίηιηπι ρβΓίβηι Γιιίδδε ϋ'ιηςιιΙ»Γαπι η»-

Ιίοιιυπ·, η(ΐί3 ΐοιίυβ ηΐ388%, Ιιοε 651 ηιΐυηβ Ιιυιηαικε,

Ρ3Γ8 6Γ31. Η 18 ^ΡΓΠΙΛηί δϋΐΐΐ 3ΐίί ΙΙΟδΙΠ 3ΙΐεΙΟΙΪ8

Ιοεί, υΐ ΐη €:ιΐβεηβΐίεο ΗΙ)γο, εβρ. 32 : Επειδή γάρ

ούκ άλλοθεν, άλλ' εκ του ήμετέρου φυράματος ή θεο-

δόχος σάρξ ήν - (}αοηχαηι βηίηι ηοη αίχιιηάε ηηαηχ εχ

ηοιίτα ηιααι,η εανο εται, φικ ϋεηηχ ιχιιεερεταΐ ; ϊΐβτη

ΙΙοηχϋ. Αι οεεχιτιη ϋοηηηχ : Αγιάζει δέ τω θεώ καΐ

ΠατρΙ οΰ μόνον τά των ανθρώπων πρωτότοκα, άλλ'

ήδη χαΛ παν τδ άνΟρώπινον φϋλον δι» της έν αύτφ

άπαρχής ·οϋ ήμετέρου φυράματος· 8αηεΙχ/ίεαΙ αηΐεηχ

ΰεο ει ΡαΙτχ ηοη «οίκιιι /ιομιμημ ρτχχηορεηχίοι, $εά

εύαηχ οχηηε ρεηχιι ηχιηιαηχιηι ρ(τ εα» ρχιαι ι» ιεα

νιιηιαίΐ, ηοιίηε ιηααχν ρτχηιχΙχα$.

ϋοί. 1087 Β. Ερο α>ί)ηαΐο. ΡβηιβΓβηι οι-άίηβΠ)

ΙηνβιΙβπιΙ ΪΟΐβΓρΓββ, Μαα «·· εορηαίχι» ηιεχα, εΐ

ϊμ$ίη» ερο Μπι. Αι Ιιηε ρι-ίπιιιηι άίείΐ 8ροη83 86 3

8|)οη$ο ρεικΙεΓβ. 8Ίε ΤΙιβ.κΙοτβΐιιβ βχροηιΐ : Ερο εχ

εο ρεηάεο, ει χΊϋ ηιεΐρ$α>η άχεαν'χ ; ηα»ι χρα χηε οτοχ

ρτβΙηΗΐ, ίίοίφιε εορηίανίΐ. ίιΐδΐιιβ 0ΐ'^ε1ίΐ3ηιΐ8 : Ερο

τερηχιιη ϋητχχιΐί, ΟιηιΙηι τεχ ιηεπ». Ερο εοτρη* ε}η$,

χρίε εαραί ηχεηηχ. Αρικί ΙΙ<Ί)Γ«05 ςιιβηάο ροδδβδβίο-

ιιΐ8 νβί ιΙοηιΊηίί ηιβηΐίο ΓιΙ, βυΐεΐ ι1»η«Ιϊ εαβαβ νίη

ΙιιιΙιεί'ε ^εηίιίνί. Εαϋειη ΓβΐΙοηβ εβί. 1095 εοΓΠίχΐ-

ιιιιιβ αιιικΙ Ιιβυηείβνίυ· δεπρββτβΐ, εαηχιε άε εαχι»α

πια ύΐΧΓΧίίχιι ε$ί, ()ΐιοι1 βδΐ Οπκεε, έμοί τ6 ζ^ν, εα-

(/«« άε εαΐίία ιηχΗΐ νχνενε Οιπιΐκι ε&ι, νβί, χιΐ »ροηια

ίοφιχίΜΤ, Ερο εορηαίο ιηεο. 0ιι« (ΙβρΓοηιρΙβ βυηΐ εχ

ΛροδΙοΙο Αά ΡΙιχϋρρεηιε» ι, 21, 61 ΟδΙειιϋιιηΙ ίηβ-

ρΐ3ΐιΐ 688ε ΊΊιεοιΙυπ Βεζχ νεΓβίοηβιιι, ηιιΐ ΟαΙνί-

ιιυιη βεευΐϋδ, ηυβηι (Ιοείίδδίηηιιΐι βρροΐΐβΐ ίιιΙΟΓρΓβ-

Ιβιιι, ϊη Ιιοε Ιοεο Ρβιιΐϊ εχίβΐίιηβΐ 8ίειιΙ ίιι ρΓοροδί-

Ιίοιιε, βίε εΐίηηι ίη ηΐίοηβ ΟΐΓίδΙιιιιι 6886 υΙΓίυβηυε

ιιιβιηί)ΓΪ 8υΙι]β( Ιυπι, ηυίβι ΐηΙβΙΙί^αΙυΓ, κατά τδ ζην

βΐ κατά το άποθανεϊν, ψΐ3ηιοΙ»Γειιι ϊηΙειρΓεΐ3ΐυΐ'.

ΜχΙιχεηχηχ ΟιτμΙμ αίβΙ ϊηνχίαεί ίη τηοτίε Ιχιετπηι.

Αιςυί 6Γ6£0Γίιΐ8 Ηϊε ί(» είΐ3ΐ εβ νεΓΐ)3, τιΐ βΙΐΓίδΙιιπι

(1ίθ3ί νίΐΗΙΠ 8113111 6*86 8ρ01Ι83 Ι10Π ΙΐΙΟΠΙΙΤΙ.

Ιίίά. 0. υI $χί $ρΙεηάοτ. Ιηΐει°ρι*ε8, «1 ιρίεηέίοτ ϋβχ

ηοίΐή ηοοχι οοηήιιραΐ. διιΙ)8ΐϊΙυίιιιιΐ8 ίη Ιιογιιμι Ιο-

ειιιτι νεΓΐ)3 \κχ\ξ3\χ ΙιΆΐ. » I Ιοι-αιη Οηνϊ«1ϊ5 3ηηοΐ3-

ν ϊ ■ 1 1 1 1 8 . ΡαιιΙο ρο8ΐ βιβΐ ίη ηΐ8. Ιβι'ΐιη»: (Ι('8ΐιηΐ βιιίιη

βΓ*ε3 νβιΐιη, ςυίΐιυβ ρχρΓΪηίΑίιΙιΐΓ ΊΙΙ». (|υ* νίΓ^υ·

1ί8 8(1 η I (ΙιιβΙιιιβ Ϊιιε1ιΐ83. ηΗίάηχιχά ΐαηάεηχ (ιιεήΙ

ιχνε (ηΐίρο. ΚιΐΓ8ΐΐ8 3(1ιϋηιιΐ8 ίΙΙϊ ς«»3 ϊηΙβΓρΓεβ οηιΐ-

βεΐ'31 χοχά. Α, νχία $αα εοιι$ρχεχιχιηι »ε τεάιΐ'ιΐ.

ϋοί. 1097 ϋ. Καϊ έμαεριπατεϊν. Μβηϋοίβ ηιβ. Ιί-

1)βΓ ΓερβΙείΜΐ, καϊ ένοικεΐν, ηο8 8υΙ)8ΐίΙ(ΐίηιιΐδ βε-

ηη'ιηηηι ΙεεΙίοηειη βχ ΑροβίοΙη 11 ϋοτ. τι, 16, ένοι-

κήυω εν αύτοϊ;, κα\ έμπεριπατήσω- ΗαοχΙαΰο ΐη ιχ»

ει ίηαηχΜαοο. Εενχΐ. χχνι, 12 : Κα\ έμπεριπατήσω

έν ύμϊν, και έσομαι ύμών θεός · Ει αηχοχιΜο χηΐετ

νο$. ει ετο νειίεν ϋεηι. \\\\\Α ίςίΙυΓ έμπεριπατεϊν εβί

βχ Εενίΐϊεο ; \\\χ\ά 3(ιΙρπι ένοικεΐν βχ ρΓορΙιεΙβ Εζβ-

εήίεΐβ, ίηςιιίΐ ΒβΖ3 : νεπιιηΐβιηεη βτα-εβ βρηϋ ίΙΙυιιι

Ιβ^ίΐυτ ΟιιΙιιηι ε. χχχνιι, 47 : Και χαταακήνωαίς

μου έν αύτοϊς, χα\ εαομαι αΟτοϊς θεος, κα\ αύτο\

έσονται μοι λαός* Ει εήι ΙαοετιιαεχιΙχιτη χηεχιχη χμ

εϊί, ει ετο εχι 1)εχι», ει ίρπχ εηοι' ηιχίιχ ρορχιΐηι, κβε

ίη ΐο(3 ρΓορΙιβΙϊα ΕζεεΙιίβΙίβ ΓερεΓίΐυΓ νεΓηυιιι ένοι-

χείν. Αιΐ 8ειΐ8κπ) ί{*ίΙυΓ είΐβνϊΐ 5ειίρΙΐ)Γ3Π) Αρο$Ιο-

1υ8 ηοη 3^ νεΓύυπ).

ΟοΙ. 1106 Α. Οιηβ οεηε χηίεάιιηΐ. Αά νβΓουπι εί-

8εΙ : Ιηιετ ηχιαίχχοτ χΐία, ηηα; ρτοιρβτε ρταάχηιχίχιτ,

ηηχχηι Ιιοε ειχαηι εχ χχι ρη<Β οεηε χηεεάηηΐ, ειιε ηηηιε-

τπίχιηχ, Ηχτεχιηι άχιοεηΐεηι εαρτατνηχ ρτερεχη. Ι.ηευ8

αιιίεπι 681 Ρτον. λΐχ, δΐ : Τρία δέ έστιν, ά βύόδως

πορεύεται, χαλ τό τέταρτον καλώς διαβαίνει · σκύ

μνος λέοντος ισχυρότερος κτηνών, δς άποστρέφεται,

οϋδέ καταπτήσσει κτήνος, και άλέκτωρ έμπεριπα-

τών θηλείαις εύψύχως , κα\ τράγος ήγούμενος αί-

™λ£ου, κα\ βασιλεύς δημηγορών έν Ιθνει · Τήα ιχιηΐ

χ] ιι α1 ρτοίρετε ρταάχχιηίχιτ, ει ραατίχιχη ριιοά οεχχε χη-

αάχΐ ; εαίχιΐη» Ιευηί» ξοτίχοτ οε$Ιχί$, ηχιχ ηοη ανετίχίχιτ,

ηεαηε Ιχοττεί οειίίαηι, ει ραΙΙχι* ηιαρηαιιχηιχίετ εχτεα

ραΙΙίηα» οοαηινηίαηι , ει /ιΐΓίβι ρητεεάεχχι ρτερεηχ

εαρτατιιηχ, εΐ τεχ εοχιεχοηαη» χη ρορηίο. ΡβυΙο βιιιβ

εοΐ. 110ϊ, ροδί 3(1νβΓΐ)ί(ΐιη προσφώς 3(1(1ε)>(1υιιι άρ-

μοσθήσεται, εχ 0)3. ηυοιΐ 3 ΙίθΓ3Γίο ηίιη'ιυα) Γεδίί-

ηβιιΐε ρΓχίεηηίδδυιιι 681.

€οΙ. 1111 0. Εεττε χιίετχιηι. ΑΙΙυάίΐ αά ίΙΙυά Ιδβίχ

χχνι, 18 : Διά τον φόδον σου έν γαστρ\ έλάβομεν, κα\

ώδινήσαμεν, <α\ έτέκομεν πνεύμα σωτηρίας · Ψτυ-

ριετ Ιχιιιυτεηχ Ιχιηηχ χη χιίετο αενερϊηχχι*, ει ρατίχιτχνχ-

ηιχιχ, ει ρερετχηχαι ίριτχίχιηι ίαίχιΐχί.

1Ν ίΙΒΚϋΜ ϋΕ ΙΜΑ01ΝΕ ΟΕΙ

ΓΚ0ΝΤ0ΙΝΙ8 ΟΌΟΕΙ ΝΟΤΛ).

νϊιιάίεηηΐ Ιιιιηε ΙίΜΙϋηι Ννββεηο εοάεχ *η(ίΐ|υΪ3-

81(1)113 Ι\εκί:ε ΒίηΙίοιΙιεεχ Μ··.Ιί(Μ«.ι·, ιΐβιτι<|υβ αΙΐβΓ,

(μη ίιιΙεΓ ιηλιιιΐδΐΊ'ίρίοδ ά((βίδ Β:(ν3Γίχ ΙιΙιπυ δβΓ-

νιΐητ, ιι( βχ βηηιιιι (λιΐβίο^ο Ιί(|ΐιβ(, η(ΐιιιβΓ0 40,

Λ'ι/««πϊ Ιχοβτ ΰε χηχαρ'χηε αίνε ετειιΟ.οηε Ιχοηχχηχ$. Αε

Ιίοβΐ ίιι »ΙΐβΓ3 εχ άιΐ3ϋιΐ8 ηοηιΊΠΊλ, <ριιι· ;ι.Ι]ΐιιιμι 8(>-

Ιβηΐ Β. ΒϋδίΙίί Οταιχοη'Λχι* χη ΙΙεχαεηχετοη, δβ(Ι Ννβ-

8βηί δΐηιΐ ρΓθρπ33 (ηοη εηίιιι ρίητεδ (|ΐι*π) ηηνβπι

ΒκδίΓιο (ΓίΙιυίΙ δυίάββ), άβ Ικιε ςυχδΐίοηβ άίδδεηιε-

πΐ, Ιιοε Ιβιηεη ηοη ίηιρβάίνίΐ (]((0(ηίηυ3 υΐ νβΓυηι

Ν^δβεηί ορυβ 3{;ηθ8ΓβΓεΙυΓ ίΙΙυά ϋβ ηοηχχηη ορχβ-

εχο ; βίε ηεΐ|υβ νεΐ3ΐ>ίι (|(ΐίά(|ΐΐ3ηι ο,υοιηίηυβ Ιιοε

Ιαηςιοιη νβπ(ηι β]υβ γέννημα Ιβ^πιυδ. Νοίυιη βηίηι

631 83ηε(ηδ ΡβίΓβδ 8χρίυ3 άβ εοϋβπ( 3-^υηιεηΙο Ιι η-

εΐϊΐιΐδ ηαοεΓβ, νεί ΙίΙίΓοδ ΚΓΪΙκΓβ δυΐίιοβ, αΐιίαε Ιιιιικ:

ίρβιιυι 0Γ6|;0Γίιιιη άβ ρηιιροΓυιη βηιοΓβ, άε ρΓοΓ<»8-

κίοηβ ΟΐΓί81Ϊ3ΐΐ3, άβ ΓβδίίΓΓβεΐίοηβ ρΙυΓίϋυδ Ιοεί»

άίδδβηιίδδβ. Ρογγο βίιιιίΐίΐυάίηβιη ίΙΙ^ιη 30 οουΙο

81ΙΙΙΐρΐ3Π0 (ΙδϋΓρϊΙ 611301 ϋΓ6|"0Π(13 Ν3Ζ13Ι1Ζ. 111

ΤείτιηίχεΙιχι.

Τάλλα βλέπων όφθαλμδς, αύτδν ού βλέπει.

Τούτου χάριν σύμβουλον είς άπαντ' έχειν.

ΟεηΙχιι Ιηείιιτ εαίετα, αϊ κ ηοη νχάει :

Ετρο χηοηίιοτεηι τεοιι» ίη εχιηείί» Ιχαόε,

ΰίε. Τχαε. ι, «ί οεπίχα, $χε αηίηχη» &ειε ηοη νχάεηι ,

αίχα εετηχί. ΡΙιίΙο ^υά. περί τών μετονομαζόμενων ,

ηοιι Ιοηρε α Ι> ίηίΐκ», Ό έν έκάστφ νοΰς άγνωστος

ήμΐν έττι. Μεη» ηχια: χχι χχιιοηχιοηηβ ι'πίΐ/, ίιιεο^βχία

Ηβνχι ε»ΐ.
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Οο.. 1330Ό. Ι ι ΜεΐΙιοάί» νίίχιηι ε»ι. Οΐι.α Ιιιιηε

βυηκίεπι ΜβΐΙιοάΊιιιη ροκιβα ίιι δυο βγιιιροδϊο, ευ]ιΐ3

ϋίβηιίηίΐ ει ΗίβΓΠΐινηπιβ ίη ε3ΐ3ΐθ£θ βοπρί. Ιιίδ νει·-

ϋί» : ΜείΙιοάχι» ΟΙι/ηιρί ί,ι/ίΐίε, ει ρο$ΐεα Τι/η ερχ-

ίοορηι, ηίιίάί εοηιρο&ίιίηχιε ιετιιιοηίι, αάνεηιι$ Ροτ-

ρ/ιι/ηιιηι εοη'εείί Ιίοτοι,εΙ ιυιηροιχαηχ άεεεηνχταίηιιηχ,

άε τειιιτηείίοηε οριιι ρατί^ίηηι ει ιηηίΐα αίία, ηιι,ν

χιχιίαο Ιεείχίαηΐητ, α αά εχιτεηχχι η ηυνχιιχηχαε ρεηβ-

εαίίοηχε, $ίνε αϊ αΐίχ αβχηιιαηί «α& ΰεεχο εΙ ΥαΙετίαπο

ίη ΟηαΙάάε Ωτκάα ηιατί^ήο εοτοηαίιιι ειί. Ει \Λ>. ι,

ΑροΙο;;!» 3ι1νει·5ΐΐ8 Β. ιι Ιΐΐηιι ίη . βυηκίβιη ;ιρρ>:ΙΙϊΐ ιιιβΓ-

ινπ'.ιη οΐ3ΓΪ85Ϊιιιαιη βΐ 6ΐοπ,υβηΐ'ΐ33Μηυιιι ; ο ι ίη

χιι ι :φ. ΟαιιιεΙϊ» νχτχιιη άύετίίηϊιηηιη. ΕρίρΙιαηϊυ$

Ιι*Γβ3ϊ 61 Γη^πΐιΊΐΙιΐΜ ε]ϋ3 ρπιΓβη εχ Ιίυ. Οε τε-

ιχιηεείίοηε ε ιηίτα Οήφηβηι, εί νοεαί άνδρα λόγιον

καΐ σφόδρα περί τής αληθείας άγωνισάμενον, ν ι γ ιι ι η

αΌειυπ), βΐηυι ογο νει-ίΐαΐβ ρΐιιπιηιιιη (ΙβεεΝανίι.

(.'»/. 1351 ΰ. Λ^ηι/αρίια/ίαιι/ι.Ρι-χείριιββίβΙΙίάβΙυι-

Ιηρ'κΐϊ. π,υβιη ρνι-ίίειιι «οοΐ ΑιιςιΐάΙϊηοβ Ιί5. χ χι. Οβ

οΜί. Οεχ ο.ι ρ 5, βχ ΡΙίιιίο Ιί1>. πι, εβρ. 2, ει ΙίΙ>. μι,

ι:»ρ. 19 : Ρατχίατχιηι αβιιυι ειί ΙίρίιΙιι.ιι ρΐιιτίηιχιηι

Ιιαοεηι χι/ηχι. Ιη εχρίοταίοτχοχιι εαιίτοταηι χηαχίηχβ

η εειιατχχ, ηιιί Ηανο νεί αΐίετο Ιαρχάε ιείηίχΙΙα» εάχιηί,

ί/ικΓ εχεερίκ ιιιίρηιιταιίι ααί (χιηο,ίι ατίάίι χιεί [οΙχχ$

άίοίο εβίετιΐιι χφιε·η ρτΓοεηί. Οβιιβ β$( βαϋκιη εοιη-

Ι>3Γ»ι'κ»ιιβ ΟηΛΟΓίω ΝιζΙαηζβαιιι οηΐ. 5Ι.Λογι-

ϊμί>ν δε είναι τδν ταΰτην έκκαλοόμενον , Γνα ή φύσις

ε'.ς έργον προέλθη, καθάπερ λίθος πυρίτης σιδήρφ

κρουσθείς, και οϋτω σίδηρος γίνηται · ΛαΙχοηβηχ εηίηι

ειιε, ηιιχ εαχη εχείΐεί, χιί ηαίιχτα ίη οριιι ρτοάεαί,

ιιχιεηχαάηιοάιιιη ιχίεχ [εηο ρχιΐίαίχιι, αίηχιε χία Ιετηιιη

/Ιοί. ϋβ·1 οοπϊ)$βη(1υιη βιιδρϊοοΓ οΰτι» σπινθήρ γένη-

ται, αίηαε χία ιείηίχΙΙα βαί, νβΙ, ίρηίειιίχιι βαί, Μ ίη

«::ιιΙ«ίΐιι 0Γ31. ιΐΐχιΐ τον σπινθήρα του καλού δια τής

προαιρέσεως άνάψας, αε νίτίχιΐίι ίρηίεαίιιηχ ριτ ατ-

οχίτ'χχ ΙΛεηαΐεηι εχίαιείιαικ. 8ίο ΟίοβοιιΓίιΙββ Ιίο. ν,

03ρ. Ι43βίΙ τήν πυρίτην σπινθήρας αφιέναι,*«Η/ί//β«

εάετε 61 το έκ πυρίτου φως ιιομ (εη ηιη, αά βαιηηια

νεί ϊρηίεηΙα$ εΙΜίιιτ.

ΟοΙ. 1331 Ζ. Νοη ούαοητηιη ε%1 ηοιίταη. δίπιίΐβιη

Τ γ ϊ 1 1 1 1 ;ι ι ί >, Η^ιΐΓβιιι 9ΐ)ίπΐ3υ'νβι;83πι ίη βπίιικι ιιοηιγ;ι

Γε|)6ηββ »|»ιιΙ ΑΐΙΐ3η33Ϊιιπι ίη ηιιχβΐίοηίοιιβ 'νι δέ

ή ψυχή τοϋ άνθρωπου μία μεν, τρισυπόστατος δέ,

τρία πρδσωπα Εχει ή ψυχή ■ καΐ πώς άκουσον.

"Εστίν ή ψυχή εν πρόσωπον, ή δε ψυχή γενν£ τ^ν
λόγον, κα\ ιδού 4 λόγος άλλο πρόσωπον ■ ή ψυχή

έκπορεϋει κα\ τήν πνοήν, καΐ ιδού ή πνοή άλλο πρό

σωπον £<Ι αχιίεηι αηίχηα Αομμμ ΚΜα ηιιίάειη, αά

(Γί&ιΐ! ιιιούιίεηΐ'η» ι-οηιίαη», Ιτει >αΙ>»ΐ$Ιεηιϊα» ΗαΙ)εΙ

αηϊηια; ει ψιΟΜοάο ! ανά'ι. Ε$ι αηίηια ηηα »ηΙ>ιί»ΐβη-

ιία, αηίηια νετο αεηβταΐ ταΐίοηεηι, ε! εεεβ ταΐίν αίίετα

$ηΙ>ιί$ιεηΙία : αηίηια αιιίειη ηιίΐιϊι »ρίτ\1ατη ; ει εεεβ

$ρίήΐα$ Ιεηία *κλιι<1«η<ία. €;ι·1βιιιηι Η ίο νοεβιη άγεν-

νήτου ΓβιΙιΙίιΙί. ίηαεηίιϊ, ΐ|ΐιο<Ι α Ιιλίϊηίι Ρ»1η1)111

υ8ΐιτρ«ΐυΓ Ιι»<· ηοΐίοιιβ, «Ι ιηίη'ιιηβ {βηΙΙυηι βοιιβΐ,

ΗϊΙ>ήο2. ΟεΤήηίΐαίε ςυί «ι Ιί6. νι β]υ$ Ιοεο υϋΐιΐΓ

νηεβ ίιιιΐ3$ϋίύί1ΐ3, βΐ Αιΐ£ΐΐ3ΐίηο Ιίϋ. ν εί χν. ΙΗ

Τήηίι.

ϋοΐ. 1335 Β. ΑροιίοΙιιηι Ηοηιίηειη. Οιιο Ιοεο ί(1

οΊχεΓίΐ Αροβίοΐυι, ηοη ΙίςαβΙ : ιηϊΐιί ςυϊ(1βπι εβι ΐβ

>1ίαϊ ηυπε ηοη οεευπΊΐ Ιοι υ» ρΓχίβΓ ηοηε ΟοΙοβ-

8βη8. ι, 15, "Ος έστιν είκών τοΰ θεοϋ τοΰ άοράτου,

πρωτότοκος πάσης κτίσεως . βιπ βίΐ χιηααο Ωεί ίηνί·

ιχΗΙίι,ρηιηορεηίΐιι» οηιηπ ετεαίχιτχ. ΡίΙ'χχχ'ι (ΙβϋιιπβΙο

άίείΐιΐΓ Ιιοε, ιιοπ ιΐβ Ηοπιίηε ηυονίβ. ϋβ^ίιιιυί αυϊ-

ύβιη 1 ϋθΓ. χι, 7. νϊηιηι ει%ε εικόνα κα\ δόςαν

θεοϋ, Ιιιΐ3£ίηβιη ρ| ((ΙοΓΊβιη Πβϊ, ει ΟΗήχχίαχη Οοχηί-

ηχιιη «Η εικόνα θεοϋ ίιηη^ίηοιιι ϋβί. »εά τδν άν-

θρωπον είναι χατ' εικόνα θεοϋ τοϋ άοράτου ηοη Ιεαί-

τηχι* : ίΐαηαε χηεηιοτία Ιαρίΐιι Ιιίε ηχιοαχιε νχάείχιτ

Νχ/χ$ειχχι$.

Ιοίά. 8αρίεηΐε$ ρτοξαηϊ. ΗϊεΓθηγηιυ8 ϊεεβϋϊΙ Ίη-

ιβι-ρι-βδ (λΤ<£%οτά δεήοΐΐΐδ ίη ι ΕζβεΙιίβΙίβ : ΡΙεήηηε

]χιχία ΡΙαΙοηεχη ταΐίοηαίε αηίηια, εί χταιείίχνηχ*, εί

εοηεηρχιενχνχιιη, ηχιοά χΙΙε λογικόν βΐ θυμικόν βΙ

έπιθυμητικόν νοεαί : βίε βηίιιι βι»βιιιΐ3ηι1υιιι βδΐ αά

ηοιηχιχεηχ εί Ιεοηεηι αε νχΐηίχιιη τε( ιχιηί. Αριιιί ΡΙηΙο-

ηβηι Ιίη. ιχ ΡοΙχίχε. Ιβ£θ τδ λογικον τής ψυχής, ηχιοά

[Οχεετο ΙίΙ) ι Οε άχνίηαί. νβτΐίΐ, Εα ραη αηίηιχ, ηιιιε

τηεηΐίι εί ταίχοηχ* ιχί ραΠίεερ», 61 το έπιθυμητικόν,

εα ραη αιιχιιιχ ηαχ νοίχιρίαιε αΙχίχΐΓ, βΐ τ6 θυμοειδές,

ίεπχα ραη αηχιιιί. ίη ηιια ηατχιιη εχηιίχί ατάοτ.

ϋυί. 1559 Α. Νεαιιε αάνεηΐίίχο. Ιη ηΐ8 Ιβ^βϋαΙιΐΓ,

Οΰ κτιστώ:, άλλ' έπεισάκτως,'ΐ·0ΓΓί{[ίιηιΐ5 οΰ κτιστώς,

. οΰδ' έπεισάκτως Ε'κΙ βιιίιη έπείσαχτον Οίοηνδίο ,

ηυοιΐ 38είΐιΐίιιιη ει βιΐνβηΐίιίιιπι ββΐ, τι Ε. αριιιί /υβΐί -

ιι υ ιη ίη ΰίαΐοφυ ρ»^. 286, άπολιπείν έπείσαξιν,

ηαιηάίίαίειη αάνεηίίΐιαχη τείίηαχκτε. Ει ρβϋΐο ροβΐ,

ίαχιηιιαιη βαιιτη ηιιϋιιιάαιη, ρΐ'Ο ώσπερ τίνων, Ιβ^ί-

01113 ώσπερ τύπων τινών χαρακτηρίζεται.

ΙΗά. Β. Λβαιιβ Ραΐετ, ηεηιιε ΕχΙχιιι αηίε. ΑΑά\ά\-

πιιΐδ ροδί οϋτε πατήρ, ίΙΙυιΙ οΟΘ' ΤΙός, ςιιοιΙ δΐ'ηυε-

Γβΐυτ νβΐ'ϋυπι ρΙαΓ3ΐΐ3 ηυαιβΓί προϋπήρχον, ει 3<;ιΐ3ΐΐ3

ίά οχί^βΓε νϊϋβΓΒΐυΓ

ΟοΙ. 1342 Β. Ταηηηαιη ίη %ρεεχιΙο. Εηιβη-

(Ιβηϋυηι ββΐ ίη &Γχεο καθώς έν έσόπτρφ. ρτο καυώς

έν έσόπτρψ ; εΐΓϋΓβυβ, εί μή φοβερόν έστι 1β^βιι(1υιιι

ίθΓΐ383ε, εί μή φορτικόν έστι, νεί σφαλερόν έστι,

Λϊ«ϊ {οτίε χηίοίειΐ! ιχί, »Μ, χηχροτίηηιιηι, 3υι ρετχ-

εαΐοαχιχη : νεί βί πιιηυβεΓίρΐί ΙεεΙίοπβιη ΓβΓιηβΓβ

ιιΐ3ΐί3, ηΐδί ΓοΓίε ΓοίοΓυιίάαικίυπι βίι ιΙίοοΓβ.
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ρβεεβίί Ι3ΐ)ε ροΙΙιι<''3βηι. 187

Οαρ. XVIII.—ΡεΠυΓΐΐ3ΐίοηΡ8 ϊη ηοΜ* αηίιηί, 3ΐίεη38 3 γϊ-

ιίυηε, ε χ Ιι.ιο οππι Ιιπιΐοηιηι η3ΐυΓ3 οο^ιοΐίοηβ οηπ. 191

Οαρ. XIX. — Α(1νβΓ8ΐΐ8 ίΙΙοδ ςκί ηΠϊι-ητιηΙ εηπιπι ϋοηοπιπι,

ςυ* Ιιοη.ι «ΗβΓ3 ία νϋι βχιρβεΐιιηιιβ, ΓΓυίΙίοηεηι ηηη

ηΐ5ί ίη είΐιο 30 ροΐυ ΓοΓε. 195

Οαρ. XX. — 1)»36 ΛιεπΙ ία ρ3Γ3<1Ϊ80 νΐΐί, ηοούτβ 8ίΙ Ιί-

(ζηιιηι νβΐίΐιιιτι. 198

Οαρ. XXI. — ΚβδίΐΓΤβοΙΐοηρπι βχ πιΟΓίπΙδ ηοη Ιηηι ρΓορίεΓ

ρΓ«ΙίοΙίοηεπι ίίΙΐ6Γ3Γΐιηι 830Γ3Γυπι, ο,υβπι ηεε6583Γϊυηι

Γβηιιη οπϋηεπι οπιπίηο εχ8ρβοΐ3ΐΐ(]3Π) ρ$56. 203

Οαρ. XXII. — ΚεΓϋΙβΙίο ίΙΙοΓυιη ςυί ο1)]ίοΙιιηΐ : Οιιγ ηοη

)3ίη οΐϊιη εχάιβίιιπι βχ αιοτίθ δίΐ Ιιοηιίιιυπι £εηιΐδ,

ςιιίϋνε ρο«1 ςυκΑιιη ΙειτιροΓυηι ϊηΙεΓνβΙΙβ ΓβδϋδοίιβιΙο

εχδρρειοΐυΓ, δί ιιιιίο'εηι Γ05 οοιιη εδβε ριιΙ^ηιΚα $11. 205

Οαρ. XXIII. — (,)ιιί Γηιιηϋϊ οΓί^ίιιεπι βΐίηιιβιπ Ρ5Λ6 Γ3Ι63-

Ιογ, εηΐΌ 61 Ιίιιειη ε]ϋ5 ΓοΓβ 3ΐίο;ιΐ3ΐΐ(1ο, ιιοη ρο88ε ηοη

εοηεείΙεΓβ. 210

Οαρ XXIV. — ΒεΓιιΙίΙίο ϋΙΟΓϋπι ςυί 3ίυπΙ πιβίεπεπι εΐ

[(ριπή οοκΙεΓΠϊ 68δ0. 21 1

Οαρ. XXV. — Οιιο ρβοΐο ήυίδ εΐίβπι βϋειιυδ 3 άοοίηοι

ΕοιΊεδίφ, ρο55ίΙ ^οΌΊιοί, ιιΐ Ι ίΚΡΓίδ 53θά?> Γ65υΓΓεοΙί< -

ιιεηι εχ ιηοΠυίδ Γογο βΠίΓΐηαιιΙίΙιυβ Π<1επι ΙιβΙιεβΙ. 214

Οαρ. XXVI. — ΚεδϋΓΓειΊίοηβπι ΓοΓβ, 3ΐ)ΙιθΓΓεη8 3 νετο

ηοη νκίεπ. 2ί5

Οαρ. XXVII — ΕίβΗ ροδδβ, «I 5ρ3Γ80 ίη εΙρηίΡΐιΐΒ ιιηί-

νεΡδίΓβΓίδΤιηιηίηο Γοτροτρ, ςιιοιΙ ρΓίψπα,'η Ιϋΐιιειι ιιηί-

ευίαικ: 651 εχ ί 1 1 α εοπιιηυηίΐ3ΐ6 Γ65ΐίΐιΐ3ΐυΓ. ^6

Οαρ. XXVIII. — ΑϋνβΓβηδ β(ι8 ςιιί οιιίιη.ΐδ βηΐβ εοΓρ· Γα

|Γ3ιΙϋΙΐΙ ΡΧδί5ΐ6Γε, νεΙ 00ηΐΓ3, 0ΟΓΡΟΓ3, ρΠΙ15>|ϋ3Π1 3111-

Π108. 6δ86 0ΟΙΙθ"ίΐ». ΡϊΟϋΗβ 611ΪΠ1 Ρ0η56ηί3!Ι63 (1ε 3111-

πιοπιπι πιί^Γ3ΐίοηίΙ)υ8 οΌειπη» ενεΠίΙϋΓ. 230

Οαρ. XXIX. — Ιϋεηι εδδβ ουηι αηίπιο, Ιυπι οογοοπ, εχ-

δίδίεηιϋ ρΓίηείρίυηι, ρΓοΙοΙιιτ. 254

Οαρ. XXX. — Ηιιπΐ3ΐιί οοΓροπβ 8ΐΓαοΐαΓ33 ςιικόοηι 3ΐϋυδ

εχ ίρ53 ηιεο'ίείηα ΟΓενϊιβΓ τερείίΐα οοηΐβπιρίίήο. 239

ΙΝ Η.ΈΟ νΕΗΒΑ : ΡκΊατηια Ιιοιηίηεηι αά ίηιαφηειη ιΐ

ιχηχΗιΐηά'ιηειη ηοΜταηι. 258

1)Ε νίΤΑ ΜΟΥ8Ι5, 8ίνβ ρβΓΓεεΙίοιιβ νίΐίβ βχ ρυε-

δΟΓίρΙο νίηαΐίβ ίηδίΗυίΕΒ. 298

ΤΒΑΟΤΑΤυδ ΙΝ ΡδΑΙΜΟΠϋΜ ΙΝ50ΚΙΡΤΙΟΝΕ3. 434

ΕΧΡϋίΙΤΙΟ ΙΝ 8ΕΧΤϋΜ Ρ8ΑΙ.Μ0Μ. 607

ΕΧΡΟδΙΤΙΟ ΙΝ Ε001Ε8ΙΑ8ΊΈΝ 8ΑΙ.0Μ0ΝΙ8. 615

ΟυΜΜΕΝΤΛΒΙϋδ ΙΝ 0ΑΝΤΙ00Μ ΟΑΝΤΙΟΟΚυΜ. 755

ΌΚ ΟΚΑΤΙΟΝΕ ΠΟΜΙΝΙΟΑ. ΟΓβΙίοηβ» αυίηαυβ. 1119

ϋΕ ΒΕΑΤΙ'ΓϋϋΙΝΙΙΐυδ θΓ3ΐίοηβδ. 1194

ΙΝ ΙΙ.Ι.Ιϋ ι: Οηαηύο μΜ αώμειτϊΙ οηιηίη, Ιιιηο ίμα

φΗκμκ ΡϊΙίΐί! αηΙψήύίιΐΓ εϊ ηηί ίϊΰί ί»Ι)ίεάί οηιηία.

1503

ΟΙΊϋ δΙΤ : Αά ϊηιαί/ιιιετη Ώα εΐ αηηΐϊίηάίηαη. 1527

νΑΒΙΟΚΙ'Μ ΝΟΤ^Ε. 1316

1η ΙίίΐΓΐιιη όε ηοαιίΐιίβ ορίΠοίο. 1546

1η \ ίΐΐπα πηονδίδ. 1565

Ιη ΕεοΙεδϊαδΙεη.

Ιη Οϊΐιΐίοα οαιιΐίο.

Ια υρϋδε. οΌ ίιιΐ3£ίηε ϋεϊ.

ΓΙΝΙ8 ΤΟΜ1 ΟυΑϋΚΑΟΕδΙΜΙ ΰϋΑΠΤΙ.

ίχ ι>ρΐ5 Μιιςικ', ιιιι Ρυικ- ΜυΐΊηιιι^β
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